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prof. Dan Neguleasa 

Timp de aproape un secol în viaţa artistică a oraşului 
Târgu-Jiu un loc de seamă l-a avut un aşezământ de cultură ce-a 
fost reţinut de istoria locală sub denumirea de "Teatrul Milescu'', 
nume al celui ce cu generozitate îl edificase şi întreţinuse. 

Documentar este foarte greu de stabilit data apariţiei în 
peisajul urbanistic târgujian al acestui aşezământ. 

Autorii lucrării "Luminile scenei"1 şi alţi câţiva cercetători 
care s-au aplecat asupra istoriei teatrului gorjean înclină să creadă 
că anii 1888-1889 ar fi cei ai edificării teatrului de către avocatul, 
consilierul şi fostul primar al oraşului, Francisc Milescu. 

Data propusă de aceştia este contrazisă de unele informaţii 
păstrate în arhiva primăriei, de planul oraşului realizat în anul 
proclamării independenţei. 

O adresă a primăriei oraşului Târgu-Jiu către epitropii 
bisericii Sf.Constantin şi Elena din Târgu-Jiu ce poartă data de 7 
octombrie 18752 consemna adunarea sumei de 331,50 lei pentru 
reconstruirea bisericii, ca urmare a unei reprezentaţii teatrale date 
în oraş. 

Într-o jalbă a unui grup de locuitori ai mahalalei Albastre 
şi Botorogi înregistrată pe data de 15 iunie 1880 pomenesc despre 
" o şosea proectată în anul 1875 a se face de la teatru d-lui 
Milescu pe la Biserica Sf.Troiţa"3 , iar un alt document din 23 iulie 
1880 aminteşte de un incendiu şi pagubele pricinuite la localul 
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Milescu cu prilejul serbării organizate cu ocazia distribuirii 
premiilor şcolare4 . 

O privire mai atentă aruncată asupra planurilor teatrului şi 
restul imobilului proprietatea Fr.Milescu realizate în anii 1928, 
1945 şi 1959 cât şi asupra planului oraşului din anul 1877 îţi 

relevă perfecta lor asemănare (format şi dimensiuni). 
Toate cele arătate mai sus credem că ne permite a afirma 

că în anul 1877 localul teatrului era deja construit în forma în care 
s-a păstrat până la dispariţia sa. 

O scurtă fişă istorică a acestui aşezământ teatral târgujian 
s-ar prezenta succint aşa: construit înainte de 1877 de un inimos 
om de cultură, a rămas în administrarea familiei până la data de 21 
iunie 1918 când, prin testament, Eliza Fr. Milescu, transmite 
dreptul de proprietate nepoatei sale, Margareta El.Rădulescu, 

domiciliată în Bucureşti. 
În perioada cât sala de teatru a fost proprietatea soţilor 

Milescu, cu toate greutăţile financiare ridicate de întreţinerea unui 
asemenea lăcaş de cultură aceştia s-au preocupat de modernizarea 
ei, de securitatea celor ce-i treceau pragul. 

Dintr-o cerere adresată primăriei oraşului de către Francisc 
Milescu, aflăm că acesta pentru evacuarea în siguranţă a 
spectatorilor "în cazuri de sinistru", în afară de cele două ieşiri ale 
sălii care dădeau în curtea imobilului său, mai doreşte să realizeze 
încă una, care să dea direct în strada Gării. Cea de-a treia ieşire 
realizată la sfârşitul secolului trecut (1896), de fapt, se va 
transforma în intrarea principală a sălii de spectacol5

. 

Puţin mai târziu, în anul 1906, sala de teatru se 
modernizează prin introducerea iluminatului electric. Graţie 

acestei modernizări, soţii Milescu, în anul următor, puteau afirma 
că sala lor slujea nu numai pentru spectacole de teatru sau baluri ci 
şi ca sală pentru proiecţii cinematografice6

. 

Greutăţile materiale ridicate de întreţinerea ş1 

administrarea unui asemenea imobil determină pe noua 
proprietară, Margareta El. Rădulescu, să vândă la data de 20 iunie 
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1928, cu suma de 2.000.000 lei, întregul imobil, Primăriei 

Oraşului Târgu-Jiu7
. 

Esta de reţinut că în cuprinsul actului de transmitere a 
dreptului de proprietate, vânzătoarea, introduce o clauză, acceptată 
şi respectată de cumpărător, care prevedea ca în cazul folosirii 
sălii de spectacol aceasta să poarte denumirea de "Teatrul 
Milescu", sau în cel al destinării imobilului pentru spital să se 
numească "Salonul Milescu". 

Noul proprietar, Primăria Oraşului Târgu-Jiu, date fiind 
greutăţile materiale cu care se confrunta şi ea şi-a păstrat spre 
administrare şi folosinţă sala de spectacole, căreia i-a dat numele 
de "Teatrul Comunal Milescu" iar restul imobilului (aripa de pe 
strada Unirii) a cedat-o, spre folosinţă, spitalului judeţean cu care 
se învecina. 

După unele reamenajări şi consolidări, printre care 
amintim şi pictarea decorurilor şi a cortinei de către cunoscutul 
pictor târgujian Iosif Keber, teatrul este deschis timp de 12 ani, 
trupelor teatrale profesioniste sau de amatori, unor mari oameni de 
cultură sau artă, ce au atras un numeros şi entuziast public, până în 
noaptea de 9-1 O noiembrie 1940 când seismul ce a lovit întreaga 
ţară scoate din circuitul artistic şi acest vestit lăcaş cultural 
go1Jean. 

După câţiva ani, cu unele mici renovări şi modificări -
desfiinţarea lojilor şi folosirea doar a parterului - făcute de către 
noul proprietar Mihail Marinescu, sala teatrului Milescu este 
redată publicului sub denumirea de "Cinema Capitol". 

În aceşti ultimi ani de existenţă, cu o capacitate restrânsă 
de aproximativ 250-260 de locuri, renumita sală de teatru, pe 
lângă spectacolele de cinematograf, a mai găzduit şi o serie de 
manifestări culturale dar şi politice 

Uzată, fără a mai prezenta securitatea cerută de un 
asemenea aşezământ de cultură, după un lung litigiu între Primăria 
Oraşului Târgu-Jiu şi Ministerul Sănătăţii, în anul 1950, clădirea 
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ce fusese cîndva vestitul Teatru Milescu este trecută în 
proprietatea Ministerului Sănătăţii. 

Noul proprietar, lipsit de fonduri sau de interes, închide 
sala de spectacole şi o transformă în depozit, ca mai apoi, în anul 
1960, să-i decidă demolarea, rămânând în amintirea celor ce i-au 
trecut pragul ca locul unde şi-au cultivat şi îmbogăţit sentimentele 
artistice, unde au văzut, audiat şi aplaudat pe marii oameni de 
cultură sau artă ai vremii, pe conjudeţenii îndrăgostiţi şi pasionaţi 
de frumos. 

Firesc, ne punem o întrebare şi anume dacă sala teatrului 
Milescu a apărut cu scopul de a forma o mişcare teatrală în oraşul 
de pe Jiu sau a fost impusă de existenţa acesteia. 

Un răspuns îl găsim răsfoind arhiva primăriei oraşului 

Târgu-Jiu unde descoperim un raport al magistratului adresat 
Marii Dvomicii din Lăuntru prin care se comunica cu vădită 

mândrie că la 30 august 1834 s-a prezentat cu mult succes, în 
limba română, de o trupă de elevi din oraş sub conducerea 
profesorului Constantin Stanciovici-Brănişteanu, piesa lui Van 
Collin "Regulus"8

. 

În timp, locuitorii oraşului Târgu-Jiu au fost spectatori la 
numeroase alte reprezentaţii teatrale prezentate de artişti amatori 
sau profesionişti, de trupe locale sau în turnee, ce le-au dezvoltat 
gustul pentru scenă şi slujitorii ei. 

Formarea unui public numeros, mare iubitor de 
reprezentaţii teatrale, existenţa unui lăcaş special al teatrului, 
cunoscut sub numele celui ce l-a construit, explică formarea şi 

activitatea unei trupe teatrale profesioniste la Târgu-Jiu în ultimele 
trei decenii ale secolului trecut. 

Într-o adresă din 13 ianuarie 1880 a "Direcţiunii Teatrului 
Român din Târgu-Jiu" semnată de directorul acesteia Th.Popescu 
adresată primăriei oraşului, conducătorul trupei profesioniste 
târgujiene comunică că "atât cu micul meu talent cât şi al artiştilor 
ce compun trupa mea" se angajau să susţină un spectacol de 
binefacere pe data de 22 ianuarie 18809

. 
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Legând informaţia din documentul de mai sus cu cea din 
adresa Primăriei Oraşului Târgu-Jiu datată 7 octombrie 1875, prin 
care se înainta epitropilor bisericii Sf.Constantin şi Elena suma de 
331,50 lei pentru reconstrucţie, bani adunaţi "de la 
reprezentaţiunea teatrală dată de către domnul director al Teatrului 
în beneficiul bisericii"10

, ne permitem a trage concluzia că în 
oraşul Târgu-Jiu fiinţa incă din anul 1875 o trupă teatrală 

profesionistă. 

Existenţa şi activitatea Teatrului Român din Târgu-Jiu ne 
este atestată şi-n anii 1886-1887, având la cârma sa pe "I.D.Creţu, 
artist dramatic şi director al Teatrului Român din Târgu-Jiu" 11

• 

Acesta, într-o scrisoare din 2 noiembrie 1886 mărturisea: 
"Subsemnatul artist dramatic, vechi elev al teatrului Th.Teodorini, 
actualmente directorul trupei teatrale române din acest oraş, m-am 
decis, deşi cu mari sacrificii, a da o serie de reprezentaţiuni în 
teatrul d-lui Fr. Milescu în timpul iernii acesteia, cu speranţa că 
veţi binevoi şi dvs. domnule primar şi domnilor membrii a mă 
susţine venindu-mi în ajutor pentru întreţinerea acestei utile 
instituţiuni româneşti care a adus mari servicii atât societăţii 

noastre cât şi ţării întregi"12
. 

Semnatarul scrisorii referindu-se la rolul social şi cultural 
al teatrului consemna în a sa epistolă" .. este ştiut că teatrul într-un 
oraş este una din instituţiile unde cineva nu numai că găseşte o 
distracţie plăcută dar chiar se instruieşte, fiind o adevărată şcoală 
şi o oglindă a societăţii în a cărei reflecţiune se poate vedea 
biciuirea viciilor, pedeapsa crimelor, precum şi recompensa 
faptelor bune şi demne de imitat". 

Greutăţile materiale şi numărul mic de spectatori au 
condus în anul 1888 la transferarea directorului ei la nationalul 
craiovean unde va face carieră 13

. ' 

Apelurile nenumărate ale directorilor trupei teatrale 
profesioniste din Târgu-Jiu adresate primăriei oraşului de a fi 
susţinuţi financiar ne permit a proba documentar existenţa acesteia 
până la sfârsitul secolului al XIX-iea. 
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Datorită numărului "restrâns de abonaţi şi a lipsei de 
mijloace de a întâmpina cheltuielile de întreţinere a personalului" 
prin cererea sa din 25 decembrie 1894 A. Vlădicescu, directorul 
trupei solicita "a fi scutit de taxa cuvenită casei comunale la 
reprezentaţiile teatrale ce dă în acest oraş pe sezonul iernii 1894-
1895" 14. 

Pentru "a încuraja Artele", "pentru a putea acoperi 
cheltuielile fizice şi cele extraordinare ale întregii trupe" 
conducătorii acesteia D.Teodorescu şi O.Valeşteanu solicitau la 4 
ianuarie 1897 acelaşi ajutor material Primăriei Oraşului Târgu
Jiu 15. 

Trupa teatrală târgujiană condusă de Al.B.Leonescu sau de 
Olăreanu şi Octavian Valeşteanu, compusă din 16 artişti, printre 
care amintim pe Răiculescu, Sinescu, Căişanu şi alţii, în stagiunile 
din 1898-1899 şi 1899-1900 s-au confruntat cu aceleaşi probleme 
financiare, apelând la sprijinul generos al primăriei oraşului 16 . 

Prin desfinţarea trupei profesioniste de teatru de la Târgu
Jiu viaţa teatrală din acest oraş al Olteniei n-a dispărut, ea a 
continuat, în timp, pe scena teatrului Milescu venind şi prezentând 
spectacole, trupe şi artişti renumiţi. 

Documentar, atestarea activităţii teatrale pe scena sălii 

Milescu este mai sărac ilustrată până în anul 1928 când edificiul 
cultural trece în proprietatea primăriei oraşului şi foarte dens este 
reprezentată în următorii 12 ani. 

În anul 1907 scena teatrului Milescu este onorată de 
prezenţa lui Petre Liciu, care în perioada 25-27 februarie, cu trupa 
sa teatrală, încântă spectatorii din capitala judeţului. În acelaşi an, 
Aristitza Romanescu, fiica târgujiencei Paulina Stavrescu, 
căsătorită Demetriad17

, la 25-27 decembrie, împreună cu trufia 
naţionalului ieşean, entuziasma pe cei prezenţi în fotoliile sălii 8

, 

Ion Manolescu, este prezent cu trupa naţionalului bucureştean, cu 
două spectacole, la 20 decembrie 1931 şi 16 martie 1940, în 
ultimul apărând în piesa "Moarte civilă" 19 . 
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Marele George Vraca, crea clipe de neuitat în 1937 prin 
apariţia sa în "Omul cu masca" (28 febr.) şi "Casa Harvey (3 
aprilie)20

. Aceleaşi trăiri sunt cultivate şi de neuitatul George 
Calboreanu la 3 l ianuarie 193 8, când evolua cu măreţi a-i 
cunoscută în piesa "Oameni pe un sloi de gheaţă"21 • 

Numeroase prezenţe pe scena teatrului Milescu au avut 
trupele teatrale ale Teatrului Naţional din Craiova şi cel al Ligii 
Culturale.Primul, în anul 1936, preconiza să prezinte la Târgu-Jiu 
câte un spectacol săptămânal. Artiştii acestor trupe au adus în faţa 
spectatorilor creaţii ale culturii naţionale (Năzdrăvăniile vinului, 
Mărgeluş, Fu poruncă de la Suceava, Gând de acasă) cât şi cele ale 
culturii universale (Hamlet, Burghezul gentilom, Doctor fără voie, 
Căsătoria şi altele)22

. 

Nici iubitorii operetei n-au fost privaţi de plăcerea de a 
asculta vocile de aur ale genului.Astfel, la 3 l martie 1931 
spectatorii erau purtaţi în lumea fericită a operetei de vocea de aur 
a lui Ionel Tăranu23 . 

Numeroase momente de destindere şi veselie au fost 
oferite publicului târgujian de creaţiile trupelor de varietăţi în 
spectacole ca: "Tic, tic, tic", în care au aplaudat cuplul Straie şi 
Vasilache (24 ianuarie 1936), "Tănase la Istambul" în care a 
evoluat maestrul varieteului românesc, Constantin Tănase (22 
martie 1939), sau în "Acceleratul 402" în care a fost gustată 

creaţia lui Grigore Vasiliu Birlic ( 1 nov .1940)24
• 

Scena teatrului Milescu nu i-a uitat nici pe micii spectatori 
cărora le-a dăruit întâlnire cu lumea mirifică a spectacolelor de 
marionete25

. 

Sala şi scena teatrului târgujian a fost gazdă ospitalieră 
pentru toţi cei ce doreau să contribuie la dezvoltarea spirituală a 
gorjenilor, la propăşirea culturii acestor străvechi plaiuri 
româneşti, martori ai existenţei multimilenare a poporului român. 

Cu o astfel de temă istorică, la 15 martie 1931, conferenţia 
în faţa unei săli arhipline, marele savant Nicolae Iorga.O zi mai 
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târziu, la 16 martie 1931, aceiaşi sală găzduia ~e Liviu Rebreanu, 
care conferenţia pe tema "Romanul romanelor" 6

. 

Spre sfârşitul aceluiaşi an, întîi noiembrie 1931, de pe 
scena sălii Milescu, George Enescu trimitea mesajul său muzical 
către melomanii gorjeni, creându-le clipe de neuitat. 

Aceleaşi documente de arhivă scot în relief şi faptul că 
"Teatrul Milescu" nu a fost doar o gazdă ospitalieră pentru cei 
consacraţi, ci şi pentru toţi gorjenii iubitori de cultură, scena sa 
găzduindu-le cu drag evoluţiile, indiferent de vârstă, ocupaţie sau 
gen artistic. 

Incontestabil, rolul jucat de Teatrul Milescu în viaţa 

spirituală a oraşului Târgu-Jiu şi a judeţului Gorj timp de aproape 
un secol, îl îndreptăţeşte a fi socotit ca una din instituţiile culturale 
gorjene, reprezentative, să fie situat în primele locuri ale 
aşezămintelor de acest gen, iar numele său să reaprindă în mintea 
şi sufletele locuitorilor oraşului de pe malul Jiului supenor, 
nostalgice aduceri aminte ale vieţii spirituale trecute. 

1 Ungureanu, Octavian şi Sanda, Ion, Luminile scenei. Tradiţii ale 
teatrului de amatori din Târgu-Jiu, Târgu-Jiu, 1980. 
2 Arh.Naţ.Gorj, fond Primăria Oraşului Târgu-Jiu, dosar 5/1882, f.63. 
3 Ibidem, dosar 2511879-1881, f.43. 
4 Ibidem, dosar 2411879-1881, f.30. 
5 Ibidem, dosar 9/1896-1897, f.4. 
6 Ibidem, dosar 22/1897-1907, f.27 şi 63. 
7 Ibidem, dosar 10/1928. 
8 Ibidem, dosar 11/1834, f.4. 
9 Ibidem. Dosar 211880, f.6. 
10 Ibidem, dosar 511882, f.63 şi 81 v. 
11 Ibidem, dosar 5/1887, f.2. 
12 Ibidem. 
13 Ungureanu, Octavian, Sanda, Ion, op.cit. pag.18. 
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14 Arh.Naţ Gorj, fond Primăria Oraşului Târgu-Jiu, reg.9/1895, f.3. 
15 Ibidem, reg.1311897, f.10. 
16 Ibidem, reg.55/1899, f.7, 229 şi 237 v. 
17 Ungureanu, Octavian, Sanda,Ion, op.cit. pag.18. 
18 Arh.Naţ.Gorj, fond Primăria Oraşului Târgu-Jiu, dosar 33/1907. 
19 Ibidem, dosare 33/1929, f. 27, 4511939. 
20 Ibidem, dosar 42/1937. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, dosare 36/1931; 42/1936; 36/1938; 45/1939; 38/1940. 
23 Ibidem, dosar 36/1931. 
24 lbidem,dosare 42/1936; 4511939; 38/1940. 
25 Ibidem, dosar 20/1933. 
26 Ibidem, dosar 36/1931. 




