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Ce este Lucia di Lammermoor ?

 În anul 1819, celebrul scriitor sco!ian 
Walter Scott publica romanul Mireasa 
din Lammermoor, cu un subiect inspirat 
din fapte reale petrecute în anul 1669 în 

i s t o r i a f a m i l i i l o r D a r l y m p l e ș i 
Rutherford. În roman, numele acestor 
familii este schimbat în Ashton și 
Ravenswood, iar ac!iunea se mută în 
jurul anului 1707. Subiectul este 
nefericita poveste de dragoste dintre 

Avanpremiera Nebuniei

1

PREAMBUL

Stagiunea 2014-2015 a Operei Na!ionale Iași a început cu Lucia 
di Lammermoor, de Gaetano Donizetti. Un titlu nu foarte des 
întâlnit, nici în lume, o muzică superbă, dar dificilă.



Lucy Ashton, o fată de 17 ani, dintr-o 
familie de nouveaux riches și Edgar 
Ravenswood, ultimul membru al unei 
vechi familii nobile și ruinate chiar de 
către familia Ashton. Cei doi se logodesc 
în secret, dar Lucy este obligată să se 
căsătorească cu Francis Bucklaw, după 
ce mama ei îi arată niște plastografii care 
pretindeau că Edgar o părăsise. Nunta 
este tulburată de apari!ia lui Edgar, dar 
ceremonia continuă, iar Lucy, în noaptea 
nun!ii, îl înjunghie pe Francis, apoi, 
înnebunită de tragedia care s-a abătut 
asupra ei, moare. Edgar rătăcește 
deznădăjduit, găsindu-și moartea în 
nisipurile mișcătoare ale Sco!iei. 
Romanul a fost tradus și în limba 
română în anul 1972, în celebra colec!ie 
Romanul de dragoste, și poate fi găsit 
acum și aici: Walter Scott – Mireasa din 
Lammermoor.

 Un subiect atât de romantic, de un 
dramatism paroxistic, nu a scăpat 
r e i n t e r p r e tă r i i . Î n s e c o l u l X I X 
cinematograful nu exista încă, deci nu se 
punea problema unei ecranizări, însă 
subiectul putea fi dramatizat și și-a găsit 
consacrarea și succesul (mai mare decât 
în literatură) prin opera compusă de 
Gaetano Donizetti. Libretul a fost scris 
de Felice Romani, care a italienizat 
numele și a adaptat diverse detalii: Lucy 
devine Lucia, Edgar e Edgardo, Lady 
Lammermoor, mama, este substituită cu 
fratele Luciei, Enrico, iar Francis devine 
Arturo. Opera are premiera în 1835 și 
este un mare succes. Atât de mare, încât 
la Paris se va prezenta o versiune cu 
libretul în limba franceză, variantă care 
se cântă și azi. Dacă ne raportăm la zilele 
noastre, un echivalent ar fi ecranizarea 

unui roman, bazat pe unele fapte reale, 
cum ar f i Cel mai iubi t d intre 
pământeni. Cartea a fost scrisă în 1980, 
filmul s-a realizat 14 ani mai târziu. Dar 
ne putem imagina cum ar fi o operă cu 
libretul inspirat din romanul lui Marin 
P r e d a ? R e v e n i n d l a L u c i e d e 
Lammermoor, căci așa se numea 
versiunea franceză, și la Paris succesul e 
la fel de mare, o dovadă este faptul că 
opera lui Donizetti ajunge în paginile 
romanului lui Gustave Flaubert, 
Madame Bovary, ca fundal pentru unul 
dintre episoadele lui, având parte de o 
descriere generoasă. Ne putem face o 
idee destul de clară despre gusturile 
acelor vremuri în materie de operă, dar 
și asupra teatrului ca loc de socializare. 

 M u z i c a e s t e e x c e p ! i o n a l d e 
frumoasă și a impresionat imediat 
p u b l i c u l . S c e n a î n c a r e L u c i a 
înnebunește devine un episod de mare 
atrac!ie, soprana având de surmontat 
niște dificultă!i enorme în registrul acut; 
pu!ine vor fi acelea care vor face istorie 
în acest rol și bineîn!eles, cea mai 
celebră interpretare va fi cea a Mariei 
Callas. Celelalte roluri, Edgardo (tenor) 
și Enrico (bariton), vor fi înzestrate cu 
arii și duete de o frumuse!e melodică 
dublată de un dramatism care a 
străbătut fără dificultă!i ultimii 180 de 
ani. Nu e pu!in lucru, pentru că 
Donizetti a scris vreo 70 de opere, din 
care astăzi se cântă în mod curent doar 
vreo 3-4, iar una dintre ele este Lucia di 
Lammermoor.
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Ce este special la premiera de la 
Iași?

 Sigur, orice premieră a unei noi 
produc!ii a unei opere suscită un interes 
în cadrul publicului cunoscător. În cazul 
de fa!ă este mai mult de-atât. În anul 
1995, regizorul Andrei Șerban este 
invitat la Opéra National de Paris pentru 
a monta Lucia di Lammermoor . 
Rezultatul acestei colaborări va face 
istorie. Până atunci, produc!iile acestei 
o p e r e e r a u c â t s e p o a t e d e 
conven!ionale: decorurile erau mai 
mereu sumbre, înfă!ișând interioare 
lugubre de castele gotice, costumele fiind 
inevitabil unele de epocă, iar gesticula!ia 
artiștilor semăna în mare parte cu cea a 
actorilor din filmele mute. Totul se 
rezema pe frumuse!ea cântului soliștilor, 
iar ei făceau minuni, de multe ori. În 
timp însă, reprezentarea  nebuniei se 
îndepărta tot mai mult de realitate, 
devenind mai degrabă o conven!ie, 
frumuse!ea uluitoare a muzicii ajungea 
să primeze în fa!a oricărei emo!ii pe care 
un personaj nebun o poate suscita 
publicului. Și-atunci, Andrei Șerban a 
decis să renun!e la toate conven!iile prin 
care libretul era respectat ca localizare în 
timp și spa!iu și a reprezentat nebunia 
golită de orice metafore dulcege. Lucia a 
devenit o nebună în sensul clinic al 
cuvântului.

 Sursa de inspira!ie a lui Andrei 
Șerban, mărturisită și în cartea sa O 
biografie, în același timp probabil și o 
reveren!ă făcută civiliza!iei franceze, este 
doctorul Jean-Martin Charcot ș i 

act iv i tatea sa de la Spitalul La 
Salpêtrière din Paris.

 Am profitat de şansa de a construi 
un decor nou şi am schimbat radical 
direcţia. Lucia s-a mutat din natura 
scoţiană în clinica doctorului Charcot! 
Un fel de a spune, căci de fapt Bill 
Dudley a construit o formă ovală ce 
amintea vag fie de o sală de gimnastică 
dintr-o cazarmă militară, fie de un 
manej de circ sau, de ce nu, de spitalul 
de psihiatrie La Salpêtrière, unde, în 
secolul al XIX-lea, la Paris, erau 
internate pacientele ce sufereau de boli 
nervoase. Lucia era prizoniera acestui 
spa ţ iu metaforic , unde devenea 
progresiv victima presiunilor din jur. 
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(Andrei Șerban – O biografie, Capitolul: 
Luciile mele)

 Charcot a trăit între 1825 și 1893 
fost un pionier al neurologiei, fiind un 
mentor al multor oameni de știin!ă care 
i-au urmat, numele cele mai celebre 
fiind  Georges Gilles de la Tourette sau 
Sigmund Freud. Unul dintre subiectele 
de mare interes pentru medicul francez a 
fost isteria, pe care a studiat-o cu 
asiduitate, folosind hipnoza pentru a o 
explora. Fotografiile făcute de el vorbesc 
de la sine și pot ușor sugera cum arată 
Lucia lui Andrei Șerban în scena 
nebuniei.

 Pacienta fotografiată se numea 
August ine ș i în 2012  a devenit 
personajul unui film omonim despre 
celebrul neurolog, selec! ionat la 
Festivalul de la Cannes.

 În această perspectivă, a nebuniei 
clinice, reprezentată brutal pe scenă, 
totul se schimbă în jurul personajului de 
operă, explicând cauzele plauzibile 
p e n t r u o m u l m o d e r n a l e 
c o m p o r t a m e n t u l u i L u c i e i d i 
Lammermoor. Este o lume a bărba!ilor, 
cu ambi!iile și durită!ile lor, insensibili la 

cei din jur, și în special la dorin!ele 
Luciei. Decorul este apăsător și în 
permanen!ă ocupat de ac!iuni care 
subliniază lipsa oricărei empatii cu 
tânăra îndrăgostită. Nebunia devine 
astfel o consecin!ă previzibilă și cu atât 
mai cutremurătoare.

 În mod aproape previzibil pentru 
lumea foarte conservatoare a operei, mai 
ales acum douăzeci de ani, premiera de 
la Paris a fost un eșec colosal de public, 
care a huiduit copios montarea, iar 
criticii și-au exersat răută!ile cu 
generozitate. Sigur, nu toată lumea, au 
fost și multe aplauze. La reluarea 
spectacolului în anii care au urmat, 
publicul și criticii au început să în!eleagă 
originalitatea conceptului regizorului 
român și tonul s-a schimbat. Azi, 
produc!ia de la Opera Bastille este 
considerată un reper al regiei de operă, 
citată peste tot atunci când se amintește 
de opera lui Donizetti, iar fotografiile din 
spectacol sunt mereu și mereu date ca 
un exemplu de creativitate artistică.

 Ce va fi pe scena Operei din Iași 
începând cu data de 23 septembrie, vom 
vedea pe viu. În primul rând am 
remarcat că, dacă la Paris scenograful 
era William Dudley, în schimb la Iași 
decorurile sunt semnate de Octavian 
Neculai, însă din fotografiile disponibile 
până acum se pare că ideea din 1995 nu 
a fost abandonată.

 În mod clar punctul de atrac!ie 
principal al acestei premiere este 
semnătura lui Andrei Șerban, care 
ajunge astfel la a treia produc!ie la Opera 
Iași, după Indiile galante și Troienele.  
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 Va urma și o a patra punere în 
scenă, cu L’italiana in Alger de Rossini, 
pentru stagiunea 2015-2016, ceea ce 
spune multe despre colaborarea dintre 
Beatrice Rancea și Andrei Șerban. Cu 
trei produc!ii ale celui mai cunoscut 
regizor de teatru și de operă român, 
importate de la Paris, Beatrice Rancea 
lasă impresia că Opera din Iași devine o 
mică replică a Operei Bastille.

 Eu unul sper să vă fi stârnit 
interesul pentru acest adevărat 
eveniment. 

Dar melomanii la ce să se 
aștepte?

 Pentru pasiona!i, o operă înseamnă 
în primul rând, sau cel pu!in într-o 
propor!ie foarte mare, muzică. La Iași 
vor fi două distribu!ii, care se vor alterna 
într-o serie de patru spectacole (23, 25, 
28 și 30 septembrie). Cum vor cânta 
oare? Sigur, nu putem anticipa prea 
mult, dar câteva observa!ii se pot face.

 Văzând că datele spectacolelor au 
fost anun!ate fără distribu!ii, iar cu o 
săptămână înainte de premieră la Iași se 
cânta acel Operfado, am visat o clipă cu 
ochii deschiși, cine știe, poate se va face 
marele anun! al prezen!ei Elenei Moșuc 
în rol, măcar pentru prima seară. Nu s-a 
întâmplat și totul rămâne un vis, însă un 
vis posibil. Moșuc va cânta rolul la 
Teatro alla Scala, în primăvara lui 2015…

 
 Lucia va fi interpretată de Diana 
&ugui (23, 28 sept.) și Lăcrămioara 
Hrubaru-Roată (25, 30 sept.). Cele două 
soprane lirice se vor confrunta cu cele 
mai mari provocări vocale, fiecare cu 
atuurile ei: experien!a, de partea Dianei 
&ugui, instinctul de scenă pentru 
Lăcrămioara Hrubaru-Roată, debutantă 
în acest rol. Dar dincolo de notele 
dificile, provocarea este și cea a 
caracterizării personajului, unde nu va fi 
deloc ușor. Vom vedea dacă Lucia va fi, 
din punct de vedere vocal, o femeie-
copil, o victimă inocentă, sau poate va fi 
senzuală? Va fi un personaj conștient de 
tragedia care i se întâmplă, încă de la 
început, sau va pluti în voia sor!ii, care o 
împinge spre nebunie?
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 Trebuie spus că de-a lungul 
timpului gusturile în materie de operă au 
suferit tot felul de schimbări. În secolul 
XIX, de exemplu, se considera că Lucia 
di Lammermoor este o operă care pune 
mai mult în valoare tenorul decât 
soprana din rolul titular. În secolul XX, 
accentul s-a mutat evident către 
soprană. Rolul lui Edgardo, scris pentru 
tenor, are o anumită ambiguitate. În 
teorie, el cere o voce de tenore di forza, 
datorită elanurilor romantice de care 
este plină partitura, dar lirismul 
ultimului act, cel în care Edgardo se 
sinucide, îl face tentant și pentru vocile 
de tenore di grazia. Drept urmare, de-a 
lungul timpului, aproape to!i marii 
tenori, indiferent de tipul lor de voce, au 
cântat cu mare succes muzica lordului de 
Ravenswood. Nume care nu au aproape 
nimic în comun în ceea ce privește 
repertoriul de bază stau alături în opera 
lui Donizetti: Tito Schipa, dar și Plácido 
Domingo (practic două extreme ale 
tenoratului: primul a fost un tenor lejer, 
cu o voce delicată și lirică, celălalt cu o 
culoare vocală dominată de dramatism 
de la prima până la ultima notă), 
Luciano Pavarotti, José Carreras, Carlo 
Bergonzi, Giuseppe di Stefano, Vasile 
Moldoveanu, dar și, recent, Marcello 
Alvarez sau Roberto Alagna. Și la Iași 
vom avea parte de doi tenori foarte 
diferi!i ca tipologie vocală: Călin 
Brătescu (23, 28) este un tenor spinto-
dramatic, ce poate sugera un Edgardo 
viril, di forza și Florin Guzgă, pe care îmi 
vine să-l supranumesc Pavarottino, 
eminamente liric, având și vocal și fizic 
ceva din farmecul marelui tenor italian. 

 Sincer, mi-ar fi plăcut să văd un 
experiment cu un tenor lejer, cum este 
Andrei Fermeșanu, cred că el și cu Guzgă 
ar fi arătat două fe!e distincte ale unui 
Edgardo romantic, liric, cavaleresc. 
Tendin!a de dată recentă în lume este ca 
Edgardo să fie tot mai dramatic, astfel 
încât îl vom vedea pe Fermeșanu ca un 
Arturo de lux pe 25 și 30 septembrie 
(celelalte două date fiind ale lui Andrei 
Apreotesei).

 Enrico le va apar!ine lui Adrian 
Mărcan și Jean Kristof Bouton, o voce 
stentoriană și una lirică. Dacă latura 
î n t u n e c a t ă a v o c i i ș i a 
dramatizării  obișnuite a lui Mărcan o 
anticipez cu speran!ă, s-ar putea însă ca 
Bouton să facă un rol mare, pentru că 
răutatea îi este mai pu!in la îndemână, în 
schimb el are o elegan!ă și o fine!e care îl 
pot face un Enrico nobil și credibil. Sorin 
Drăniceanu, un bas profund și liric, va fi 
Raimondo și pentru mine e un punct de 
atrac!ie, cealaltă distribu!ie va fi cu 
Octavian Dumitru, tânăr și foarte 
adecvat contextului regizoral, cel al unei 
lumi macho.

 Vlad Iftinca va dirija toate cele patru 
spectacole. Iftinca este pianist de 
forma!ie și corepetitor permanent la 
Metropolitan Opera din New York. Asta 
sugerează că standardele sale în materie 
de voce umană sunt dintre cele mai 
înalte și mai rafinate. Tocmai de aceea 
așteptările legate de performan!a 
artiștilor comenta!i mai sus sunt mari și 
sunt încă un motiv pentru a vedea aceste 
spectacole.

 Eu, unul, număr zilele.
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 Fragmentul descrie cum arăta un 
spectacol de operă în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea la un teatru de 
operă din Rouen, Franța. Nu o să fac o 
analiză aici, dar despre cum era mai 
prețuit tenorul într-o operă totuși 

centrată pe soprana de coloratură din 
r o l u l t i t u l a r , d e s p r e s u s p i n e l e 
doamnelor din lojele teatrului și despre 
cum se putea ieși în timpul unei 
reprezentații pentru a merge la o 
cafenea, merită să citiți sau să recitiți 

Lucia Di Bovary
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Un fragment superb din Madame Bovary – Moravuri de 
provincie (subtitlul e important) a lui Gustave Flaubert.



textul de mai jos. A, să nu uit, este vorba 
despre opera Lucia di Lammermoor, de 
Gaetano Donizetti. Da, exact opera aia, 
cu diva însângerată. Așadar:

Lucia di Bovary

 Lumea stătea lângă zid, aşezata în 
ordine, între balustrade. La col!ul 
străzilor din apropiere, pe nişte afişe 
uriaşe era scris de mai multe ori, cu 
litere ciudate: Lucie de Lamermoor… 
Lagardy… Opera… etc […]

 Cum intră în vestibul, Emmei 
începu să-i bată inima tare. Fără să vrea, 
zâmbi din vanitate când văzu mul!imea 
înghesuindu-se spre dreapta prin celălalt 
coridor, pe când ea urca scara spre 
primele loji. Se bucură ca un copil când 
împinse cu un deget largile por!i 
tapisate; trase adânc în piept mirosul de 

praf de pe culoare, şi, de îndată ce luă loc 
în loja ei, îşi îndreptă bustul într-o 
atitudine degajată, de ducesă.

 Sala începu să se umple, lumea îşi 
scotea lornioanele din tocuri, şi abona!ii, 
zărindu-se de departe, se salutau. 
Veneau ca să mai uite, în desfătările 
artei, de toate necazurile negustoriei; 
dar, fără să piardă din vedere afacerile, 
mai vorbeau încă despre bumbac, despre 
spirt sau despre indigo. Puteai să vezi 
acolo capete blajine de bătrâni, fără nici 
o expresie, şi care, cu părul şi cu fa!a 
albă, erau ca nişte medalii de argint, 
şterse, ca suflate cu plumb. Tinerii fan!i 
se învârteau în stal, fuduli ca nişte păuni, 
lăsând să li se vadă în deschizătura vestei 
cravata roză sau verde; şi doamna 
Bovary îi admira de sus, cum stăteau 
rezema!i cu palma întinsă a mănuşilor 
galbene în bastonaşele cu măciulii de 
aur.

 Între timp, lumânările de la 
orchestră se aprinseră; policandrul se 
lăsă din tavan, revărsând în sală, o dată 
cu sclipirea cristalurilor, o veselie 
neaşteptată; intrară apoi muzican!ii, unii 
după al!ii, şi izbucni mai întâi un tărăboi 
de contrabasuri sforăitoare, de scâr!âit 
de viori, de pistoane care trâmbi!au, de 
flaute şi flajeolete care chi!căiau. Dar de 
pe scenă se auziră trei bătăi; începu un 
uruit de !imbale, instrumentele de alamă 
izbucniră toate deodată în acorduri, şi în 
ridicarea cortinei apăru un peisaj.

 Era o răspântie într-o pădure, cu o 
fântână în stânga, la umbra unui stejar. 
&ărani şi nobili, cu pelerine sco!iene pe 
spate, cântau to!i laolaltă un cântec de 
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vânătoare; apăru apoi un căpitan care, 
cu amândouă bra!ele ridicate spre cer, 
invocă îngerul răului; veni încă unul; 
plecară amândoi, şi vânătorii reîncepură 
să cânte.

 Emma retrăia lecturile tinere!ii; se 
sim!ea în plin Walter Scott. I se părea că 
aude prin cea!ă sunetul cimpoaielor 
sco!iene chemându-se peste câmpurile 
cu mărăcini. De altfel, aducându-şi 
aminte romanul, în!elegea mai uşor 
libretul opere; şi urmărea subiectul frază 
cu frază, în timp ce gândurile nelămurite 
care-i tot veneau în minte se risipeau 
îndată sub vijelia muzicii. Se lăsa purtată 
de legănarea melodiilor, ea însăşi 
sim!indu-se vibrând cu toată fiin!a, ca şi 
cum arcuşurile viorilor s-ar ti plimbat pe 
nervii ei. Nu se mai sătura să contemple 
costumele, decorurile, personajele, 
copacii picta!i, care tremurau când se 
umbla pe scena, şi tichiile de catifea, 
mantalele, spadele, toate închipuirile 
acelea care se mişcau armonios ca-n 
atmosfera unei alte lumi. Dar apăru o 
femeie tânără, care aruncă o pungă de 
bani unui gentilom îmbrăcat în verde. 
Femeia rămase singură, şi atunci, ca 
murmurul unei fântâni sau ca un ciripit 
de păsări, se auzi un flaut. Lucia începu 
cu un aer grav cavatina în sol major; se 
tânguia de uferin!ele dragostei; voia sa 
aibă aripi. Emma, la fel, ar fi voit sa fugă 
din via!ă, să se înal!e zburând într-o 
îmbră!işare. Deodată apăru Edgar 
Lagardy.

 Avea acea paloare minunată care dă 
semin!iilor focoase ale Sudului ceva din 
măre! ia marmurelor. Statura lui 
puternică era strânsă într-o tunică scurtă 

de culoare închisă; un mic pumnal 
sculptat îi juca săltând pe coapsa stingă. 
Arunca priviri galeşe, arătându-şi din!ii 
albi. Se spunea că o prin!esă poloneză, 
auzindu-l într-o seară cântând pe plaja 
de la Biarritz, unde-şi călăfătuia 
şalupele, se îndrăgostise de el. Se ruinase 
din cauza lui. O părăsise pentru alte 
femei, şi faima asta sentimentală nu 
făcea decât să-i sporească reputa!ia 
artistica. Diplomat, cabotinul avea chiar 
grijă ca în reclame să se strecoare 
întotdeauna o frază poetică despre 
puterea de vrajă a persoanei sale şi 
sensibilitatea sufletului său. O voce 
frumoasă, o nezdruncinată cutezan!ă, 
mai mult temperament decât inteligen!ă 
şi mai mult patos decât lirism izbuteau 
să dea oarecare valoare acestei minunate 
firi de şarlatan, în care era ceva de frizer 
şi de toreador.

 Chiar de la prima scenă stârni 
entuziasm. O strângea pe Lucia în bra!e, 
o l ă s a , i a r s e î n t o r c e a , p ă r e a 
deznădăjduit; avea izbucniri de mânie, 
apoi oftări jalnice, de-o nesfârşită 
duioşie, şi notele scăpau din gâtul lui gol 
înso!ite de suspine şi de sărutări. Ca să-l 
vadă, Emma se apleca, zgâriind cu 
unghiile catifeaua lojii. Îşi umplea inima 
cu aceste tânguiri melodioase, care se 
prelungeau în acompaniamentul 
contrabasurilor ca nişte !ipete de 
naufragia!i în vuietul unei furtuni. 
Recunoştea tot delirul şi chinurile 
sufleteşti de care era cât pe ce să moară. 
Avea impresia că vocea cântăre!ei nu-i 
decât ecoul conştiin!ei sale, iar iluzia 
aceasta, care o vrăjea, ceva chiar din 
propria ei via!ă. Dar nimeni pe lume nu 
o iubise cu atâta dragoste. Rodolphe nu 
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plângea ca Edgar, atunci, în ultima 
seară, pe clar de lună, când îşi spuneau: 
“Pe mâine, pe mâine”. Sala se zguduia de 
strigăte de bravo; începură să cânte încă 
o dată aria finală; îndrăgosti!ii vorbeau 
de florile de pe mormântul lor, de 
jurăminte, de surghiun, de soartă, de 
speran!e, iar când cântară cel din urmă 
adio, Emma scoase un !ipăt ascu!it, care 
se pierdu în sunetele ultimelor acorduri.

— Oare de ce, întrebă Bovary, nobilul 
acela o prigoneşte cu atâta înverşunare?
— Da’ de loc, răspunse ea; acela-i 
amantul ei.
— Cu toate astea, se jură că o să se 
răzbune pe familia ei, pe când celălalt, 
cel care a venit adineauri, zicea: “Eu o 
iubesc pe Lucia şi cred că şi ea mă 
iubeşte”. De altfel, acela a plecat la bra! 
cu tatăl ei. Căci nu-i aşa că pipernicitul 
acela urât cu pană de cocoş la pălărie e 
tatăl ei?

 Cu toate lămuririle Emmei, de cum 
începu acel duo recitativ în care Gilbert 
îi arată stăpânului său Ashton mârşavele 
lui uneltiri, Charles, văzând falsul inel de 
logodnă care trebuia s-o amăgească pe 
Lucia, crezu că era o amintire de 
dragoste trimisă de Edgar. De altfel, 
mărturisea că nu în!elege subiectul, 
fiindcă din cauza muzicii nu se auzeau 
bine cuvintele.

— Ce-are-a face? spuse Emma. Taci!
Dar el continuă, plecându-se pe umărul 
ei:
— Ştii că mie-mi place să-mi dau seama 
despre ce-i vorba.
— Da, taci odată! zise ea enervată.

Lucia înainta, mai mult sus!inută de 
femeile din jurul ei, cu o cunună de 
lămâi!ă pe cap şi mai palidă decât rochia 
de satin alb. Emma se gândea la ziua 
nun!ii ei şi se vedea iarăşi acolo, printre 
lanurile de grâu, pe potecu!a pe care se-
ndreptau spre biserică. Oare de ce nu s-a 
împotrivit, n-a implorat, ca asta? Din 
contră, ea era bucuroasă, fără să bage de 
seamă prăpastia în care se azvârlea… Ah! 
dacă, în frăgezimea frumuse!ii, ei, 
înainte de a fi fost întinată de căsătorie şi 
de dezamăgirea adulterului, şi-ar fi putut 
clădi via!a pe-o inimă puternică şi largă, 
atunci virtutea, dragostea duioasă, 
voluptă!ile şi datoria s-ar fi contopit, şi 
ea nu ar fi coborât niciodată dintr-o 
fericire atât de înaltă. Dar o asemenea 
fericire era, fără îndoială, o minciună 
scornită pentru a curma nădejdea 
oricărei dorin!e. Cunoştea acum cât de 
mici sunt pasiunile pe care arta le 
exagera. Silindu-se deci să-şi întoarcă 
gândul de la toate acestea, Emma nu mai 
voia să vadă în această tălmăcire a 
durerilor ei decât prezentarea în imagini 
a unei născociri, bună să desfete ochii, şi 
chiar zâmbea în sine, cu o milă 
dispre!uitoare, atunci când, în fundul 
teatrului, de după perdeaua de catifea, 
apăru un bărbat într-o manta neagră.

 Când făcu un gest, pălăria lui mare, 
spaniolă, îi căzu jos; şi-n aceeaşi clipă, 
instrumente şi cântăre!i intonară aria pe 
şase voci. Scăpărând de mânie, Edgar îi 
domina pe to!i cu vocea lui limpede. În 
note grave, Ashton îi arunca provocări 
ucigaşe. Lucia se văicărea cu o voce 
ascu!ită, Arthur modula aparte sunete 
mijlocii, iar vocea de prim-bas a 
ministrului sforăia ca o orgă, pe când 
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vocile femeieşti, reluându-i cuvintele, le 
repetau minunat, în cor. Stăteau to!i în 
rând şi dădeau din mâini; şi mânia, 
răzbunarea, gelozia, groaza, mila şi 
uimirea se revărsau laolaltă de pe buzele 
lor întredeschise. Îndrăgostitul insultat 
flutura spada scoasă; guleraşul lui de 
dantelă se ridica în răstimpuri, o dată cu 
mişcările pieptului, se plimba cu paşi 
mari încoace şi încolo, sunându-şi 
pintenii auri!i ai cizmelor moi, largi la 
glezne. Trebuia să aibă, gândea Emma, o 
dragoste nesecată, ca să se reverse 
asupra mul!imii în atât de largi efluvii. 
Toată pornirea ei de a ponegri era 
spulberată de poezia rolului care o 
copleşea, şi, prin iluzia personajului, 
atrasă spre omul care juca, încercă să-şi 
închipuie v ia !a lu i , v ia !a aceea 
răsunătoare, extraordinară, splendidă, 
pe care ar fi putut-o duce şi ea, totuşi, 
dacă soarta ar fi vrut. S-ar fi cunoscut. S-
ar fi iubit! Ar fi călătorit cu el din 
capitală în capitală, prin toate !ările 
Europei, împărtăşindu-i oboseala şi 
mândria, strângând florile care i se 
aruncau, brodându-i costumele cu mâna 
ei; apoi, în fiecare seară, în fundul unei 
loji, în dosul zăbrelelor de aur, ar fi 
cules, extaziată, expansiunile acestui 
suflet, care n-ar fi cântat decât pentru 
ea; iar el, pe scenă, jucând, s-ar fi uitat la 
dânsa. Dar o cuprinse un fel de nebunie: 
o privea, fără doar şi poate! îi veni să 
alerge în bra!ele lui, să se pună la 
adăpostul puterii lui, ca în însăşi 
întruchiparea iubirii, şi să-i spună, să-i 
strige: “Răpeşte-mă, ia-mă, să plecăm! 
&ie, !ie, tot focul din mine şi toate 
visurile mele!”

 Cortina căzu.

 Mirosul de gaz se amesteca cu acela 
al respira!iilor; adierea produsă de 
evantaie făcea atmosfera ş i mai 
înăbuşitoare. Emma vru să iasă; 
coridoarele erau ticsite, şi căzu la loc pe 
fotoliul ei, sufocată de palpita!ii. 
Temându-se să n-o vadă leşinând, 
Charles alerga la bufet să-i aducă un 
pahar cu sirop de migdale.

 Cu mare greutate izbuti să se 
întoarcă la locul lui, căci, din pricina 
paharului pe care-l !inea cu amândouă 
mâinile, lumea se izbea de coatele lui la 
fiecare pas; vărsă chiar vreo trei sferturi 
din el pe umerii unei roueneze care 
purta mâneci scurte şi care, sim!ind 
lichidul rece curgându-i pe şale, scoase 
nişte !ipete ca de păun, ca şi cum ar fi 
asasinat-o. So!ul ei, care era un textilist, 
se înfurie împotriva neîndemânaticului, 
şi pe când ea-şi ştergea cu batista petele 
de pe frumoasa rochie de tafta, de 
culoarea cireşei, el bodogănea foarte 
ursuz cuvintele: despăgubire, cheltuială, 
restituire. În cele din urmă Charles 
ajunse la nevastă-sa, spunându-i 
gâfâind:

— Am crezut, zău, că acolo rămân! E-o 
lume!… O lume!… Adăugă: Ghici pe 
cine-am întâlnit sus?! Pe domnul Léon!
— Léon?
— Chiar el! O să vină să-!i prezinte 
omagiile sale.

 Şi, cum termină de spus, fostul 
secretar din Yonviile intră în lojă.

 Întinse mâna fără multa ceremonie, 
ca un nobil; iar doamna Bovary o întinse 
maşinal pe-a ei, supunându-se fără 
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îndoială unui imbold mai puternic. Nu o 
mai s im ! ise din seara aceea de 
primăvara, când se-auzea ploaia 
picurând pe frunzele verzi, când îşi 
spuseseră adio, în picioare, lângă 
fereastră. Dar aducându-şi repede 
aminte de ceea ce se cuvine să facă în 
situa!ia în care era, se scutura printr-o 
sfor!are de aceasta moleşeală ce i-o 
dăd e a u a m i n t i r i l e ş i î n c e p u să 
bolborosească repede:

— Ah! bună ziua… Cum? Aici?
— Tăcere! strigă cineva din stal, căci 
începea actul al treilea.
— Vra să zică sunte!i la Rouen?
— Da.
— Şi de când?
— Afară! Afară!

 Lumea se-ntorcea spre ei; tăcură.

 Dar din clipa aceea Emma nu mai 
ascultă; şi corul invita!ilor, o scenă cu 
Ashton şi valetul lui, marele duet în re 
major, totul trecu pentru ea ca într-o 
depărtare, ca şi cum instrumentele ar fi 
devenit mai pu!in sonore, iar personajele 
s-ar fi dus mai în fund; îşi aducea aminte 
partidele de căr!i de la farmacist şi 
plimbarea pe care-o făcea ia doică, 
lecturile din chioşc, conversa!iile în doi 
la gura sobei, toată acea sărmană 
dragoste atât de potolită şi de lungă, atât 
de discretă, atât de duioasă, şi pe care ea 
totuşi o uitase. De ce oare se întorcea? 
Ce !esătură de împrejurări îl aducea 
iarăşi în via!a ei? Stătea în spatele ei, cu 
umărul rezemat de despăr!itura lojii, şi, 
din când în când, Emma se sim!ea 
înfiorată de suflarea lui căldu!ă, care-i 
venea în păr.

— Vă distrează toata istoria asta? o 
întrebă el, aplecându-se atât de mult, 
încât vârful mustă!ii lui îi atinse obrazul.
Ea-i răspunse alene:
— O, Doamne, nu! Nu prea…
Atunci propuse să iasă din teatru, ca să 
ia undeva o înghe!ată.
— Ah, nu încă, să mai stăm! zise Bovary. 
Asta e cu părul despletit: promite să fie 
tragic.

 Dar scena nebuniei nu o interesa pe 
Emma, şi jocul cântăre!ei i se păru 
exagerat.

— Prea !ipă, zise ea, întorcându-se spre 
Charles, care asculta.
— Da… poate… pu!in, răspunse el, 
şovăind între sinceritatea plăcerii pe 
care-o sim!ea şi respectul pe care-l avea 
fa!ă de părerile so!iei sale.
Apoi Léon zise oftând:
— Ce căldură!
— De nesuportat, într-adevăr.
— Î!i face rău? întrebă Bovary.
— Da, mă-năbuş; să plecăm.

 Léon îi puse pe umeri, cu delicate!e, 
şalul ei lung de dantelă şi plecară tustrei 
să stea în port, la aer, în fa!a vitrinei unei 
cafenele.

 Se vorbi mai întâi despre boala ei, 
cu toate că Emma îl întrerupse pe 
Charles din când în când, de teamă, zicea 
ea, să nu-l plictisească pe domnul Léon; 
iar el îi istorisi că avea să stea la Rouen 
doi ani într-un mare birou de notariat, 
ca să se deprindă cu afacerile din 
Normandia, care erau altfel decât cele 
care se tratau la Paris. Întrebă apoi de 
Bertbe, de familia Homais, de tuşa 
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Lefrançois; şi cum fa!ă de so! nu mai 
aveau nimic să-şi spună, în curând 
conversa!ia luă sfârşit.
 
 Nişte oameni care ieşiseră de la 
spectacol trecură pe trotuar, fredonând 
sau zbierând cât îi !inea gura: O, înger 
frumos, Lucia mea! Atunci Léon, ca să 
facă pe omul care se pricepea, începu să 
vorbească despre muzică. Văzuse pe 
Tamburini, Rubini, Persiani, Grisi, pe 
lângă care Lagardy, cu toată faima lui, 
nu făcea doi bani.

— Cu toate acestea, îl întrerupse Charles, 
care gusta câte pu!in din înghe!ata lui cu 
rom, se pretinde că în ultimul act e 
absolut minunat; îmi pare rău că n-am 
stat până la sfârşit, căci începea să-mi 
placă.
— De altfel, reluă secretarul, în curând o 
să mai dea o reprezenta!ie.

 Dar Charles îi răspunse că ei pleacă 
a doua zi. […]
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 Până mar!i, 23 septembrie, sau 
până la ultima reprezenta!ie, pe 30, mai 
sunt pu!ine zile. Produc!ia lui Andrei 
Ș e r b a n p e n t r u o p e r a L u c i a d i 
Lammermoor nu este una ilustrativă. 
Cine va intra în clădirea Teatrului 
Na!ional din Iași ca să vadă o prelungire 
pe scenă a arhitecturii lui Fellner și 
Helmer, sperând la castele sco!iene 

gotice, costume de epocă înzorzonate și 
alte pedanterii de muzeu va fi probabil 
dezamăgit. Dar tocmai asta este latura 
cea mai interesantă a Operei: dincolo de 
muzică mai sunt multe alte detalii care 
împreună fac un întreg concept artistic 
fără echivalent în alte arte. Scenografie, 
costume, teatru în general, dar un teatru 
în versuri, o transla!ie în timp și spa!iu 

Mar!i e premiera. Și până atunci, 
ce facem? 

14

DISCOGRAFIE

O pregătire prealabilă pentru spectacol este binevenită, dacă nu 
chiar necesară. Nu ar trebui să fie un efort prea mare. Gândi!i-vă 
că Donizetti a scris această operă în doar 36 de zile (!).
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(pe care nici critici muzicali consacra!i 
nu o în!eleg), o idee regizorală, și, în 
fine, un public din care măcar o parte 
știe pe de rost cuvintele, mergând până 
la modul în care se pronun!ă, se 
intonează și se proiectează sunetul unei 
silabe! Când toate aceste detalii sunt 
conștientizate și măcar în parte în!elese, 
atunci experien!a unei opere este 
maximă, iar o premieră duce și mai 
departe această plăcere.

 Așadar, o pregătire prealabilă 
pentru spectacol este binevenită, dacă nu 
chiar necesară. Nu ar trebui să fie un 
efort prea mare. Gândi!i-vă că Donizetti 
a scris această operă în doar 36 de zile 
(!).

 În primul rând ar fi de recomandat 
cartea lui Walter Scott: Mireasa din 
Lammermoor. La fel ca în cazul 
unui  ecranizări, dacă știi romanul care 
stă la baza scenariului (întotdeauna 
reductiv), e altceva. Chiar și dacă nu 
termina!i de citit cartea până la 
spectacol, ve!i în!elege mai bine 
atmosfera operei.

 Pe vremea lui Donizetti nu existau 
înregistrări. Pentru a cunoaște muzica 
dintr-o operă trebuia să știi să cân!i la 
pian, să-!i cumperi câteva partituri cu 
reduc!ii ale muzicii orchestrale pentru 
acest instrument și cu ariile sau duetele 
mai importante din operă. Apoi, singur 
sau împreună cu apropia!ii, făceai un 
adevărat karaoke și cred că distrac!ia 
putea fi ieșită din comun atunci când un 
cuplu cânta în sufragerie duetul dintre 
Edgardo și Lucia. Azi nu mai se mai 
întâmplă decât rar un asemenea 

spectacol privat, pentru că e mai comod 
să ascul!i discuri și să vizionezi DVD-uri. 
Așadar, ce recomand?

 Pentru parfumul nostalgic al unei 
epoci dispărute, merită ascultate 
sopranele Mercedes Capsir (1928) sau 
Toti dal Monte în anii ’30, sau chiar Lilly 
Pons (1954), un stil de neregăsit astăzi: o 
Lucia femeie-copil, inocentă și victimă 
de la început până la sfârșit. Așa se cânta 
belcanto la începutul secolului XX. Era 
plicticos în compara!ie cu verismul lui 
Mascagni, Leoncavallo sau Puccini, era 
superficial pe lângă Verdi sau Wagner. 
 
 Celebrul sextet din opera lui 
Donizetti era la mare modă și este 
înregistrat audio încă din 1908, cu 
Enrico Caruso figura centrală, și într-un 
film sincronizat pe muzica patefonului.
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Rămânând la capitolul tenori, să nu uit 
de Tito Schipa, un Edgardo cum azi nu 
prea mai există:

 Donizetti, Bellini, dar mai ales 
compozitori precum Spontini, Cherubini 
sau Gluck vor intra într-o lungă uitare în 
acei ani, până la apari!ia meteorică a 
Mariei Callas.  Această soprană atât de 
cunoscută astăzi nu avea cea mai 
frumoasă voce, nici cea mai puternică și 
nici măcar un timbru foarte plăcut (dar 
era foarte distinct, o recunoșteai dintr-o 
mie). În schimb avea un sim! al dramei 
neobișnuit și neegalat, o inteligen!ă a 
frazării ieșită din comun și irepetabilă, 
astfel încât multe dintre înregistrările ei 
nici nu au nevoie de o imagine care să-i 
c o m p l e t e z e u n i v e r s u l m u z i c a l . 
Ascultând-o, î!i po!i imagina ușor o lume 
întreagă, de parcă un decor și niște 
costume mai mult ar reduce din 
intensitatea interpretării ei. Maria Callas 
a înregistrat de două ori în studio opera 
Lucia di Lammermoor, în 1953 și în 
1959. Dacă pe primul disc vocea ei este 
la apogeu, provocând la acea vreme un 
adevărat șoc în rândul melomanilor 

(culoarea era întunecată, tragedia era 
prezentă în fiecare silabă, era practic 
negarea tuturor manierismelor de până 
atunci), în cel de-al doilea vocea ei este o 
fantomă, o umbră a gloriei trecute (un 
vibrato larg și necontrolat, un registru 
acut dificil și strident), în schimb 
caracterizarea personajului frizează 
geniul. Însă înregistrarea care nu a putut 
fi egalată niciodată până acum este una 
live, din 1955, de la Berlin, dirijată de 
Herbert von Karajan.

1955 – Lucia di Lammermoor, Live

 Din punct de vedere muzical, totul 
este maximizat aici: Karajan cântă 
Donizetti de parcă ar fi Beethoven, în 
timp ce Callas, di Stefano și Panerai se 
sfâșie pe scenă de parcă am fi într-un 
film neorealist italian. Nimic nu are 
legătură cu nici o altă înregistrare 
ulterioară a Luciei di Lammermoor, în 
afară de libret și de partitură. În rest, 
pentru o dată, interpretarea din acea 
seară berlineză face ca muzica lui 
Donizetti și literatura lui Walter Scott să 
ajungă în prezent, în vie!ile noastre, să 
fie mai credibile decât un documentar 
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istoric și mai autentice decât o poveste 
de familie trăită pe viu.

 Multe dintre discurile altor soprane, 
înregistrate ulterior, au avut notorietatea 
și valoarea lor, dar nu au putut ajunge la 
nivelul acestui live. Fie că a fost vorba de 
Joan Sutherland (de o agi l i tate 
stupefiantă, dar rămânâd neutră din 
punct de vedere dramatic), lângă care 
cânta Luciano Pavarotti (1971), sau 
Beverly Sills (o întorcere în trecutul 
vocilor limpezi, cu toate bunele dar mai 
ales relele), sau Edita Gruberova 
(fantomatică și rece), toate au uimit, au 
încântat, dar nici una nu a putut produce 
catharsis-ul. Ba chiar Montserrat 
Caballe dezamăgește, !ipând inutil și 
ignorând arta belcanto-ului, deși 
Carreras o acompaniază electrizant. Deși 
repudiat de critici, mie mai degrabă mi-a 
plăcut discul Annei Moffo (nu era deloc 
rolul potrivit pentru ea, dar aici Lucia 
este o adolescentă hormonală, cu o 
intona!ie aproape erotică), într-un 
anturaj care includea un exemplar 
Edgardo, Carlo Bergonzi, și un Enrico 
patern, amintind de Papa Germont, 
Mario Sereni.

 Cât despre videografie, situa!ia nu e 
deloc mai bună. Multă vreme Lucia di 
Lammermoor   a avut parte de puneri în 
scenă care mai de care mai clasice, mai 
conven!ionale, mai caduce și, de ce nu?, 
plictisitoare. Astfel că unul dintre cele 
mai cunoscute DVD-uri este de la 
Metropolitan, din 1983, în care Joan 
Sutherland și Alfredo Kraus înnebunesc 
sala cu sunetele lor, dar în niște decoruri 
și costume atât de triste, încât aproape 
că-!i vine uneori să-!i ferești privirea, 
mai ales când ești pus în fa!a unor prim-
planuri cu fa!a unei soprane în pragul 
retragerii, având mai mult de 40 de ani 
peste vârsta personajului…
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 Există pe YouTube și o înregistrare 
a premierei de la Paris, din 1995, cu 
June Anderson, Roberto Alagna și Gino 
Quilico, și merită văzută, mai mult ca să 
incite și mai tare. Calitatea video este 
slabă, înregistrarea provine probabil de 
pe o casetă VHS, filmarea în sine nu e 
grozavă, toate acestea provoacă multe 
frustrări. Dar pe care le putem rezolva la 
Iași, de mar!i încolo.

 Despre românii care au cântat cu 
succes în Lucia di Lammermoor, există 
un disc patetic de la Electrecord, în care 
Silvia Voinea nu reușește mare lucru, 
Nicolae Herlea este la capătul puterilor 
(înregistrarea e din 1987), singurul care 
reușește să lumineze pu!in acest disc 
e s t e t â nă r u l ( p e - a t u n c i ) F l o r i n 
Georgescu. Herlea este de ascultat într-
un live de la Metropolitan Opera, din 
1964, când Enrico al lui o chinuia pe 
Lucia lui Joan Sutherland și îl supăra pe 
Edgardo – Sandor Konya. Alexandru 
Agache este un alt bariton care a cântat 
cu anvergură rolul lui Enrico pe scena 
interna!ională, iar mai recent, chiar la 
Paris (2013), în produc!ia lui Andrei 
Șerban a fost George Petean, cel care a 
lăsat o foarte bună impresie. Elena 
Moșuc este astăzi singura soprană din 
România care face furori în rolul Luciei 
și o probă a virtuozită!ii ei este dată 
chiar pe ultimul ei disc recital unde 
cântă scena nebuniei acompaniată de o 
armonică de sticlă, așa cum a fost scrisă 
muzica originală de către Donizetti (azi 
se folosește un flaut). Și Virginia Zeani 
sau Nelly Miricioiu au cântat rolul 
miresei din Lammermoor, cu destul de 
mult succes.. Sunt și regrete: acela că 
Angela Gheorghiu nu a cântat Lucia, deși 

din câteva înregistrări cu finalul duetului 
din primul act și cu aria  Regnava nel 
silenzio se întrevede ușor că ar fi putut fi 
un mare succes. Alt regret este că nu 
există o înregistrare audio (de video nici 
nu mai vorbim) a lui Vasile Moldoveanu 
cântând rolul lui Edgardo, tot ce avem e 
doar o fotografie, alături de Edita 
Gruberova, din 1976:

 Lista scurtă este asta: discul live din 
1955 cu Maria Callas, DVD-ul de la Met 
cu Joan Sutherland, cartea lui Walter 
Scott ...
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 Habar nu aveam, înainte de 1990, 
cine era Andrei Șerban. Eram prea tânăr 
ca să în!eleg ce face un regizor de teatru. 
A devenit apoi director al TNB și 
montările  lui mi-au părut geniale. 

Uneori nu le în!elegeam și nu-mi 
plăceau (Noaptea regilor). Dar de cele 
mai multe ori trăiam revela!ii (Trilogia 
antică, Livada cu vișini). În 1995, 
citeam în presa franceză despre Lucia lui 

Emo!ia zilei: Lucia și Andrei
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Într-o joi, 25 septembrie, Opera Na!ională Română Iași, premiera II

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor
Lăcrămioara Hrubaru Roată (Lucia – debut), Florin Guzgă (Edgardo – debut), Jean 
Kristof Bouton (Enrico – debut), Andrei Fermeșanu (Arturo – debut), Octavian 
Dumitru (Raimondo), Laura Scripcaru (Alisa – debut), Tiberiu Rusu (Normanno – 
debut); Regia: Andrei Șerban, regizor secund: Daniela Dima, decor: Octavian 
Neculai, costume: Lia Man!oc; Dirijor: Vlad Iftinca



de la Opera Bastille. Era o întreagă 
dezbatere pe care n-o prea pricepeam: în 
general, cel pu!in la acea primă serie de 
spectacole, lumea spunea  că e o 
produc!ie șocantă și gratuită, dar am 
observat că se discuta mult pe marginea 
acestei montări. Imaginile care ilustrau 
articolele erau pentru mine o enigmă: nu 
reușeam să le leg de nici o secven!ă din 
o p e r a l u i D o n i z e t t i , p e c a r e o 
descoperisem de pu!ină vreme. În 
toamna aceluiași an, la ONB, a fost 
Oedipe, în regia lui Andrei Șerban. Mi se 
părea un mare noroc să văd la București 
o produc!ie de operă semnată de el, pe 
vremea aceea un drum la Paris pentru a 
vedea Lucia  părea un vis greu de atins. 
Nu mi-a plăcut Oedipe. De altfel nu-mi 
plăcea muzica lui Enescu, iar conceptul 
lui Andrei Șerban, deși coerent și ușor de 
descifrat, mi se părea for!at.

 În următorii aproape 20 de ani, 
Lucia di Lammermoor s-a reluat de mai 
multe ori la Paris și atât publicul, cât și 
criticii au în!eles mai bine despre ce era 
vorba și produc!ia a fost reevaluată. Am 
constatat apoi că aproape orice articol 
din presa interna!ională care se referea 
la opera lui Donizetti era mai mereu 
ilustrat cu o fotografie din produc!ia lui 
Șerban. Încet, încet, conceptul său 
regizoral intra în istorie. În același timp, 
imaginile acelui Oedipe continuau să 
rămână neobișnuit de vii în memoria 
mea. Pur și simplu nu se patinau. 
Închideam ochii și vedeam Cortina de 
Fier (de fapt, mai multe bucă!i de tablă 
prinse între ele cu nituri) care cădea 
între acte. Sau ciuma abătută asupra 
Tebei ca pedeapsă pentru paricidul și 
incestul lui Oedipe care, în viziunea lui 

Șerban, devenise o mineriadă. De fiecare 
dată când îmi veneau în minte aceste 
imagini mai găseam încă un argument în 
favoarea ideii că, de fapt, a fost un 
Oedipe  senza!ional. Probabil că la 
această părere care mi se forma 
retroactiv a contribuit și faptul că la 
ONB vedeam, în anii care au urmat, o 
întreagă paradă de produc!ii care mai de 
care mai prăfuite și mai plictisitoare, fie 
că erau clasice, fie că erau moderne. Tot 
așa, când mai vedeam încă o fotografie 
cu Lucia de la Paris, îmi propuneam să 
merg s-o văd. Nu mai !in minte de ce nu 
m-am dus, dar fapt este că nu am ajuns 
până acum la Opera Bastille s-o văd. 
Acum, Lucia lui Andrei Șerban se face la 
Iași. Și mi-am dat seama că o aștept de 
peste 20 de ani…

Roberto Alagna și June Anderson – Paris 1995
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 N-am putut ajunge la premiera de 
pe 23 Septembrie din diverse motive, 
mai degrabă obiective. Am ales cu 
prioritate să merg la spectacolul de pe 25 
și pentru că voiam să văd în primul rând 
trupa de la Opera Na!ională Iași, pentru 
că lor le va rămâne acest spectacol, ei vor 
bucura spectatorii de acum încolo.

 Dincolo de toate lucrurile care s-au 
scris despre produc!ia lui Andrei Șerban, 
despre ce ar trebui sau nu să aștep!i de la 
un asemenea spectacol, mi-am adus 
aminte de o conversa!ie cu dirijorul 
Tiberiu Soare: Opera are și din partea 
celor care o fac, dar și din partea celor 
care o gustă cu adevărat, are acest 
sâmbure de demență care pe mine mă 
atrage fantast ic , e un atractor 
extraordinar. 

 Probabil că și eu am înghi!it nu doar 
o dată acest sâmbure de demen!ă, 
pentru că, după mai bine de 20 de ani de 
așteptare, sunt de părere că Lucia di 
Lammermoor nu poate fi reprezentată 
pe scenă decât așa cum am văzut-o la 
Iași. Este cea mai firească și mai sinceră 
montare a operei. Nu m-am sim!it nici o 
clipă agresat de vreo găselni!ă regizorală, 
nu am fost șocat de nimic. Mai rău, nu 
în!eleg ce ar putea declanșa șocul, sau 
disconfortul unui spectator. Să fie 
atmosfera generală de presiune fizică, 
provocată de figura!ia care se întrece pe 
sine în tot felul de probe atletice? Nu, 
nici vorbă, pentru că adăugarea, în 
montarea de la Iași, a unei transla!ii a 
ac!iunii libretului în începutul nebun de-
a binelea al secolului XX, fie el Primul 
sau al Al Doilea Război Mondial, nu este 
decât încă o coresponden!ă reală cu 

lumea cu care noi încă mai avem un 
contact direct . Ambele războaie 
mondiale sunt consecin!a unor nebunii 
politice diseminate în popula!ia Europei. 
Iar această nebunie colectivă, percepută 
drept realitate, presează la rândul ei 
asupra microcosmosului în care trăiește 
Lucia, amplificând presiunea familiei 
asupra eroinei principale.

 Am fost convins, înainte de a vedea 
spectacolul, că tema nebuniei, pentru un 
regizor, este de nerefuzat. S-au câștigat 
cu ușurin!ă premii Oscar tocmai pe 
această temă (A beautiful mind, Zbor 
deasupra unui cuib de cuci, Girl 
Interrupted, Rain Man și lista e lungă, 
am enumerat doar ce mi-a venit în minte 
din prima). Un regizor de teatru, pus să 
monteze o operă al cărei moment cheie 
este o scenă a nebuniei, primește de fapt 
o ofertă de nerefuzat. Dar, atunci când 
personajul considerat nebun se află în 
mijlocul unei lumi nebune, unde e 
normalitatea? Este Lucia Asthon  cu 
adevărat o nebună? De-a lungul 
spectacolului am avut de multe ori 
impresia că nu. Numai că opera este o 
artă care con!ine și teatru și muzică. Iar 
Walter Scott și cu Donizetti au decis că 
Lucy sau Lucia înnebunește totuși, la un 
moment dat. Ceea ce adaugă Andrei 
Șerban peste toate astea este întrebarea 
dacă nu cumva noi am înnebunit. La un 
moment dat.

 Rela!iile dintre personajele operei, 
în urma transla!iei în timp și spa!iu (din 
Sco!ia secolului XVII într-un oarecare 
loc al Europei continentale din secolul 
XX) sunt cum nu se poate mai comune. 
Interese meschine, alian!e politice, 
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presiuni asupra celui considerat mai 
slab, toate adunate într-un morman 
uriaș de voin!ă, sunt în același timp niște 
comportamente  cât se poate de banale, 
chiar dacă le percepem ca fiind imorale, 
injuste etc. Doamne ferește să fii în locul 
celui slab! Pentru că, dacă ai fi, atunci 
probabil că ai înnebuni, în cazul  în care 
nu ai muri, ca să evadezi din acestă 
realitate. În momentul în care Fontana 
della Sirena (un simbol romantic din 
primul act) devine un spălător cazon, în 
care apa curge neîncetat și toate 
personajele recurg la gestul spălării, 
intrepretabil în toate felurile posibile (de 
la simpla igienă până la autismul unui 
gest repetat din ce în ce mai accentuat în 
scena nebuniei), melodrama dispare, 
fiind înlocuită de un realism cu accente 
patologice.

 Pornind de la aceste premise, restul 
nu e decât estetică. Charcot? E mai 
d e g r a b ă u n p r e t e x t , p e n t r u 
reprezentarea concretă a detaliilor 
fiziologice ale unei crize de isterie, căreia 
noi îi spunem nebunie. O femeie împinsă 
dincolo de limitele ei, care s-a !inut de 
cuvânt și a semnat tot ce era de semnat, 
dar a făcut ceea ce era normal să facă. 
Adică să nu accepte un mariaj for!at, 
încercând să scape prin orice mijloc, fie 
el unul extrem, al înjunghierii mirelui. 
Zone întregi din libret, care mi s-au 
părut întotdeauna supuse frumuse!ii 
muzicii, azi au fost reinterpretate numai 
și numai din punct de vedere logic. Lucia 
îi spune fratelui ei că și-a !inut 
promisiunea, a semnat contractul 
nup!ial, asta era cel mai important lucru, 
în rest ce mai contează ce s-a întâmplat 
mai departe? Sigur, suntem obișnui!i de 

Donizetti, sau Walter Scott, dar mai ales 
de Enrico, să credem că dincolo de 
formalitate, Lucia trebuia neapărat să se 
și culce cu Arturo. Așa sunt regulile 
mariajului, chiar dacă e un mariaj for!at. 
Chiar dacă mariajul for!at seamănă 
îngrozitor de mult cu internarea într-un 
ospiciu, institu!ionalizarea poate arăta și 
așa: cu mireasa legată de un scaun, în 
timp ce i se face testul Vasermann, sau 
este sedată. Și atunci, unde mai este 
emo!ia? Mai ales, după atâta oroare?

Lăcrămioara Hrubaru-Roată, iași 2014 – (c) Dușa Ozolin

 Eu, unul, am fost doborât de două 
momente, în seara aceasta de 25 
septembrie 2014. Primul a fost scena 
nebuniei. Aparent e banal, oricine vede 
Lucia di Lammermoor ar trebui să fie 
impresionat de momentul cheie al 
operei. Numai că, în cazul meu, nu am 
sucombat în fa!a performan!ei muzicale 
a sopranei, ci sub impresia reprezentării 
clinice a nebuniei, așa cum a gândit-o 
Andrei Șerban. Modul în care vocalizele 
din  Ardon gli incensi  sunt suprapuse 
peste gesticula!ia manipulării unui 
topor, un simbol extrem al violen!ei, 
arată că regizorul a intrat și peste lumea 
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cântăre!ilor de operă, peste frazare, 
peste ceea ce o făcea pe Maria Callas atât 
de specială. Fiecare frază din libret din 
această scenă are un corespondent într-o 
ac!iune scenică mai mult sau mai pu!in 
îndepărtată de normalitate, astfel încât 
nebunul este chiar regizorul. Sau 
spectatorul, depinde cum privești 
lucrurile. Sau amândoi.

 Al doilea moment în care am cedat 
nervos a fost întregul act final, cântat de 
tenorul Florin Guzgă. E momentul în 
care psihologia și alte știin!e exacte și 
inexacte ale sufletului omenesc sunt 
înlocuite de muzică și atât. Toată 
tragedia s-a consumat, rămân doar 
notele muzicale. Toată viziunea s-a 
revărsat în noi, publicul, iar noi, 
spectatorii, am rămas să ne consolăm cu 
muzica frumoasă. Bel canto.

 E momentul să discutăm și despre 
muzică, deși starul absolut al serii a fost 
regizorul. Paradoxal, această produc!ie a 
transformat artiștii de operă în actori 
cântăre!i, în locul obișnuin!ei de a vedea 
pe o scenă de operă cântăre!i cu 
aptitudini de actori. Într-o produc!ie 
clasică, muzica lui Donizetti e suficientă. 
La Andrei Șerban, muzica se transformă 
într-un accesoriu. Dar atunci când acest 
accesoriu este exploatat de către artiști 
ca și cum ar fi principalul element (așa 
cum și este, e totuși o operă, nu o piesă 
de teatru), experien!a trăită în fotoliul 
unui teatru devine totală. Așa că îmi 
imaginez relativ ușor ce a însemnat, la 
vremea ei, performan!a lui June 
Andreson și a lui Roberto Alagna, chiar 
dacă ceea ce s-a conservat pe peliculă e 
doar un fragment incomplet și redus de 

tehnologie a unui întreg univers. Un 
univers care nu are sens decât dacă este 
trăit în sala unui teatru liric.

 Lăcrămioara Hrubaru-Roată este o 
soprană lirică, a cărei voce păstrează 
încă accentele unei subrete. O spun în 
cel mai bun sens, cel în care o privesc, 
după atâ!ia ani, pe o soprană precum 
Ileana Cotrubaș. În această seară 
belcanto-ul nu a părut a fi teritoriul ei. 
Poate că de vină a fost o răceală 
puternică pe care a acuzat-o, înainte de 
spectacol.  Regnava nel silenzio a fost 
afectată de un vibrato larg și de un 
registru acut dureros. Din fericire, 
dificultă!ile s-au oprit după primul act. 
Dublată de un instinct dramatic pe care 
l-am admirat întotdeauna, scena 
nebuniei a fost mult mai aproape de 
nivelul așteptat de toată lumea. N-a fost 
perfec!iunea muzicală întruchipată, dar 
acolo unde un sunet părea periculos, 
implicarea dramatică a compensat cu 
asupra de măsură; la final, la aplauze, 
tensiunea emo!ională abia reușea să se 
descarce, înlăcrimând-o.

 În acest context, ne-am trezit întorși 
la momentele primordiale, ale primelor 
repezenta!ii ale operei, din secolul XIX, 
când lucrarea lu i Donizet t i era 
considerată un vehicul al gloriei pentru 
tenori. Florin Guzgă, cu un registru acut 
facil, aproape  insolent, a părut în multe 
momente o fântână arteziană de sunete 
superbe. De unde le scoate? O voce 
lirică, în care se întrevede, peste ani, un 
viitor spinto, este abia la debut. Nu 
putem vorbi nici de siguran!ă, nici de 
experien!ă, ci numai de un dar. Să stai și 
să tremuri în fotoliul de spectator pentru 
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nota imposibilă care va urma și să te 
trezești că e atacată cu o strălucire 
neobișnuită, dar în același timp cu 
ingenuitatea începutului unei cariere, 
ăsta este un moment cu care nu te 
întâlnești prea des. Da, m-am sim!it ca 
un voyeur, la fel precum corul dispus 
deasupra decorului, un cor antic, 
asistând la primul amor al tenorului cu 
muzica lui Donizetti.

Florin Guzgă, Iași 2014 – (c) Dușa Ozolin

 Jean-Kristof Bouton, alt debut, în 
total au fost șase debuturi astă seară, a 
jucat înainte de toate un Enrico atletic, 
secven!a cu inelele de gimnastică 
m a s c u l i n ă f i i n d d e - a 
dreptul senza!ională, dar în același timp 
a părut că se simte cât se poate de 
confortabil în a se cantona într-o 
manieră lirică, muzicală și în fond 
eficientă, pentru un personaj care a 
părut astfel mai complex decât în mod 
obișbuit. Cu alte cuvinte, un asset pentru 
Opera Na!ională Iași în reprezenta!iile 
viitoare.

 Octavian Dumitru a onorat fără nici 
o problemă rolul lui Raimondo, 
înlocuindu-l pe Sorin Drăniceanu, 

aparent ideal. A fost un preot sobru, pe 
care tinere!ea îl făcea și mai insondabil.
Rolurile secundare au fost un regal. 
Andrei Fermeșanu m-a făcut să regret că 
un personaj meschin, Arturo, are atât de 
pu!in de cântat. Astă seară, mirele 
detestabil s-a transformat într-o poezie 
vocală. Un lux nesperat. Pe de altă parte, 
în ciuda unei viziuni care-l făcea pe 
Edgardo un personaj plin de testosteron, 
dar în condi!iile în care Florin Guzgă a 
impresionat tocmai prin lirism, nu mă 
pot împiedica să nu visez în continuare 
la un Edgardo făcut de Fermeșanu. 
Ultima surpriză, mare, a venit din partea 
unui ilustru necunoscut: Tiberiu Rusu. 
Acum nici un an de zile era un bariton 
din cor. A fost o stea norocoasă pentru el 
întâlnirea cu Vasile Moldoveanu, care l-a 
identificat ca tenor, cu toate că, pentru a 
deveni cu adevărat tenor, trebuia să se ia 
la întrecere cu Sisif. Azi a debutat în 
rolul mic, dar de tenor, al lui Normanno. 
Și cred că m-am bucurat să-l văd 
zâmbind fericit, după o presta!ie 
perfectă, aproape la fel precum s-o fi 
bucurat și el.

 Dincolo de scenă, în fosă, Vlad 
Iftinca a condus o orchestră bună, cu 
energie, și, în ciuda unor decalaje (să nu 
uităm, au fost multe debuturi astă 
seară), în ansamblu am auzit mai mult 
decât un acompaniament: au fost muzică 
și direc!ie. Ordine și coeziune, sus!inând 
viziunea de pe scenă.

 Am așteptat douăzeci (20) de ani. A 
meritat. Aș vrea, mai mult ca niciodată, 
să revăd Oedipe din 1995.
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 Lucia apare pe scenă, într-un spot 
de lumină; cortina nu s-a ridicat încă, 
s u n t d o a r a c o r d u r i l e t r i s t e ș i 
amenin!ătoare ale uverturii. Are o 
privire rătăcită: știm cu to!ii ce va urma, 

dar cum? Neliniștea ne-a cuprins însă 
deja, pentru că avem certitudinea că, 
după ce spectacolul se va fi sfârșit, 
personajul va continua să ne bântuie. 
Fixând cu o privire goală audien!a, Lucia 

Lucia di Lammermoor de la Iași
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într-o duminică, 28 septembrie, Opera Na!ională Română Iași

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor
Diana &ugui (Lucia), Călin Brătescu – Germania (Edgardo), Adrian Mărcan – Opera 
Brașov (Enrico), Andrei Apreotesei (Arturo), Octavian Dumitru (Raimondo), Maria 
Macsim Nicoară (Alisa), Alexandru Savin (Normanno)

Regia: Andrei Șerban, regizor secund: Daniela Dima, decor: Octavian Neculai, 
costume: Lia Man!oc; Dirijor: Vlad Iftinca (Metropolitan Opera New York)



se ia cu mâinile de cap, exact ca femeia 
din tabloul lui Edvard Munch: Cenușă – 
afișul spectacolului de la Iași.

 Ceea ce face ca spectacolul lui 
Andrei Șerban de la Opera Na!ională Iași 
să fie atât de comentat, dar mai ales atât 
de interesant, este complexitatea lui. De 
obicei, o produc!ie de operă, fie clasică, 
fie modernă, se bazează pe o idee 
generală, pe care publicul o acceptă sau 
nu. Sigur că, atunci când vine vorba de 
Lucia di Lammermoor, scena nebuniei 
nu poate fi înlocuită cu nimic, dar ceea 
ce face ca produc!ia lui Andrei Șerban să 
fie cel mai stimulant spectacol de operă 
pe care l-am văzut vreodată este 
capacitatea aproape infinită de a genera 
conexiuni și referin!e culturale în mintea 
oricui. Nu are importan!ă prea mare 
dacă Andrei Șerban a căutat anumite 
simboluri pentru Lucia lui, faptul în sine 
că spectatorul este provocat să facă tot 
felul de conexiuni este o dovadă a 
profunzimii conceptului regizorului.

 Cortina se ridică și în fa!a noastră 
avem o incintă semicirculară, populată 
până la înăl!imea cea mai de sus a 
scenei. Jos e un spa!iu plin de aparate 
sportive: inele, un cal cu mânere, bare 
paralele pentru gimnastică masculină, o 
platformă de scrimă, spaliere și scări, 
toate fiind ocupate de balerini care 
execută diverse coregrafii sportive. Se 
aude un fluier de poli!ist sau de gardian 
și spectacolul începe. Muzica lui 
Donizetti este alterată de zgomotul 
obsedant al săbiilor scrimerilor și de 
zgomotul apei care curge continuu într-
un jgheab cazon. La aceste exerci!ii 
participă și câteva servitoare, costumate 

ca atare, care fac tot felul de mișcări de 
întindere, că!ărate pe niște scări 
verticale. Este o lume ce pare că nu are 
nici un alt scop decât cultura fizică și 
poate fi o obsesie pur estetică, asemeni 
celei din antichitate, pentru corpul 
frumos, dar tocmai această venera!ie a 
fost sursa idiosincraziilor moderne, în 
sistemele totalitare.

Imagine de la Daciada

 Deasupra acestui microcosmos 
veghează corul, dispus pe niște trepte, ca 
într-un amfiteatru. Libretistul, Salvatore 
C a m m a r a n o , i m a g i n a s e u n c o r 
v â n ă t o r e s c p e n t r u p r i m u l a c t , 
asemănător celui al lui Weber din opera 
Die Freischutz . Andrei Șerban a 
renun!at la orice mobilitate a corului, 
transformându-l în altceva, în func!ie de 
evolu!ia ac!iunii. E foarte posibil ca 
inten!ia ini!ială a acestui imobilism să fi 
fost una pur practică. Corul este într-o 
operă nu doar o masă de voci, ci și 
figura!ia produc!iei. În cazul celei de la 
Paris, și poate tocmai pentru că era 
vorba de Fran!a, e posibil ca regizorul să 
fi evitat din start orice conflict cu 
sindicatul, care ar fi protestat dacă 
membrii corului ar fi fost puși să facă 
g i m n a s t i c ă î n t i m p c e c â n t a u 
Percorrete… Dispus la înăl!ime, într-o 
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tribună ce amintește de un amfiteatru, 
semnifica!ia acestui ansamblu capătă 
alte dimensiuni. Una dintre ele este 
chiar cea de cor antic – un personaj în 
s i n e , c a r e c o m e n t e a ză a c ! i u n e a 
dramatică. Solu!ia aceasta mai fusese 
folosită de Șerban în Turandot, la 
Covent Garden.

Turandot – Royal Opera House (1984-2014), regis: Andrei 
Șerban

 În primul act, corul este format 
din  bărba!i îmbrăca!i în costume, cu 
pălării pe cap, într-un efect vestimentar 
care depersonalizează și trimite la 
picturile belgianului suprarealist  René 
Magritte.

Magritte – Fiul omului (1964)

 Narativul din primul act al acestui 
c o r m a s c u l i n ,  C o m e v i n t i d a 
stanchezza…,  în care bănuielile lui 
Enrico  sunt confirmate, da, Edgardo di 
Ravenswood este cel care și-a făcut 
apari!ia în vecinătatea castelului familiei 
Asthon, este citit din ziare de către acest 
cor suprarealist. Nu mai este nevoie de 
nici o scenă cinegetică tradi!ională, avem 
de-a face cu o altă lectură a libretului, 
mai pu!in literală. Preotul Raimondo și 
Normanno se întrec într-o partidă de 
a r m w r e s t l i n g ( s a u , m a i p e 
barbaromânește, skanderberg). Într-o 
coregrafie cu puternice accente ipocrite 
este exhibat portretul foto al mamei lui 
Enrico și a Luciei. E un instrument de 
convingere, valoarea maternită!ii este 
exagerată demagogic, aș spune tipic 
pentru un regim politic cel pu!in 
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nedemocratic. E momentul să remarc 
aici că Adrian Mărcan se cantonează în 
tiparul unui Enrico dur, întunecat, rău. E 
personajul care-l prinde bine pe 
baritonul brașovean, pe care l-am mai 
văzut mai demult în rolul lui Michele din 
Il tabarro și nu mă pot împiedica să nu 
găsesc asemănări între cele două 
portretizări. Vocea lui Mărcan este 
amplă și destul de albă, dar solidă, 
trimi!ând vag spre Piero Cappuccilli. 
Baritonul for!ează finalul lui La pietade 
in suo favore… dar cu efect, sala e 
captivată. Exerci!iile de la inele pe care 
le execută, la fel ca Jean-Kristof Bouton 
joi, amplifică senza!ia de voin!ă 
implacabilă.

 Inelele devin multifunc!ionale în 
scena următoare, când, având trecută 
între ele o scândură, sunt transformate 
într-un leagăn. Jgheabul cu apă din 
prima scenă înlocuiește fântâna Sirenei 
din libretul lui Cammarano. Marea scenă 
a Luciei din primul act începe pe 
acordurile harpei, în timp ce Diana 
&ugui apare în stânga amfiteatrului de 
sus, golit acum de oameni, scrutând 
depărtările în căutarea lui Edgardo. 
Toată sala de sport devine un loc de 
joacă pentru eroina de 17 ani a lui Walter 
Scott, iar cavantina Regnava nel silenzio 
este cântată din acel leagăn improvizat. 
Soprana din Craiova afișează o siguran!ă 
care se răsfrânge și peste melomanii din 
sală: vom avea o Lucia bună în seara 
aceasta. Vocea e plină, tehnica excelentă 
și acutele par toate la locul lor, la 
îndemâna artistei. Duetul cu Edgardo 
exploatează această frumoasă metaforă a 
dragostei la maxim. Oamenii îndrăgosti!i 
redevin copii și se comportă ca atare, 

amorul e o joacă în sine, iar un teren de 
sport echipat cu de toate este locul ideal 
pentru joaca lor infantilă. Inocen!a se 
reinstaurează într-un loc ce până de 
curând avea un aer amenin!ător. 
Totuși, ușile numerotate, care pot sugera 
orice, dar în primul rând ordine și 
disciplină, multifunc!ionalitate și 
eficien!ă, rămân vizibile și de rău augur. 
Călin Brătescu este une  bête de scène, 
dar e o voce dintr-un alt registru decât 
cel al lui Edgardo: în declama!iile 
amoroase ale tenorului venit din 
Germania se întrezărește  Radamés din 
Aida; în intona!iile sentimentale se 
ivește uneori Canio din Pagliacci. Pe 
scurt, vocea este dramatică și puterea nu 
suplinește totuși un registru acut ce pare 
uzat, în multe momente.

 În actul doi, decorul multifunc!ional 
va avea la propriu o geometrie variabilă. 
Același fluier de sorginte militară sună 
deșteptarea într-un dormitor de 
cazarmă, cu paturi suprapuse pe două 
etaje, în timp ce Enrico și Normanno 
joacă nervos o partidă de căr!i. Muzica 
începe imediat într-o atmosferă 
încordată. Scrisoarea falsificată care ar 
trebui să-i demonstreze Luciei că 
Edgardo n-o mai iubește este înfiptă 
într-o baionetă. Apari!ia Luciei este 
impresionantă. Ea aleargă printre paturi, 
urmărită de fratele ei. E imaginea unui 
miel în mijlocul unei haite de lupi. 
Inocen!a coregrafiei este tulburătoare, 
cu atât mai mult cu cât Lucia nu pare 
surprinsă de atitudinea agresivă a lui 
Enrico, o atitudine care sugerează la un 
moment dat incestul, într-una dintre 
scenele de luptă corp la corp între cei 
doi. Totul pentru a o convinge pe tânără 
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să-l uite pe iubitul ei. Toate mijloacele 
sunt întrebuin!ate, dar mai ales for!a. 
Lucia este legată de un scaun și sedată. 
Raimondo o convinge cu argumente că 
nu există nici o altă rezolvare a 
problemelor familiei Asthon decât 
mariajul aranjat cu Arturo. Câteva surori 
medicale costumate de epocă o tratează 
pe biata victimă ca pe o isterică și apoi o 
costumează în mireasă. I se aplică un 
machiaj strident și, deodată, Lucia pare 
să devină Olympia din Povestirile lui 
Hoffmann, o altă operă regizată de 
Andrei Șerban. Olympia este o păpușă 
sexuală, dar rămâne mereu doar o 
păpușă. Acesta este stadiul la care este 
redusă și Lucia. În jurul ei, nimeni nu-i 
acordă o altă semnifica!ie decât cea a 
unui obiect al unei tranzac!ii.

Olympia – imagine tipică (aici, dintr-un spectacol la Opera 
din Praga, 2010)

 Corul reintră în scenă, dublat și de 
femei, îmbrăcate în costume din epoca 
foxtrot și charleston. Ar putea părea un 
grup de oameni desprins din lumea lui 
Scott Fitzgerald imaginată în Marele 
Gatsby. Senza!ia devine și mai puternică 
în scena intrării lui Arturo.

Scenă din “Marele Gatsby” – 2013, regia Baz Luhrmann

 Scara pe care coboară Arturo, o 
caricatură plină de făină a unui personaj 
altfel vag conturat de Donizetti, poate 
sugera însă că el ar fi trimis de către 
societatea care alcătuiește corul de 
deasupra lumii în care se zbat celelalte 
personaje. Arturo (a cărui caricatură este 
amplificată de stilul stentorian al lui 
Andrei Apreotesei), afișând  ceva din 
aparen!a unui Falstaff, este solu!ia 
multor probleme ale lui Enrico și cea 
mai mare problemă a Luciei. Scena 
căsătoriei formale este de un tragi-comic 
care î!i strânge inima: Lucia se dă cu 
capul de masă la vederea lui Arturo 
(Ecco il tuo sposo – e căderea unei 
păpuși mecanice, pe care n-o mai 
animează nimeni, din nou Olympia o 
înlocuiește pe Lucia), Arturo pare să-și 
cumpere efectiv mireasa, oferind bani și 
un colier cu diamante de dimensiuni ce 
frizează prostul gust deplin, la fel cum și 
costuma!ia lui este extravagantă și 
respingătoare. Lucia nici măcar nu 
semnează actul de căsătorie, o face 
Enrico în locul ei, mișcându-i mâna în 
care !ine stiloul. În actul doi, corul 
capătă alte semnifica!ii, ale unei 
providen!e. Fie ea și una asemănătoare 
celei din filmul Matrix, o entitate 
c o l e c t i v ă s u p e r i o a r ă c a r e 
experimentează realită!i virtuale pe 
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subiec!ii aleși. Și totalitarismul sugerat 
de uniformele lui Enrico ș i a le 
înso ! i tor i lor lu i are a lura unui 
experiment social. Lucia urcă pe aceeași 
scară de unde venise Arturo, împăr!ind 
flori roșii în stânga și în dreapta, ca un 
fel de ofrandă, parcă pentru a convinge 
această entitate superioară să o cru!e de 
la soarta pe care i-a hotărât-o familia ei. 
Scandalul generat de apari!ia lui 
Edgardo în scena sextetului este arbitrat 
de cor, printr-un semn speci f ic 
publicului prezent la luptele de 
gladiatori din Colosseum-ul Romei 
antice: pumnul strâns și degetul 
îndreptat în jos, comandând moartea 
învinșilor…

 Într-o asemenea atmosferă, noaptea 
nun!ii are alura unui viol, care se 
consumă într-un cort alb, dar cu 
aparen!ă cazonă. Raimondo exhibă 
publicului din sală dar și corului hainele 
însângerate ale lui Arturo. Bucuria 
for!ată se transformă brusc în tragedie. 
Basul Octavian Dumitru își intonează 
frazele cu o siguran!ă neobișnuită pentru 
un artist atât de tânăr, debutant în rol. 
Are o voce de bas italian, nu foarte 
profundă, dar de efect. Nicola Zaccaria 
nu pare foarte departe… Scena sextetului 
este pu!in afectată de acutele dificile ale 
lui Călin Brătescu, câteva note sunt 
lipsite de suflu, senza!ia este de sunete 
mai degrabă lătrate decât cântate  (Ah! 
ma di Dio la mano irata vi disperda…), 
dar experien!a își spune cuvântul și 
scena are cursivitate. Totuși, presta!ia lui 
Călin Brătescu a fost una solidă, sunt 
doar limitele normale unui tenor spinto-
dramatic care revizitează belcanto-ul. De 
alt fe l , este momentul s-o spun: 

experien!a a contat mult în această 
montare . Pr ima distr ibu ! ie , cea 
dominată de artiști invita!i, a creat un 
spectacol mai electrizant decât trupa 
ieșeană , alcătuită din debutan! i . 
Diferen!a a fost foarte mică, dar cât să 
dinamizeze și să provoace o emo!ie în 
plus, continuă și apăsătoare. Sunt sigur 
că până mar!i, când va fi ultimul 
spectacol din această serie, această 
diferen!ă va fi anulată.

 Scena nebuniei așa cum a imaginat-
o Andrei Șerban este extraordinară. 
Regizorul a interpretat dramatic textul 
din libret mergând până la un nivel de 
detaliu aiuritor. Lucia îmbră!ișează un 
balon, imaginându-și că este chipul 
iubitului ei. Delirul nun!ii imaginare cu 
Edgardo o provoacă să se masturbeze, în 
timp ce vederea corpului delict, un 
topor, o face să se înfășoare în vălătuci 
de lână netoarsă, ca într-un cocon 
protector în căutarea siguran!ei fetale. 
Lucia încearcă să-și spele sângele lui 
Arturo de pe corp, la eterna chiuvetă 
cazonă, prin gesturi din ce în ce mai 
ample și mai sacadate. E o disperare a 
unui păcat de care nu se mai poate 
scăpa, iar coregrafia gestului este 
copleșitoare. Dar am făcut tot ce mi-ați 
cerut, am semnat tot! îi spune ea fratelui 
acuzator, în timp ce își oferă capul pe un 
butuc, e o decapitare sugerată, execu!ia 
rezervată celor nobili este nu doar 
acceptată, dar chiar cerută. S-au spus 
multe despre Charcot în această scenă. 
Sigur, e vorba de studiile psihiatrului 
francez din sec. XIX asupra isteriei, unde 
se pot găsi asemănări cu posturile în care 
se regăsește biata nebună pe parcursul 
întregii scene.
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Desen de Charcot, ilustrând o criză de isterie

 Mai departe însă, în ceea ce privește 
s p i t a l u l L a  S a l p ê t r i è r e i n v o c a t 
la nesfârșit, e greu de identificat o 
imagine concretă. Or, nu este vorba de 
a t m o s f e r a u n u i s p i t a l , c i d e 
demonstra!iile pe care medicul francez le 
făcea în fa!a oamenilor de știin!ă, 
provocând crize de isterie, prin hipnoză, 
pacientelor sale. Savan!ii erau așeza!i 
într-un amfiteatru, iar pacienta era 
îmbrăcată elegant, ca pentru un 
spectacol. Iar aici, coresponden!a între 
imaginile din filmul din 2012 al lui Alice 
Winocour,  Augustine,  sau din celebrul 
tablou al lui Pierre Aristide, din 1887, și 
nebunia asistată de corul Magritte a 
Luciei lui Andrei Șerban este evidentă.

Secven!ă din filmul „Augustine”, regia: Alice Winocour, 2012

 Și pentru că a venit iarăși vorba de 
cor, ar fi momentul să amintesc faptul că 
a cântat excelent, în ambele reprezenta!ii 
pe care le-am văzut. Cât despre Diana 
&ugui, nu pot să am decât cuvinte de 
laudă. Un rol stăpânit, devenit al ei, a 
rezolvat cu dezinvoltură dificultă!i care 
joi au părut greu de surmontat de către 
Lăcărmioara Hrubaru-Roată (e drept, în 
condi!iile în care soprana ieșeană 
suferea o răceală acută). Duminică însă, 
Diana &ugui a cucerit, pur și simplu, fără 
rezerve.

 Ultimul act este atât de static în 
opera lui Donizetti, încât în regiile 
tradi!ionale totul se rezumă la un bărbat 
cântând pe o stâncă două lungi arii ale 
durerii: una pentru iubita dispărută în 
bra!ele altuia, cealaltă pentru iubita 
moartă, odată ce Edgardo află teribila 
poveste care a zdruncinat casa Asthon. 
La Iași, stânca este un cadru de lemn, 
care în actul doi era un spa!iu de 
exerci!ii fizice, acum prăbușit. Prăbușit 
este de fapt totul: și visele Luciei, și 
speran!ele lui Enrico, și via!a lui 
Edgardo. Pe măsură ce scena se golește, 
scenografia lui Octavian Neculai începe 
să semene din ce în ce mai mult cu 
schi!ele închisorilor imaginare ale lui 
Piranesi.
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Giovanni Battista Piranesi – carceri d’invenzione – Planșa XI

 Durerea este nemărginită, dar nu 
avem scene romantice cu smulgerea 
părului și sfâșierea hainelor. Pentru că, 
așa cum se întâmplă în realitate, 
imaginea oamenilor dragi dispăru!i î!i 
apare în cele mai neașteptate locuri, în 
care i-ai întâlnit în via!a reală. Pe scenă 
apare nu doar cadavrul miresei din 
Lammermoor întins pe o năsălie, ci încă 
trei mirese fantomatice, care îi bântuie 
agonia lui Edgardo. Ultima clipă, cea de 
dinaintea mor!ii, o iluminează pe una 
dintre aceste mirese, într-un stop cadru 
de un dramatism de mare efect, înainte 
de căderea definitvă a cortinei. În mod 
paradoxal, această fantomă a Luciei este 
singurul personaj care nu are fa!a 
vopsită în alb, în timp ce Edgardo, 
E n r i c o , R a i m o n d o , A r t u r o s a u 
Normanno sunt machia!i ca în teatrul 
japonez (sau ca la circul din Pagliacci, 
sau ca în teatrul antic, ca și cum ar purta 
o mască). Semnifica!iile sunt multe, dar 
îmi place să cred că absen!a acestei 
culori albe, cadaverice de pe fa!a Luciei 
înseamnă eliberarea ei din această lume. 
Mai întâi prin nebunie, când se și spală, 
eliminând culoarea, iar mai apoi în 
moarte, unde îl așteaptă pe Edgardo…

Machiaj în teatrul Kabuki

 Nimic din toate astea nu ar fi fost 
posibil fără o orchestră care să se ridice 
la nivelul melodramei lui Donizetti. 
Ieșind de pe teritoriul teatrului și 
intrând pe cel în care scena poate fi 
desenată doar din sunete, am urmărit cu 
aten!ie ce s-a întâmplat în fosă. Vlad 
Iftinca a livrat fără ezitări un cadru 
dramatic, elegant, dar intens, fără de 
care mișcarea de pe scenă n-ar fi putut 
func!iona.

 După două decenii de la premiera 
pariziană, Lucia lui Andrei Șerban 
fascinează în continuare fără să fi 
devenit un clișeu. Pare un spectacol 
imaginat ieri. Am citit stupefiat că 
această Lucia di Lammermoor  n-ar 
merita titlul de premieră, întrucât este o 
reluare a serilor de la Opera Bastille din 
1995, 1996, 1999, 2000, 2006 și 2013 
(vreo 40 de reprezenta!ii în care s-au 
produs soprane imense, ca June 
Anderson, Mariella Devia, Natalie 
Dessay, sau Sumi Jo). Să ne aducem 
aminte de  La bohème a lui Franco 
Zeffirelli de la Teatro alla Scala, creată în 
1962. Când Metropolitan Opera i-a 
comandat regizorului italian o nouă 
produc!ie a operei lui Puccini, în 1981, 
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pe scena americană a fost creată practic 
o replică aproape identică a celei de la 
Milano. Cea mai mare diferen!ă a fost 
mansarda celor patru studen!i, care la 
Met încăpea cu tot cu zidurile exterioare 
pe scena mult mai mare a teatrului 
american. Nimeni, niciodată nu a pus 
problema în termenii unei reluări. Iar 
Boemele lui Zeffirelli au fost filmate de 6 
ori până acum, de trei ori la Milano 
(1967, 1977 și 2003) și de trei ori la New 
York (1982, 2008 și 2014). Exemplele 
pot continua cu Turandot al aceluiași 
Zeffirelli, de la Scala, Met și Verona și cu 
multele coproduc!ii care sunt obișnuite 
în ziua de azi (Madama Butterfly a lui 
Anthony Minghella la ENO și Met e un 
alt exemplu). În cazul produc!iei de la 
Iași, există suficient de multe diferen!e 
fa!ă de cea de la Paris, nu numai în cazul 
costumelor, sau al adaptării scenografiei 
la o scenă de dimensiuni diferite, dar 
întreg spectacolul este revăzut din punct 
de veder regizoral. Contestarea calită!ii 
de premieră a Luciei di Lammermoor de 
la Opera Na!ională Iași nu poate să 
aspire decât, cel mult, la o nouă defini!ie 
a termenului de „rea-credin!ă”, bună de 
actualizat într-un dic!ionar al inep!iilor 
originale românești.

 Realitatea este cu totul alta. După 
douăzeci de ani, la Iași a ajuns un 
concept regizoral pe care România, o 
!ară care nu putea să asigure ea singură 
consacrarea unui mare regizor, și-l poate 
permite abia acum. Cei care au văzut 
această serie de spectacole se pot 
considera niște privilegia!i, ieșenii în 
m o d s p e c i a l , c a r e p o t v e d e a o 
capodoperă, plătind un bilet de 15 euro, 
de 10 ori mai mic decât la Paris, fără a 

mai socoti costurile unui drum până 
acolo. Și-atunci, întrebarea pe care ar 
trebui să ne-o punem este: cui să-i 
mul!umim pentru asta?

 Comentariile sunt deschise.
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 Prima dată când am vorbit cu 
Andrei Șerban a fost la Iași, la premiera 
Indiilor galante. Gâtuit de emo!ie, l-am 
felicitat pentru spectacol, uitând să-i mai 
cer autograful pe cartea lui, O biografie. 
Apoi l-am întâlnit la Troienele, tot la 
Iași, când se transformase într-un ușier 
al propriului lui spectacol, îndrumând 
spectatorii prin culise, cu gesturi calme 
și zâmbind, ca o gazdă care ne invita în 
casa lui. De fapt, ne invita pe to!i în via!a 

lui: teatrul în forma lui cea mai pură, cel 
al lui Euripide, teatrul antic, teatrul 
ideal. Nebun, l-am mai salutat o dată, ca 
pe o cunoștin!ă veche, la premiera 
Boemei puse în scenă de prietenul lui, 
Nicky Wolcz, tot la Iași, uimit fiind de ce 
se întâmpla în acest teatru, într-un timp 
atât de scurt. M-am gândit de multe ori 
să încerc un interviu. Nu știam ce să-l 
întreb. Ce să întrebi după ce ai văzut o 
produc!ie de operă semnată de el? Ce 

Andrei Șerban: O Lucia tradițională 
înseamnă să acoperi faptul că este o 
poveste extrem de dură
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po!i întreba după Troienele? Mi se părea 
că orice aș fi spus ar fi sunat stupid.

 M-am trezit brusc fa!ă în fa!ă 
cu  Andrei Șerban, s im ! indu-mă 
nepregătit. Primisem acceptul său cu o zi 
înainte și tot ceea ce-mi propusesem să-l 
întreb mi se părea ridicol. Tocmai 
ieșisem de la Lucia lui, un spectacol 
după care î!i trebuie o plimbare bună, în 
aerul rece al nop!ii, ca să-!i recape!i 
suflul, ca să po!i articula un cuvânt, 
impregnat de tensiunea celei mai 
adevărate povești din lumea celui mai 
sublimat gen, belcanto-ul, unde până și 
cea mai sfâșietoare tragedie devine pe 
loc o caricatură dacă nu e cântată de 
Maria Callas. Iar Andrei Șerban o poate 
înlocui pe Maria Callas. În locul în care 
ea punea un accent vocal, transformând 
sunetul în durere vie, el pune un gest 
care î!i dilată pupilele de emo!ie. În locul 
în care ea î!i cânta o frază care î!i oprește 
respira!ia, el î!i arată o imagine care te 
gâtuie de emo!ie. Ce mai po!i întreba? 
Timpul acordat pentru discu!ie era de 
doar 10 minute…

 Cred că mă recunoscuse de-acum, 
întrebându-se probabil amuzat cine o fi 
tipul ăsta care îl tot salută. În fa!a mea 
era un om care nu-și arată deloc vârsta 
de 71 de ani, pare un adolescent care a 
obosit atât de mult, încât a îmbătrânit cu 
50 de ani. Și o privire calmă. Mă aștepta 
răbdător să îl întreb ceva. Mi s-a părut că 
m-a așteptat o eternitate până când am 
început să debitez tot felul de lucruri, 
aproape incapabil să mă opresc din 
vorbit.

C o n f o r m o b i c e i u l u i , t r a n s c r i u 
fidel convorbirea. Pulsul de 200 de bătăi 
pe minut nu-l pot transcrie însă…

Despre Opera: Deci prima întrebare 
este referința la doctorul Charcot. 
În  cartea dvs, O autobiografie, îl 
menționați drept o referință în legătură 
cu premiera de la Paris, din 1995. Eu 
am citit acolo ceea ce spuneați dvs într-
o cheie politicoasă, reverențioasă față 
de  civilizația franceză, faptul că 
d u m n e a v o a s t ră u r m a să f a c e ț i 
o producție neobișnuită pentru vremea 
respectivă. Trimiterea către  pacientele 
doctorului Charcot – de fapt, eu cred că 
se supralicitează  un pic povestea cu 
Charcot în România zilele astea, cu 
spitalul… Cred că locul în care Charcot 
se vede cel mai bine este tocmai 
în personajul Luciei, în criza ei de 
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nebunie, și legat de isteria pacientelor 
doctorului Charcot. Ce puteți să îmi 
ziceți despre acest doctor Charcot, legat 
de Lucia di Lammermoor? Am ghicit 
bine?

Andrei Șerban: Da, ideea a venit ca o 
reac!ie la felul în care s-a jucat 
și  continuă să se joace Lucia în operele 
din lume, pentru  că să spui: “Hai să 
facem o Lucia tradi!ională….” Ce 
înseamnă asta? E să acoperi  faptul că 
este o poveste extrem de dură.

Despre Opera: Da!

Andrei Șerban: Extrem de dureroasă, 
despre o fată care ș i -a p ierdut 
min!ile din cauza presiunii societă!ii și a 
familiei. Doctorul Charcot, sau doctorul 
Freud, sau orice doctor din ziua de azi 
este ultima sursă la  care apelăm din 
nevoia de a ne însănătoși. Aș vrea să 
cred că  Lucia este la început o fată 
sănătoasă la minte, cu dorin!e sănătoase, 
cu  speran!e normale, ca orice fată care 
vrea să iubească și să se căsătorească cu 
cel iubit. Și tot ce se împotrivește !ine de 
natura  bolii societă!ii în care trăim. 
Trăim cu to!ii azi într-o  societate 
bolnavă, total coruptă, total ira!ională și 
dementă și periculoasă. Deci nu e vina 
Luciei, e vina noastră. Sau suntem, ca și 
e a , v i c t i m e .  Ș i m u z i c a a c e a s t a 
considerată pe nedrept ca sentimentală 
și  romantică a stilului  belcanto este un 
clișeu.

Despre Opera (mai tare decât prima 
dată): Da!!

Andrei Șerban: Un clișeu pe care azi 
trebuie să îl re-examinăm. Și îl  re-
examinăm din punct de vedere al 
timpului în care trăim. Iar opera trebuie 
să reprezinte via!a omului contemporan, 
în care legătura cu  tradi!ia, puntea cu 
tradi!ia trebuie să fie tot timpul 
examinată  din  perspectiva noastră de 
acum. Nu trebuie să o negăm, dar 
trebuie să  o  re-examinăm. Iar ceea ce 
facem în acest spectacol este simplu – de 
a  vedea o fată care dezvoltă probleme 
psihotice. Mul!i au  probleme de genul 
ăsta, ascunse sau declarate, foarte pu!ini 
sunt  azi absolut sănătoși. Suntem o 
colectivitate de bolnavi ș i poate 
că această muzică reprezintă o fotografie 
a  interiorului nostru, al fiecăruia. Deci, 
ceea ce am făcut, nu am făcut  din 
dorin!a de a fi original, de a fi șocant, de 
a crea controverse,  cum au fost 
controversele din Paris, acum 20 de ani, 
când, într-adevăr, era un fel de bătălie în 
sală între cei care detestau adevărul crud 
spus pe scenă cu această Lucia și cei care 
găseau asta extraordinar. Acum nu mai e 
cazul, nici la Paris, dar sigur nu 
în România și muzica aceasta care sună 
cu totul altfel decât romantic te înfioară. 
Și la final recunoști că aria nebuniei e în 
noi înșine și privind-o, ascultând-o, ne 
putem  elibera, ca și Lucia,  de anumite 
angoase. Muzica, se spune, vindecă.

Despre Opera: Dar ați spus la un 
moment dat că Lucia este un Woyzeck 
feminin și  ați citat piesa de teatru, 
W o y z e c k . Ș t i ț i că e x i s tă ș i o 
operă, Wozzeck…

Andrei Șerban: De Alban Berg.
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Despre Opera: Bun, deci când puneți 
în scenă Wozzeck adevărat? Vă întreb 
așa,
ultimativ…

Andrei Șerban: Wozzeck, opera lui 
Alban Berg, este o operă modernissimă, 
în special  pentru România, unde nu a 
fos t făcută , c red , n ic iodată , cu 
o  for!ă extraordinară și cu un stil foarte 
șocant,  pe care nu știu dacă România 
este pregătită să îl  primească. Deja 
făcând Lucia altfel decât în stilul 
romantic, al  belcantoului,  simt că e la 
limită. Deși publicul ieșean a ova!ionat 
această montare, mă întreb dacă suntem 
pregăti!i pentru Alban Berg. Wozzeck al 
lui Alban Berg este extraordinar de dur 
ș i t u l b u r ă t o r . A ș f i f o a r t e 
încântat  dacă  cineva mi-ar oferi să fac 
Wozzeck, dar deocamdată…

Despre Opera: Și a propos de Wozzek, 
putem să cităm ș i numele unui 
psihiatru  român – Ion Vianu, care 
vorbește despre persecuțiile politice de 
pe  vremea lui Ceaușescu, presiunile, 
instituționalizarea dizidenților în spitale 
de psihiatrie, diagnosticați cu boli 
imaginare, doar pentru că se exprimau 
vocal împotriva lui Ceaușescu, cum s-a 
dovedit pe urmă, s-a făcut o comisie în 
acest sens, care a studiat aceste cazuri. 
Îl cunoașteți pe Ion Vianu? Bănuiesc că 
îl cunoașteți chiar personal. (Andrei 
Șerban îmi face semn din cap că-l 
cunoaște foarte bine.)
S-a dovedit că mulți dintre cei care erau 
instituționalizați pentru a fi izolați de 
societate nu erau anormali, nu aveau 
nici o tulburare psihică. Era o mică 
parte dintre ei care erau afectați de 

această poveste, dar mulți dintre ei 
erau oameni perfect sănătoși. Și atunci, 
făcând legătura între Lucia de la Paris 
și doctorul Charcot, care este francez și 
care ar putea, să zicem, capta o 
o a r e c a r e b u n ă v o i n ț ă a 
publicului franțuzesc vis a vis de o 
producție radicală, mă gândeam… 
Ion Vianu și Wozzeck, într-o producție 
modernă, la București… Și eventual 
într-un spațiu neconvențional, să zicem 
la Fortul 13 Jilava!

Andrei Șerban: Ave!i idei foarte 
a v a n g a r d i s t e ș i v ă f e l i c i t . E 
adevărat.  Problema e de unde ob!inem 
banii? Pentru că așa ceva costă. 
O produc!ie a lui Wozzeck cu o orchestră 
wagneriană imensă ca  număr  și ca loc 
într-o fosă, cu o scenă monumental de 
vastă, nici Jilava  nu are, iar Ministerul 
Culturii e complet indiferent chiar fa!ă 
de Lucia de la Iași, pentru că nu a venit 
nimeni să vadă. Politicienii au un dispre! 
total pentru artă și mă întreb dacă ideea 
aceasta de a  face Wozzek  la Jilava va fi 
posibilă în secolul XXI. Poate trebuie să 
așteptăm un secol XXII, dar nici unul 
dintre noi nu vom mai fi aici.
Mul!umesc!

Despre Opera: Mulțumesc și eu. Mi-a 
făcut mare plăcere.

M-am uitat la ceas. Trecuseră exact 10 
minute. Stupefiat, am uitat încă o dată 
de autograf… Mi-am adus aminte și l-am 
ajuns din urmă, iarăși  emo!ionat. A 
zâmbit iarăși, parcă amuzat de sfiala 
mea, și mi-a cerut  caietul program al 
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unei seri pe care n-o voi uita. Pentru 
blog… am îngăimat. Și… iată-l:
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 La vremea aceea Opera nu avea 
propria sa clădire, spectacolele se jucau 
în clădirea Teatrului Național, de pe 

Calea Victoriei, unde azi este hotelul 
Novotel (Intrarea fiind o reconstrucție a 
intrării în vechiul teatru, demolat de 

Cronica teatrală                
(Voința Națională, 1885)
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ION LUCA CARAGIALE

 Este vorba despre deschiderea stagiunii de la Opera Na!ională 
din București din 1885, care a avut loc pe data de 25 septembrie, 
într-o joi. A fost o Lucia di Lammermoor despre care nu știm 
foarte multe lucruri, cum ar fi distribu!ia completă, dar în rolul 
titular cânta soprana Charlotta Leria (1857-1924).



comuniști imediat după război). Prea 
multe nu se știu despre această artistă, 
care ar fi cântat nu doar la București, la 
Constanța, la Cazinou, dar și prin 
Londra sau Milano. Era protejata 
Reginei Carmen Sylva. În Lucia di 
Lammermoor pomenită mai sus se pare 
că a avut succes în fața publicului 
bucureștean, fragmentele din presa 
vremii lăudând-o, deși, din punct de 
vedere actoricesc, părerile sunt 
împărțite. Amănuntul cel mai cunoscut 
despre această soprană este acela că ar 
fi fost iubita lui Nicolae Grigorescu, 
care a imortalizat-o în câteva tablouri. 
Două dintre acestea sunt reproduse mai 
jos. Astăzi, muzicologii privesc cu 
admirație spre acea epocă, evocând 
performanțe despre care nu avem nici o 
mărturie directă. Dacă Charlotta Leria 
reprezenta un nume important pe scena 
lirică, în rest Caragiale este de o ironie 
necruțătoare. Așadar, în contextul în 
care Operele Naționale de la Iași și de la 
Cluj își deschid stagiunile 2014-15 cu 
Lucia di Lammermoor, cronica lui 
Caragiale e cu-atât mai interesantă…

Cronica teatrală I

 Direc!ia generală a teatrelor a voit 
să dovedească în stagiunea aceasta că şi 
cu băie!i şi tinere de la noi se poate face 
ceea ce odinioară făcea papa Franchetti 
cu ragazzi italiani — şi a dovedit-o cu 
prisos: ragazzi bătrânului impresariu au 
rămas cu mult pe jos.

 Sâmbătă, 28 septemvrie, s-a deschis 
stagiunea Teatrului Na!ional cu Lucia de 

Lamermoor, preacunoscuta operă lirică 
a lui Donizetti.

 Rugăm pe cititori să nu ne ia în 
nume de rău că-i scutim de noti!a de 
rigoare despre via!a melancolicului 
compozitor şi despre circumstan!ele în 
cari s-a produs şi executat întâia oară 
această operă. S-au făcut de atâtea ori 
acele noti!e de câte ori s-a dat la 
Bucureşti Lucia, şi de câte ori s-a dat 
Lucia la noi nu se mai poate număra: nu 
e cucoana de mahala, nu e ştrengar de 
uli!ă care să nu cunoască întreaga 
parti!ie pe de rost.

 Şi apoi, unde mai pui flaşnetele! 
flaşnetele, flagelul capitalei tânărului 
nostru regat. Sâmbătă seara, când 
mergeam la teatru, o flaşnetă cânta de 
vale, la „Gambrinus”, aria finală, Tu, che 
al ciel spiegasti…, foarte încet şi 
tânguios. Uite, acum, când scriu aceste 
rânduri, în biuroul redac!iei noastre, 
casele Lempart pe bulevard — de aceea 
şi zic unii confra!i “foaia de bulevard” — 
pe onoarea mea! a început să cânte o 
flaşnetă în curte — e tot cea de la berărie: 
Tu, che al ciel…

 Dacă Nazarineanul ar propovedui 
cuvântul astăzi la Bucureşti, literatura 
biblică s-ar înavu!i cu încă o fericire, a 
opta:  „Ferici!i cei fuduli de urechi, că 
aceia n-aud flaşnetele!”

 A s t a e p a r t e a g r o z a v ă a 
capodoperelor populare şi ieftine! Mi-e 
ruşine, dar trebuie să mărturisesc că pe 
mine multe capodopere de soiul Luciei, 
de care sunt infectate toate răspântiile şi 
toate clavirele din mahalale, mă vâră 
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într-un fel de furnicătură de nervi foarte 
neplăcută — o senza!ie analoagă cu 
efectul ce !i-l produce dulcea!a de vişine 
după ce ai luat cu ea multă vreme 
hapurile lui Morizon.
 
 Am dreptul, prin urmare, să crez că 
unul dintre cei mai mari şovinişti 
sâmbătă seara la Teatrul Na!ional am 
fost eu. Daca Lucia era cântată de nu 
ştiu care Biscottina sau Biscottini din 
lume, nu mergeam. M-a apucat însă 
şovinismul pe dinainte şi am înghi!it-o 
româneşte de la început până la partea 
flaşnetii; şi mergea încet, domol de tot, 
aşa că şovinismul meu a fost pus, 
probabil, la vreo zece minute de 
încercare în plus peste vremea cerută de 
tempo obligato al partiturii.

 Dar nu face nimica, nu-mi pare rău: 
când e vorba de aşa încercări na!ionale, 
fiecare e dator să se sacrifice — chiar 
Donizetti.

***

 În condi!iile în care s-a deschis 
stagiunea aceasta, este aproape peste 
putin!ă cuiva, după părerea mea, să facă 
o critică teatrală amănun!ită. În cinci 
seri am avut: o operă italiană, o tragedie 
englezească tradusă din fran!uzeşte, 
după mai multe texte, cam în româneşte, 
o piesă-antichitate — cum ar zice 
elegantul Gion în stilul lui tigheluit — şi 
o operă bufă fran!uzească…

 E c e a m a i p r o d i g i o a s ă 
productivitate ce o poate da un teatru, cu 
atât mai prodigioasă cu cât toate patru 

produc!iile acestea s-au bucurat de un 
succes nemaipomenit.

 Patru succese nemaipomenite la 
Bucureşti însemnează ceva! Publicul 
nostru este, poate, cel mai cunoscător de 
pe continent. Nu ştiu cum se face, dar în 
orice seară mă pot prinde că de la galerie 
până la orchestră nu găseşti un găgău!ă 
măcar, unul singur, care să aplaude fără 
să priceapă, sau care să ia de bani buni 
cine ştie ce speculă şarlatanească şi 
grosolană a sentimentelor de patriotism 
şi na!ionalism în artă. Nu, nici un 
găgău!ă: to!i, de orice sex şi de orice 
v â r s tă , a u o e d u c a ! i e a r t i s t i că 
hiperrafinată, şi nu pot plăti nerozeşte, 
oricât ar fi eticheta de na!ională, o marfă 
de contrabandă artistică.

 Patru succese aşa de miraculoase în 
patru genuri aşa de deosebite! pas de te 
!ine cu condeiul după ele! O cronică 
uşoară, mai mult nişte noti!e generale 
asupra vertiginosului avânt al teatrului 
nostru na!ional — iată ce pot face eu 
deocamdată.
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Un mic anun! despre Charlotta Leria, apărut în ziarul 
“Ghimpele”, Nr.78 din 10 august 1878

***

 Înainte de deschiderea stagiunii, s-a 
făcut multă discu!ie despre opera şi 
opereta română. Erau şi aci, ca în orice 
discu!ie despre ceva ce are să fie, 
pesimişti şi optimişti. Ba are să iasă rău, 
ba are să iasă bine, ba nu, ba da, şi, 
discu!ia încălzindu-se, pe lângă celelalte 
şi cele late, s-au zis şi vorbe groase. De 
aci apoi s-au ivit supărări, cari s-au 
tradus mai la urmă prin faptul regretabil 
că Direc!ia teatrelor a refuzat gazetelor 
pesimiste locul la care aveau dreptul în 
Teatrul Na!ional după datină şi bună-
cuviin!ă.

Ce bine că noi am rămas în acea discu!ie 
neutri! Noi avem bilet, şi, fiindcă !inem 
mult la el şi voim să-l păstrăm, 
promitem onor. direc! i i cea mai 
desăvârşită amabilitate.

***
 S-a deschis, în sfârşit, stagiunea în 
necazul pesimiştilor, şi încă d-a dreptul, 
fără încunjur, cu operă.

 D-şoara Leria, deprinsă cu focul 
rampei, a început bătălia, şi era peste 
putin!ă, cu bravura d-sale artistică, să nu 
o câştige; cu atât mai bravă însă a fost d-
şoara Leria cu cât comparşii cari o 
s e c u n d a u e r a u c u t o ! i i r e c r u ! i 
nedeprinşi, cari intrau pentru întâia oară 
în foc.

Charlotta Leria (Femeie la mare) – N. Grigorescu
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Să facem vorbă pu!ină despre Lucia. 
Chestiunea întreprinderilor artistice de 
acest fel interna!ional este o chestiune 
curat economică: cât dai, atâta iei — 
scurtă socoteală. Adevărul acesta îl 
ilustrează foarte bine împrejurarea că 
baritonul Popovici este în ajun de a intra 
la Opera imperială din Viena, Teodorini 
este la Barcelona sau mai ştiu eu unde, şi 
B î r s e a s c a e s t e p e n s i o n a r ă l a 
Burgtheater.

 O ilustrare mai picantă a celor ce 
zicem se va vedea în anecdota pe care o 
dăm aci la sfârşit.

***

 În toată Europa este astăzi, în 
legătură cu criza economică, o mare 
criză de cântăre!i de operă — amândouă 
din cauza Americii. Un confrate al meu, 
care se pricepe la economia politică, mă 
asigură că criza economică a Europei se 
datoreşte în mare parte cerealelor 
americane, care inundă pie!ele vechiului 
continent. Eu nu mă pricep la economia 
politică, dar cum îmi explică de bine 
confratele meu rela!ia între cerere şi 
ofertă şi între valoarea conven!ională şi 
cea reală, în!eleg lucrul foarte bine. 
Atunci stabilesc eu teoria: America ne dă 
grâne şi ne ia cântăre!ii.

 Târgurile bogate, răsărite ca prin 
minune în câ!iva ani pe nomolurile 
aurifere ale Lumii Nouă, au nevoie de 
petreceri de lux, şi şi le pot plăti mai bine 
decât noi.

 U n d e m a i p u i a p o i e f e c t e l e 
dezastroase ale umidită!ii coastelor 
americane, care ruinează în scurt timp 
vocile italienilor, şi frigurile galbene, 
care dau o mortalitate foarte însemnată 
pr intre cântăre ! i i de importa ! ie 
europeană.

 Pe un vapor cu destina!ie pentru 
A n t i l e s e î m b a r c a s e o d a t ă u n 
impressario cu o trupă de operă. În 
trupă era şi un tenor care avea în 
contractul său anume stipula!ia că 
numai dânsul va cânta în operele de 
for!ă.
 
 Vaporul porneşte. Era o seară de 
basmu: luna plină şi marea liniştită. 
Toata lumea se tolănea pe covertă.

 Tenorul începe să cânte o cavatina. 
Numaidecât un alt tenor îi răspunde; 
apoi altul, apoi al treilea şi încă unul: 
erau cinci tenori de for!ă. Imediat 
tenorul nostru exclusivist protestează:

— Signor impressario, d-ta ai convenit 
cu mine să fiu numai eu tenor în trupa d-
tale, şi d-ta mai ai încă patru!
— C a r o s i g n o r m i o , r ă s p u n d e 
impresariul, d-ta nu ştii ce sunt frigurile 
galbene; întreabă-mă pe mine, să-!i 
spun. Anul trecut am avut pentru 
Havana patru tenori şi am rămas fără 
nici unul; anul ăsta am luat cinci, ca să-
mi rămâie unul şi mie.

 Închipuiască-şi oricine puterea de 
concuren!ă a Americei: pentru ca să 
capete unul, plăteşte cinci.
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 Astfel am ajuns noi, europenii, 
bătrâni iubitori de teatru liric, în aşa hal 
încât nu ne-a mai rămas decât să 
înfiin!ăm pretutindeni opere italiane… 
na!ionale. Desigur că pe d. Raşianu n-
are să ni-l dispute America. Cât e de 
mititel şi de slăbu! delicatul nostru 
tenoraş, impresariul, care ştie ce sunt 
frigurile galbene, nu l-ar lua în corabie.

***

 Dar câte suveniri vesele din 
copilărie — răposatul Pio Motta, şi el se 
lua la serios! — îmi deşteaptă mie 
arătarea nobilului lord Arthur Buclaw, 
ginere nenorocit, care cade în patul 
nup!ial victima pumnalului Luciei, prea 
credincioasă amantului ei pentru a putea 
suferi pe un altul!

 Nu e vorba, o domnişoară nu ar 
trebui să fie prea credincioasă unui 
altuia pentru a nu putea suferi o aşa 
miniatură de ginere. Aceasta poate a fost 
chiar un truc admirabil al direc!iei 
teatrului de a întări efectul tragic al 
scenei de nebunie şi a scuza mai bine 
crima nefericitei mirese.

 Bietul nobilul lord Buclaw! el este 
ursit pesemne a nu ni se înfă!işa nouă la 
Bucureşti decât cu nişte foarte iconomice 
dimensiuni: voce sub!irică, talie şi mai 
sub!irică, o spadă foarte sub!irică şi nişte 
pulpe şi mai sub!irele — prea foarte 
slăbu!: un fel de lord de post.

 Ravenswood are şi el cusururile lui: 
nişte maniere prea de amploiat de la 
primărie; se cam lasă a fi smucit de 
Lucia pentru a înainta la rampă în 

momentele acute ale duetului; dar cel 
pu!in e un băiat cură!el, bine făcut, şi 
picioarele-i sunt mai groase decât spada. 
Cântă şi el cam fals, cam prea sus, dar 
asta s-ar putea scuza cu aceea că atunci 
orchestra cântă cam prea jos — şi cel 
pu!in cântă, nu fluieră ca nenorocitul său 
rival.

***

 Cine s-ar duce în America dintre 
to!i, ştiu eu — d-ra Leria. Cu minunatul 
său talent, cu maniera fină cu care 
interpretează până şi cele mai mici fraze, 
şi cât o prinde de bine a fi pe scenă, de 
mult s-ar fi şi dus, dacă n-ar fi avut o 
sănătate cu deosebire debilă, care o 
osândeşte chiar la o inactivitate artistică, 
când nu poate cânta aici la noi, unde are 
îngrijirile şi liniştea familiei.

 În această slăbiciune fizică a 
simpaticei cantatrice găsim explicarea 
avantajului că posedăm pe scena noastră 
o aşa de superioară artistă, avantaj de 
care ne felicităm cu caracteristica 
cruzime a egoismului omenesc.

Charlotta Leria (Femeie în grădină) – N. Grigorescu
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***

 D e s p r e H a m l e t ş i F â n t â n a 
Blanduziei s-au zis destule. Zilele trecute 
s-a dat chiar aci o critică amănun!ită 
a s u p r a e x e c u tă r i i t r a g e d i e i l u i 
Shakespeare.

 Giroflé-Girofla — încă un succes.
Iulian este un om, un adevărat artist: el e 
comic nu numai pentru el, e comic 
pentru to!i.

 Murzuc pare că abuzează de cafea 
nu numai pentru a-şi zugrăvi chipul de 
maur: glasul îi e foarte înecat şi 
intonează grozav de alături.

 Marasquin joacă pe găgău!ă cu 
destulă sinceritate, şi la falsete poate da 
mult înainte nobilului lord Buclaw — în 
orice caz, e departe de a face o figură aşa 
de tristă ca mititelul sco!ian.

 Doamna Dănescu, deşi bucurându-
se de nişte propor!ii foarte respectabile, 
cancanează cu destulă furie.

 Cancanul a avut un succes monstru 
şi e totdeuna bisat.

 Giroflé, Pedro şi Paquitta… nici pe 
aceste tinere debutante nu e, din 
nenorocire, primejdie să ni le răpească 
Lumea Nouă.

***

 Dar ce e în lumea asta fără cuvânt 
şi, prin urmare, fără scuză?

 Într-un oraş mic de provincie a 
venit odată un fel de papa Franchetti cu 
câ!iva ragazzi, tutti assoluti, să dea un 
şir de reprezenta!ii. Prima reprezenta!ie: 
Il Trovatore, altă capodoperă care-mi 
face mie efectul dulce!ii de vişine.

 La actul întâi, după canzona 
Trovatorului la cantonadă, publicul 
cheamă pe assolutul pe scenă şi trage-i:
„Abbasso, fuori, buffone! Alla porta, 
canaglia!”

 Ş i f l u i e r ă t u r i , ş i h u i d u i e l i 
zguduitoare, o tempestă turbată.

 B i e t u l T r o v a t o r s e î n c h i nă , 
mul!umeşte şi iese. A doua seară iar aşa, 
a treia seară iar. În sfârşit, a patra seară, 
în mijlocul unui zgomot infernal, 
Trovator îşi scoate casca, înaintează la 
rampă şi face semn că vrea să vorbească. 
Tot publicul tace şi ascultă, şi el:

— Signore e signori, le zice, şti!i 
dumneavoastră câtă leafă am eu ca să vă 
cânt aici?
— Nu, nu! Cât? din toate păr!ile sălii.
— Am cinci sute de lei pe lună. Ei! nu 
cumva pofti!i dumneavoastră să vă cânt 
pe cinci sute ca pentru zece mii? Îmi 
pare rău! Apoi dacă eram tenor bun, nu 
mai găseam eu să cânt în altă parte? 
Tocmai aici la dumneavoastră era să 
ajung?
 
 Publicul a fost pe deplin pătruns de 
logica Trovatorului: din seara aceea s-a 
făcut pace, şi tenorul a mers din reuşită 
în reuşită, ba încă la plecare i s-au făcut 

şi ova!iuni.
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***

 În aşteptarea unui al cincilea mare 
succes, Teatrul Na!ional reia pe rând 
Lucia şi Giroflé. Se anun!ă pentru 
curând sosirea trupei de balet, care să ne 
dea pantomime. Cel pu!in aceia n-au să 
cânte.

(Voinţa naţională, 1885, 8 octombrie, cu semnătura Luca) – 
articol preluat de site-ul http://www.tititudorancea.ro – Ion 
Luca Caragiale: Cronică teatrală I
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Sinfonia/Uvertura/Prolog

 S-a deschis, în sfârșit, stagiunea, în 
necazul pesimiștilor, și încă d-a dreptul, 
fără încunjur, cu operă. Lucia di 

Lammermoor, preacunoscuta operă 
lirică a lui Donizetti.

 Și apoi, unde mai pui flașnetele! 
Flașnetele, flagelul capitalei tânărului 

Pamfletul presei culturale din 
Lammermoor           
(la o bere cu Lucy Asthon)
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REVISTA PRESEI

După o Lucia di Lammermoor foarte modernă, în regia lui 
Andrei Șerban, plină de semnifica!ii și simboluri, Snobu’, 
Microbu’ și Kid, (adică un golan, un microbist și o gagică) veni!i 
cu trenul de noapte tocmai la Iași,   au ieșit la o terasă ca să 
comenteze ce-au în!eles ei din spectacol.



nostru regat. Când mergeam la teatru, 
o flașnetă cânta devale, la Gambrinus, 
aria finală, Tu, che al ciel spiegasti…, 
foarte încet și tânguios.

(Ion Luca Caragiale – Cronica teatrală, publicat în Voința 
Națională, 1885, 8 octombrie)

Actul I

 După o Lucia di Lammermoor 
foarte modernă, în regia lui Andrei 
Șerban, pl ină de semnifica! i i ș i 
simboluri, Snobu’, Microbu’ și Kid, 
(adică un golan, un microbist și o gagică) 
veni!i cu trenul de noapte tocmai la Iași, 
 au ieșit la o terasă ca să comenteze ce-au 
în!eles ei din spectacol. La masa lor, cu o 
privire rătăcită, stă o fată cu părul vâlvoi 
și cu privirea goală. E chiar Lucia 
Asthon, care încearcă să le explice celor 
trei despre ce este vorba în opera lui 
Donizetti. Nu reușește prea bine, pentru 
că ea se rezumă să le povestească libretul 
și romanul lui Walter Scott. Și că, de 
fapt, pe ea o cheamă Janet Dalrymple.

 Celor trei nu li se pare ciudată deloc 
a c e a s t ă t r i p l ă r e p r e z e n t a r e a 
personajului, mai ales că Snobu’  cărase 
cu el un album de artă, cu picturi de 
Edvard Munch. Îl trântește pe masă și îl 
deschide la o pagină la care pusese 
semn: Trei sunteți? Adică astea 
trei!. To!i sunt entuziasma!i, mai pu!in 
Lucia, care-și contnuă istorisirea 
netulburată. Din când în când, pentru a-
și umezi gura, mai soarbe dintr-o halbă 
de bere, pe care abia reușește s-o ridice 
de pe masă.

Femeie în trei stadii – Edvard Munch, 1895

 C e i t r e i s p e c t a t o r i n u s u n t 
mul!umi!i, căci povestea o știau deja, în 
mare, așa că, din când în când, se mai 
uită pe niște ziare în care s-a scris despre 
spectacolul de la Iași. În momentul în 
care unul dintre ei găsește ceva 
interesant, autorul articolului este 
invocat și acesta apare, cântând diverse 
fraze muzicale din opera lui Donizetti, 
dar cu cuvintele schimbate în citate din 
propriile articole. Lucia îi privește 
absentă, uneori mai face câte un 
comentariu, cântându-și propriile note, 
în timp ce Snobu’, Microbu’ și Kid 
comentează cu sarcasm tot ce citesc sau 
aud, provocând o disonan!ă în muzica 
celorlal!i, care sfârșește prin a enerva pe 
toată lumea.

 Un aparat de radio difuzează peste 
întreaga asisten!ă coruri din opere. 
Ciudat pentru un restaurant, dar nimeni 
nu pare deranjat.

C o r u l A g e r p r e s s :  P e r c o r r e t e 
(Percorriamo) le spiagge vicine…  
Noua producție a maestrului Andrei 
Șerban, prezentată în premieră la Iași 
marți seara, a reușit încă o dată să 
spargă tiparele și conservatorismul 
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publicului ieșean, spectacolul fiind 
ovaționat și aplaudat îndelung, timp de 
zeci de minute.

Microbu': Tu sei turbato?

Snobu':  E n’ho ben donde. Mai 
degrabă… Cum zicea Caragiale? Şi apoi, 
unde mai pui Flaşnetele! flaşnetele, 
flagelul capitalei tânărului nostru 
regat. Ăsta a fost refrenul de flașnetă al 
premierei de la Iași: “controversat”.   Și 
hai să insultăm publicul ieșean, și nu 
numai ieșean, că e conservator, dar, iată, 
am reușit să-l învingem.

 La masă se așază grăbit un reporter.

George Onofrei (Radio Iași) – 
Normanno: Odi tu?

Kid: Narrate!

George Onofrei (Radio Iași) – 
Normanno: Întrebarea mea era alta: 
Vă gândiţi vreodată în  momentul în 
care montaţi că într-un colţ de lume v-
aţi putea permite un eşec, dar în altul 
nu?

Microbu':  Mamăă, ce întrebare! 
Domnule reporter, și mie îmi place 
fotbalul, chiar mult, dar nici la fotbal nu 
se întreabă un antrenor așa ceva, înainte 
de meci. Cum ar fi: Vă gândiți vreodată 
înaintea unui meci că uneori e OK să 
luați bătaie, dar uneori nu e OK să luați 
bătaie? Ei bine, antrenorul ăla o să-!i 
întoarcă spatele, pur și simplu.

 Reporterul pleacă nedumerit. În 
acest moment, pe ușa restaurantului își 

face apari!ia un grup de oameni care 
discută în general despre muzică. O 
tânără !ine în mâini două prăjituri 
imense, iar pe umăr poartă o geantă de 
pânză cu imprimeu, pe care o arată cu 
emfază unei prietene care !ine în bra!e 
vreo trei pisici:  Noua mea traistă, 
scoasă la plimbare în oraș!

Microbu': Ce faci, pisi, ai fost la Lucia?

Tânăra #1: Ancor non giunse…  
Dar îmi place foarte mult soprana, sper 
să văd Lucia pe YouTube. Haide, Lilico!

Tânăra #2: Da, dragă, să citim operă, 
de pe YouTube. Lasă-i pe acești 
mitocani.

 Lângă cele două fete apare un tânăr, 
care târăște cu greu un sac de plastic plin 
cu căr!i.

Tânărul: N-am putut veni, sunt ocupat 
cu lansarea căr!ii mele. Dar știu Lucia 
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asta, e veche, de la Paris. Știu, știu, dar 
nu comentez.

Kid: Mișto tricoul cu Viorica Cortez. 
Vezi că s-a pătat cu frișcă de la prăjitură.

 În clipa imediat următoare apare un 
tip în vârstă, îmbrăcat în halat de medic, 
foarte agitat, care strigă tot felul de 
vorbe de neîn!eles, din care reiese că 
Regietheater e un blestem. Pe cap are o 
lampă medicală, aprinsă, pe care o 
fixează în ochii oricărei persoane pe care 
o întâlnește. Opera și politica se 
amestecă în tirada lui zgomotoasă, 
aparent fără sens. Începe să !ipe în mai 
multe limbi: Regietheater? No, thank 
you! Dați-mi banii înapoi pe bilet!

Snobu': Cine-i ăsta, dom’ne, profetul 
operei? Ia, hai, pocă i! i-vă! Vine 
Apocalipsa teatrului liric peste voi!

Toți: T’allontana, sciagurato…o il tuo 
sangue fia versato…

 Busculada începe și restaurantul 
seamănă din ce în ce mai tare cu un 
saloon din Far West. Căr!ile tânărului 
sunt împrăștiate pe jos, geanta fetei este 
sfâșiată, iar becul de pe capul ciudatului 
personaj îmbrăcat în medic se sparge. 
To!i se opresc brusc, în momentul în 
care își face intrarea un bărbat în vârstă, 
ușor adus de spate, îmbrăcat în costum. 
E Costin Popa, care semnează o cronică 
în cotidianul Adevărul:

Costin Popa: Rispettate in me di Dio la 
tremenda maestà!
M o n tăr i l e m o d e r n e c e a p a r ţ i n 
curentului „Regietheater”, o necesitate a 

erei noastre , au impus o nouă 
convenţie, aceea de a citi expresiv 
muzica în condiţii scenice provocatoare 
ideatic, care evită relatările seci ale 
tramelor, ci le translatează temporal şi 
le comentează prin simboluri, stilizări şi 
abstractizări.

Kid': Che dici? N-am în!eles nimic. Deci 
n-a fost bine? Regia modernă în operă e 
un rău necesar? Sau doar un ceva 
necesar?

Costin Popa:  Exagerările derapante 
au venit din suprapunerea excesivă a 
unor zgomote banale peste muzică, cum 
ar fi scuturatul violent de covoare, 
încrucişările intense de florete, ţignalele 
stridente de „deşteptare” a soldaţilor din 
cazarmă. Donizetti n-ar fi trebuit 
tulburat.

Snobu': Pe mine nu m-a tulburat. 
Opera e și teatru. Zgomote naturale apar 
și în înregistrările de studio.

Marele critic se ridică, salută politicos 
asisten!a și pleacă afișând un aer trist. 
Lumea operei, așa cum o știa el, a apus 
de mult. Cea de acum îi pare un 
vandalism artistic…

Scena 3: Nebunia

 La difuzor muzica e tot mai tare. 
Sunt acorduri de orchestră simfonică, 
într-o atmosferă tensionată, ca o 
furtună. O femeie în vârstă, cu părul 
albit complet, pe care-l poartă în plete 
lungi, se apropie fantomatic de masă. 
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Lucia se uită fix la această apari!ie, cu 
ochii mări!i de groază.

Lucia: Ohimè! Sorge il tremendo 
fantasma e ne separa! Ohimè, ohimè, 
Edgardo! Edgardo! Ah! il fantasma ne 
separa!

Capul i se prăbușește pe masă, cu 
zgomot, într-o mișcare dezarticulată, ca 
a unei păpuși care nu mai este sus!inută 
de nimic. Halba de bere îi cade din 
mână, spărgându-se cu zgomot. Bătrâna 
zâmbește mali!ios și așază pe masă  o 
carte de vizită, pătată cu sânge de artiști. 
În jur se face o liniște de mormânt. Pe 
m i c u l c a r t o n s c r i e : A n c a 
Florea,  corespondent al Congresului 
Interna!ional al Harpei.

Snobu’ (cu o voce gâtuită de groază): 
Ne spune!i cum a cântat harpa în primul 
act? În cronica dvs. de la Radio 
România Muzical,  reluată apoi și în 
Adevărul, n-am găsit nimic despre 
asta….

Anca Florea: …. ?? …. ( … ? )

Kid: Scuza!i-mă, n-am în!eles nimic…

Anca Florea: De ce Normano are un 
fluier cu care sună deşteptarea sau 
adunarea, în timp ce orchestra cântă, 
iar primele sale replici (la prima 
distribuţie) erau amplificate jenant (?),

Snobu': Ca să accentueze atmosfera 
totalitară a montării?

Anca Florea: De ce Lucia este 
sulemenită grotesc pentru o nuntă cu 
puternică tentă de caricatură macabră, 
răsturnând o roabă, construind ceva 
din cărămizi negre, învelindu-se în 
balotul de bumbac unde caută frenetic 
sau ascunde toporul cu care loveşte 
obsesiv (probabil arma cu care l-a ucis 
p e A r t u r o … ) , r ăm â n â n d a p o i 
încremenită la finalul “ariei nebuniei”, 
nefiind clar dacă moare sau este doar în 
transă (mai ales că i se făcuseră injecţii 
cu… calmante), iar Alisa priveşte 
impasibi lă , ţ inând în mână un 
geamantan (?)

Microbu': Păi, nu înnebunise, cucoană?

Anca Florea: De ce Enrico, atât de 
înverşunat şi dornic de răzbunare, 
d e v i n e b r u s c a pă s a t p a r că d e 
remuşcări, îngenunchiind disperat 
lângă catafalcul Luciei, încercând să-şi 
împiedice rivalul să se sinucidă (după ce 
chiar el încercase să-l omoare), 
prăbuşindu-se apoi (evident pe o 
suprafaţă înclinată) copleşit de dramele 
pe care el însuşi le-a provocat, de ce 
preotul care închinase un pahar 
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sărbătorind reuş i ta complotului 
devine… devastat de durere în faţa 
morţii celor pe care îi împinsese la 
disperare

Kid: Era sora lui care murise, acuma 
omul trebuia să fie neschimbat până la 
capăt? Nici Gilda din Rigoletto nu 
rămâne la fel până la sfârșitul operei, cel 
pu!in e dezvirginată între actul I și II

Anca Florea: De ce s-a renunţat la 
dramatica scenă “a turnului”, dar s-a 
preferat cea mai banală a dialogului 
Raimondo-Lucia, de ce Edgardo spune 
clar, în tabloul final, că se află lângă 
mormintele străbunilor săi, unde vrea 
să-şi curme viaţa, dar “locaţia” este tot 
cea cu baloane, roabă, platforme, ca şi 
în scena nunţii şi a “nebuniei”, de ce este 
“blocat” de soldaţi cu bariere vopsite 
alb-roşu (ceva asemănător am văzut şi 
în Oedip, la Bucureşti), de ce hainele 
însângerate ale lui Arturo sunt înfipte în 
baioneta unei puşti şi plimbate excesiv-
ostentativ prin scenă, ca nişte trofee (?), 
asemeni falsei scrisori căreia, înainte de 
a o deschide, Lucia… îi ştie conţinutul 
(spunând că dragostea i-a fost trădată, 
deşi nu citise epistola…), de ce în 
cortegiul funerar, coriştii amplasaţi tot 
în plan superior, deschid şi închid 
umbrele?

Microbu': Aaaaarrrrghh! Și totul într-o 
singură frază, cred că e cea mai lungă 
frază scrisă vreodată! Snobule, poate 
suni la Guiness Book să verifici. Nu știu, 
doamnă, credeam că ne explica!i dvs…. 
(apoi cu voce speriată): Alisa avea o 
valiză pentru că asta se întâmplă cu 
servitorii, sunt concedia!i după ce le 

moare stăpânul… Sau antrenorii de 
fotbal după ce echipa lor este eliminată 
din Cupa României… sau… nu știu!!!! 
(ridică neputincios din umeri)

Bătrâna face un gest ferm cu mâna, în 
semn că nu vrea să audă nimic. Se ridică 
și pleacă parcă plutind, la fel de 
fantomatic precum intrase. Lucia își 
revine cu greu. În frunte are un cucui.

 

Scena 4 – Septetul (sic!) 
criticilor de teatru

#1 Oltița Cintec de la Suplimentul 
de cultură:  Io sperai che a me la vita 
tronca avesse il mio spavento… Ma la 
morte non m’aita… Vivo ancor per mio 
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t o r m e n t o ! 
Datul în spectacol:  Colaborările lui 
Andrei Șerban cu Opera Națională 
Română din Iași, trei la număr, au 
însemnat tot atâtea reluări cu artiștii 
trupei și cu colaboratori ale unor 
spectacole realizate de regizor pe alte 
scene ale lumii cu decenii în urmă: 
Troienele (La Mama Theatre New 
York), Indiile Galante (Opera Garnier 
Paris), Lucia di Lammermoor (Opera 
Bastille Paris). Ca exercițiu de formare 
a publicului și ca experiență estetică 
pentru cei ce n-au avut șansa vizionării 
versiunilor originale, reluările sunt 
binevenite. Însă Iașiul cultural are 
potențial pentru un spectacol inedit 
realizat de Andrei Șerban și nu doar 
pentru restituirea unor versiuni de 
odinioară. Ar fi vremea pentru ceva 
nou.

# 2 M i r c e a M o r a r i u d e l a 
Adevărul:  Chi mi frena in tal 
momento?… Chi troncò dell’ire il corso?
Cronică incompletă – Carevasăzică 
“începem cu reluări! ” a exclamat atunci 
un bun, un foarte bun critic de teatru 
român care, deşi călătorise în America, 
nu auzise, pare-se, vorba americană 
“nimic nu e gata până nu e gata.” Când 
totul a fost gata, când a venit vremea 
premierei, entuziaştii dar şi cârcotaşii 
de profesie au aplaudat ori doar au 
recunoscut calitatea de piatră de hotar 
p e n t r u t e a t r u l r o m â n e s c p o s t -
decembrist a spectacolului realizat la 
Naţional de Andrei Şerban. Fapt ce nu i-
a împiedicat pe alţi cârcotaşi să pună la 
îndoială rostul spectacolului cu 
Troienele înfăptuit de acelaşi Andrei 
Şerban în 2012 la Opera Naţională 

Română din Iaşi. În pofida diferenţelor 
evidente dintre montarea din 1990 de la 
TNB şi cea din 2012, s-a vorbit din nou 
despre reluări.

Snobu’ (disonant în acest ansmblu, 
întrerupe această armonie, ca la o 
repeti!ie): Nu, nu, nu, nu! Doamna 
Cintec, intona!i fals! Ce-i asta? Revista 
securistă Săptămâna, de pe vremuri? Ne 
luptăm cu Europa Liberă aici? Cu 
trădătorii de patrie care n-au mâncat 
salam cu soia? Iar dvs. domnule Mircea 
Morariu, dacă doamna Cintec cântă 
prost, ce face!i, îi da!i replica tot prost? 
Vă rog, mai multă concentrare. Relua!i, 
vă rog!

Mircea Morariu:  Chi mi frena in tal 
momento?… Chi troncò dell’ire il corso? 
Spun aceasta în pofida faptului că 
regizorul a declarat undeva că acţiunea 
ar fi plasată în timpul Marelui Război, 
iar declaraţia sa e întărită de decorul 
semnat de arhitectul Octavian Neculai. 
[…] Mă bazez şi pe câteva elemente de 
recuzită, îndeosebi pe aspectul puştilor 
ce iar te duc cu gândul la primele 
decenii ale veacului al XX lea, gând 
contrazis de revolverul specif ic 
arsenalului militar din anii ’30 -40 ai 
aceluiaşi veac.

Snobu’  (exasperat): Stop! Stop! Opri!i! 
Nu așa! E o operă, ce facem aici, ne 
uităm într-un catalog de armament? Vă 
rog, cânta!i cum trebuie, nu cu vocea 
asta, parcă am fi niște puști de 14 ani 
care compară armele din dotarea 
NATO…
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# 3 I u l i a P o p o v i c i d e l a 
Observatorul cultural:  Come rosa 
i n a r i d i t a , e c c .  
Magia “Luciei di Lammermoor” –
 Opera e o artă scumpă, chiar foarte 
scumpă, şi protestanţi cum am devenit 
în sinea noastră, avem tendinţa de a 
vorbi în şoaptă despre resursele pe care 
le pune opera în mişcare. Ei bine, 
această Lucia di Lammermoor n-ar fi 
devenit niciodată un asemenea univers 
magic ce te înghite emoţional fără 
enorm de multe resurse – iar că Opera 
Naţională din Iaşi şi le permite e, în 
sfîrşit, o veste bună.

Snobu': Stop! Doamna Popovici, ce 
protestan!i? Opera e mai scumpă decât 
teatrul pentru că nu se poate altfel, e un 
cor întreg de costumat, e o orchestră de 
între!inut, astea nu se pot înlocui cu o 
bandă de magnetofon. Iar produc!ia de 
la Iași folosește o scenografie unică 
pentru toate cele trei acte, deci e o 
produc!ie economică, oare cum era dacă 
se construia câte un decor pentru fiecare 
act în parte, ca într-o produc!ie clasică? 
Bun, acum, toată lumea, da capo!
Muzica reîncepe.

#4 Dana Țabrea de la Ziarul de 
Iași:  Dezvrăjirea actului teatral se 
produce prin interpretări regizorale în 
materie de decor, prin înlocuirea 
cadrului în care sunt intonate ariile şi 
construirea unor situaţii scenice 
dinamice, prin reconturarea viziunii 
asupra personajelor. ”Castelul” este 
modelat pe trei niveluri: zece uşi 
numerotate, ca de apartament, în 
partea de jos, cu o uşă dublă, ca de bloc 
(central), iar în partea superioară o 

terasă – locul corului/ al figuraţiei din 
background; deasupra uşii duble – un 
fel de mansardă cu geamuri mici, dintre 
care unul spart. Mai există încă două 
niveluri de figuraţie (în plan secund şi 
în prim plan – balerinii). Pe pereţii 
”castelului” sunt montate spaliere, iar 
pe parcurs vor fi folosite poduri 
suspendate. Cam neobişnuit ca într-un 
spectacol de operă să te trezeşti cu 
pârghii, scripeţi, macarale… Acţiunea 
se desfăşoară ba într-o sală de 
gimnastică (bare orizontale, cal cu 
mânere, saltele, bancă), ba într-o curte 
interioară cu elemente de parc de joacă 
improvizat (leagăn, balansoar), ba într-
un salon de spital psihiatric, care ar 
mai putea fi o cameră dintr-o unitate 
militară (o multitudine de paturi 
suprapuse). În permanenţă, decorul 
dezolant (frânghii, butoaie metalice, 
plăci de lemn) contrastează cu subiectul 
romantic şi cu atmosfera configurată 
prin lumini.

Snobu’(luându-și tot mai în serios rolul 
de dirijor): Doamnă, aloo! Cântăm, da? 
Nu citim tabele de inventar. Vă rog, 
relua!i.

# 5 B e a t r i c e L e păd a t u d e l a 
 Liternet:  Ce înseamnă, însă, a 
“moderniza” când povestea în sine este 
tributară unui întreg ansamblu de 
factori socio-politici şi structuri 
economice? […] Enrico, Normanno, 
Arturo şi Raimondo sunt toţi ataşaţi de 
însemnele care le atribuie autoritate, fie 
că este vorba de natura militară sau 
sacră a acestora. Când ele lipsesc, 
rămâne prestigiul câştigat prin capital 
financiar
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Snobu': M’odi, e trema! Nu e aria 
insolven!ei, nici sextetul fiscal! În 
Lucia  e vorba de scena nebuniei! 
Frazarea dvs. e mult prea pre!ioasă, deja 
văd publicul adormind în sală!

#6 Irina Anamaria Prisăcariu de la 
Liternet:  A fost prima dată când am 
văzut un spectacol al lui Andrei Şerban. 
A fost, de asemenea, prima data când 
am urmărit un spectacol de operă. A 
fost, deci, prima dată când am văzut, în 
acelaşi loc şi în acelaşi timp, operă + 
t e a t r u . A m t r e m u r a t d i n t o a t e 
încheieturile şi ne-am lăsat în voia 
acelei minuni care plutea în acel 
moment printre noi. La pauză, am ieşit 
afară, am luat o gură mare de aer şi am 
spus: “Aveam nevoie de aşa ceva! 
Fiecare om are nevoie de aşa ceva.”

Snobu': Domnișoară, e bine, pentru un 
debut e chiar foarte bine, con anima, 
mai trebuie repeti!ii și muncă, dar 
sunte!i pe calea cea bună.

#7 Gabriela Lupu de la România 
liberă:  „Lucia di Lammermoor“, 
tălmăcită de Andrei Șerban – Lucia lui 
Andrei Șerban nu mai este o tânără 
fără apărare, o ingenuă orbită pur și 
s i m p l u d e d r a g o s t e . E a p a r e , 
dimpotrivă, o fire destul de voluntară, 
care se ia de piept cu autoritatea 
eminamente masculină și care ajunge la 
crimă pentru că o altă ieșire din 
„dictatura“ instaurată de bărbați nu se 
mai găsea. Lucia în „lectura“ lui Andrei 
Șerban este o autentică revoluționară. 
Ea își depășește cu mult epoca, 
devenind un fel de feministă avant la 
lettre.

Kid: Nu mai e o tânără fără aparăre, fie. 
Dar de aici până la feminism și mai ales 
până la “autentică revolu!ionară” e cam 
mult. Parcă o și văd, în chip de Ana 
Ipătescu, cu pistoale la brâu, îngrozind 
familia Asthon până la capăt! (Se uită 
spre Lucia) Fată, ești revolu!ionară și 
feministă? Tălmăcește-mi te rog!

Lucia (încă ame!ită, masându-și 
cucuiul): Ce să fiu?

Actul 3. Edgardo

 Restaurantul se golește, e ora 
închiderii. Pe ușă intră un ultim client. 
În mâna dreaptă are o tor!ă care 
seamănă cu flacăra din vârful  Statuii 
Libertății din New York, iar cu mâna 
stângă cară o găleată de apă pe care scrie 
“Isterie”. Fixează tor!a pe masă, apoi o 
stinge cu apa din găleată, cu un gest 
teatral. Efectul produs asupra celor de la 
masă este de uluire și de enervare, în 
același timp. E “Despre demnitate” care 
scrie blogul “Despre Opera”.
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Despre Opera: Tu che a Dio spiegasti 
l’ali, o bell’alma innamorata, ti rivolgi a 
me placata, teco ascenda il tuo fedel.
Tot așa, când mai vedeam încă o 
fotografie cu Lucia de la Paris, îmi 
propuneam să merg s-o văd. Nu mai țin 
minte de ce nu m-am dus, dar fapt este 
că nu am ajuns până acum la Opera 
Bastille s-o văd. Acum, Lucia lui Andrei 
Șerban se face la Iași. Și mi-am dat 
seama că o aștept de peste 20 de ani…

Kid: Cum zicea Caragiale? O flașnetă 
cânta devale, la Gambrinus, aria 
finală, Tu, che al ciel spiegasti…, foarte 
încet și tânguios. Auzi tu, cică Emoția 
zilei, ha!

Despre Opera: Dar am scris și o 
Analiză… Uite: Nu are importanță prea 

mare dacă Andrei Șerban a căutat 
anumite simboluri pentru Lucia lui, 
faptul în sine că spectatorul este 
provocat să facă tot felul de conexiuni 
este o dovadă a profunzimii conceptului 
regizorului.

Toți: Știm! știm! Cu tablouri, artă și alte 
bazaconii! Ne-ai înnebunit! Oprește-te! 
Spectacolul s-a terminat!

 Cortina cade.
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