
TEATRU

„Am un organ specializat 
în a citi extremele“
Interviu cu Alexandru DABIJA, directorul Teatrului ODEON (II)

- Ce rol poate avea teatrul în 
lumea asta descompusă în care 
sîntem obligaţi să trăim?
- Sigur că unul foarte mare. Sínt 

convină de asta şi nu sínt deloc ironic. 
Avantajul teatrului este tocmai faptul 
că e destul de greu de spus şi de fixat 
coordonatele exacte şi locurile clare 
unde b a te . E m ai degrabă ca o 
respiraţie bună, ca un aer bun. Dacă e 
bun, foloseşte foarte foarte tare, dacă e 
rău  dăunează îngrozitor, m ult mai 
tare  decît altele. Nu se poate spune 
decit prin comparaţie şi la apocalipsă. 
La sfîrşit se poate spune şi ce rol are. 
Pentru că teatrul este foarte viu este şi 
determ inant, subtil şi insinuant, nu 
p rin  m an ifestări, ci p rin  felul cum 
ac ţionează , a t î t  de pe n es im ţite  
lucrează asupra oamenilor, incit, in 
tim p , îş i d em o n strează  fo rţa  şi 
periculozitatea. De asta a fost privit de 
b iserică  cu o oarecare  susp iciune, 
pentru că teatrul are în el şi binele şi 
răul. Le are pe amîndouă deopotrivă. 
Prin creatorii lui adevăraţi şi puţini, 
te a tru l a avut şi m om entele lui de 
exorcizare în  care a în cerca t să-şi 
a ra te  u r ia şa  p u te re  pe care  o are  
asupra omului, nu asupra cetăţii sau a 
publicului, ci asupra individului. E 
locul în care se află Grotowski astăzi.

- Cum vă apăraţi ca artist de 
presiunea exterioară şi cotidiană?
- P erso n a l, nu  m ă ap ă r. N-am 

re u ş it . P oa te  p a r  ca o b ă tr în ă  de 
pension care boceşte continuu, dar, în 
fond, e vorba de sinceritate. încerc să 
fiu sincer şi să m ărturisesc că sunt 
foarte vulnerabil şi că nu reuşesc să 
mă apăr şi mă resim t Depinde sau de 
puterea interioară de a te retrage, de a 
fi singur cu tine şi cu ce îţi este ţie 
foarte drag, de a te echilibra, puterea 
a s ta  eu nu o am, sau  depinde de o 
concentrare pe care să o ai în a dobîndi 
o anume situaţie materială, care să-ţi 
asigure momentele de relaxare, şi nici 
asta nu am. Aşa că nu mă apăr, deşi 
cunosc formele prin care aş putea să o 
fac.

- Aveţi un tip preferat de texte care 
prin conţinut să vă motiveze în 
mod special?
- Da. S-a format în mine organul 

specializat în a citi extremele. Simt în 
mod special textele cu o doză mare de 
lirism , de violenţă, de cinism şi de 
înţelegere. îm i plac poeziile, şi eu le 
cred  fo a rte  d ram atice , îm i place 
gramatica. Un alt plan de-al meu este 
să fac un spectacol după gram atica 
limbii române, dar as ta  cînd am să 
ajung suficient de m a tu r. îm i plac 
textele oamenilor apropiaţi de scenă, 
care, într-un fel sau altul, au tră it în 
teatru şi care nu scriu de undeva din 
afara lui, oricît de bine a r face-o. îl 
iubesc pe Shakespeare, îl iubesc pe 
Moliére pur şi simplu, oricum ar scrie, 
îl iubesc pe Beckett. îmi place Artaud.

- Ce părere aveţi despre decadenţa

morală, despre 
indivizii care nu 
pot ieşi din 
corsetul lor sau, 
atunci cînd ies, 
îi împroaşcă pe 
cei din ju r  cu 
urmele lor 
reziduale?

(Aici, în 
acest m om ent al 
interviului, trebuie 
să fac şi eu, la  
rîndu-mi, o m ărtu
risire . Din motive 

tehnice, n-aş vrea să cred că spirite 
necurate şi-au băgat coada în discuţia 
noastră sinceră, deschisă, liniştită şi 
ne-au spulberat-o într-o sfîntă zi de 
vineri, a trebuit să reluăm, pentru că 
c iudatu l meu ap ara t -  m ereu l-am 
simţjt ca pe un străin care mă pîndeşte 
să-m i facă rău  -  n u  a în re g is tr a t  
n im ic. A şadar, vă p re z in t dub la , 
tu rn a re a  a doua, ie ş ită  doar p rin  
bunăvoinţa regizorului).

- Acum, la a doua înfăţişare, devin 
mai puţin liric. Problema mea nu este 
de a categorisi sau  de a m ă u ita  la 
ceilalţi. Refuz. Nu în  sensul că-mi 
program ez refuzul de a mă u ita  la 
Vadim, la Păunescu, la cei mai în faţă 
deci, tocmai pen tru  că, după mine, 
pericolul e undeva mai în Unscharf. îl 
ştiu, îl văd, dar încă chipurile nu-mi 
sunt foarte limpezi. Prefer, de aceea, 
ca toate întrebările pe care mi le pun 
să nu  fie cu lpab ilizatoare , ci să le 
în torc la  m ine. De fapt, este vorba 
despre mediocritate şi îndrăznesc să 
spun despre m ediocritatea naţiei, a 
poporu lu i în  s ta d iu l ă s ta  şi nu  a 
poporului dintotdeauna. Vulpile, la un 
moment dat în istoria lor de vulpi, au 
trecut şi prin perioade cînd le fugăreau 
şi iepurii, cînd n-aveau nici vizuină. 
T răim  a s tă z i în  m ed io c rita te , în 
p ro p ria  n e p u tin ţă . F ra g ili ta te a  şi 
sen s ib ilita tea , considera te  în  mod 
norm al ca lită ţi, astăz i, în  anorm a
li ta te a  n o a s tră  s ín t considera te  
defecte. Şi sînt defecte pentru că ni le 
exagerăm, pentru  că nu ripostăm şi 
inc lusiv  d im en siu n ea  c re ş tin ă  a 
întoarcerii obrazului a devenit la noi o 
perversiune. Neputinţa de a face ceva 
nu  treb u ie  confundată  cu o ferirea 
obrazului, pentru că, în acelaşi timp, 
sîntem mîncaţj de orgoliu, de dorinţa 
de re u ş i tă , de succes im ed ia t, de 
dorinţa de a fi noi înşine. Şi dacă a fi 
noi înşine înseamnă cîteodată să fim şi 
v io len ţi, în ţe leg  a tu n c i că a şa  şi 
trebuie să fim. Nu ipocriţi. Vorbeam 
acum cîteva zile la Teatrul evreiesc de 
stat cu un evreu bătrîn  şi cinstit de 
acolo care mă întreba: .Aţi citit ce zice 
Vadim în România MareV Şi eu i-am 
răspuns întrebîndu-1: »Dar dumnea
voastră cum păraţi România MareV 
»Păi, sigur, ca să văd ce zice Vadim“. 
»Păi atunci înseamnă că Vadim scrie 
p e n tru  dum neavoastră .*  Eu n-am  
cum părat-o în  v iaţa mea. Şi nu  e o 
formă de absenteism sau de tu rn  de 
fildeş. Dar nu pot să dau bani pe aşa 
ceva. Nici într-un caz. Sînt destul de 
intoxicat. Dar bălăceala călăului cu 
victima ne caracterizează acum. Ceea 
ce ni s-a întîmplat şi ce ni se întîmplă 
nouă acum chiar este un purgatoriu, o 
lim pezire, care poate d u ra  nu  ş tiu  
exact cît, însă se va ieşi cumva din el, 
d ar nu  cura t, cum zice psalm ul, că 
pentru asta trebuie să arzi în foc. Noi 
refuzăm arderea în foc şi o înlocuim cu

„să ne ardem unii pe alţii", cînd este 
vorba „să ardem toţi". în  plan artistic, 
chiar dacă Dumnezeu ţi-a dat harul 
artistului, tu  îl desconsideri şi îţi baţi 
singur joc de el pentru că vrei să obţii, 
pe orice cale, succesul im ediat. E o 
r is ip ire  de energ ie , o lip să  de 
profiinzime, o uriaşă pierdere de timp. 
Şi omul care-şi p ie rde  tim p u l 
înseamnă că, la urma urmelor, nu ştie 
ce să facă cu el. Ori artistul, în afară 
de h a r , de ce a re  el de spus şi de 
înm agazinat şi de t ră i t  experienţe, 
lup tă  din greu cu tim pul. Trebuie, 
dacă nu să producă, cel puţin să-şi 
în g h ită  p rop riu l lu i tim p , să-l 
consume, să-l aibă, să-l trăiască. Fie şi 
între patru pereţi. Dar să-l trăiască el, 
în plin. împărţindu-1 mocirlos, cum se 
întîmplă acum, şi risipindu-l în de fapt 
fleacuri, artistul nu face altceva decît 
să-şi dea măsura propriei lui neputinţe 
şi să-şi piardă harul. în  literatură, de 
exemplu, se scria ceea ce nu se putea 
scrie în gazete, în ziare. îndrăznesc să 
spun că acum e invers. Toată lumea 
pune în  gazete ceea ce nu poate să 
pună în literatură. Asta este criza. Din 
toate astea, de aia e teatrul deasupra, 
de aia e atît de întins acum pentru că 
el nu poate să facă altceva decît să 
exprime ce trăieşte în acel moment. 
Numai prin spiritual se poate rezista. 
E ste forma suprem ă de rez isten ţă . 
S p ir itu a lu l duce au to m at, m ai 
devreme sau mai tîrziu, şi la elitism, şi 
la  egoism , şi la  b ru ta l i ta te ,  şi la  
violenţă. Orice formă de a rtă  este o 
agresiune asupra mediocrităţii, exact 
cum m ediocritatea este o agresiune 
împotriva oricărei forme spirituale. în 
mocirla asta de morală şi ortodoxismul 
este folosit şi uzat.

- Ce fel de energii poate naşte un 
spectacol?
- M ulte. D ar energia principală  

este cea a sincerităţii.
- Sîntep un bun spectator?
- E u  zic că da. Mă in te re se a ză  

spectacolele colegilor mei şi mereu am 
cîte ceva de învăţat.

- Ce înseam nă să fii director al 
unui teatru cum este Odeonul? Ce 
renunţări?
- Despre asta am mai vorbit. Pe 

m ine d irec to ra tu l m -a seca t de 
energiile mele creatoare. Am simţit-o 
d in  p lin  la spectacolele pe care le 
lucrez acum Astă seară Lola Blau, la 
Teatrul evreiesc, şi Suită de crime şi 
b lestem e  după E urid ice la Teatrul 
Bulandra. Am stabilit eu cu mine un 
c o n tra c t pe cinci an i (cum e ra  
c in c in a lu l odată!), în  care  m -am  
obligat, cu toată responsabilitatea, să 
încerc să fac ceva idei, experimente, 
trupă, teatru, prestigiu, regizori -  la 
direcţia Odeonului. Pentru asta mi-am 
lăsat un timp meseria mea la o parte. 
Ia r timpul nu iartă  artistu l. Ce n-ai 
făcut anul ăsta, sigur nu mai faci în 
următorul an. De cînd sunt director, îl 
tot amîn pe regizor. Mă simt secătuit.

- Care este , după părerea  
dum neavoastră , lucru l cel m ai 
grav care se întîm plă în u ltim ul 
timp în teatru?
- Foarte grav în teatrul românesc 

sîn t: inconştien ţa  şi euforia. E un 
fenomen isteric feminin. Este exact ca 
la Apaca: am ieşit la alegeri. De fapt 
este Apaca după alegeri, nu înainte. 
Sîntem senzaţionali, sîntem uriaşi! E 
fals. Nu că nu sîntem . Sîntem! Dar 
im p o rta n t es te  să  fim şi m îine. 
A le rg a rea  după re c u n o a ş te rea

internaţională în teatrul trebuie să fie 
o a le rg a re  de tip  spo rtiv . Nici un 
teatru  din lumea asta nu a tră it doar 
şi numai prin această recunoaştere. 
A lergarea după tu rn eu  este foarte 
periculoasă pentru că exprimă deschis 
conştiinţa veche a ţăranului român că 
pînă nu-i zici că-i tare  la Paris, nu-i 
ta re  nici la  el acasă. Cam asta  s-â 
instau rat în cultura românească. Nu 
s în t re tro g rad  sau  an tiocciden ta l. 
Spun că e gravă concentrarea în teatru 
pe aşa  ceva. Cred că deja se joacă 
pentru  export şi discuţia o port a se 
ţine cont numai în cazul teatrului de 
calitate.

- Cînd sînteţi mulţumit?
- Sînt mulţumit cînd reuşesc să mă 

înţeleg cu nişte oameni cu care nu mă 
înţelegeam înainte. Sînt mulţumit în 
momentul în care am un dialog normal 
şi sincer cu cineva cu care nu sunt de 
aceeaşi părere , dar putem  vorbi şi, 
împreună, să ajungem la o concluzie, 
nu la un acord, bazată pe argumente. 
Simţind totul enorm, m ulţum irea se 
transformă în bucurie.

- Cum aţi vrea să fiţi deßnit?
- Ca un  b ă tr în  în ţe lep t. Deci şi 

bătrîn şi înţelept. Iar ca modalitate: cît 
mai concis, un drum spre simplitate, 
spre foarte curat. O definiţie clară, 
deloc interpretabilă.

- Aţi fi vrut să vă întreb ceva şi nu
v-am întrebat?

- Dacă mă gîndesc, aş fi vrut să mă 
întrebi ce cred eu despre datoria de 
a r tis t ,  de d irecto r, d a to ria  fa ţă  de 
cu ltu ră , faţă de poporul tău . Mulţi 
oameni sînt prinşi într-o capcană şi 
anume: între ce poţi să faci pierzînd tu 
ca individ, nu ca artist, şi ce ar trebui 
să faci pentru colectivitate, pentru un 
grup, sau chiar pentru artă sau chiar 
pen tru  propriul tău  har, ta len t. Eu 
personal întind de dansul ăsta, în tre 
aceste două poziţii, de foarte m ult 
timp. Pot să împărtăşesc foarte multe 
lucruri din această experienţă şi n-am 
cum. Nu este nici un loc pentru asta. 
Am obosit de h e iru p ism u l no stru , 
trebuie să găsim un loc de suprem ă 
libertate în care fiecare să facă ce vrea 
liber şi deschis. Fără patimă. Pentru 
m ine este  obositoare, şi cred că şi 
pen tru  te a tru  deopotrivă, uzina de 
făcut spectacole.

Interviu realizat de
Marina Constantinescu
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