
          Rodica Murgu, o viață pe scenă 

 
Maestră a dansului clasic, prim-balerină pentru o viață a Operei timișorene, ridicată în anul 2002 de 

către președintele țării la rangul de Cavaler pentru „Serviciul credincios”, Rodica Murgu este legenda încă 

neegalată a baletului românesc. Diafană ca un fulg și grațioasă ca o lebădă, aceasta și-a dăruit sufletul pe scenă 

în meseria pe care a făcut-o cu atâta dragoste și devotement. Reprezentând arta autentică, marea protagonistă a 

scenei a luminat precum o făclie vie toate rolurile dansate o carieră întreagă. 

 Mama ei fiind soprană, Rodica a avut de mică tangențe cu lumea scenei și a artiștilor. Copilă fiind, ea 

ea și-a dat seama că vrea să ajungă balerină, iar de atunci visul de a fi regina scenei nu a mai părăsit-o. „Ia uite-

o, vrea să se facă baletistă!”, îi spunea tatăl ei, cu speranța că o va convnige să îi urmeze cariera medical. Însă 

fata nici nu se clintea și îi raspundea scurt: „Tată, balerină, nu baletistă...Baletistele sunt dansatoare la bar, 

balerinele, la operă!”. 

 Însă de la un vis inocent la o carieră de excepție, drumul nu a fost nici scurt, și, cu siguranță, nici ușor. 

După ce a luat cîteva ore particulare, Rodica a fost înscrisă, la zece ani, la Școala de Balet din Timișoara. Când 

mama ei a văzut pentru prima dată condițiile școlii, s-a crucit, dar fetei nici că îi păsa, deoarece își putea urma 

visul. Pentru a sări capra, elevii erau nevoiți să iasă pe stradă, în fața clădirii, deoarece altfel nu aveau destul loc. 

Trecând pe acolo și văzându-i, Petru Groza, un foarte important om de stat în acea vreme, a rămas uimit de 

condițiile pe care le aveau copiii. Astfel, în mai puțin de o săptămână, elevii se lăfăiau într-o școală nouă, o vilă 

din Parcul Botanic. 

 Din păcate, cum orice minune ține trei zile, nici aceasta nu a durat prea mult. Școala s-a desfințat, 

urmând ca elevii săi să fie repartizați între București și Cluj. Rodica trebuia să mearga la București, dar, deși fata 

era dispusă să suporte condițiile sub orice critică de la cămin doar pentru a putea continua cu baletul, mama ei 

nu a fost de-acord ca aceasta să se mute. Așa că Rodica a continuat școala la liceul de fete, unde a terminat zece 

clase. Însă aceasta era din ce în ce mai tristă, deoarece se depărta de lumea baletului. 

 Dar tot mama Rodicăi a fost cea care i-a readus speranța fetei. A vorbit cu Trixy Checais, maestrul de 

balet de la Opera din Timișoara, și a aranjat o întrevedere cu Rodica, pentru ca acesta să își dea cu părerea 

despre șansele ei. Însă înainte de a merge la el, și-a avertizat fata: „Te las să faci balet numai dacă Trixy 

consideră că ai talentul necesar să ajungi prim-balerină! Altfel, nu te las! Ca să fii doar o fată din ansamblu...nu, 

mulțumesc!”. 

 La întâlnirea cu maestrul, Rodica a închis ochii și s-a lăsat în voia dansului pentru a-i arăta acestuia ce 

știeș s-a bazat pe fantezie și sentiment. Maestrul a fost încântat. I-a spus Rodicăi că nu are tehnică...dar talent, cu 

carul. Și, deși acesta nu lua elevi, cu Rodica a lucrat personal. Astfel, la șaisprezece ani, în anul 1957, când 

maestrul Trixy a considerat că este pregătită, fata a dat probă la Operă și a obținut un post în ansamblu. 

 Rolul care a propulsat- pe Rodica a fost un dans apaș din „Văduva veselă”. A avut un joc de scenă atât 

de bun încât a ridicat sala în picioare. Au urmat rolul Elenei în „Noaptea Vulpurgiei” și cel al Mariei din 

„Fântâna din Bakhchisarai”. Apoi, o comisie venită de la București a ridicat-o la rangul de solistă, urmând, mai 

apoi, să devină prim-balerină. 

 În „Lacul lebedelor”, lebăda neagră face înconjurul scenei din piruete de două ori; pe Rodica au pus-o 

să îl facă de trei ori. Dacă la întâlnirea cu maestrul Trixy nu avea tehnică, în câțiva ani a ajuns la una 

excepțională, dobândită doar prin muncă extrem de grea făcută din pasiune. 



 Rodica a dansat pe cele mai prestigioase scene ale lumii; a avut turnee nu doar în Europa, ba chiar unul 

și în America: cincizeci și două de spectacole la New York, Washington, Miami, Los Angeles, Vancouver și 

câte altele.Ziarul „Los Angeles Times” a spus că ei sunt stelele de o valoare inestimabilă a baletului românesc, 

care, cu o seară înainte, au fermecat publicul din Passadena; „The day” a zis că ei, protagoniștii baletului „Lacul 

lebedelor”, au oferit clipe magnifice, greu de uitat, spectatorilor din El Passo. Sălile de spectacol erau cu mii de 

locuri, iar mulțimea în delir. 

 Drumul spre succes a fost presărat și cu întâmplări fericite și neașteptate, nu doar cu muncă grea și 

clipe triste. 

 La Opera din Timișoara era spectacolul „Frumoasa din pădurea adormită”. Rodica a dansat și a fost 

magnifică. La sfârșit, în cabina Rodicăi a venit un tânăr de la Uniunea Tinerilor Comuniști, din București, cu un 

buchet de garoafe roșii. După ce s-a prezentat, s-a oferit să o conducă acasă, în impunătoarea Volgă, mare și 

neagră, ce îi aștepta afară. Ajuns la casa Rodicăi, bărbatul a scos o sticla de vin și a întrebat-o pe balerină dacă 

nu ar putea intra și el. În acel moment, Rodica a râs în sinea ei: „N-o să-ți scoți tu nici paltonul, degeaba te inviți 

înăuntru.”, dar l-a poftit în casă. Locuia într-o odăiță modest mobilată, doar cu strictul necesar, dintr-o vilă 

expropriată. Afară era foarte frig, iar soba de teracotă era rece ca gheața. „Bănuiesc că nu ați avut timp să faceți 

focul înainte de a pleca de acasă.”, a spus bărbatul. „Nici lemne nu prea am.”, a venit răspunsul sincer al artistei. 

Omul s-a proptit în ușă și a plecat în scurt timp, exact cum a gândit Rodica în mașină. De atunci, cei doi nu s-au 

mai văzut, dar balerina l-a impresionat destul de mult pe tânăr încât, a doua zi, acesta să îi trimită un camion cu 

lemne. 

 Ani mai târziu, după ce Rodica s-a retras de pe scenă, a fost profesoară la o școală particulară de balet 

din Italia. Toată lumea se înghesuia să își înscrie copiii la ea; făcea cu ei niște spectacole superbe. S-a întors în 

țară când primul ei nepot s-a născut. După câțiva ani, a primit un telefon de la o fostă elevă din Italia, care și-a 

continuat studiile în balet. Dorea să își deschidă o școală de balet și ăi cerea permisiunea Rodicăi să îi folosească 

numele în denumirea școlii, deoarece ea a fost cea care a inspirat-o să facă o carieră în dans. Așa a luat naștere 

Școala „Rodik Ballet”. Pentru a-i face o surpriză, părinții fetei au chemat-o pe Rodica la primul spectacol al 

acestei școli. Fetei nu i-a venit să creadă când și-a văzut fosta maestră, ba chiar a început să plângă de bucurie. 

 Astăzi, Rodica își pasează ștafeta mai departe prin școala particulară pe care o are în Timișoara alături 

de partenerul ei din scenă și din viață, Ilie Filip: Școala de Balet „Rodica Murgu”. Mai mult de o sută de copii îi 

trec prin mână săptămânal, iar toți o iubesc enorm. Face în fiecare an, pe scena Operei, spectacole extraordinare 

cu aceștia. 

 Rodica Murgu va rămâne întotdeauna un nume de referință al baletului românesc, care a reușit să își 

transforme visul de copilă într-o carieră minunată, atingând succesul prin muncă grea și enorm de multă paiune.  

  


