ATEVA CEASURI CU AN DREI
mult prea frumoasă pe care, poate, n u o merităm. Am
ore în scaunul Operei Naţionale, urmărind ultima
�l r..nnt'Ari,ntil de presă şi una dintre repetiţiile finale.
r.nnf.,,rin·t" de presă din 24 august a fost intens mediatizată,
are rost să mai insist. Maestrul Şerban, îmbrăcat cu o
cu mâneci lungi, privind pe sub ochelari publicul alcătuit
şi spectatori, iată imaginea ce-a făcut deja înconjurul
i.
Acum urmează partea goală a paharului: am avut impresia
c maestrul nu iubeşte presa. Domnia-sa cunoaşte perfect
puterea impactului mediatic asupra spectatorului. Cum poţi să
Iubeşti presa când una d i ntre ziariste 1-a rugat, în timpul
conferinţei, să definească muzica, iar un alt ziarist a afirmat că
rpele pyton d i n T r i l o g i a a n t i c ă , printr-o c o m p l icată
tlmologie, ar fi chiar Apollo? Toată conferinţa de presă avea
totuşi ceva teatral, maestrul Şerban se pregătise ca un şcolar,
dusese cu el notiţele de lucru (o parte pot fi citite în programul
d sală) şi, în faţa unor asemenea întrebări, a rămas dezumflat.
De la început, am aflat, colaborarea cu Opera Română a fost
fructuoasă: maestrul a început repetiţiile cu decorul montat (cum
nu s-a întâmplat nici la Covent Garden, nici la Operele din Paris
şi Viena) şi, în plus, a putut lucra la repetiţii direct cu orchestra
(un mare privilegiu!).
Oamenilor de presă le-a fost arătată mai apoi imaginea lui
nescu imitându-1 pe Mounet-Sully, marele comedian francez,
toeietar al Comediei Franceze, pe care compozitorul român 1-a
v zut j ucând în O e d i p r e g e ( l a pre m i e ra d i n 1 882).
Compozitorul mărturiseşte c ă timp d e 1 O ani a fost obsedat de
ceastă imagine, după care a scris opera pe libretul compus
special de francezul Fleg. Acesta este Oedip pe care îl caută
Andrei Şerban, regizorul care a înţeles că a fi creator înseamnă a
te lăsa chinuit de angoase şi mari frământări. De fapt, cred că în
opera lui s-au topit destinele a trei mari exilaţi: Oedip, Enescu şi
Şerban. O mică observaţie aş dori să fac: toate cărţile despre
Mounet-Sully vorbesc de un actor statuar, cu gesturi ample şi o
mobilitate, o reversibilitate extraordinară a vocii, capabilă să
tKprlme cele mai fine nuanţe sufleteşti (o voce de operă?).
Oed l p al lui Andrei Şerban e, dimpotrivă, înrădăcinat pe un
1 rltoriu istoric, căci Enescu însuşi, în însemnările sale, scria:
.Am vrut să nu ţin seama de vechile moduri greceşti. Nu doream
realizez o pastişă sau o reconstituire istorică. Am dorit să
� llzez un personaj al tuturor timpurilor într-un limbaj modern,
folosindu-mă de muzica contemporană". Sigur, Andrei Şerban a
1 s aceste însemnări "pro causa sua " . Eu cred totuşi că
nn>niiRrn>� paternităţii acestui Oedip (e mai mult al lui Enescu sau
al lui Şerban?) nu e atât de importantă. Spectacolul
extraordinar de mult pe plan vizual. După părerea mea
n-am urmărit decât două acte), momentele de maximă
sunt potenţate de intrările corului, un cor "în continuă
re". Şi figuraţia mută, tinerii actori de la "Podul", conduşi
C lălin Naum, joacă un rol important în spectacol . Pentru că
roc slunile, defilările pri n faţa publicului, în cea mai bună
lr 1ţle a teatrului antic grec, sunt minuţios lucrate, cu o grijă
1 nt stlcă pentru detali i , pentru gesturi şi mimică. Opera lui
Af, r 1 Şerban trăieşte în primul rând prin teatralitate (vocile
dlpllor - căci sunt doi interpreţi - nu rivalizează cu cea a
trului Ohanesian, dar muzica nu e domeniul meu cel mai
) De fapt, nici nu-ţi dai seama ce repede trece timpul, eşti
hV t de montare.
Ali mănunt (tot un semn al modernităţii) ce nu mi-a scăpat,
t din cauza unui incident petrecut la repetiţii: după ce Oedip
la Tiresias că 1-a ucis pe Laios, tatăl său, Enescu notează
dori să se audă venind din culise un zgomot puternic, ca o
de pistol. Incidentul a constat în faptul că maestrul
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de sunet nu
la ora repetiţiei. .. un pistol! De
cred că regizorul a consumat destui nervi până când spectacolul
a mers ca pe roate. Cred că v-aţi fi dorit să-I vedeţi pe Andrei
Şerban executând fiecare gest în faţa interpreţilor, privindu-i
pe scenă sau de pe podiumul de lemn, ori dialogând cu maestrul
de lumini (aflat undeva, în spate, cu telefonul în mână), gradând
intensitatea fluxului luminos ce trebuie să cadă pe fundal sau
faţa vreunui interpret. Dacă aş căUta un cuvânt pentru
acestea, le-aş spune frenezie. Poate că atunci când TVR
difuza filmul făcut la repetiţii, veţi înţelege mai bine la ce mă
(filmul va fi prezentat şi la Lincoln Center din New York, în
ianuarie).
Deşi am promis doamnei Anca Florea, "ofiţerul" de presă,
nu voi scrie despre spectacol, am fost nevoit să-m i
promisiunea pentru ca dumneavoastră s ă puteţi înţelege
montarea unei opere echivalează cu actul conducerii un
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Astfel, sunt câteva subdepartamente (corul, orchestra,
recuzita, luminile, mişcarea scenică, figuraţia etc.) care
să se s i ncro n i zeze, iar cel ce real izeaza această
'L''.;.g1'<Y•·,':WC:1Jc <) OI'donare este regizoru l , ajutat în pri m u l rând de d i rijor.
nervos este extraordinar.
vorbi puţin şi despre tehnica propriu-zisă. Deşi multe
scene conţin aluzii la realităţi istorice (cu toţii ştim că
a fost căsătorit. cu una dintre doamnele de onoare ale
r, cu toţii ştim cât era de preţuit acesta de casa regală),
îşi ia suficiente precauţii ca să nu poată fi acuzat de
ne". Astfel, în scena "hymeneului", deasupra cuplului
un insurgent ridică automatul într-un gest al victoriei care
inteşte de revol uţia bolşevică! Regi bolşevici - iată u n
nvilml'lmn inventat de Şerban.
Topirea revoluţiei române şi a celei bolşevice una în alta nu
permite să operăm cu localizări facile. E adevărat, pentru un
sp<�ctatc>r al operei Oedlp, imaginile pot fi uneori şocante: regele
prosternează în faţa unui uriaş portret al lui Stalin, este îmbiat
frumoasele zâne, apoi aude vocea putern ică, stranie a
ui pe care îl ucide. Scena uciderii Sfinxului mi se pare
potrivit unei logici a visului. Uneori, acest eclectism
uce la rezultate îndoielnice: Theba lovită de blestemul zeilor,
eba lovită de ciumă este prezentată ca un fel de Curte a
mi•·"r.nl�•llt1r şi pe scenă se târăsc copii cu cartoane pe care scrie
! Ironia mi se pare prea subţire. Nu cred că scandalul
"Oo111idelter·" trebuia să figureze pe scena Operei Naţionale, mai
că victimele bolii sunt nişte copii nevinovaţi.
Trecând peste asemenea exagerări, jocul poate fi amuzant:
coboară dintr-o "Volgă" neagră, scena e invadată de
iar cei doi exilaţi îşi caută refugiul într-o Americă dotată
o statuă a libertăţii ca aceea din Ploieşti.
Dar scena cea mai profundă din fragmentul pe care- l-am
mi se pare cea în care Oedip află că şi-a ucis tatăl şi că e
.
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replicile-cheie le spun, le recită cu talentul unor mari tragedi
Concluzia Oedip-ului (Enescu cel martirizat) e că omul
totuşi mai puternic decât destinul.
Am plecat, cu toate acestea, de la repetiţie cu un gust amar
Aş fi dorit să-i pun domnului Andrei Şerb;m mai multe întrebări
dar, cum revista "Teatrul azi" e mai puţin importantă ca tiraj,
fost nevoit să mă retrag fără torţe. Cred însă că întrebările le
putea pune dumneavoastră mult mai bine. După ce veţi
spectacolul. Am fost fericit să stau undeva într-un colţ şi
ascult muzica ("tu în colţ petreci cu tine"), iar acum am •nr.Rrr:>�n
să strâng câteva pietricele colorate din caleidoscopul ami
celor câteva ore petrecute cu Andrei Şerban. Pentru că, altfel
j u p â n u l T i m p va avea g r i j ă să răsucească el stic
caleidoscopului sau , poate şi mai rău , să facă să
c u loarea pietricelelor. Aceste metafore d eti neau într-u
manuscris eminescian identitatea de sine. Le-am împrum
pentru că mi se pare că exprimă cel mai bine ceea ce An,nr�u..-o�
Şerban a realizat împreună cu Opera Naţională: un caleidlos,COJ)U
de imagini ale istoriei românilor, pe care ultimii 50 de ani
făcut decât să-I rotească. Lipiţi -vă ochiul de lentilă, nu v
implicaţi prea tare afectiv, dar nu rămâneţi nici stăpâniţi
prejudecăţi şi răceală, şi caruselul vă va purta cu el într-u
spectacol al Morţii şi Păcatului, al Căderii şi Măririi. Scuzaţi
final melodramatic, dar altul mai potrivit nu am găsit. Di
nefericire, chiar dacă toţi cântăreţii au făcut eforturi vizibile,
mă pot lăuda că am auzit toate cuvintele. Poate, mai

