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dialog

Lu c i a M u reşan

'Van itatea e g o i stă
de a fi singur'

F

/ori, cărţi, amintiri, obiecte care declanşează forţa terapeuticd a memoriei. Cdminul Luciei Mureşan. "Să vezi ce bine

ai nimerit !", imi şopteşte actrita, introducându-mă in spatiul bine(Cicdtor, (Ciră sd imi dezvăluie motivul acestei spon
tane complicităţi. Ridică apoi storuri/e şi surprind, in amiaza vieţii lor de o zi, fragilitatea a două flori de trandafir

japonez.
Drumul unui actor e adesea aidoma acestui miracol. Urmele trecerii lui luminoase tind să se şteargă prea curând din memo
ria martorilor. O provoc, de aceea, pe Lucia Mureşan să reconstituim crâmpeie subiective din istoria celor 60 de ani de
viată şi 40 de ani de teatru, impliniti, iată, intr-o stagiune in care scena nu i-a mai rezervat nici un rol. Un dialog sub sem
nul "iubirii de trecut".

Rădăcinile vă sunt în Ardeal, la �luj, într-o
familie care v-a oferit nu numai o solidă
educaţie, ci şi un model de rezistenţă, de
sacrificiu şi curaj, în împrejurări dramatice.

Tatăl meu a făcut războiul pe frontul rusesc;

mamei cu două valize în mână. În '48 li se

E poate prima dată când vorbesc despre

în Tatra, a primit decoraţii. În '50, a fost

luase tot. Toată această perioadă a

învăţat, de pildă, că ceea ce se întâmpla în

Bărăgan. La Cluj, în timp ce toată lumea îi

casa noastră, cu bunicii şi părinţii mei.

aştepta pe americanii care au întârziat

erau lucruri care nu trebuiau să transpară.

foarte mult. bunic1i mei au venit la uşa

asta. Noi, cei din generaţia mea, am fost

pur şi simplu ridicat, într-o noapte, şi a

însemnat o adâncă şi uriaşă tăcere. Am

învăţaţi ani de-a rândul să tăcem, am

stat 5 ani la "ţuhaus", cum spun ardelenii.

terminat liceul şi am intrat la facultate toc-

deprins chiar o artă a disimulării. Am

în puşcăriile de la Gherla, Aiud şi apoi în

·

mai pentru că mulţi oamen1 din jurul nos-
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tru au tăcut la rându l lor. Această con-

Film. La Piatra au rămas însă un spirit şi o

care, iată, nu ma1

spiraţie a tăcerii ilustra o solidaritate

atmosferă care sunt şi astăzi minunate.

sunt

Mă duc intotdeauna cu plăcere acolo.

Nici nu imi vine să

umană specială. Am

,.

crescut la Cluj într-o

lume de intelectuali şi de artişti, tatăl meu

Din

su nteţi

fidelă

cred...

Teatrului

noi.

Mărturisesc

fiind un magistrat de seamă. l-am cunos

"Nottara".

că

şi astăzi, cu aceeaşi

cut. astfel, indeaproape, pe Lucian Blaga.

sunteţi "o familie de personaje". Ce

imensă durere, că,

relaţie exist! acum între Viorica (Micul

din clipa in

Agârbiceanu însuşi m-a botezat. iar profe

infem), Femeia în gri (Sentimente şi naf

George nu a mai

sorul

talină),

[).[), Roşea, pe Dumitru lsac. Părintele

,.

1 966

p ri ntre

Prodan

era coleg cu

mama la

Mărturiseaţi

odată

fost.

(Insomnie), Ranevskaia

Laura

m-am

care
simţit

Arhivele Statului. Trăiam in mijlocul unei

(Livada de vişini), Doris (Anul viitor, la

intr-un fel orfană in

vieţi culturale deosebite, intr-o societate

aceeaşi oră), Stephanie (Floarea de cactus),

Teatrul "Nottara".

care frecventa şi gusta spectacolele -

Gianna

familiile aveau in mod obişnuit loja lor la

Reprezintă ele o prezenţă continuă şi

vorbim despre noi

teatru sau la Ope(ă. Chiar dacă peste an1

benefică, sau un balast adesea greu de

cu vanitatea egoistă

lucrurile s-au degradat. in '59, când am

îndurat?

de a fi singuri pe

ajuns actriţă la Cluj pentru aproape cinci

Trăim intr-o înţelegere agreabilă, pentru

lume. Nu am ajuns

stagiuni, mai exista încă această tradiţie a

că le-am iub1t şi le iubesc in continuare. Şi

ceea

educării tinerilor. Pentru noi, proaspete

apo1, ori de câte ori mi se face foarte dor

doar prin puteri le

(Ex).

Adela

sau

Nu

Stana?

se

poate

să

suntem

ce

actriţe, domniţele din Apus de soare, era

de ele. am bucuria să le pot revedea

noastre.

o adevărată sărbătoare să fim alături de

George Calboreanu când îl juca pe Ştefan

imprimate ilve,

dintre noi este, in

către Ion

cel Mare in spectacolul Teatrulu1 Naţional

aceşt1a im1 provoacă uneori melancolie ...

cu publicul in sală, de

cele

Miclea, soţul meu. Martorii

Fiecare

din

suma

urmă,

intâlniri lor

din Cluj. Oamenii veneau să vadă o

Pentru studenţii mei sunt însă un argu

minunate - sau nu

vedetă, un mare actor.

De asemenea,

ment şi un obiect de studiu spectacolele

- dintr-o carieră de

era o şansă extraordinară să jucăm lângă

in care joc alături de actori atât de impor

zeci de ani. Semnul

Birlic. invitat la Cluj pentru spectacolul

tanţi ai Teatrului "Nottara", purtând nu

acesta al şansei e

Oameni

numa1

important in profe

care

tac de Al. Voitin, in care

semn'!itura

unor

regizori

ca

sia noastră.

făcea un rol extraordinar şi la Bucureşti.

George Rafael,

La Teatrul Naţional din Cluj aţi poposit,

Olteanu, Dan Nasta, Dan Micu, Mihai

Pentru

via Piatra Neamţ, după examenul de la

Berechet, ci şi amprenta personalităţii lor.

oastră, şansă era şi

Casandra, susţinut in 1 958, cu rolul Sonia

gnffa lor. Îm1 amintesc cu drag de unul

clipa magică in ca

din

dintre u ltimele, scos rapid de pe afiş, in

re George Cons

Răchîţeanu.

mod aberant in 9 0 Al patrulea anotimp

tantin vă dădea re
plica...

Unchiul

la

Vanea,

clasa

l rinei

Marietta Sadova, Ion

'

,

dumneav

Am avut noroc de oameni minunaţi in

de Horia Lovinescu, lucrat de un Dan

jurul meu. Promoţia me3 - George

Micu in plină formă. Acolo eram cu

Era

Motoi, Mihai Dogaru, Vera Lazăr, Atena

adevărat o echipă extraordinară, ne era

extraordinar...

un

partener

Demetriad, Jenică Teodorescu - a inau

bine împreună in acel spirit pe care

Comod sau inco

gurat Studioul Casandra, unde am avut

reuşise

mod?

parte de bucurii

lucrând cu Marietta

Teatrului "Nottara" şi care s-a păstrat

Uneori

Sadova, Irina Răchiţeanu, Zoe Stanca,

chiar ani de zile după ce el n-a mai fost. E

mod

Elena Negreanu. Cu colegii studenţi l a

adevărat că ultimul rol e intotdeauna cel

ţinea să-şi impună

să-I

însufle

Horia

Lovinescu

era inco
pentru

că

Andrei

mai i ubit. dar, cum in ultima stagiune

punctul de vedere

Brădeanu, am realizat spectacolul Oro

n-am călcat deloc pe scenă - o spun cu

asupra unui anumit

regie,

Cristian

Munteanu

şi

Kremlinului, in care era invitat

1mensă tristeţe -, mi se face din ce in ce

moment din spec

Constantin Codrescu, prietenul meu qe o

ma1 dor de personajele mele care au trăit

tacol. Nu aveam in-

viaţă,

acolo. pe scândura de la "Nottara".

logiul

acum

coleg

la

Universitatea

!

totdeauna aceeaşi

După absolvire. am plecat,

"Mi se pare că nu ne iubim trecutul",

părere şi uneori mă

împreună cu câţiva actori din promoţia

constataţi amar cu puţin timp in urmă.

mai "luptam" cu el.

anterioară - Florin Piersic, Leopoldina

Mi-aş dori ca dialogul nostru să vă con

dar rămânând in

Bălănuţă, lea Matache, Radu Voicescu,

trazică, de aceea vă invit să ii amintiţi pe

perimetrul

Gh.

Bra

marii prieteni şi parteneri de scenă:

perfecte

derii. Era un partener dificil in sensul că,

Ecologică.

Popovici-Poenaru,

Cosma

şoveanu -. la Piatra Neamţ, unde am

George Constantin, Gilda Marinescu,

înfiinţat o secţie a Teatrului de Stat din

liliana Tomescu,

Bacău. Eram o echipă foarte bună. Jucam

Constantin Brezeanu, Silvia Timică, Ro

tot repertoriul de la Casandra: Unchiul
Vanea,

Pygmallon,

Copacii

mor

in

unei
camara

Mircea Anghelescu, . prin forţa lui extraordinară. ducea, trăgea

:

totul după el. Lângă George nu puteai să

dica Sanda Ţuţuianu, Ion Dichiseanu ...

mergi cu paşi delicaţi, trebuia să-i ţii piept,

Un exerciţiu al memoriei necesar tineri

să te implici la dimensiunea pe care el o

picioare. Am făcut un spectacol minunat

lor de astăzi.

aducea

cu

Lucia

Generaţia tânără nici nu mai ştie cine şi

d răgălăşenia unui urs mare. Nu prea ştiu

Demetrius. După numai o stagiune, dru

cum suntem sau măcar dacă mai existăm.

şi nici nu imi place să spun anecdote, dar

murile noastre s-au despărţit Eu am ple

Nu putem vorbi, de pildă, despre Teatrul

aceasta e minunată. Eram in timpul unei

Arborele

genealogie

de

cat la Cluj, ceilalţi la Teatrul Naţ1onal din

"Nottara" fără să-i amintim pe Gilda

Bucureşti sau la Studioul Actorului de

Mannescu sau pe George Constantin,

�
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pe

scenă

cu

farmecul

şi

reprezentaţii cu Floarea de cactus şi,

uitându-mă spre culise, îl văd pe sufler

Timon

din

Karamazov.

sau

Atena

în

bătrânul

Era extraordinar în Jocul

vieţii..., piesa lui Horia Lovinescu, şi în
toate acele spectacole în
întâlnit

pe

scena

de

care

la

ne-am

"Nottara":

Insomnie de Adrian Dohotaru (regia: Al.
Dabija), Livada de vişini de Cehov (regia:
Dominic Dembinski), Floarea de cactus
de

Bari llet

şi

G redy

(regia:

M i rcea

Comişteanu), Echilibru fragil de Edward
Albee (regia: Dan Nasta).

Un capitol semnificativ în biografia dum
neavoastră artistică sunt rolurile din
dramaturgia românească, numeroase şi
foarte generoase...
Pe atunci se investea muttă energie în
textul

românesc.

O

piesă a Sidoniei

D răguşanu,

care

prăfuită

neinteresa tă

şi

tuturor

le-a
la

părut
lectură,

Sentimente şi naftalină, a devenit un suc
ces de aproape

400

d� spectacole, timp

de şase stagiuni. Jucam, alături de minu
nata Margareta Pogonat, un rol special Bărbatul în gri, transformat de regizorul

M ihai Berechet în personaj feminin --;, pri,
etena, confidenta, raisonneur-ul. Fiecare

reprezentaţie era un happening: nu ştiam
niciodată ce reacţii voi stârni în sală, ba
chiar incitam spectat9ri i să-mi răspundă ��

să-mi

pună întrebări. În

nenu măratele

tumee, în săli arhipline, era o provocar�.
să ţin în

·nă un asemenea public.

În Staoa după Ion Agârbiceanu aţi f�st
considerată "o revelaţie". Aţi simţit cu
'
adevărat că er� partitura care vă punea
cel mai bine în valoare resursele tem
peramentale ?
În acel moment, Scina era pentru mine o
1

experienţă tJnică, dup·

um� cu zece ani

în urmă, la C:: l uj, fusesem Ondine pentru
o

întreaga

generaţie

de

spectatori .

Datorez acest rol de mare profunzime

..

curajului pe care 1-a avut regizorul Ion

Olteanu de a, mă distribui într-o ţărancă
din

Ardeal,

duRă, ce,

la _ " Nottara",

jucasem ingenue şi cochete. M ijloacele şi
chiar mo ul meu d

a gândi teatrul s-au

modificat ,cu a�st r�f iar-rezultatul a fost
extraordinar: o u riaşă bogăţie omenească
ce se revăi!Sa şi o imensă bucurie artistică.

Stana a fost, fără falsă modestie, unul din
mâncând. Eu n-am nevoie de sufler, mă

nimeni nu a sesizat, numai el, cunoscân

tre

deranjează să aud textul de două ori, însă

du-mă de ani de zile,

tragedie. Un spectacol cult, care propu

indiferenta lui faţă de actori m-a revoltat

acolo, atât de prezent, cu ochii la noi toţi,

nea un ritual al suferinţei, al vieţii, al

şi, o secundă, pentru prima oară, replica

pentru el nimic nu era indiferent...

naşterii şi al morţii la cote incandescente

mi-a zburat din minte. George a înţeles că

Lui Liviu Ciulei îi plăcea să spună că

ale combustiei interioare. Se întâlneau pe

s-a întâmplat ceva, era o scenă "tare" şi

există "spectacole-l ocomotivă", care

scenă ardeleanul Ion Olteanu, co 1rnensa'

nu aveam voie să o lungim, să-i pierdem

trag după ele o întreagă mişcare tea

lui experienţă teatrală europeană, vibraţia

din

trală. George Constantin era, fără îndo

mea de artist provenind din acelaşi mediu

superbă camaraderie, a venit în faţa mea,

ială, un "actor-locomotivă"...

şi emoţia copleşitoare la împlinirea celor

acoperi ndu-mă cu totul şi mi-a şoptit

În mod sigur, prin prezenţa lui în atâtea

90

cuvântul de început. Inutil să mai spun că

spectacole uriaşe.

Agârl:Jiceanu,

intensitate,

ritm,

nebunie.

Cu

o

a ştiut. Era atât de

Nu

pot să-I

uit în

primele

de

ani

spectacole

de

la

de

autentică

naşterea

marcată astfel

lui
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Lovinescu, în nemăsurata lui generozitate

nunat pe care l-am văzut de câteva ori la

faţă de confraţi. Era un act de cultură de

Teatrul

care m1şcarea teatrală duce lipsă astăzi.

Mureşan este aşa cum mi-o închipui eu

«Nottara»

şi

în

care

Luci a

!

într-un spectacol important.
Ador

performanţa

care

presupune

muncă asiduă şi admir la orice actor acest

V-aţi numărat printre actorii pe care

pe Ranevskaia". Cât despre mine, pot să

soi de profesionalism. Orice rabat, orice

strălucitul

di rector de teatru Horia

spun că sunt o actriţă care are nevoie de

capriciu trecut cu vederea se instalează în

Lovinescu îi iubea ş i pentru care, atent

adevărul sentimentului şi al situaţiei, abia

timp şi trebuie să lupţi cu tine, cu ceilalţi.

la evoluţia lor, scria roluri memorabile.

apoi venind judecata, distanţa critică. De

N-am fost un coleg, un camarad comod

V-aţi putut regăsi în Citadela sfărâmată,

cele

şi cred că unii parteneri pentru asta m-au

Noaptea umbrelor, Negru şi roşu, Al

înţelegerii, al colaborării cu regizorul care

patrulea anotimp ...

urmăreşte o anumită culoare, nuanţă,

Grija pentru cizelarea detaliului şi pasi

Echipa întreagă funcţ1ona b1ne atunci

aşezare î

unea de a cultiva cuvântul rostit pe

când un director ca Horia Lovinescu era

de

preocupat, de exemplu, de ceea ce JUCa

năstruşnică, mi se părea minunat când

spectacolul de poezie, şi mai ales v-au

George Constantin atunci sau. un an mai

reuşeam să m1-o însuşesc, să cred în ea cu

împlinit vocaţia pedagogiei. Între aceste

târziu, de ceea ce ar fi putut să joace

adevărat.

preocupări, viaţa pare să vi se fi ordonat

Ştefan

Iordache, p roaspăt angajat în

Floarea de cactus, un spectacol la care

acum împăcată şi senină.

teatru. Erau gândurile unui director care

cu greu se putea procura bilet, stătea

Faptul că sunt împreună cu studenţii mei,

îşi iubea actorii, la fel ca doamna Bulandra

sub semnul întâlnirii

pe care îi adopt, într-un fel, mă stimu

mai

multe

ori

sunt

rezultatul

pagină, rafinament al relaţiei. Şi

fiecare

dată

când

ideea

era

di ntre George

iubit. Lângă mine nu puteau fi leneşi.

scenă v-au consacrat unui gen dificil,

Constantin şi actriţa de fineţe şi nuanţe

lează, mă ţine în formă şi nu mă lasă să

multiple, cum vă numea un cronicar.

îmbătrânesc. Trebuie să-ţi spun însă că

planuri. Exista o efervescenţă cont1nuă.

Rolul Stephan1e mi-a adus imense bucurii.

viaţa mea e o nebunie în care eu încerc

Horia Lovinescu era interesat de noutăţi;

George voia neapărat să joace o come-

să-mi păstrez cumpătul şi în care suportul

din fiecare călătorie aducea piese no1, 1ar

die, adora genul. Angela Plati ne-a adus

important a rămas ... dragostea. Ea îmi dă
putere să trăiesc pentru doi, să muncesc

sau, mai de curând, ca regretatu l Maxim
Crişan - oameni care nu osteneau să facă

·

pentru teatru se traduceau texte impor

piesa care se juca la Paris cu mare succes

tante. Era totodată un spectator extraor

şi care era mult mai spirituală, mai nos

fascina, îl contraria. Nu pot spune şi că îl

timă decât filmul cu lngrid Bergman.
Aveam două roluri ca două curse de

tenue, quand-meme. Mă străduiesc şi eu

iubea. Se uita la noi şi se întreba când

maraton. Jucam la concurenţă cu pelicula

tot timpul să-mi păstrez uzul raţiunii şi un

suntem noi, cei adevăraţi. Ţin m1nte că, la , - rula la "Aro" - şi sala era întotdeauna

oarecare echilibru, fără de care aş putea

dinar. Histrionismul nostru îl preocupa. îl

pentru doisprezece şi să nu

renunţ.

Francezii au o expresie grozavă: de la

una dintre vizionările cu Micul infern,

arhiplină. A fost un pariu câştigat.

lesne eşua. Limita suferinţei e ceva foarte

Silvia Timică şi Mihai Berechet au râs cu

Aplauzele publicului le câştigaţi datorită

fragi l.

lacrimi de naivitatea şi copilăria unei

seriozităţii profesionale, orgoliului de a

asemenea mirări, care nu era decât bucu
na de a fi pe scenă cu actorii lui, de a
împărtăşi cu ei ceva apropiat. Pentru noi,
prezenţa lui Horia Lovinescu în sală, cu
gustu l, cu ltura şi judecata lui

critică,

însemna garanţia reuşitei noastre. Nu era
un entuziast, un adept al vorbelor mari,
dar, în clipa când spunea: "E bine, mi-a
plăcut", eram fericiţi.
Livada de vişini, un spectacol controver
sat, urmărit de un cârd de prejudecăţi,
v-a

adus,

în

regia

lui

Dominic

Dembinski, un rol de performanţă care
vă etala trăsăturile dominante, subliniate
adeseori de cronicari: implicarea dis
tanţată, glacială, dramatismul conţinut,
sobrietatea, prezenţa scenică elegantă şi
îndelung studiată, feminitatea rece, fasci
nantă...

Am iubit enorm Livada... Un spectacol
foarte viu, cald, plin de subtexte, în care
aveam doi parteneri minunaţi: George
Constantin şi Alexandru Repan. Era o
lume stranie, dar şi specific rusească ŞI

care venea, parcă, de undeva dintr-un
europenism aristocratic. Cea mai gene
roasă "cronică" a acestui rol a fost a
Elvirei Godeanu care, întrebată odată
despre rolurile pe care şi le-ar fi dorit, dar
nu le-a JUCat, a spus: "E un spectacol mi-

�
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