
TEATRU

„Cam aşa a fost:
am vrut să mă fac actor,
am răguşit şi am ajuns regizor“ <o

■ interviu cu Alexandru DABIJA, directorul Teatrului ODEON -

- Să o luăm  cu începu tu l v ie ţii 
artistice profesioniste. Cum ap' ajuns 
student la regie? A p  intrat din prima 
încercare? A avut vreo importanţă ci 
sîntep din Piatra-Neamţ?

- Damblaua asta a teatrului chiar a 
e x is ta t în  fam ilia mea. Cel mai 
important om de teatru din familia mea 
a fost bunica, un personaj absolut 
fabulos, un personaj în care cred că se 
ascunde o mare actriţă. Apoi a fost tata, 
cu care am şi făcut teatru de amatori în 
care, puşti fiind, jucam. îl făcea cu o 
plăcere şi cu o dăruire rar întîlnite. Nu 
era o serbare cîmpenească, ci un teatru 
de b ună  ca lita te , profesion ist, cu 
decoruri, cu regizor, cu repetiţii lungi. 
Asta se întîmpla nu la Piatra-Neamţ, ci 
la Bicaz, la hidrocentrală. De ce acolo? 
Pentru că tatăl meu, învăţător, după ce 
a ieşit din puşcărie n-a mai fost lăsat 
să revină în învăţămînt. A fost trimis să 
constru iască o h idrocentrală. A şi 
răm as acolo îm preună cu mama, cu 
familia. Acolo am întîlnit, la şcoală, un 
grup de oam eni care se ocupau de 
teatru aşa cum alţii se ocupă de bridge. 
Nu era un hobby. Era patimă. Deci, cam 
de aici damblaua din familie. Ciudat 
este că, pietrean fiind, eu nu am văzut 
nici un spectacol la T ea tru l 
„Tineretului“ din Piatra-Neamţ. Nu mai 
ştiu exact de ce. Am văzut o singură 
dată  un spectacol al T ea tru lu i 
B ulandra, care era în  tu rneu , şi pe 
Miluţă Gheorghiu în Coana Chiriţa, 
care era o bucurie moldovenească. In 
re s t, te a tru l ca preocupare ex ista  
d iu rn . Ş tiam  ce înseam nă tea tru l, 
văzîndu-1. Poate, într-un anumit fel, şi 
privirea asupra lumii se făcea prin forţa 
dramaticului, exista şi multă ironie, o 
d is tan ţa re  şi, în  acelaşi tim p, o 
implicare în viaţă pînă la disperare. Am 
vrut întotdeauna să fac teatru. Nu am 
av u t nici un dubiu. Decît o m are 
pasiune. Pe care o reg re t şi astăzi: 
limba şi literatura română veche. Nu le 
iubeam , le sim ţeam  foarte  ta re . 
Adevărul este c i  am vru t s i  m i fac 
artist dramatic. în  drum spre examenul 
de la Institutul de teatru din Bucureşti, 
în tren, am răguşit, mi s-a dus glasul 
definitiv. Eram 6 băieţi tineri scăpaţi 
de-acasă care veneau „să dea“ pe la 
facultăţile din Capitală. Am cîntat, am 
băut, am sta t cu geamurile deschise, 
aşa încît la urmă nu mai puteam scoate 
nici un suneţel. în disperare, n-am mai 
dat la actorie, am dat la regie. Am 
in tra t din prim a, la 18 ani. Ceilalţi 
colegi care au intrat: Mihai Măniuţiu şi 
Anca Vizdei, care după primul an a 
fugit în  stră in ă ta te . Am fost ultim a 
serie care a dat examen la regie de 
teatru. Am plecat frumuşel în armată 
şi, cînd m-am în tors, se făcuse deja 
amestecul oribil de regie de teatru cu 
regie de film şi noi ne-am trezit într-o 
secţie universală. Anul meu a fost făcut, 
deci, din doi oam eni, un lucru 
extraordinar, o a doua şansă. Ne-am 
apucat de lucru de foarte devreme, pe 
cont propriu, pentru că în Institut era 
un amestec de libertate to tală şi de 
senzaţie de inutil, poate şi pentru că nu 
făcusem aproape nimic la şcoală. Eu am 
făcut primul spectacol în 1976, în anul 
III de facultate, unul dintre cele mai

bune ale mele, 
(eram  şi foarte 
curajos), Răfuiala de 
Massinger. Un spec
tacol din Renaşterea 
engleză pus în scenă 
la Teatrul „Tinere
tu lu i“ din P ia tra- 
Neamţ. Normal, nu? 
M-am întors acasă şi 
abia atunci am găsit 
şi teatrul din Piatra, 
l-am şi sim ţit, 
m irosit, m-am 

contopit într-un anume fel cu el. El e 
m inunat. încă era o vreme 
extraordinară. Cătălina Buzoianu lucra 
acolo Tinereţe fără b itr în e ţe , 
spectacolul ei senzaţional. Era o vreme 
binecuvîntată în Teatrul „Tineretului“, 
atunci, la Piatra-Neamţ. Deci cam aşa a 
fost: am v ru t să mă fac actor, am 
răguşit şi am ajuns regizor.

- Ce v-a surprins în facultate?

- Şi eu, şi Măniuţiu am descoperit cu 
mare surprindere, n-aveam cum să 
ştim de la început, că amîndoi veneam 
dintr-o foarte solidă şcoală în care am 
avut noroc de profesori senzaţionali. Tot 
ce s-a petrecut după aceea în Institut, 
îndrăznesc eu să spun, în  afară  de 
ce-am acum ulat noi singuri dintr-o 
cultură care funcţiona foarte tare în 
Bucureşti, a fost propria cultură, să 
zicem teoretică, mult peste. După aia, 
aşa s-a petrecut şi practic şi nu ni se 
m ai părea o m are filosofîe. Apoi, 
întîm plarea, care poate nu este doar 
atît, să avem în jurul nostru o sumă de 
actori foarte buni. Colegii noştri au 
fost: Mariana Buruiană, Marcel Iureş, 
Diana Lupescu, Adrian Pintea, Şerban 
Ionescu, Răzvan Vasilescu şi Florin 
Călinescu, puţin mai mici decît noi, 
Mirela Gorea, Vali Teodosiu, Laie Urs, 
Nicu Brînzea. Mustea încă de atunci că 
vor face lucruri adevărate în teatru. Un 
lucru foarte important, de care ne-am 
bucurat şi eu şi Mihai, a fost protecţia. 
Am fost absolut privilegiaţi: doi oameni 
care făceau te a tru  într-o facultate- 
omitorinc, care zbura prin apă şi unde 
baza era că noi ne făceam examenele 
(clasa era condusă de Vitanidis şi de 
Cătălina Buzoianu) lăsaţi totalmente 
liberi. N-am avut nici o secundă măcar 
senzaţia că cineva ne spune ce, cum să 
facem. Noi eram  cu filosofii, cu 
experim ente, cu nebunii, cu ce ne 
trăsnea nouă prin cap. Şi după toate 
astea, luam şi 10 (zece).

- A ţi putea  marca traseu l 
dumneavoastră regizoral din propriul 
punct de vedere? Care ar ß  propriile 
ierarhii?

- Asta e deja mai complicat. Sincer, 
n-am încă nici o imagine. Nu pot să 
spun că m-am gîndit vreodată sau că 
ştiu. Nu-mi dau seama. Aş putea însă 
să fixez nişte jaloane, mai mult nişte 
senzaţii, de fapt. Am simţit foarte tare 
în timpul şcolii. Şi după terminarea ei, 
lipsa magislmlui şi a modelului, un gol 
care nu s-a umplut cu absolut nimic. 
Tot ca senzaţie, pot să spun că drumul 
meu regizoral este şi sinuos, şi plutind. 
Este lipsit de orice fel de certitudine. 
Fără nici un raport real cu o literatură 
dramatică, cu o şcoală de regie sau cu o 
trad iţie  sau, invers, cu o frondă, să 
aparţii unei avangarde sau unui curent 
experimental, sau nevoii de a te opune 
unui anumit fel de a face teatru . De 
multe ori trăiam starea disperată de a 
fixa terenul, de a pomi de undeva. De 
aici şi sentimentul că o iau tot timpul 
de la capăt. Dar nu în sensul bun şi 
frum os al cuv în tu lu i. Ce cred că e 
fundamental pentru mine ca regizor,

acum la ora asta, este că eu fac un 
drum înapoi, sínt în recul. Sínt convins 
şi ştiu că ce gîndeam teatral şi ce voiam 
să fac acum cincisprezece ani era mult 
mai valabil decît cum gîndeam acum 
doi ani. începutul ăla a fost foarte plin 
şi foarte adevărat. Simţeam că teatrul 
are ceva grav, profund şi că aparţinea 
culturii, zonei spirituale. Şi, cîndva, am 
pierdut această percepţie. Regizoral 
vorbind, m-am trezit într-o zonă din ce 
în ce mai diluată spiritual, care nu mai 
avea legătură adîncă cu muzica, cu 
li te ra tu ra , cu p ic tu ra , cu v ia ţa , cu 
filosofia. Pentru mine regia de teatru, 
în timp, s-a vulgarizat.

- Ce în ţe legeţi prin  „conştiin ţă  
teoretică“? Kant spunea că „rapunea 
fără experienţă  este goală, iar 
experienţa f i r i  răpune este oarbă“.

- Conştiinţa teoretică se leagă strict, 
într-un punct, nu ştiu cît de profund şi 
unde, cu viaţa trăită. Am resimţit ca pe 
un minus groaznic lipsa de trăit, un 
minus de cunoştinţă despre viaţa din 
experienţă directă şi nu din povestit, 
din in terpretări, prin filtru. Cred că 
este vorba despre un grăunte fierbinte 
în care, la un moment dat, se află 
am îndouă: conştiin ţa  teo re tică  şi 
experienţa de viaţă. Ele se întîlnesc 
în tr-u n  punct unic şi gen era to r al 
puterii creatoare.

- Obişnuip să acordap interviuri?

- Nu-mi place. Nu sín t spontan. 
După foarte mult timp în care m-am 
ju ca t cu cuvintele, mi-am impus un 
autocontrol strict şi am dat în bîlbîială. 
Cîteodată bîlbîiala e mai bună decît 
fluenţa.

- Cum vă apropiap de un text? Care 
este relapa dumneavoastră cu cuvîntul 
şi cum se dezvoltă? Dar cu muzica?

- Relaţia mea cu textul este absolut 
profundă, lipirea mea de cuvînt este 
irevocabilă. Ţin foarte tare la cuvînt, la 
limbă. Cred în puterea cuvîntului şi a 
limbii. Relaţia mea cu textul dramatic 
s-a făcut întotdeauna prin cuvînt. De 
asta iubesc enorm piesele lui Beckett. 
Piesele, lui s ín t ca un sub lim at de 
teatru, un concentrat de teatru, tocmai 
p en tru  că reuşeşte  ca p rin  forţa 
cuvîntului să dea tot restul. Eu cred că 
te a tru  fără  cuvînt nu ex istă . Nu 
înseam nă că nu iubesc te a tru l de 
imagine şi că nu cred în universalitate. 
Chiar de asta cred în universalitate. Şi 
cu muzica este la  fel. La u ltim a 
experien ţă  pe care am avut-o cu 
englezii, am resim ţit fizic continua 
degradare a lim bii rom âne şi în 
vorb irea cu ren tă  şi în  te a tru , în 
com paraţie cu lim ba lor. Am fost 
invidios ca un iubitor de cai, cînd am 
auzit cum se vorbeşte engleza în teatru 
şi cum se vorbeşte limba română. Cea 
mai mare pedeapsă pe care ne-a dat-o 
nouă Dumnezeu acum este că sîntem 
bătuţi cu propria noastră limbă. Este o 
boală care vine din propria neputinţă, 
dinăuntru, nu din afară, nu se ia. Din 
tot ce e mai rău înăuntru fără nici un 
accident, a ie ş it această  boală. Şi 
teatrul este lovit din plin de ea. După 
părerea mea, explozia de tea tru  din 
România, care este de mulţi ani, nu 
num ai de curînd, este o explozie 
maladivă. Nu este o expresie a forţei 
noastre  te a tra le , ci este o brodire 
divină a faptului că ne îndepărtăm de 
limbă. Şi atunci am devenit meşteri în 
a ne exprim a a ltm in te ri decît prin  
cuvinte. Este o neputinţă care, la un 
moment dat, a devenit genială. La ora 
asta ne aflăm într-o relaţie specială cu 
propriile cuvinte, iar joaca cu ele este

foarte sus.

- Care este ultima carte pe care ap 
citit-o? Pun întrebarea unui mare cititor!

- Nu mai sínt. Am fost. Ultima carte 
este N ostalgia  lui C ărtărescu . 0  
bucurie. Acu citesc Gambitul calului de 
Faulkner, o carte foarte prost tradusă 
şi de aceea obositoare. Mi-e foarte dor 
de Creangă. Din cînd în cînd îl citesc cu 
o mare plăcere.

- Ce părere avep despre utopie?

- în  1988 am făcut un scenariu  
despre utopie. M-aş feri să răspund la 
întrebarea asta. Ar fi oarecum parşiv, 
pentru că sínt specialist. Am studiat 
terenul şi locurile în care am reuşit să 
ajung le-am analizat minuţios şi lucid. 
Chiar dacă am in tra t cu sfinţenie în 
acest teritoriu, m-am lucidizat. Timpul 
mi-a tocit ascuţişul freamătului de la 
început şi m-a temperat. Zona utopiei 
m-a fascinat. Scenariul după Thomas 
Morrus am vrut să-l fac în 1988. Era 
împotriva dictaturii. în  Istorii şi utopie 
Cioran pune bine lucrurile la punct. Nu 
cred că este o nevoie de utopie la om. E 
o expresie supremă a prostiei. La ora 
asta cred mult mai tare în prostie decît 
în inteligenţă, în filosofîe, în planuri. 
Puterea absurdului este peste toate şi 
în toate. Utopia aparţine acestui spaţiu 
pe care încearcă să o organizeze, să o 
definitiveze, să o arunce în fantastic, în 
ficţiune, deci cît mai departe de ea, ca 
să dea senzaţia că totuşi nu face parte 
din ea. Nu e adevărat. Este un element 
constitutiv al naturii umane exact ca şi 
dorinţa de a trăi şi se manifestă perfect 
cînd sînt dublate de prostie. Utopia şi 
dorinţa de a tră i, dublate de prostie 
dau, de fap t, norm alul. S ín t n işte  
ingrediente.

- Ce părere avep despre putere?

- Aici mi se înfierbîntă uşor creierii. 
Urăsc orice formă de putere şi sínt 
împotriva ei. Aşa sínt eu, anarhist. Mă 
deranjează şi clanţa de la uşă, şi 
portarul. Nu mai vorbesc dacă o ridic la 
miliţian, la poştaş, la secretar de stat, la 
preşedinte, turbez pur şi simpla Puterea 
este cel mai periculos lucru pe care l-a 
născocit Dumnezea Este ceva de care nu 
se poate scăpa. Dacă scapă totuşi cineva, 
scapă numai pe pielea lui.

- Sîntep credincios?

- Da, s ín t creştin-ortodox şi 
credincios.

- Cum este viaţa reg izoru lu i 
Alexandru Dabija acum, mai simplă sau 
mai complicată decît înainte?

- Mult mai complicată, nicidecum 
mai simplă.

- Ce vă face plăcere să vă amintip 
adesea şi ce nu vă face plăcere să vă 
amintip deloc?

- îm i am intesc cu foarte mare 
plăcere, şi uneori dau în perversiune, 
pen tru  că îmi provoc am in tirea , de 
copilăria mea minunată. Refuz să-mi 
amintesc de Ceauşescu.

- Sîntep un orgolios?

- Da, sínt, nu ştiu dacă în sensul bun 
sau în cel rău, cum e fiecare, dar sînt.

Marina C onstantinescu
- Va urma -

16 România literară


