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tNTE�VtU 
David ESRIG: 

DAVID ESRIG s-a născut în anul 1936 la Haiffa (Israel). A d�butat în teatru în 1953, cu spectacolul 
Jucătorii de cărţi de Gogol, pe scena Liceului "Matei Basarab". In 1957, absolvă secţia Regie teatru a 
Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică - IATC din Bucureşti, prezentând, la Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamţ, Vicleniile lui Scapin de Moliere, unul dintre spectacolele care inauguraseră Studioul 
Casandra. Este angajat regizor la Televiziunea Română, unde real izează o serie de portrete ale unor mari 
maeştri ai scenei româneşti :  Luci'! Sturdza Bulandra, Ion Manolescu, Costache Antoniu, Aura Buzescu, 
Jules Caza ban, Eugenia Popovici. In 1961, devine regizor la Teatrul de Comedie din Bucureşti, unde pune 
în scenă spectacole memorabile, unele interzise de cenzura vremii :  Umbra de Evgheni Şvarţ (1963), 
Troi/us şi Cresida de Shakespeare (1965), Capul de răţoi de G. Ciprian (1966; turneu la Veneţia). Incepe la 
Teatrul de Comedie şi definitivează la Teatrul "L.S. Bulandra" spectj�colul de referinţă Nepotul lui Rameau 
de Denis Diderot (1968; prezentat în turnee la Florenţa şi Belgrad). In 1969, devine conferenţiar la Catedra 
de arta regiei din cadrul UNATC şi, din 1971, este angajat regizor al Teatrului Naţional din Bucureşti, unde 
pune în scenă Trei gemeni veneţieni de Collalto (1973), Aşteptându-1 pe Godot de Samuel Beckett 
(interzis) şi Furtuna de Shakespeare (interzis). Alte spectacole: Mi se pare romantic de Radu Cosaşu 
(Teatrul de Comedie, 1961), Procesul domnului Caragiale de Mircea Ştefănescu (Teatrul de Comedie, 
1962), O felie de lună de Aurel Storin (Teatrul de Stat din Bacău, 1963), Vilegiatura de Carlo Goldoni 
(Teatrul  de Stat Constanţa, 1969). De asemenea, montează şi în străinătate, pe scene din Bonn (Umbra de 
Evgheni Şvarţ), Haiffa (O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale), Koln (Şi lumina luminează in intuneric de 
L.N. Tolstoi), Munchen (Troilus şi Cresida de Shakespeare), Paris, Essen, Tel Aviv. 

Este autorul unor filme, dintre care reprezentative sunt De ce? (interzis) şi documentarul Patimile 
României- un an după Revoluţie (1990). Semnează volumele Ţabarin (Paris, 1980), Commedia deii'Arte 

- A Picture History of Performing Arts (Nordlingen, 1985). In 1978, i se acordă titlul de Doctor al 
universităţii din Munchen. De-a lungul carierei, a primit numeroase distincţii importante: Premiul Theâtre 
des Nations, 1965 - pentru Troilus şi Cresida; Premiul Criticii franceze pentru cel mai bun regizor străin 
al stagiunii 1964 -1965 (ex-aequo cu Franco Zeffirelli); Premiul Festivalului BITEF - Belgrad, 1967 
(ex-aequo cu Jerzy Grotowski); Premiul pentru reînnoirea tradiţiilor teatrale la BITEF - Belgrad, 1973; 
Premiul pentru întreaga activitate acordat de Senatul UNITER, Bucureşti, 2004 . A condus Centrul de 
Educaţie pentru actori profesionişti (Munchen) şi este Preşedinte de Onoare al festivalurilor şcolilor de 
teatru din Europa. A înfiinţat şi conduce Academia Athanor din Burghausen. Pe 30 ianuarie 2005, 
Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti i-a acordat titlul de Doctor 
Honoris Causa. 

Andreea DUMITRU : Aţi absolvit Institutul de Teatru În 1957. Ce profesori 
v-au marcat anii formării? 

David ESRIG: Îi datorez foarte mult ,  în pr imul rând, lu i  Yannis Veakis, un om 
şi un pedagog minunat, pe care îl caut în continuare cu o mare asidu itate, ajutat 
de foştii mei colegi şi prieten i  d in conducerea Universităţ i i .  Era un profesor foarte 
aspru , foarte r iguros, el însuşi cu o mare şcoală de teatru în urmă. Tatăl său ,  
Emi l io  Veakis, unul  d intre cei mai  mari actori a i  Grecie i ,  o celebritate mondială, a 
readus în repertoriul european , împreună cu Mounet-Sul ly, tragedia antică, care 
fusese uitată. Datorită lu i ,  Yannis Veakis a putut să lucreze timp de patru an i ,  la 
Paris, cu Charles Dullin ,  unul  d intre cei mai mari pedagogi ai secolu lu i  trecut, deşi 
acesta nu primea străin i  în mod obişnuit. Aş fi vrut foarte mult ca Yannis Veakis �ă 
fie de faţă la ceremonia de aseară. Din păcate, nu am reuşit să-I găsesc . . .  In 
ultimul an de studenţie, l-am avut profesor pe Moni Ghelerter, cu farmecul lu i  
deosebit, totuş i ,  mai mult o prezenţă pasageră.  Era ocupat, punea în scenă, noi  
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ne pregăteam spectacolele de absolvenţă . . .  Ne mai dădea câteva sfaturi de bun 
gust. . .  dar atât. Profesor mi-a fost, într-un fel ,  şi George Dem. Loghin ,  care a avut 
mari merite în clăd i rea şcol i i  de teatru româneşti . Apoi ,  ar trebui să vorbesc de 
profesori i pe care i-am avut în parale l ,  în generaţia mea. M-a interesat d in capul  
loculu i  arta actoru lu i ,  care mi  se pare unu l  dintre cele mai m isterioase lucruri care 
există, şi m-am străduit foarte mult să- i pătrund secretele. Eram foarte des la orele 
Aurei Buzescu , ale lu i  Ion Finteşteanu; l -am apucat ş i  pe Timică; am stat mult de 
vorbă cu N icolae Bălţăţeanu .  Am avut şi alţi profesori greu de u itat: la istoria 
l iteraturi i  un iversale, Tudor Vianu dovedea un nivel european în stăpân i rea gândir i i  
estetice; Andrei Oţetea, mai neamţ decât nemţi i ,  ne-a orientat înţelegerea feno
menelor istorice ; Marcel Breslaşu, un om foarte cu ltivat, deşi cunoscut mai mult 
ca poet intel igent şi p l in de umor, era un minunat profesor de istoria teatru lu i .  

A.D.: Cum aţi ajuns la regie, dacă vă pasiona atât de mult arta actorului? 
D.E.: Să vezi cum . . .  tot o actriţă, doamna Dina Cocea, m-a dus la regie. 

Pusesem în scenă, împreună cu coleg i i  mei de la Liceul "Matei Basarab", Jucătorii 
de cărţi de Gogol. Publicul se tăvălea de râs; printre interpreţi era şi bunul meu 
prieten, Cosma Braşoveanu, mai târziu actor la Teatrul Naţional , care, din păcate, 
s-a stins din viaţă. Am lucrat lun i  de zile, după ore, şi am câştigat concursul naţional 
al teatru lu i  de amatori . Preşedinta juriu lu i  era doamna Dina Cocea, care m-a chemat 
în mod special , după ce mi  s-a înmânat nu ştiu ce diplomă pe care am pierdut-o, şi 
mi-a spus de regie. Zice: "Eu sunt în comisie, acolo, te aştept". Nu ştiam ce să fac 
mai departe, mă gândeam la filosofie, la arte plastice, desenam, mă pasiona şi 
arhitectura . . .  Dar ea a intervenit, dintr-odată, cu atâta hotărâre, încât m-am dus la 
reg ie. Aşa că drumul vieţii mele este foarte marcat de doamna Dina Cocea. 

A.D.: V-aţi născut În Bucureşti? 
D.E. :  Nu,  sunt născut în Israel ,  în Haiffa. Părinţi i mei părăsiseră România, 

tatăl meu fi ind u rmărit după ven i rea legionari lor la putere. S-a întors, într-un mod 
fericit pentru m ine, nefericit pentru el , în '39. A fost imediat arestat şi a făcut 
paisprezece an i :  şapte sub fascişti şi şapte sub comunişti . Abia în ultimi i  lu i  ani de 
viaţă am putut să fim ,  din nou, împreună. M i-a l ipsit mult. Era o personal itate 
puternică, un om hotărât, cu un drum extrem de drept, fără meandre. 

A.D.: Pentru acest interviu, v-am căutat, mai Întâi, acasă la Marin Moraru, 
dar v-am găsit, i'n cele din urmă, În vizită la doamna Ligia Naum. Cine mai poate 
fi regăsit În cercul dumneavoastră de prieteni? 

D.E. :  Şti i ,  cercul meu de prieteni e ca atunci când arunci o piatră în apă: se 
formează cercuri apropiate, apoi altele mai îndepărtate . . .  Doamna Ligi a Naum 
mi-e foarte dragă. M-a legat o prietenie extraordinară de Gel lu şi de soţia sa, ne 
făceam vacanţele împreună, ani de zi le am fost împreună aproape în fiecare 
seară, într-un dialog p l in de tensiune intelectuală. Cu Gel lu nici nu se putea altfel .  
Mă bucură foarte mult ceea ce face Ligia cu  Fundaţia "Gel lu Naum", cu  o casă 
memorială la Comana . . .  E foarte important ca opera lu i  să-şi ocupe locu l meritat 
în cultura română şi să devină un bun al multor oameni .  E o poezie răscol itoare, 
imagin ile poetulu i  sunt profetice şi aş spune că e un privi legiu când un popor are 
un poet de asemenea anvergură. 

A.D.: E adevărat că ati intentionat să montati I nsu la? 
D.E.: Sigur. Mai mult, ·am citit-o în Consi l iu l  artistic al Teatrului de Comedie, 

dar toţi au considerat că e o aberaţie ... Erau acolo oameni  foarte drăguţi, cu mulţi 
dintre ei aveam rel aţii calde. N-au inteles n imic, deşi am citit-o cât se poate de 
bine, de multe ori chiar au râs, dar n-a ajutat l a  n imic_ Poate că s-au temu t  de 



urM��il� Mn1urii, nu �tiu . . . Am fost foarte triJt. Lu·am uPUo V� n� f�c nici un bine 
teatru lu i  române l uând o asemenea hotărâre . . .  

A.D.: Totuşi, de Gellu Naum vă leagă două spectacole dintre cele mai 
importante din cariera dumneavoastră, două texte pe care le-a tradus remarcabil, 
Nepotu l lu i  Rameau şi Aşteptându-1 pe Godot, fiecare cu un destin aparte. 

D.E. :  Gel lu a mai făcut, la rugămintea mea, o traducere extraord inară după 
Marat-Sade de Peter Weiss. Din păcate, nu s-a aprobat, nici n-am putut să intru în 
repetiţi i .  Acum, când stăpânesc eu însumi l imba germană, pot să spun că textul lu i  
Gel lu ,  d in punct de vedere l iterar, e mult mai puternic decât textul lu i  Peter Weiss. 
Gel lu s-a apucat şi a reluat texte le lu i  Marat , d iscursuri le lu i ,  l uări le de poziţie etice, 
f i losofice ale March izu lu i  de Sade, astfel încât ne-a dat probabi l cea mai putern ică 
expresie l iterară a acestui text. N-o ştie n imeni ,  însă. 



A.D.: V-ar tenta să Îl puneţi În scenă acum? 
D.E.: Sigur că da, dar trebuie să vedem. Acum câţiva an i ,  n-aveam nici o 

speranţă . . .  E ra o bulibăşeală în teatrul românesc, o agitaţie . . .  
A.D.: O resimţeaţi atât de puternic chiar ş i  de la distanţă? 
D.E.: Da, pentru că mă întâlneam cu prieteni şi vedeam . . .  nu era deloc 

l impede încotro merg lucruri le. Se spărsese un sistem care dădea o siguranţă ş i  o 
lenevire, dacă vrei .  Eu unul ,  de pi ldă, le sunt foarte recunoscător unor oameni care 
au stat la bine şi la greu lângă mine, dar trebu ie să-ţi spun că, de asemenea, le 
sunt recunoscător chiu langi ilor. Datorită lor am putut să fac o mulţ ime de lucuri :  am 
avut la dispoziţie t imp, săl i de repetiţ i i .  Ei alergau după ciubucuri ,  iar noi ,  împreună 
cu alţi câţiva oameni serioş i ,  puteam lucra.  

A.D. :  Lucian Pintilie spunea undeva: "Esrig este cel mai fanatic dintre noi". Şi 
dacă mă gândesc că aţi lucrat doi ani la Nepotu l lui Rameau . . .  

D.E. :  Nu,  l a  Nepotul lui Rameau a m  lucrat 9 lun i .  Doi a n i  a m  lucrat l a  Furtuna, 
care mi-a fost interzisă. 

A.D. : Nu s-a jucat deloc? 
D.E. :  Nu . . .  
A.D.: Când a fost interzis spectacolul? După vizionări sau mai devreme? 
D.E. :  Întâi am lucrat l in iştit, pe u rmă a venit P int i l ie cu Revizorul, în care erau 

tot soiul de tr imiteri la puterea pol itică. A fost un şoc, spectacolul  a fost, după cum 
se ştie,  interzis, iar eu am participat - ha, ha! - la o d iscuţie organizată de redacţia 
revistei Lupta de clasă, lângă fostul Comitet Centra l ,  în care trebuia să 
condamnăm . . .  Era acolo floarea şi splendoarea teatru lu i  românesc, Radu Bel igan, 
Amza Pellea, criticul Radu Popescu, Horia Lovinescu, mai erau n işte domni .  A fost 
o greşeală d in  partea lor să mă invite şi pe mine fi indcă le-am spus: "Nu vă place 
spectacolu l  pentru că sunt şopârle, nu? Dar de ce luaţi atitudine împotriva lu i  
Artaud ,  care nu are n ic i  o legătură? Da,  că e violent, că nu ştiu ce şi cum. Dar 
comunişti i au luat puterea fără violenţă? Atunci de ce să f im ipocriţi , de ce să nu 
spunem lucruri lor pe nume?" 

A.D.: Le cereaţi prea mult. .. .  
D.E. :  A fost o bombă, şi pe urmă, pr imul care a trecut de partea mea a fost 

Amza Pellea, ceea ce m-a bucurat, pentru că nu ştiam exact care era poziţia lu i .  
El a spus: "Esrig are dreptate. De ce nu vorbim pe şleau? Ne chemaţi aici să jucăm 
un joc ca să se cheme că . . .  Aţi interzis spectacolu l  pentru că există n işte instituţ i i  
care au aceste drepturi .  Dar e just? Ce să mai comentăm noi? A fost o hotărâre . . .  " 

A.D.: Şi cu Furtuna cum s-a Întâmplat? 
D.E. :  Imediat după aceea, am fo�t chemat la Min isterul Culturi i ,  la tovarăşu l  

Ion Brad : trebuia verificată traducerea. Intr-adevăr, l ucrasem lun i  de z i le  la această 
traducere împreună cu Florian N icolau , un minunat partener, pe atunci secretarul 
l iterar al Naţionalu lu i .  "Bine, ş i  cum vreţi să faceţi" ,  l-am întrebat. "Ştii dumneata 
engleza ş i ,  în special , engleza veche, el isabetană?" "Nu,  nu ,  zice, adun o comisie". 
Ş i  a adunat o comisie. Trebuia să ne ducem de două ori pe săptămână, citeam 
nişte scene, d iscutam, ei puneau întrebări .  La u rmă, au constatat că textul era 
incendiar, dar nici nu era nevoie să-I transformăm, el era aşa, situaţia din ţară era 
incendiară ,  o d ictatură absurdă. N icolau stătea lângă mine cu dicţionarul şi 
spunea: "Sta i ,  domnule, dar asta înseamnă cutare". "Da, da, ziceau, aşa e". Ei , aşa 
e, aşa e - nu s-a constatat nici o deformare partizană. Şi-atunci au început să vină 
la repetiţi i :  "Da, să vedem însă cum îl faci ". Am făcut nişte repet iţi i  cu o com isie 
de zece-douăsprezece persoane. Chinul ăsta a du rat mult, aşa că am cerut o 



audienţă la Dumitru Popescu . Pe u rmă, s-a ţinut o şedinţă la Teatrul Naţional , în 
care eu am fost acuzat că, în t imp ce la o piesă pol itică importantă pentru vederi le 
de atunci ,  Un fluture pe lampă al lui Everac, nu veneau decât o treime d intre actori i  
d istribu iţi , la mine,  deşi nu aveam încă aprobarea, erau toţi la repetiţi i .  Le-am spus: 
"Bine, îmi recunosc vina, dar ce vreţi să faceţi? Să perpetuaţi faptul că numai o 
treime vin la repetiţii şi să pedepsiţi când sunt toţi? E rău .  Păi de ce sunt toţi? Ce, 
ei  primesc leafă ca să fie muncitori sau ca să fie n işte chiu langi i?" 

A.D.: Cine făcea parte din distribuţia dumneavoastră? 
D.E.: O, minunată d istribuţie:  Din ică era Prospera, Marin Moraru - Caliban, 

George Constantin era Gon:Zalo, l u ra Darie - regele Alonso, iar Ovidiu I u l iu 
Moldovan - fratele lu i ,  Sebastian. Silvia Popovici era Miranda, Victor Schumacher 
avea un roiAmai mic, Ferdinand, iar Florin Piersic era Stephano . . .  

A.D.: Inainte de a vă apuca de Furtuna, aţi mai montat În Germania, nu? 
D.E.: Am montat tot timpul în Germania. 
A.D.: Vi  s-a permis acest lucru? 
D.E.: Am făcut un turneu cu Troilus şi Cresida în Germania Federală. Ne-am 

oprit, mai întîi , în Est, la Festivalul  Naţional al ROG-ulu i ,  un festival important, 
pentru că acolo se făcea un teatru mai bun decât în R FG.  Am ajuns, în fine, la 
Bonn .  Turneul a fost şi un mare eveniment pol it ic în condiţi i le în care Germania de 
Vest fusese izolată de blocul de Est, iar România începuse atunci să ia, ca să zic 
aşa, un drum mai independent. Am fost înconjuraţi de toată presa, am avut mare 
succes. Şi m-au invitat la Bonn ,  unde am montat Umbra de Evgheni Şvarţ, şi pe 
urmă la Kăln ,  la Munchen. Veneam de fiecare dată înapoi ş i  tratam puneri le în 
scenă în străinătate după ce vedeam când puteam să scot premierele aic i .  Erau 



mai importante. Spectacolele de-acolo erau interesante ca experienţă, dar nivelu l  
actori lor era mai  rid icat în echipa mea. 

A.D. :  Dar cu Godot ce s-a Întâmplat? De ce nu /-aţi putut termina ? 
D.E. :  S-a interzis. Mai întâi ,  mi s-au interzis Furtuna, fi lmul  De ce?, apoi eu 

am părăsit ţara ş i ,  nu ştiu datorită cărui fapt, a venit , totuşi ,  aprobarea pentru 
. . .  Godot. Spectacolu l  n-a fost, însă, semnat de mine, ci de Grigore Gonţa care 
repetase cu m ine, îmi fusese şi asistent de regie. O chestie cam ciudată. 

A.D.: V-a deranjat acest lucru? Sau /-aţi Înţeles? 
D.E. :  Nu.  Ce era de înţeles? Nu se poate înţelege trucarea unui  adevăr. 

Există o lege a drepturi lor de autor, asemenea lucruri nu trebuie acceptate nicăieri 
şi n icicând,  pentru că în fe lu l  acesta justificăm etica proprie dictatu ri lor. 

A.D. : Ce v-a determinat, totuşi, să părăsi,ti definitiv ţara ? 
D.E.: Uite cum s-a înt�mplat. Am fost invitat de Jack Lang să fac un spectacol 

la Teatrul Naţional Chai l lot. Intre timp, deşi Dumitru Popescu îmi dăduse aprobarea 
pentru Furtuna, spectacolu l  a fost ucis în teatru , într-o şedinţă de partid. Eu n-am 
fost membru de partid. Nu e adevărat că trebuia să fi i .  Această d iscuţie, dacă 
trebuia sau nu să f i i  membru de part id, a avut loc deja şi în Germania: un i i  
sustineau că trebuia, dar s-a dovedit că foarte multi oameni foarte cunoscuti n-au 
fost: Sigur că s-au făcut pres iun i  şi asupra mea, dar, într-un mod civil izat, fără să 
desch id nu ştiu ce lupte de gheri lă, am spus: "Dacă vă supăr cu ceva, luaţi 
măsuri le de rigoare". Au încercat de două-trei ori d iscuţii la CC. Nici nu pot să 
spun c-am avut de suferit după asta. Când m i-am dat demisia din Teatrul Naţional ,  
am avut sentimentul că era, aşa, o anumită uşurare, pentru că eram un personaj 
tot t impul în atenţia cenzur i i .  Mă aflam la Paris când m-a chemat Constantin  
Măciucă, pe atunci di rectorul Di recţiei Teatrelor (după Revoluţie, a fost d in nou 
director adjunct al lui Andrei Şerban la National ;  n-am înţeles de ce) .  M-a chemat 
sub pretextu l că-m i  dă d i recţia săl i i  a doua a Naţionalu lu i .  Am venit. Soţ ia şi f i ica 
mea erau deja în Paris, le-am lăsat acolo. Cum am sosit, mi s-a luat paşaportu l .  
M i  s-a spus că  domnul Măciucă e în  conced iu ,  unde - nu se  ştia.  Fusese o 
capcană. Era acolo m in istru adjunct un om foarte drăguţ, domnul J inga, căru ia îi 
port un gând foarte bun pentru că a fost, într-adevăr, foarte corect. M-a întrebat: 
"Au venit şi soţia şi f i ica?" Zic:  "Nu . "  "Păi de ce?" "Păi , le-ar mai f i dat drumul?"  
A început să râdă: "Din păcate, ai dreptate". 

A.D.: V-ati considerat În exil? 
D.E.: Planeta asta e prea mică ca să te poţi considera exi lat în orice situaţie. 

Mă aflam, totuşi ,  în acelaşi c i rcuit de valori cu ltural-europene, am lucrat în tot 
acest t imp în Germania, cu mulţi prieten i .  Marin Moraru a jucat Patrocle din Troilus 
şi Cresida ( 1 972) ,  la Teatrul Naţional al Bavariei ; Ligia a venit şi ea atunci la 
Munchen ; cu Din ică şi cu Moraru am făcut o Commedia deii 'Arte ( 1 988); cu cel 
din u rmă am făcut, mai târziu ,  Golem ( 1 992-1 994); Gellu Naum, M i rcea Şepti l ici 
şi Dumitru Furdui  m-au vizitat şi ei la Berna ori la Munchen. Legături le s-au d i luat 
puţin ,  s-au rărit contactele, dar n-au încetat. Şi pe u rmă, am avut câţiva prieten i  
foarte bun i  în Germania, oameni într-adevăr foarte interesanţi . Sigur că m i-a l ipsit 
ambientul din ţară, sigur că locul în care mă recunosc e aici . Cei treizeci şi unu de 
ani petrecuţi în Germania mi-au permis să duc mai departe metoda pe care am 
început-o aici, care a stat la baza spectacolelor mele din ţară. Ea s-a consol idat 
d in  pricină că acolo nu mai aveam nouă lun i  de repetiţie la dispoziţia mea, ci numai 
cinci săptămâni pentru Hamlet, adică pentru patru ore şi jumătate de spectacol .  
A trebuit să  optimizez o sumă întreagă de  lucrur i .  Acum încerc să  găsesc o 
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modal itate de a fixa această metodă, care e deja foarte dezvoltată, şi de a o duce 
până la capăt . 

A.D.: Cum aţi defini metoda aceasta ? Cum aţi ajuns la ea ? 
D.E. :  E vorba de uAn principiu s implu ,  dar totuşi complex ş i ,  de aceea, foarte 

compl icat de expl icat. I n  fond, el a fost afi rmat chiar înainte de pr imul război 
mondial şi imediat după, în cercuri le de avangardă, de către regizori i  care au 
început să inoveze în teatrul european şi să-I scoată din praful secolu lu i  al XIX-lea. 
M-am întrebat: care este elementul pe care clăd im noi ,  d in ce se compune 
imaginea artistică a artei dramatice? În muzică e sunetu l ,  în pictură e culoarea, în 
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desen e l in ia .  La noi ce e? Care e cărămida cu care clăd im? Sunt actiun i le umane 
tot ceea ce întreprinde un om în viaţă, urmând dorinţe le, necesităţiie, fantasme!� 
l u i .  Dintre toate aspectele umane, acţiunea umană e atât de puţin stud iată, încât 
te speri i  de complexitatea temei .  Am găsit şi n işte temeiur i  ştiinţifice în psihologie, 
în sociologie, nişte elemente de reper, dar studi i  foarte serioase nu, deşi le-am 
căutat. Mi-am dat seama că nu se poate juca un text, vorbele nu se pot juca, ci 
doar intenţ i i ,  acţi un i .  Am încercat atunci să văd cum se poate cit i actiunea în text. 
Acţiunea asta e aşa, ca un sos care curge de la A la Z, sau are o structură? Am 
început să caut, apoi , elementele structuri i  şi am găsit o structură orizontală ş i  o 
alta pe verticală. Am găsit izvoarele confl ictu lu i ,  care e atât de important pe scenă.  
Confl ictul poate să f ie ori foarte spectaculos, or i  subcutaneu. Dar e nevoie de 
confl ict ş i  de tensiune. Dacă nu e tensiune, totul e dezlânat şi mă întreb de ce pierd 
t impul cu domni i  de pe scenă. Dar nu numai tensiunea, ci şi credib i l itatea e un 
element fundamental al artei dramatice. Tema noastră nu e adevăru l ,  pentru că 
nu-l ştim şi avem modestia să ştim că nu-l ştim .  Credib i l itatea e cu totul altceva. 
Noi punem în scenă oamen i posib i l i ,  întâmplări posibi le, lumi posibi le.  Ne aflăm, 
cu alte cuvinte, în zona cea mai interesantă: a posibi lu lu i .  Ceea ce ne permite să 
înţelegem mult mai bine realu l  sau ceea ce poate să devină real .  U ite, dacă 
priveşti arta suprarealistă, e cutremurător, tot Auschwitz-ul şi H i roshima sunt 
acolo, pre-văzute. Au s imţit că vine un val de brutal itate, de neomenie, de măcel 
sistematic şi fără nici un soi de respect pentru specia umană. Aşa încât eu cred 
că teatrul are un rost profund, chiar dacă nu pare. Jocul cu posib i lu l  poate să 
devină foarte serios . .  

A.D. :  În Germania aţi Înfiinţat şi o şcoală de teatru. De ce aţi numit-o "Athanor"? 
D.E. :  Cred că asta înseamnă, de fapt, teatru l :  un laborator precum acel 

athanor în care alchimiştii încercau să reproducă ceea ce se întâmplă în 
adâncurile pământu lu i .  C .G.  Jung, care a studiat vreo cincisprezece ani ,  în secret, 
tratatele lor, are un volum senzaţional ,  cutremurător, Axiologie şi alchimie, în care 
constată că Marea Operă a alch imişti lor este perfect identică cu opera de regăsi re 
de sine pe care fiecare om o duce la capăt mai mult sau mai puţin dramatic. lată, 
se împl inesc zece ani de la crearea Academiei Athanor şi încet, încet, primi i  
absolvenţi încep să se impună,  în unele teatre se vorbeşte despre faptul că ei au 
învătat o anumită metodă de abordare si de clăd i re a rolu lu i .  

· A.D. : Din metoda dumneavoastrd nu sunt excluse, Însă, pregătirea fizică, 
antrenamentul corporal. 

D.E. :  Asta nu are legătu ră cu metoda mea, aşa ar trebuie să se întâmple în 
orice teatru . Exerciţi i le reprezintă un mod de a aduce instrumentul nostru material ,  
corpul ,  muşchi i ,  simţul ritmu lu i ,  vocea, vorbirea, la un n ivel performant. Degeaba 
sunt foarte talentat, dacă instrumentu l meu nu mă ascultă, dacă n-are nici un ritm, 
iar gestica nu povesteşte n imic. La Athanor practicăm, cu un minunat profesor rus, 
biomecanica lu i  Meyerhold . 

A.D. : Care se dovedeşte, iată, de cea mai strictă actualitate. 
D.E.: Pe bună dreptate. E _un sistem de antrenare foarte puternic. O altă 

di rectie u rmărită este cea a lu i  Etienne Decroux, marele fondator al pantomimei 
moderne, cunoscător al expresivităţii corpu lu i .  Lucrăm cu Yves Mare, cel mai 
important continuator al său , ş i  de asemenea, cu un fost elev al lui Jacques Lecoq. 
Studi i le acestea au final itate în spectacolele pe care le prezentăm în propriu l  
nostru teatru , care are 1 20-1 50 de locur i .  Facem şi teatru şi f i lm,  facem şi reg ie şi 
actorie. 



A.D.: Interesul dumneavoastră pentru pedagogie a fost evident şi În 
România, unde aţi susţinut, În ultimii ani, ateliere pentru tineri actori. La Târgo
vişte, la laşi . . .  

D.E . :  E adevărat, însă am, încă, mari îndoieli legate d e  această zonă. Există, 
astăzi ,  o întreagă industrie de work-shop-ur i ,  susţinută de oameni care au făcut 
n işte experienţe, pe care le vând unor artişti t ineri sau mai puţin tineri ce speră că 
aşa vor ajunge mai aproape de ceea ce îşi doresc să poată face. Din păcate, jocu l 
ăsta cu dorinţele unui  artist de a merge mai departe e uneori l ipsit de răspuns. Se 
exploatează, astfel ,  unul dintre cele mai frumoase aspecte ale moralei arte i ,  şi 
anume că n iciodată nu poţi fi complet mulţumit de t ine, că întotdeauna vrei mai 
bine, mai mult. În cazul work-shop-ur i lor, t impul acordat e prea scurt, însă. Sigur 
că pe teme speciale se poate ajunge la o dezvoltare, dar e nevoie de cel puţin 
patru săptămâni .  Nu e vorba numai de a explica, de a deschide mental 
disponibi l itatea şi înţelegerea pentru un aspect până atunci ignorat al artei 
actorului sau a regizoru lu i .  Dacă rămânem doar la o imagine mentală ,  la o 
reprezentare de ide i ,  nu rezolvăm nimic. Marea problemă este că trebuie exersat 
în continuare. Arta noastră e o artă senzuală, a concretu lu i  . . .  

A.D.: Aţi condus o vreme şi un centru de perfecţionare a actorilor profe
sionişti. E nevoie de aşa ceva? 

D.E.: Acest centru a fost, pentru mine, o etapă importantă în înţelegerea 
actoru lu i  german. Am lucrat acolo şi cu actori _foarte buni .  Veneau ca la doctor şi 
îmi spuneau: "U ite, asta nu-mi reuşeşte". I ncercau să se "amel ioreze", să 
depăşească punctele în care aveau senzaţia că stă eşecul lor. Discutam nopţi 
întregi cu actori foarte talentaţi şi renumiţi şi le explicam că au o bază slabă de 
intrare, că nu ştiu unde sunt "manetele". Un actor minunat, care 1-a iubit foarte tare 
pe Marin Moraru, îmi zicea: "Lui îi spui o frază în româneşte şi el schimbă un 
ki lometru, pe când mie îmi vorbeşti o jumătate de oră şi nu schimb decât un 
mi l imetru". Nu trebuiau decât să aibă încredere. Peste 90 la sută dintre cei  care au 
făcut acest curs au regăsit imediat postur i .  Era considerat cursul de perfecţionare 
cu cele mai bune rezultate d in Bavaria, d in toate domeni i le .  După o vreme, mi-am 
dat seama că cele opt luni nu sunt de ajuns, chiar dacă făceam exerciţi i importante 
şi lucram cu ei toată ziua. Trebuia să pornesc de la zero. Atunci m-am hotărât să 
creez Academia Athanor (în Germania, învăţământul de teatru f i ind profesional , 
nu un iversitar) , prima Fachakademie privată d in istoria Bavariei ,  care beneficiază 
şi de o subvenţie importantă din partea statu lu i .  

A.D. :  Cum vedeţi teatrul german la ora actuală? De aici, el pare un model 
viabil, o mişcare care funcţionează bine, cu subvenţii importante . . .  

D.E. :  Da, dar care se reduc. E u n  sistem interesant ş i  important, în pr imul 
rând, pentru că dă de lucru, deci o anumită siguranţă, atâtor oameni ,  dar n ivelu l  
artistic la care se ajunge acolo e, cu câteva excepţi i ,  mediocru . Mi-am făcut foarte 
mulţi duşmani spunând că teatrul german suferă pentru că are prea mulţi bani .  Nu 
e l ipsit de i nteres când teatrele au probleme financiare. La sfârşitu l ani lor '70, 
începutul ani lor '80, ca d i rector general la Essen, aveam un buget de 38 de 
mi l ioane de mărci şi peste 600 de angajaţ i ,  dintre care 200 de tehnicieni ,  47 de 
contabi l i .  Fără noimă. Le-am spus că, d in  t9ate sumele astea, eu pot să folosesc 
cel mult 5 la sută pentru producţia artistică. In aceste condiţi i ,  teatrele nu au decât 
intrigi şi lupte interne, care nu-l interesează în nici un fel pe spectator. El vrea să 
vadă teatru bun. Sunt şi multe aspecte pozitive în teatru l german , dar mi se pare, 
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totuşi ,  un s istem vechi , care n-o să reziste mu ltă vreme. Ban i i  mu lţi nu fac artă 
mare. Ris ipa leneveşte, omoară fantezia, încordarea . . .  

A.D.: Actori precum Gheorghe Dinică şi Marin Moraru vorbesc Încă despre 
această Încordare, despre efortul extraordinar pe care Îl presupunea lucrul cu 
dumneavoastră ... 

D.E.: Ne supuneam cu toţi i  acestui efort. 
A.D. :  Discutaţi zile şi nopţi despre spectacole ... Era o stare febrilă. 
Sigur, cine vrea să trăiască ca un funcţionar de poştă, nu are decât. I ntenţia 

noastră a fost alta. Noi ne-am întâ ln it pe un alt teren.  Aşa m-am găsit cu Gel lu 
Naum.  Ier i ,  la Casandra, mi-am revăzut coleg i i ,  ne-am adus aminte de acele 
vremur i ,  am fost tuşat. . .  Nu privesc, însă, prea des în u rmă, gândul ,  privi rea mea 
merg mai departe. 

A. O.: Mi se pare interesant cum aţi ajuns, cu aceiaşi actori, de la Commedia 
deii'Arte, care v-a preocupat dintotdeauna .. la eseul filosofic Nepotul l u i  Rameau.  
E adevărat, şi  acolo dezvoltaţi momente de pantomimă. 

D.E. : Să-ţi spun un secret pe care-I ştiu puţin i .  Commedia dei i'Arte , ca şi 
f i lmul bu rlesc (Chapl in ,  Harry Langdon , dar mai ales Buster Keaton), e foarte 
fi losofică, chiar mult mai fi losofică d�cât teatrul real ist, pentru că esenţial izează 
comportamente şi situaţi i umane. I ntre adâncimea fi losofică a Nepotului lui 
Rameau şi adâncimea fi losofică nevăzută a Commediei dei i'Arte, distanţa este 
mult mai mică decât se crede. 

A.D. :  Aţi folosit termenul de "esenţializare". În anii În care se discuta despre 
reteatralizare (eraţi student la regie), aţi afirmat că o preferaţi "stilizării". 

D.E. :  Sti l izarea înseamnă mai mu lt o cal igrafie. Or, cal igrafia este o estetică 
foarte ieftină. 

A. O.: E calofilie. 
D.E.: Exact. Sti l izarea devenea deseori un soi de exerciţi u caligrafic. 

Esenţial izarea mi se pare un termen mai potrivit, ea deschide un câmp de 
semnificaţi i  mu lt mai profund şi mai puternic. 

A.D. : Oglinzile folosite În Nepotul lui Rameau erau, În fond, tot o soluţie de 
esenţializare. De unde v-a venit această idee? Oglinzile nu se prea foloseau În 
teatru. Există şi o superstiţie legată de prezenţa lor pe scenă ... 

D.E.: Nu o superstiţie. La orice curs de scenografie, nu numai în România, ci 
şi în Germania - am verificat -, este descurajată folos i rea lor. Oglinzi le reflectă 
proiectoarele, îi orbesc pe spectatori . Or, eu am avut nu una, ci opt oglinzi u riaşe, 
care se şi m işcau .  Sigur că a fost compl icat, dar am fost foarte încăpâţânaţi .  Două 
lucruri am real izat prin această soluţie: cele două personaje de pe scenă 
deveneau, în anumite momente, o mulţime întreagă. Existau ş i  nişte manechine, 
îmbrăcate la fel cu actor i i ,  încât nu se mai ştia dacă sunt manechine sau dacă sunt 
cei doi .  Dădeam, astfel ,  sugestia clară a faptu lu i  că, într-un anume sens, ei  
reprezentau omeni rea. Se mai întâmpla un l ucru interesant. Dialogu l  lor era unul 
imposib i l ,  pentru că fiecare avea lumea lu i  şi nu  se vedea, de fapt, decât pe sine. 
Şti i ,  dacă te u iţ i pe fereastră, vezi l umea, dacă te u iţ i în og l i ndă,  te vezi pe t ine.  
E o deosebire de optică destul de importantă. Ş i ,  în acest dialog fi losofic, fiecare 
personaj rămânea în l umea lu i .  Textu l  se termină cu repl ica lu i  Rameau:  "Nu-i aşa 
că sunt mereu acelaşi?" "Din păcate, da", îi răspunde Diderot. "Ei, uite, să-ţi spun 
un lucru: să-mi dea Dumnezeu Încă douăzeci de ani de acum Înainte să rămân 
acelaşi, nu m-aş supăra. Bună seara", şi o întinde. Asta e, cei doi rămân aceiaşi . 
Suntem prizonieri i  p ropriei noastre imagin i  despre lume şi ieşim greu d in  ea. 



A.D.: Dincolo de această idee care esentializa, într-un fel, chiar teoriile 
despre teatru ale lui Diderot, realizarea ei tehnică pare şi astăzi de domeniul 
fantasticului . .. Pentru actori trebuie să fi fost un joc diavolesc. Nu? 

D.E . :  La început, am montat ogl inzi le într-un depozit cam rece şi prăfos de 
lângă scenă. Pr imele două săptămâni de lucru au fost cumpl ite. Actori i erau 
derutaţi până au înţeles că, de fapt, se formase un cu totul alt spaţiu .  D imensiuni le 
erau cu totul altele pentru că fiecare ogl ind i re aduna distanţa între ogl indirea A ş i  
ogl indirea 8, ogl indirea A însă aduna şi distanţa între obiect ş i  ogl indirea A, mai 
era şi o ogl indire C, adăugându-se,� astfe l ,  încă o dimensiune . . .  Dintr-odată, spaţiu l  
era foarte mare sau foarte mic. In  fond, era exact la fel ca spaţi u l  spi ritual al 
d iscuţiei d intre cei doi :  câteodată enorm, alteori foarte mic. Spaţiu l  acesta elastic 
nu putea fi sugerat decât cu ogl inzi .  

A.D.:  Spectacolul a fost prezentat ca premieră a Teatrului "Bulandra". 
D.E. :  Da, pentru că la Teatrul de Comedie nu mai ieşeam, nu-mi dădeau 

scena. A, fost aşa, o încăpăţânare, nu ştiu  a cui, a lui Radu Bel igan, a lui N icolae 
Ralea . . .  In viaţa teatrală se ivesc asemenea probleme. Noi trebuia să scoatem 
premiera, actori i înnebuneau , şi-atunci , într-o noapte cu ceaţă, am luat ogl inzi le şi 
am plecat. Pe u rmă ne-am împăcat cu Bel igan, care avusese, de altfel ,  un mare 
merit în dezvoltarea trupei de la Comedie. Ne-a dat o mare l ibertate, datorită lu i  
am putut să adun echipa asta: Gheorghe Din ică, Marin Moraru, M işu Pălădescu, 
M i rcea Albu lescu . . .  

A.D. : Până şi faptul că v-au lăsat să plecaţi în alt teatru împreună cu cei doi 
actori ... 

D.E. :  Nici asta n-a fost prea bine pr imit şi pe bună dreptate. Exact în 
d imineaţa premierei cu Nepotul lui Rameau, au programat Troilus şi Cresida ... 

A� DLIHtTRLI 


