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. . .  Vine o vreme când îţi pierzi profesori i .  
Gheorghe Harag rămăsese ult imul ade
vărat învăţător de regie din generaţia sa. 
Dintre toate chipurile vrednice de iubire ale 
artistu lui care s-a petrecut din lume îl invoc 
mai presus pe acesta, deoarece din toate 
ştiinţele şi artele, ceea ce cu adevărat nu 
se pierde sunt învăţăturile. Nu operele, care 
pot apune, pot fi furate ori denaturate, ci 
tâlcuri le vieţii şi păreri le creatorului .  Nu 
învăţăturile de şcoală, ci unele mai înalte 
şi  mai subti le.  De la numai unii pentru 
numai unii. ( . . .  ] 
Regizorul Harag oficia în repetiţi i le sale ca 
un magician, care, cu voinţă şi fără, şi-a 
învestit ucenicii .  Artistul a Însemnat timpul 
teatral românesc, atâta cât a avut de trăit 
întru teatru. 
Destui îşi închipuie că de la catedre vre
melnic ori prea îndelung rezervate reuşesc 
să-i înveţe pe alţi i .  Destui alţii gândesc că 
arta regiei nu se învaţă . . .  Cu catedră şi fără, 
G h eorghe H a rag a 
fost un mare profesor 
de teatru . Oamen i i  
care au trăit ş i  lucrat 
o vreme alătur i  de 
m aestru s p u n ea u :  
a m  învăţat! E l  însuşi 
n-a avut nicicând pre
tenţia să instru iască 
pe cineva, avea, ca 
un mare artist ce era, 
o roare să i m p u n ă ,  
avea marea şi  rara 
forţă de a se îndoi de 
propria-1 ştiinţă, el nu 
str i g a ,  şoptea.  C u  
toate că a lucrat în 
ţară şi în Europa cu 
artişti  de seamă, îi 
era frică să accepte 
colaborarea cu aşa
numite "celebrităţi" în 
locuri "renumite" etc. 
Îi era teamă şi ruşine 

de întâlnirea cu suficienta şi ,  cum singur 
spunea, "cu mârlănia" . . .  El se înconjura, cu 
toate astea, de mulţi, se dăruia pe sine, îi 
învăţa, pentru a nu rămâne singur în casa 
artei sale. Puţin i  înţelegeau şi-i răspundeau 
pe potriva darului ,  dar câţi îi puteau fi cu 
adevărat egal i  în experienţa m i n u n ată 
şi  mistu itoare a trudei sale? . . .  Ş i  nu era 
egoism acesta, şi au avut mereu de câştigat 
cei care I-au urmat fără oprelişte o vreme. 
Maestrul s-a risipit pe sine în arta sa, în 
inimile celor care i-au fost tovarăşi de teatru 
şi de viaţă. Eu ştiu câţiva artişti de teatru 
care au învăţat mai mult decât s-ar crede 
de la câţiva artişti şi vor aduce mărturie prin 
meserie şi destăinuire de ceea ce au primit. 
Noi nu suntem orfani noi am avut înaintaşi 
de seamă! 
În 1 971 , Gheorghe Harag mi-a spus: "Vino 
!a mine la Târgu Mureş!" 
!i mulţumesc de pâine, ospeţie şi învăţătură. 
li mulţumesc de teatrul său! 
Adio, acum, profesore. Fie-ţi veşnic înflorită 
l ivada vişini lor de pe urmă, iar nouă, priel
nică învăţătura ta, şi neuitată - arta! 
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