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I ntensitatea şi febra lucru lui  transfor
mau f ieca re zi într-o sărbătoare a 
spi ritulu i .  "Este pentru prima oară în 
activitatea mea artistică când am dorit 
ca repetiţi i le să nu se termine" - mărtu
risea Amza Pellea în seara premierei 
cu spectacolul Procesul de Suhovo
Kobâlin .  La Teatrul de Comedie mai 
răsună încă nostalgic în aminti rea celor 
care au participat la acest eveniment 
acel "Şi ! "  rostit scurt şi răspicat de 
Gheorghe Harag, ce chema ca la un 
semn toată trupa. Se lăsa o li n işte 
adâncă. Pe scenă senzaţiile, impresii le 
se adună în expresii sub ochiul  atent 
al regizoru lu i .  Caută, parcă, febril, în 
imaginile care se derulează, o himeră, 
chipul ideal al personajulu i .  Nu gesticu
lează, dar fiecare fibră a corpulu i  este 
în alertă, încordată. Urmăreşte, totuşi, 
nemişcat, răbdător, tabloul. Alteori se 
ridică brusc şi se plimbă, dispărând în 
întunericul sălii sau în culise. Nu pri
veşte, doar ascultă. Ce impresionează 
la Gyărgy H a rag este li be rtatea 
imaginativă, capacitatea de a inventa 
într-un timp scurt pe aceeaşi schemă 
mai multe variante pe care după ce le 
exper imentează le abandon ează , 
căutând altele, oferă o adevărată lecţie 
prin forţa pe care o are de a renunţa la 
spectaculos şi frumos în favoarea 
adevărulu i .  Anunţă de la prima lectură 
la masă că "va schimba" până în ziua 
premierei. Nemulţumit de începutul şi 
f ina lu l  repreze ntaţ ie i ,  face mere u  
modificări, definitivându-le abia după o 
primă vizionare cu publicu l .  Sistemul 
său de lucru nu sâcâie actorul, nu- i  
dă senzaţia că se consumă în gol. "Îţi 
stimulează pofta de joc, ai sentimentul 

că faci un act creator" (Silviu Stăncu
lescu) .  
St i lu l  reg izoral  al lu i Gyărgy Harag 
evoluează între improvizaţie şi rigoare. 
Fiecare drum propus relevă o nouă 
posibilă ipostază a rolulu i ,  f i ind rodul 
reflexivităţi i .  De altfel, artistul e din ca
tegoria rară a regizorilor care la teatre 
d iferite , pe aceeaşi p iesă, încearcă 
lecturi diferite. Metoda sa are efecte 
benefice asupra creşterii profesionale 
a interpretu lu i .  Acesta e ajutat să-şi 
înfrângă angoasele, clişeele, obişnuin
ţele, rutina. Constantin Băltăreţu, căruia 
monumentalitatea şi ferocitatea per
sonajului Vara vin îi soli cită mij loace de 
expresie noi , neabordate până acum, 
afirmă: "Lângă el ai simţământul că 
nimic nu este imposibil. Nu ţi-e frică, îţi 
anulează sistemul de autoapărare, te 
eliberează de autocontrol, îţi descă
tuşează personal itatea" . La început 
colectivul a fost inh ibat de biografia 
artistică a maestrulu i ,  autor al unor 
momente de referinţă a le spectaco
logiei noastre din ultimul sfert de veac, 
reputat reprezentant al teatrulu i  româ
nesc şi peste hotare . Montarea cu 
Procesul avea şi o semnificaţie deose
bită, neobişnuită în cariera sa, mar
cându- i  debutul  pe o scenă bucu
reşteană. Farmecul, eleganţa, umorul 
spiritual, tandreţea, seriozitatea omului , 
tactul, siguranţa, fantezia debordantă 
a creatoru lu i  fac ca d ialogul  să se 
stabilească spontan şi repede. Gyărgy 
Harag are harul de a impune la repetiţii 
o atmosfe ră p lăcută. T iner i i  actori  
Şerban Ionescu şi Florin Anton declară: 
"Caracteristica muncii alături de meş
terul Harag este efortul, dar nu în sens 
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de chin .  Bun pedagog, aliat şi catali
zator, te ajută să te autodepăşeşti". 
Teoretizează puţin ,  face demonstraţii 
practice, interpretând singur, deseori , 
cu talent, fiecare rol. Pentru a fi mai bine 
înţeles evocă s i tuaţ i i  ana loge d i n  
experienţa sa de viaţă sau din a altora. 
Tipul de actor care-i convine cel mai 
bine este cel elastic. "Îţi cere să i te 
integrezi în concepţia propusă şi să-i 
vii în întâmpinare" (Sanda Toma) . Dacă 
nimic nu se rotunjeşte, nu disperă, nu 
reacţ ionează la nepart icipare sau 
neputinţă cu violenţă. Are o tatonare 
calmă şi tenace în ridicarea propriei 
viziuni .  Dezarmat de buna sa credinţă, 
când nu reuşeşte să se întâlnească cu 
el pe aceeaşi lungime de undă, par
tenerul se retrage singur. Când vede 
că actorul este aproape de personaj ,  
devine, brusc, sever şi intransigent. 
Observaţiile sale acţionează precis şi 
dur ca un bisturiu asupra interpreţilor. 

Îi tratează pe toţi egal, fără complexul 
valor i i  sau al vârstei în artă. După 
fiecare tablou face scurte şedinţe la 
care part i ci pă toată ech ipa .  Cere 
disciplină, rigoare semantică, log ică în 
fiecare gest: "Teatrul este matematică 
- spune. Pentru chinurile creaţiei e ne
cesară ordinea. Dacă nu sunt stăpânite 
perfect textul şi mişcarea, spectacolul 
se m u rdăreşte ş i  se degradează.  
Construit pe p i loni s igur i ,  el rezistă 
cinci-şase ani". [ . . . ] 
La sfârşitu l celor patru luni de repetiţii 
simţi povara şi inefabilu l  acestei arte 
unde regizorul lucrează cu o materie 
rebelă şi sensibilă, trupul şi psih icu l  
actorulu i .  A i  regrete pentru câteva plăs
muiri ale minţii care n-au devenit formă, 
pentru unele nuanţe infin itezimale, în 
cizelarea rolu rilor, pierdute. Realizezi 
că spectacolu l nu poate transmite în 
total itate temperatu ra convieţ u i r i i  
artistice cu acest creator. [ . . .  ] 
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