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în cartea O biografie (Editura Polirom, laşi , 2006), Andrei Şerban ne pune la 
dispoziţie o seamă de detali i referitoare la felul în care s-a închegat echipa ce a 
realizat în 1 972, la Teatrul La Mama, unul dintre marile spectacole ale veacului 
trecut, cel cu Medeea, despre faptul că întâmplarea a vrut ca într-o singură zi 
regizorul să le cunoască pe Liz Swados, cea care avea să compună strania coloană 
sonoră a montări i ,  pe adolescenta Diane, dar şi pe Prisci lla Smith , viitoarea deţi
nătoare a rolu lu i  titular. Mai aflăm din aceeaşi carte cum a organizat tânărul direc
tor de scenă lucrul cu actori i ,  amănunte despre exerciţi i le ce îi ajutau pe aceştia 

să exploreze întreaga 
gamă de sunete "de la 
şoaptă până la ţipăt, 
sau vorbirea pe inspi
raţie, opusă vorbir i i  
normale pe expiraţie", 
exercitii ce aveau ca 
scop ..iărgirea expresi
vităţii vocale pentru a 
face fată structurilor 
fonetice ' complexe din 
latină şi greacă". Frag
mentul consacrat res
pectivului spectacol de 
excepţie e completat 
cu o discutie cu Ana 
Maria Narti', critic de 
teatru de origine ro
mână, stabilit în Suedia, 
prietenă încă din ani i  
studentiei cu Andrei 
Şerban'. Or, Ana Maria 
Narti a asistat la o bună 
parte dintre repetiţiile
cercetare şi a însoţit 
spectacolul în câteva 
dintre turneele pe care 
le-a întreprins prin lume 
( Copenhaga, Baalbeck 
sau Avignon). Astfel s-a 
născut cartea Medeea 
lui Andrei Şerban, de 
puţină vreme apărută 
în l imba română în 
colecţia Eseuri, cronici, 



Însemnări teatrale, editată de Fundaţia Culturală "Carnii Petrescu" şi revista "Teatru l 
azi" (Bucureşti, 2007). 

Volumul de aproximativ o sută de pagini e doar aparent un jurnal de repetiţii 
ori de călătorii teatrale, marcat de experienţele personale ale unui critic deschis la 
minte, conştient că nu e atoateştiutor, care e mistuit de îngrijorarea că nu va putea 
ori nu îi va fi lesne să înţeleagă tot din amplul demers la care e martor, dar care 
îşi împărtăşeşte înţelegerile şi neînţelegerile cititorilor săi ,  cu convingerea că îi mai 
rămân datorii neachitate, că scrisul său poate că nu a surprins suficient de bine 
"prezenţa oamenilor'', că din carte l ipseşte "prezenţa vie a prezenţelor umane" 
(Recitire). Medeea lui Andrei Şerban e, înainte de orice, un exemplar eseu de 
teatrologie, izvorât din bucuria formulării unor întrebări care pornesc de la un proiect 
teatral individual ieşit din comun, spre a-şi lărgi apoi perspectiva şi a viza pro
blematica mai largă a modului însuşi în care o astfel de experienţă bulversează 
cutumele, locurile comune, prefabricatele teatru lui psihologic încremenit ca atare 
dar încremenit deopotrivă în conştiinţa culturală occidentală. "Pentru prima dată în 
experienţa mea de spectator şi de critic - se confesează Ana Maria Narti - văd 
jocul de culme al tragediei , nu-l ascult ca descriere verbală, nu-l privesc ca aran
jament coregrafie, ci-I văd împlinit ca fapt, acţiune" 

Numai că împlinirea aceasta a fost dobândită ca rezultat al unor eforturi cărora 
e şi greu, şi până la urmă inutil să le ţii contabil itatea seacă. E pericolul pe care ştie 
să îl evite Ana Maria Narti .  Andrei Şerban nu a pornit la lucru cu ideea că ştie totul 
despre Medeea. Probabil că recunoaşţerea acestei neştiinţe creatoare a stat la baza 
prieteniei dintre el şi Ana Maria Nart i .  Intrebat de ce a optat tocmai pentru Medeea, 
regizorul a răspuns dezarmant de omenesc: "Pentru că Medeea este o piesă pe 
care n-o înţeleg deloc". Era fascinat de enigma Medeii, dorea să o desluşească cu 
mijloacele teatrului şi voia să le arate şi spectatorilor această enigmă. Şerban nu a 
nutrit nicidecum dorinţa de a pune în scenă o bibliografie a operei . Nu a ţinut cont 
de mulţimea de analize şi comentarii ce vor să explice inexplicabilul Medeii. Pentru 
regizor, Medeea este enigma mamei ucigaşe care, după ce şi-a omorât copii i şi şi-a 
împlinit astfel răzbunarea, se înalţă la cer, aşa cum în religia creştină Mesia se ridică 
la cer. Adesea, pe parcursul repetiţi i lor, s-au ivit întrebări la care, pentru moment, 
Şerban nu a avut răspuns, iar soluţia găsirii acestuia se afla în revenirea la text. 
"Fidelitatea regizorului faţă de text este de netăgăduit; imaginile, ritmurile, tonal ităţi le 
şi sonorităţile versului constituie materia directă a jocului" . Dar, observă Ana Maria 
Narti ,  "tot atât de evidente sunt l ibertăţile pe care regizorul şi le îngăduie faţă de 
text - fragmentele din două piese diferite (cea a lu i  Euripide, în greaca veche, 
şi cea a lui Seneca, în latină - n.m. M.M.) sunt montate nestânjenit, salturile de la 
o l imbă la alta, de la o tragedie la alta fac regula în spectacol". Şi asta, fiindcă 
..tragedia constituie un ţel obiectiv al jocului ,  dar textul ca atare nu e privit ca text 
l iterar, ci ca un conglomerat de experienţe umane care se cer redescoperite ca 
experienţe directe - mişcări , intonaţi i ,  ritmuri, relaţii spaţiale". 

Acest conglomerat de experienţe umane din care e zămislită tragedia Medeii 
generează în inima, sufletul şi mintea criticului-narator rememorarea propriilor sale 
experienţe existenţiale. Ana Maria Narti face parte dintre acei nenumăraţi români 
cărora li s-a furat ţara, cum spuneau în dialogurile lor Matei Călinescu şi Ion Vianu, 
cărora nu le-a mai rămas decât ţara din inimă, cum afirma Monica Lovinescu . lată 
de ce strigătele de durere ale Medeii i se par cât se poate de apropiate de bocetul 
românesc (Cine este Medeea?), aici eseul său căpătând dimensiunile unui incipit 
de studiu de antropologie teatrală. Citim aşadar scrierea unui critic implicat, cu 



evidente încl inaţii către problematizare şi teoretizare. Critic căruia practica punerii 
în scenă îi revelează faptul că Medeea nu e marcată de o presupusă şi frecvent 
invocată eroare de dramaturgie. Critic căruia relectura şi participarea la repetiţi i îi 
revelează faptul că "Medeea este o Lady Macbeth care învinge, ea transformă în 
real itate cumplită visul de sânge al urmaşei sale elisabetane". 

Atunci când a a les spaţiul în care urma să se joace spectacolul produs pentru 
Teatrul La Mama, Andrei Şerban a ambiţionat depăşirea, punerea între paranteze 
a acusticii steri le a teatrului apusean. Spaţiul  însuşi trebuia să se nască din vocile 
actori lor, însă pentru aceasta era absolută nevoie ca vocea însăşi să aibă o spa
ţialitate multilaterală. De fapt, notează Ana Maria Narti ,  în Medeea "voci le creează 
spaţiul  viu" . Andrei Şerban a dus mai departe estetica vocală ale cărei baze au fost 
puse de Peter Brook, demers adesea pus în relaţie cu unul similar însă nicidecum 
identic întreprins de Grotowski . Exegeta demonstrează în capitolul Părăsim 
sa/a-atelier tocmai inconsistenţa teori i lor ce vorbesc despre caracterul identic al 
celor două estetici vocale. "Deosebirea dintre cei doi maeştri (Brook, respectiv 
Grotowski - n.m., M.M. )  stă în definiţia omului pe care ei îşi sprij ină munca şi care 
este bineînţeles şi defin iţie a vocii umane. Pentru Grotowki , omul este încă om 
social ,  om al lumii umane, pentru Brook şi Şerban ,  omul este om mitologic, om 
care trăieşte între două lumi dintr-o dată: cea umană şi cea dinafară de om". Cu 
menţiunea că "vocile formate de Brook şi Şerban amintesc vorbirea arhaică, riturile 
orale, cântul popular din acele regiuni ale lumii în care relaţia concretă vie dintre 
om şi lume nu a fost încă zdrobită de civil izaţia tehnică. Vocile acestea se întorc 
la o sumă de experienţe fundamentale mereu identice, deşi făcute de multe ori şi 
în multe feluri de omenire. Brook şi elevul său Şerban caută să regăsească drumul 
către o sensibil itate uitată" . 

Jurnal de creaţie, repertoriu de întrebări şi răspunsuri posibile, lectură modernă, 
l ipsită de orice fel de inhibiţi i a textu lui clasic, introspecţie în felul de a fi al criticu
lu i ,  izbutit eseu teatrologic şi preţios compendiu de reflecţii cu caracter teoretic, 
Medeea lui Andrei Şerban este, aşa după cum admite însăşi Ana Maria Narti , şi 
un portret al regizorulu i .  "Partea cea mai bună din el este munca. Restul sunt 
caprici i ,  instabil itate, răceală, farmec şi iarăşi farmec, putere de seducţie şi ştiinţă 
de a folosi această putere de seducţie pentru a-i lega de el pe ceilalţi, tristeţe şi 
nel inişte de om care a petrecut prea mulţi ani departe de ţara sa şi de toţi ai lui" . 
Pun această caracterizare a unui erou-artist din stirpea personajelor lui  Thomas 
Mann în relaţie cu nemulţumirea ironică a lui Andrei Şerban căruia nu-i e deloc 
plăcut că la şaptesprezece ani de la revenirea în România ar mai fi considerat încă 
"un subversiv incomod", cum se autocaracterizează în textu l introductiv intitulat 
Teatrul să ia foc! , scris la Cluj în iunie 2007. Că unele dintre spectacolele sale au 
generat nu doar aplauze, aşa cum în chip firesc şi-a dorit regizorul ,  ci şi semne de 
întrebare mi se pare cât se poate de normal în contextul unei vieţi teatrale, din 
păcate, destul de puţin normale. Şi apoi, socotesc că ar trebui să ne bucurăm că 
vremea unanimitătilor a trecut. 

Cartea care istoriseşte povestea unei capodopere beneficiază de o bogată 
iconografie - imagini fotografice atât cu premiera de la La Mama şi cu tumeele 
acesteia prin lume, cât şi cu alte versiuni scenice pe care Andrei Şerban le-a dat 
tragediei Medeii. 

Ana Maria Narti ,  Medeea lui Andrei Şerban, Fundaţia Culturală "Carnii 
Petrescu" ,  Revista . .  Teatrul azi" (supliment) , Bucureşti , 2007. 


