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TEATRUL DIN ORAVIŢA 
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I n 1957 s-au împlinit 140 de ani de la 60nstruirea uneia dintre cele mai vechi săli de 
teatru din tară. 

Teatrul 
'
din Oraviţa constituie o mîndrie a bănăţenilor şi mai ales a orăviţenilor, 

dar cu toate acestea bibliografia lui este săracă 1. 
Pentru a atrage colonişti minieri în acest " ut bogat, autorităţile austriace, imediat 

după ocuparea Banatului în 1717, au emis un decret prin care se:acordau numeroase privi
legii minierilor. între acestea cele mai importante erau scutirile de diferite taxe şi im
pozite. în aceste condiţii se dezvoltă în scurt timp colonia minieră Oraviţa-Montană lîngă 

vechea aşezare romînească Oraviţa. Creşterea rapidă a aşezării ne este ilustrată prin spo
rirea populaţiei. Dacă în 1717 Oraviţa nu avea decît 77 de case, în 1802 are 679 de case 
particulare şi 3364 de locuitori. 

Din cunoscuta lucrare apărută în 1776 a lui Griselini, Istoria Banatului Timişan, 
aflăm că în districtul minier Oraviţa au fost în exploatare aproape 30 de mine de aramă, 
în unele găsindu-se şi filoane de argint şi aur. Minereul se prelucra în uzinele din Oraviţa. 
care produceau anual între 2 -3000 măji de aramă, în afară de cantitatea de metal 
brut livrat în Austria. Âl'ama era prelucrată la Ciclova, aşezare în imediata apropiere a 
Oraviţei, cu ajutorul ciocanelor puse în mişcare prin forţa apei, în plăci, cazane, tigăi 
şi alte vase mai mari. Tot la Ciclova s-a mai înfiinţat în 1815 o monetărie. 

în condiţiile acestea de avînt industrial se dezvoltă şi burghezia. Ca pretutindeni 
unde această clasă este în ascensiune, şi la Oraviţa manifestările culturale sînt evidente. 
A existat şi aci o gazetă săptămînală încă în 1818, după cum ceva mai tîrziu apar persona
lităţi culturale cu preocupări variate începînd cu ştiinţele naturii şi terminînd cu cele 
economice. Dar ceea ce au adus orăviţenii nou şi original în manifestările culturale ale 
epocii a fost ideea, realizată de altfel, a construirii unui teatru. 

Potrivit afirmaţiilor lui Felix �meker2, în Oraviţa exista o trupă de actori încă 
în 1763, iar din 1806 se ştie că luase fiinţă un " Club al diletanţilor" a cărei principală preocu-

1 Despre teatrul din Oraviţa cunoaştem următoa

rea bibliografie : Kubăn Endre, Magyarorszag legregib 
Koszichaza In "Miiveszeti Almanach", Budapesta, 1919 ; 
V. �Iolin, 110 ani de la ridicarea teatrului din Oravita, 
In revista "Banatul", 1 927 ; R. S .  MJ!in, Cel mai vechi 
teatru din Romtnia, in "C�le trei Crişuri", 1928, p .  

79-80 ; V .  Vărădeanu, Teatrul din Oravita, i n  �,Anuarul 

Liceulul General Dragalina din Oraviţa 1931 - 1938" ; 

P.B., Cel mai vechi teatru., In revista "Zapis", a:1u1 I, 

nr. 1/1936 ; Sim Sam Moldovan, Oravila de altă dată 
şi teatrul cel mai vechi din Romlnia, Oraviţa, 1938 ; 
Petru Vintilă" Acta est fabula, In "Gazeta literară", 

III, 1956, oct. 18, nr. 42 (136) p. 4. 
2 Felix Mileker, Geschichte des Deutschen Thealers 

in Banat. 
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Fig. 1. - Teatrul din Oraviţa. Faţada teatrului. 

Fig. 2. - Teatrul din Oravi�a. Interior. 
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TEATlllJL DIN ORAVITA 

Fig. 3. - Teatrul din Oraviţa. Interior. 

pare era arta dramatică. Iniţiativa construirii unui local de teatru în adevăratul înţeles 
al cuvîntului l-au avut membrii acestui club . în acest scop s-a lansat în 181 5 o listă de 
subscripţie la care au participat, pe lîngă persoane particulare, şi întreprinderile miniere 
din Oraviţa şi localităţile din împrejurimi. Una din întreprinderi a donat terenul Ş i 
clădirea instalaţiei pentru amalgamarea aurului ; pe temeliile acestei clădiri s-a con
struit teatrul. 

Planurile construcţiei au fost făcute de arhitectul Ion Niuny, preşedintele clubului 
diletanţilor, de care s-a amintit, interioarele fiind executate de pictorul Francisc Knee 
după proiectele lui Platzger din Viena. Planul prevede o construcţie de 36 x 15 m. Sprc 
stradă s-a clădit o încăpere mare şi largă, iar lîngă aceasta foaierul pentru intrarea la 
parter şi la balcon. La balconul 2 se ajunge pe o scară situată pe partea de nord-vest a 
edificiului. Sala are o formă de semicerc, avînd loji şi la parter. Scena a fost astfel con
st,ruită, încît putea fi mărită la nevoie cu 6 metri . 

Teatrul a fost inagurat la 1 iulie 1817,  dar nu cunoaştem programul spectacolului de 
inaugurare. Primul afiş păstrat este cel din timpul vizitei împăratului Francisc al II-lea 
în toamna aceluiaş an. E vorba de spectacolul dat în prezenţa împăratului de membrii 
clubului diletanţilor cu piesa : "Die beschămte Eifersucht" de Iohan Framul von 
Weisenturm. 

în 1831 se repară acoperişul clădirii, iar în 1838 Reuniunea de Oasino din Oraviţa 
clădeşte un etaj peste vechea clădire pentru a-şi instala acolo sediul. Atît repara.ţia ea 
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Fig. 4. - Teatrul din Oraviţa. Planul parterului. 
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Fig. 5 - Teatrul din Oraviţa. Planul etajului. 
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şi construcţia etajului s-au făcut cu sprijinul populaţiei, banii fiind strînşi prin colectă 
publică. Localul teatrului - mai ales înteriorul - este însă radical renovat în 1893. 
Transformările au urmărit să dea interiorului un cadru cît mai luxos şi cît mai confortabil, 
mmărindu-se şi necesităţile de securitate pentru public1• Grosimea zidurilor totuşi, ca 
şi caracterul "empire" austriac al faţadei, cu arcuri simple şi fronton triunghiular, ca şi 
ornamentaţia în ghirlande sau în rozetă amite ale etajelor, sau a plafonului, totul în gustul 
primelor decenii ale secolului al XIX-lea, ne arată clar că edificiul a păstrat în mare parte 
caracterul său stilistic iniţial. Cortina teatrului este opera lui Francisc Zeh, directorul 
şcolii civile din Oraviţa . .A.stăzi sala e folosită ca cinematograf. 

Trecutul artistic al acelui lăcaş nu este neglijabil. Trupa de diletanţi pentru care 
a fost construit a dat numeroase reprezenta ţii , între care la 1842, un "Divertisment 
muzical" , în care s-au cîntat în tre altele arii din operele lui Bellini ia-r în anul următor 
s-a p u s  în scenă "Osear" de Scribe. Apoi au fost jucate mai multe piese publicate 
în Biblioteca Romînească a lui Carcaleehi, traduceri ale lui Damasehin Bojinca. La 1888 
s-a reprezentat pe scena teatrului opereta "Naşa Trina" de .A.nonymus Oraviţa inspirată 
din viaţa poporului elin Banat, şi totodată s-a jucat vodevilul "Candidatul Linte sau 
Rigorosul Teologilor" al lui Ciprian Porumbescu. Succesul acestei reprezentaţii a deter
minat trupa de amatori să execute după cîteva luni opereta "Crai nou" de Porumbescu, 
după libretul lui Alecsandri. 

Documentaţia ce avem cu privire la acest teatru căruia, după cum se vede, îi revine 
un rol însemnat în dezvoltarea artei dramatice în ţara noastră, şi căreia nu i s-a dat încă 
atenţia cuvenită, menţionează un mare număr de turnee de trupe germane, maghiare şi 
romîneşti şi spectacole date de amatori elin sînul minorităţilor naţionale. Semnalăm, 
pc de altă parte, seria de spectacole date aici la 1893 de către vestitul ansamblu rus 

"Naelina Slavianscky". 
Printre turneele de trupe romîneşti merită să fie amintite acel al lui 1. D .  Ionescu 

de la "Union" cu piesele "Ciobanul romîn", "Pariziana" şi "Un cuvînt către dl. ministru", 
precum şi turneul trupei lui Mihail Pascaly al cărui sufleur era marele nostru poet Emi
nescu. Subliniem că pe scena din Oraviţa a apărut şi Matei Millo. La 1920 a cîntat aici 
tenorul Traian Grozăvescu, iar în 1931 George Enescu. 

Comisia ştiinţifică a muzeelor şi monumentelor a propus Consiliului de Miniştri 
cla.'arca teatrului din Oraviţa ca monument de arhitectură. 

TEATP B OPABHUE 

MCTOPMLIECl\l1H nAM5ITHMI\ l\ynbTYPbI PYMbIHCI\OH HAPOAH0l1 PECnYSnJlI<H 

(KPATKOE CO,lJ,EP>KAHHE) 

OTKpblTlle B 1 8 1 7  ro.ny TeaTpaJl bHOrO 3aJla B Opa BHue 5JBJl 51eTC 5J C06blTI1eM B KYJl b 
TYPHOH )!<H3 H H  :,noH ::lnOXH, TaK KaK O H  5lBJlHeTCH O.nHHM H3 nepBbl x  TeaTpoB B CTpa He. 
B 1 833 ro.ny Ha 3.naHHH,  p a3MepaMH 36 X 1 5  M ,  6bIJI H a.ncTpoeH O.nHH onaM, a B 1 893 
ro.ny OHO 6 bIJIO K a IIHTaJIbHO IIepecTpoeHo, coxpaHHB npH 3TOM CTa pbl e  CTe H bl H H a pY)!< HYIO 
0pHa MeHTa UH IO <ţJ a ca.na B CTHJIe aBcTpHHcKoro aMIIHpa. Ha cueHe 3Toro cTapfl H Ho ro 3aJl a 

1 "Orawitzaer \.Vochenblatl", dec. 1 893. 
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TEATRUL DIN ORA VHA 

HrpaJl a CnepBa JlI06HTeJlbCKaH Tpyn n a ,  .ll.JlH KOTOPOH OHa 6bIJla nOCTpoeHa ( Cpe.ll.Ii .ll.pynlx 
6bIJlH nOCTaBJleHbI .ll.Be nbeCbl 4 IinpIiHHa OopYM6eCKY) , a TaK)!{e pa 3JlIiQHble BeHrepCKIie, 
HeMeu.KIie Ii PYMbIHCKIie TeaTpaJIbHble TpynnbI li PYCCKHH aHCaM6JIb « H a.ll.I1Ha CJlaBHH Cl<aH» 

OBb5lCHEHYl E  PYlCYHKOB 

PliC. 1 .  - TeaTp B OpaBIIl.\e. <f)acaA TC!aTpa. 
PliC. 2. - TeaTp B OpaBIIL\e. BHYTpeHHuii BUA. 
PliC. 3. - TelTp B OpaBIIL\e. BHYTpeHHHH Bllll;. 
P'IC. 4. - TeaTp B OpasuIte. OnaH nepBOf(l aTa)( 

PliC. 5. - TeaTp B OpaBIIL\e. Onan BToporo aTal/(a. 

U)\ M ONUlVlE ' T  D E  N OTRE H ISTOIRE CULTURELLE : 

L E  THEÂTnE D'ORAYI T.\ 

( RE SU M E) 

L'lnauguration, en 1817,  d'lme salle de theâtre it Oraviţa constitue, pour l'epoque, 
une manifestation culturelle d'un caractere nouveau puisqui'il s'agit de l'till des 
pl'emiel.'s theâtres de ce pays. Le bâtiment, de trente-six dtres sur quinze, it ete 
surhausse d'un etage en 1 838, puis renove radicalement en 1893. Les murs anciens et 
les ornements de style "empire" autrichien de fa fagade ont neanmoins ete con
serves. Sur la scene de cette vieille salle, c'est la troupe d'amateurs, pour laquelle elle 
avait ete construite, qui joua la premiere. Elle y representa notamment deux pieces de 
Ciprian Porumbescu, Plus tard, le theâtre d'Oraviţa accueillit differentes troupes d'artistes 
hongrois, allemands et roumains, ainsi que la troupe russe "Nadina Slaviansky". 

EXPL ICATION D E S  F I G U R E S  

Fig, 1 .  - ThC:lll'c d' Oraviţa. Fa�ade. 

Fig. 2. - Th6âll'e d'Ol'aviţa. I nterieur. 
Fig. 3. - Theâll'e d'Oruviţa. Interieur. 

Fig. 'J . - Theâtrc d'Oraviţa. Plan d u  rez-de-chflllssee. 
Fig. 5. - T h 6â l l c  I I 'Oravita.  Plan de I'Hagc. 
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