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Pe Elena Petrovna Kareakina. artistă a poporului
din
R.S.F.S.R., membra in delega(ia oamenilor de cultnra
soviefici
care ne-au vizitat tara cu prilejul Decadei Culturii
R.S.F.S.A.,
am reuşit s-o întîlnim în ultimelc zile aie şederii sale la Bucureşti. Fusesem prévenu că programul bogat al dclegaţiei o obosise întrucîtva pe artista sovietica şi. ca atare, rugat să nu prelungesc peste masura întrevederca
s-olicïtata.
Am ţinut să precizez acest detaliu pentru a sublinia phicuta surpriză pe care mi-a rezervat-o Elena Petrovna
Kareakina,
cînd. după introducerea de rigoare. mi-a spus :
— Cînd e vorba de teatru. dispare orice oboseală. Mă bucură sincer perspertiva
de a putea sta cu cineva de vorbă mai pe îndelete despre teatrul romînesc. Am încercat
în aceste cîteva zile aie şederii mele în tara dv. să cunosc măcar aspectele semnificative
aie mişcării teatrale romîneşti. Din pâcate, întîlnirile mêle cu teatrul romînesc s-a.i li
mitât la un spectacol cu piesa Matei Millo, în interpretarea colectivului Teatrului Nation;;!,
o întîlnire cu actorii şi regizorii bucureşteni la sediul Sindicarului Artiştilor şi o întrevedere mai restrînsă cu ciţiva dintre oamenii de teatru romîni, organizată prin amabilitatea regizoarei şi artistei Marietta Sadova. Timpul limitât nu mi-a permis mai muit.
De altfel. cred că nici nu e nevoie să vezi prea multe spectacole pentru a putea aprecia
înalta valoare artistică a şcolii interprétative romîne, diapazonul artistic bogat al slujitorilor scenei romîneşti. neţârmurita lor dragoste şi, aş spune, impresionantul lor de >tament faţă de profesiunea aleasă. Toate aceste calităţi chezăşuiesc viitoarele succesc
aie teatrului romînesc, pe care, de altfel, i le doresc din tôt sufletul.
Pentru un om de teatru şi mai aies un actor cu experienţă scenică. prima impresie
pe care i-o prilejuieşte luarea de contact cu o mişcare teatrală străină este şi cea adovărată. M-ar interesa să-mi complétez totuşi cunoştinţele cu cîteva date în legaturi cu
repertoriul...
Aici trebuie să întrerup relatarea discuţiei mele cu Elena Petrovna
Kareakina.
Mi-ar fi imposibil să rezum- numeroasele şi diversele xntrebâri ce mi le-a adresat interlocutoarea mca. Intrebârile ei abordait celé mai diferke domenii de activilate, de la politica de repertoriu la utilajul tehnic al teatrelor, fiecare râspuns al meu prilejuind a>mentarii. aprecieri şi iarâşi întrebări.
— Acum e rîndul meu, "uni spuse, la un moment dat, E. P. Kareakina. Sînt gâta
să răspund la orice fel de intrebâri.

55
www.cimec.ro

— Nu sînt decît doua : stagiunea tcalralci 1956157 la Leningrad şi pregătirile în
vederea celei de a 40-a aniversări a Marii Revoluţii din Octombrie.
— De fapt, celé două întrebări nu constituie decît una. Căci, stagiunea trecută s-a
«lesfăşurat sub semnul pregătirilor în vederea jubiliarei sărbătoriri a Marelui Octombrie.
în ce fel ? în primul rînd, prin alegerea unui repertoriu în care dramaturgia originală
să fie bogat reprezentată. în al doilea rînd, prin căutarea unor modalităţi regizorale şi
scenografice înnoite, expresie a strădaniilor oamenilor noştri de teatru pentru a răspunde
chemării celui de al X X - l e a Congres al P.C.U.S. în ce priveşte continua înflorire a artei
teatrale sovietice. în cursul trecutei stagiuni au fost reprezentate : piesa lui N. Pogodin
Sonetul lui Petrarca, piesa Cînd itiima se înţlăcărează, inspirată din viaţa comsomoliştilor, piesa Cînd înfloreste liliacul de Vinikov şi multe altele. Celé mai interesante spectacole sub raportul concepţiei regizorale au fost Jucătorul de cărţi după Dostoievski, în
regia lui L. Vivien, Vulpea şi strugurii de Figueiredo şi Cînd înfloreste liliacul, ambele
puse în scenă de G. Tovstonogov.
în spécial, ultimul dintre spectacolele amintite marchează un catégorie succès al
lui Tovstonogov. Regizorul a introdus în spectacol doi comentatori care mijlocesc legătura dintre scenă şi sala de spectacol. Este îmbucurător să constaţi la capătul unei sta
giuni cît de mult s-a schimbat în bine peisajul teatral al unui oraş. Uniformitatea, ce
caracteriza, cîteodată, înainte activitatea teatrelor din Leningrad, a cedat locul unei „diversităţi" pe planul stilurilor, a repertoriului, a decorurilor şi aşa mai départe. Ramuri
trainice aie aceluiaşi copac care este arta teatrală realist-socialistă, teatrele noastre şi-au
afirmat fiecare o personalitate proprie, un potenţial şi preferinţe caracteristice, într-un
cuvînt, au dobîndit un profil. Oricare au fost succesele înregistrate pe acest drum al dezvoltării noastre, sîntem totuşi la început. De aceea, mi se pare semnificativ că această
profilare se resimte şi pe planul căutărilor artistice. Părerea mea este că toemai aceste
căutări, chiar dacă unele dintre ele se vor dovedi stérile, sînt în măsură să asigure înflorirea artei noastre teatrale la nivelul cerinţelor formulate de partid.
Cît priveşte stagiunea 1957/58, teatrele sovietice — şi în aceeaşi măsură şi Teatrul
de Dramă „A. S. Puşkin" în care lucrez — o vor deschide eu spectacolele festive, pregătite în cinstea Marelui Octombrie. în gênerai, fiecare teatru s-a străduit să reprezinte
eu acest prilej, o piesă în premieră. Dramaturgii ne-au promis în acest sens tôt sprijinul.
Probabil că nu toate teatrele îşi vor realiza dezideratul — dar asta în nici un caz din
vina lor. Patrimoniul literaturii dramatice sovietice ascunde comori, de mult uitate, care
se cer readuse la lumină. Am să ma refer la creaţia lui Leonid Leonov, pentru a exemplifica resursele inepuizabile aie dramaturgiei noastre. Talentatul dramaturg a scris în
jurul anilor 1930—1934 cîteva piese pe care tînăra generaţie de spectatori nu a avut prilejul să le vadă de mulţi ani pe scena vreunui teatru. Pentru cea de a 40-a aniversare
a Revoruţiei, Teatrul „A. S. Puşkin" şi-a propus să pună în scenă una dintre aceste piese.
TitluI ei nu-1 cunosc, deoarece pînă la plecarea mea la Bucureşti, consiliul artistic nu se
fixase înca definitiv asupra piesei alèse. Totodată, sperăm să înscriem pe afişul nostru
festiv şi o piesă semnatà de K. Simonov.
Teatrul nostru a mai semnat contracte şi eu Al. Korneiciuk şi A. Arbuzov, Perspectivele sînt foarte bogate şi exista toate premisele pentru ca planurile noastre să devina
lealitate. Vreau să sublimez un singur lucru : am ferma convingere că toate spectacolele
reprezentate eu prilejul sărbătoririi se vor distinge prin înalta lor valoare artistică.
Actorii, regizoni, pictorii scenografi, personalul tehnic al teatrelor, pe scurt, foţi
^lujitorii teatrului sovietic vor transforma măreaţa sărbătoare a revoluţiei într-o uriaşa
«demonstraţie a forţelor mişcării teatrale sovietice. Anul celei de a 40-a aniversări a lui
Octombrie va înscrie o pagina glorioasă în istoria teatrului sovietic.
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