
Alexandru DABIJA:---------------------------------------------------------------  I

„ P e n t r u  m in e ,  C e h o v  e s t e
Alexandru Dabija, ce-ţiplace m ai m ult: ră

săritul sau apusul, soarele sau luna, muntele 
sau marea?

Răsăritul. Lucrez foarte bine dimineaţa. 
Am un cult pentru zori. Iubesc soarele, căldura, 
deşi toată copilăria mea a fost dominată de 
iama. In ani, iama a decăzut ca anotimp. Parcă 
ne-a luat Dumnezeu iama! Cred în meteorolo
gie, iar schimbările tulburătoare mâ interesează 
mai mult chiar decît cele sociale. Nu le privim 
atît de atent pe cît ar trebui. Şi pînâ sâ devină 
stări metafizice, ele sínt fizice, de-a dreptul. Şi 
muntele şi marea mă. liniştesc foarte tare. 
Există o ordine în lucruri în care şi eu sínt pus 
undeva, la locul meu, împreună cu semenii 
mei. Sínt pus la punct, dar nu pedagogic, ci fa
miliar. Zona Neamţului, de unde sínt eu, a ră
mas pentru mine un loc magic. Ceahlăul, cu 
poveştile Iui, pentru mine nu e turism. Şi acum 
în locurile alea sínt mai mulţi sihaştri decît 
acum 200 de ani. Recitesc frecvent Creangă 
pentru că limba lui este expresia unui fel de a 
vedea lumea. Mă regăsesc şi în limba aceea şi 
în felul acela de a vedea lumea. îmi vine sâ rid 
oşlobeneşte cînd aud cum se căinează artistul 
român că nu se poate traduce Creangă şi că 
Ceahlăul e mai mic decît Manga Parbat! Să 
tîinjeşti tot timpul după ceva ce nu eşti. Mai în 
tinereţe îi ziceam “trînjealâ”. Nu se mai folo
seşte vorba “a trinji”.

E şti un regizor m inuţios, un artist căruia î i  
place ordinea. Structural, însă, a i manifestări 
care sparg aşezarea prestabilită, a i tendinţe 
anarhice.

Sínt un anarhist pur. Aş fi vrut să mă nasc 
în perioada de glorie a anarhismului. Cred în 
valorile de corecţie pe care le poate aplica 
anarhismul unui sistem chiar şi democratic, 
cum e acum. Şi atunci, individul are dreptul să 
corecteze legi. Sâ plătesc taxe unui stat care mă 
poate trimite oricînd, împotriva voinţei mele, 
în război şi să întreţin haite de funcţionari care 
să-şi bată joc de mine! Nu. în aranjamentul ăsta 
e bine să existe haiduci. Hackerii mă îneîntă! 
Dar eu plătesc în continuare televiziunea 
română, deşi nu mă uiţ niciodată! Pledez pen
tru asumarea individualităţii ca forţă creatoare 
în indiferent ce sistem de referinţă ne situăm: 
de creaţie, politic, social, geografic. Noi trăim 
într-o baltă de încuviinţare buimacă şi depri
mantă cu accese de revoltă fistichie. Principiul 
anarhic - şi folosim un cuvînt grav, cu impli
caţii - pentru mine nu înseamnă în primul rînd 
dreptul de a nega, ci asumarea răspunderii in
dividuale. Destinul este întîi al unui individ, şi 
după aceea al unei naţii, al universului.

Crezi că această structură, fe lu l în care eşti 
structurat în raport cu tine ş i cu lumea, te-a aju
tat in  munca ta de regizor, în  re la ţiile  cu ce ila lţi 
sau a i sim ţit, la un moment dat, că te incomo
dează?

Nu m-a ajutat niciodată, m-a încurcat tot

timpul. Principiul despre care vorbeam mai sus 
este valabil, dar absolut perturbator. Cu felul 
ăsta de a fi nu poţi sfîrşi decît stupid.

Intr-o lume megalomană pentru care con
tează manifestaţiile uriaşe, tu continui să răm îi 
un b iju tier medieval care migăleşte la cele m ai 
incredibile detalii, la  cele m ai nevăzute co lţuri 
şi umbre. Aşa arată spectacolele tale. Te încă- 
păţînezi aproape să te opui reţetelor de succes, 
pe care le cunoşti foarte bine, dar nu vrei sâ le  
urmezi. Preferi scufundarea în profunzime, 
decît mersul, m ai la îndemînă, pe o suprafaţă 
lină  ş i superficială. D in ce vine asta?

Nu din ceva atît de nobil neapărat, precum 
s-ar bănui. Porneşte din frondă. Mă împotri
vesc instinctiv oricărei idei ivite prin vot popu
lar. Păşind mai departe, mâ împotrivesc ideii de 
rezultat, care nu mă preocupă Obsesia succe
sului, obsesia rezultatului este fatală pentru un 
artist Există o presiune uriaşă în lume, a inter
mediarilor. Toate marile succese sínt constru
ite, desigur, pe baza unor calităţi. între artişti şi 
public a apărut o pătură groasă de căpuşe: 
agenţi, producători, P.R. La ora asta, artistul 
este un fel de lichen compus dintr-o ciupercă, o 
băcterie, o plantă şi un fluture. Nu creez pentru 
mase. Nu mă obsedează audienţa. Pe de altă 
parte, nu suport ridicolul. Mă înfior cînd văd 
scris “un spectacol de...”, de parcă ar fi vorba 
de lucru la gherghef sau invers, cînd văd afişele 
cu numele directorului teatrului, fără numele 
regizorului.

In tr-o  existenţă în care lim baju l diplomatic 
este la mare preţ tu, iarăşi, continui să răm îi un 
om direct, incomod, o inteligenţă ascuţită care 
are darul de a spune lucrurilorpe nume. Uneori 
eşti p o ftit într-o discuţie tocmai pentru asta, 
alteori eşti evităt din cauza acestei virtuţi. S im ţi 
cînd eşti invita t sau cînd nu toate “calculele”  
astea?

Unul din lucmrile pe care le-am cîştigat 
definitiv este ideea de a dialoga. Poate, dacă 
avem noroc, să învăţăm şi să ascultăm. Asta pe 
de o parte. Pe de altă parte, ca sâ fii ascultat tre
buie să te încadrezi la una din categoriile urmă
toare: bufon, intelectual-matur sau securist- 
tupeist. Aproape toate lucmrile serioase, grave, 
importante sínt spuse de bufoni. Unii cu geniu, 
cu har, alţii catastrofici şi încruntaţi. Ce are 
bufonul? Are dreptul de a spune orice. Ce e 
bufonul'? Unul care nu poate'face nimic. Este o 
supapă de siguranţă moştenită din moşi- 
strămoşi. Să fii bufon este o calitate pe care eu 
o am. O altă categorie ascultata am numit-o cea 
“intelectual-matur”. Ea este formată din 
oameni extrem de inteligenţi, copţi şi foarte 
buni vorbitori. Spun lucruri sublime, coerente, 
perfect formulate dar lipsite de autentic, de 
conţinut. Caragiale, de exemplu, ar leşina dacă 
ar auzi cuvîntul “antipatic” folosit în legătură 
cu puşcăriile comuniste. Numai Ia noi se poate 
întîmpla asta: “Cum a fost în puşcărie?”

“Antipatic”. A treia categorie este 
aceea a securiştilor cu tupeu. De ce?
Pentru că au acces la un tip de infor
maţie blocată publicului şi pentru că 
ştiu să vorbească. într-o mare de agra- 
maţi, cine leagă coerent şapte vorbe 
este dejajnare. După cum se vede, nu 
de vorbe ducem lipsă. Cu opera stăm 
prost. Frenezia cu care se scrie la 
gazetă şi cu care se publică culegerile 
de articole poate naşte în timp un nou 
soi de folclor. E ca într-un vis urît, 
apar ziare care “observă” ce se scrie în 
alte ziare. Mai râmîne să mâ apuc şi 
eu să fac cronica cronicilor de teatru.

De o bună bucată de vreme, în ti
ne locuiesc două persoane: regizorul 
ş i directorul Teatrulm “Odeon". Crea
to ru l şi managerul. înainte, propune
rile  unui regizor se înscriau în strate
gia, pe termen lung sau scurt, a teatru
lu i. Astăzi, regizorul are o libertate 
mare, e l vine ş i propune ceva ş i teatrul 
acceptă. Vorbim de numele im por
tante. La fe l se întîmplă şi directorului 
Dabija. Nu chemi pe cineva să-ţi facă 
anume un spectacol, c i te p lie z i pe 
propunerea lu i, chiar dacă a i sim ţi că 
altceva ar f i  important pentru trupă 
atunci. Cum reuşeşti să armonizezi în 
tine două persoane cu două interese diferite? 
Sau le laşi să se corecteze una pe cealaltă? .

Ar trebui sâ mâ revolt. Un teatru ar trebui 
să aibă o strategie pe termen lung, pe cinci-şase 
ani. Numai aşa poţi să ajungi la un adevăr cu o 
trupă stabilă. E din ce în ce mai greu să te poţi 
gîndi la ce lucrează astăzi un actor, ce ar trebui 
sâ facă peste un an, cînd sâ se oprească, cînd să 
schimbe registrul. Clipa e esenţială în meseria 
asta care depinde foarte tare de biologic. După 
destui ani ţin foarte tare la trupa “Odeonului” şi 
la sală Sínt două lucruri FRUMOASE. A avea 
grijă de actori, a medita chiar la condiţia acto
rului nu este o preocupare socială, este chiar 
esenţa teatrului. Mâ străduiesc acum să 
îndepărtez confuzia şi falsul njai mult decît să 
construiesc. Cred că se joacă acum mize mai 
grave decît succesul unui spectacol. Teatrul are 
un ritm asupra căruia nu poţi interveni... Decît 
cu oameni providenţiali. Aceştia nu au apărut.

Stăm de vorbă într-o z i m ai specială. Este 
“Bunavestire”. Sínt multe tablouri cu această 
temă. A i unul fa vorit?

Am purtat ani de zile după mine o repro
ducere mică după un Michelangelo, fără să ştiu 
că este Bunavestire.

Cioran opta pentru a spune adevărul într-un 
m od cît m ai paradoxal, Valéry pentru a-1 spune 
cît m ai exact. Spre cine te îndrepţi?

Compania e blocantă. Dar crisparea face 
bine. Ca şi natura, care te aşează la locul tău. 
Acuma, nu aş vrea să fiu necuviincios, dar pe 
mine nu a spune adevărul mâ preocupă. In 
teatru, după părerea mea, cu cît urmăreşti cu 
obstinaţie exactitatea, s-ar putea întîmpla sâ te 
îndepărtezi de public. Or, eu ţin la public fără 
fasoane, sincer. Cînd de o parte sau de alta 
intervine ritosul sau tupeul, cînd încerci să 
impui ceva, s-a terminat. Întîlnirea nu mai are 
loc. Este ratată. Cînd pe unul dintre aceşti doi 
parteneri îi încearcă ideea supremaţiei, teatrul 
devine altceva. Dacă este ceva ce regret pro
fund, nu este buimăceala, corupţia, sărăcia, ci 
îndepărtarea faţă de stil. Problema nu este 
adevărul, ci stilul. Este singurul lucru care 
poate salva un artist.

Ce părere a i despre discuţiile teatrale în ca
re cuvîntul “criză ”  este fo los it uneori prea des?

Să spui că este în criză un fenomen care 
numai aşa poate exista, mi se pare stupid. Să 
spui că societatea noastră arată într-un fel şi că 
în oglindă se vede la fel, să te opui ideii aces
teia, e iarăşi stupid. Poate doar dacă trăim în 
povestea Albă ca zăpada sâ fie altfel. Noi ne 
enervăm de ce vedem în oglindă şi atunci 
strigăm precipitaţi: oglinda trăieşte o criză! Pe 
de altă parte, nu putem acoperi lipsa de profe
sionism din şcolile de teatru, cu ideea de criză. 
Dacă e criză, în şcoli e! Staţi puţin, nu este

lepră în oraş!
Eşti născut într-o z i de 13. E şti superstiţios?
Credeam că sínt superstiţios, dar de cînd 

l-am cunoscut pe Vlad Mugur nu cred că mi se 
mai potriveşte cuvîntul. Toate neîmplinirile, 
ghinioanele, neşansele nu m-au condus spre un 
masochism artistic, departe de mine gîndul 
acesta, ci m-au făcut să mă apăr de trufie, lucru 
de care mă tem. Cred în ordinea lucrurilor, cred 
în energiile care îţi vin dintr-o anumită aşezare 
a astrelor, în semne...

Acum cîţiva ani ne-am în tîln it la Paris şi 
am petrecut un timp împreună. Am  vrut atunci 
sâ te atrag spre tip u l de turism muzeistic, să 
mergem să vedem impresioniştii, casa lu i P i
casso. N-am reuşit. M -a i tras tu spre acel fe l de 
a înţelege ş i a descoperi un oraş străbătîndu-1, 
descoperindu-i pietrele, apa, oamenii. La  
început n-am înţeles. Mă întrebam cum un 
artist refuză să intre în muzee ş i să vadă o rig i
na lu l operelor. Sigur, a venit ş i asta, după ce 
am luat contact epidermic cu farmecul unei 
culturi, cu trecutul ş i cu prezentul ei. într-o  
relaţie cu un text, ş i m ai apoi cu un spectacol, 
se întîmplă sim ilar? Străbaţi drumul pe jos, 
fără sâ in tri în bibliotecă, în muzeu pentru ca 
apoi, după acest tip de asumare, să v ii şi cu 
reperele culturale “muzeistice”?

Am trecut prin două mari etape. Prima, 
aceea a formării. Am avut o şansă extraordina
ră avînd nişte profesori formidabili. O înca
drăm la “muzeu”. După aceea, am făcut o fa
cultate de “muzeu”. Şi aici cu şansa unor profe
sori şi a unor prietenii esenţiale. Numesc aici 
prietenia mea cu Marcel Iureş şi Mihai Măntu- 
ţiu în care formarea nu a avut valoare numai ca 
informaţie, ca acumulare, ca mici realizări stu
denţeşti. Formarea se impunea ca o realitate 
diurnă. O simţeam fizic. Simţeam cum corpul 
intelectual capătă contur. îmi aduc aminte de 
un om extraordinar, care a însemnat foarte mult 
pentru mine cel de atunci, că şi pentru cel de 
astăzi, compozitoml Dorin Liviu Zaharia. în 
afară de cîntări nesfirşite, de nopţi pierdute în 
alcool şi metafizică, venea o oră din noapte 
cînd Ciabi Zaharia ne spunea: “Acum dăm ex
temporal. Scriem.” După ce ne îmbătăm, după 
ce vorbeam de Nae Ionescu, de Cioran, de căr
ţile interzise, de poezii, de Kant, dădeam ex
temporal. Subiectul a fost o dată: “ce ştim de
spre bisericile' din Bucureşti”. Era un exerciţiu 
care ne provoca, care scotea din noi ceva ce 
exista, dar care era lăsat sâ zacă. Stimula în noi 
concentrarea, analiza, sinteza, flexibilitatea de 
a face conexiuni. îmi lipsesc oameni ca Ciabi. 
Cum probabil tuturor ne lipsesc discuţii le tu  
oameni inteligenţi, pasionaţi, geniali... Mă în
treb uneori, cu groază, dacă nu cumva avem 
nevoie de clandestinitate pentru a fi autentici.
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- i  î n s o ţ i t o r * *
Primii cincisprezece ani din cariera mea am 

făcut teatru nu mergînd prin text, nu asumîndu- 
mi-1 liric, ci ocupîndu-mâ de el arheologic, 
ştiinţific, acumulînd o informaţie cit mai vastă, 
încercînd tot felul de conexiuni, fie şi 
intîinplătoare. Apoi a unnat un refuz al acestui 
demers. Mă interesează nu neapărat lucrul cu 
textul, ci cu tema, cu obsesiile. Funcţionează ca 
un joc erotic cu apropieri, cu depărtări, cu 
refuzuri. Este ca un dans continuu, pina 
aproape ameţeşti din contactul cu textul, cu 
autorul. Unde sínt acum? Am simţit la un 
moment dat ca m-am golit. Că recurgerea con
tinuă la propriile tale resurse te seacă. 
Contactul cu tema, cu textul, gîndul la un spec
tacol, am simţit că se transformă intr-un exer
ciţiu steril. Interior, nu mai am de unde da. Şi 
revin la prima fază: adun, reîncarc, cer materi
ale, citesc. Ca la început.

A i un sp irit c ritic  ascu(it. Dar ş i acela auto
critic  e bine dezvoltat. Refuzi să vorbeşti 
despre tine, despre succesele tale, despre spec
tacole făcute a ic i sau aiurea. Nu crezi că, de la 
un punct încolo, extrema modestie merge 
cumva împotriva artistului, m ai ales acum cînd 
fla -fla -urile  sínt la mare modă?

Am să răspund Zen. în preajma manifes
tărilor simple de ateism, eu devin sfios şi pre
caut. în faţa manifestărilor agresive de ateism, 
ameţesc şi nu pot vorbi. Marea problemă a 
omului astăzi este să se apere, nu să se afirme.

Vulnerabilitatea poate f i  o armă într-o maie 
de agresivitate?

Din păcate, nu. Sínt perioade în istoria cul
turii cînd fragilitatea şi vulnerabilitatea erau 
respectate. Şi s-au putut naşte aşa opere ale 
marilor artişti. Brâneuşi n-a fost un obraznic.

P orţi cu tine imaginea unui loc ideal? Vezi 
în ju ru l tău străzi înguste sau, dimpotrivă, bule
varde, vezi apă, munte?

Primul “răspuns” au fost nişte fotografii ră
tăcite în toîba artistului, pe care le publi
căm.
Aceasta este casa în care am copilărit şi 

locul pe care îl port în continuare cu mine, din
colo de realitate. Aici pentru mine a coborît 
paradisul pe pămînt. într-o perioadă extrem de 
grea, în care eu nu eram conştient, nu ştiam de 
convieţuirea lui cu infernul. Mult după aceea 
am realizat motivul dispariţiei cailor, a 
trăsurii...

Ţi-a povestit vreodată tatăl tău despre o sin
gură z i din puşcărie? Ş tii cu cine a fost la Piteşti 
sau la Suceava?

A refuzat să facă asta. Sau cînd o făcea, 
juca un clovn. Glumele erau macabre. De 
exemplu, povestea cu un haz dement bătăile. 
Am cunoscut însă cîţiva dintre colegii lui din 
puşcărie care au venit la Bicaz în 1964. Păstrez 
însă o amintire, ca pe o anecdotă. Un evreu, 
contabil, fusese împreună cu ei şi s-au întîlnit, 
în libertate, tot pe şantier. El fusese turnător în 

.. puşcărie şi acum beau împreună. Se pileau şi la 
întrebarea “totuşi, de ce ne turnai?”, el răspun
dea cu accent “dacă mă rugau aşa de frumos!” 
Rîsul le salva trecutul şi le făcea posibil prezen

tul. Pentru familia mea rîsul a fost purificator.
Crezi în ex ilu l care uniformizează sau care, 

dimpotrivă, dă şansa exploziei creatoare? Te-ai 
g înd it vreodată să alegi această cale?

Exilul este nu şansa, ci singura şansăjte ca
re o are o cultură minoră de a se afirma. In anii 
'80 dezbateam frenetic problema plecării din 
ţară. N-am reuşit însă să o fac. Acum, e prea 
tîrziu. îmi pare rău, privesc însă asta cu o me
lancolie mahomedană. Aşa cum privesc maho
medanii la femeile pe care le-au cunoscut şi pe 
care le-au pierdut, iar ele se vor răzbuna în 
viaţa viitoare. Cred că dacă aş fi făcut această 
meserie în străinătate, aş fi făcut-o mult mai 
bine. Am să aflu un răspuns în viaţa de după.

Forţa ş i s tilu l cărui regizor te atrag în mod 
special? M ă gîndesc Ia Strehler, Brook, 
Kantor...

Numele este Peter Brook. Fac parte din 
generaţia care a trăit timpul celei mai frumoase 
explozii din istoria teatrului. O explozie privită 
prin gratii. Şi acum mă emoţionează un gind; 
dacă şi prin cortina de fier a pătruns energia 
uriaşă a fenomenului teatral al anilor '60-'70, 
ce* minune trebuie să fi fost trăită în libertate. 
Brook înseamnă un dram. Nu mă preocupă 
popasurile, hanurile, nu operele fundamentale, 
nu acelea de succes. Ci dramul. Mi-ar fi plăcut 
să stau o vreme cu Brook şi apoi să mă pierd 
undeva, prin India.

Alexandru Dabija, ştiu că dacă i f i  m ai place 
ceva, acel ceva este cititu l. Citeşti programadc, 
un anume tip  de literatură? Care sim ţi că sínt 
corespondenţii generaţiei tale acolo?

Săracă viaţă au cei ce nu citesc! La teatru se 
simte şî pe scenă şi în sală. Mama a fost biblio
tecară. îmi plac cărţile ca obiect şi mă supăr că 
sínt atît de scumpe. Nu te poţi plînge de nivelul 
intelectual dacă cititul a devenit un lux. 
Capitalismul cunoaşte şi colecţiile populare! 
Ca să nu vorbim de bibliofdie... Citesc progra
matic scriitorii contemporani. Dar mult mai 
des recitesc, uneori pînă la ameţeală, Bulgakov, 
Flaubert. Citesc cu voluptate cum “citeşte” 
Ioana Pârvulescu... îmi place să cred că există " 
legături tainice între cei ce scriu cu adevărat şi 
cei ce citesc cu adevărat, fără simulări şi mode. 
Sínt un împătimit. Citesc şi plîng uneori. 
Cititul e ca apa, cum îmi place să înot, tot aşa 
şi să citesc. Arn reacţii de invidie - invidia fiind 
un semn de extremă preţuire - cînd îl citesc pe 
Cârtărescu. Sínt lucruri, care mi-ar plăcea şi 
mie să le fac, dacă aş şti să le fac.

Cu ce anume din tine te împaci ş i convie- 
ţuieşti normal sau bine ş i ce anume te inco
modează? Curiozitatea, lenea, egoismul?

Cel mai tare mă lupt cu lenea, cu imobilis
mul. Funcţionează în mine o tentaţie budistă de 
non-acţiune. Pe urmă, am momente, clipe doar, 
în care faptul că există credinţa îmi creează 
senzaţia de linişte şi fericire absolută. Asta însă 
nu se poate explica.

P orţi cu tine ideea unui spectacol pe care a i 
vrea să-l faci cu cineva anume?

Nu. Dar duc cu mine un personaj aproape 
real, o formă pe care nu ştiu dacă o voi con

cretiza: gramatica limbii române. Poate apuc să 
fac un spectacol cu acest personaj.

Un regizor este m ai degrabă generos sau 
m ai degrabă egoist?

Un regizor este generos. Altfel nu se poate. 
Teatral este o creaţie colectivă, al cărei efect 
final - care nu este numai spectacolul - este po
sibilitatea de a face, ce râmîne înăuntrul celor 
ce lucrează împreună. Ca un cor cu un dirijor. 
Aşa văd eu teatral. Cel mai frumos exmplu la 
ora asta, trecînd vremea trapelor din anii '70, 
este ansamblul Sequentia care cîntâ teatru.

După ştiinţa mea, n-ai pus niciodată Cehov. 
De ce?

Pentru mine Cehov este un însoţitor. Am 
văzut spectacole atît de frumoase că nu am 
simţit nevoia să mai spun ceva. După Pescă
ruşul Cătălinei Buzoianu şi Livada lui Vlad 
Mugur, am simţit că am făcut şi eu spectacole 
Cehov, Erau perfecte! M-am “spurcat” la Ce
hov de curind. Am făcut trei schiţe la Thdâtre 
Poeme din Bruxelles, cu Radu Duda. Nu ştiu. 
N-am avut curajul.

Ce a i f i  vrut să faci, altceva decit regie de 
teatru?

Mă pregătisem serios pentru studiul lim
bilor vechi, pentru filologie clasică. De aceea, 
poate, mă preocupă şi acuma folclorul, textele 
vechi.

A i f i  vrut să faci film ?
Am avut întotdeauna o reţinere de tip 

arghezian în faţa fenomenului. Cînd eram stu
dent, şi eram obraznic, le spuneam dispreţuitor 
colegilor mei de la film că nu trebuie să uite că 
această artă este a şaptea. Trecîndu-mi obrăzni
cia tinereţii, cred că filmul se află la început. 
După primitivi şi moderni, abia acum aştept ca 
noile tehnologii să-şi spună cu adevărat 
cuvîntul în film. Este o artă fascinantă prin 
continua legătură cu tehnica.

Regizorul este un dictator sau un preşedinte 
democrat?

Chiar şi întrebarea conţine, politicos, du
biul faţă de cum s-ar defini această meserie. Ca 
să răspund, totuşi, spun că este alternativ şi 
una, şi cealaltă. Regizoral este într-o continuă 
insurecţie. Şi ca să fiu ludic, dau următorul 
exemplu: expresia cea mai limpede â ceea ce 
este regizoral o avem în persoana preşedintelui 
Iliescu. Domnia-sa a trecut de la despot lumi
nat la preşedintele democratic şi, curind, va 
simpatiza şi cu monarhia. Ce se vede din asta? 
O uriaşă putere de adaptare. Asta are şi regi
zorul: o mare rezistenţă fizică şi putere de a

daptare. Regizoral capătă chip lucrind. Cînd 
lucrează, el ia o anumită formă, se particulari
zează. Totul este de o imaterialitate tragică şi, 
în acelaşi timp, salvatoare pentru că nu mai 
există dovezi. Se vede asta şi din felul în care 
se scrie, se discută despre mari spectacole. 
Cum era invitat Borges să comenteze pictura 
contemporană. Am asistat la acea întilnire cînd 
Borges a fost întrebat ce crede despre pişte ta
blouri pe care nu le-a văzut niciodată. în teatru 
memoria este importantă. Nu neapărat prin fac
ultatea ei cea mai comună - de a depozita - ci 
prin puterea ei de a se constitui ca o realitate 
paralela.

Dacă ţi-a i f i  petrecut o jumătate de oră cu 
Cioran, în mansarda lu i pariziană, ce-ai f i vrut 
să-l întrebi?

Am avut posibilitatea să-l cunosc, dar n-am 
avut curiozitatea, sâ-i spunem. E atît de com
plet în ce a scris, încît mie îmi ajunge. Ce spune 
alături de ce scrie, nu-mi mai pare atît de 
strălucitor. La cît conţinut are verbul lui Cioran 
în scris, vorbele omului pălesc. Mi-ar fi plăcut 
să-i fiu în preajmă lui Ţuţea. Opera lui Ţuţea 
era însăşi oralitatea. Uşiţa pe care Cioran a 
întredeschis-o după '90 nu cred că i-a făcut 
bine. A fost scos în lume şi toate contradicţiile 
de care era plin, aduse brusc la aer, au coclit. Al 
doileapxil al lui Cioran s-a petrecut după revo
luţie. îl tragem pe el spre noi, în loc să ne 
apropiem de opera lui cu studii serioase, cu 
cărţi de analiză. îndelungile exerciţii de servi
tute dau roade neaşteptate şi nedorite. Strădu
inţa cu care ni se demonstrează trecutul fascist 
al lui Cioran seamănă jalnic cu euforia ce cu
prinsese scriitorimea româna cînd i s-a “dat 
voie” să critice stalinismul. Slugă la doi stăpîni 
nueo piesă rea...

Există o personalitate care sim ţi că exercită 
asupra ta o atracţie specială?

Da, Papa. Pe scena asta mare, prezenţa Pa
pei loan Paul al Il-lea degajă o energie benefi
că, liniştitoare. Nu mă pot împiedica să mă 
gîndesc ce se va întîmpla cînd nu va mai fi. Că 
este o mare personalitate este evident. Mai are 
însă ceva. Nu ştiu ce. Mi-aduc aminte de prima 
ieşire. Eram cu Mihai Măniuţiu la Paris, în 
1978, într-o librărie enorniä. Mihai căuta A le
sul al lui Thomas Mann, care nu era tradusă în 
româneşte. Ca printr-o minune, am zărit-o într- 
o imensitate de cărţi. Nu era un exemplar oare
care. Era o ediţie bibliofilă, rară, numerotată.
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