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Anotimpuri de teatru 
 
 
Ideea de a construi printr-un interviu o carte 

nu este o noutate. Poveştile de viaţă ale unor 
oameni deosebiţi sunt semne distincte pentru noi, 
ceilalţi. Este o încercare complicată ca un 
gherghef rafinat, de aceea rolul meu este delicat, 
căci oricâtă străduinţă aş depune tot nu pot 
cuprinde ca într-un tablou toate detaliile ce dau 
farmec vieţii. M-am oprit, iată, pentru a treia 
oară la lumea scenei pentru că acolo se scriu şi 
se rescriu destine. Pe scenă stăpână este clipa iar 
şansa o secondează. În această lume fascinantă 
detaliile joacă un rol esenţial pentru că pe detalii 
se construiesc şi reconstruiesc destine.  

Cea de-a treia personalitate din lumea 
teatrului, invitată la dialog, este actriţa Lucia 
Mureşan, doctor în arte, decanul Facultăţii de 
Teatru din cadrul Universităţii „Spiru Haret”. 
M-au impresionat rând pe rând bucuria cu care 
face orice lucru, simplitatea, feminitatea, 
talentul, decenţa, pe scurt frumuseţea unui om, 
nu mă refer la frumuseţea fizică – deşi, slavă 
Domnului, doamna a fost şi va rămâne o 
frumoasă a scenei româneşti –, ci la frumuseţea 
sufletească, la rafinamentul acestei doamne 
pentru care nimic nu este prea greu. Am stat pur 
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şi simplu de vorbă despre viaţă, despre oameni şi 
fapte, despre iubire, prietenie, bucurie, teamă şi, 
de ce nu, despre ură, trădare şi durere. Am stat 
de vorbă mult, pentru că aveam nevoie să ne 
cunoaştem mai bine, să ne „sprijinim” de 
întâmplările vieţii ca să putem merge mai 
departe. Am văzut-o de multe, de foarte multe ori 
pe scenă, am ascultat-o la Radio, a fost invitată 
şi la emisiunile mele şi aveam în minte multe 
piste de urmărit ca să pot realiza această carte, 
dar intrând pe firul vieţii lucrurile au devenit 
dintr-o dată mai complicate.  

Toate întrebările mele, pregătite dinainte, 
fireşte, „s-au topit”, fiind nevoită să-mi regân- 
desc scenariul. Am redescoperit un om, o femeie 
care nu face caz de succesele ei, care vorbeşte 
frumos şi tandru despre lume, despre bucurii dar 
şi despre necazuri. M-a făcut părtaşă la 
întâmplările vieţii dar nu m-a implicat în nici un 
fel, poate fiindcă viaţa fiecăruia dintre noi este 
unică în felul ei.     

 
Puşa Roth: – Doamnă Lucia Mureşan, pentru 

dvs. dar şi pentru multe alte generaţii de actori, 
de mari actori, teatrul a reprezentat cel de-al 
cincilea anotimp. Care au fost principalele 
repere ale generaţiei dvs.?  

Lucia Mureşan: – Generaţia mea a fost una 
care chiar s-a hrănit cu teatru. Am avut şansa să 
trăim într-un anotimp de teatru extraordinar, să 
avem nişte profesori minunaţi, nişte parteneri 
extraordinari. Am jucat la Teatrul „Nottara” unde 
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era director Horia Lovinescu, unde erau George 
Constantin, Val Săndulescu, Migry Avram 
Nicolau, Constantin Brezeanu, Alexandru Repan, 
Ion Dichiseanu, Marga Barbu, Ştefan Iordache, 
Ştefan Sileanu, Gilda Marinescu, Anda Caropol, 
Liliana Tomescu etc. A fost pentru noi o epocă 
minunată. Mărturisesc că astăzi sunt mai puţin 
mulţumită de mine fiindcă de ceva timp nu am 
călcat pe scenă; o trăiesc ca pe o frustrare, dar 
imensa mea bucurie sunt studenţii cu care lucrez. 
Am avut o promoţie cu care am terminat cei patru 
ani, iar spectacolele noastre de final au fost 
Cântăreaţa cheală de Eugen Ionescu şi 
Moştenirea de Marivaux. Bucuria de a fi cu ei, 
de a face teatru cu ei îmi umple viaţa. 

P. R.: – Actorul are nevoie de o altă 
dimensiune ca să devină profesor? 

L. M.: – Cred că da, deşi eu am început foarte 
curând alături de foştii mei profesori la Institut, 
invitată fiind să încep cariera pedagogică şi am 
parcurs toate treptele: preparator, asistent, lector, 
conferenţiar până la profesor, dar cred că e şi un 
talent până la urmă, un fel de generozitate, o 
bucurie de a dărui, o bucurie de a fi cu ei, de a nu 
obosi alături de ei. Şi pentru mine, vă 
mărturisesc, a devenit aproape o necesitate şi în 
orice caz o mare bucurie. 

P. R.: – Studenţii dvs. acceptă „sacrificiul” de 
a se dedica trup şi suflet teatrului, deşi din punct 
de vedere material nu este tocmai o fericire? 

L. M.: – Da, e foarte greu şi şcoala de azi nu 
mai seamănă cu şcoala de altădată. Nu sunt o 
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nostalgică dar trebuie să recunosc că am avut 
parte de o şcoală extraordinară şi mă străduiesc 
astăzi într-o facultate pe care o iubesc şi pentru 
care am sacrificat şi timp şi energie şi… multe. 
Dar, vreau să spun că am avut şi înţelegerea celor 
care erau cu pâinea şi cuţitul în mână pentru că e 
o facultate mâncătoare de bani, nu e o facultate 
aducătoare de profit. Am reuşit să-i adun şi să-i 
ţin în jurul meu şi pentru şcoală după Ileana 
Berlogea, care a fost decanul acestei facultăţi la 
început. A trebuit să o preiau şi s-o rog să mă 
înveţe pentru că era o meserie nouă. Câtă vreme 
am fost preparator, asistent, lector, conferenţiar, 
nu aveam atâtea griji. Eram un colaborator, un 
ucenic care lucra alături şi împreună cu cei mari, 
la început, cu Sandina Stan, Beate Fredanov, cu 
maestrul Ion Şahighian, cu maestrul Moni 
Ghelerter. După aceea cu Sanda Manu, Mircea 
Albulescu, Adrian Pintea şi era alt fel de 
răspundere, era greu pentru că şi condiţiile de 
lucru erau altele, studenţii erau cei care ne 
justificau într-un fel existenţa. Şi erau grăbiţi, cei 
mai mulţi munceau ca să-şi plătească taxele şi 
chiriile, iar orele pe care le dedicau studiului erau 
mult mai puţine decât cele de pe vremea 
studenţiei noastre… 

P. R.: – Fără munca individuală a 
studentului… 

L. M.: – Da, da. Fără orele practice 
individuale este greu să parcurgi materialul care 
se cere parcurs în cei patru ani, iar de doi ani, în 
cei trei ani. Noi funcţionăm, la Universitatea 
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„Spiru Haret”, pe sistemul Bologna, trei ani 
licenţă, doi masterat şi pe urmă, cine vrea, 
doctoratul. Acesta este standardul Universităţii. 
Noi, tot timpul la teatru, suntem excepţii. 

P. R.: – Aceşti tineri au sentimentul conştiinţei 
propriei lor valori dar şi al non-valorilor în acest 
secol grăbit, când nu te dedici studiului (nu 
generalizăm), când treci printr-o facultate ca 
printr-o zonă complementară? 

L. M.: – E greu de spus dar sunt unii talentaţi, 
dedicaţi, muncitori, care se străduiesc şi vor să 
facă această meserie. Eu, pot să spun, îi şi 
îndrum. De pildă, când Lucian Giurchescu a pus 
în scenă Galy Gay, la Teatrul de Comedie, m-a 
întrebat:„ Ai nişte studenţi buni să intre în 
figuraţie?”  

L-am invitat să-i vadă şi a luat patru studenţi 
de care a fost foarte mulţumit pentru că erau 
foarte creativi, erau liberi şi doi dintre ei au 
rămas să înlocuiască nişte actori care au plecat 
din spectacol. Aşa că, într-un fel, au intrat în 
maşinăria care, la ora actuală, se cheamă teatru. 
Pentru că nu mai sunt trupe stabile de teatru, cu 
repertorii, cu regizori, cu directori care au grijă 
de cariera unui actor special, cum erau la noi, de 
exemplu, George Constantin, Ştefan Iordache, 
Alexandru Repan, Gilda Marinescu, Anda 
Caropol, Lucia Mureşan. Horia Lovinescu a scris 
o piesă pentru noi. Am fost în turneu în toată 
Europa cu Et in Arcadia ego. Pentru mine, Horia 
Lovinescu a însemnat enorm, am jucat în toate 
piesele lui, roluri superbe şi am încercat cu 
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fiecare promoţie să fac scene din piesele lui şi cu 
una dintre promoţii, în anul 2001, am montat Şi 
eu am fost în Arcadia. Le-am dat să citească 
volumul de teatru şi ei au ales. S-a întâmplat să 
avem şi o distribuţie cu care se putea încerca, îşi 
putea încerca puterile cu aceste roluri, care nu 
sunt deloc uşoare. Am reuşit. Şi am reuşit ca la 
premieră să invit alături de mine pe realizatorii 
premierei absolute dar, din păcate, doi nu mai 
erau printre noi, Dorin Varga şi Gilda Marinescu. 
Dar am fost împreună cu Alexandru Repan, 
Rodica Sanda Ţuţuianu, Anda Caropol şi 
studenţii ne-au răsfăţat cu flori, cu admiraţia lor. 
A fost o întâlnire minunată. 

P. R.: – N-aţi avut sentimentul că trebuie să 
urcaţi pe scenă şi să jucaţi? Ce sentimente v-au 
încercat pe parcursul spectacolului? De data 
aceasta eraţi în sală. V-aţi revăzut pe scenă?  

L. M.: – Da. La începutul repetiţiilor, mai 
ales, mă încerca o nostalgie de care nu mă 
puteam despărţi uşor. Am vrut însă altceva, 
studenţii erau foarte cruzi şi trebuia ca ei să fie 
puşi în valoare. Lucrurile n-au semănat. Şi cu 
spectacolul nostru, la un moment dat, detaşarea 
era clară iar implicarea mea în ceea ce făceam 
anulase totalmente zilele şi săptămânile de 
nostalgie. Dar nu-i uşor. Am avut şi un ajutor în 
persoana unui pictor scenograf dedicat promoţiei 
noastre, Cătălin Ionescu Arbore, directorul de azi 
al Operei Naţionale din Bucureşti. Un arhitect şi 
un scenograf cu idei minunate care mi-a fost de 
mare ajutor, în situaţia în care jucam la Sala 
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Rapsodia Piaţeta lui Goldoni şi Et in Arcadia 
ego de Horia Lovinescu. Au fost două spectacole 
pe care le-am jucat două stagiuni cu studenţii.  

P. R.: – Satisfacţia acestei reuşite, de această 
dată a profesorului, a înlocuit cumva satisfacţiile 
artistei Lucia Mureşan? 

L. M.: – Nu, niciodată. Bucuria întâlnirii cu 
publicul, bucuria respiraţiei scenei… 

P. R.: – …aplauzele… 
L. M.: – Da, aplauzele şi sentimentul acela că 

sala e atârnată tot timpul de trăirea ta, de pauza 
pe care o faci, de cuvântul pe care îl rosteşti. E o 
senzaţie unică. 

P. R.: – Pentru că vorbim de tânăra generaţie, 
aş dori să facem un arc în timp, la primul dvs. 
spectacol. 

L. M.: – Primul! Au fost multe prime 
spectacole. Primul la Casandra, primul la Piatra 
Neamţ, unde am fost repartizaţi şi am înfiinţat 
teatrul de acolo, pe care l-am sărbătorit în 2008, 
la 50 de ani. 

P. R.: – Teatrul de la Piatra Neamţ a fost o 
mare şcoală de actorie, o pepinieră în care au 
crescut multe dintre marile talente ale scenei 
româneşti. 

L. M.: – Mare şcoală, mare… Şi primul 
spectacol de la Teatrul Naţional din Cluj şi 
primul spectacol de la Nottara… au fost emoţii 
speciale pentru fiecare spectacol pe tot parcursul 
vieţii, iar fiecare spectacol a fost o premieră în 
felul lui, primul de felul acela. Eu ştiu!? Am jucat 
ingenue, Ofelii, Desdemone, am jucat cochete, 
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multe, multe cochete, încununate, să zicem, de 
Frumoasa Elena, dacă o socotim cochetă.  

P. R.: – Să revenim la anul 1954, an 
definitoriu pentru existenţa dvs. profesională dar 
şi pentru întreaga viaţă. 

L. M.: – Am venit la Bucureşti în toamna 
anului 1954, am dat examen de admitere la 
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, am 
reuşit şi am avut şansa ca profesoara Irina 
Răchiţeanu-Şirianu să mă aleagă în clasa pe care 
urma să o conducă. În anul 1958 am terminat 
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. 
L. Caragiale” din Bucureşti cu calificativul 
„foarte bine” (nota 10). În acelaşi an mi-am dat şi 
examenul de stat, fiind declarată  diplomat în 
Arte. Examenul de producţie al clasei noastre, 
examenul nostru de diplomă, a fost spectacolul 
cu piesa Unchiul Vanea de A. P. Cehov, 
spectacol în care jucam rolul Soniei. Astrov era 
George Motoi, iar Unchiul Vanea era Mihai 
Dogaru. Cronicile au fost excelente: 

„Prima menţiune se cuvine Luciei Mureşan – 
pentru care rolul Soniei constituie o izbândă 
artistică de netăgăduit. Sensibilitate fină şi 
duioasă, Lucia Mureşan realizează cu multă 
convingere acea tărie morală care echilibrează nu 
numai personajul său dar şi pe cel al unchiului 
Vanea, în momentele sale de descumpănire 
sufletească. Măsura vastelor posibilităţi ale 
interpretei se verifică în scena din actul al doilea 
cu Astrov sau în finalul piesei unde purtând 
mesajul autorului, exprimă năzuinţa eroilor săi 
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către odihnă prin muncă.” (C. Cristian, „Viaţa 
studenţească”). 

„Dinamismul liric şi modest al Soniei a aflat o 
interpretă foarte înzestrată în persoana Luciei 
Mureşan. Tânăra actriţă se mişcă puţin, caută să 
fie cât mai cenuşie, cât mai banală, dar izbuteşte 
să farmece şi să atragă atenţia. Într-un rol care-i 
cere să fie o fată urâtă, îndepărtată de la ospăţul 
fericirii, Lucia Mureşan e plină de graţie, 
interesantă şi strălucitoare, fiindcă împrăştie în 
jurul ei devotament şi dovedeşte că are o mare 
capacitate de a iubi. Sunt emoţionante momentele 
în care are posibilitatea de a vorbi despre 
calitatea umană a lui Astrov. Tonul, frazarea, 
sinceritatea Luciei Mureşan dovedesc real talent 
şi inteligenţă. Nici o clipă blazată, deşi cunoaşte 
bine munca şi viaţa, dar în acelaşi timp proaspătă 
şi naivă, ea se dă pe mâna Elenei Andreevna, 
subliniind delicat şi sensibil optimismul ei şi 
naiva încredere, atât de cehoviană, că omul cu 
ochi de înger nu poate avea inima ca mlaştina. 
Finalul, în interpretarea Luciei Mureşan, conţine 
acel germen stenic de dragoste de viaţă, 
caracteristic operei marelui dramaturg, acea 
speranţă într-o lume mai dreaptă şi mai bună, 
unde nu toate resursele omeneşti se vor cheltui 
zadarnic”. (Maria Vlad, „Teatrul”). 

Promoţia noastră a inaugurat Studioul 
Casandra în stagiunea 1957 – 1958. 

Spectacolele au fost: Orologiul Kremlinului 
de N. Pogodin, în care jucam rolul Maşei – fiica 
eroului principal interpretat de Constantin 
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Codrescu; Copacii mor în picioare de A. Casona, 
Invazia de L. Leonov, în care jucam alături de 
Eugenia Popovici – invitată să joace împreună cu 
noi. Am mai jucat de asemenea în spectacolul 
Pygmalion de G. B. Shaw, pus în scenă de un 
coleg de la clasa de regie, Dinu Iliescu.  

 
Doamna Lucia Mureşan râde discret, frumos, 

cu deosebită eleganţă. Privind-o, în timp ce 
povestea, am zărit pentru câteva clipe trăsături 
ale personajelor interpretate de-a lungul anilor, 
dar repede, foarte repede, distinsa doamnă decan 
a schimbat registrul, continuându-şi mărturisirea 
cu o dicţie impecabilă, cunoscută şi recunoscută 
voce a scenei, a radioului şi televiziunii. Lucia 
Mureşan a fost o prezenţă aproape permanentă 
la spectacolele de teatru, în emisiuni speciale 
dedicate marii poezii a lumii, în emisiuni 
dedicate, în special, culturii, dar şi în emisiuni 
publicistice obişnuite. Pentru Lucia Mureşan 
obişnuit înseamnă, în opinia mea dar şi a 
multora ca mine, special. Un om special creează 
în jurul său o lume specială. Pe parcursul 
discuţiei noastre ne-am acordat reciproc timp de 
reflecţie pentru că viaţa are nevoie de tăceri dar 
şi de dialogul de… pauze. Respiro. Continuăm. 

 
P. R.: – Aţi fost o răsfăţată a regizorilor, a 

teatrului, în general. 
L. M.: – Mde, ce să spun? Cam aşa este. 

Radioul a fost casa mea de dimineaţă… 
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P. R.: – Televiziunea, casa de la prânz şi 
teatrul, casa de seară… 

L. M.: – Aşa s-a întâmplat!! 
 
Râde, amuzată de propriile sale isprăvi. Şi 

totuşi cu câtă discreţie mărturiseşte aceste 
biruinţe, succesele, munca de ani şi ani, 
străduinţa exemplară pentru fiecare apariţie, 
indiferent de durata acesteia. 

 
P. R.: – Aţi avut multe „case frumoase”, 

doamnă Lucia Mureşan! Răsfăţul despre care 
vorbeam n-a apărut întâmplător ci ca o 
recunoaştere a talentului dvs., a muncii dar şi a 
seriozităţii cu care aţi tratat fiecare subiect în 
parte, indiferent dacă vorbim de teatru, de radio 
sau de televiziune. Ştiţi vorba aceea, după muncă 
şi răsplată… 

L. M.: – E adevărat. E vorba de mult respect 
pentru tot ce făceam în şcoală şi apoi ce am 
deprins de la maeştrii cu care am lucrat şi la Cluj 
dar şi la Bucureşti, perioadă în care magia 
scândurii era vie, în care sfinţenia serii de 
spectacol era însuşită, asumată. 

P. R.: – Teatru înseamnă magie şi pentru 
actor dar şi pentru spectator, căci altfel de ce ar 
merge la spectacol? 

L. M.: – Da, este o magie, nici nu ştiu cum să 
spun, pentru că şi o sală de teatru goală, în care 
intri, exercită o atracţie specială, conţine într-un 
fel zâmbete, gemete, bucurii, regrete, disperări, 
iubiri.  

 12



 
Schimbă subtil registrul amintirilor dar sensul 

este acelaşi pentru că viaţa unui artist nu poate fi 
desprinsă, secţionată, împărţită de ceea ce este 
acasă, la plimbare, în călătorii. Totul este într-un 
amestec firesc, viaţa de artist cu viaţa omului. 
Amintirile decurg aşa cum au rămas ele în 
memoria afectivă a interlocutoarei mele. Oricât 
de colorate de sensuri ar fi cuvintele, ele nu au 
capacitatea să cuprindă şi să explice toate 
trăirile unei vieţi de om. 

 
Mi-aduc aminte că în toate călătoriile noastre, 

pentru că eram împreună cu bărbatul meu, am 
intrat la Garnier (Opera din Paris), la Chaillot, 
teatru pe scena căruia am jucat mai târziu două 
seri la rând Et in Arcadia ego… Mi-aduc aminte 
că el voia să le fotografieze şi primeam de fiecare 
dată aprobare să facem lucrul acesta. La Scala a 
fost o emoţie greu de povestit. Când ne-am aşezat 
într-un fotoliu să ascultăm o arie, noi fiind 
amândoi clujeni, crescuţi de mici cu operă şi 
teatru, a fost extraordinar. Maria Callas cânta 
Norma de Bellini. O sală de teatru este ca o 
catedrală… Mi-aduc aminte că eram în Mexic, 
într-un turneu fabulos cu Teatrul „Nottara”, în 
care Gilda Marinescu luase un premiu cu o piesă 
românească de Radu Dumitru şi intram în 
uriaşele catedrale romano-catolice unde zilnic 
erau concerte de pian, de vioară iar în dimineţile 
în care era linişte şi nu era decât ici-acolo câte un 
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personaj care se ruga, aveam senzaţia că intru 
într-un teatru. 

P. R.: – S-au schimbat oare reperele de viaţă, 
din teatru pentru tânăra generaţie în raport cu 
generaţia dvs.? Aş dori să luaţi în calcul şi 
schimbările profunde, politice, sociale, 
economice şi, de ce nu, culturale. 

L. M.: – Trebuie să recunosc că şi viaţa era 
alta. În ceea ce mă priveşte  stăteam „acasă”, sora 
mamei mele stătea în Bucureşti, iar eu am stat la 
ea cei patru ani de facultate, împreună cu verii 
mei. Eram o familie şi am rămas o familie. 
Mergeam la şcoală, la Izvor unde, la etajul şase, 
era o bibliotecă şi între cursuri stăteam acolo şi 
evident citeam. Seara mergeam la teatru şi 
ajungeam acasă târziu. Dar asta era viaţa de 
dimineaţa până seara. La şcoală, pe culoare, mă 
întâlneam cu maestrul Bălţăţeanu, cu Aura 
Buzescu, Radu Beligan, Marietta Sadova, Ion 
Finteşteanu, Marcel Anghelescu. Aceştia ne erau 
profesorii, iar asistenţi erau Iani Cojar, Vlad 
Mugur, Valeriu Moisescu, Elena Negreanu, Zoe 
Stanca. Şi atunci ce să spun? Noi am fost deprinşi 
cu munca de mici, spun asta fiindcă la 20 de ani 
terminam institutul. Am făcut un liceu cu zece 
clase, aşa era pe vremea aceea, şi-mi aduc aminte 
că erau diplome roşii şi albastre. Cele roşii erau 
de excelenţă şi ne dădeau dreptul de a intra la 
facultate fără examen de admitere. Eu, evident, la 
teatru a trebuit să dau examen de admitere. În 
fiecare an, în vacanţele pe care mi le petreceam la 
Cluj, mă întâlneam cu colegele de liceu care erau 
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supărate foc pe mine că m-am dus la teatru în loc 
să urmez o facultate serioasă la Cluj. 

 
Amintirea aceasta a amuzat-o extraordinar, 

deşi au trecut atâţia amar de ani şi s-a abţinut să 
nu râdă în hohote. Cred că preţ de câteva 
secunde chiar a retrăit clipele acelea din prima 
tinereţe. Fiecare cu destinul său. 

 
Ei, şi după 10-15 ani lucrurile se mai 

schimbaseră, părerea lor era alta, mai ales după 
turneele pe care le făceam prin toată ţara, inclusiv 
la Cluj. „Ce-ai reuşit să faci, nimeni nu-şi 
imagina”, mi se spunea. În şcoală eram un copil 
cuminte, în primul rând fiindcă eram obligată de 
nişte condiţii obiective să fiu cât mai discretă. 

P. R.: – Pentru că am ajuns la  Cluj, în lumea 
copilăriei dvs., mă gândesc cum de au fost de 
acord cu actoria părinţii şi bunicii dvs.? 

L. M.: – Tatăl meu, Leontin Mureşan, a fost 
un magistrat important în Cluj până în 1948, când 
a plecat din magistratură; între 1950 – 1953 a fost 
arestat. Mama a lucrat la Arhivele Statului şi la 
Biblioteca Universitară din Cluj. 

Şcoala primară am început-o la Sibiu, unde 
părinţii mei au fost mutaţi cu serviciul. Tatăl meu 
a fost mai mulţi ani pe front. 

Şcoala primară am terminat-o la Cluj în anul 
1944, la Şcoala Bob, unde merg cu drag şi astăzi. 
Am fost colegă de clasă la Şcoala Bob cu Ionel 
Haiduc, preşedintele de astăzi al Academiei 
Române. Liceul l-am făcut la Liceul nr. 2 din 
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Cluj (azi Liceul „Mihai Eminescu”). Am terminat 
liceul în anul 1954 cu diplomă de merit, diplomă 
ce îmi dădea dreptul să intru la orice facultate 
fără examen de admitere. Însă eu am ales teatrul. 

I-am spus întâi mamei iar ea mi-a zis: 
„Trebuie să vorbeşti cu tata!” Uitându-se la mine, 
tata mi-a spus vorbe pe care le-am repetat de 
multe ori unor părinţi tiranici: „Lucica dragă, îţi 
vreau binele şi vreau să ai o viaţă frumoasă, dar 
meseria şi bărbatul ţi le alegi singură, pentru că tu 
ai să trăieşti toată viaţa şi cu meseria şi cu 
bărbatul tău. Eu nu vreau ca vreodată să te 
gândeşti că din cauza noastră, a mamei şi a mea, 
ai greşit.” Atunci aveam 16 ani şi vreo câteva 
luni! 

P. R.: – O fată care până nu demult se juca cu 
păpuşile… 

L. M.: – Tata avea mare încredere în noi, în 
mine şi în sora mea, viaţa cu întâmplările ei ne 
maturizase destul de repede. Părinţii noştri ne-au 
tratat întotdeauna ca pe nişte mici egali, adică 
părtaşi la sărbători dar şi la toate greutăţile care 
se abătuseră peste familia noastră. Noi am rămas 
singure o vreme, doar cu mama şi cu bunicii 
materni. Amândouă, sora mea şi cu mine ne-am 
asumat cu o nonşalanţă, aş spune, aproape 
copilărească toate aceste sarcini care nu ne-au 
cocoşat ci, dimpotrivă, ne-au creat aproape o 
armonie interioară. Românii spun că durerea, 
suferinţa dacă nu te omoară, te întăreşte. Am 
simţit-o adesea, de-a lungul anilor. 
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P. R.: –  Şi v-au dat importanţă, aţi devenit 
mai mature, conştiente de rolul încredinţat. 

L. M.: – Da. Încrederea tatălui meu mi-a pus 
pe umeri o greutate dar şi o răspundere teribilă. 
Revenind la discuţia despre alegerea meseriei, 
văzându-mă hotărâtă, mi-a zis: „Ai vrea să cerem 
părerea cuiva avizat?” „Da, bineînţeles, m-ar 
ajuta”, i-am răspuns eu. Mai ales că atunci nu se 
pomenea de şcoli populare de artă. Îmi plăcea 
poezia şi eram cea mai bună din clasă la română 
şi la istorie. Mama era profesoară de istoria artei 
şi când era vorba de exemplificări, eu eram cea 
care citeam. Aveam un glas grav care contrasta 
cu „mutra” mea copilăroasă. Irinei Răchiţeanu 
tocmai asta i-a plăcut când am dat examenul de 
admitere la Institut. Atunci, la Cluj, tatăl meu m-a 
luat de mână şi m-a dus la maestrul Braborescu, 
care era artist al poporului. Un om extraordinar! 
Fusese rectorul Institutului de la Cluj, care 
tocmai se desfiinţase. Crescuse cel puţin două 
generaţii de actori, tineri veniţi din toată 
Transilvania. Era un intelectual de rasă, 
incredibil, absolvent de filozofie şi de drept, de 
acolo se cunoştea cu tatăl meu care făcuse şi el 
un an de Conservator pentru dicţiune. Era un 
obicei al vremii. M-au ascultat amândoi, aveam 
nişte emoţii îngrozitoare şi la sfârşit maestrul l-a 
luat pe tata de umăr şi i-a spus: „Leontine dragă, 
las-o să se ducă, o să reuşească sărăcuţa.”  

În fiecare vacanţă de vară treceam pe la 
maestru cu tata să-i facem o vizită. Stătea într-o 
cămăruţă, o mansardă modestă, boemă, 
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fermecătoare. Şi după anul obligatoriu petrecut la 
Piatra Neamţ, am venit la Cluj, acasă. Oricum, 
directorul teatrului de atunci îmi propusese un 
contract chiar la Casandra, dar repartiţia 
guvernamentală m-a trimis la Piatra Neamţ 
împreună cu toată promoţia, cu toate spectacolele 
de la Casandra. Prin urmare, în toamna anului 
1958 am plecat cu toţii cu repartiţie 
guvernamentală la Piatra Neamţ, unde am 
înfiinţat Teatrul de Stat (pe atunci o secţie a 
Teatrului de Stat din Bacău). La Piatra Neamţ am 
jucat repertoriul de la Casandra. În spectacolul 
Arborele genealogic de Lucia Demetrius, pus în 
scenă de un coleg regizor, am jucat rolul 
principal, Laura Ciobanu. În vara anului 1959 am 
plecat la Cluj, la Teatrul Naţional, unde colegul 
de la regie Cornel Todea îşi dădea examenul de 
stat cu o piesă românească şi mă distribuise în 
rolul principal. Piesa era Secunda 58 de Dorel 
Dorian şi debutul meu pe scena clujeană a fost un 
succes. Cu Dorel Dorian am rămas prieteni pe 
viaţă. Ne vedem cu mare bucurie şi acum, la 
Bucureşti. Jucam alături de vedete din toate 
generaţiile: Ştefan Braborescu, Maria Cupcea, 
Magda şi Ion Tâlvan, Aurel Giurumia, Gheorghe 
Radu, Constantin Anatol, Ileana Ploscaru, Silvia 
Ghelan, Călin Florian ş.a. 

P. R.: – Vă invit să rememoraţi perioada 
petrecută la Naţionalul clujean. 

L. M.: – În aceeaşi stagiune 1959 –1960 am 
jucat rolul Ninca în Aristocraţii de Pogodin, rolul 
Becky Thatcher în spectacolul Aventurile lui 
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Tom Sawyer, în regia lui Victor Tudor Popa, am 
participat alături de marii mei colegi la un recital 
cu scene din piesele lui A. P. Cehov, am fost 
Comentatoarea în spectacolul cu piesa Poveste 
din Irkuţk de Arbuzov, Ana din Tache, Ianke şi 
Cadâr de V. I. Popa şi am început repetiţiile cu 
Hamlet de William Shakespeare. Era o primă 
stagiune cu roluri deosebit de interesante, care m-
a impus publicului clujean atât de exigent şi care 
m-a integrat într-un colectiv foarte valoros.  

P. R.: – Într-un număr din iunie 1960 al 
ziarului „Făclia”, avem scris negru pe alb că 
publicul dar şi criticii v-au remarcat talentul, 
deşi eraţi proaspăt venită pe scena Naţionalului 
clujean: „Deşi apariţia sa pe scena Teatrului 
Naţional din Cluj este de dată relativ recentă, 
tânăra actriţă Lucia Mureşan a câştigat – curând 
şi pe merit – însufleţitele aprecieri ale iubitorilor 
teatrului. Prin dezinvoltura şi naturaleţea cu care 
îşi susţine rolurile, ea s-a impus printre 
interpreţii de talent ai scenei noastre...” 

L. M.: – La sfârşitul stagiunii, Teatrul 
Naţional din Cluj face două turnee importante în 
ţară: la Sibiu şi la Iaşi, cu spectacolele cele mai 
reprezentative. Era o tradiţie păstrată ani şi ani. 
La Sibiu era marele om de teatru Radu Stanca, iar 
Iaşul era marele centru de tradiţie culturală. 
Aceste schimburi între teatrele noastre au fost o 
veritabilă şcoală pentru public şi pentru noi, prilej 
de întâlniri creatoare, pline de învăţăminte. 

M-am întâlnit cu maestrul Braborescu în 
Hamlet. Domnia sa era Primul Gropar iar eu 
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jucam Ofelia şi am stat atunci de vorbă mult, 
mult, foarte mult. Era îngrozitor de exigent. 
Repetam, Constantin Anatol era Hamlet, era şi 
coregizor alături de Miron Niculescu de la 
Bucureşti. Erau artişti emeriţi în jurul meu, 
Regele – Sandu Rădulescu iar Regina – Maria 
Cupcea, Polonius –Alexandru Marius, fratele lui 
Ilarie Voronca, Primul actor – Ion Tâlvan, toţi 
„greii” din teatru care-mi încântaseră copilăria şi 
adolescenţa. Maestrul Braborescu era când în lojă 
la rangul întâi, când la rangul doi, când la galerie 
şi spunea: „Nu se aude! A plătit şi ăsta de aici să 
te audă.” 

 
Râzând, aproape că era în acel timp al 

repetiţiilor, al începutului de carieră, dar Lucia 
Mureşan de astăzi se află în loja în care altădată 
era maestrul Braborescu, adresându-i-se 
imaginar Ofeliei, o Ofelie care a contribuit la 
consacrarea actriţei. Continuăm pe un ton 
jumătate glumeţ, jumătate serios.  

 
Încep primele săptămâni de repetiţie în sală. 

La Cluj este o sală mare cu o acustică minunată, 
trebuie să spun asta fiindcă lumea ştie atât de 
puţine lucruri despre marii noştri actori, 
intelectuali de mare calitate şi rafinament. Să 
amintesc în acest context că maestrul Braborescu 
a fost primul regizor şi traducător din Luigi 
Pirandello. La Cluj s-a jucat prima oară 
Pirandello, după Italia. Ştefan Braborescu a jucat 
la Iaşi Hamlet pe care l-a tradus pentru el, a jucat 
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Laert, după aceea Actorul şi în final Groparul. 
Nici un actor din România nu a avut o asemenea 
performanţă.  

Dar să revenim. O colegă aştepta un copilaş, 
juca Polixenia din Hecuba lui Euripide cu Magda 
Tâlvan, o mare tragediană care interpreta rolul 
principal şi maestrul Braborescu spune: „Ia şi 
citeşte, o să repetăm – el pusese spectacolul – şi 
dacă merge, jucăm.” A mers şi am jucat.  

Se juca Intrigă şi iubire. În rolul Luisei fusese 
distribuită aceeaşi persoană devenită acum 
indisponibilă şi maestrul îmi spune iarăşi să iau 
textul să-l citesc. Ştefan Braborescu juca rolul 
muzicianului Miller şi Maria Cupcea pe al soţiei 
lui, aceasta urma să fie aşadar familia mea. Am 
repetat cu ei cu o răbdare infinită, e greu să intri 
într-un spectacol făcut, jucat de zeci şi zeci de 
ori, dar a fost o experienţă extraordinară.  

Mi-amintesc că am fost într-o deplasare, că nu 
pot să spun turneu, la un cămin cultural – scena 
am povestit-o studenţilor de multe ori. Jucam 
Intrigă şi iubire şi la sfârşit, când iubitul 
Ferdinand este convins că Luise îl înşeală, îi 
pregăteşte un pahar şi picură otravă; un copilaş 
încântător din sală – trebuie să vă spun că am 
simţit cât de tare mă iubeşte şi cât de mult voia să 
trăiesc, să nu mi se întâmple nimic rău – de-abia 
ajungea cu căpşorul la rampă, îmi şopteşte: „Tu, 
nu be! nu be!” Vă închipuiţi că toată sala 
murmura, colegii mei s-au întors şi ei cu spatele. 
Ce să fac? Nu se mai termina piesa, trebuia să 
beau şi am băut, cred că prima oară cu spaimă că 
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beau otravă, că mor şi copilaşul o să sufere. Şi 
beau, şi cad, şi mor, iar micuţul, ardelean cu 
umor, zice: „Iui, ce proastă eşti!” Sala nici n-a 
îndrăznit să râdă. Erau ţărani cu foarte mult bun-
simţ, ei nu au putut să râdă cu un mort pe scenă! 
Copilaşul era plâns tot. Nu pot să-l uit, nu pot să 
uit sentimentul acesta extraordinar că el a crezut 
întreaga poveste.  

La Cluj am învăţat multe de la aceşti maeştri 
minunaţi care se preocupau de cărţi, reviste, 
aveau prieteni la Paris, Viena, călătoriseră mult 
înainte de război. Mai târziu erau stewardese care 
aduceau reviste, ele fiind fidelele noastre 
spectatoare şi aceste publicaţii erau ca o 
mireasmă, ca o adiere de libertate, ce ne lega de 
lumea „de dincolo”.  

 
Amintirea aceasta a emoţionat-o – oare a câta 

oară? – dar a şi amuzat-o în egală măsură. 
Întâmplările simple rămân, de cele mai multe ori, 
repere în viaţa unui artist. Altfel cum ne-am 
explica prospeţimea gândului faţă de o faptă de 
mult petrecută?  

Continuăm, pentru că viaţa este şi ea ca un 
râu de munte, iar evenimentele ei sunt cascadele 
care îi dau atâta farmec. 

 
În stagiunea 1960 – 1961 repet în Discipolul 

diavolului de G. B. Shaw, Partea leului de 
Constantin Teodoru, Când înfloresc migdalii de 
Angela Niculescu-Plati şi încep repetiţiile la 
Puterea întunericului de Lev Tolstoi. La 
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sfârşitul stagiunii, turneul obişnuit de 30 de zile 
la Iaşi. Regizorii spectacolelor sunt Victor Tudor 
Popa şi Otto Rappaport. Partenerii: Ştefan 
Braborescu, Silvia Ghelan, Constantin Băltăreţu, 
Gheorghe Damian, Ligia Moga, Viorica Dimi- 
triu, Ileana Ploscaru... 

Pentru turneul din vară intru într-un spectacol 
mai vechi al teatrului, Hecuba de Euripide, în 
rolul Polixeniei. A fost o bucurie să joc alături de 
marea tragediană Magda Tâlvan în rolul Hecubei. 
Era un spectacol din repertoriul permanent al 
teatrului pe care l-am jucat mai multe stagiuni. 

Stagiunea 1961–1962 readuce pe afiş toate 
spectacolele în care joc. Asta însemna că ele au 
succes. Premiera cu Puterea întunericului este 
un nou succes pentru noi toţi. Mica Aniutca a fost 
un rol în care am dat un greu examen de 
compoziţie actoricească, examen pe care l-am 
trecut cu bine, cu succes.  

O altă premieră a acestei stagiuni a fost 
Oameni care tac de Al. Voitin – jucam rolul 
Rada. A fost un spectacol bun, făcut cu mult 
profesionalism. Bucuria noastră a tuturor a fost 
ocazia pe care direcţia teatrului ne-a oferit-o de a 
juca în compania lui Grigore Vasiliu-Birlic 
(spectacolul se juca şi la Teatrul Naţional din 
Bucureşti şi s-a făcut acest schimb de interpreţi). 
Au fost săli arhipline şi un mare succes. Pentru 
noi toţi a fost o experienţă de neuitat... ca şi 
emoţiile de altfel... 
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Am mai repetat o piesă grecească, Insula 
Afroditei, pe care la o primă vizionare cineva a 
oprit-o... nu mai ştiu de ce... 

Turneul de la Iaşi în vara anului 1962 a fost un 
prilej să mai repet un rol în Scrisori de dragoste 
de Virgil Stoenescu, special pentru Iaşi. 

Jucam în Hamlet, în Puterea întunericului, în 
Hecuba, în Scrisori de dragoste, Când înfloresc 
migdalii, aveam un loc al meu în acest teatru pe îl 
cunoşteam de copil şi unde visasem să joc... 

La Cluj am avut fericita ocazie să întâlnesc 
câteva zile o delegaţie de mari actori francezi în 
vizită la noi în ţară: Jean Marais, Odile Versois şi 
Geneviève Cluny. Atunci mi s-a părut o minune 
şi-i binecuvântam în gând pe părinţii mei datorită 
cărora ştiu franţuzeşte... (păcat că nu am 
fotografii cu ei). 

Stagiunea 1962–1963 începe cu Hamlet… 
deci sub auspicii foarte bune. Vine la Cluj pe post 
de prim-regizor Radu Stanca. Încep cu el 
repetiţiile la Unchiul Vanea de A. P. Cehov, de 
astă dată în rolul Elenei Andreevna. Au fost nişte 
lecturi tulburătoare, dar repetiţiile s-au prelungit 
şi eu la sfârşitul stagiunii am plecat, din motive 
de familie. 

P. R.: – Doamnă Lucia Mureşan, vă propun 
să trecem la o altă etapă a existenţei dvs., cea 
legată de Institutul de Teatru, adică la pasul 
decisiv spre Capitală. 

L. M.: – În 1962 soţul meu Ion Miclea, ziarist 
la Cluj, dăduse concurs şi reuşise la 
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„Contemporanul” condus de George Ivaşcu. A 
fost fidel acestei reviste până în anul 1990. 

În toamna anului 1962 s-a materializat 
proiectul profesoarei Sandina Stan de-a mă 
readuce în Institut la Catedra de Arta şi Tehnica 
Vorbirii (fusesem una dintre studentele ei cele 
mai bune...). A fost şi pentru mine o mare bucurie 
să lucrez din nou alături de profesorii mei, de astă 
dată colaborând altfel... Eleganţa cu care m-au 
primit şi m-au ajutat să fac primii paşi în această 
dificilă meserie a fost o veritabilă lecţie de viaţă 
(mă străduiesc să nu o uit astăzi, când cei tineri 
lucrează împreună cu mine întru perfecţionarea 
mijloacelor lor de expresie profesională). 

La Institutul de Artă Teatrală şi Cinema- 
tografică „I. L. Caragiale” am lucrat la catedra 
condusă de artista emerită Sandina Stan, alături 
de Theodor Speranţă (minunatul „om de radio”), 
de Mihai Dogaru, de Vasile Moisescu, de Marga 
Boureanu, am colaborat la început cu clasele 
conduse de profesorii Beate Fredanov, Ion 
Finteşteanu, Moni Ghelerter, Petrică Vasilescu. 
Au fost ani în care nu am încetat să studiez cot la 
cot cu studenţii mei, să mă perfecţionez alături de 
ei şi de profesorii lor... Marele meu regret era 
însă că nici un teatru din Bucureşti nu anunţa nici 
un fel de concurs pentru tineri (după trei ani de 
stagiu aş fi avut dreptul să mă prezint).  

După un an, în 1964, Vlad Mugur a preluat 
direcţia Teatrului Naţional din Cluj (Silvia 
Popovici era la Cluj cu Maxim Berghianu) şi 
primesc un telefon într-o noapte, la începutul 
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anului 1965. Vlad Mugur mă invită să joc în 
spectacolul pe care voia să-l monteze în premieră 
absolută în România, Ondine de Jean Giraudoux. 
Marietta Sadova era chemată să dea viaţă acestui 
text extraordinar. Traducerea fusese făcută cu 
pana plină de har a Otiliei Cazimir, special pentru 
Teatrul Naţional din Cluj.  

Vlad Mugur mă cunoştea din şcoală şi m-a 
văzut jucând Sonia, Clara din Egmont, Agafia 
Tihonovna din Căsătoria de Gogol. Am vorbit 
îndelung şi când m-a chemat la Cluj ca să joc 
Ondine, i-am spus: „Nu cred că ştiu piesa.” El 
mi-a răspuns răspicat: „Nu-i nevoie să ştii piesa. 
Vii la Cluj şi joci Ondine. Pune Sadova.” 
Bărbatul meu, care a observat că sunt nelămurită, 
mi-a spus: „Du-te la Cluj şi te lămureşti despre ce 
e vorba.” Când am ajuns acasă, la Cluj, mă 
aştepta o scrisoare cu indicaţii despre ce trebuia 
să fac. Bineînţeles că a doua zi dimineaţă, după 
convorbirea cu Vlad, m-am dus să iau piesa de la 
Institut. Nu era text românesc şi am luat un text 
în franceză şi în tren l-am citit. Mariettei Sadova, 
care mă ştia şi dânsa din şcoală, nu i-a plăcut 
traducerea din teatru şi i-a scris Otiliei Cazimir la 
Iaşi. I-a trimis textul şi Otilia Cazimir a făcut o 
traducere plină de poezie într-un timp record.  
Mi-aduc aminte că i-am dat telefon după 
premieră, a fost fericită şi am o dedicaţie superbă 
pe un volum de poezii: „Pentru Ondine, – Cu 
dragoste de soră mai mare. Otilia Cazimir”. Cred 
că a fost al doilea sau al treilea moment în care 
am simţit că s-a pogorât duhul sfânt, cum 
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spuneau bătrânii din teatru. Am jucat puţin la 
Cluj şi apoi am venit cu spectacolul la Bucureşti. 
A fost un succes-monstru. Marietta Sadova era 
după ani de puşcărie, de Botoşani, de Petroşani, 
nu avea voie în teatrele naţionale, iar Vlad a spart 
într-un fel gheaţa invitând-o la Cluj, având şi 
protecţia lui Maxim Berghianu, soţul Silviei 
Popovici. De ce să nu recunoaştem că anii în care 
el a fost la Cluj, au fost nişte ani de aşezare a 
intelectualităţii artistice şi ştiinţifice la locul 
cuvenit. Era prezent la premiere, avea o nevastă 
actriţă, venea la sesiunile ştiinţifice din 
Universitate – era inginer. Nu ştiu dacă era 
prieten, dar în orice caz frecventa marii medici, 
marii profesori. Mi-aduc aminte că am întâlnit în 
casa lor oameni care erau prieteni şi cu părinţii 
mei, din generaţia lor. Era un sentiment de 
siguranţă, de securitate într-o lume care nu 
întotdeauna preţuia valoarea intelectuală şi 
artistică. Atunci erau „Tribuna”, „Steaua”, erau 
personalităţi ca Baconsky, toată lumea se uita 
după ei pe stradă, erau superbi, eleganţi, sfidând 
aproape sărăcia sau uniformitatea. „Tribuna” şi 
„Steaua” erau două reviste serioase care aveau 
colaboratori şi din străinătate. Scriam şi eu din 
când în când câte un interviu cu câte un oaspete 
al Teatrului. Mi-aduc aminte că a venit în turneu 
la Cluj Teatrul din Leningrad, iar directorul 
teatrului, Zavadski, mă rugase să-i însoţesc. Eu 
vorbesc bine ruseşte după şase ani de limbă rusă 
la liceu. I-am dus la Grădina Botanică, apoi pe o 
stradă unde se află o biserică veche, unde e 
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statuia Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, o 
biserică-cetate şi, nu ştiu, la un moment dat am 
luat nişte covrigi şi am zis „merci”. Atunci 
Zavadski mă întreabă dacă vorbesc franceză. 
Mirată, i-am răspuns afirmativ. El: „Putem vorbi 
câteva cuvinte?” „Da, sigur, îmi face plăcere”, îi 
răspund. Zice: „Dar de unde ştii?” „De acasă.” 
„Şi ruseşte de unde ştii?”, continuă el. Eu i-am 
răspuns amuzată: „De la şcoală.” Era ca un copil 
curios. Am vorbit franţuzeşte o vreme şi mi-a 
spus un lucru care m-a uluit, că era dintr-o 
familie de ruşi albi cu educaţie franţuzească. 
Rămăsese în viaţa artistică şi era o mare 
autoritate artistică în teatrul din Uniunea 
Sovietică. 

P. R.: – Revenim la Ondine? 
L. M: – Am spus toate acestea pentru a vă 

înfăţişa şansa extraordinară pe care viaţa mi-o 
oferea. A fost un spectacol minunat. Un adevărat 
eveniment teatral clujean, pe care turneul din 
luna aprilie 1965, la Bucureşti, l-a transformat 
într-un triumf. Turneul a fost cu Ondine în regia 
Mariettei Sadova, unde îi aveam parteneri pe 
Vladimir Jurăscu, George Motoi, Vistrian 
Roman, Ion Tâlvan, Maria Cupcea, Dorina 
Stanca şi George Nuţescu şi Gheorghe Nuţescu, 
cu Constructorul Solness de H. Ibsen, în regia 
lui Vlad Mugur, cu Silvia Popovici, Septimiu 
Sever, invitat în spectacol şi maestrul Ştefan 
Braborescu şi cu Fii cuminte, Cristofor! de 
Aurel Baranga, cu Silvia Ghelan în rolul 
principal (era obligatoriu ca pe afişul turneului să 
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figureze şi o piesă românească). Trebuia o scenă 
mare şi am jucat la Rapsodia pe Lipscani. Se juca 
puţin teatru acolo. 

P. R.: – Era sediul Ansamblului folcloric 
„Ciocârlia”. 

L. M: – Da. Eu intram pe o frânghie de sus, de 
la pod, am jucat vreo cinci spectacole. Într-o 
seară, după spectacol vine doamna Sadova şi îmi 
spune: „Lucica, tu crezi că putem să facem un 
matineu pentru actori, pentru lumea de teatru care 
nu poate să vină seara?” Ei, cum să zici că nu 
poţi să joci pentru actori!? Aveam sâmbătă două 
spectacole şi duminică tot două spectacole şi am 
hotărât să jucăm şi luni dimineaţa. Şi am jucat. 
Rareori am trăit o asemenea emoţie! Sala era 
arhiplină, toţi actorii care au iubit-o, care-i 
datorau recunoştinţă, toţi erau acolo. Lume de 
teatru, prieteni din teatru… 

P. R.: – Şi Ondine… 
L. M: – Da! Doamna Marietta avea un fel de 

delicateţe, eu eram o puştoaică, a stat în cabina 
mea să primească oaspeţii. Erau acolo Liviu 
Ciulei, Clody Bertola, care lucraseră cu doamna 
Sadova, Corina Constantinescu, profesoara mea 
Irina Răchiţeanu. A venit Emil Botta, apoi tinerii 
actori de pe vremea aceea de la Naţional. Eram 
terminată de emoţie, de oboseală, de fericire.  

În vara aceea au fost concursuri la toate 
teatrele şi am dat şi la Naţional şi la Nottara. 
Când m-am dus la secretariat să mă înscriu, 
nimeni nu-şi amintea cum mă cheamă dar eram 
Ondine. A fost un rol care m-a marcat şi fizic. 
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Ani de zile am purtat părul ca Ondine. Şi la Cluj, 
şi la Bucureşti mă întrebau: „Ce faci, Ondine?”  
 

Pentru minute bune a fost iarăşi Ondine; visa 
cu ochi larg deschişi, cred că era pe scenă, 
probabil cobora – a câta oară? – pe frânghia de 
la pod, pentru un alt spectacol. Am tăcut pentru 
iubirea de teatru, de oameni, de vise, de iubire. 
Da, pentru iubirea de iubire!   

 
Cred că Teatrul „Nottara” şi Horia Lovinescu 

au fost şansa mea! Am avut şi colegi minunaţi…  
P. R.: – Ondine a cunoscut succesul dar şi 

multe personalităţi ale scenei româneşti din acea 
vreme. În acel spectacol de luni dimineaţa, 
pentru oamenii de teatru, l-aţi cunoscut pe Emil 
Botta, cel care v-a rămas prieten într-un chip 
aproape poetic. 

L. M.: – Emil Botta lucrase cu Marietta 
Sadova, era unul dintre admiratorii ei şi venise să 
o felicite, dar să o cunoască şi pe Ondine. Să vă 
spun că eram topită de emoţie? Că-l admiram în 
Othello, în Mercutio, în Macbeth, că-l admiram 
pe marele poet? M-a îmbrăţişat şi mi-a dorit 
noroc în teatru. Mi-a promis că va veni la 
spectacolele mele şi, lucru de necrezut astăzi, s-a 
ţinut de cuvânt. Ramura de liliac alb îmi spunea 
de fiecare dată că era la spectacol… La premiera 
Stanei, liliacul alb mi-a purtat noroc. 

 

 30



A vorbit în şoaptă, cu un soi de teamă să nu 
tulbure amintirile; se zăreau parcă, printre 
lacrimi, flori de liliac. 

 
Lucia 
 
Domnia ta eşti purtătoarea harului. Iată un 

lujer de fum, o infinită delicateţe, o floare tăcută. 
Cine te clatină, ce furtună, cine îţi zmulge 

cuvintele de pe buze? 
Şi ce minune, această absenţă a ostentaţiei, a 

orgoliilor care sunt ucigătoare. 
Domnia ta eşti frumoasa, nobila mândrie a 

teatrului românesc. 
 

Respectuos, 
15. X. 1972                                           Emil Botta  
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    L. M.: – Urările de Anul Nou mă făceau 
fericită. Întâlnirile în recitalurile de poezie de la 
Radio au fost momente magice: Eminescu, 
Arghezi şi într-o primăvară a recitat magnific 
Riga Crypto şi Lapona Enigel de Ion Barbu, un 
moment pe care nu-l pot uita. Emil Botta era unic 
în tot ce făcea…  

P. R.: – Acum putem vorbi de un alt debut…
L. M.: – În vara lui 1965, la Teatrul „Nottara” 

a fost numit un nou director, care a anunţat 
imediat un concurs pentru tinerii actori. Vlad 
Mugur şi Marietta Sadova îmi purtaseră noroc. 
Bineînţeles că m-am înscris la concurs, 
bineînţeles că am intrat, eram Ondine, eram o 
certitudine, mai mult decât o speranţă. 
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În toamnă am început să repet la Teatrul 
„Nottara” cu Mircea Marosin, în spectacolul 
Antigona de Anouilh. O jucam pe Ismena. Am 
debutat la Teatrul „Nottara” în acest spectacol, 
alături de Gilda Marinescu, Magdalena Buznea, 
Ştefan Iordache, Ion Marinescu. 

P. R.: – Ce a urmat după Antigona? 
L. M.: – La începutul anului 1966 am început 

repetiţiile cu piesa lui Ira Wallach, Absenţa unui 
violoncel, într-o echipă prestigioasă: Migry 
Avram Nicolau, Val Săndulescu, Petrică Popa, 
Puşa Scărlătescu, Lucian Dinu. Jucam rolul 
principal. Era primul în acest nou colectiv. A fost 
un succes ce îmi dădea speranţe. La sfârşitul 
stagiunii am început cu aceiaşi colegi repetiţiile 
la piesa Primăvara sinuciderea interzisă de 
Alejandro Casona. A fost să fie interzisă piesa şi 
noi să rămânem doar cu bucuria unor repetiţii 
pline de farmec.  

La sfârşitul anului 1966, după interzicerea lui 
Casona, am început repetiţiile la o altă piesă: Un 
lup mâncat de oaie de George Ciprian. Regizor 
era fiul dramaturgului şi actorului, Alexandru 
Ciprian. 

În stagiunea 1966 – 1967 am intrat în mai 
multe spectacole ale teatrului: un recital de 
poezie populară făcut de Cornel Todea, un 
spectacol itinerant având ca subiect ziua de 24 
Ianuarie, Unirea Ţărilor Române. Ion Olteanu 
începe la teatru o integrală Lucian Blaga. Am fost 
fericită să joc Zemora din misterul păgân 
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Zamolxe, Nuşca din Anton Pann şi Erji din 
Avram lancu. 

La televiziune sunt invitată la „Clubul tinere- 
ţii”. Regizorul Petre Sava Băleanu îmi propune să 
joc în Troienele de Euripide. Am fost prima oară 
alături de Olga Tudorache, George Constantin, 
Silvia Popovici... nu era uşor...  

P. R.: – Şi totuşi: „Lucia Mureşan s-a impus 
prin intensitatea accentelor tragice”, scrie Alecu 
Popovici. 

L. M.: – În anul următor Dan Nasta a montat 
Echilibru fragil, primul Albee în România şi am 
jucat lângă „greii” teatrului: George Constantin, 
Gilda Marinescu, Liliana Tomescu etc. 
Interpretam rolul unei americance nebune aflată 
la al şaptelea divorţ, eu, care eram un copil 
cuminte, nu trecusem prin experienţele Juliei. 
Trăgeam cu pistolul în părinţii mei la sfârşitul 
actului al doilea. A fost greu dar am avut parte de 
sprijinul lui Dan Nasta, un mare pedagog dar un 
om destul de dificil, şi al scenografului fabulos 
care era Alex. Brătăşanu. M-au stimulat grija, 
încrederea pe care ţi le acordă un om cu 
experienţa maestrului Brătăşanu ca să te facă să 
arăţi ca personajul din imaginaţia lui şi a 
regizorului, pe care tu încerci să ţi-l asumi.  

P. R.: – Stagiunea 1967 – 1968 se anunţa 
aşadar generoasă.  

L. M.: – Pentru mine, acest prim rol făcut sub 
îndrumarea lui Dan Nasta a fost un succes, 
colaborarea cu el aducându-mi multe succese în 
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Bucureşti şi în toate turneele pe care le-am făcut 
cu Teatrul Nottara. 

În anul 1968 Horia Lovinescu se zbate şi 
reuşeşte să pună bazele unui Atelier de 
dramaturgie originală, destinat tinerilor 
dramaturgi. Joc în piesa lui Leonida Teodorescu, 
Frunze galbene pe acoperişul ud. Ion Olteanu 
continuă integrala pieselor lui Lucian Blaga cu 
Meşterul Manole, Arca lui Noe şi Cruciada 
copiilor. Fac primul rol în film, în Gioconda fără 
surâs, în regia Malvinei Urşianu, alături de Ion 
Marinescu şi Silvia Popovici. A fost o experienţă 
extraordinară. 

P. R.: – Din câte mi-amintesc, dar şi din ce 
am citit între timp, stagiunea 1968 – 1969 este o 
stagiune cu multe surprize... şi bune şi rele.  

L. M.: – Ei, da, aşa a fost. Ministerul Culturii 
interzice spectacolele cu fragmentele din piesele 
lui Lucian Blaga şi deci şi repetiţiile care urmau 
să completeze ciclul. 

Continuu să joc în Echilibru fragil şi Frunze 
galbene pe acoperişul ud. Încep repetiţiile la 
Adela – o dramatizare reuşită a romanului 
omonim a lui G. Ibrăileanu. A fost o trudă de 
multe săptămâni care m-a îmbogăţit cu un mare 
partener şi un bun prieten: Ludovic Antal. Am 
jucat cu mare dăruire câteva stagiuni acest 
spectacol în succesul căruia nu au crezut mulţi. 
Se mai întâmplă... Succesul Adelei a fost cel care 
mi-a adus-o pe Desdemona. Ce imensă bucurie şi 
ce grea răspundere! Era primul rol shakespearean 
în Bucureşti, unde fuseseră atâtea strălucite spec- 
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tacole cu piesele lui Shakespeare. Othello era Ion 
Dichiseanu, Iago era Mircea Anghelescu iar 
regizorul spectacolului, Cornel Todea. Au fost 
repetiţii lungi şi chinuitoare dar până la urmă 
premiera a fost un succes al nostru, al actorilor. 

 
Priveşte spre fereastră, apoi spre bibliotecă, 

parcă pentru a nu le aşeza una lângă cealaltă pe 
Adela şi Desdemona. Lumea lui Ibrăileanu şi 
lumea lui Shakespeare nu puteau fi amestecate 
poate şi pentru că au valoare de unicat. 

 
În stagiunea următoare jucăm Othello, Adela 

şi începem repetiţiile la piesa Alex de Leonida 
Teodorescu. Spectacolul este oprit la o primă 
vizionare. Repetăm şi jucăm piesa poliţistă a lui 
Ştefan Berciu, Cercul morţii. 

Malvina Urşianu îmi propune un rol în filmul 
Serata, cu mulţi mari actori în această serată 
mondenă din timpul ultimului război: Silvia 
Popovici, Kovács György, Cornel Coman, Ion 
Finteşteanu, Mihai Pălădescu, Tanţi Cocea, 
Mihaela Juvara. O experienţă uluitoare şi un film 
superb. 

În stagiunea 1970 – 1971 joc spectacolele mai 
vechi şi începem cu Dan Nasta repetiţiile la 
spectacolul Şi eu am fost în Arcadia de Horia 
Lovinescu. Piesa a fost scrisă de Horia Lovinescu 
pentru noi toţi, reuşiţi la concursul organizat în 
urmă cu câţiva ani. A fost o sărbătoare a teatru- 
lui: Gilda Marinescu, Anda Caropol, Alexandru 
Repan, Dorel Varga, Lucia Mureşan şi Rodica 
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Sanda Tuţuianu, o echipă care a jucat cu imens 
succes acest spectacol în multe capitale europene: 
Paris, Köln, Lisabona, Praga, Belgrad, Zagreb, 
Brno şi Bratislava. Cronicarii au spus la unison 
că la Teatrul „Nottara” se năştea o echipă cu mari 
perspective. 

Stagiunea 1971–1972 se deschide cu Şi eu am 
fost în Arcadia de Horia Lovinescu. Facem un 
recital de poezie, Dialog de dragoste, pe care îl 
prezentăm cu succes de câteva zeci de ori 
publicului nostru fidel.  

P. R.: – În toamna lui 1972 aţi jucat într-o 
dramatizare după Agârbiceanu… 

L. M.: – Cu grija pe care a dovedit-o de-a 
lungul anilor pentru literatura română, Horia 
Lovinescu propune regizorului Ion Olteanu un 
spectacol din opera lui Ion Agârbiceanu, de la a 
cărui naştere se împlineau 90 de ani în 12 
septembrie 1972. Maestrul Olteanu aduce o 
dramatizare a nuvelei Stana şi îmi încredinţează 
rolul principal. Îmi doream mult să joc o ţărancă 
din Transilvania şi Stana era un rol copleşitor. 
Cred că a fost primul spectacol de autentică 
tragedie românească, era un ritual de viaţă, de 
dragoste, de moarte, în care câţiva dintre noi, cei 
care jucam, am dovedit că avem resurse încă 
nefolosite. Pentru mine a fost una dintre 
biruinţele artistice care mi-au marcat cariera. 
Bucuria de a juca o ţărancă din Transilvania a 
fost efectiv o premieră pentru mine şi chiar 
pentru teatru. Maestrul Olteanu a fost atunci 
îndrumătorul, părintele care m-a condus şi ne-a 
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condus pas cu pas într-un spectacol greu de 
tragedie românească. 

P. R.: – Toate cronicile au recunoscut 
calitatea spectacolului şi a interpretării.  

L. M.: – Revista „Flacăra”, prin semnătura 
Sandei Faur, declară spectacolul cel mai revelator 
şi pe Ion Olteanu în topul regizorilor anului. Am 
fost atunci în topul celor mai bune actriţe ale 
anului 1972 alături de Carmen Stănescu şi Draga 
Olteanu.  

P. R.: – Mă gândesc că e momentul să 
prezentăm câteva opinii din presa vremii despre 
spectacolul cu Stana, opinii reunite în volumul 
lui Ion Brad, din care citez:   

 
Coperta „programului”, de o mare expresi- 

tate, aparţine colegului şi colaboratorului meu, 
excelentul şi neuitatul artist fotograf Ion Miclea, 
soţul Luciei Mureşan. 

În sfârşit, socotesc utile şi necesare câteva 
extrase din presa vremii, care priveau direct pe 
Lucia Mureşan, încă tânără bucureşteancă, într-o 
nouă afirmare prestigioasă, după cele înregistrate 
la Teatrul Naţional din Cluj: 

Reputatul critic N. Carandino consemna în 
„Tribuna” din 11 ianuarie 1973, într-o sinteză a 
stagiunii: „Interpretarea Luciei  Mureşan s-a 
detaşat. Ne plac actorii care fac efortul de-a se 
depăşi, care îşi ocupă spaţiile talentului nativ 
înainte de-a clătina fruntariile dar nu uită să le 
clatine.” 
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Medeea Ionescu scria: „Spectacolul trăieşte în 
primul rând datorită excelentei interpretări a 
Luciei Mureşan. Actriţa debutează printr-un joc 
exuberant, fascinant prin vitalitatea şi curajul 
sfidării normelor etice, pentru a încheia cu 
tragice inflexiuni tristul destin al Stanei.” 

Andrei Strihan în „Contemporanul”, despre 
regizorul Ion Olteanu: „În tot ce face, pune 
simţire. Adică poezie. El însuşi e poet. Pe lume 
«nu-i colţ mai luminos, mai bogat decât inima 
omului, în ea încape durerea şi iubirea». Acolo 
într-o tainiţă a ei îşi adăposteşte dragostea 
regizorul poet Ion Olteanu, a cărui activitate 
începe acum trei decenii pe scena Naţionalului 
din Cluj, unde montează piesele dramaturgului 
Lucian Blaga – Cruciada copiilor şi Daria. De 
atunci promovarea repertoriului românesc, mai 
ales a dramelor autorilor transilvăneni, devine 
dominanta programului său estetic şi artistic.”  

Şi, apoi, reluând ideea: „Dorinţa obsedantă 
de-a alunga din scenă pitorescul frivol şi 
folclorizarea semănătoristă pentru a face treptat 
loc meditaţiei şi fiorului tragic de sorginte 
autohtonă se remarcă şi în Stana (dramatizare 
după nuvela lui Ion Agârbiceanu – premiera 
actualei stagiuni a Teatrului   «Nottara»). 
Revelaţia spectacolului este Lucia Mureşan. Ea 
transformă partitura Stanei într-un veritabil 
recital de virtuozitate actoricească... Actriţa ia 
când înfăţişarea aprigei dorinţe trupeşti, când 
chipul remuşcării tardive, cel al revoltei 
neputincioase, când pe cel al resemnării 
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ajungând în final o biată epavă ieşită din minţi, 
cerşind îndurarea ce nicicând nu va să vină. 
Stana e, fără îndoială, cea mai deplină realizare 
din cariera artistică a Luciei Mureşan. La 
«Nottara» regia încearcă şi izbuteşte, prin 
argumente artistice convingătoare, să 
demonstreze... că vina Stanei nu pare hotărâtă de 
o forţă supranaturală... gestul ei final e parcă 
mai repede un blestem aruncat asupra 
vinovaţilor reali «că toate câte s-au întâmplat au 
fost urzite de voia domnilor şi a împăraţilor 
lacomi de aur şi de pământuri... Blestemate fie-le 
faptele, Îngropate numele..., Că ne-au cerut 
fecioria şi moartea, Ne-au răscolit viaţa şi 
soartea, Înghită-i pământul împăraţi!»” 

În fond, elogiind arta realizatorilor celui de-al 
doilea spectacol original cu adaptarea scenică a 
Stanei, după cel de la Sibiu, toţi comentatorii 
duceau, astfel, spre publicul larg un mesaj 
umanist şi o sensibilitate cum numai opera lui Ion 
Agârbiceanu le putea oferi cu generozitate. 

 
(Ion Agârbiceanu, sfânt părinte al literaturii 

române, o evocare de Ion Brad, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2007, p. 196–197)
  

 
L. M: – Da, a fost un rol care m-a marcat… 
P. R.: – Profesoara dvs., Irina Răchiţeanu, v-a 

încurajat, v-a felicitat şi mă gândesc la rândurile 
pe care vi le-a scris… 
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    Am citit împreună, apoi a tăcut minute în şir. 
Am eu dreptul să întrerup această scenă? Cu 
siguranţă, nu. Am tăcut şi am aşteptat. Din 
sertarul cu amintiri a mai scos un bileţel cât o 
carte de vizită, cu scrisul Mariettei Sadova. 
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P. R.: – Vorbind de Stana, nu putem să nu ne 
oprim şi la autorul nuvelei, la Ion Agârbiceanu, 
supranumit „sfânt părinte al literaturii române”. 
Să ne întoarcem în timp, la un moment important 
din anul 1938, cel al botezului domniei voastre. 
V-a creştinat părintele Agârbiceanu. 

L. M.: – Da. Tatăl meu îl cunoştea şi îl venera 
pe părintele Agârbiceanu. A fost o bucurie în 
familie la botezul meu, în iunie 1938, când slujba 
a fost oficiată de părintele Agârbiceanu. În 
familia noastră se ţineau cu sfinţenie sărbătorile 
religioase şi botezul era un moment important. În 
fotografia de la botez se află şi Ion Agârbiceanu. 

P. R.: – Aţi cunoscut-o bine pe Uca 
Agârbiceanu, fiica scriitorului Ion Agârbiceanu. 
Scrisoarea pe care o păstraţi separat de alte 
scrisori, într-o punguliţă de mărgele, dovedeşte 
importanţa acesteia pentru dvs. 

L. M.: – Primele orhidee din viaţa mea le-am 
primit de la Uca Agârbiceanu, care le luase de la 
serele Grădinii Botanice din Cluj, acolo unde 
lucra domnul Palocsay, vestit în epocă. 

 
Citeşte scrisoarea Ucăi Agârbiceanu şi pentru 

prima dată Lucia Mureşan plânge. Citeşte şi 
plânge, ca un omagiu adus celei care i-a oferit 
orhidee de speranţă.    

 

 42



 
 
 
 
 
 
 
 
1978 
 
Draga mea Lucia 
 
Profit de faptul că mama ta vine astăzi la mine 

ca să-mi aducă – o fotografie? – a tatălui meu – şi 
prin aceste rânduri vreau mai întâi să-mi cer 
scuze că de 2-3 ani nu am mai răspuns 
felicitărilor pe care, cu regularitate, mi le trimiţi. 

Faptul că nu mă uiţi mă emoţionează profund, 
dar să ştii că eu nu mai pot să scriu. Nu ştiu. Ceva 
s’a frânt în mine de când am pierdut pe atâţia din 
familie şi mă închid tot mai mult în mine. 

Asta nu înseamnă că nu-mi aduc cu drag 
aminte de tine: eşti ca o rază de lumină în sufletul 
meu, tu, cea mai frumoasă Ofelie pe care am 
văzut-o în teatru. 

Mi-ai rămas la fel de dragă şi de câte ori te 
văd la televiziune, mi se pare ca şi când sufletul 
meu ar prinde din nou viaţă. Eşti tot frumoasă şi 
de o superbă distincţie. 

Draga mea, îţi trimit o amintire. O purtam la 
teatru. Mica punguliţă cu mărgele este de la 
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Veneţia, dar eu i-am schimbat căptuşeala că se 
rupsese. 

Dacă o porţi, poart’o în amintirea frumoşilor 
ani, când jucai la teatrul din Cluj. 

 
Îmbrăţişări 
Uca 
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Culorile scenei 
 
 
Ofelia, Ondine, Ismena, Desdemona, 

Ranevskaia: câte actriţe au şansa de a juca aceste 
roluri? Şi mai ales câte actriţe o pot face la 
nivelul artistic al Luciei Mureşan? Adăugaţi că 
spectacolele la care mă refer au fost creaţii de 
referinţă din ultima jumătate de veac, că într-o 
carieră de aproape cinci decenii Lucia Mureşan a 
avut ca parteneri nume mari ale scenei româneşti: 
Silvia Dumitrescu-Timică, George Constantin, 
Ştefan Iordache, Ion Marinescu, Alexandru 
Repan, Constantin Anatol, Ludovic Antal, Ştefan 
Radof, Ion Dichiseanu. Că i-a avut ca mentori pe 
Irina Răchiţeanu-Şirianu, Marietta Sadova, 
Ştefan Braborescu.   

Rememorând prodigioasa carieră a unei actriţe 
unice prin combinaţia de sensibilitate artistică şi 
intelectualitate, sunt tentat să notez, la rândul 
meu, câteva repere ale unui portret pe care – sunt 
sigur – cartea de faţă îl realizează într-un mod 
substanţial. În 19 martie 1960 avea loc la Teatrul 
Naţional din Cluj premiera spectacolului Hamlet 
de William Shakespeare, avându-l în rolul titular 
pe Constantin Anatol, care semna şi  regia  alături  
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de Miron Niculescu.  Era  o  montare  îndrăzneaţă  
dar care păstra, spre deosebire de multe versiuni 
de astăzi, atmosfera piesei shakespeariene. 
Interpreta Ofeliei împlinise 22 de ani şi dovedea, 
pe lângă simţul scenic aparte, maturitate artistică 
în construirea plină de nuanţe atât de sugestive a 
tragicului personaj.  

Simetric, după cinci ani în care jucase un 
repertoriu divers, de la Euripide la Schiller, de la 
Tolstoi la Bernard Shaw şi Tennessee Williams, 
Lucia Mureşan apărea în Ondine de Giraudoux, 
numele dramaturgului francez fiind o raritate 
atunci în programele teatrelor din România. Data 
premierei spectacolului la Naţionalul clujean este 
16 martie 1965. Pe afiş titlul piesei era Undina, 
dar nu pentru a trimite la Undine, titlul povestirii 
fantastice a baronului german La Motte-Fouqué, 
care l-a inspirat pe Giraudoux, ci probabil pentru 
că în epocă nu se acceptau cuvinte din limbi 
străine, nicidecum reprezentaţii în alte limbi 
decât româna (operele, de exemplu, se cântau în 
traducere românească). A fost un succes uriaş al 
Luciei Mureşan, care îi avea ca parteneri pe 
Vladimir Jurăscu, George Motoi, Vistrian 
Roman, Gheorghe Nuţescu, Ion Tâlvan, Maria 
Cupcea. Piesa în sine şi montarea Mariettei 
Sadova (eliberată din puşcăriile comuniste în 16 
ianuarie 1963, după ce fusese condamnată la opt 
ani de temniţă grea pentru „uneltire contra 
ordinei sociale”)  constituiau  un  act  de  curaj  al 
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directorului   Vlad  Mugur.  Lucia  Mureşan  avea   
toate datele pentru a întruchipa personajul 
descins din romantismul german: blondă, 
fermecătoare, cu trăsături fine, de o frumuseţe 
parcă ireală, acvatică, având o putere aproape 
magică de a pluti între realitate şi fantasmă. 
Şcoala rostirii scenice pe care o continua, pe linia 
Aristizza Romanescu, Maria Filotti, Irina 
Răchiţeanu-Şirianu, Marietta Sadova, dădea 
roade. Ar fi de prisos să amintesc că Lucia 
Mureşan este o actriţă cu o dicţie impecabilă, 
cum greu întâlneşti, cu rară ştiinţă a rostirii, de la 
frazare, accente, timbru la fineţea seducătoare a 
vocii care păstrează totuşi atâtea izvoare de 
energie. 

La Bucureşti, pe scena Teatrului „Nottara” pe 
care l-a slujit peste trei decenii şi jumătate, avea 
să joace partituri dramatice de mare varietate, 
roluri între care cu dificultate se poate face o 
legătură: Ismena din Antigona de Anouilh, Adela 
(dramatizare a romanului lui Ibrăileanu), Julia 
(Echilibru fragil de Edward Albee), Desdemona 
(Othello de Shakespeare), Stana (după nuvela lui 
Agârbiceanu), Frumoasa Elena (Întoarcerea la 
Micene de Averof-Tossitza), Soţia (Viorica) din 
Micul infern de Mircea Ştefănescu, Gianna (Ex 
de  Aldo  Nicolaj),  Ranevskaia   din   Livada   de  
vişini de Cehov. Această largă paletă 
interpretativă  este,  dincolo  de  marele  talent  al  
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actriţei, mărturia disponibilităţii sufleteşti şi a 
discernământului său cultural care conferă 
fiecărei compoziţii (căci toate rolurile citate sunt 
roluri de compoziţie) autenticitate. Nimic fals în 
registrele interpretative ale Luciei Mureşan, fie că 
înfăţişa un personaj mitologic rescris în cod 
contemporan sau o femeie cochetă. În Micul 
infern, spectacol celebru al Teatrului „Nottara”, 
Lucia Mureşan era „cochetă fără să fie frivolă, 
înţeleaptă cu graţie, senină” (Virgil Munteanu, 
„Teatrul”, nr. 7, iulie 1977). În rolul Frumoasei 
Elena impunea prin distincţie, în cel al Stanei 
surprindea tensiunile cu totul speciale ale 
sufletului feminin în viziunea lui Agârbiceanu şi, 
în plus, dincolo de drama propriu-zisă consumată 
pe scenă, răzbătea în spectacol acea nostalgie 
„istorică” a ardeleanului strămutat în Regat. 
Ranevskaia Luciei Mureşan aducea în faţa 
spectatorului întreaga complexitate psihologică, 
atât de delicat de surprins, a personajelor 
feminine cehoviene. 

Dacă ar trebui să rostesc numele marilor 
actori-recitatori, aş începe fără îndoială cu Lucia 
Mureşan. Modalitatea sa de a recita atinge 
perfecţiunea în oricare dintre textele pe care le-a 
dăruit publicului în recitaluri la teatru, la radio şi 
televiziune, cu atâtea alte ocazii, indiferent de 
autorul  abordat,  de  orizontul  stilistic, de epocă,  
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de limbă (de exemplu, recită cu egală măiestrie 
atât în română cât şi în franceză).  

Se spune – pe bună dreptate – că un actor 
mare recreează universul poetic, la fel cum în 
teatru recreează personajul, găsind adesea prin 
felul în care pune în valoare unul sau altul dintre 
elementele lui componente, sensuri ale poemului 
ascunse pentru cititor. Dar această realitate, a 
recreării textului prin rostire, se susţine numai 
printr-o fidelitate cu totul specială faţă de fiinţa 
intimă a poemului, la care nu se poate ajunge 
întotdeauna prin intuiţie. Lucia Mureşan este 
tipul actorului-intelectual, cu o vastă cultură 
literară, ceea ce se simte imediat în felul în care 
nuanţele vocii parcurg relieful fiecărui vers. 
Poeme de Eminescu, Blaga, Arghezi, Bacovia, 
Minulescu, Ion Barbu, Voiculescu, Emil Botta, 
Stelaru, Labiş, Nichita Stănescu, Heine, Goethe, 
Octavio Paz, Seferis, Elytis s-au înscris mai 
bogate în semnificaţii în memoria noastră 
afectivă, prin interpretarea Luciei Mureşan. 
Maria Norilor de Odysseas Elytis, spectacolul 
regizat de Cristian Munteanu la Teatrul „Nottara” 
şi înregistrat apoi la Radio, este o veritabilă 
performanţă de teatralizare cu măsură a 
discursului poetic, atât cât trebuie pentru a-i 
potenţa semnificaţiile.  

Şi pentru că am vorbit de teatrul radiofonic, nu 
aş putea să nu evidenţiez aici câteva dintre marile 
creaţii ale Luciei Mureşan:  Ana din Ion de Liviu  
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Rebreanu, Antigona (Oedip la Colona de So- 
focle), Estrella (Viaţa e vis de Calderón de la 
Barca), Leonora (Torquato Tasso de Goethe), 
Elisabeta (Maria Stuart de Friedrich Schiller), 
Agnes (Brand de Henrik Ibsen).  

Când, la sfârşitul Anului Eminescu, înregis- 
tram spectacolul Mihai Eminescu – Veronica 
Micle. Replici (difuzat în premieră în 14 ianuarie 
2001), aveam să remarc o dată în plus, pe lângă 
tehnica actoricească exemplară, acea fineţe 
inefabilă cu ajutorul căreia, din lectura unor 
scrisori, Lucia Mureşan crea un personaj viu, 
Veronica Micle, în toată complexitatea sentimen- 
tală a unui veritabil roman de dragoste. 

 
Costin Tuchilă   
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Cu finul Ionuþ la Avrig

La botez 
Pãrintele Agârbiceanu (al cincilea din stânga sus)



Ondine (1965)
În rolul ªambelanului, Gheorghe Nuþescu



Ondine alãturi de Vladimir Jurãscu (Hans)



Ismena în Antigona (1965)
cu ªtefan Iordache (Hemon) 

ºi Magdalena Buznea (Antigona)



Marian în Absenþa unui violoncel (1966) 
cu Puºa Scãrlãtescu (în mijloc), 

Migry Avram Nicolau
ºi Val Sãndulescu

 

Antigona
Gilda Marinescu (Antigona)

Ion Marinescu (Creon)



 

Julia în Echilibru fragil (1968)

Alãturi de Gilda Marinescu 
ºi Eugenia Marian (în mijloc) în Echilibru fragil





Doamna în Cruciada copiilor (1968)
alãturi de Dan Nasta



Adela (1969)



Cu Ludovic Antal (Doctorul) în Adela 





Desdemona în Othello (1970)



Cu Ion Dichiseanu (Othello)

 

Cu Ion Dichiseanu (Othello)



Cu Ion Dichiseanu (Othello)

 

În Stana (1972)
alãturi de Eugenia Bosînceanu (Bunica)



Stana



 
  (Sergiu Costescu)

 Ultima cursã (1974)Claudia  în 

cu ªtefan Iordache



Gabriela
în Corrida (1974)

Frumoasa Elena 
în Întoarcerea la Micene (1975)



Gabriela
în Corrida (1974)

Întoarcerea la Micene: Dorin Varga, Lucia Mureºan, 
Constantin Brezeanu, Dan Nasta, Gilda Marinescu, 

Ion Marinescu, Ion Dichiseanu 



Turneu la Atena 
cu Întoarcerea la Micene

La sosirea pe aeroport: Lucia Mureºan, Evanghelos 
Averof-Tossitza, Ion Brad, Horia Lovinescu, 

Ion Dichiseanu

Turneu la Atena
cu Întoarcerea la Micene (1976)

Dupã spectacol: Gilda Marinescu (stânga), Olimpia 
Brad, Maria Tsatsos, Lucia Mureºan, Dan Nasta



Cu Ion Dichiseanu (Othello)

  

La Cap Sunion în prima zi a turneuluiLa Cap Sunion în prima zi a turneului

La Templul lui Poseidon
de la Cap Sunion

La Templul lui Poseidon
de la Cap Sunion



Viorica în Micul infern (1977)
cu Silvia Dumitrescu-Timicã (Soacra) 

ºi Ion Dichiseanu (Soþul)



Silvia Dumitrescu-Timicã la aniversare, dupã 
spectacolul cu Micul infern, 26 octombrie 1983

În salã, Radu Beligan, Eugenia Zaharia, 
Aura Buzescu, Dina Cocea 



Acasã

Dupã spectacol. Sus: Ion Siminie, Dorin Moga, 
Ion Besoiu, Emilia Dobrin. Jos: Ion Miclea,
Maxim Criºan, Silvia Dumitrescu-Timicã, 

Ion Dichiseanu, ªtefan Radof

Angustias în Casa Bernardei Alba (1979)
alãturi de Elena Bog



Casa Bernardei Alba

Lucia Mureºan, Dana Dogaru, Ioana Manolescu, 
Ioana Crãciunescu, Emilia Dobrin



Întoarcerea lui Vodã Lãpuºneanu (1979)



De vorbã cu publicul în
Sentimente ºi naftalinã

(1980)

Laura în Insomnie (1982)
cu Alexandru Repan



Gianna în Ex (1984) cu Anda Caropol

 



Maria Norilor (1985)







Maria Norilor

Maria Norilor



Stephanie în Floare de cactus (1986)
cu George Constantin (Julien)



Ranevskaia în Livada de viºini (1988)
cu George Constantin (Gaev) ºi 

Alexandru Repan (Lopahin) 







Al patrulea anotimp (1989)
Lucia Mureºan (Amelia Puºcaºu) 

Ioana Crãciunescu (Nina Elefterescu)
Alexandru Repan (Paul Cristodoru)



Doris în Anul viitor la aceeaºi orã (1991)
cu Ion Dichiseanu



Turneu în Franþa (1995)

 În Aquarium cu Ion Lucian
la Festivalul Ille-et-Vilaine, Rennes 



Alãturi de Ion Miclea

Fotografiile din spectacole: Ion Miclea
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