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Sibiul s-a impus de timpuriu ca un centru de promovare al teatrului în
Transilvania şi Europa de sud-est. Puţine oraşe din România pot vorbi de o tradiţie
teatrală atât de veche ca a Sibiului, la nivel european.
În 1491, elevii gimnaziului au prezentat aşa numitele comedii şcolare în limba
1
Jatină.
În Evul Mediu, reprezentaţiile de teatru erau legate de viaţa religioasă sau erau
evenimente de dive1tisment în târgurile anuale. O grandioasă manifestare a fost
spectacolul organizat în Piaţa Mare a oraşului în 15 februa1ie 1582, cu ocazia încheierii
păcii între Ştefan Bathory şi Ivan al IV-iea, ţarul Moscovei, iniţiatorul şi regizorul
acestui spectacol fiind Albe1t Huet, comitele saşilor. 2
Primii actori şi oameni de teatru din sec. al XVIII-iea erau priviţi de către
cetăţeni ca persoane ciudate .
De la jumătatea sec. al XVIII-iea, teatrul a devenit o instituţie permanentă în
peisajul oraşului. Prima trupă de comedianţi ambulanţi poposeşte la Sibiu în 1752.
Gertraut Bodenburg a venit la Sibiu în 1761 şi a dat reprezentaţii până în 1766. Atunci
oraşul nu dispunea de o clădire proprie de teatru, astfel că trupa de actori juca în gherete
de lemn sau în sala mare aflată deasupra halei măcela1ilor din Piaţa Mică. Problema
spaţiilor necorespunzătoare reprezentaţiilor a fost îmbunătăţită în 1767, când consiliul
gubernia!, baronul Lamben von Măringer, a modificat constructiv aripa transversală din
cu1tea casei sale din Piaţa Mare, aceasta devenind sală pentru spectacole de teatru 3
(Foto 1). Aici impresarul italian Livio Cinti s-a stabilit în 1772 cu ansamblul său. 4
În 1778, Josef HU!verding, conducătorul unei alte trupe, înfiinţează la Sibiu
prima revistă de teatru din Ungaria - „Teatrul Wochenblatt fUr das Jahr 1778" (Foaia
săptămânală teatrală pentru anul 1778), tipărită de Samuel Sardi şi Martin von Hochmeister.
Între 1782 şi 1783 Christoph Ludwig Seipp a poposit cu trupa sa la Sibiu.
În anul 1783 casa baronului Măringer nu a mai fost deschisă teatrului şi astfel
trupa DUwald s-a văzut nevoită în 1787 să-şi ţină din nou reprezentaţiile în sala de
deasupra halei măcelaiilor. Cu DUwald se încheie perioada trupelor de teatru ambulant
în Sibiu. Au fost puse în scenă piese de Shakespeare, Goethe, Lessing, Goldoni,
Voltaire sau Beaumarchais.
Anul 1787 este un an de cotitură pentru teatrul sibian. Magistratul oraşului a
cedat librarului şi tipografului Martin von Hochmeister terenul dintre Turnul Olaiilor şi
Turnul Lăcătuşilor, împreună cu Turnul Gros, pentru construirea unui teatru. Clădirea a
fost inaugurată la 1 iunie 1788. Directorul de teatru Christoph Ludwig Seipp a inaugurat
cu trupa sa primul teatru german din Transilvania5 (Foto 2). După 1790 se dădeau
spectacole în teatru între lunile mai-octombrie, teatru fiind neîncălzit.
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În 1807 Martin von Hochmeister jr. şi-a exprimat dorinţa unui program de
spectacole pentru tot timpul anului. El a propus ca în timpul iernii spectacolele să se ţină
în Piaţa Mică deasupra halei măcelarilor şi duminica reprezentaţiile să fie în sala
teatrului, numărul spectat01ilor fiind mai mare.
6
În 1826 un incendiu devastator a distrus clădirea teatrului, noua clădire fiind
inaugurată în aprilie 1827.
Teatrul din Sibiu a atins apogeul în secolul al XIX-iea sub conducerea lui
Herzog, Kreibig şi Nătzel, regizori care au activat la Sibiu şi Timişoara. Ei au editat şi
reviste de teatru („Notizen" în 1827 şi „Thalia" în 1830). Între anii 1842-1848 au stabilit
legături cu Aradul unde jucau în stagiunea de iarnă şi la Sibiu jucau în stagiunea de
vară. După moartea lui Nătzel (1849), Kreibig a fost chemat la Praga şi Viena.
Un alt regizor care a activat la Timişoara şi vara la Sibiu, Eduard Reinmann, în
perioada 1864-1867, a pus în scenă piese fastuoase: dramele lui Schiller, operele lui
Weber şi Mozait, iar din 1870 a activat în Gennania la WUrzburg.
Din 1865 teatru de amatori a devenit teatru al oraşului. 7
În 1887 clădirea teatrului a fost renovată şi redeschisă cu spectacolul „Faust" de
Goethe. Renovări şi adausuri la teatru au mai fost efectuate în 1902 şi 1904 (Foto 3).
În perioada 1893-1921 Leo Bauer a preluat conducerea Teatrului orăşenesc,
anterior fiind regizor la Sibiu. Până la 1918 a avut un repe1toriu vaiiat cu care a obţinut
succes, după care a detaşat din ansamblu grupe mici provocând dizolvarea ansamblului.
O contribuţie deosebită la răspândirea culturii naţionale prin spectacolul de
teatru, au avut mese1iaşii. La 1867 s-a înfiinţat Reuniunea culturală naţională a
meseriaşilor români, ale cărei programe artistice au fost combinate de multe ori:
reprezentaţii teatrale şi concerte, receptări şi dansuri populare. O mare parte din piese
s-au reprezentat de mai multe ori, iar venitul era destinat în scopuri caiitabile şi
culturale 8 .
După 1918 cele două teatre germane din România (Sibiu şi Cernăuţi) se
confruntau cu probleme de reorganizare, motiv pentru care teatrul din Cernăuti şi-a
încheiat activitatea în 1922. În 1922-1923 s-a tipărit revista „Die Bi.ihne" al cărei scop
era susţinerea directorului Willhem Popp. Întrucât teatrul trecea printr-o situaţie dificilă,
dr.Richard Csaki, directorul Institutului German al Culturii, a reuşit în 1923 să
dobândească concesionarea tuturor spectacolelor de limbă germană din România,
încercându-se continuarea vieţii teatrale cu ajutorul ansamblurilor de teatru germane şi
austriece. Din 17. VII.1922 până în 1950 a funcţionat Asociaţia Teatrală Germană, al
cărei scop era menţinerea şi promovarea teatrului german în Transilvania. A
supravegheat şi condus teatrul de profesionişti, organizând reprezentaţii şi cu artişti
amatori. Teatrul românesc a fost promovat de Astra şi Societatea pentru întemeierea
unui fond de teatru în Transilvania a lui Iosif Vulcan. Dumitru Axente care şi-a început
activitatea în Astra în 1896 a condus actorii amatori timp de 45 de ani. Membrii
Asociaţiei erau recrutaţi din rândul tine1ilor meşteşugari. În paralel cu activitatea de
conducere a actorilor amatori, Axente mai formează o grupă de actori compusă din
membrii familie sale cu care organiza turnee în provincie. Andrei Bârseanu tipăreşte
între 1911-1914 în cadrul bibliotecii Astra mai multe piese de teatru, intenţie care este
întreruptă de izbucnirea primului război mondial.
Sigerus, Emil. Cronica oraşului Sibiu în Convergenţe transilvane, voi. V, Sibiu 1997, p. 43.
Valicu. Monica, op. cit., p. 449.
8
Chirilă, Traian, Reuniunea culturală naţională a meseriaşilor români din Sibiu - la 801 de ani, Sibiu
1946, p. 201.

6

7

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

697

Aurelia Cozma

Întemeierea unui fond de teatru românesc în Transilvania prin crearea societăţii
nume ce avea intenţia de a forma o grupă de actori cu şcoală nu a fost pusă în
practică. Pentru alcătuirea cestei grupe a fost delegat actorul Nicolae Băilă care a studiat
la Bucureşti şi Viena şi a acumulat experienţă ca actor în ansamblurile austriece. Între
1919-1921 Nicolae Băilă s-a ocupat de regie punând în scenă în cea mai mare parte un
9
repertoriu clasic, el a fost p1imul regizor român al unei asociaţii teatrale ge1mane în Sibiu.
Nume cunoscute au fost mereu o atracţie. Aghata Bârzescu a vizitat cel mai des
Sibiul (1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903). Trupe din Bucureşti au jucat la Sibiu
(Teatrul Regina Maria - Compania Bulandra-Manolescu, Teatrul Naţional, Teatrul
Intim - Compania Vasile Toneanu).
Noua lege teatrală din l 926 a introdus limitări la intrarea în ţară a mai mult de
trei actori care nu erau de naţionalitate română pentru a juca pe o scenă românească. De
asemenea şi reglementările din 1932 interzic angajarea actorilor străini.
În l 933 s-a înfiinţat Societatea pentru teatrul german având ca preşedinţi pe
Michael Hannerth şi Julius Bielz. În acelaşi an fiind creat şi teatrul german din România
10
cu sediul la Sibiu.
În 1933, la Sibiu, sub conducerea lui Gustav Ongye1th, s-a înfiinţat Teatrul din
Sibiu pe care l-a condus până în 1944. Teatrul şi-a început activitatea în 29 septembrie
1933 cu piesa „Wilhelm Teii" de Schiller.
În 1935 teatrul şi a construit după modelul de la Berlin, o scenă în aer liber, în
11
parcul Sub Arini din Sibiu.
Între 1938-1944 reperto1iul teatrului a fost influenţat de Reich. Conducerea
politică a germanilor din România fiind acaparată de nazişti, a impus de fapt structura
repe1toriului câştigând teren literatura dramatică cu idei naţional socialiste. 12
În 1941 s-a transformat într-un teatru de front, actorii jucând la Odessa şi
Sarajevo pentru soldaţii din armata germană. În august 1944 ansamblul s-a dizolvat.
În 20 februarie 1949, Teatrul de Stat a prezentat la matineu spectacolul pentru
copii Căsuţa din câmpie de Marsak. Seara, pentru adulţi, spectacolul cu piesa „Alaima"
a dramaturgului bulgar Orlin Vasiliev. După această reprezentaţie, în noaptea de 20/21
februarie 1949, un incendiu năprasnic a mistuit până în temelii vechiul teatru.
Colectivul teatrului nu s-a descurajat, dimpot1ivă s-a mărit numărul deplasă1ilor, s-au
jucat spectacole în grădina din strada Gheorghe Lazăr, vis- a- vis de liceu. S-au început
lucrările de amenajare a cinematografului Apollo, care va deveni noul sediu al Teatrului
de Stat.
În 17 noiemb1ie 1956 prin decretul nr.56771 s-a înfiinţat secţia ge1mană a
Teatrului de Stat Sibiu, prezentând mai ales în perioada 1970-1980 piese clasice şi
moderne, având personal de excepţie Hans Binder, director (1956-1961), Wilhelm
Muller, director adj. (1961-1969), Hans Schuschnig, regizor şi traducător, iar Christian
Maurer, traducător, regizor şi actor.
Teatrul de păpuşi şi-a făcut apariţia la Sibiu de timpuriu. Ptin târgurile oraşului,
păpuşarii ambulanţi îl jucau pe Kasperle, vestitul personaj popular.
Până la incendiul teatrului din februarie 1949, aveau loc reprezentaţii şi pentru copii.
Deschiderea oficială a Teatrului de Păpuşi „Licurici", a avut loc la 21 decembrie
1949, funcţionând ca o secţie a Teatrului de Stat Sibiu. Noul local al Teatrului de păpuşi
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era etajul cinematografului Victoria, pus la dispoziţia acestui teatru de către Comitetul
13
provizoriu al oraşului Sibiu.
În unna rezultatelor obţinute în primul an de activitate, la 30 iunie 1950,
Comitetul provizoriu al Comunei urbane Sibiu, emite Decizia nr.443, prin care se
instituţionalizează secţia de păpuşi a Teatrului de Stat Sibiu ca teatru de păpuşi
profesionist. Tot p1in acest act Teatrul de păpuşi devine proprietarul sediului care i-a
fost repartizat iniţial.
La 1 ianuarie 1969, Teatrul de păpuşi devine instituţie artistică separată de Teatrul
de Stat. La începutul anului 1997 Teatrul de Păpuşi „Licurici" şi-a schimbat denumirea în
Teatrul pentru Copii şi Tineret Gong, lărgindu-şi sfera de adresare către publicul
spectator, în fiecare an desfăşurându-se în Sibiu Festivalul Internaţional „La Strada".
Teatru, aită vie, se manifestă anual, la Sibiu, p1in Festivalul Internaţional de Teatru.
Activitatea teatrală românească s-a manifestat la 1896 în cadrul Asociaţiunii şi
prin activitatea Societăţii pentru întemeierea unui fond de teatru românesc în
Transilvania a lui Iosif Vulcan. Pentru alcătuirea repe1toriului şi conducerea acestei
societăţi a fost delegat actorul Nicolae Băilă care a studiat la Bucureşti şi Viena având
legături cu actori din ansambluri austriece. Între 1919-1921 şi 1926-1927 el a fost
p1imul regizor român care a pus în scenă piesele Asociaţiei teatrale germane din Sibiu.
După al doilea război mondial, teatrul românesc sibian îl are ca director pe
Mircea Alexiu, iar în 1947 instituţia se transformă din teatru popular în teatru
muncitoresc. În 1948 teatrul muncitoresc din Sibiu este subvenţionat de teatru popular
din Bucureşti. Desfiinţându-se în 1948 teatrul popular din Bucureşti, teatrul sibian a
p1imit denumirea de teatru de stat condus fiind de regizorul Radu Stanca, cel ce a dat
14
ulterior denumirea actuală a teatrului.
Teatrul a avut un loc aparte în cultura oraşului. A însemnat un loc de unire a
gândurilor celor trei naţionalităţi care îşi duceau viaţa în oraş. Piesele de teatru erau
jucate în română, germană, maghiară în funcţie de localitatea în care se mergea în
turneu (Foto 4 ).
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Foto 1. Casa A1telor - Hala Măcelarilor
unde în sec. al XVIII-iea a funcţionat teatrul

Foto 2. Teatrul construit de Martin von Hochmeister - 1788
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Foto 3. Teatrul renovat la 1902

Foto 4. Teatrul lui Hochmeister renovat - în prezent Filarmonica de Stat Sibiu
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SIBIU THEATER HISTORICAL NOTES
Abstract
Sibiu is one of the few cities in Romania that has a theatre documented for over
500 years. The first theatrical performances were given by the Gimnazium in 1475. In
1582 other performances were given in Piata Mare and Piata Mica, as well as
pe1formances by the traveling theatre at Casa Albastra.
In 1787, Martin von Hochmeister was given approval by the city magistrate to
construct the theatre building, which opened officially in 1788.
Du1ing the 19 1h and 20 1h centuries the theatre benefited greatly through exposure
to Austrian and German acting troupes. This interaction greatly increased the repe11oire
of the theatre which spurred expansion of the facilities themselves.
Sibui's theatre experienced an especially prolific period when Gust Ongyerth, a
renowned director and producer, managed for severa! seasons from 1933 to 1944. He
alsa spearheaded the inauguration of the open air theatre at Sub Arini in 1935.
During the Second World War, the theatre performed for the German troops. In
1950 the German language theatre closed, but reopened in 1956.
The Romanian theatre functioned as pai1 of Astra Museum. Nicolae Baila was
the first Romanian producer working for the theatre.
The Romanian extension of the theatre was formed in 1923. In 1943 it was
named the Working Class Theatre.
The "Radu Stanca " Theatre was named after Radu Stanca who managed the
theatre in 1949.
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