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Поштовани господине Брук,

Владимир Јевтовић

1 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4.
2 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.9
3 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.11

Дозволите ми да Вас обавестим да је у Београду објављен превод Ваше 
аутобиографије – Нити времена1, коју су Ваши обожаватељи дочекали с 
нестрпљењем и очекивањима да ће, најзад, сазнати све о Вама. Ипак, већ 
прва реченица Ваше књиге делује сасвим обесхрабрујуће: „Ову књигу сам 
могао назвати и лажне успомене.”2

Тако сте, пред оне који желе да сазнају истину о Вама, поставили нову 
препреку, један знак питања, наиме. Немојте порицати да вам годи да се 
бавимо Вама, да Вас забавља то што смо скоро опседнути потребом да 
одгонетнемо Вашу харизму, успех, тај магични додир којим сте режирали 
позоришне представе тако да не личе једна на другу, док нас је свака на 
сличан начин обузимала, уз дејство које траје дуго.

После школске 1982/1983. године, године коју сам провео у Вашем 
Интернационалном центру, у позоришту Буф ди Нор у Паризу, као 
стипендиста француске владе, вратио сам се са многим утисцима и 
питањима: Какав је био Ваш став према глумцима са којима сте радили? Да 
ли сте икада покушали да постанете глумац? Зашто Вам је било много више 
стало до филма него до позоришта? Зашто Вам је рад у позоришту био само 
средство за овладавање филмом?

Наиме, проучавајући Ваш рад кроз доступну документацију, разговоре 
са Вама и Вашим сарадницима, гледање филмова и видео трака, нисам добио 
одговоре на ова питања. Зато сам најзад дочекао Нити времена,  да у њима 
потражим одговоре. Кажете:



П
О

Ш
ТО

ВА
Н

И
 Г

О
С

П
О

Д
И

Н
Е 

БР
УК

64

„Кад сам био дете, мој једини идол није био некакав божански заштитник, 
већ филмски пројектор. Дуго нисам смео да га додирнем, само су отац и 
брат познавали његово замршено функционисање”.3 Ипак сте, после неког 
времена, и Ви руковали малим Патеовим негативима и пројектовали сиве, 
изгребане слике на картон.

Ваш први позоришни доживљај била је представа за децу у једној 
књижари у Оксфорд Стриту. Призори су вас опчињавали: језеро од плавог 
картона, човек у чамцу које клизи језером, ветрењача која експлодира. „Овај 
свет био је далеко убедљивији од света који сам напољу познавао.”4

Признајете да су Ваш прави фетиш у детињству представљале две ролне 
професионалног филма које сте пронашли на неком отпаду. „Филм бих 
окретао према светлу, држећи га између два прста и оживљавао га лаганим 
трзајем зглоба. Један је био зелен и приказивао је силуете двојице људи на 
крову, док је на другом, бледоцрвеном, један човек полако отварао врата. Из 
ових фрагмената радње, сваки пут би искрснула нека нова прича и у њима 
сам, сав срећан, откривао неисцрпне могућности. Филм и позориште, дакле, 
постоје да би помогли човеку да оде „негде другде”.5 Ипак, Ви већ тада, у 
детињству, правите велику разлику у вредности филма и позоришта. Бар 
онолику разлику какву правите између оца и мајке:

 „Филмови су за мене били прави прозори у други свет. Да одгледам неки 
позоришни комад, ишао сам ретко и увек нерадо, кад би ме моја, уметности 
наклоњена, мајка одвлачила; тада би отац намигујући говорио: ‘Ти и ја 
нисмо интелектуалци, ми волимо биоскоп’. У позоришту сам углавном био 
фасциниран, али не причом, нити игром глумаца, већ кулисама и вратима. 
Куда су она водила? Шта се налазило иза њих?”.6

Дакле, нерадо сте ишли у позориште, са мајком, где Вас је највише 
занимала сценографија, али сте зато радо ишли у биоскоп, са оцем, јер вас 
двојица нисте били „интелектуалци”.

Ваш отац је био инжењер који је отворио сопствену лабораторију 
фармацеутских производа. Он је Вашој породици обезбеђивао сигурност. 
Млади револуционар из Летоније кога је отац новцем избавио из затвора 
и послао у Париз да на Сорбони студира природне науке, повео је са собом 
девојку којом се оженио. Заједно студирају у Лијежу. Када је почео Први 
светски рат, беже у Енглеску. За време рата, отац конструише пољске 
4 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.12
5 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.13
6 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.14



Вл
ад

им
ир

 Ј
ев

то
ви

ћ

65

телефоне, мајка справља противотров у случају тровања бојним гасом, а 
након рата сви постају лојални Енглези.Ви сте обожавали свог оца и малу 
кућу у предграђу коју је он одржавао. „Сигуран сам да сам у стабилности мог 
детињства, у малом продичном кругу и, изнад свега, у сталном присуству 
оца, стекао своје корење”.7

Према мајци сте Ви и ваш брат, касније студент психологије, осећали 
сажаљење. Пошто није остварила своју највећу амбицију – да постане 
лекар, она је била дубоко разочарана у себе и у живот. Није се сналазила 
у кући, у кухињи, са гостима, често се свађала са оцем. Ваша мајка је била 
„преосетљива, несрећна, тврдоглава и уплашена”.8

Може ли се рећи да је супериорност филма у односу на позориште у Вашем 
животу била последица односа према родитељима, односно супериорности 
оца који Вас је увео у свет филма? Да ли сте хтели да оцу докажете своју 
вредност управо у области коју је он више ценио, уместо да се доказујете у 
области до које је много више било стало Вашој мајци, која је, како кажете, 
била „наклоњена уметности”. Да ли је за Вашег оца филм био уметност или 
само биоскоп, индустрија покретних слика?

У Вашем одрастању, поред филма и позоришта, значајну улогу одиграла 
је музика. Памтите професора музике, Тејлора, кога је једино занимало то 
да режира у школском позоришту од кога сте запамтили питање: „Зашто 
је ритам заједнички фактор свих уметности?”.9 Али госпођа Бик, Рускиња, 
пијаниста, Вас је, кроз часове клавира, увела у свет сценског наступа. Од 
припреме за почетак свирања, односа према инструменту, односа према себи, 
најзад према публици, до ослобађања од сваког страха и несигурности. Како 
бити са другима – присутан, истовремено отпуштен, како концентрисати 
енергију у рукама пред  производњу акорда, како пратити мелодијску 
линију и низ других практичних савета Вама је отворило пут у уметност. 
Признајете. „Сада знам да су ти часови музике били моја једина академија 
драмских уметности”.10

Госпођа Бик је била та која Вам је помогла да откријете како исти принципи 
владају свим уметностима. Уосталом, она Вас је буквално извела на сцену, за 
клавир, током концертних рецитала  који су се одржавали сваког месеца.

7 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.19
8 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.2о
9 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.23
10 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.25
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На почетку Вашег покушаја да се бавите режијом, доживели сте серију 
неуспеха: ништа нисте урадили у студију за производњу документарних 
филмова Мертон Парк Студио, нису Вас примили у позоришно удружење 
при универзитету у Оксфорду, сумњиво је прошло извођење „Доктора 
Фауста” од Марлоа, кога сте приказали у малом позоришту код Хајд Парк 
Корнера, Ваш први аматерски филм је на пројекцији у Оксфорду пропао. 
За време рата студирали сте језике: француски, немачки и руски. Писали 
сте сценарије које нико не реализује, премотавали филмску траку. Први 
задатак-реклама за ’rinso’, прашак за прање веша је био катастрофа! „Плаћен 
да не радим ништа, дане сам проводио седећи на неком сандуку, испред 
огромног, стакленог излога; слушао сам експлозије и констатовао да са 
филмом нећу моћи да урадим ништа. Онда сам, без великог ентузијазма, 
помислио на театар. Учинило ми се да би ме та застарела, заобилазна стаза 
могла, касније, да одведе на пут који сам желео.”11 Из те Ваше изјаве можемо 
закључити да је за Вас бављење театром било само средство за остварење 
циља, за рад на филму. Како сте ушли у професионални театар?

Отишли сте код уметничког директора најбољег британског  позоришта, 
Тајрона Гатрија, и затражили да Вам повери режију. Обећао је да ће Вас 
примити, онда када се већ будете опробали на неком другом месту. Прва 
режија, Коктоова „Паклена машина”, у једном малом позоришту једва да 
је била примећена. А онда у Ваш живот улази још једна госпођа у зрелим 
годинама, глумица Мери Гру, која је убедила позориште Друри Лејн да сте 
Ви тај који треба да  режира „Пигмалиона”. На генералну пробу позвала 
је Вилијема Армстронга, успешног редитеља са Вест Енда, који вас је 
препоручио Берију Џексону, управнику  позоришта у Бирмингему. Џексон 
Вас позива да режирате Шоовог „Човека и надчовека”. Ту  упознајете младог 
Пола Скофилда, будућу велику звезду енглеског позоришта, са којим ћете 
сарађивати у низу успешних представа. Заједно ћете дебитовати на Вест 
Енду са Анујевим „Позивом у дворац”.  Од Пола Скофилда сте научили много 
о глуми, како радити са глумцем. Открили сте од коликог је значаја снага 
унутарњег убеђења глумца да гледаоцима пројектује тачну слику онога што 
је држао у глави. ”За мене је то био први доказ да је позориште место где се 
сусрећу имитација и она моћ трансформације која се назива ‘имагинација’. 
Али, сама имагинација није довољна. Да би функционисала, она мора да 
прожима цело тело. Одједном је реч  ‘инкарнација’ добила смисао”.12

Врх Ваше сарадње био је „Краљ Лир”, представа која је доживела огромну 
славу. Ваша радна веза је толико продубљена да користите минимум речи. 
11 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.32
12 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.35
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Ваше међусобно разумевање је тако развијено да је изгледало као да се 
све подразумева. Још једном се показало да сваки паметан глумац мора 
да редитељску концепцију, захтев, преведе на свој језик – језик позитивне 
акције који буди и мобилише енергију. Из једног конфликта, када сте 
хтели да наметнете Ваше редитељско решење младом Полу Скофилду, 
задобијате важан наук о односу редитеља према глумцу: „У том тренутку 
сам – заувек – схватио у какву замку можемо да упаднемо ако се препустимо 
интелектуалном одушевљавању зато што ‘имамо идеју’. Само једна неумесна 
редитељева реч, које он није свестан, може да заустави или омете креативни 
процес глумца. То исто важи и за однос редитеља према самом себи. Идеје 
морају да се појаве, морају да се изразе, али он мора да научи како да одвоји 
корисно од некорисног, садржај од теорије”.13

Заслуга за Вашу сарадњу припада сер Берију Џексону, богатом племићу 
који Вас је повезао у свом граду Бирмингему, а затим повео са собом у 
Стратфорд, где је преузео управу над фестивалом у Стратфорду, увео 
потпуно нови начин рада. У родном месту Шекспира, играће се само 
Шекспир, на студиозан начин. Пошто је више представа рађена паралелно, 
могли сте пратити рад других редитеља, учити на њиховим грешкама. 
Тако сте после представе „Олуја”, опремљене пребогатим костимима и 
сценографијом закључили: ”…постало ми је јасно да у театру ништа нема 
смисла изван контекста представе. Учествујући у радњи, костими су, на 
мистериозан начин, изгубили сву своју лепоту, поставши сметња тексту 
који је, као велика, реалистичка галија из прве слике потонуо. Ово је за мене 
била важна поука. Театар живи у покрету: једна боја, један облик или једна 
лепа реченица могу, издвојене, да оставе одређен утисак, али у току радње, 
он ће деловати сасвим другачије. Моја опсесија филмом ми је помогла да 
разумем да је и театар трака која се одвија и да се истина постиже низом 
планова”.14

Од прве Ваше представе у Стратфорду, „Ненаграђен љубавни труд”, 
добијате одличне критике. Следеће године, радите силовиту и нероматичну 
верзију „Ромеа и Јулије”. Ипак, за Вас је театар само замена за филм. Ви 
највише радите са сценографом. За Вас је слика извор значења и радње. За 
Вас је битан призор на сцени, шта се види, а не шта се чује. „Оквир сцене 
за мене је био филмско платно на коме су расвета, музика и ефекти били 
исто толико важни колико и глума. Моја је једина жеља била да створим 
паралелан и привлачнији свет”.15 Будући да нисте имали неко формално 
образовање за рад у позоришту, ослањали сте се на осећања, интуицију. 
13 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.37
14 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.41
15 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.42
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Учили сте од сарадника. Притом сте увек били веома упорни и успевали сте 
да наметнете своју вољу. Навикли сте себе да будете у покрету, без застоја. 
Открили сте да Вам је у позоришту задовољство акција, а не сам резултат. 
Ваш покретач су били увек нови циљеви.

„Сваки нови пројект је имао своје уобичајене етапе: чист почетак, време 
припрема, све већу ангажованост у активном раду и већ би на обзорју 
израњао завршетак, с премијером и непромењивим датумом, који се увек 
примицао у галопу. У почетку је увек постојала журба, притисак је из 
дана у дан растао, све док се не би, достигавши врхунац, створио снажан 
темпо креативности који је доводио до експлозије за којом је следило 
опуштање.”16

Режирали сте оперу, лаке комедије, класичне текстове. Правили сте 
макете за сценографију, снимали „конкретну музику”, правили фотографије 
и кадрирали их на разне начине, радили, најзад, и на филму. И све време 
били на путу, путник који ужива у самом путовању, а не у местима кроз које 
путује.

„Главну покретачку снагу дуго ми је представљало оно што је мој поглед 
видео. Филм, балет, декор су ме привлачили зато што сам свакодневни 
живот гледао кроз призму кретања. Без обзира на то да ли сам пролазио 
кроз хотелски хол или кроз шуму, путања је била иста. Облици, линије 
и структуре стално су се развијали и преплитали. Идеје и теорије сам, 
наравно, увек разрађивао, али кад бих радио на некој сцени, апстрактна 
лепота кретњи глумца у мени ја изазивала такву фасцинацију да сам често 
занемаривао садржај комада.”17

Проблеми са продуцентима или глумцима су настајали онда када 
није било довољно драмске супстанце, довољно драмске акције, сукоба, 
занимљиве приче која је разумљива публици. Постављало се питање значења 
или садржаја фасцинантних слика. Онда када сте били фасцинирани 
једним формалним аспектом, представе нису биле испуњене релевантним 
садржајем, па је често деловање на сцени било формално, нека врста 
перформанса, визуелног ритуала који нема драмско значење. Глумцима је 
потребан редитељ који жели да их разуме и води.

„Редитељу је потребно много времена да схвати да не сме да мисли на 
жељени разултат, већ да се усредсреди на извор енергије сваког глумца 
16 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.71
17 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.8о
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из кога се може појавити прави импулс. Ако се тражени резултат опише, 
глумац може, једно кратко време, да га репродукује. Али, да би га са довољно 
енергије поновио, он, или она, мора да буде дубоко убеђен како би тај импулс 
постао заиста његов. А то убеђење може да дође само од унутарњег поимања 
реалности, а не од покоравања редитељевим идејама.”18

Ако већ редитељ не може и не треба да глумца учи како да глуми, ако 
мора да буде тактичан и стрпљив, шта редитељ то онда треба да чини како 
би препознао прави импулс глумца? Да га пажљиво слуша. Да га начином 
слушања води, подстиче, охрабрује.

У својој аутобиографији Нити времена, Ви описујете како је дириговао 
легендарни Тосканини. ”Слушао је неким титравим миром и из сваког 
инструмента извлачио невероватно прецизну и транспарентну текстуру 
звука у којој је свака нит била јасна и присутна, јер је сваки музичар бивао 
понесен до граница својих могућности. Готово непомичан, старац је био 
сушта пажња, а таква је била и јасноћа његовог духа и интензитет његових 
осећања – И то је било довољно. Било му је потребно само да слуша, да 
његово унутарње уво, као магнет, привуче спољни звук и у њему га уобличи, 
да спољни звук слушањем споји са оним што је хтео да чује.”19

Ви сте развили сопствену технику слушања, концентрације, са којом 
пратите оно што раде глумци на сцени. Принцип: бити непокретан покретач 
вежбали сте годинама. Ви нисте ништа предлагали глумцима на пробама, 
већ сте од њих очекивали да они предлажу Вама. И они су то чинили. Ваш 
асистент на представи „Племе ИК” у Паризу, Јутака Вада, ми је једном 
приликом рекао да су Вам припремили импровизације на тему комада у 
трајању од десетак сати. Ви сте само гледали, ћутали и на крају направили 
селекцију сцена у трајању од сат и по. Тако сте се у Паризу понашали и 
према свим осталим сарадницима: да Вам предлажу, да за Вас ураде што 
више. Само својом пажњом, слушањем, Ви сте их водили ка резултату који 
сте очекивали. Када бисте препознали очекивани квалитет, онда бисте 
зауставили процес: То је то. Али више. Јаче. Или мање.

Колико год сте у младости тражили слике за око, у другој фази, фази 
„сиромашног позоришта”, много сте више слушали оно што се чује ухом. 
Слушали сте вредности које тај звук, говор, музика доносе. Посветили сте 
се причи која комуницира са гледалиштем, значењу осмишљених поступака. 
Ваш рад са глумцима може се поделити на две фазе: у првој сте радили са 
18 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.81
19 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.82
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великим звездама позоришта, а у другој са групом анонимних глумаца. Ваш 
однос према глумцима са којима радите променио се у многим аспектима. 
Ваш однос према звездама био је строго послован, некад такмичарски напет, 
некад опуштен, али увек на дистанци .У другој фази Ви живите, радите, 
путујете по свету са својим глумачким племеном као неспорни поглавица.

Ваш однос са Жаном Моро лоше је започео: закаснила је на прву пробу 
за представу „Мачка на усијаном лименом крову”. Након петнаест минута 
чекања на празној позорници позоришта Антоан, са часовником у руци, 
пред целим ансамблом, строго сте јој се обратили: „Пошто имате главну 
улогу, морате да радите више од осталих. А не мање. Ако будете каснили, 
Ви ћете бити на губитку”. 2о Ваш поступак се показао као потпуно оправдан: 
не само да никада више није каснила, већ је ваша сарадња са њом била 
савршена. Захваљујући том искуству, изабрали сте је за главну глумицу свог 
филма Модерато кантабиле, са Жан Пол Белмондом. Од свих глумица које 
сам познавао, Жана се разликовала по својој апсолутној прилагодљивости. 
Умела је да у тренутку постане оно што се од ње тражило. Без обзира на то 
да ли је предлог био добар или лош, она га је прихватала као да је део њене 
природе.”21

Али Вас је зато Лоренс Оливије нервирао. За Вас је он поседовао „снагу 
вола”, лажно се представљао као отворен, брз и лак, али је заправо био 
„спретан и подозрив сељак коме се не жури”. Твдоглав, уз све то. Радили 
сте „Просјачку оперу” у тешком неспоразуму: за њега, који тек што је био 
проглашен за племића, било је то ремек-дело аристократске елеганције, 
а за Вас, ништа више од грубе, смрдљиве, бандитске приче. Он је, као 
копродуцент, покушао да Вас избаци из екипе и да сам заврши режију 
филма. Такав је био и резултат Ваше сарадње – слаб.  Две године касније, 
понуђено Вам је да у Стратфорду радите заједно „Тита Андроника”. Знајући 
за Ваш сукоб, Ваше супруге, сјајна глумица Вивијен Ли, и Наташа Пари, 
организују серију вечера учетворо и размену поклона. „Наша сарадња је, 
од првог тренутка, била идеална и свакодневни рад се одвијао у савршеној 
хармонији. Питао сам се како је могуће да две особе у толикој мери промене 
природу својих односа и није ли чињеница што је наше прво искуство 
било лоше, нешто томе допринела. Случај је хтео да смо овога пута обојица 
били на истом колосеку и да смо зато, са узајамним поверењем, могли да 
идемо напред. Сад сам био у прилици да га разумем и да се дивим његовом 
огромном таленту. Његов начин тумачења главне улоге у представу је унео 
 
20 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.90
21 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.1о3
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такав интензитет и толико реалности које ниједан глумац тог периода није 
био у стању да понуди. Ипак…иза сваког његовог покрета осећала се нека 
врста напетости. До сржи је био глумац, глумио је чак и смех, као да је своју 
маску стално прерађивао и дотеривао.”22

Поштовани господине Брук, не верујем да сте свесни колико сте рекли о 
себи говорећи о Лоренсу Оливијеу. Најпре, замерате му напетост. А одајете 
му заслугу што  је у представу унео интензитет високог напона. Друго, Ви 
сте са другима увек напети и ретко Вас је неко чуо да се грохотом смејете. 
Али се зато смешкате. Ваше присуство је интензивно, реченице прорачунате.
Ви говорите о његовој затворености, али Ви, врло свесно, такође градите 
сопствену затвореност. Из Ваше аутобиографије, није уопоште јасно ко су 
били Ваши пријатељи, али је врло јасно ко су били Ваши пословни партнери. 
Нарочито је јасно која личност је била од пресудне важности у одређеном 
периоду. Или грубље речено, ко Вам је највише помогао у остварењу Ваших 
пројеката.

У раду на филму изражавали сте страх да ће Вас главни глумац 
потиснути са места Аутора, а у позоришту је тај „во” и „сељак” био краљ 
сцене и већ племић Шекспировог Стратфорда, па Вам је било у интересу 
да Вашу представу води у победу. Није се ту ништа случајно променило: 
„исти колосек” је Ваша комплементарност, допуњавање, компромис чему су 
очигледно много допринела женска средства Ваших животних сапутница.

Успут, занимљиво је да о глумици Наташи Пари, коју сам гледао као 
незаборавну Љубав Рањевском, са Мишел Пиколијем, у Вашем париском 
„Вишњику”, а која је била Ваш сапутник на свим путовањима, једва да 
говорите. Као о глумици, не пратиоцу.

Велики Оливијеов ривал, Џон Гилгуд, Вам је много више био по вољи: 
„С њим сам се слагао и без икаквих потешкоћа пратио сва његова стална 
оклевања, јер се ослањао само на једно: интуитивно осећање за квалитет. 
Све оно што је одбацивао, или стављао под знак питања, произилазило 
је из његове потребе да постигне најбоље. За време проба, непрестано је 
тражио решења… Његово одбијање осредњости, стална потреба да иде 
што даље, жеља да увек уради боље и његово оштро осећање за  најмањи 
детаљ, доводили су га до импресивне чистоте. Па ипак, тај пут до ње остао 
је тајна.”23

22 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.96
23 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.97
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Одговарало Вам је да пред премијеру извршите селекцију многих 
његових идеја и одбаците оне које процењујете као непотребне, а он је Вашу 
пресуду примао као праведну и заслужену. Он је племенит, радознао и мек 
глумац који поштује свог редитеља. Зато сте, као његов редитељ, могли бити 
сигурни да ће искрено провести у дело оно што Ви хоћете.     

Ви сте, као и Џон Гилгуд, желели да идете даље, да освајате нове просторе. 
„Још сам био посматрач који је, седећи у једној просторији, вирио у другу 
– на једној страни редитељ, на другој глумци – али вештачка природа те 
поделе, коју сам увек прихватао као готову чињеницу, почела је да ми 
смета…Дошао је тренутак када више нисам хтео са свог седишта у мраку 
да гледам један други свет: неки другачији доживљај мора да је могућ ако би 
глумац и гледалац делили исти простор. На који начин то постићи – нисам 
знао, али сам осећао потребу за тим.”24

Од 1965. године у Стратфорду и Лондону почињете истраживања у оквиру 
пројекта „Позориште окрутности”, у част Антонена Артоа, упознајете се са 
Гротовским, учите од њега. У раду на представи „Мара-Сад”, тражите од 
глумаца да импровизују на тему лудила. Откривате импровизацију као моћно 
глумачко стваралачко средство. Одвајате се од традиционалног енглеског 
позоришта речи ка покрету, физичком поступку. Приближавате се једном 
новом схватању сценске радње у интензивној глумачкој интеракцији. У тој 
фази Вас фасцинира таленат једне младе глумице – Гленде Џексон. Кажете: 
„Али, њен посебан квалитет представљала је оригиналност која је свему 
што је радила давала неко неочекивано, различито, па ипак ексцентрично, 
обележје – обртала је клишее да би, на један оштрије фокусиран начин, 
открила истинитију страну људског понашања.”25

Већина младих глумаца из Ваше радионице учествовала је у представи 
„УС” (у двоструком значењу: „Ми” и „Америка”), коју сам имао прилике 
да гледам  1967. године у Лондону. Реч је о представи која протестује 
поводом равнодушности Енглеске на рат у Вијетнаму. Представа са много 
спектакуларних елемената, са џипом на сцени, са много буке и беса, дискусијâ 
на тему будистичког свештеника који се самоспаљује завршава се шоком: 
глумац из урне вади белог лептира који одлети, вади другог и спаљује га 
упаљачем. Тишина у сали. Глумци тихо одлазе. Публика остаје, без аплауза, 
без икакве реакције, запањена. Затим, тихо, постиђена, у малим групама, 
одлази.

24 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.128
25 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.131



Вл
ад

им
ир

 Ј
ев

то
ви

ћ

73

Сада, у Нитима времена, Ви откривате да је „лептир” био обичан бели, 
згужвани папир. Када сам Вас у позоришту Буф ди Нор, маја 1983,  питао 
за тог лептира нисте рекли да је био папир. Рекли сте: „Енглески гледаоци 
сигурно не би могли да поднесу да смо спалили мачку.” То ми је потврдило 
да се Ви заиста највише бавите публиком, њеним укусом и ефектом који 
одређени осмишљени поступак врши на публику.

У париској представи „Трагедија Кармен”, постоји само један поступак 
који открива еротичну димензију односа Кармен и тореадора: Он, стојећи,  
тако згњечи поморанџу у ваздуху, да сок одлази у отворена уста Кармен која 
лежи на земљи. У свакој представи, наиме, постоји „кључни поступак” који 
објашњава смисао драме.

У „Вишњику” глумци одлазе са коферима на крају комада, затварају све 
прозоре и вратâ, и одлазе из позоришта на улицу, а Фирс и ми, публика, 
остајемо у мраку, закључани, у једном великом колективном мртвачком 
сандуку.  Али, шта то може позориште ?

„Ако не постоји тај позоришни чин који би могао да заустави рат, да 
утиче на једну нацију или владу, то не значи да позориште не може да буде 
објективно и политичко. Позоришна сала је као мали ресторан који је у 
обавези да храни госте. У једној Сали понекад има сто гледалаца, понекад 
хиљаду: делокруг рада ограничавају зидови и трајање спектакла – ту почиње 
и завршава наша одговорност …Постоји само један тест: да ли су гледаоци 
напустили позориште са нешто више храбрости, нешто више снаге него што 
су имали ступајући у њега? Ако је одговор ‘да’, значи да је храна здрава.”26

Године 1968 почињете у Паризу свој интеркултурални пројекат 
– Међународни центар за истраживање позоришта. Ви сте као 
„елизабетански истраживач” хтели да откријете друге континенте, глумце 
из других култура. Први је био Јапанац, Јоши Оида, коме сте у представи 
„Бура” поверили улогу Аријела. Он ће играти у свим представама и бити 
сапутник у свим путовањима. „Строге вежбе у позоришту Но научиле су га 
абецеди надреалног. Када би устајао, његово тело је, пре икаквог покрета, 
испољавало неку посебну лакоћу. Импулси енергије, различити од наших, 
подизали су руке, као да желе да додирну небо. Нека непозната птица је пред 
нашим очима узлетела, у чудесном ритму избацивала крикове и у лету се 
заустављала – као насликана на смотуљку свиле. Јоши нам није представљао 
фигуру из јапанског класичног позоришта: напротив, без икакве припреме, 
26 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.134
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али са свим могућностима добро увежбаног тела, само би нам у једном 
тренутку предложио неку нову слику коју смо сви могли да делимо.”27

Ваш Центар је почео са истраживањем покрета на сцени, а не речи. Јер, 
у групи су се говорили многи језици – чланови су долазили из Малија, 
Немачке, Јапана, Америке, Јаве, Француске, из многих других земаља. Свако 
је доносио, поред свог тела и боје лица, културу у којој је васпитаван, своје 
вештине и технике. У таквом начину рада са глумцима, уместо проба које 
имају за циљ премијеру у тачно заказаном термину, Ви сте седали у круг  и, 
без унапред припремљеног плана, без текста, без прецизне обавезе, слободно 
вежбали, импровизовали, истраживали – у неограниченом времену.

„Од јутра до вечери сам тражио начине како да одржим интересовање, 
како њихово, тако и моје. Најтежи је био онај сат после ручка, кад се тело 
опушта и вама се зева, а игру треба оживети и одржати радионицу. Морао сам 
признати да сама жеља глумаца да открију нове перспективе није довољна да 
код  њих одагна потребу за публиком. И зато бисмо део дана играли за нас. То 
нас је опуштало и, бар за кратко време, смиривало моје сумње.”28

Да ли је то Вама, у ствари, било досадно, па сте једва „одржавали” 
радионицу? Три године рада Центра биле су финансиране из америчких 
фондова. Путовали сте у Персију, кроз Африку, радили сте са Театром 
Кампесино у Калифорнији, имали сте велику радионицу у Бруклину, у Њу 
Јорку. Да ли су Ваше сумње, о којима говорите, расле или се смањивале? 
Да ли сте Ви, заиста, истраживали у свом Центру нове сценске формуле 
међународног позоришног ансамбла? Или је сврха тог рада била трагање за 
„универзалном причом” која ће комуницирати у било ком делу света, пред 
било којом публиком?

Од чланова Вашег Центра, чуо сам више пута да само Ви знате какву сврху 
има Ваш рад. Брјус Мајерс ми је рекао, као што Ви наводите у књизи, да „није 
имао појма шта ради”.29 Вежбе са бамбусовим штаповима, гласовне вежбе, 
физички поступци – стереотипи различитих култура  били су увод у серију 
вежби од којих су многе деловале збуњујуће. На пример, импровизовање са 
глувим особама – децом и одраслим.

Радити ван позоришта, без публике, без речи значило је почети од нечега, 
од празног белог папира. Пратећи Гротовског, који је имао хомогену групу 
пољских глумаца, чланови Ваше групе, са свих страна света, нису имали 
прецизно постављен циљ. Зато је путовање било  неизвесно и дуго.
27 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.136
28 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.153
29 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.153
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„Постоји неколико виђења односа сцена-публика. По Артоу, глумац је на 
ломачи и он, кроз ватру, публици шаље очајницке знаке. За Гротовског, глумац 
је такође мученик, док је гледалац само сведок жртве и храбрости коју му он 
нуди. Семјуел Бекет ми је једног дана поверио да је позоришна представа за 
њега брод што близу обале тоне, док публика на обали, беспомоћно посматра 
како путници, гестикулирајући, заједно с њим нестају. Наше три године 
лутања, сугерисале су нам другачији приступ. Ми смо гледаоца налазили 
на његовом терену, узимали га за руку и заједно кретали у истраживање. 
Стога је за нас позориште представљало место казивања једне приче, а цела 
група –једног приповедача са неколико глава.”3о Тако сте у позоришту Буф 
ди Нор причали приче: од „Тимона Атињанина”, до „Махабхарате”. Вратили 
сте се само режији. Истраживање је било завршено. Све што сте открили у 
трогодишњем путовању искористили сте у тим новим представама. То је 
једноставно, безазлено, бајковито позориште. Без окрутности, драмских 
сукоба, трагедије, савремености, политике.У тим представама, играли су 
неки чланови Центра из фазе истраживања, али су дошли и неки други. 
„У сваком случају, трупа није никада ни била стална, људи су долазили и 
одлазили, проводили неко време са нама, а потом кретали својим путем.”31

Да ли сте свесни колико је младих глумаца и редитеља желело да 
ради управо са Вама, колико су очекивали од Вас да их обогатите Вашим 
утицајем. Да ли сте свесни да је већина њих разочарана? Један од Ваших 
првих сарадника, редитељ Чарлс Маровиц, назива Вас „вампиром” који 
од свих узима, а даје мало, или чак ништа. Много сам разговарао у хотелу 
Шефтсбери у Лондону, са својим пријатељем Драганом Максимовићем-
Максом, који је играо главну улогу у филму Сусрети са значајним људима, 
о животу и раду мистика Гурђијева. Помињете га у Нитима времена као 
младог Црногорца у Београду. Никада се није опоравио од тог искуства. 
Вас познају као свог хладног  вођу, као Гуруа који никоме не мора ништа 
да објашњава, коме није стало до било чијег разумевања, као особу коју не 
занима шта се дешава са њеним сарадницима после растанка.

Када је Гротовски објавио да напушта позористе, Ваша реакција је била 
врло оштра: рекли сте да се његова природа променила због успеха који 
је доживео. И сâм сам уложио велики труд да бих провео једну школску 
годину истражујући рад Вашег Центра у Паризу. Много сам научио, највише 
захваљујући Нини Суфи, Вашој секретарици, која ми је отворила сва врата 
у Центру. Ипак, сусрети са Вама били су ледени, кратки. Понашали сте се 
према мени као да сам дошао после представе да затражим од Вас аутограм. 
3о Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.175
31 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.193
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Схватио сам да сте Ви онај „лав” који мора да све око себе учини мањим, 
како би он био велики. Човек се смањује пред Вама, из минута у минут, а 
Ви растете. Према Вама се осећа страхопоштовање. Ваша неспорна слава 
великог редитеља позоришта осенчена је неуспехом на филму. Нисте 
признати у оној области до које вам је највише стало. Као да се због тога 
светите свима са којима радите у позоришту. У Лондону сви говоре о Вама, 
али Вас нико не воли. У Паризу Вас сматрају за пролазног госта који је 
добродошао као толики чувени уметници света. Госпођа Мишлен Розан 
добија новац од француске владе, а не Ви. Ви сте странац. На пропутовању. 
Ваше представе су незаборавне. Ваш утицај у европском позоришту после 
Другог светског рата је несумњив. Огромна је библиографија књига, 
докторских и магистарских радова о Вашем раду.Ваше књиге су постале 
обавезна школска лектира у многим позоришним школама света. Да ли сте 
Ви задовољни собом? Квалитетом сопственог рада? Да ли сте икада стрепели 
да Ваш рад може бити доведен у опасност? Да ли сте стрепели да Вам 
квалитет неће бити признат? Да ли је та стрепња разлог Ваше бездушности 
према другим људима? У Вашој аутобиографији помињете родитеље, али не 
помињете своју децу. Зашто?

На основу свега што сте написали о својој мајци, можемо да замислимо 
да би она била задовољна Вашим делом, Вашом славом у позоришту. Али, на 
основу свега што сте написали о свом оцу, можемо да претпоставимо да Вам 
он не би замерио што нисте овладали биоскопима. Уосталом, он је желео 
да постанете адвокат. А Ви сте хтели да најпре будете дипломата, страни 
дописник и тајни агент.32 Ви сте конкурисали за Скотланд јард, али сте били 
одбијени због слабог здравља.

Још једном сте били одбијени: „Много година касније, кад сам напустио 
Оксфорд, покушао сам да, као глумац, уђем у тада једино комунистичко 
позориште које се звало ‘Јединство’. На аудицији сам, како ми се чинило, с 
правим жаром читао говор једног младића против капиталистичког друштва. 
Тада сам по први пут чуо ону чувену реченицу коју ћу годинама  и сâм често 
изговарати: ‘Хвала, јавићемо Вам се’. У том тренутку сам у поверовао у то, 
чекао сам, али како ми се никада нису јавили, у Комунистичку партију се 
нисам учланио, и глумац нисам постао.”33

Нисте постали глумац, али сте цео живот провели са глумцима. Све што 
сте остварили, остварили сте са глумцима. Целог живота су били око Вас, а 
Ви нисте један од њих. Зато сте успели да будете толико изнад њих, да будете 
господар њихових судбина. Да ли сте икада, у себи, помислили: „Захваљујем 
32 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.27
33 Питер Брук: Нити времена, Zepter book world, Београд, 2оо4. стр.76
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се свим глумцима, захваљујући којима сам постао Питер Брук”. Не верујем. 
Пре бих поверовао да сте помислили: Какву срећу су имали сви они који 
имали привилегију да им редитељ буде један  Питер Брук.

Ви сте један од највећих, ако не и највећи,  позоришни редитељ прошлог 
века, али и Ви доказујете да је редитељ онај ко није успео да постане глумац. 
Да сте постали глумац – изгубили би глумци са којима сте радили. Изгубила 
би публика која је гледала Ваше представе. Изгубили би сви они који су, на 
овај или онај начин, учили од Вас – Питера Брука! 

Ваш дужник,
Владимир Јевтовић


