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Cultura noastră nu trebue să fie numai de import, 

ci şi produsul acestui neam, sprijinită pe trecutul nostru 

şi pe infinitele mijloace ale ţării, prelucrate cu mijloa- 

cele pe care trebue să ni le pună la îndemână minţile | 

luminate, ori de unde ar veni ele. | | 

N $. Regele Carol II 

Din cuvântarea rostită la „Academia Română cu 

prilejul sărbătoririi lui M. Sutzu şi lacobo Negruzzi
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Asupra misiunei teatrelor noastre naţionale şi rolului ce . 
trebue să-l îndeplinească în cadrul culturii româneşti, s'a scris . 
prea puţin sau aproape de loc. 

S'a păstrat cu 'senină conştiințiozitate, o tradiţie, de pe 
care nu s'a şters, din când în când, decât colbul artistic, în- 

grămădit de vreme. 
Conducerea teatrelor de Stat, s'a mărginit numai la ideea 

de scenă: O lucrare dramatică, să fie cât mai bine montată. 
Ca, la Paris, Londra, etc... 

_ Dar, nimeni, nu s'a gândit la „naţionalizarea“ scenelor 
- noastre, stabilind o ideologie proprie, ca reprezentativ al în- 

suşirilor şi predispoziţiilor pentru artă. teatrală ale neamului 

românesc. 
In scopul acesta, ne-am hotărât să dăm la iveală mănun; 

chiul de observaţiuni critice, cuprinzătoare în paginile ce 

urmează. 
-De altfel, ele reprezintă de abia o schiță sumară a unui 

studiu amânunțit ce va apărea, în curând, cu privire la mi- 
siunea teatrelor noastre de Stat, în legătură cu noul ritm 

cultural al ţării. 

AUTORUL



Prin ritmul politic, nou, imprimat Sta- 

tului român, dintr'o Inaltă Inţelepciune, 

ritm prin a cărui impulsiune suverană, 

îngrijorările populaţiei au evadat, ca 

prin farmec, din celulele politice şi ad- 

ministrative ale vechiului regim, s'a dat 

țării noastre numai în câteva luni de 

zile, o înfăţişare atât de fericită, pe care 

cu puţin înainte, nimeni nu ar fi putut 

s'o bănuiască.. 

Comunicatele guvernului M. S. RE- 

GELUI, răspândite prin toate colţurile 

României întregite, nu sunt, de altfel, 

decât expresiunea satisfacţiei publice a 

rezultatelor ce s'au manifestat pe urma 

binefăcătoarelor măsuri  guvernamenia- 

le. Așa s'a putut ajunge lă starea de faţă, 

când fiecare cetățean rătăcit de mira- 

giile politicei defuncite, a revenit la rea- 

litatea lucrurilor, reîntorcându-se mul- 

ţumit, la profesiunea lui iniţială. 

Deoparie, spiritul de ridicare morală



a tot ce este creaţiune culturală, spirit 
atât de specific tradiţiei neamului româ- 
nesc şi încrustat cu atâta biciuire a ră- 

tăcirilor de gândire, de către marele căr- 
lurar al geniului nostru naţional, ne-a 
îndrumat spre o nouă concepție în artă 

şi literatură. 
Pe de altă parte, prin mâna de fier, ce 

deţine astăzi frânele administrative ale 

țării, cetățenii conştienţi se resimt învio- 

raţi, de fermitatea libertăţilor şi garan- 
țiilor constituţionale. - 
România-a păşit, viguros, pragul. RE- 

NAŞTEREI, cea de mult așteptată. 
Statul respiră numai ordine, pretutin- 

deni. * 

Economia ţării, prin Consiliul Superior 
Economie condus de un mare agricultor. 
dublat de iscusinţa omului de Stat au- 
tentic şi neșovăitor, a luat un avânt eroic, 

cu o spontaneitate ce nu o poate înregis- 
tra decât epocile marilor prefaceri. 

Pe toate tărâmurile de activitate, frac- 
țiunile vii ale ideologiei nouă, sunt stu- 

diate cu râvnă de cei pregătiţi, fiecare 
la îndeletnicirea cu care l-au dăruit în- 
suşirile fireşti, pentruca, prin coordona- 

re şi armonie desăvârşită, să se îndepli- 

ncască acel riim unifar, în toate ramifi- 
caţiile lui de însufleţire şi muncă româ- 
nească.



Pe această linie ne vom ocupa în cele 
ce urmează, considerându-ne în cadrul 
preocupărilor noastre, despre . misiunea 

teatrului național, căutând s'o fixăm cât 
mai mult cu putinţă, în rosturile progra- 
matice ale mișcării culturale de acum.



Dela început trebue să precizăm că 

dogmatismul teatrului nostru naţional. 

s'a mărginit până în prezent, numai la 

imitaţia de realizări artistice ale: scene- 

lor ieatrale sireine. 

Exotism în toate. „Gustul“ de teatru, 

românesc, a fost înlăturat cu perseve- 

renja unei conduceri, nu, prea uşor de 

înţeles. 

Iată latura de care ne vom ocupa, aci, 

în mod succint, înțelegând ca „româ- 

nescul“, în fond şi formă, să predomine 

acţiunea de culturalizare a teatrelor 

noastre naţionale. 

Nu suntem împotriva importului de 

invenjiuni tehnice teatrale de cari, sce- 

nele dramatice ale Occidentului se fo- 

losesc dela război încoace; dar adapta- 

rea tehnicei moderne, pe scenele noas-



tre, se face fără tendinţa vre-unei acli- 

matizări estetice și adeseori montările 

acestea prin exagerarea lor inutilă con- 

sumă venituri extrem de exagerate. Și 

să se aibă în vedere, că ele se adresează 

unui număr, restrâns, de spectatori. 

Puţinii inițiați în exhibiţiile artei 

nouă, nu pot să umple golurile săpate 

la cassa teatrului, dacă voim, a ne opri, 

“deocamdată, numai. asupra primei noa- 

stire scene: Teatrul Naţional din Capi- 

tală. | 

Când, astăzi, totul în Stat, prin noua 

lui conjuctură, tinde numai spre econo- 

mii cât mai severe, credem, necesar, ct 

şi instituţiile noastre dramatice să cola- 

boreze şi ele, avizând la amputări buge- 

tare, cel puţin, prin înfrânarea „tacti- 

cei“ regizorale, care dăunează Statului o - 

subvenție anuală de douăzeci de mili- 

oane ei. 

Având o administrație mai gospodă- 

rească, Teatrul Naţional din București 

ar izbuti să se întreţie, aproape, numai 

din propriile lui venituri. 

Cu o pricepută moderație tehnică, i- 
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maginea scenică nu ar avea nimic de 

- suferit. Este vorba, doar de înlăturarea 

complicaţiilor inutile, pe cari, massa 

„plătițoare“ a spectatorilor, cu greu, o 

poate seziza, —  printr'o, simplificare 

pătrunsă decât mai multă luminozitate 

estetică, așa de firească şi potrivită cu 

seninătatea spiritului nostru latin. 

Spectatorul dela noi, încă, nepregătit 

pentru „maşinăriile” teatrului nou, nu 

ar trebui să fie silit a se concentra, nu- 

mai vizual, numai asupra expoziţiei 

maşinistice care, în chip fatal îl cuce- 

reşte cu noutatea ei superficială. 

Această manevră abilă a montărilor 

_ fastuoase, de cele mai multe ori, nu ser- 

veşte decât la învăluirea slăbiciunilor 

hătătoare la ochi, ale anumitor lucrări 

dramatice, alese în repertor din prea 

multă îngăduință directorială. 

Printr'o localizare meşteșugită a no- 

uilor mijloace tehnice cari, în nici-un 

câz, nu trebue să depăşească interesul 

acţiunii dramatice, . „star putea creia v 

tehnică qiiasi-proprie, apropiată în mod 

logic de „gustul“ şi predispoziţiile pen- 

tru teatru ale publicului românesc.



Această tendință — am  îndrăzni a 

spune, de „românizare“, săvârșită prin- 

tr'un compromis raţional, ar răuși, în 

timp, să inaugureze o tehnică regizo- 

rală a noastră, în spiritul nostru estetic, 

ce şi-a scăldat tradiţia între linia dreap- 

tă romanică și broderia bizantină. 

Astfel, tehnica „nouă“, sar îndrep- 

tăţii să-și aşeze cămin statornic în țara 

noastră, împiedicându-se tentaiiva de 

invadare a arbitrarului de efemere fră- 

mântări estetice streine, în arta româ- 

nească. 
Să se lase teatrelor particulare, fie 

ele. chiar subvenţionate, libertatea în- 

scenărilor... „ă la maniere de...”. Teatrul 

românesc, se impune să rămână, numai 

teatru românesc. 

Bizarul decorativ să înceteze. Da. I- 

deia de ansamblu să se ia pe deantregul 

din tehnica modernă. 

Regizori, mai nainte de a porni să 

se perfecţioneze în alte ţări, nu ar fi rău 

ca, mai întâi, să sc fi inițiat, îndestulă- 

tor, asupra artei noastre naţionale. 

Teatrul nu este un decorativ lipsit 

de sensul uman. Prin îmbinarea lui cu 

10



„Titmica cea mai naturală şi decorativul 

supus întru totul motivului dramatic, 
vom realiza o „punere în scenă“ cât 
mai apropiată de sufletul debitului nos- 
tru actoricesc. | 

„Verbul românesc“ descătuşat de exa- 
gerările regizorale, să plutească. liber. 
Clasicitatea dramatică de aiurea, ca şi 

dela noi, vorbeşte dela sine. 

Dar peniru a se ajunge, sau mai bine 

zis, spre a ne putea reîntoarce la vre- 

mea, când limba unui popor se răsfăţa 

cald și academic pe scenele de teatru, 

se mai cere și o bine chibzuită alegere 

a repertorului teatral. 

11



Repertorul este problema ce pare, în- 

că, departe de a fi primit o rezolvare 

demnă de profunda lui însemnătate. 

Repertorul teatrului... „românesc“. 

- Mai demult, piesele datorite autorilor 

români, privite cu indiferenţă de mai 

toți derectorii teatrelor noastre naţio- 

nale, erau înăbușite prin încadrarea lor 

obscură, vădit dispreţuitoare, la reper- 

torul marelor creaţiuni apusene. 

Piesele româneşti, rar, apăreau la lu- 

mina rampei. Ele făceau obiectul de a- 

tracţie al şcolarilor aduși. la teatru cu 

bilete de favoare şi al unui public ce 

linea să-și conserve sentimentul  naţio- 

nal. 

Astăzi lucrurile s'au schimbat. Avem 

autori dramatici cari au dat scenelor 

româneşti, lucrări de necontestată va- 

loare. Cu toate acestea poziţia lor în re- 

pertoriile teatrale este dintre cele mai 

dificile. Nu există firul conducător me- 
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nit să stabilească rânduiala repertorială, 

în felul ca, lucrărilor dramatice româ- 

neşti, să lise dea prioritatea cuvenită. 
Insă, acum, cu noul ritm culural ce 

animează ţara dela un capăt la altul, se 
impune să se reglementeze cât ma ne- 

întârziat, starea de întâetate a reperto- 
rului românesc. 

Piesele streine, în viitor, şi în propor- 

ție justă, ele trebuesc încadrate de lu- 
crările dramatice românești. 

Prin desființarea partidelor politice, 

nu mai încape îndoială, că, alegerea pie- 

sclor de autori români. nu va mai fi in- 

fluențată de sugestiile şi recomandaţii- 

le, atât de păgubitoare instituţiei, ale 

tuturor pontifilor electorali. 

Și trecându-se pe linia moartă, greşe- 

ile de până mai ieri, printr'o nepărtini- 

toare şi pricepută selecţionare, se va pu- 

ea întocmi un repertoriu românesc, cât 

mai preţios. 

13



Nu este mai puţin adevărat că litera- 

turii noastre dramatice îi lipsește un 

sens ideologie naţional. 

Mânuitorii serisului teatral, dela noi, 

bâjbâe încă, în întunecime. Cei mai 

mulţi îşi plămădese temele pe tipare cu 

totul streine de sufletul românesc. Ast- 

fel, răuşesc să construiască numai Șu- 

brede imitații, de multe ori lucrate 

chiar cu îndemânare cari, din lipsa ori- 

ginalităţii de „caractere“ a personagiilor 

piesei, se prezintă întrun aspect de cu- 

loare redusă. | 

In ultimele decenii, numai d. profesor 

N. Iorga, marele nostru istoric, cu dalia 

unei cugetări savante, a înţeles să adân- 

cească în marmora dramaturgiei, fresca - 

motivelor şi caracterelor noastre isto- 

rice, rânduind odată pentru totdeauna, 

bazele ieatrului istoric românesc. 
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In afară de motivul istoric, societatea 

românească prezintă atâiea alte multi- 

ple manifestări ale vieţii. Conflictele, 

fie ţărăneşti, fie burgheze, ce ar putea 

îmbogăţi intens literatura dramatică o- 

riginală, sunt atacate sfielnic, sau, a- 

proape de loc. 

Se evidenţiază tot mai mult absenţa 

criticei îndrumătoare. 

Tinerii autori, neofiţi, în ceeace pri- 

veşte pulsul vieţii sociale, își plaseazii 

darurile lor scriiioriceşti, culegând din 

anecdota uşoară, subiecte cari, tratate 

cu oarecare vioiciune, pot cel mult, să 

„amuzeze“ un public, la rându-i şi el 

neiniţiat. ” 

Asemenca încercări nu ar avea că- 

derea să fie trecute în repertoriile tea- 

irelor noastre de Stat. 

lar pentruca această eroare să înce- 

teze, venindu-se totdeodată, în sprijinul 

autorilor debutanţi, a celor cu evidente 

însuşiri, toi teatrului de Stat îi revine 

misiunea de sfătuitor şi îndrumător 

spre adevărata înţelegere a dramatur- 

giei româneşti. 

Unul, sau mai multe premii anuale, a: 

15 
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cordate de direcţia Teatrului Naţional, 

— ne oprim asupra celui din Capitală— 

ar stimula pe autori, deschizându-se prin 

aceasta o eră nouă. Și nu prea târziu, 

ne vom putea mândri cu o literatură 

dramatică „a noastră“, în stare să inte- 

reseze şi scenele altor ţări, doritoare să 

cunoască intensitatea sufletească şi obi- 

ceiurile poporului român. 

Mai este un punct ce, îndeosebi, se 

cuvine să fie luat în seamă. | 

Epoca post-belică şi la noi ca şi în 

alte părţi, a fost sguduitor turburată de 

agenţii tuturor aberaţiilor şi utopiilor 

politice, îndreptate împotriva liniştei în 

Stat. In deosebi, lumea muncitorească, 

le-a fost obiect de ofensivă. ” 

Prin intervenţia necruțătoare a gu- 

vernării actuale, pericolul a fost exter- 

minat. Dar atât nu este deajuns. Propa- 

ganda prin teatru, o găsim și aci, dev 

reală importanţă. 

Se resimie lipsa unui repertoriu dra- 

matic care, să intereseze viaţa lucrăto- 

rilor din fabrici şi ateliere. EI sar putea 

întocmi fără nici-o greutate. i 

Tot prin acordarea de premii autori- 

16
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lor dramatici cari, cunosc în amănunt 

traiul muncitoresc, s'ar putea efectua 

piese teatrale cari, să intereseze lucră- 

torii din fabrici și ateiiere. 

Atunci teatrele naţionale le-ar pune 

la dispoziţie lucrări scrise anume, pen- 

tru ei şi cu preţuri de intrare, scăzute 

până la ultimele posibilităţi ale bugetului 

seral. a 

Având în vedere acest scop şi preţul 

derizoriu al biletelor de intrare, de care 

ar beneficia numai pătura muncitoare: 

lucrători se vor legitima cu cărţile lor 

profesionale. 

Asemenea spectacole, de comun acord 

cu conducătorii fabricilor, etc... ar avea 

'loe săptămânal, la ore conveniie, de pe 

urma cărora teatrele nu ar avea de su- 

ferit nici-o deficiență materială. Specta- 

torii obișnuiți ai teatrelor de Stat vor 

vizita şi acest fel de reprezentații, prin 

atracţia noutăţii ce 0 prezintă factura 

lor teatrală. 

In Franţa, în Germania, există ase- 

menea spectacole şi dau rezultatele cele 

mai bune. 

In afară de aceasta, echipe volante 

17 
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compuse din actorii teatrelor de Stat, ar 

cutreera marile centre industriale şi este 

dela sine înţeles, cât de rodnic ar fi e- 
fectul unor turnee de acest fel.' 

Tot sub auspiciile teatrelor naţionale, 

se cuvine să se inaugureze o mişcare te- 

atrală la sate. 

Se pot forma echipe dintre elevii con- : 

servatoarelor de declamaţie, întovărăşiţi 

de stagiari ai teatrelor de Siat, cari să 

poarte în țărănime, flacăra nouă a tea- 

trului românesc. 
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Aruncând o privire asupra legi . de 

organizare a Teatrelor Naţionale, ve- 

dem şi aci multe rele ce ar putea să fie 

remediate. 

O decongestionare bugetară se poate 

foarte uşor realiza, dacă avem în vedere 

avantagiile ce le au prin lege, teatrele 

de Stat. 

Cităm: 

„Comunele şi judeţele, proprietare de 

edificii în cari funcţionează 'Teatrele 

Naţionale sau Operele Române, sunt o- 

hligate să cedeze în mod gratuit Teatre- 

lor Naţionale sau Operelor Române res- 

pective, folosinţa acelor edificii, cum şi 

aceea a bunurilor mobile şi imobile, prin 

destinaţie aflătoare în ele“. 

In afară de aceste avantagii trebue să 

luăm în considerare subvenţiile ce le 

19



primesc dela Siat, pe lângă cota-proceni 
realizată din vânzarea timbrului artis- 

tic. ii 

In așa condiţii, ne dăm seama, cât de. 

uşurată este sarcina directorilor teatre- 

loF naționale şi astfel cât de nefirească 

este starea de imprecizie programatică, 

în care se găseşte institulia teatrului ro- 

mânesc. . 

Observăm însă că, starea aceasta se 

datorește în mare măsură şi lipsei de 

autoritate absolută a directorului asu- 

pra teatrului ce îl conduce, cecace îi. 

stinghereşte mult libertatea de acţiune. 

Prin dispoziţiile legii de organizare a 

teatrelor, * adminis(ratorul deținând a- 

proape în întregime frânele administra- 

tive ale teatrului, rolul Directorului co- 

boară pe un plan secundar. Inlocuindu- 

se postul de administrator cu acela - de . 

director al contabilităţii, care să fie nu- 

mit cu toate drepturile și răspunderile 

“funcţionarilor publici, Directorul tea- 

trului. numai atunci va putea să respire 

în toată libertatea misiunei ce i sa în- 

credinţat. 

Numirea administratorului, în forma 

20



  

ei .de azi, prin decret regal, este un non- 

sens. | 

Spicuim mai departe... 

In Comitetul de lectură, prezenţa u- 

nei personalități culturale, când deja 

există doi membrii ai Academiei Româ- 

ne şi un profesor al Facultăţii de litere 

pare, cu desăvârşire, forțată. 

Inţelegem ca aceasta să se petreacă 

la teatre din oraşele unde nu sunt insti- 

tuţii de învățământ superior. 

Căci astfel de personalităţi, create 

sub vechiul regim politie, nu crau în 

realitate, decât favoriţi ai cluburilor de 

partid, departe de a fi adus vre-un fo- 

los bunei conduceri: a Teatrului Naţio- 

nal. 

Deasemenea, în cazul când, Directo- 

rul teatrului va fi demisionat ori înlo- 

cuit, Comitetului de direcţie să i se ri- 

dice şi lui mandatul, chiar înainte de 

a fi împlinit 4 ani prevăzuţi în lege. 

Aceasta pentru o cât mai bună ar- 

-monie între ambele părti, singura Cu 

putinţă să înlesnească prosperitatea in- 

stituţiilor noastre teatrale. 

Avansările artiștilor la teatrele de 
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Stat, aşa cum se fac, până în prezent, 

constitue o adevărată anomalie. Avan- 

sările la „vechime“ sunt cu totul lipsite 

de seriozitate şi artistică ŞI administra- 

iivă. 

Cei mai vechi, nedreptăţese în modul 

cel mai natural, pe cei mai merifoşi din- 

tre artişti, când ce vorba de avansări. 

Ca şi în alte ramuri de activitate, sar 

impune şi aci obligaţia unui examen. 

Artişiii cari s'au afirmat prin creaţi- 

uni răuşite în decursul anilor, au tot 

dreptul să-și reclame avansarea când 

sau .ivit vacanțe. 

Celor cu vechime să li se încredinţeze 

roluri principale de examen. pe cari nu 

le-au mai atacat vreodată. | 

Tar publicul îi va avansa, ori  res- 

pinge... 

Vedem în aceasta o simplă chestiune 

de echitate din care nimeni nu ar ieşi 

nedreptăţit. 

Se impune iarăşi. o atenţie cât mai 

serioasă în chestiunea teatrelor naţio- 

nale din provincie. Se face o eroare a- 

preciabilă, judecându-e situaţia artiş- 
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lor dramatici din provincie, față de a 

celor din Capitală. 

La teatrele regionale munca este mult 

mai intensă. Repertorul unei stagiuni se 

primeneşte încontinuu din cauza reduc- 

|ici de spectatori. In lege nu este pre- 

văzută această şituație specială a artiș- 

tilor provinciali. 

Incă o dispoziţie necesară ce, nu figu- 

rează în textul legi, este aceea ca, să nu 

se reprezinte, atât pe scenele particulare 

cât şi la cinematografe, acelaş spectacol, 

în timpul când el ţine afişul teatrelor de 

Stat. 

Un amănunt, ce, nu ni se pare a fide 

prisos: 

Se cunoaşte firea actoricească atât de 

capricioasă, care adescori îi îndeamnă 

la gesturi materiale din cele mai costisi- 

toare. Spre a-i feri dela consecințe ce 

nu le pot f. decâi păgubitoare, opinăm 

ca salariile şi gratificaţiile personalului 

de toate categoriile, să nu poată fi ur- 

mărite, decât pentru datorii către Stat 

şi creanţele privilegiate din Codul Civil. 

Nici autorilor dramatici să nu li se 

poată face popriri pe tantieme, de nici- 

un fel. 
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Iarăș, nu înţelegem, pentruce să se a- 

rendeze programul teatrului.  Bibliote- 

carii teatrului, cari s'ar cuveni să fie re- 

crutaţi dintre scriitori, credem că sunt 

cei mai îndrituiţi să redacieze progra- 

mul seral. 

Porniţi pe calea sănătoasă a economii- 

lor, chiar vestiarele şi bufetul pot fi ad- 

ministrate în regie. Teatrele au sufici- 

ent personal, bărbaţi şi femei, cari pot 

“îndeplini asemenea însărcinări. 

Pentru acordarea de gratificaţii artiş- 

tilor, părerea noastră este, să se aleagă 

anual, un comitet de trei din sânul comi- 

tetului de dreejie. | 

Directorul să lipsească şi să se pre- 

mieze deopotrivă cu artiştii ale căror 

creaţiuni au repurtat cele mai bune suc- 

cese şi artiștii de altă categorie, cari în 

decursul stagiunei şi-au dovedit pe 

lângă talent, dragostea de muncă și 

spiritul de disciplină. 
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In ceeace priveşte partea administra- 

tivă, propunem următoarele : modificări: 

Directorul să fie numit prin decret 

regal, la propunerea ministerului Culte- 

lor şi: Artelor. 

In locul funcţiunii de administrator:să 

ia fiinţă postul de director al contabili- 

tăţii, numit de ministerul Cultelor şi 

Artelor, .după recomandaţia direcţiunii 

„teatrului. 

In Comitetul de direcţie, membrul ju- 

rist să fie recomandat de baroul respec- 

tiv, iar cei doi artişti definitivi din Co- 

mitetul de direcţie, unul să fie ales de - 

către artiști prin vot secret, și altul re- 

comandant de Directorul teatrului. 

Pentru participarea la şedinţe nu se 

va plăti nici un fel de jeton. 
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Indemnizaţiile şi cheltuelile de depla- 

sare, se vor fixa de directorul teatrului, 

dela caz la caz. 

Dispărând art. 21, 22 şi 23, din legea 

de organizare a teatrelor, prin desfiinţa- 

rea funcţiunii de administrator, în locul 

lor ar apărea cele de mai jos: 

Directorul teatrului este ajutat în con- 

ducerea instituţiei de către directorul 

contabilităţii, cu următoarele atribuţi-. 

uni; . | 

Conduce, organizează şi “controlează 

„contabilitatea în bani şi materiale; în- 

tocmeşte situaţiile financiare ale bilan- 

pului, contului de gestiune şi inventaru- 

lui, fiind direct răspunzător pentru ori 

ce neregulă, de orice fel. 

Asigură executarea măsurilor de or- 

dine luate de direcţie spre a fi supus a- 

probării Comitetului de direcţie. 

“Verifică existenţa inventarului şi în- 

grijeşte de buna lui conservare, fiind 

răspunzător materialmente. 

În privinţa controlului financiar, ve- 

rificarea gestiunii teatrelor naţionale să 

se facă de o comisiune compusă din: un 

referendar-șef, delegat de Inalta Curte 
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de Conturi, un expert contabil din ad- 
ministraţia Statului, având gradul de 
director de contabilitate, delegat de A- . 
sociaţia experților coniabili din Româ- 
nia și un alt expert contabil, recoman- 

dat de Directorul Teatrului Naţional 

din Bucureşti şi confirmat de ministerul 

Cultelor şi Artelor. 

Spre a-şi păstra independența de ac- 

iune, această comisiune va fi numită 

pe timp de cinci ani. | 

Comisiunea va verifica obligatoriu, în 
fiecare lună, gestiunile respective, întoc- 
mind rapoarte și trecându-le în registrul 
de conirol, cu observaţiunile ce au de 
tăcut. 

La sfârşitul anului, comisiunea va în- 

tocmi un raport general de cele consta- 

tate în cursul anului expirat, asupra e- 

xecutării bugetului, raport ce, se va de- 
pune în mâinile ' Directorului Teatrului 
Naţional din Bucureşti, cel mai târziu, 
la 15 Maiu ale fiecărui an. 

Comisiunea va fi retribuită la sfârşi- 

tul anului cu un onorariu ce se va fixa de 

Comitetul de direcţie, după propunerea 

27



Directorului teatrului şi în raport cu 

mersul. stagiunei. 

Să se întocmească situaţiuni lunare de 

mersul încasărilor şi a cheltuelilor fă- 

«ute, ce vor fi publicaie în cel puţin trei 

cotidiane, pentruca publicul să cunoas- 

că unde merg subvenţiile acordate tea- 

irelor şi cum se cheltuese fondurile bu- 

getare. 

"Bilanţul şi contul de Profit şi Pierde- 

ce. încheiate la sfârşitul fiecărui an să 

se publice obligator în trei foi zilnice, 

spre a fi cunoscute și apreciate de ma- 

rele public iubitor al artei teatrale. 

La ficcare sfârşit de an să se întoc- 

mească o dare de seamă generală asu- 

pra întregei activităţi artistice şi finan- 

ciare a institutiei, care se va da publici 

tăţii şi răspândită cât mai intens. 

ia 
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Acestea ar fi propunerile noastre, a- 

tât din punct de vedere artistic, cât şi 

administraliv, propuneri pe cari, le gă- 

sim în stare să asigure instituţiilor noa- 

'stre teatrale o administraţie mult mai 

“fecundă decât cea de până acum. 

- Pe aceste temeiuri, bugetele teatrelor 

noastre ar înregistra o decongestionare 

simţitoare, venindu-se tot mai mult în 

sprijinul realizărilor artistice a teatre: 

lor naţionale, faptce, în nod fatal ar în- 

druma pe o cale nouă activitatea sce- 

nelor noastre subvenţionate, dându-li-se 

posibilitatea să se încadreze în ritmul 

cultural al vremurilor actuale. 

Odată porniţi pe această linie, teatrul 

românesc privit sub toate aspectele, își 
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va căpăta factura ce i se impune, mat 

ales astăzi, când cultura românească. își 

are, netăgăduit, pe REGELE EI, profund 

ocrotitor a tot ce este operă cinstită şi 

luminoasă. 
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