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CUVÂNT ÎNAINTE
Istoria cântării sacre este, mai întâi, istoria întâlnirii cu
Dumnezeu. Ea este repetată şi nu este niciodată depăşită de timp.
Cuvântul sacru cântat mărturiseşte, de fapt, prezenţa harică a lui
Dumnezeu în Biserică şi în creaţie şi participarea omului în viaţa
divină, fapt pentru care arta cântării sfinte, fiind pusă în slujba lui
Dumnezeu, nu este o artă ca oricare alta, prin ea sfinţindu-se mintea,
auzul şi simţirile.
În Biserica Ortodoxă cântarea religioasă ocupă un loc aparte
datorită modului
în care reusește să pregătească sufletul
credinciosului pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru rolul pe care îl
are în transmiterea adevărurilor de credință, de sensibilizare a
sufletelor pentru a primi Evanghelia lui Hristos şi pentru a se
împărtăşi de prezenţa lui Hristos. Melodia contribuie în mod evident
la desluşirea sensurilor teologice duhovniceşti pe care le conţin
rugăciunile şi textele imnografice, ajutându-l pe credincios să
trăiască lăuntric ceea ce înţelege prin raţiune. Să cânte limba şi
mintea să cerceteze înţelesul cuvintelor, aşa încât să cânţi cu duhul,
dar să cânţi şi cu mintea, zicea Sf. Vasile cel Mare. De asemenea,
Diodor de Tars subliniază: Cântarea trezeşte în suflet o arzătoare
dorinţă pentru conţinutul imnului cântat, ea potoleşte pasiunile ce se
nasc din carne, ea alungă gândurile rele care ne-au fost sugerate de
vrăjmaşii nevăzuţi, ea se revarsă în suflet ca să rodească şi să dea
fructe bune, pe cei ce luptă cu pietate îi face în stare să îndure
încercările cele mai grozave, pentru cei pioşi este un leac împotriva
relelor vieţii pământeşti.
De aceea, cântarea religioasă în
comunitățile euharistice a fost o preocupare constantă de -a lungul
veacurilor, chiar dacă modul de execuție a fost diferit în diferite zone
geografice și epoci. Cântarea de strană statornicită în Biserică, după
lungi perioade de prefaceri, va ajunge la ceea ce știm că înseamnă
cântarea psaltică astăzi, dar va suferi și alte modificări de -a lungul
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vremii, prin fenomenul de uniformizare, precum și acela de
armonizare a cântului monodic.
Începuturile muzicii corale în țara noastră s-au făcut treptat,
fiind legate de înființarea primelor școli de muzică armonică, așa
cum sunt cele din timpul domniei lui Gheorghe Bibescu (18421848), conduse de Arhimandritul Visarion, care înființează primul
cor bisericesc din Principatele române. Ulterior, sunt înființate și alte
coruri, printre care numărându-se și cel al lui Anton Pann de la
Biserica Kretzulescu din capitală. Muzica corală se dezvoltă treptat
în toate provinciile românești, ea fiind introdusă oficial în cultul
divin după Unirea Principatelor Române, printr-un decret emis de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Din acest moment, în întreaga țară
se organizează coruri bisericești. La dezvoltarea cântării corale în
Biserica Ortodoxă Română au contribuit nume mari, dintre care
amintim pe: Alexandru Flechtenmacher, Eduard Wachmann, Ion
Cart, Carol Miculi, Isidor Varobchievici, Alexandru Podoleanu, Ion
Bunescu, Ciprian Porumbescu, Iacob Muresianu, Gavril Musicescu,
dar desigur și mulți alții.
Printre orașele de provincie în care s-a dezvoltat foarte rapid
cântarea bisericească corală se numără și orașul Giurgiu aşezat pe
malurile Dunării, la umbra Cetăţii lui Mircea cel Bătrân. Aici,
oameni cu o înaltă ţinută morală au făcut parte din corurile
bisericești și au înfrumusețat cultul divin. Prin multă trudă și
jerfelnicie, au dorit să împărtășească întregii comunități creștine
darurile pe care Dumnezeu le-a aşezat în fiecare dintre ei. Numărul
membrilor acestor coruri este foarte mare, însă, evidențiindu -i pe cei
care le-au condus, îi avem în mintea și în cugetele noastre atât pe cei
care au format aceste formaţii corale, cât și pe cei care încă le
formează, urmându-le exemplul. Nume mari ale intelectualității
giurgiuvene formează galeria dirijorilor care au condus ani la rândul
corurile bisericești, dintre aceștia îi amintim pe Luca Iconomul,
Anghel Bărbulescu, Goguleț Popescu și Victor Karpis. Cu măestria
de care au dat dovată au reușit să aducă în bisericile din Giurgiu
marile creații ale celebrilor compozitori de muzică sacră.
La peste un veac de la înfiinţarea coralei „Cântarea Dunării”,
ne aducem aminte cu multă recunoştinţă de regretatul dirijor
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Augustin Daponte, cel care a condus corala trei decenii în Catedrala
Episcopală din Giurgiu și alte trei decenii în Biserica „Buna
Vestire”, reușind să adune în jurul dânsului oameni talentați, care iau urmat entuziasmul și dragostea pentru cântarea bisericească. Unul
dintre aceștia este și domnul prof. dr. Gheorghe Nițescu, dirijorul
Corului „Harfa Dunării”, care înfrumusețează în prezent sfintele
slujbe din vechea Catedrală Episcopală „Adormirea Maicii
Domnului”.
Lucrarea de față despre începuturile și activitatea Corului
,,Cântarea Dunării”, realizată de către Preacucernicul Părinte Lucian
Manicatide, este o sinteză a preocupărilor cultural-religioase ale
înaintașilor noștri și adaugă astfel o nouă filă la istoria municipiului
nostru, subliniind vechimea acestei tradiții și amploarea pe care a
avut-o încă de la apariția ei în societatea giurgiuveană. Cu multă
acrivie, autorul scoate la lumină documente inedite, fotografii de
epocă și numeroase partituri care descriu foarte limpede eforturile
făcute de membrii Coralei ,,Cântarea Dunării” de a exprima la un
nivel cât mai înalt idealurile și valorile creștine, precum și
simțămintele românești. Totodată, din numeroasele mărturii strânse
cu multă migală de către autorul lucrării, se poate observa cum
formarea Corului „Cântarea Dunării” a devenit un adevărat fenoment
în societatea giurgiuveană, din rândurile membrilor făcând parte
elevi talentați, dar și intelectuali, cadre militare, funcționari publici,
toți fiind curprinși de aceeași dragoste pentru Biserică și neam, fiind
un simbol al profesionalismului, talentului și al dragostei pentru
frumos al acestora.
Nu în ultimul rând, activitatea membrilor ,,Cântării Dunării”
a avut un profund caracter misionar, întrucât, pe lângă numeroasele
apariții la evenimentele publice, corul înfrumuseța slujbele săvârșite
la Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului”, dar și la celelalte
biserici din oraș, participând la numero ase sfințiri de biserici,
hramuri, aducând mărturie despre frumusețea Ordodoxiei şi
contribuind la păstrarea şi cultivarea tezaurului muzicii bisericeşti
naţionale şi universale.
Binecuvântăm cu bucurie apariția lucrării monografice
„Cântarea Dunării”, care vede lumina tiparului în Anul omagial al
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unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor
Marii Uniri din 1918 și felicităm efortul deosebit al Preacucernicului
Părinte Lucian Manicatide, care, cu o neobosită râvnă a adus o
contribuție prețioasă la recuperarea a numeroase informații despre
activitatea uneia dintre cele mai longevive instituții de cultură din
urbea noastră și la realizarea unui portret luminos al coralei care a
fost și va rămâne emblematică pentru istoria orașului Giurgi u.

Cu arhiereşti binecuvântări,
†AMBROZIE,
EPISCOPUL GIURGIULUI
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Fondatorul Societăţii muzicale
„Cântarea Dunării”

Anghel Bărbulescu s-a născut în Giurgiu, la 2/14 decembrie
1885, din părinţi modeşti, care locuiau în cartierul Smârda. A făcut
cursul primar la Şcoala nr. 2 de băieţi (pe str. Frumoasa, local astăzi
demolat, vis-a-vis de sediul Poliţiei judeţene), după care a urmat cele
4 clase ale Gimnaziului „Ion Maiorescu”.
A moştenit simţul muzical de la mama sa. În gimnaziu,
talentul i-a fost cultivat la orele de muzică şi la clasa corală de
profesorul Leonida Tănăsescu. Încă din clasa a treia a cursului
secundar conducea în fiecare dimineaţă corul şcolii la rugăciune, iar
în vacanţa mare dintre clasele a doua şi a treia a învăţat singur să
cânte la vioară.
După terminarea gimnaziului (1990), tatăl său nu a avut
posibilităţi materiale pentru a-l trimite în alt oraş, ca să urmeze
cursul superior al liceului. De aceea, a fost nevoit să intre pentru
câteva luni practicant fără leafă la Administraţia Financiară. În urma
acestei practici a fost angajat copist la Serviciul tehnic al judeţului
Vlaşca, trecut în ştatele de plată cu gradul de „cantonier” şi plătit cu
45 de lei pe lună. A fost avansat după doi ani şi jumătate ca „şef
cantonier” cu 70 de lei pe lună, apoi „arhivar” cu 140 de lei pe lună,
iar în cele din urmă „secretar” cu 225 lei pe lună.
Din bruma de leafă ce o primea trebuia să îşi ajute părinţii, să
se îmbrace şi să îşi cumpere cărţi, pentru a da examenul la Liceul
„Sf. Sava” din Bucureşti, ca elev preparat în particular. În aceste
condiţii, nereuşind să ia clasa a VII-a, a abandonat liceul.
Şi-a dezvoltat cunoştinţele la vioară, violă, violoncel şi
contrabas, înscriindu-se în orchestra semisimfonică a „Lyrei”, la
vioara a doua. În 1908, directorul Gimnaziului „Ion Maiorescu” îi
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propune să înfiinţeze o clasă de vioară cu elevii care puteau plăti. A
acceptat şi după un an de zile a reuşit să formeze un ansamblu de
viori, cu care concerta la toate serbările şcolii. A continuat să lucreze
până în anul 1929, când este numit profesor titular la muzica Victor
Karpis.
În 1919 se înfiinţează în Giurgiu o şcoală normală de
învăţători (în clădirea Zalomit), unde Anghel Bărbulescu este numit
profesor de muzică şi de vioară. În 1922 şcoala se mută la Grădiştea.
În 1934, prof. Bărbulescu revine la această şcoală ca profesor
detaşat, până în 1938.
Între anii 1919-1929 funcţionează ca profesor de muzică la
Liceul de fete „Alexandrina Cantacuzino”. În 1920 este angajat şi ca
profesor de muzică şi cor la Şcoala Comercială, până în 1926, fiind
plătit de Comitetul de părinţi. Revine în 1934, când şcoala devine
Liceul comercial „Alexandru Filipescu”, funcţionând până în anul
1939.
În 1922 este angajat ca profesor de muzică la Şcoala de
meserii din Giurgiu, funcţionând până în 1929. În 1922 a înfiinţat
Societatea corală „Cântarea Dunării”, formată pe scheletul corului ce
activa pe lângă Biserica Sf. Treime din cartierul Smârda. La început
a avut 32 de corişti, dar numărul lor a crescut la 72. Anghel
Bărbulescu a fost ales de la început director artistic al acestei
formaţiuni muzicale, funcţie pe care a deţinut-o până la moarte.
Societatea corală „Cântarea Dunării” a susţinut peste 130 de
concerte religioase sau mixte. A mai dat concerte în 30 de sate din
jud. Vlasşca . Corul giurgiuvean a fost prezent la mai toate
manifesterile publice ale oraşului şi a avut numeroase legături cu alte
societăţi muzicale, printre care: „Sedeanca” – Bulgaria, „Carmen”,
„Muzica”, „Cântarea României” – Bucureşti, „Armonia” – Brăila,
„Freamătul” – Călăraşi, „Asociaţia Muzicală” – Alexandria.
În septembrie 1926, prof. Bărbulescu s-a înscris în anul I al
claselor de Istoria muzicii, Enciclopedie şi pedagogie muzicală, în
anul al II-lea al clasei de Teorie şi Solfegii şi în anul I, cu drept de
audiere şi a cursurilor anului secund al clasei de Armonie a
profesorului I. Ottescu, directorul Conservatorului.
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Cu toată lupta gigantică reclamată de nevoile materiale, în
anul 1927 a luat examenele cu mult succes, în urma cărora i s-a
eliberat diploma de absolvire a Conservatorului, pe care l-a făcut
practic, într-un an. În primăvara anului 1929 a dat la Bucureşti
examenul de capacitate pentru învăţământul secundar, obţinând
media generală 8,36.
În septembrie 1929 a fost numit maestru titular provizoriu la
catedra de muzică a Liceului de băieţi „Alexandru Ghica” din
Alexandria, cu completare la liceul de fete „Lumina”, din acelaşi
oraş. Cât timp a funcţionat la Alexandria, îşi făcea orele de luni până
joi, iar de vineri până duminică era la Giurgiu, ocupându-se de
„Cântarea Dunării”. Prin Înaltul Decret Regal, nr. 3304 din 7
decembrie 1934 a fost numit maestru titular definitiv în învăţământul
secundar.
Dintr-o eroare, la 1 septembrie 1939 Ministerul l-a pus în
retragere, pentru a fi pensionat, dar Casa Pensiilor a refuzat, pentru
că nu îndeplinea vârsta. Din cauza acestei greşeli nu a încasat salariu
timp de doi ani, până când s-a rezolvat această situaţie. În primăvara
anului 1946, ochiul stâng (singurul cu care a văzut) începuse să-l
lase, iar în câteva luni a rămas orb. În septembrie 1948, prof. Dr. D.
Mihail l-a operat şi i-a redat vederea. În unul din cele 7 caiete de
însemnări rămase de la profesorul Anghel Bărbulescu, putem citi:
„Profesorul, dirijorul şi compozitorul Anghel Bărbulescu s-a stins
din viaţă în ziua de 1 mai 1961, fiind îngropat la cimitirul Smârda”.
Prof. Grigore BUDURU
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Fondul documentar „Anghel Bărbulescu”
Văzută din dubla perspectivă a activităţii sale, aceea de
tezaurizare a culturii scrise şi de promovare a ei, biblioteca este o
veritabilă punte între trecut şi viitor, străbătută cu mintea şi inima de
generaţii întregi. În cele ce urmează vom readuce în atenţie
personalitatea de excepţie pentru spiritualitatea locală a prof. Anghel
Bărbulescu, aşa cum reiese din studierea documentelor, precum şi a
amintirilor celor ce l-au cunoscut.
Fondul documentar conţine peste 300 de publicaţii, un dosar
incomplet cu acte personale, corespondenţă, afişe, programe ale
Societăţii Culturale „Cântarea Dunării”, manuscrise, cursuri, compoziţii
originale şi prelucrări ale prof. Anghel Bărbulescu. Între publicaţiile
care i-au aparţinut vom regăsi: manuale de muzică şi teorie muzicală
pentru diferite clase, editate în perioada interbelică, după o programă
şcolară riguroasă; colecţii de colinde şi cântece populare româneşti,
cântece corale, unele uitate astăzi.
O dovadă a înaltei calităţi a repertoriului societăţii „Cântarea
Dunării” o constituie mulţimea de partituri ale celor mai mari
compozitori români şi străini (C. Brăiloiu, G.D. Chiriac, C.
Porumbescu, Haydn, Schuman, G. Faure, G. Bizet, N. Paganini, Cezar
Frank, etc.) între anii 1802-1944. Una din cele mai valoroase lucrări din
acest fond este un manuscris(125p.) cu memorii ale profesorului, datat
1951 şi intitulat „Începuturile de cultură muzicală la Giurgiu”. Acesta
reprezintă o primă formă a unei proiectate lucrări memorialistice, din
care ştim că mai există 7 caiete, rămase în grija colaboratorilor săi.
Autorul memoriilor situează începuturile muzicale ale oraşului în
anul 1879, când directorul Gimnaziului, Nicolae Droc Barcian, îi
solicită maestrului Leopold Kohler înfiinţarea unui cor mixt şi a unei
orchestre, care cântau de obicei în catedrala oraşului. O etapă
importantă pentru mişcarea muzicală giurgiuveană este apariţia în oraş a
lui Tănăsescu Leonida, care reuşeşte în câţiva ani să facă din Giurgiu o
mică citadelă muzicală.
Din 1910 până în 1929 Anghel Bărbulescu ţine cursul facultativ
de vioară pe lângă Gimnaziul „Ion Maiorescu”, în paralel cu activitatea
de la Şcoala Normală şi de la Şcoala de Meserii.
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Despre înfiinţarea şi scopurile Societăţii „Cântarea Dunării”, vom
cita din memoriile maiorului (r) Th. Marinescu: „În 1921, tânăra
generaţie postbelică idealistă, în frunte cu Anghel Bărbulescu, Luca
Economu, Dragne Voicu, etc. încurajaţi de avocatul Anghel Rădulescu,
au transformat modestul cor al bisericii Smârda într-un far strălucitor,
acolo pe ţărmul Dunării, menit să orienteze în bezna întunericului şi în
vuietul furtunilor atâtea suflete rătăcite... Profesorul Anghel
Bărbulescu, un mare spirit creator, un mare educator şi un caracter de
elită a reuşit să impună maselor aspectul celei mai desăvârşite doctrine
morale.”
Corul „Cântarea Dunării” se lansează oficial într-o manifestare cu
caracter naţional, la 25 octombrie, Ziua Încoronării. De acum înainte
programul corului cuprindea , pe lângă cântări liturgice şi cântări laice,
populare sau culte. Încă de la început corul s-a impus în conştiinţa
publică, astfel încât nu exista sărbătoare religioasă sau laică, jubileu,
eveniment, la care să nu fie învitat să susţină concerte.
Deşi detaşat pe o perioadă de câţiva ani la Alexandria, Anghel
Bărbulescu păstrează în permanenţă legătura cu Societatea „Cântarea
Dunării”, stabilind frumoase contacte culturale între oraşele din sudul
ţării. Din nefericire, anii războiului au adus, pe lângă durerea pierderii
vieţilor omeneşti, o schimbare de rău augur în viaţa politică şi socială.
Încet, vechile idealuri dispar, ele fiind înlocuite cu o mentalitate de
import, în care elitele intelectuale ale timpului nu-şi mai găsesc rostul.
Până la desfiinţarea sa oficială, „Cântarea Dunării” a rămas una din cele
mai prestigioase societăţi muzicale din ţară, aşa cum arăta preşedintele
de onoare al Societăţii corale „Carmen”, prof. Nicolae M. Popescu:
„Harnica albină giurgiuveană care a fost şi este încă Anghel
Bărbulescu, s-a îndulcit în nectarul cântării româneşti de la „Carmen”
şi a ştiut să încânte pe tinerii giurgiuveni, care sub mâna lui au făcut să
răsune pe ţărmurile Dunării vlăscene cântarea cea mai
românească...atât în săli de concerte cât şi sub bolţi de biserică”
(1954).

Camelia Filip
Biblioteca Judeţeană „I.A.Basarabescu
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INAUGURAREA LOCALULUI ATENEULUI DIN GIURGIU
-

Duminică 20 octombrie 1940 –

De la întemeierea lui până acum Ateneul din Giurgiu a
funcționat în sala de festivități a vechiului gimnaziu clasic ,,Ion
Maiorescu” – azi localul școlii primare ,,Ion Zalomit”.
Învățatul giurgiuvean Nicolae Bălănescu, fondatorul și
președintele acestui ateneu, nutrea de mult ideea construirii unui
local propriu, cu sală de conferințe și sală pentru bibliotecă. În
acest scop depunea la Banca Națională veniturile rezultate de la
conferințe și alte spectacole ce se dădeau în sala Ateneului. A
alergat pe la toate autoritățile, a alergat pretutindeni cu liste
pentru strângerea fondurilor necesare; el însuși donând toate
economiile agonisi, precum și casele lui de locuit, pe loccul
cărora urma să se construiască mult visatul palat al Ateneului său
și Dumnezeu i-a ajutat să-și vadă visul împlinit. În locul
modestei lui case de locuit stă astăzi falnicul templu cultural cu
care vrednicul fiu al Giurgiului și-a împodobit orașul lui Natal.
Inaugurarea acestui local s-a făcut în ziua de Duminica 20
octombrie 1940 în prezența delegatului Ateneului Român din
București, profesori universitari, literați șefi de autorități locale,
etc.
,,Cântarea Dunării” a fost solicitată să participe activ la
această solemnitate și ca întotdeauna ea nu a precupețit o clipă
măcar concursul ei binevoitor; corul ei a dat răspunsurile la
serviciul divin oficiat în sala de conferințe și a încheiat
solemnitatea cu ,,Imnul Regal Român”.
Ziarul ,,Universul” în numărul de la 23 Octombrie 1940
publică un lung reportaj asupra acestei solemnități, din care
extrag cele ce urmează:
,,Duminică d.a. s-a făcut în cadrul unei înălțătoare
solemnități, inaugurarea noului așezământ al ateneului român
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,,Nicolae Bălănescu”, construit în strada Portului, pe locul donat
de dl. N. Bălănescu, pe care erau casele în care D-sa domicilia.
Cheltuielile necesare construcției s-au făcut dintr-un fond de
rezervă strâns din diferite producțiuni date pe seama fostului
local al ateneului, care a funcționat la școala primară, din
conferințe, din subvențiuniacordate de autoritățile locale, fostul
ținut ,,Bucegi” și din donațiunile locuitorilor din oraș și județul
nostru, liste de subscripție.
Ateneul, construit după planurile întocmite de d. arhitect
Toma Scarlat Brăila, are o sala mare de conferințe cu 400 locuri,
o scenă frumos decorată, sală pentru bibliotecă, etc.
Serviciul religios. Pe scenă, care poartă vechea cortină a
Ateneului Român din București, s-a improvizat un Altar unde se
oficiază serviciul religios de către preotul Al. Constantinescu,
consilier eparhial și protoiereii I. Hurduc și P. Gongescu.
Răspunsurile sunt date de corul soc. ,,Cântarea Dunării”, sub
conducerea d.lui prof. Anghel Bărbulescu.
Urmează citirea telegramelor primite și apoi cuvâtările d.lo r
Ștefan Ioan – vicepreședintele Ateneului Român din București,
prof. Marin Ștefănescu – președintele soc. ,,Cultul Patriei” și
colonel Anibal Dobyansky – prefectul județului Vlașca. Tuturor
le răspunde d.l N. Bălănescu încheind astfeș: ,,În clipa aceasta să
ne ridicăm gândul către Cel ce reprezintă astăzi cu adevărat
speranța neamului românesc M.S. Regele Mihai I. ”
Corul a intonat Imnul Regal.
FESTIVALUL ARTISTIC-LITERAR ÎN NOUL LOCAL AL
ATENEULUI
-

Duminică 27 Octombrie 1940 –

Inaugurarea seriei de conferințe în noul local al Atenului s-a
făcut cu conferința literatului Radu D. Rosetti, delegatul Ateneului
Romând din București, intitulată ,,Nostalgie” și precedată de un
festival artistic.
Corul societății ,,Cântarea Dunării”, acompan iat de o orchestră
de diletanți, a deschis festivitatea cu ,,Imnul Gintei Latine”.
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A urmat un trio instrumental executat de d.nii N. P. (vioară)
Wotopall (violă) și N. Bașturescu (flaut).
Domnioșoara Puffy Marinescu, elevă în cursul superior al
liceului soc. ortodoxe, a demonstrat minunate numere de balet.
A urmat apoi conferința d.lui Rosetty.
Reproduc mai jos afișul respectiv al Ateneul ui:
Ateneul Român ,,Nicolae Bălănescu”_________
Duminică 27 Octombrie 1940
Ora 4 ¹/₂ precis
Deschiderea seriei I a conferințelor
pe anul 1940/1941
D.l AVOCAT ȘI SCRIITOR
RADU D. ROSETTI
Delegatul Ateneului Român din București
Va vorbi despre
NOSTALGIE
Conferința va fi precedată de producțiuni muzicale executate de
corul societății
,,CÂNTAREA DUNĂRII”
Sub conducerea d-lui prof. Anghel Bărbulescu, cu concursul D-rei
Puffi Marinescu
și
d-lui
(Pian)
T. _ (orgă), precum și muzică instrumentală executată
de Trio:
N. Paizi (vioară), Watopall (violă) și N. Bașturescu (flaut)
În numărul de la 31 Octombrie 1940 al ziarului ,,Curentul” am
găsit următoarea relatare a acestei manifestații artistică -culturală:
-Duminică a avut lor în ala Ateneului Român ,,N. Bălănescu”
din localitate o grandioasă festivitate culturală, la care a participat un
numeros public.
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În prima parte a programului corul soc. ,,Cântarea Dunării”,
sub conducerea d-lui prof. Anghel Bărbulescu, a executat ,,Cântecul
Gintei Latine” și ,,Pui de lei”, care au fost îndelung aplaudate de
asistență.
Concertul, care a afirmat încă o dată meritele acestei societăți
cu o bogată activitate muzicală, s-a bucurat de concursul a doua
tinere elemente: D-șoara Puffi Marinescu (pian) și Teofil Partiș
(orgă).
De asemenea, s-a executat muzică instrumentală din
Beethowen , Grieg și Litz, de către trio: N. Paizi (vioară), R.
Wotopall (violă) și N. Bașturescu (flaut).
Festivitatea a fost precedată de o conferință a maestrului Radu
D. Rosetti, delegatul Atneului Romând din Capitală, care a vorbit
despre ,,Nostalgie”.
Conferința judicios expusă de vorbitor, a fost aplaudată de
asistență. Apoi d. N. Bălănescu pr eșed. Ateneului, a mulțumit tuturor
celor care au dat concursul la această festivitate de inaugurare a
conferințelor Ateneului precum și asistenței pentru sprijinul dat
întotdeauna acestei instituții culturale.
În ziua de 7 noiembrie 1940 Prefectura județului Vlașca
trimite ,,Cântării Dunării” adresa N⁰: 19.004 cu următorul cuprins:
Domnule Președinte,
Potrivit ordinului telegrafic al Ministerului Afacerilor Interne
N⁰: 18,829/940, privitor la sărbătorirea zilei M.S. Regelui Mihai I,
avem onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte la Te Deumul ce se
va oficia la Catedrala ,,Adormirii Maicii Domnului” din acest oraș,
în ziua de 8 Noiembrie a.c. ora 11.
Prefect, (ss) I. Voinea
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p. Șeful Serviciului, (ss) Eug. N. Dragne
Pe colțul de sus, din dreapta acestei adrese e scris: ,,La dosar
Corul a dat răspunsurile la Te Deum. Director, (ss) A. Bărbulescu.
CONCERT RELIGIOS DE CRĂCIUN
Joi 26 decembrie 1940
Urmându-și calea trasată prin statute ,,Cântarea Dunării” dă în
după amiaza celei de a doua zi de Crăciun a anului 1940 tradiționalui
ei Concert de Crăciun, al cărui obiectiv era să hrănească sufletele a
cât mai mulți concetăț eni, cu acea sublimă hrană spirituală, pe care o
revarsă cu atâta frumoasă dărnicie cântările bisericii noastre ortodoxe
și draționalele noastre cântece de colind, în care se oglindește toată
frumusețea sentimentelor nooastre creștinești și românești.
De altfel aceasta este însăși menirea ,,Cântării Dunării”.
Concertul a avut loc la orele 16³⁰ (4 și jumătate după prânz) în
biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” – catedrala orașului Giurgiu
și s-a bucurat de concursul oratoric al preotului Ștefan Palaghiță ,
inspector general la Ministerul Cultelor și Artelor.
Concertul a fost anunțat din timp Giurgiuvenilor cu afiș mare
lipit în oraș – afiș pe care îl reproduc mai jos:
SOCIETATEA MUZICALĂ ,,CÂNTAREA DUNĂRII” DIN
GIURGIU

Joi 26 Decembrie 1940, orele 4³⁰ p.m.
(A doua zi de Crăciun)

CONCERT RELIGIOS
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Dat de corul Societății sub conducerea d -lui Anghel Bărbulescu
În biserica catedrală ,,Adormirea Maicii Domnului” din acest oraș
Cu binevoitorul concurs oratoric al
P.C. Preot ȘTEFAN PALAGHIȚĂ
Inspector General în Ministerul Cultelor, care va ține o

CONFERINȚĂ RELIGIOASĂ

Programul muzical cuprinde Concerte religioase de G. Muzicescu,
Ioana Ghica-Comănești, C.W. Gluck, precum și colinde de D.G.
Kiriac,
Timotei Popovici, Tiberiu Brediceanu și Anghel Bărbul escu
La data și ora anunțată mulțime de norod umpluse biserica. În
fața acestei mulțimi corul ,,Cântării Dunării” a executat următorul
program:
Partea I
Concerte religioase
a)
b)
c)
d)

Domane, buzele mele vei deschide

de Gavril Muzicescu
Ioana Ghica Comănești
C. W. Gluck

Lăsați pruncii să vie la mine
Slavă întru cei de sus
Deschideți mari a cerului porți

Partea a II-a
Conferința P.C. preot Ștefan Palaghiță
Partea a III-a
Colinde
Moș Crăciun
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Sus în poarta raiului de D.G. Kiriac
Colo’n sus de Timotei Popovici
Colindița de Tiberiu Brediceanu
Bună dimineața la Moș Ajun de Anghel Bărbulescu
Cum s-a executat acest program și efectele acestui concert,
dau cuvântul marelui ziar ,,CURENTUL” din Capitală, care în
numărul său de la 30 Decembrie 1940 scrie:
,,Păstrând spiritul vechilor tradiții, din care și-a făcut un
crez, vechea organizație pentru propagarea muzicii folclor din
județul Vlașca, - Societatea Muzicală ,,Cântarea Dunării”, care
atinge anul acesta 20 de ani de existență, a doua zi de Crăciun a
dat la Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului” un concert
religios, în prezența unei numeroase asistențe, care a știut să
aprecieze întotdeauna munca dezinteresată a membrilor, ca și a
conducătorilor acestei organizații păstrătoare a datinilor și
obiceiurilor noastre scumpe, care au ctitorit neamul românesc.
Pe lângă partea pur muzicală, concertul s-a bucurat de
prețiosul concurs al C. Pr. Ștefan Palaghiță, inspector general la
Ministerul Cultelor și Artelor, care, într-o substanțială conferinț,
ilustrată de imagini poetice și preciziuni științifice, a arătat
înțelesul adevărat al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Apoi, soc. muzicală ,,Cântarea Dunării” a executat, sub
conducerea d-lui prof. Anghel Bărbulescu, un bogat program ,
compus din colinde și cântece religioase de: D.G. Kiriac, G.
Muzicescu, T. Popovici, T. Brediceanu, A. Bărbulescu, admirabil
redate prin tot ceea ce ele conțin ca specific românesc și esență
spirituală ortodoxă.
În ziua de 31 Decembrie 1940 Prefectura județului Vlașca

trimite ,,Cântării Dunării” adresa N⁰: 58 cu următorul cuprins:
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Domnule Președinte,
Am onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte la serviciul
religios, ce se va oficia în ziua de 1 Ianuarie 1941, la ora 11
dimineața, la catedrala orașului Giurgiu, pentru sărbătorirea
Anului Nou, în prezența tuturor autorităților civile și militare din
localitate.
Prefect, (ss) I. Voinea
p. Șeful Serviciului, (ss) G. Stila
Corul ,,Cântarea Dunării” a dat răspunsurile la serviciul
divin.
SERBAREA BOBOTEZEI
Luni, 6 Ianuarie 1941
În ziua de 2 Ianuarie 1941, Cântarea Dunării” primește de
la Prefectura județului Vlașca adresa N: 24 în care scria:
Domnule Președinte,
Potrivit ordinului telegrafic al Ministerului Afacerilor
Interne N⁰: 35/941, ziua Bobotezei 6 Ianuarie a.c. urmează a se
sărbători printr-un serviciu religios ce se va oficia la catedrala
orașului Giurgiu în acea zi la ora 10.
De aici, clerul, autoritățile și asistența încolonate în
procesiune vor proni spre canalul Sft. Gheorghe, în dreapta
podului, unde se va oficia un nou serviciu religios pentru
sfințirea apelor.
Avem onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte la această
solemnitate, la care vor participa toate autoritățile civile și
militare din localitate.
Prefect (ss) I. Voinea.
p. Șeful Serviciului, (ss) G Stila
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În dosarul Societății pe anul 1940/941 la această adresă se
găsește anexată o foaie din numărul de la 9 Ianuarie 1941 al
ziarului UNIVERSUL, în care descrie cum s-a serbat Boboteaza
la Giurgiu astfel:
,,Sărbătorirea Botezului Domnului s-a făcut în localitate cu
solemnitatea cuvenită.
La toate bisericile din oraș s-au oficiat servicii divine, la
care au asistat mulți credincioși.
La ora 10.30 la Catedrală serviciul divin a fost oficiat de
preotul Al. Constantinescu, revizor bisericesc și protoiereul Ion ,
răspunsurile fiind date de corul societății ,,Cântarea Dunării”,
condus de d. prof. A. Bărbulescu.
Erau de față d -nii Ion Voinea, prefectul Județului, col. V.
Pascu, comdan. reg. Dorobanți, col. Gh Constantinescu,
camoand. reg. artilerie, o delegație de ofițeri germani, Con st.
Călin, primarul orașului, Mihail Zeleș, prim. președ. trib.., col. D.
Alexandrescu, V. Cochimescu, decanul baroului, Paul Cristescu,
președ. Camerei de Comerț Al. Gorănescu, șeful mișcării
legionare, d-na E. Porumbiță, dir. liceului or todox, Al.
Rădulescu, dir. liceului comercial, G. Dumitrescu, ad.tor
financiar, Const. Zoya, șeful poliției, funcționarii publici de la
toate autoritățile, detașamente de legionar, elevii și elevele
școlilor și multă lume.
Onorurile militare au fost date de trupe din infanterie și
artilerie și trupe germane. După serviciul de la Catedrală,
întreaga asistență s -a încolonat într-un impozant cortegiu, având
în frunte icoanele și steagurile bisericilor și clerul îndreptându-se
spre apele canalului Sf. Gheorghe, unde oficialitățile au luat loc
în tribuna anume construită, împodobită cu brad și steaguri.
A urmat serviciul divin pentru sfințirea apelor, răspunsurile
fiind date de corul ,,Cântarea Dunării”, după care s-a aruncat
crucea în apă fiind scoasă de unul din cei 4 marinari, pescari,
care au remis-o d-lui prefect al județului.
Apoi clerul a botezat cu apă sfințită trupele și credincioșii.
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La ora 12 s-a făcut defilarea trupelor care au luat parte la
solemnitate.
VIAȚA MISIONARĂ ÎN COMUNA REMUȘ -VLAȘCA
Duminică 22 iunie 1941
Urmând calea ce ne-am trasat încă de la începutul existenței
Sicuetății noastre, de a propaga și dezvolta prin muzică sentimentul
evlaviei creștine, precum și cel al iubirii de țară și neam, am
organizat deplasare în comuna Remuș (5 kilometri departe de
Giurgiu, pe șoseaua națională București -Giurgiu) pentru a cânta la
Biserica de acolo imnele sfintei liturghii și pentru a ține la școală o
șezătoare artistică-culturală în colaborare cu școala, ca în acea zi
sătenii să trăiască intens o zi de viață creștinească și românească.
Am ales satul Remuș pentru următoarele motive:
1) Satul e aproape de Giurgiu și expediția nu reclama
cheltuieli, pe care să nu le putem suporta.
2) În comuna aceasta, în care mai fusesem odată din inițiativa
Prefecturii, mai erau încă sectanți religioși, iar despre vreo mișcare
cultural-națională în acea comună n -a auzit nimeni.
3) În Remuș aveam un fost coleg de liceu – Dumitru Micu,
directorul școlii care prin funcțiunea lui ar fi putut să ne fie de mult
ajutor în realizarea trebii pentru care veniserăm acolo; dar spre marea
noastră dezamăgire, el nu numai că nu făcuse nimic pentru aceasta,
dar nici nu era măcar în comună; cu toate că îi trimisesem cu curier
special și din timp o scrisoare personală însoțită de un program al
sezătoarei de la școală. Prin acea scrisoare îl rugam să aducă faptul la
cunoștința întregului sat și să intre cu elevii școlii în programul
șezătoarei înscriind elevii cu rcitări de poezii patriotice, cântece și
jocuri naționale jucate în costume naționale; să împodobească localul
școlii cu verdeață și steaguri românești.
Spre marea mea părere de rău am constatat însă, că fostul
meu coleg de școală, a cărui funcțiune îi cerea apostolat în slujba
Patriei – se opcupa de toate, numai de apostolat nu.
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Odată cu scrisoarea de care am vorbit mai sus, am trimis și
preotului paroh al bisericii din Remuș o adresă oficială din partea
,,Cântării Dunării” purtând N: 17 din 18 Iunie 1941 și având
următorul cuprins:
“Cucernice Părinte,
În executarea programului nostru de propagare a cântecului
românesc, religios și laic, a cărei fericită influență educatoare e
afirmată de toate forurile competente, ne-am propus să venim în
dimineața zilei de Duminică 22 Iunie 1941 în satul Remuș, unde C.
voastră păstoriți cu atâta vrednicie.
Am dori ca să începeți sfânta liturghie la orele 9 dimineața,
pentru ca răspunsurile să fie date de corul societății noastre.
După ieșirea de la biserică am dori, ca la școală să se țină o
șezătoare artistică-culturală, în care scop am scris și D-lui Director și
d-lor învățători respectivi.
Vă rugăm cucernice Părinte ca, făcând uz de ascendentul
moral pe care suntem siguri că-l aveți în sat, să îndemnați stărui tor
populația satului Remuș, ca să fie prezentă în cât mai mare număr la
ambele manifestațiuni de cultură și educație curat românească.
Am dori ca, în cele câteva ore cât vom fi în mijlocul lor să
vibreze cât mai puternic în sufletele tuturor sentimentul credinței
noastre strămoșești și al dragostei de neam și țară.
După terminare șezătoarei de la școală găsim, că ar fi
minunat o masă comună pe pajistea din curtea bisericii și Vă rugăm,
ca împreună cu autoritățile comunale și intelectualii satului, să
organizați și aceasta.
Director artistic, (ss) Anghel Bărbulescu”
La scrisorile sus citate am anexat și următorul PROGRAM
pentru șezătoarea de la școală.
1.Imnul Regal,cântat de corul soc. ,,Cântarea Dunării”
2. Conferință, rostită de cineva dintre intelec tualii satului
3. Cântece și jocuri românești, executate de elevele și elevii
școlii din Remuș
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4. Voința neamului
Pui de lei
marșuri patriotice, corul ,,Cântarea Dunării”
5. La Pașa vine un... oltean - parodie după poezia ,,La Pașa
vine un arab” de G. Coșbuc, recitată de elevul Petre Vasile de la
Gimnaziul Industrial din Giurgiu
6. De-ar fi lumea de hârtie
Foaie verde de trifoi
cântece populare ... Corul ,,Cântarea Dunării”
7. Ursoaica
anecdotă de T. Speranța,
spusă de elevul Petre Vasile de la Gimnaziul Industrial Giurgiu
8. Foaie verde lâmâiță
Lelea dracului
cântece populare, corul ,,Cântarea Dunării”
9. Cuvinte înțelepte spuse de elevul Firimiță P. Ion de la
Gimnaziul Industrial Giurgiu;
10. Cuvânt de încheiere, spus de d-l profesor Anghel
Bărbulescu
11. Pe-al nostru steag e scris ,,Unire”, marș patriotic cântat
de corul soc. ,,Cântarea Dunării”

22

23

24

Între timp ne-am prezentat d-lui colonel prefect al județului,
căruia i-am expus intenția noastră și l -am rugat să ne pună la
dispoziție pentru transport autocamionul cel mare al Prefecturii, ceea
ce D-sa a aprobat.
În dimineața zilei de Duminică 22 iunie 1941 coriștii ,,Cântării
Dunării” pleacă la datorie apostolică, însoțiți și de Președintele activ
al Societății părintele Alexandrul Constantinescu.
La Remuș am descins direct la biserică, în care am găsit câțiva
credincioși, nu mulți însă.
Corul ,,Cântării Dunării” a dat răspunsurile la sfânta liturghie,
oficiată de părintele Constantinescu și preotul Nuță din Remuș.
Predica zilei a fost ținută de părintele Constantinescu.
La ieșirea din biserică – în drumul spre școală – suntem
informați că post ul de radio , difuziune București a comunicat, că
țara noastră a intrat în război și că în cursul nopții trecute armata
română a trecut Prutul.
În fața troiței de lângă școală ne -am oprit. Aici părintele
Constantinescu a oficiat o scurtă slujbă bisericească, cu rugăciuni
pentru paza țării noastre, după care, toată lumea care era de față a
încenunchiat rămânând astfel în tot timpul cât coriștii, în genunchi și
ei - au cântat ,,Pre Tine te lăudăm”.
Au fost momente de pietate, cum foarte puțin mi -a fost dat să
trăiesc.
Cu tot convoiul după noi am mers la școală pentru ținerea
șezătorii plănuită. Aici însă nu numai că nu era nimic pregătit pentru
aceasta, dar nici cei ce trebuiau să pregătească șezătoarea nu erau
prezenți. Ni s-a comunicat că directorul școlii ,,e plecat la târg cu
fructe de vânzare”; iar dintre învățători am găsit pe unul singur și
acesta da din umeri neștiind cum să justifice această sabotare a unei
acțiuni de propagandă românească.
Am grupat totuși corul în curtea școlii cântând pentru sătenii
prezenți cântecele din program, după ce mai întâi le-am expus care
era planul acțiunii noastre aici și profundul nostru regret, că corpul
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didactic al satului n-a fost la înălțimea apostolatului reclamat de
funcț iunile ce ocupă.
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
DE LA 1. IX. 1941 – 31. VIII. 1942
În anul 1941\942 ,,Cântarea Dunării” intră în cel de al
douăzecilea an de existență și de rodnică și frumoasă activitate.
În acest an, când țara noastră es te angajată într-un mare și
crâncen război, ,,Cântarea Dunării” și-a închinat activitatea, mai mult
ca oricând, interesului Patrie; lucrarea ei s-a săvârșit mai mult printre
ostași și răniți veniți de pe front.
Începutul acestui an crestează însă pe răbojul vieții ,,Cântării
Dunării” o nouă mare pierdere prin trecerea în lumea eternă a unui
dintre cei mai merituoși membrii ai ei, - Ștefan Șahim - casierul și
unul dintre cei mai aprigi luptători, atât la înființarea societății, cât și
pentru dezvoltarea și progresul ei.
ÎNMORMÂNTAREA LUI ȘTEFAN ȘAHIM
– Miercuri, 1 Octombrie 1941 –
Înmormântarea lui Șahim a fost prilejul unei puternice
manifestări a dragostei ce leagă pe coriștii ,,Cântării Dunării” de
societate și deci de puterea ei, de viabilitate.
Corpu defunctului era depus în biserica catedrală a orașului,
acoperit de florile aduse de coriști și de prieteni.
La orele 15, în ziua de Miercuri 1 Octombrie 1941, când s-a
început prohodirea defunctului, biserica era ticsită de lume din toate
straturile sociale ale orașului; coriștii toți prezenți în cafasul bisericii,
pentru a cânta, cu lacrimi în ochi și pentru ultima oară, dragului lor,
,,Nea Fane”.
Felul cum a decurs trista ceremonie este relatat de ziarul
,,Universul” în numărul de la 3 Octombrie 1941, care, în articolul
special, intitulat: ,,Înmormântarea ziaristului Ștefan G. Șahim” scrie:
Giurgiu, 1 Octombrie
Astăzi s-a desfășurat în orașul nostru trista solemnitate a
înmormântării mult regretatului nostru colaborator și corespondent
din Giurgiu, Ștefan G. Șahim.
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Ziarul ,,Universul” a fost reprezentat prin d. Leontin Iliescu,
care în numele d-lui director Stelian Popescu și al ziarului, a depus
pe catafalcul regretatului dispărut o splendidă coroană de gladiole cu
inscripția: ,,Colaboratorului și corespondentului nostru Regrete
eterne, ziarul ,,Universul”.
De asemenea au mai depus coroane prefectura Județului
șca,
societatea muzicală ,,Cântarea Dunării”, funcționarii
Vla
Prefecturii Vlașca, etc.
La catedrala ,,Adormirii Maicii Domnului”, unde se găsea
depus corpul neînsuflețit al lui Ștefen Șahim, s-a oficiat un serviciu
religios de către clerul local în frunte cu pr. Al. Constantinescu,
revizor eparhial, pr. Șt. Burilescu, pr. Ion Popescu – Letea, etc.
Răspunsurile au fost date de către corul soc. muzicale
,,Cântarea Dunării” sub conducerea d-lui prof. Anghel Bărbulescu.
Asistența
Se găseau de față rudele defunctului: d -na Olimpia Rădulescu,
Marcel Dăscălescu, președ. trib. Vlașca cu d -na și d -șoara Constanța
Nicolau, precum și d-nii Nicolae Bălănescu, președ. Ateneului
Român, August Lara, subprefectul județului, col. Nae Dumitrescu,
Savim Popescu dir. lic. ,,Moaiorescu”, avocații: Al. Calotă, P.
Popescu – Picu, arhitect T. Carlat – Brăila, I. Minculescu Mirandi,
președ. trib. Vlașca, Ionel Dimitriu, secretarul prefecturii, cpt. Vintilă
Ionescu, cpt. rezervă I. Dobrică, cpt. rez. Al. Donovici, cpt. rez.
Anghel Dumitrescu, Lazăr Popescu, Luca Economu, G. V. Dimitriu,
primul grefier al trib. Vlașca, etc. Etc.
Cuvântările
După terminarea serviciului religios a vorbit d. Leontin Iliescu,
reprezentantul ziarului ,,Universul”. Care a spus:
Ne-am adunat aici ca să aducem cinstirea din urmă unui ziarist
de mare vrednicie profesională și unui suflet înzestrat de Dumnezeu
cu însușiri alese de bun camarad, de muncitor neobosi t al scrisului
cotidian, de om care și -a iubit orașul și a căutat să ni -l arate
totdeauna în lumina adevărului său sufletesc.
Ștefan șahim a fost un mare îndrăgostit de ziarul la care
rolaborase de aproape un pătrar de veac cu o râvnă deosebită în
împlinirea gazetărescului meșteșug.
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A fost prețuit totdeauna după vrednicia lui.
Vrednicia lui o prețuim în fața tuturor ca să stea de vrednicia
pildă celorlalți, care se sârguiesc ca și el pe ogorul scrisului cotidian.
Sufletul nostru stă alături de durerea familiei, a cărei grea
lovitură o deplângem din toată inima, dar stăm totuși, neclintiți în
credința noastră că Dumnezeu l -a chemat în împărăția Lui, ca să -l
așeze în cortul drepților, spre a se odihni în pace în urma unor
suferințe de mucenic.
În numele prefecturii jud. Vlașca a vorbit d. Ionel Dimitriu,
secretarul prefecturii care a spus: Moartea a răpit din mijlocul nostru
încă unul și dintre cei mai buni. A răpit pe Șefan Șahim. În numele
foștilor colegi din prefectură și în amintirea unei prietenii, ce ne-a
legat sufletește încă din copilărie, vreau astăzi cu sufletul îndurerat
să aduc cuvânt de despărțire.
D. prof. Anghel Bărbulescu, directorul soc. muzicale
,,Cântarea Dunării”, spune: Corect și muncitor în serviciu, ascultător
și supus șefilor săi, iar cu colegii bun, sfătuitor, împăciuitor și
înțelegător al nevoilor altora, - așa a înțeles Fane Șahim să fie și așa
a fost în toată viața lui.
Pentru familie a avut un cult deosebit. Din cămunul lui își
făcuse un ideal, iar din soția lui un idol, căreia i -a rămas profund
credincios până la moarte. Ca Corespondent al marelui ziar
,,Universul” Fane Șahim, era prototipul adevăratului gazetar.
Bisericii lui Hristos i-a slujit toată viața cu credință nestrămutată. Să
cânte la Sfânta Liturghie era pentru el un imperativ lăuntric, care însă
îi umplea sufletul de satisfacție.
Membru fondator al fostului cor al bisericii ,,Smârda” condus
de Luca Economu; membru fondator al soc. muzicale ,,Cântarea
Dunării”, al cărei casier și înțelept sfetnic a fost de la întemeierea ei
și până la moarte, Fane Șahim a adus o contribuție colosală ca:
corist, membru în consiliul de audiție, casier și gazetar și mai ales de
sfetnic intim al meu la conducere, Pleacă dintre noi, dar sufletul
rămâne. Pentru cei de aici vrednică să îți fie amintirea.
Corul soc. muzicale ,,Cântarea Dunării” a încheiat trista
ceremonie cu imnuri funebre, dând un ultim omagiu aceluia, ce
neîntrerupt, timp de peste 30 de ani a fost pionul acestei vechi
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societăți, la temelia căreia, Ștefan Șahim, un mare iubitor al muzicii
românești și profund ortodox, își zidise o parte din sufletul său.
FESTIVAL ÎN BENEFICIUL OSTAȘILOR
RĂNIȚI PE FRONT
Prima manifestare artistică-culturală din acest al douăzecilea
an de existență a ,,Cântării Dunării” a evidențiat și mai mult
frumoasa și rodnica ei activitate artistică -culturală-patriotică.
După front sosiră mulți răniți, pentru îngrijirea cărora liceul de
fete al societății femeilor ortodoxe fusese transformat în spital.
,,Cântarea Dunării” nu putea rămâne nepăsătoare la suferințele și
nevoile acestor eroi ai Neamului; consiliul ei de administrație
hotărăște darea unui festival artistic-cultural, din al cărui beneficiu
net 50% să fie dat acestoe eroi.
Cum pentru orice spectacol se cerea autorizația prealabilă a
Prefecturii județului, cu adresa N: 23 din 16 septembrie 1941
,,Cântarea Dunării” solicităa această autorizație, pe care Prefectura
cu adresa N: 23.878 din 22 Sept 1941, i-a dat-o.
Pentru o cât mai bună reușită a acestui festival s -a cerut și
obținut prețiosul concurs al d-șoarei Nella Dimitriu, artistă la Opera
română din București – fiică a Giurgiului și membră de onoare a
,,Cântării Dunării”.
Am solicitat și obținut de asemenea, ca acest festival să fie
patronat de d-na și d -l colonel V. Pascu – prefectul de atunci al
județului nostru.
Sala ,,Modern” din localitate ne-a fost pusă la dispoziție
gratuit de propietarul ei de atunci – d-l Haralambie Dumitrescu. .
Data festivalului fusese fixată pentru seara zilei de 30
Septembrie 1941; între timp am fost încunoștiințați, că d -șoara Nella
Dumitriu nu poate veni la Giurgiu în acea seară, deoarece a fost
trimisă de Ministerul Propagantei să cânte la spitalele de răniți din
Arad, Timișoara și Reșița. Pentru acest motiv am fost nevoiți să
amânăm festivalul pentru seara zilei de Marți 7 Octombrie 194, fapt
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pe care l-am adus și la cunoștința Prefecturii cu adresa N:27 d in 26
Septembrie 1941.
Festivalul a fost din timp anunțat publicului giurgiuvean cu
afișe mari (0,90/0,70) lipite pe toate străzile cu circulație mai intensă.
Iată textul acelui afiș, precum și programul festivalului, la
care, pe lângă foarte mulți concetățeni au asistat toți ofițerii germani
din ganizoana locală și reprezentantul Italiei în orașul nostru, invitați
de Prefectură:
Sala teatrului – cinema ,,MODERN” Giurgiu
7 Octombrie
Marți 30 Septembrie 1941, orele 21.00 (9 seara), precis.

FESTIVAL
ARTISTIC-CULTURAL
Dat de societatea muzicală

CÂNTAREA DUNĂRII

Sub conducerea D-lui Profesor ANGHEL BĂRBULESCU
Cu binevoitorul concurs al D-șoarei

NELLA DIMITRIU

De la Opera română din București
Sub înaltul patronaj al D-nei și D -lui

COLONEL V. PASCU,
PREFECTUL JUD. VLAȘCA

ÎN PROGRAM :
Imnurile naționale: Român, German și Italian; Muzică populară și
patriotică românească;
Lieduri germane, precum și comedia într-un act

,,RĂMĂȘAGUL” de V. Alecsandri

Cu cântece și coruri aranjate de A. Bărbule scu, jucată de membrele
și membrii societății
Prețurile locurilor: Fotoliile și lojile rezervate pentru invitați, Loc
rezervat 70 lei; Stal 50 lei, Balcon numerotat 30 lei, Balcon
numerotat 20 lei, plus taxele locale.
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Din beneficiul net ce va rezulta, Societatea va da 50% pentru ajutorul
osașilor români răniți pe frontul contra Bolșevismului. *
N.B. Onor Public este rugat să-și ocupe din vreme locurile în sală,
deoarece pentru motive de ordin tehnic accesul în sală nu va mai fi
posibil după începerea spectacolului.

SALA CINEMA ,,MODERN” DIN GIURGIU
PROGRAMUL
FESTIVALULUI ARTISTIC CULTURAL
DAT DE SOCIETATEA MUZICALĂ
,,CÂNTAREA DUNĂRII”
7 OCTOMBRIE
ÎN SEARA ZILEI DE MARȚI,
30 SEPTEMBRIE 1941
Cu binevoitorul concurs al
D-șoarei NELLA DIMITRIU
De la Opera Română din București
Acompaniată la pian de
D-na AGLAIA MIHĂILESCU-TOSCANI
Sub Înaltul Patronaj al
D-nei și D-lui Colonel V. PASCU
Prefectul Județului Vlașca
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TIPOGRAFIA ,,SCRISUL ROMÂNESC” GIURGIU
PAG 449-451 AFIS
În numărul de la 13 Octombrie 1941 marele ziar din Capitală
,,UNIVERSUL” consacră acestui festival un articol special intitulat:
CONCERTUL SOC. MUZICALE ,,CÂNTAREA DUNĂRII” din
Giurgiu
Giurgiu, 9 Oct.
Începutul activitățiiartistice muzicale în orașul nostru a fost
făcut aseară în salateatrului ,,Modern” de vechea societate muzicală
,,Cântarea Dunării” din localitate, care a executat un program de
muzică românească.
Patronat de d-na și d -l col. Vasile Pascu, prefectul de Vlașca,
concertul a fost audiat de un public numeros, care a dovedit o reală
înțelegere pentru aceste manifestări din al căror beneficiu jumătate
este dăruit întreținerii în spitale a ostașilor răniți în luptele de
reîntregire națională.
Ca o apoteză a paginilor de glorie înscrise recent în istoria
neamului, concertul a avut un mare răsunet prin tot ceea ce s-a
produs: un omagiu adus națiunilor aliate și o binecuvântată prețuire a
jertfei ostașului român.
Programul s-a început de corul ,,Cântarea Dunării” cu
imnurile: român, german și italian, realizări vocale care au trezit un
adevărat simțământ de mândrie și afecțiune declanșat într -o spontană
manifestare de simpatie față de reprezentanții armatei germane
prezenți la această festivitate.
Au urma alte piese muzicale de factură românească, cu
caracter popular și eroic bine armonizate și conduse de maestrul
Anghel Bărbulescu.
În partea a II-a a programului reputata solistă a Operei
Române și a concertelor simfonice din Capitală, d -șoara Nella Maria
Dimitriu, a cântat cu grație și căldură cântece de folclor românesc,
aducând o notă profund românească în: ,,Săte aud bade din casă” de
Brediceanu și ,,De Sfânta Măria Mică” de I. Baston.
O prețuire merită executarea bucăților muzicale italiene în care
d-ra Nella Dimitriu a dovedit valoroase însușiri muzicale, care i-au
atras admirația auditorilor germani.
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Acompaniamentul la piano a fost bine susținut de D -na Aglaia
Mihăilescu-Toscani, corepetitoare la Opera Română.
Au recitat frumos tinerii Mincu ___________ și Petre Vasile.
D-l Emil Dimitriu, student, a______________ un fragment din
,,Rapsodia Valahia” de A. _______ , evocări dureroase, impecabil
redate de interpret.
Festivitatea s-a terminat cu ,,Rămășagul”, comedie de V.
Alecsandri, interpretată de Nunuța Olaru, Sofica Popescu, Patrița
Gheorghiu, V. Țăranu, Mincu Bocea și Petre Vasile.
Conducerea muzicală a avut-o d. prof. Anghel Bărbulescu, ale
cărui eforturi în păstrarea soc. muzicale ,,Cântarea Dunării” la un
nivel ridicat, merită a fi relevate.
A doua zi după concert, coriștii, actorii, patronul serbării și
cele două artiste de la Operă, au imortalizat acest festival în cele 2
fotografii ce urmează:
1 Întreg ansamblul serbării
La mijloc d. col. Pascu, prefectul județului, între cele 2 artiste
de la Operă
2 interpreții comediei ,,Rămășagul”
În rândul I: Nunuța Olaru, profesorul Anghel Bărbulescu
(regizorul piesei), Sofica Popescu și Patrița Gheorghiu.
În rândul II: Vasile Țăranu, Vasile Petre și Mincu Bocea
Jumătate din beneficiul net al festivalului a fost predat cu adresă
oficială garnizoanei orașului Giurgiu de către scriitorul acesteia; iar
Garnizoana, tot cu adresă oficială a confirmat primirea sumei.
Ambele document lipsesc însă fiind pierdute în timpul
bombardamentelor aeriene din 1941, când aproape 60% din
populația orașului se dispersase prin sate.
În ziua de 17 Octombrie 1941 Prefectura județului Vlașca
trimite ,,Cântării Dunării” următoarele două adrese:
N: 26.817:
D-lui Președinte al societății ,,Cântarea Dunării”
Potrivit dispozițiunilor Președenției Consiliului de Miniștri și
ordinului Ministerului Afacerilor Interne Nr. 20.098/941, avem
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onoarea a vă ruga ca împreună cu întreg personalul acelei Instituții să
luați parte în mod obligatoriu la Te Deumul ce se va ține astăzi 17
Octombrie orele 10⁴¹ la Catedrala orașului, pentru sărbătorirea
,,Victoriei Armatelor Române la Odesa”.
p. Prefect, (ss) G. Lara
Șefu Serviciului, (ss) Eug. N. Dragne
Adresa N: 26.817:
D-lui Director al soc. corale ,,Cântarea Dunării”
Avem onoarea a vă ruga, să binevoiți,a lua parte, împreună cu
Soc. Corală al cărei Director sunteți la Te Deumul ce se va ține astăzi
17 Octombrie orele 10⁴⁵ la Catedrala Orașului Giurgiu,
pentru sărbătorirea ,,Victoriei Armatelor Române la Odesa”.
p. Prefect, (ss) G. Lara
Șeful Serviciului, (ss) Eug. N. Dragne
Pe colțul de sus din dreapta acestei adrese e scris cu creion chimic:
,,Corul societății a dat răspunsurile la Te Deum”.
Director artistic, (ss) Anghel Bărbulescu
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LA SERBAREA ORGANIZATĂ DE REGIM. 5 VLAȘCA P.S.
- 9 Noiembrie 1941Urmând exemplul ,,Cântării Dunării”, partea sedentară a
regimentului 5 Vlașca a organizat și ea un festival tot în beneficiul
ostașilor răniți, ce se găseau în spitalul Gi urgiu. Festivalul a avut loc
în sala teatrului ,,Modern” în ziua de Duminică 19 Octombrie 1941
și, ca de obicei, concursul benevol al ,,Cântării Dunării” n-a lipsist
nici aici.
Festivalul a fost anunțat din timpcu următorul afiș mare:

Sala teatrului MODERN Giurgiu
Duminică 9 Noiembrie 1941, ora 10 ½ precis
Va avea loc o

MARE SERBARE OSTĂȘEASCĂ

Organizată de Reg. 5 Dorobanți Vlașca P.S.
În folosul Ostașilor răniți
Sub patronajul D-lui Colonel D . CHIRIAC
Comandantul Garnizoanei Giurgiu

ÎN PROGRAM
TONINO

Număr combinat de pictură rapidă ce stârnește hohote de râs
Partea I

PROGRAM

1 Imnul Regal - executate de corul soc. ,,Cântarea Dunării” și
Fanfara Reg. 5 Dorobanți
2 Imnul German
3 Imnul Italian
Conferință: Războiul nostru și eroismul os tașului român - d-l cpt. D.
Iureș.
Partea a II a

1 Voința neamului, de prof. I. Danielescu - Executat de cor și
fanfară
2 Frunză verde de sulfină de Prof. Danielescu – Cor mixt
3 Lelea dracului
4 Dor Doruleț
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5 Dansuri naționale exec utate de d-ra Maria Schürger și d -ra Ștefania
6 Țiganul tălmaci, de Th. Speranță
7 Pictură rapidă și acrobație, sold. Popescu Anton
8 Dans clasic, D-ra Maria Schürger
9 Acrobație Act. , Comicii George și Niky
10 Scrisoarea lui Stalin, recitare Petre Vasile – elev
11 Solo de Armonică, Dinu Ion – elev
12 Pat di Patachon, clowni muzicali
13 Dans Spitz, d-ra Maria Schürger
14 Lăcustele, recit. Bocea Mincu – elev
15 Număr universal muzical (copii minune) – Copiii soldatului
Popescu Andon
16 CONCERT Fanfara Regimentului sub conducerea d-lui Lt.
Stănescu
Partea a III-a
D’ON VAGMISTRU
(Cărăbuș la cazarmă)
Comedie militară într-un act
DISTRIBUȚIA

VAGMISTRU TRĂSNILĂ..........................Soldatul Popescu Anton
CĂRĂBUȘ, Ordonanța sa......................................Russandra George
BRIGADIERUL TRÂNCĂ ......................................Serg. Toma Ion
NEAGU, Planton .................................................Fruntașul Cosat Ion
Regia: G. Russanda
Acompaniament Orchestra I. Teodorescu
MARȘ FINAL
LA ALT FESTIVAL AL REG. DOROBANȚI P. S.
- Duminică 16 Noiembrie 1941 –
Încurajat de succesul serbării de la 19 Octombrie,
Comandamentul părții sedentare a Regimentului 5 Dorobanți a
organizat o nouă serbare, tot în folosul ostașilor răniți, ce se găseau
în Spitalul din Giurgiu. Concursul ,,Cântării Dunării” a fost solicitat
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și pentru această serbare și ,,Cântarea Dunării” l -a dat cu toată
însufleț irea.
Festivalul a avut loc Duminică 16 Noiembrie 1941, tot în sala
,,Modern” cu următorul

În ziua de 30 Noiembrie 1941 Prefectura județului Vlașca
trimite ,,Cântării Dunării” următoarea adresă:
În conformitate cu ordinul telegrafic Nr. 30.713/941 al
Ministerului Afacerilor Interne, avem onoarea a vă ruga să binevoiți
a lua parte la Te Deumul ce se va oficia în ziua de 1 Ianuarie 1942 la
orele 11 la Catedrala orașului Giurgiu, pentru sărbătorirea Anului
nou, în prezența autorităților civile și militare
Prefect
Colonel C. Stamatopol
Pe colțul de sus din dreapta acestei adrese e scris cu creion
chimic: ,,Corul soc. a dat răspunsurile la Te Deum. Director artistic,
Anghel Bărbulescu”.
***
Garnizoana orașului Giurgiu cu adresa N:6.687 din 4 Ianuarie
1942 invită ,,Cântarea Dunării”, ca în ziua de Bobotează 6 Ianuarie
1942 – să ia parte atât la Te Deumul ce se va oficia la Catedrală la
orel 10, cât și la canalul ,,Sf. Gheorghe”, unde s e va face aruncarea
în apă a Sf. Cruci.
Corul soc. a luat parte la ambele servicii.
***
LA REGIMENTUL 5 DOROBANȚI
În numărul de la 11 Aprilie 1942 marele ziar românescu
UNIVERSUL publică un articol, din care se vede, cum au înțeles
coriștii ,,Cântării Dunării” să-și slujească Patria, lucrând pentru ea
chiar și în ziua de Paște. Iată ce zice ziarul:
Solemnitatea de la reg. 5 Dorobanți Vlașca
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Giurgiu 8 Aprilie
În prima zi de Paști, a fost la regimentul de Dorobanți , Vlașca
P.S. solemnitatea serbării ,,Învierii Domnului”, cu care ocazie s-a
servit trupei o masă, în prezența tuturor ofițerilor acestui corp.
Corul soc. ,,Cântarea Dunării” și muzica reg. sub conducerea
d-lui lt. I. Stănescu a executat ,,Imnul Regal” și ,,Cristos a înviat”,
după care d. cpt. Ilie Iliescu a rostit o însuflețită cuvântare, arătâtnd
că la aceste sărbători, când, în trecut, fiecare se găsea la căminul său,
împărtășind bucuriile ,,Învierii Domnului” în sânul familiei, astăzi
toți ostașii își fac datoria pentru reîntregirea patriei și nimicirea
inamicului de la răsărit, care încearcă să cotropească întreaga Europă
și să distrugă civilizația.
Desigur în aceste zile toți vor fi cu gândul la cei de acasă, însă punând mai presus păstrarea pământului strămoșesc vor fi
însuflețiți de acelși spirit de sacrificiu care a animat și pe înaintașii
noștri când au luptat pentru țara aceasta ce ne-a lăsat-o ca
moștenire”.
Încheie făcând urări pentru M. S. Regele și d. Mareșal I.
Antonescu, conducătorul Statului
DECORAREA UNUI OSTAȘ
După ce s-a servit masa, s-a format un careu impozant la
solemnitate luând parte întregul corp ofițeresc, în funte cu d -nii cpt.
Ilie Iliescu și Emil Stanciu, locotenenții P. Panaitescu, Sabin
Popescu, Mișu Ștefănescu, C. Marinescu-Cotor, P. Beizadea, precum
și membrii executanți ai corului ,,Cântarea Dunării”, sub conducerea
d-lui prof. Anghel Bărbulescu.
D. cpt. I. Iliescu a citit ordinul de zi al armatei germane, prin
care sergentul Dumitru Stan din Vlașca, a fost decorat cu Crucea de
Fier, pentru abnegația și curajul de care a dat dovadă în luptele duse
cot la cot cu ostașii germani pentru străpungerea liniei ,,Stalin”,
precum și pentru cucerirea Odesei.
Apoi a pus pe pieptul bravului sergent decorația acordată.
D. cpt. Emil Stanciu, comandantul sergentului decorat, și el
distins de Fürer cu ,,Crucea de Război germană” precum și de M. S.
Regele cu ,,Steaua României” cu spade, a evocat faptele de arme
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săvârșite de sergentul Dumitru Stan, care deși rănit în două rânduri a
fost în permanență la datorie în linia întâi de bătaie.
D. prof. Anghel Bărbulescu a adus omagii luptătorilor care au
binemeritat aceste distincții, precum și d-lui cpr. I. Iliescu pentru
modul cum și-a îndeplinit datoria în războiul pentru reîntregire, și
pentru care a fost distins cu ,,Coroana României” cu spade cu
panglică de ,,Virtute Militară”.
Apoi corul soc. ,,Cântarea Dunării” a executat în mod
impecabil difecite cântece patriotice, iar muzica reg. a însuflețit, sub
conducerea d-lui lt. I. Stănescu întreaga asistență ostășească.
__________
În ziua de 14 Aprilie 1942, Inspectoratul școlar al județului
Vlașca trimite ,,Cântării Dunării” adresa N: 3.955 cu următorul
cuprins:
,,Inspectoratul școlar al județului Vlașca, comemorând în ziua
de 23 Aprilie a.c., orele 11 dimineața, pe învățătorii eroi din acest
județ, morți în război, printr-un parastas ce se va oficia la Biserica
Catedrală ,,Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu, vă roagă să
binevoiți a lua parte la această pioasă solemnitate, dispunând ca,
corul societății Dvs, să dea răspunsurile la slujba religioasă de
pomenire a acestor eroi. ”
Inspector școlar, Stan Răsuceanu
Deși, cu tot regretul suntem nevoiți a spune, învățătorii, de
ambele sexe, care trebuiau să fie printre cei dintâi soldați ai ,,Cântării
Dunării”, - în afară de câteva cazuri izolate, toți s-au ținut departe de
ea, totuși consiliul de administrație al societății apreciind importanța
solemnității a dispus satisfacerea Inspectoratului. Pe colțul drept de
sus al adresei sus citată e scris: ,,La dosar Corul nostru a dat
răspunsurile la serviciul de pomenire” (ss) A. Bărbulescu.
__________
În ziua de 8 Mai 1942 Prefectura județului Vlașca trimite
,,Cântării Dunării” următoarea adresă N: 13.741:
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,,Potrivit ordinului Ministerului Afacerilor Interne Nr.
6.646/942, privitor la sărbătorirea zilei de 10 Mai, avem onoarea a
vă invita să luați parte la Te Deumul ce se va ține în acea zi orele
10a.m., unde vor fi prezente toate autoritățile civile și militare.
Ținuta pentru civili: frac, vestă, cravată și mănuși albe,
decorațiuni și mari cruci cu cordon.
Ținuta pentru magistrați: robă, decorațiuni și mari cruci cu
cordon.
Prefect
Colonel C. Stamatopol
Șeful Serviciului, Fetti Graziani
Pe colțul de sus din dreapta acestei adrese e notat: ,,Corul
soc. a dat răspunsurile la Te Deum.” Director artistic, Anghel
Bărbulescu”
__________
În ziua de 12 Mai 1942 Prefectura Vlașca cu adresa N: 14.315
scrie ,,Cântării Dunării”:
Potrivit ordinului Ministerului Afacerilor Interne Nr
11.636/942, relativ la sărbătorirea ,,Zilei Eroilor”, avem onoarea a vă
invita la Te Deumul ce se va ține în ziua de 14 Mai ,,Ziua Eroilor”
orele 10 a.m. în grădina publică ,,Marechal Foch” partea din fața
prefecturii.
După oficierea serviciului religios se va forma procesiunea, ce
va merge la cimitirul eroilor, după care se va privi defilarea pe
șoseaua București în fața liceului.
Prefect,
Colonel C. Stamatopol
Tot în vederea acestei sărbătoriri ,,Cântarea Dunării” a mai
primit și adresele N: 958 din 12 Mai 1942 și N: 979 din 12 Mai
1942de la Garnizoana Giurgiu.
Pe colțul de sus din dreapta adresei Prefecturii e notat: ,,Corul
soc. noastre a dat răspunsurile la Te Deum. Director artistic, Anghel
Bărbulescu”.
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__________
În ziua de 30 iulie 1942 Prefectura județului Vlașca trimite
,,Cântării Dunării” adresa N:25.137, în care scrie:
Avem onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte la Te Deumul
ce se va oficia în ziua de 15 August a.c. orele 11 a.m. la Catedrala
orașului Giurgiu, cu ocazia sărbătoririi ,,Ziua Marinei”.
Se vor pomeni numele eroilor marinari morți în război și
printr-o cuvântare se vor preamări faptele lor eroice.
Vor lua parte toate autoritățile civile și militare.
p. Prefect, (ss) Nedescifrabil
răspunzând acestei invitații corul ,,Cântării Dunării” a dat
răspunsurile la Te Deum.
O NOUĂ EXCURSIE MISIONARĂ
- Duminică 23 August 1942 –
O întâmplare fericită a făcut, ca într-una din primele zile ale
lunii August 1942 să întâlnesc în Giurgiu pe inimosul și merituosul
meu fost coleg de școală, - învățătorul Gogu Vârlan, cel care, cu
mulți ani înainte aranjase acea insuflețită manifestare culturală și
națională de la școala din satul Falaștoaca, al cărui director era el,
manifestare la care a invitat corul ,,Cântării Dunării” și despre care
am scris la timp.
În convorbirea pe care am avut-o acum cu Gogu Vârlan, am
aranjat cu el o nouă deplasare a corului ,,Cântarea Dunării”, de astă
dată în comuna Comana, - unde el era președintele cooperativei, care
avea să suporte masa coriștilor.
Satul Comana, situat la jumătatea căii ferate care leaga Giurgiu
de Capitala țării, este un centru administrati și cultural. Aici era
reședință de ocol silvic, de control financiar, de secție tehnică,
judecătorie, cămin cultural, etc.
Cu Vârlan am stabilit atunci, în linii generale, programul
șederii în Comana a corului soc. ,,Cântarea Dunării” și am fixat, de
comun acord și data de Duminică 23 August 1942, când avea să aibă
loc la această trăire de viață creștinească și românească în comuna
Comana.
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Am întrunit după aceea Consiliul de administrație al Societății,
care a aprobat această deplasare și plata transportului din cassa
Societății.
În ziua de 20 August 1942 ,,Cântarea Dunării” trimite la
Comana următoarea comunicare N: 63 adresată:
D-lui Pretor al plășii Comana
Primar al comunei Comana
Cucernicului Preot paroh al bisericii din Comana
Avem onoarea a vă aduce la cunoștință, că în ziua de duminică 23
August 1942, cu trenul de dimineață, corul Societății noastre va veni
în comuna Comana, în excursiune de propagandă culturală.
Programul, ce vom dezvolta în acea zi acolo, constă din:
1 DIMINEAȚA, la ore 9.30 - cântarea Sf. Liturghii la
Mânăstire şi pomenirea eroilor Neamului nostru, în care scop vor
veni și P. C. Protopop, cu părintele Diacon de la Catedrala orașului
Giurgiu.
2 DUPĂ PRÂNZ, la orele 5, șezătoare culturală în localul
Căminului Cultural din Comana.
Aducându-vă la cunoștință cele de mai sus, vă rugăm să
binevoiți a onora cu prezența D-voastră această manifestare de viață
culturală românească și a lua măsuri ca locuitorii, atât din Comana,
cât și din satele vecine, să participe în număr cât de mare, - acțiunea
noastră având de scop ridicarea nivelului moral și dezvoltarea cât
mai mult a sentimentului național tocmai a acestor frați de la sate.
Cu distinsă considerațiune ,
Președinte, Pr. AL. Constantinescu
Director, Anghel Bărbulescu
În dimineața zilei de 23 August 1942 coriștii ,,Cântării
Dunării”, îmbarcați într-un vagon de clasa a treia, dau momentului
plecării trenului din gara Giurgiu o notă de măreție, de eroism, prin
cântarea românescului ,,Pe al nostru steag e scris Unire”, în
aplauzele celor ce erau pe peronul gării. Același fapt s-a repetat în
toate stațiunile C.F.R. dintre Giurgiu și Comana.
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În stația Comana corul a fost întâmpinat și salutat de d -nii V.
Dănescu, prim, pretor, G. Vârlan și P. Balgiu; după care într -un
frumos convoi, ce se mărea tot mai mult pe drum, s-a mers la
biserica satului, fostă mânăstire , clădită de Șerban Voevod. Aici,
corul, așezat aproape de intrare în partea dreaptă a naosului bisericii,
a dat răspunsurile atât la sf. liturghie, cât și la serviciul de pomenirea
eroilor Neamului nostru, ce s-a oficiat după liturghie.
Cucernicul preot Gh. Militaru, parohul bisericii, a adresat
simțite cuvinte de mulțumire ,,Cântării Dunării” din Giurgiu, pentru
frumoasa operă culturală și națională ce desfășoară la Giurgiu și cu
care se ostenește să vină în mijlocul fraților de la sate pentru a le
împărtpși frumusețile acestei mărețe opere.
S-a vizitat apoi cripta din curtea Mânăstirii, în care se
păstrează cu toată cuviința creștinească osemintele eroilor din
Comana, morți pentru apărarea Patriei.
În fața criptei corul a intonat de 3 ori ,,Veșnica pomenire”,
după care coriștii au fost conduși la școala de menaj instalată în
curtea Mânăstirii, în fostele chilii călugărești, amenajate pentru
școală. Aici s-a servit masa coriștilor, preparată și servită de elevele
școlii, sub conducerea domnișoarei Elena Gherman – directoarea
școlii, masă la care au participat și d -nii G. Vârlan, și Petre Balgiu președintele și consilierul cooperativei ,,Șerban Voevod” din comuna
Comana.
La orele 16 (4 p.m.) a avut loc la căminul cultural ședința
culturală anunțată. Atât sala repsectivă, cât și șoseaua în dreptul
căminului erau ticsite de lume, încât a fost nevoie ca ferestrele
căminului să fie deschise în tot timpul, pentru ca executarea
programului să fie ascultată și de cei din șosea.
Solemnitatea a fost deschisă de corul soc ,,Cântarea Dunării”
cu Imnul Regal, ascultat de cei din sală în picioare, iar de cei de afară
descoperiți.
D-nul prim. pretor V. Dănescu a rostit o cuvântare ocazională,
în care a căutat să arate marele rost al acestor șezători din punct de
vedere educativ-național și mulțumește ,,Cântării Dunării” pentru
înălțătoarele momente ce a căutat să prilejuiască azi locuitorilor din
comuna Comana și din satele vecine.
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Corul ,,Cântarea Dunării” a executat un bogat program de
cântece populare și patriotice; iar coristul Vasile Petre a recitat
versuri umoristice și patriotice.
După terminarea programului Directorul artistic al ,,Cântării
Dunării” a mulțumit autorităților, cât și sătenilor pentru primirea
făcută. D-sa arată scopul venirii la Comana spunând: ,,Astăzi, când
oșteanul român luptă aprig și eroic pe front, - ,,Cântarea Dunării” s-a
mobilizat singură pentru ca în dosul frontului, - la oraș și la sate- , să
țină asemenea șezători spre a ridica cât mai sus potențialul patrioti,
dragostea pentru glia strămoșească și pentru Neamul nostru
românesc”.
Reproduc aici articolul apărut în ziarul ,,Curentul” cu data de 2 IX
1942, intitulat:
Activitatea soc. muzicale ,,Cântarea Dunării” în jud.
Vlașca
Giurgiu 31 – Vechea societate muzicală ,,Cântarea Dunării”
din Giurgiu, de sub conducerea d-lui prof. Anghel Bărbulescu, s-a
deplasat Duminica trecută în com. Comana- Vlașca, pentru a da o
festivitate muzicală și a ridica nivelul moral al sătenilor prin cântece
religioase, patriotice și populare.
În gara Comana membrii soc. au fost întâmpinați de
autoritățile locale în frunte cu d-nii: V. Dănescu pretorul plășii, G.
Vârlan și P. Balgiu, președintele și directorul coop. ,,Șerban Vodă”,
precum și de numeroși factori comunali.
La orele 9 corul a dat răspunsurile la ,,Sf. Liturghie” oficiată în
vechea mânăstire - ctitorie voievodală, după care s-a oficiat un
parastas pentru pomenirea eroilor de ieri și de azi.
Apoi PC. Sa Pr. Gh. Militaru a ținut predica duminicală,
mulțumi nd soc. muzicale ,,Cântarea Dunării” pentru opera de
înălțare spirituală ce întreprinde în sate.
S-a vizitat cripta eroilor din curtea mânăstiri, cu care ocazie sa văzut grija ce se depune pentru păstrarea rămășițelor pământești ale
eroilor.
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După ce s-a vizitat comuna, s-a servit dejunul la școala de
menaj de către eleve sub conducerea d-șoarei Elena Gherman.
A vorbit d. G. Vârban, un încercat dascăl, aducând elogii soc.
și directorului ei pentru deplasarea făcută în Comana.
La ore 4 d.a. s-a dat o șezătoare culturală la cămunul cultural
,,Lumina”, în prezența unui mare număr de săteni, în frunte cu
notabilitățile comunei.
După intonarea ,,Imnului Regal”, d. V. Dănescu, prim pretorul
plășii, a rostit un cuvânt introductiv, relevând importanța acestei
festivități și cerând din partea tuturor ca în zilele de 29 și 30 August
toți să contribuie cu obiecte cât mai multe pentru ostași.
A urmat un program de cântece patriotice, impecabil
armonizate de corul soc., iar tânărul P. Vasile a recitat versuri.
D. A. Bărbulescu, directorul soc., a mulțumit pentru primirea
făcută, explicând sătenilor, că membrii soc. ,,Cântarea Dunării” se
consideră mobilizați din propriile lor conștiințe pentru a p orni la sate
să ducă cântecul patriotic și popular în aceste zile când ostașii
români, împreună cu cei aliați germani și italieni, au făcut dovada
virtuților de care sunt însuflețiți.
Festivitatea s-a încheiat cu imnul ,,Trăiască România Mare”
__________
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CONCERT DE CRĂCIUN
- Duminică 27 Decembrie 1942 –
Ca-n fiecare an și în anul acesta ,,Cântarea Dunării” a ținut ca
în sărbătorile Nașterii Domnului să ofere giurgiuvenilor prilejul de a
asculta frumoasele noastre cântări de colinde, în care vibrează
întreaga noastră simțire creștinească și românească. În acest scop a
organizat un concert religios, care a avut loc a treia zi de Crăciun , Duminică 27 Decembrie 1942, la orele 16 (4 p. m.), în biserica
,,Adormirea Maicii Domnului”, - catedrala orașului Giurgiu
Pentru acest concert își oferise binevoitorul său concurs
oratoric domnul Gh. Lungulescu, ziarist și confecționar al Casei
școlilor, după cum se vede din afișul următor; dar care din cauza
viscolului n-a putut veni.
SOCIETATEA MUZICALĂ

CÂNTAREA ,,DUNĂRII”
DIN GIURGIU
Duminică 27 Decembrie 1942
(a III-a zi de Crăciun) la orele 16 (4 p. m.)

CONCERT
RELIGIOS

Dat în Biserica Catedrala ,,Adormirea Maicii
Domnului”
din Giurgiu
de corul Societății
Sub direcțiunea D-lui Profesor

ANGHEL BĂRBULESCU
Cu binevoitorul concurs oratoric
- al –

D-lui G. LUNGULESCU

Ziarist și conferențiar al Casei Școalelor
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CARE VA DEZVOLTA

O conferință ocazională

PROGRAMUL MUZICAL CUPRINDE:
cântări religioase de Muzicescu,
Bărbulescu, etc. și colinde de Brediceanu, Timotei Popovici,
Octavian Pop., I. Chirescu D. G. Kiriac, etc.
Tot din cauza viscolului concertul acesta nu s-a mai bucurat de
auditori numeroși, așa cum se obișnuia la concertele date de
,,Cântarea Dunării”.
Programul concertului cuprindea:
În partea I: Cântări religioase
1 Al. Podoleanu:
Troparul Nașterii Domnului
Slavă întru cei de sus
2 Ioana Ghica Comănești:
3 G. Muzicescu:
Axionul Crăciunului
4 A. Bărbulescu:
Imnul Heruvimilor
5 A. Bărbulescu:
Pe Tine te lăudăm
Solistă d-ra Niculina Ionescu
6 G. Muzicescu:
Domane, buzele mele vei deschide
7 G. Cucu:
Nu pricep curată
Solist d-l Mihail Vizante
În partea a II-a: Colinde
1 D. G. Kiriac:
O, ce veste minunată!
2 N. Krentschmer:
Nașterea Domnului
3 C. Palade:
Linu-i lin
4 I. D. Chirescu:
Cetiniță, cetioară
5 T. Brediceanu:
Râurel de ploaie
6 Timotei Popovici:
Praznic luminos
7 Octavian Pop:
Coborât-a, coborât
Conducerea muzicală: d-l profesor Anghel Bărbulescu; iar
colindele 2, 3 și 4 conduse de d-șoara Lucia Dorondoc, profesoară
de Muzică.
Felul cum s-a desfășurat acest concert las să se vadă din
recenziile marilor ziare din Capitală:
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1.
UNIVERSUL de luni 4 Ianuarie 1943
,,Urmând unei vechi tradiții, soc. muzicală ,,Cânta rea Dunării”
a dat și anul acesta un concert religios la catedrala ,,Adormirii Maicii
Domnului”, compus din cântări religioase și colinde.
Cu toate că această veche societate muzicală, cu o activitate de
peste 30 de ani, este bine apreciată în orașul nostru, totuși, s -a
observat lipsa unui auditoriu în număr apreciabil, care să răsplătească
sforțările depuse de membrii acestei societăți, în rândurile cărora mai
stăruie puterea aceea de idealism, care în timpurile noastre este
anihilată de dorința bunurilor materiale.
S-a remarcat prezența d -lui lt. col. Călin Toader, primarul
orașului, precum și a d -lor: Gh. Neiciu, șeful portăreilor, St.
Petrescu, șeful serv. de constatare al Ad-ției Financiare, Dem Spaty
Negoescu, casierul primăriei, precum și membrii consiliului parohial
în frunte cu preotul paroh Al. Constantinescu.
În prima parte a concertului s-au executat cântări religioase de:
Al. Podoleanu, I. Ghica Comănești, Muzicescu, Anghel Bărbulescu
și G. Cucu, cu solo susținut în condițiuni merituoase de d-na
Niculina Ionescu, d-nii Al. Smărăndescu și Mihai Vizante.
Au urmat colinde de Crăciun, cu solo executat ireproșabil de
d-șoara Sofica Popescu.
Partiturile au fost conduse de de d-ra prof. Lucica Dorondor și
d. prof. Anghel Bărbulescu, directorul muzical al societății.
Acest concert se înscrie pentru societatea muzicală ,,Cântarea
Dunării”, în seria merituoaselor producțiuni cu care suntem obișnuiți
de peste 25 de ani, la care contribuția maest rului Anghel Bărbulescu
s-a evidențiat și de această dată în plin progres”.
CURENTUL de joi 31 Decembrie 1942
Știri din Giurgiu
CONCERT RELIGIOS. A treia zi de Crăciun soc. muzicală
,,Cântarea Dunării” a dat la catedrala orașului un concert rel igios în
prezența credincioșilor acestei parohii.
Se găsea de față d-l lt. col. Călin Toader, primarul orașului, pr.
Al. Constantinescu, președintele societății, membrii consiliului
parohial și membrii societății muzicale ,,Cântarea Dunării”.
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În prima parte s-au executat cântări religioase de: Podoleanu, I
Ghica Comănești, G. Muzicescu, A. Bărbulescu și G: Cucu, - cu solo
susținut ireproșabil de d-na Niculina Ionescu, d-nii Al Smărăndescu
și Mihail Vizante.
A urmat colinde de G. Kiriac, C. Palade, T. Popovici, T.
Brediceanu, I. Chirescu, etc., cu solo executat de d-ra Sofica
Popescu.
Conducerea muzicală a fost împărțită de astă dată între d. prof.
Anghel Bărbulescu, directorul muzical al societății și d-ra prof.
Lucia Dorondoc, un element format la clasa directorului muzical al
soc. ,,Cântarea Dunării”.
De relevat că, cu toate greutățile inerente vremurilor ce
trecem, totuși, această societate muzicală, cu o activitate cultural
muzicală de peste 30 de ani, stăruie în a se menține pentru ducerea
mai departe a muzicii religioase și de folklor, sub neobosita baghetă
a maestrului Anghel Bărbulescu.
__________
______________________
__________
LA MAREA ADUNARE NAȚIONAL-CULTURALĂ
- Duminică 2 Mai 1943 –
Doi ani s-au scurs, de când țara noastră a fost angrenată în cel
mai formidabil război, pe care l-a cunoscut lumea până acum.
Eroismul oșteanului român a atras atenția și admirația lumii întregi.
Mii de ostași români erau decorați pe front de marii lo r aliați pentru
actele lor de eroism. Acest sublim avânt cerea însă imperios o altă
campanie în dosul frontului, pentru intensificarea la maximum a
sentimentului național, a dragostei nețărmurită pentru Neam și Țară.
Imperativul aesta a determinat pe mareșalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului, să dispună, ca în toată țara autoritățile să
organizeze mari adunări cetățenești, unde, prin cuvântări, cântece și
alte manifestațiuni culturale, să se trezească și amplifice dragostea
pentru glia strămoșească, precum și datoria tuturor cetățenilor de a
purta de grijă delor de pe front.
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Potrivit acestei dispozițiuni Prefectura județului Vlașca a
organizat o mare adunare cetățenească, ce s -a ținut în ziua de
Duminică 2 Mai 1943, în sala cinematografului ,,Europa” și la care a
cerut și concursul soc. ,,Cântarea Dunării”.
Adunarea a fost anunțată cetățenilor orașului Giurgiu cu
următoarea chemare, lipită pe toate străzile orașului.
Prefectura județului Vlașca
Căminul cultural județean
_______________________________________________________
______
Se aduce la cunoștința tuturor că
Duminică 2 Mai 1943, orele 10 ½
Va avea loc în sala cinematografului ,,EUROPA” o
MARE ÎNTRUNIRE
NAȚIONAL -CULTURALĂ
Care se va desfășura după următorul
PROGRAM:
1 ,,Imnul Regal” executat de corul ,,Cântarea Dunării”, împreună cu
muzica Regimentului 5 dorobanți
2 ,,Semnificația întrunirii, scopul urmărit îndrumării de organizare în
viitor” Cuvânt de deschidere rostit de d-l colonel M. Anghelescu,
Prefectul Județului
3 ,,Privire generală asupra stării actuale de fapt a Țării și nevoia de a
națională” conferință rostită de d -l N.
ține trează conștiința
Bălănescu, Președintele Ateneului Român
4 ,,Trăiască România Mare”
5 ,,Netemeinicitatea zvonurilor răspândite de propaganda inamică.
Păcatul ce săvârșește creștinul ce crede aceste zvonuri” – conferință
rostită de Pr. Protoiereu Rădoi
6 ,,Întărirea spiritului de sacrificiu, al națiunii și al dârzeniei de a
învinge greutățile și a nu ne da bătuți” conferință r ostită de d. prof.
Bucur din partea asociației profesorilor secundari.
7 ”Rusia a fost și rămâne primejdia de moarte a României” Planurile
rusești de stăpânire a Țărilor Româneștidin trecut și azi”, conferință
rostită de d-l Stan Răsuceanu, Inspector Școl ar Jud.
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8 ,,Voința Neamului” - cor
9 ,,Țara are grijă de ostași și familiile lor. Asistența socială în
legătură cu războiul” conferință rostită de Pr. Căpitan Dumitru,
Confesorul Garnizoanei Giurgiu.
10 ,,Țara Românească trebuie să fie alături de armată. Mobilizarea
tuturor forțelor morale și materiale în slujba victoriei finale”.
Conferință rostită de d -l inginer V. Gavrilescu, Directorul Camerei
agricole.
11 ,,Înlăturarea primejdiei bolșevismului rusesc care urmărește
nimicirea neamului nostru. Stabilirea programului și planului de
lucru al acțiunii de propagandă națională în județ”. Conferință rostită
de Părintele I. Hurduc, Directorul Căminului cultural județean.
12 ,,Pui de lei” - cor.
13 ,,Directive de lucru în legătură cu propaganda național culturală la
sate”, de Delegatul Fundației Culturall Regale.
14 ,,Pe-al nostru steag e scris unire” executat de Corul ,,Cântarea
Dunării” împreună cu muzica Regimentului 5 Dorobanți .
Prefect
Colonel M. ANGHELESCU
Directorul cămin. Cult. Jud
Pr. Prof. Ec. I. Hurduc
Tot pentru această adunare ,,Cântarea Dunării” a primit din
partea Prefecturii Vlașca adresa N: 7740 din 29 Aprilie 1943, cu
următorul cuprins:
D-lui Președinte al soc. ,,Cântarea Dunării”
Ca urmare convocării noastre N: 7609/943 și potrivit
telegramei N: 5789/943, avem onoarea a vă ruga, să binevoiți a lua
parte, împreună cu toți funcționarii din subordinele dvs. la marea
adunare ce va avea loc Duminică 2 Mai a.c. orele 10 ½ în sla
cinematografului ”Europa” în vederea organizării unui vast program
de propagandă națională culturală în acest județ.
Prefect, Colonel M Anghelescu
Șeful Serviciului, D. Feti Grațianu
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Peste câteva zile după aceea ziarul ,,CURENTUL” publică
următoarea recenzie, intitulată:
Adunarea cetățenească de la Giurgiu
Duminică a avut loc în orașul Giurgiu o mare adunare
cetățenească cu caracter patriotic, convocată din inițiativa d -lui col.
M. Anghelescu, prefectul județului Vlașca, la care a participat o
imensă mulțime.
Se găseau de față d-nii: col. M Anghelescu prefectul județului,
locot. col. Călin Toader primarul orașului, Nicolae Bălănescu
președintele Ateneului local, locot. col. D. Alexandrescu, locot. col.
Becnitz, locot. Col. Gh. Bilcea, Florian Vlădescu sub-prefectul
județului, inginer agr. V. Gavrilescu directorul Camerei agricole,
Em. Nicolaid prim-procuror, V Marinescu, I. Fudulu și D. Rădulescu
magistrați, pr. prof. I. Hurduc directorul Căminului cultural, Savim
Popescu președintele comitetului interșcolar, St . Răsuceanu inspector
școlar, Eug. Romanescu șeful Poliției, T. Popescu ad-tor C. A. M.,
V. Marinescu ad-torul Vămii, Gh. Marinescu Oțelul președintele
Camerei de muncă, I. Stănescu Mârșa, Pascale Ionescu Călugăreni,
pretorii din județ, directorii căminelo r culturale sătești, clerul local în
frunte cu protoereul I. Rădoi, membrii corpului didactic primar și
secundar, etc, etc.
Adunarea s-a deschis cu intonarea Imnului Regal”, executat de
corul soc. muzicale ,,Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui prof.
Anghel Bărbulescu, împreună cu muzica reg. dorobanți, sub
conducerea d-lui lt. I. Stănescu.
Apoi d. col. M. Anghelescu, prefectul județului Vlașca, într-o
însuflețită cuvântare, arată că guvernul în dorința de a face să
promoveze interesele mari ale neamului, a luat hotărârea ca odată cu
reînvierea naturii, să reînvie și activitățile de toate categoriile și în
special acelea menite să ridice starea morală și național-patriotică la
înălțimea vremurilor prin care trecem.
D-sa spune că, astăzi pe întreg globul pământesc totul se
resimte din cauza războiului, toți avem datoria sfântă să apărăm
interesele neamului, formând zid de nepătruns în jurul
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Conducătorului Statului și ai scumpei noastre oștiri, ale cărei fapte
de arme au dus mult departe faima de vitejia a ostașului român.
Aliați ai celor mai formidabile puteri europene, înarmați cu cea
mai puternică pregătire sufletească și gata pentru orice sacrificiu, am
pornit cruciada contra bolșevismului, convinși că numai pri n
distrugerea lui, popoarele vor intra în granițele lor firești, iar Europa
va căpăta adevărata ei structură geografică și politică.
Înțelegător a tuturor acestor situațiuni Mareșalul Conducător și
guvernul său a hotărât ca ziua de 2 Mai să constituie o revelație
națională și întruniți cu toți laolaltă să facem ca din acest colț al
județului să pornească pulsul de sentimente naționale, care trebuie să
bată în inima fiecărui român.
În acest scop propune a se relua acțiunea de propagandă
națională în masa populației urbane și rurale și a da o nouă viață
căminurilor culturale.
A luat cuvântul, propus ca președinte de vârstă, D. N.
Bălănescu, președintele Ateneului Român, filiala Giurgiu.
Au mai rostit cuvântări pr. protoiereu Gh. Rădoi arătând
netemeinicitatea zvonurilor răspândite de propaganda inamică; d. Șt.
Răsuceanu, inspector școlar al Județului Vlașca, care arată că
învățătorimea vlăsceană a făcut suprema jertfă; pr. prof. I. Hurduc,
directorul căminului cultural județean, care afirmă hotărârea tuturor
bunilor români de a lupta pentru înlăturarea primejdiei bolșevice; pr.
căp. D. Axinte, confesorul garnizoane, care arată ce înseamnă
asistența socială în legătură cu războiul.
În cadrul operelor de asistență socială întreprinse de comitetul
de patronaj sunt în curs de organizare în județ: cămine de zi, unde
părinții să-și lase copiii pentru a putea lucra, un cămin model de
ucenici, un azil de bătrâni și alte realizări.
D. ing. agr. V. Gavrilescu, directorul Camerei agricole, după
ce face o incursiune în trecutul istoric al neamului, relevând faptele
înaintașilor, care au păstrat pământul sfânt al țării, spune că și astăzi
ca atunci armata a afirmat prin jertfele ei dreptul istoric asupra
tuturor provinciilor românești, reușind să ne dea atâtea înalte
satisfacții, care au culiminat prin victoria de la Odesa.
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Ultimul a vorbit c. pr. I. Savin, delegatul Fundațiilor cultural
Regale, care sintetizând cuvântările rostite, și-a arătat satisfacț ia
pentru patriotica manifestare a cetățenilor giurgiuveni și vlăsceni,
spunând că această însuflețire va trebui dusă până în cel mai
îndepărtat cătun, pregătind pe toți românii să înfrunte și să respingă
orice zvon de natură de a întuneca lupta și munca p oporului român
pentru libertate.
Dă directive de modul cum vor trebui să activeze căminele
culturale la sate, unde se cere în mod imperios ca frundașii satelor
să-și dea mâna și să ducă lupta pentru păstrarea încrederii în victoria
finală alături de marii noștri aliați Germania și Italia, urmând fără
șovăială pe Mareșalul Conducător, care se străduiește să repună țara
în granițele ei firești sub sceptrul tânărului nostru Rege Mihai I.
În vederea acestei Adunări Prefectura județului Vlașca a trimis
la 29 Aprilie 1943 tuturor autorităților și societăților următoarea
adresă circulară: N: 7740.
,,Ca urmare convocării noastre N:7609/943 și potrivit
telegramei N: 5789/943 avem onoarea a vă ruga, să binevoiți a lua
parte, împreună cu toți funcționarii din subordinea D-vs la marea
adunare ce va avea loc Duminică 2 Mai a.c. orele 10 ½ în sala
cinematografului ”Europa” în vederea organizării unui vast program
de propagandă națională culturală în acest județ.
Prezența este obligatorie pentru toți.
Prefect
Colonel Anghelescu
Șeful Serviciului
D. Feti. Grațianu
Pe colțul de sus, din dreapta acestei adrese, aflată în dosarul
,,Cântării Dunării” pe anul 1942/943, se citește:
,,La dosar, Corul Soc. a participat activ la manifestare
Director, A. Bărbulescu
ȘEDINȚĂ DE MORALIZARE PENTRU MUNCITORI
- Luni 17 Mai 1943 –
Solicitat de Camera de muncă din localitate, corul ,,Cântării
Dunării” a luat parte activă, în dimineața zilei de Luni 17 Mai 1943,
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la ședința de moralizare ce s -a ținut pe cheiul canalului ,,Sf.
Gheorghe” pentru muncitorii din port.
Reproduc aici reportajul respectiv apărut în numărul de la 22
Mai 1943 al ziarului ,,CURENTUL”:
,,La sediul biroului Muncii dup canalul ,,Sf. Gheorghe” s-a
făcut deschiderea ședințelor școlii de catehizare a muncitorilor din
portul nostru.
După o rugăciune făcută de preoții I. Popescu Letea, de la
Catedrală și I. Serghie, de la biserica ,,Sf. Gheorghe”, au urmat două
conferințe pentru muncitori, care se gă seau în număr mare.
Corul Soc. muzicale ,,Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui
Prof. Anghel Bărbulescu, a executat bucăți religioase, care au
impresionat asistența.
La solemnitate au asistat autoritățile portului în frunte cu d.
inspector C. Lascăr și d. Gr. Marinescu Oțelul, președintele Camerei
de Muncă.
Ședințele vor urma în fiecare Luni dimineața, când cucernicii
preoți I. Popescu Letea și I. Sergie, vor trata problemele muncitorești
în lumina evangheliei.
__________
______________________
__________
LA INAUGURAREA CĂMINULUI DE ZI PENTRU COPIII
DIN GIURGIU
În ziua de 26 Mai 1943 Primăria orașului Giurgiu trimite
,,Cântării Dunării” Adresa N: 4496 cu următorul cuprins:
,,În ziua de Vineri 28 Mair crt., orele 12, urmând a se face
inaugurarea Căminului de zi pentru copiii din localitate, din str. Vlad
Țepeș N:7, solemnitate care va fi onorată cu prezența d -nei Mareșal
Antonescu, a D-lui D. P. Tomescu, Ministrul Sănătății și a șefilor
autorităților lo cale, avem onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte
cu întreg corul acelei Societăți.
Primirea oficială se va face în Piața Carol I.
Primar, Lt. Col. Toader
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Pe colțul stâng, de sus, al acestei adrese e scrisă următoarea
apostilă: ,,La dosar. Corul Societății a participat la solemnitate, pe
care a deschis-o cu ,,Trăiască România Mare” și apoi a dat
răspunsurile la serviciul divin ce s-a oficia.
Director, Anghel Bărbulescu 28 V 1943”.
______________________
__________
ZIUA EROILOR
Joi 3 Iunie 1943
În anul acesta Ziua Eroilor s-a sărbătorit cu un fast deosebit.
Programul serbării a fost împărțit în două: prima parte, un Te Deum
de slavă și mulțumire lui Dumnezeu; iar cea de-a doua rezervată
pomenirii eroilor ce și-au dat viața pentru țară.
Te Deumul a fost oficial în pavilionul din parcul ,,Mareșal
Foch” (Alei), în prezența tuturor șefilor de autorități civile și
militare. Răspunsurile la aceste Te Deum au fost date de corul Soc.
,,Cântarea Dunării”.
Serviciul de pomenire s-a oficiat la biserica eroilor după
șoseaua Giugiu-București. Aici răspunsurile au fost date de corul
soc. ,,Lyra”.
Dau mai jos un extras din lungul articol publicat de ziarul
,,CURENTUL” în N: de la 5 iunie 1943, - intitulat ,,Ziua eroilor la
Giurgiu”:
-,,Simbol al credința în biruința Mântuitorului, ziua ,,Înălțării
Domnului” anul acesta a căpătat un înțeles mai adânc prin închinarea
adusă eroilor noștri, care s-au jertfit în lupta pentru apărarea țării.
Niciodată orașul nostru n-a participat cu mai multă însuflețire
și pietate la această sărbătoare, la care fiecare a adus omagiul de
profund prețuire a celor ce și -au dăruit ființa lor afirmând odată mai
mult dorința nestrămutată a neamului româ nesc de a trăi și a se
dezvolta în liniște și libertate.
Pretutindeni s-a arborat tricolorul românesc, iar pe traseul pe
care cortegiul a străbătut orașul, - mulțimea s -a plecat în fața
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icoanelor, privind apoi cu admirație către ostașii ce încadr au
procesiunea.
În fața palatului prefecturii, în pavilionul parcului, oficialitățile
iau loc în frunte cu d-nii general rez. D. Petrovici, prefectul
județului, col. M. Stănculescu, lt. Col. Călin Toader, primarul
orașului.
Trupe din toate unitățile garnizoanei, sub comanda d -lui lt. col.
G. Adamescu, se găsesc înșiruite în cadrul de verdeață și tricolor al
parcului.
Tineretul școlar și premilitarii duc pe brațe jerbe mari de flori
proaspete.
Din amfore mari se răspândește mirosul de smirnă și tămâie,
ofrandă adusă cerului, pentru cei plecați dintre noi.
Mulțimea se găsește masată de jur împrejur, toți ascultând cu
religiozitate desfășurarea solemnității.
La orele 10 clerul oficiază în sobor un serviciu religios, iar
corul soc. muzicale ,,Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui prof.
Anghel Bărbulescu, psalmodiază cântările bisericești.
După încolonare oficialitățile, școlile și armata pornesc în
procesiune la cimitirul eroilor.
Marșurile patriotice ale muzicilor militare, de sub comanda dlui lt. Ionel Stănescu, străbat văzduhul într-o armonie de înălțare
sufletească. Ele alternează cu imnurile de slavă ce se ridică de corul
soc. ,,Cântarea Dunării”. Pe tot parcursul mulțimea se închină.
______________________
__________
LA BISERICA DIN SMÂRDA
-LUNI 14 IUNIE 1943Hramul bisericii ,,Sf. Treime” din cartierul Smârda a fost și a
rămas pentru totdeauna, o mare sărbătoare pentru ,,Cântarea
Dunării”. În această biserică s-a născut, a crescut și a înflorit
,,Cântarea Dunării” și de aici cu aripile complet dezvoltate și -a luat
zborul spre orizonturi mai largi.
Ca-n toți anii și acum, în dimineața zilei de Luni 14 iunie 1943
corul ,,Cântarea Dunării” a împodobit cu cântările lui slujba sfntei
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liturghii în biserica în care s-a născut societatea și al cărei Patron va
rămâne pentru totdeauna ,,nădejdea, scăparea și acoperământul ei”.
______________________
__________
ANIVERSAREA A 2 ANI DE LA INTRAREA ÎN RĂZBOI
-Marți 22 iunie 1943 –
Redau mai jos un extras din articolul apărut sub titlul de mai
sus în numărul de la 25 Iunie 1943 al ziarului CURENTUL din
Capitală, privitor la această sărbătorire la Giurgiu, din care se poate
vedea și contribuția ,,Cântăr ii Dunării” la această solemnitate:
GIURGIU 23. ,,Îndeplinindu-se 2 ani de la data când țara
noastră a pornit în cruciada contra bolșevismului pentru refacerea
confruntăriilor la granița de răsărit, în orașul nostru a avut loc o
solemnitate la catedrala orașului în acest scop.
Orașul a fost pavoazat cu drapele tricolore, cum și ale
armatelor aliate, dând aceste aniversări un aspect de sărbătoare
națională.
La ore 10.30 s-a oficiat un Te Deum de clerul local, în frunte
cu protoiereul D. Giulescu, răspunsurile au fost date de corul soc.
muzicale ,,Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui prof. Anghel
Bărbulescu.
______________________
__________
CONCERT POPULAR CU CONSTATIN NACA
-Duminică 30 Iunie 1943 –
Într-o dimineață un aprod de la Primăria orașului vine acasă la
mine și-mi comunică: ,,domnul Primar vă roagă să veniți la Primărie.
Aici Primarul îmi comunică vestea că d.l Const. Naca, unul din cei 2
procuratori ai Băncii Urbane din localitate, i-a oferit un concert
popular în folosul construirii palatului invalizilor și i -a cerut
patronajul acestui concert și că pentru o cât mai bună reușită el,
Primarul, apelează la concursul ,,Cântării Dunării”.
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După consultarea comitetului artistic al Societății, Consili ul ei
de administrație a hotărât să dea concursul cerut. Am comunicat
această acceptare Primarului.
A doua zi a apărut în oraș afișul următor

SALA TEATRULUI ,,MODERN”
_______________________________________
Miercuri 30 Iunie 1943, orele 8 ³⁰ seara
Sub Patronajul D-lui

Lt. Col. Călin Toader
Primarul Orașului Giurgiu
Va avea loc

UN CONCERT POPULAR
Vocal și de acordeon
Dat de d-l
CONSTANTIN T. NACA
Acompaniat de orchestră
Cu prețiosul concurs al Soc. Muzicale

,,CÂNTAREA DUNĂRII”

Sub conducerea D-lui prof. Anghel Bărbulescu
În program: cântece napolitane, melodii și serenade spaniole,
cântece populare și arii naționale, coruri, etc.
Beneficiul acestui concert este alocat fondului pentru construcția

PLATULUI INVALIZILOR
Intrarea numai cu invitații speciale

Reproduc mai jos recenzia acestui concert, apărută în numărul
de la 15 Iulie 1943 al ziarului CURENTUL:
FESTIVITATE MUZICALĂ ,,În prezența unei numeroase
asistențe și sub patronajul d -lui lt. col. Călin Toader, primarul
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orașului, s -a dat în sala teatrului ,,Modern” din orașul nostru o
festivitate muzicală, cu caracter popular, pentru sporirea fondului de
construcție al ,,Palatului Invalizilor”
Festivitatea s-a început cu ,,Imnul Regal” executat de corul
soc. muzicale ,,Cântarea Dunării”, după care s-a executat un program
de cântece și serenade spaniole și napolitane de orchestră având ca
solist la acordeon și voce pe d. Const. Naca, procurist la Banca
Urbană din localitate.
Corul soc. muzicale ,,Cântarea Dunării”, sub conducerea dșoarei prof. Lucica Dorondoc, a cântat muzică populară în condițiuni
ireproșabile, foarte mult gustată de asistență.
În partea doua a programului d. Const. Naca a redat câteva
compoziții proprii, acompaniate de orchestră, remarcându-se apoi în
solo-tenor susținut în ,,Zis-a hâda”, cântec popula armonizat de d.
prof. Anghel Bărbulescu.
Așa cum am fost obișnuiți întotdeauna soc. ,,Cântarea
Dunării”, sub magheta maestrului Anghel Bărbulescu, nu s-a
desmințit nici de astă dată încheind concertul cu bucăți muzicale
patriotice, îndelung aplaudate de asistență.
D-l primar al orașului a mulțumit atât d-lui C. Naca, cât și valoroasei
societăți muzicale ,,Cântarea Dunării” pentru contribuția dată.
__________
______________________
__________
LA SERBAREA CONSILIULUI DE PATRONAJ
-Duminică 18 Iulie 1943ția
Giurgiu
a
Consiliului de patronaj a organizat o serbare
Sec
artistică-literară în parcul ,,Mareșal Foch” din localitate, în scopul
strângerii de fonduri, necesare acestei instituții.
Ca de obicei, D-l lt. col. Călin Toader, primarul orașului și
președintele secției locale a Consiliului de patronaj, a apelat și acum
la concursul ,,Cântării Dunării”, care și l -a oferit fără șovăire.
Serbarea a avut loc în ziua de Duminică 18 Iulie 1943 la orele 18, cu
următorul program:
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Partea I
Imnul Regal
Voința Neamului
Corul
Foaie verde și-o mălină
,,Cântarea Dunării”
Foaie verde matostat
La șezătoare
Pe-al nostru steag
Trăiască România Mare
Partea a II-a
Program executat de elevele extrașcolare
Ileano, Ileano, fa
Ce stai bade tot pe prag
Cor
La moartea unui Colonel
Mână bate boii bine

Recitare Metaxa Alex.
Solo Barbu Constanța

Bătuta
Moartea vitează

Cor

Eroi, mărire vouă

Recitare Metaxa Maria

Doina, cu acompaniament de flaut

Recitare Dumitrescu V.

Cântec pentru descălecat

Recitare Pitulice Sanda

Ardealul

Cor

Dansuri naționale: Banul Mărăcine, Svâcul, Hușanea, Slata
***
În numărul de la 14 August 1943 a apărut o recenzie asupra
acestei serbări sub titlul:
Activitatea comitetului de patronaj din Giurgiu
Comitetul local de patronaj, pentru a putea satisface toate
nevoile impuse de împrejurările actuale, în opera de asistență socială
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inițiată de d -na Maria Mareșal Antonescu, a dat în parcul orașului o
serbare de vară reușind să colecteze cu acest prilej suma de peste
2250.000 lei.
Ca și în alte ocazii soc. muzicală ,, Cântarea Dunării” și-a
oferit concursul executând un bogat program muzical de cântece
populare, sub conducerea d-lui prof. Anghel Bărbulescu și apoi de d șoara Lucica Dorondoc, profesoară la liceul ortodox de fete.
Elevele cursului extrașcolar, sub conducerea d-rei Evdochia
Manolache, consiliera orașului, au desfășurat partea artistică a
programului, constând din recitări, coruri și jocuri naționale, etc.
______________________
__________
UN NOROCOS CONCERT RELIGIOS
-Duminică 8 August 1943,,Cântarea Dnării” și -a încheiat stagiunea 1942/943 printr-un
concert religios, care a avut loc duminică 8 August 1943 la orele
9.30 dimineața, în Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” –
catedrala orașului Giurgiu. Acest concert s-a bucurat de prețiosul
concurs oratoric al d-lui Gh. Lungulescu, ziarist și conferențiar al
Casei Școlilor.
Concertul a fost anunțat din timp cu următorul afiș:
Societatea Muzicală ,,CÂNTAREA DUNĂRII” din Giurgiu
_______________________________________________________
Duminică 8 August 1943, la orele 9.30 dimineața

CONCERT
RELIGIOS

DAT ÎN BISERICA CATEDRALĂ ,,ADORMIREA
MAICII DOMNULUI”
din Giurgiu
de corul Societății
sub direcțiunea D-lui Profesor Anghel Bărbulescu
cu binevoitorul concurs oratoric al domnului
G. LUNGULESCU
ziarist și conferențiar al Casei Școlilor
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care va dezvolta o conferință
Prin spiritualitate creștină , la izbândă
Programul muzical cuprinde: cântări religioase de G. Cucu, A.
Bărbulescu,
I. Costescu, Gh. Popescu-Brănești, Silcher, Gluck
Iată și programul concertului :
Partea I
Sfânta Liturghie
1. Gh. Cucu
Ectenia mare
2. Gh, Cucu
Ectenia întreită
3. A. Bărbulescu
Imnul Heruvimilor
4. Ed. Wachmann
Ca pre Împăratul
5. A. Bărbulescu
Răspunsurile
6. A. Bărbulescu
Pre Tine
(soliști: D-ra Niculina Ionescu și D-l Mihail Vizante)
7. Ed. Wachmann
Cuvine-se cu adevărat
Partea a II-a
PRIN SPIRITUALITATE CREȘTINĂ LA IZBÂNDĂ
Conferință ținută de D -l Gh. Lungulescu ziarist și conferențiar al
Casei Școlilor.
Partea a III-a
1. Davidov
Cerurile spun
2. Gh. Cucu
Apărătoarei Doamne
(cor de fete condus de d-șoara profesoară Lucica Dorondoc)
Privegheați și vă rugați
3. Gh. Popescu Brănești
(cor mixt dirijat de dra Lucica Dorondoc; solistă Sofica Popescu)
4. C. W. Gluck
Deschideți mari a cerului porți
5. I. Costescu
Ectenia întreită .
Soliști: d-ra Niculina Ionescu, soprană Sofica Popescu, Ana
Munteanu, d-l Mihail Vizante, bas
6. Fr. Silcher
Priviți Golgota
7. Gh. Cucu
Imnul Patriarhal
Conducerea muzicală: Profesor Anghel Bărbulescu,
Directorul artistic al Societății
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Despre felul cum s-a desfășurat această frumoasă manifestare
de simțire creștinească și românească, voi lăsa să vorbească marile
ziare din Capitală.
Ziarul UNIVERSUL în numărul de la 10 August 1943:
PENTRU BIRUINȚA NEAMULUI
Impresionanta manifestație religioasă de la Giurgiu
Clerul și intelectualitatea orașului Giurgiu au organizat
Duminică dimineață, în Catedrala orașului cu hramul ,,Adormire a
Maicii Domnului”, o impresionantă manifestare de religiozitate și
credință națională în sensul mobilizării tuturor sufletelor pentru
drepturile și biruința neamului.
Festivitatea s-a desfășurat în cadrul și în spiritul sfintei
Liturghii, prin concertul religios dat de corul soc. muzicale
,,Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui profesor Anghel
Bărbulescu, directorul artistic al societății.
În programul ales, alcătuit din creațiile liturgice ale lui Gh.
Cucu, Anghel Bărbulescu, Ed. Wachmann, Davidov, Gh. PopescuBrănești, C. W. Gluck, I. Costescu, Fr. Silcher, etc, corul s-a distins
prin unitate, simțul noanțelor în interpretare, frumusețea vocilor și
dinamism, remarcându-se între soliste d-rele: Niculina Ionescu,
Sofica Popescu, Ana Munteanu și d -l M. Vizante ca solist la bas
precum și corul de fete condus de d -ra Lucica Dorondoc, profesoară
la liceul de fete al Soc. ortodoxe a femeilor române. Au plăcut mult
compozițiile originale ale d-lui prof. Anghel Bărbulescu.
CUVÂNTUL BISERICII
În cadrul concertului, părintele Popescu-Letea, parohul
catedralei, a mulțumit intelectualității giurgiuvene care, în frunte cu
d-l lt. colonel Toader Călin, primarul orașului, a luat parte cu toată
însuflețirea, răspunzând la chemarea bisericii pentru mobilizarea
sufletelor și întărirea lor prin credință și adevărată spiritualitate
creștină întru biruința drepturilor sfinte ale neamului în marea luptă
crucială pentru salvarea creștinătății.
PRIN SPIRITUALITATE CREȘTINĂ LA IZBÂNDĂ
A urmat conferința d-lui Gh. Lungulescu, președintele
așezământului religios ,,Sfânta Fecioară Maria”, despre puterea
69

spiritualității și a credinței în determinarea marilor biruințe din
istoria omenirii.
Întemeiat pe o documentată exemplificare din domeniul
istoriei și al religiozității, vorbitorul a arătat, cum prin declarația
formală a Sovietelor că socotesc pe viitor catolicismul ca principalul
lor dușman, războiul a intrat pe linia marilor profeții mistice,
căpătând caracter apocaliptic.
În izolarea noastră de latini într-o masă de slavi, misiunea
noastră este să rămânem credincioși liniei de luptă și jertfă pentru
cruce și creștinătate, întrucât atunci când ne vom crede mai
primejduiți, vom fi ajutați de Cer, pentru credința și imense le noastre
jertfe.
Finalul conferinței a fost o apologie a credinței biruitoare și a
viitorului românesc.
Solemnitatea a luat sfârșit la ora 11 prin ,,Imnul Patriarhal”,
într-o rară însuflețire.
Ziarul CURENTUL din 13 August 1943:
MANIFESTAȚIE RELIGIOASĂ LA GIURGIU
Giurgiu 11. În orașul nostru s-a defășurat Duminică o
impresionantă manifestare religioasă, din inițiativa clerului
Catedralei ,,Adormirea Maicii Domnului” și a soc. muzicale
,,Cântarea Dunării” sub conducerea d-lui prof. Anghel Bărbulescu.
Au participat numeroși credincioși, iar oficialitatea a fost
reprezentată prin d-nii: lt. col. Călin Toader, primarul orașului, lt.
col. Al. Mavrache, inspector premilitar, membrii corpului didactic,
etc.
Într-o ambianță de profundă reculegere creștinească, corul soc.
muzicale ,,Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui prof. Anghel
Bărbulescu, a excutat cântări religioase de Cucu, A. Bărbulescu,
Wachmann, Gluck, relevându-se prin armonia și nuanța imprimată
fiecărei partituri de un efect covârșitor.
Ansamblul feminin al societății, sub conducerea d-rei prof.
Lucica Dorondoc, a completat ireproșabil concertul.
S-au remarcat ca soliste d-rele: Niculina Ionescu, Sofica
Popescu, Ana Munteanu și baritonul M. Vizante ca solist.
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D. Gh. Lungulescu conferențiar al ,,Casei Școlilor” a ținut o
instructivă conferință, demonstrând spiritualitatea noastră creștină,
care s-a confirmat ăn tot trecutul istoric al neamului românesc și care
în toate împrejurările, oricât de grele, ne-a menținut intacți unde ne
găsim.
Ultimul a vorbit pr. I. Popescu Letea, parohul catedralei,
țumind
conferențiarului pentru creștineasca sa expunere, soc.
mul
muzicale ,,Cântarea Dunării” care a prilejuit această manifestare
religioasă și credincioșilor care au răspuns la chemarea bisericii cu
multă însuflețire.
***
După terminarea concertului am însoțit pe conferențiar la
restaurantul ,,N. Dăițeanu”, împreună cu un grup de 8 coriști.
La orele 13.30 lăsând la restaurant pe ceilalți parteneri, am
condus la gară pe conferențiar.
Înapoiat la restaurant pentru achitarea costului mesei, mi-am
găsit coriștii cântând, așa cum obișnuiau în toate ocaziile. În
restaurant nu mai era nimeni, iar restauratorul, prieten cu ei toți și
membru în ,,Cântarea Dunării”, îi îmbia mereu la cântece.
În această atmosferă deodată apar pe ușă: Drogistul Gogu
Ioan, Marin Tecuceanu, administratorul serviciului asigurărilor
sociale, cu controlorul său Marin Ioan și colonelul Teodor Marinescu
din Ministerul Apărării Naționale, originar din comuna Pietrele, sat
situat pe lunca Dunării la 30 Km depărtare de Giurgiu. Toți patru ia
loc la o masă vecină cu noi. Colonelul ascuta pe coriși cântând și,
suflet de artist, se simți atras de muzică, mă salută, și-mi trimise
vorbă să las băieții să continue cântarea.
I-am invitat la masa noastră, ceea ce a primit îndată cu multă
plăcere. Aici am povestit colonelului împrejurările cărora se
datorează prezența noastră la restaurant. I -am povestit despre
,,Cântarea Dunării”, scopul ei, și în mod succint, cam ce înfăptuise
ea până atunci. Entuziasmat și plin de orgoliu că în capitala județului
lui natal există acest bun cultural și patriotic, colonelul mă î ntreabă,
dacă nu poate fi înscris și el printre membrii susținători ai acestei
merituoase societăți. I-am răspuns că cererea sa mă încântă, că
persoana lui onorează societatea și că ținând seama de elanul cu care
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vine în ea, eu nădăjduiesc, că el va fi fi un membru susținător al ei în
cea mai desăvârșită accepțiune a cuvântului, fapt pe care l -a dovedit
cu prisosință și fără încetare de atunci și până azi.
Imediat după colonel au cerut de asemenea înscrierea și ceilalți
parteneri ai lui, dintre care Drogheristul Gogu Ioan, a dovedit că a
înțeles să vină și să rămână un aprig luptător pentru menținerea și
propășirea societății.
Înapoiat la București, colonelul Marinescu începe să traducă în
fapt promisiunile ce făcuse, că va face tot ce îi va sta în putință
pentru această societate din orașul copilăriei sale, el începe o aprigă
propagandă printre numeroșii săi prieteni, obținând de la unii donații
în bani pentru ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu, iar pe alții înscriindui membrii susținători ai ei. Numai în două săptămni de la înscrierea
sa în ,,Cântarea Dunării”, colonelul Teodor Marinescu colectează
pentru societate donații în sumă tottă de două sute patru mii leiși
aduce ca membrii printre alții pe profesorul Ion Modreanu, care
aveea să devină mai târziu vice președinte de onoare al societății,
odată cu proclamarea colonelului Teodor Marinescu ca președinte de
onoare al ei.
Vom vedea mai departe cât de frumos și util au acționat acești
doi valoroși membri pentru ,,Cântarea Dunării”.
______________________
__________
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII DE LA 1 IX 1943 – 31 XII 1943
Epoca aceasta poate fi considerată pe drept cuvânt o nouă
perioadă de glorie pentru Cântarea Dunării.
Finanțele societății se fortifică mer eu, datorită atât colonelului
Marinescu, cât și lui Gogu Ioan, care întreprinde în Giurgiu o aprigă
propagandă pentru Cântarea Dunării; el reușește ca în timp de o lună
să înscrie ca membri susținători aproape 50 de concetățeni
giurgiuveni și să colecteze donații pentru Cântarea Dunării, în sumă
de lei 7500, care s-au făcut venit la bugetul societății sub recipisele
N: 28-32/943; ba mai mult, aducea și elemente noi în corul societății,
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printre care merită a fi citat soldatul grănicer Ion Bădiantu, cu o
minunată voce de tenor.
Corul societății pornește cu râvnă la lucru spornic, pregătind
un frumos concert, pe care, după cum vom vedea, îl va da în fața
microfonului de la ,,Radio”.
În scopul acesta am intervenit la Ministerul Propagandei cu
următoarea adresă N: 62 din 28 August 1943:
Onor. Minister al Propagandei
București
Împrejurările excepțional de grele în care trăiește azi întreaga
omenire, reclamă tuturor popoarelor o activitate și o pregătire cât
mai intensă, atât din punct de vedere militar, cât și sufletesc.
Întărirea și dezvoltarea la maximum a sentimentului național
este o necesitate de necontestat. Toate mijloacele posibile trebuiesc
folosite în acest scop și, Muzica este, fără îndoială, cel mai eficace
dintre toate.
Societatea noastră, întemeiată în anul 1922, activează în acest
sens în rașul Giurgiu și satele din județul Vlașca; ba mai mult, ea a
trecut hotarele județului cu acțiunea ei propagandistică în județele:
Teleorman; Prahova, Argeș, Constanța, Durostor, Caliacra și
Ialomița, împărtășind peste tot cântecul și sufletul românesc.
Programul activității noastre în anul social 1943/944, cuprinde
între alte manifestări artistice naționale la Giurgiu, excursiuni de
propagandă artistică culturală națională în comunele: Ghimpați,
Frătești, Călugăreni, Pietroșani, Băneasa, Pietrele, Drăgănești, Videle
și Stănești, toate în județul Vlașca.
Am dori de asemenea, dacă Statul ne vine în ajutor, să mergem
în Basarabia și Bucovina pentru a duce acolo un colț cald din inimile
curate ale frațiolor de aici.
Pentru realizarea acestui plan de lucru în slujba Patriei și a
Neamului, avem însă nevoie de sprijinul moral și material al Statului,
căruia înțelegem să -i slujim cu toată abnegațiunea.
În acest scop apelăm la Domnia Voastră, Domnule Ministru,
rugându-vă să binevoiți a ne număra printre organele Dvs. de
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propagandă națională și în consecință, a ne acorda ajutorul moral și
material al Ministerului, ce cu atâta suflet românesc îl conduceți.
Vă rugăm respectuos, ca, deocamdată, să n e acordați un ajutor
material de minimum 200.000 lei, cu care să preîntâmpinăm
cheltuielile de deplasare pentru propaganda culturală n ațională în
satele din județul Vlașca enumerate mai sus.
Programul excursiunilor noastre la sate constă din:
1) Cântarea răspunsurilor la sfânta Liturghie în biserici.
2) Servicii de pomenirea eroilor Neamului în biserici, la troițe, sau la
criptele ce păstrează osemintele eroilor noștri.
3) Te Deum pentru biruința oștirilor noastre.
4) Șezători cultural -naționale la Căminurile culturale din sate sau la
orașe, pentru întărirea sentimentului național.
Credem Domnule Ministru, că veți binevoi a aprecia bunele
servicii, pe care Societatea noastră le prestează în slujba Patriei și a
Neamului nostru românesc și în consecință veți binevoi a -i veni în
ajutor pentru a duce a bun sfârșit apostolatul ce și -a impus.
În această convingere Vă rugăm respectuos Domnule Ministru
să binevoiți a primi încredințarea înaltei considerațiuni ce Vă
păstrăm.
Director, Anghel Bărbulescu
Secretar, D. Popescu
Colonelul Marinescu, care s-a interesat personal de această
adresă, mi-a comunicat telefonic, că Ministerul a delegat pe
compozitorul Tudor Ciortea,- șeful secției muzicale a Ministerului, pentru a ne audia și raporta asupra valorii corului nostru și că pentru
aceasta d-nul Ciortea va veni la Giurgiu Duminică 3 Octombrie
1943.
Am aranjat pentru acea zi un concert gratuit, cu I: parte la
biserica catedrală a orașului, iar partea II: în sala cinema ,,Modern”
Am invitat la acest concert pe șefii de a utorități locale, precum
și cetățenii orașului, pentru care am afișat următorul:
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ANUNȚ
Societatea muzicală

,,CÂNTAREA DUNĂRII”
INVITĂ PUBLICUL IUBITOR DE MUZICĂ SĂ ASISTE ÎN MOD
GRATUIT LA

CONCERTUL DE PROPAGANDĂ
ARTISTICĂ
Ce va avea loc

DUMINICĂ, 3 OCTOMBRIE 1943 ora 11 a.m.
în sala

CINEMA ,,MODERN”

DIRECȚIUNEA
În dimineața zilei de Duminică 3 Octombrie 1943 la orele 9.30
am primit în gara Giurgiu pe d-l Ciortea, care era însoțit de colonelul
Teodor Marinescu și de profesorul Ion Mod reanu. I-am condus la
biserica catedrală, unde au ascultat I: parte a programului. La ieșirea
din biserică un prieten al nostru a fotografiat corul având în mijlocul
lui pe d-nii Ciortea, colonel Marinescu și profesor Modreanu
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SOCIETATEA MUZICALĂ
,,Cântarea Dunării”
DIN GIURGIU

_______________________________________________________
_

Programul
CONCERTULUI

DAT DE CORUL SOCIETĂȚII
în dimineața zilei de
Duminică 3 Octombrie 1943

ÎN SCOP
DE PROPAGANDĂ ARTISTICĂ
_______________________
________________

De la orele 9.30-10.45
CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII
În Biserica Catedrală ,,Adormirea Maicii Domnului
___________
1. – G. Cucu. – Sfinte Dumnezeule
2. – I. Costescu. Ectenia întreită
Soliști:
D-rele Niculina Ionescu și Sofica Popescu
(soprane)
D-ra Ana Munteanu (contraltă)
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D-l M. Vizante (bas)
3. – A. Bărbulescu. – Imnul Heruvimilor
3. – Ed. Wachmann. – Ca pre Împăratul
4. – A. Bărbulescu. – Răspunsurile
5. – A. Bărbulescu. – Pre tine te lăudăm
6. Ed. Wachmann. – Cuvine-se cu adevărat
***
Conducerea Muzicală:
D-l profesor ANGHEL BĂRBULESCU
Directorul artistic al Societății
II

De la orele 11.15-12.30
În sala cinemoatografului ,,MODERN”
______________
1. – Ed. Hubsch. – Imnul Regal Român
2. – Scurt istoric al activității Societății expus de
D-l profesor A. Bărbulescu
I
CORURI POPULARE
3. – I. Vidu. – Nu-mi place
4. – G. Cucu. – Haz de necaz
5. D. Ionescu-Iași. Iac’așa
6. – N. Oancea. – Foaie verde de trifoi
Soliști:
D-ra Sofica Popescu (soprană).
D-l I. Bădianță (tenor).
II
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MUZICĂ CLASICĂ
7. – C. Saint Soins, Oratoriu de Noel (corul final)
III
CORURI PATRIOTICE
8. – I. Cr. Danielescu. – Voința Neamului
9. C. Porumbescu, - Pe al nostru steag.
10.– I. G. Brătianu. Pui de lei.
11.– V. I. Buică. – La Turda
12.– A. L. Ivela. – TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE
__________________________________________
_____________
Conducerea muzicală:
D-l profesor Anghel Bărbulescu
Și D-ra profesoară Lucia Dorondoc
Încă de la biserică d-l Ciortea și-a exprimat părerea asupra
corului Cântării Dunării spunându-mi: ,,bun cor”.
De la biserică am mers la sala ,,Modern”,- care era arhiplină.
Asistau și Prefectul județului – general D. Petrovici și Primarul
orașului – locot colonel Călin Toader.
Aici Directorul artistic a făcut următoarea expunere:
Domnule Reprezentant al Ministerului Propagandei,
Domnule Prefect,
Domnule Primar,
Onorată Asistență,
Veniți de la biserică, unde, ca în toate sărbătorile, corul Soc.
noastre a înălțat rugăciuni Domnului,- ținem ca înainte de
desfășurarea programului ce va urma, să salutăm prezența în mijlocul
nostru a D-lui Tudor Ciortea, Directorul muzical al Ministerului
Propagandei, care, prin bunăvoința D-lui Ministru, are delegația de a
ne audia astăzi.
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Ne simțim prea măguliți de această distinsă onoare și ținem să
mulțumim respectuos domnului Ministru al Propagandei și d -lui
Reprezentant al acelui Minister la acest concert, pe care îl rog să îmi
îngăduie expunerea unei foarte succinte dări de seamă a activității
Societății noastre în cei 22 de ani de existență.
Orașul Giurgiu, prin poziția lui geografică și dezvoltarea ce a
luat în ultimele decenii, a devenit punctul de legătură între Orient și
Occident. Pe aici au trecut și trec toate Misiunile cu delegații la noi,
în Balcani și dinspre Balcani.
În toate ocaziile mari, solicitat de autoritățile de aici, corul
societății noastre a fost prima carte de vizită a țării și avem curajul să
o spunem ritos și fără teamă de a putea fi dezmințiți, că întotdeauna
ne-am servit țara cu conștiinciozitate. Voi cita pentru aceasta un caz:
La 24 Septembrie 1924 orașul Giurgiu a fost onorat cu vizita
unei Misiuni Franceze, în frunte cu marele General Berthlot, având
în sarcină de a preda Primăriei decorațiunea ,,Legiunea deonoare a
Franței” ce a fost conferită de Președintele Republicii Franceze
orașului nostru.
Primăria orașului cu adresa N: 4357/924 ne-a rugat să
participăm cu corul Societății la recepția de la Primărie, unde am
îmtâmpinat iluștrii oaspeți cu ,,Marsailaise” și alte cântece.
A doua zi Primăria cu adresa N: 4699 ne comunică textual:
,,Pot să vă confirm aprecierea elogioasă a Misiunii Franceze în
privința modului Magistral cum ați executat ,,Marseillaise” și
celelalte cântece populare.
Primar, (ss) N. Pascal.
În ziua de 21 Mai 1926 marii Regi, întregitori de Neam, Ferdinand
și Maria, precum și actuala Regină Mamă Elena, onorează cu vizita
Lor orașul nostru. Corul Societății noastre, invitat la primăria Lor, a
oferit cu deminitate serviciile lui și aici și fotografiile ce posedăm au
imortalizat acest fapt.
La 20 și 21 Noiembrie 1926 corul Societății noastre ia parte
activă la jubileul marii societăți ,,Carmen” din București, unde
corului nostru i s-a rezervat cinstea deosebită de a deschide el aceste
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serbări la concertul de la Ateneul Român din seara zilei de 20
Noiembrie 1926.
Pentru contribuția noastră acolo, Vă rog să-mi îngăduiți să
citez scrisoarea ce am primit de la distinsul compozitor muzical
Timotei Popovici din Sibiu:
Dragă domnule coleg,
Îmi aduc aminte cu drag de frumoasele serbări jubiliare ale
societății corale ,,Carmen” din București, la care Dvs ați avut o
contribuție serioasă cu societatea corală ,,Cântarea Dunării” din
Giurgiu, al cărei neobosit și cuminte îndrumător ești D -ta.
Ca un semn al recunoștinței și mulțumirii mele, atât pentru
prețioasele d -vs prestați i la București în cadrul serbărilor ,,Carmen”,
cât și în afară de ele, ți -am trimis pentru societate trei colinde lucrate
de mine pe frumoase melodii românești. Cu dragoste pentru D-ta și
toți membrii Societății.
Timotei Popovici
La 20 octombrie 1929, cu ocazia marilor serbări ce au avut loc
la Giurgiu pentru comemorarea a 100 ani de la dezrobirea orașului
de sub dominație turcească în prezența aproapelui a întregului
Giurgiu de atunci și a numeroși profesori univers itari, magistrați și
alți intelectuali, contribuția corului nostru a înfrumusețat programul
festivităților.
Dar, șirul participărilor noastre la marile serbări oficiale e prea
mare, de aceea voi menționa numai în treacăt, că am participat la
primirea primului Patriarh al României Dr. Miron Cristea, la
aducerea osemintelor eroilor noștri morți în Bulgaria, la primirea
Episcopilor Anglicani, la întâlnirea în Giurgiu a Regelui Carol al IILea cu Regele Boris și Eduard Beneș.
Am dat concursul nostru neprecupețit: Ateneului Român
,,Nicolae Bălănescu” din Giurgiu, Crucii Roșii, Societății Femeilor
Ortodoxe, Muzicilor Militare din localitate; am ținut ședințe de
moralizare la Spital, la Penitenciar, la șantierul Diviziei de Dragaje
din portul nostru. Am dat concursul nostru necondiționat preoților
din localitate și județ în acțiunea de combatere a sectanților. Am
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cutreierat aproape jumătate din satele acestui județ, unde am ținut
șezători artistice -culturale cu caracter național pentru săteni.
Deși lipsiți complet de mijloace materiale, cu sacrificii
personale am dus dincolo de hotarele județului nostru inima caldă și
cântecul nostru în orașele: Turtucaia, Silistra, Călărași, Constanța,
Ploiești, Pitești, Curtea de Argeș, Alexandria.
Am stabilit legături de colaborare cu societățile: ,,Carmen” și
simfonia ,,Muzica”, ambele din București, cu coralele ,,Freamătul”
din Călărași, ,,Armonia” din Brăila, ,,Sedeanca” din Silistra și
,,Asociația muzicală din Alexandria”.
În Giurgiu am dat parte fooarte multe concerte religioase și
cam tot atâtea laice și am dus campanie de restaurarea colindelor,
care degeneraseră cu totul aici.
Avem curajul să credem, că activitatea Societății noastre a
dezvoltat gustul pentru Muzică în păturile concetățenilor noștri.
Suntem foarte fericiți de a ne fi servit frumos și cu demnitate
Țara și Neamul în acest colț al țării.
Elanul și dragostea coriștilor mei mi-au dat și-mi dau curajul
de a merge înainte pe drumul trasat încă de la înființare.
Nădăjduiesc că, mai ales în aceste vremuri de grea cumpănă,
când potențialul moral și patriotic al Neamului trebuie ridicat la
maximum, autoritățile locale, precum și cele de la Centru, înțelegând
acest apostolat al nostru în slujba Țării, vor acorda Societății noastre
în cea mai largă măsură sprijinul lor, mai ales material, pentru
intensificarea acțiunii Societății noastre.
În ziua istorică de 22 Iunie 1941, când armatele noastre
trecuseră Prutul pentru dezrobirea Basarabiei și Bucovinei,- corul
societății ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu era în turneu de
propagandă artistică națională în satul Remuș din acest județ, - unde,
după ieșirea de la biserică a mers la troița din sat. Aici, - în fața
aproape tuturor sătenilor îngenunchiați, corul a înălțat rugăciuni către
Cel Atotputernic pentru biruința oștilor noastre; apoi preotul Al.
Constantinescu, fostul nostru președinte activ,- le-a vorbit sătenilor
despre măreția clipei de față.
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Mai târziu, în Octombrie și Noiembrie 1941 corul Societății
,,Cântarea Dunării” a concetrat de 3 ori la Spitalul de răniți, ce se
instalase în liceul de fete al Societății Ortodoxe.
Director artistic al ,,Cântării Dunării”
Anghel Bărbulescu
Duplicatul acestei expuneri a fost înmânat d-lui Tudor Ciortea
spre a-l prezenta D-lui Ministru al Propagandei odată cu raportul său
despre cele constatate aici.
A urmat apoi executarea părții a doua a concertului, după
terminarea căruia reprezentantul Ministerului Propagandei
strângându-mi mânăa mi-a spus: ,,bun cor”.- Cântarea Dunării
cucerise un nou și frumos succes, în urma căruia Ministerul
Propagandei a programat corul Cântării Dnării să cânte la Radio în
ziua de Duminică 14 Noiembrie 1943, punându-i la dispoziție suma
de lei cincizecimi pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare
(transport, masă, etc).
În dimineața zilei de 14 Noi embrie 1943 trenul transporta de la
Giurgiu la București pe coriștii Cântării Dunării. La coborârea din
tren în stația Filaret (București-Sud) am fost primiți de domnii
colonel Teodor Marinescu și profesor Ion Modreanu, precum și de
coriștii noștri: Mincu Bocea, Ilie Lazăr și Paul Balacciu, care mi -au
înmânat un admirabil buchet de flori naturale.
De la gară am fost conduși la Sf. Patriarhie, unde am asistat la
sfânta liturghie, oficiată în prezența decedatului patriarh Nicodim
Munteanu. De aici, d-l profesor Modreanu, fost deputat timp de 17
ani neîntrerupți ne -a condus la Palatul Adunării Deputaților, pe care
l-am vizitat conduși de d -l Modreanu, care ne-a dat ample și
interesante explicații.
După vizitarea palatului Adunării Deputaților am fost conduși
la luxosul restaurant ,,Princiar”, unde ni s-a servit masa.
La orele 15.30 Corul Cântării Dunării din Giurgiu era în sala
de emisiune a societății de Radiodifizuiune, din strada General
Berthelot 60, unde, după ce a fost mai întâi reglat de personalul
special al societății de radiodifuziune, a urmat emisiunea concertului
nostru, după programul trimis de noi Ministerului Propagandei.
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Concertul a durat, conform preconizării, 30 de minute, terminânduse cu un succes neaștepta.
Seara, când ne-am înapoiat la Giurgiu, am fost întâmpinați de
mulți prieteni, care ne ascultaseră și țineau să ne felicite.
Cântarea Dunării a înscris cu acest prilej o nouă pagină
glorioasă în cartea vieții ei și a cinstit din nou lorașul ei natal.
__________
______________________
__________
La 30 Noiembrie 1943 Prefectura județului Vlașca cu adresa N:
23.48 ne scrie:
-,, În conformitate cu telegrama N: 14.050/943 a Ministerului
Afacerilor Interne, avem onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte la
Te Deumul ce se va oficia la Catedrala ,,Adormirea Maicii
Domnului” din acest oraș, mâine 1 Decembrie 1943, orele 11, pentru
a sărbători Ziua Unirii.
Ținuta obligatorie: pentru civili și magistrați, haină neagră și
pantaloni vărgați, iar pentru militari, haină kaki, veston, centură,
sabie atârnată de curelușă, mănuși roșii, șapcă și una decorație.
Serviciul public și școlile nu sunt suspendate.
Prefect
General Petrovici
Pe colțul de sus din dreapta acestei adrese e scris: La dosar
Corul soc. noastre a cântat răspunsurile la serviciul Te Deumului.
Director, Anghel Bărbulescu
__________
______________________
__________
La 15 Decembrie 1943 Camera de Agricultură din Giurgiu
trimite Cântării Dunării adresa N: 7.296 cu următorul cuprins:
Domnule Președinte,
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Camera agricolă Vlașca organizeaă pentru 19 Noiembrie 1943
ora 10 a.m. în sala cinematografului ,,Europa” serbarea concursurilor
agricole din acest an.
Solemnitatea va fi prezidată de d-l Profesor Universitar Marcu,
Ministru Subsecretar de Stat al Propagandei Naționale, ca
reprezentant al conducătorului Statului din jud. Vlașca.
Vă rugăm să binevoiți a apropba ca, corul Soc. Dvs. să ne dea
concursul la sus arătata serbare.
Pentru știința noastră, vă rugăm să binevoiți a ne comunica în
scris dacă ne veți da concursul.
Director, (ss) Nedescifrabil
Cântarea Dunării cu adresa N: 18 din 16 Decembrie răspunde:
Onor, Camera Agricolă a Jud Vlașca
La adresa Dvs. N: 7296 din 15 Decembrie crt. Avem onoarea a
vă aduce la cunoștință, c ă vom lua parte la serbarea concursurilor
agricole din acest an.
Corul societății noastre va fi prezent la ora și locul indicat de
Dvs. prin adresa de mai sus.
Președinte, Avocat Al. Mândreanu
Director artistic, Profesor Anghel Bărbulescu
***
A doua zi, 20 Decembrie 1943 Camera Agricolă cu adresa N:
7.369 Camera Agricolă ne scrie:
Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre pentru concursul
prețios dat pentru reușita manifestării concursurilor agricole din acest
an, serbare ce a fost prezitată de d-l I. Marian Ministrul Agriculturii
și Domeniilor și D-l Prof. Al. Marcu Ministru Subsecretar de Stat al
Propagandei Naționale.
Director, (ss) Nedescifrabil
______________________
__________
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O subvenție neașteptată
Succesul concertului de la Radio a creat Cântării Dunării din
Giurgiu o foarte frumoasă reputație în toată țara și în toată capitala
țării.
Profitând de această situație, distinsul nostru membru de
onoare, profesorul Ion Modreanu din București, se grăbește să aducă
Cântarea Dunării o sursă nouă cu care să acopere cheltuielile
necesitate de activitatea ei. El intervine pe lângă fostul său elev Petre
Crihan, Ministru Subsecretar de Stat și acesta aprobă pentru Cântarea
Dunării din Giurgiu o subvenție de 100.000 lei.
În dosarul Cântării Dunării pe timpul de la 1 Septembrie 31
Decembrie 1943 se găsește conceptul următoarei scrisori :
D-lui profesor I. Mondreanu
membru de onoare al Societății
Str. Senatului 9, București.
Prea Stimate Domnule Profesor,
Pe cale particulară și apoi oficioasă, am aflat că Primăria
Giurgiu a aprobat ordinul de apropbare pentru suma de o sută mii lei
pentru Cântarea Dunării de domnul Ministru Strihan, în urma
inimoasei și puternicii Dvs intervenții.
Acum se așteaptă sosirea banilor, ca apoi Primăria să înscrie
suma în bugetul ei și în urmă să ne -o ordoneze.
Câ va mai întârzia aceasta câtva timp, nu e nimic. Ceea ce
interesează este, că Societatea va primi această sumă grație numai Dtale, care, împreună cu marele nostru prieten comun, colonelul Dori
Marinescu, puneți atât suflet pentru promovarea Societății, care ne e
atât de dragă.
Eu nu știu cum aș putea să vă mulțumesc mai frumos, cu mai
multă căldură; căci socotesc, că vorbele, oricât de măestrit ar fi
împerecheate, sunt totuși insuficiente pentru a exprima în deajuns tot
ceea ce trebuie spus unor oameni ca D-vs; sper însă, că într-o zi
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fluidul magnetic al divinei arte a cântului, care n-ea unit pe noi de Dvs și pe D-vs de noi, acest nobil dar al Euterpei, va putea într-o zi să
pornească cu toată căldura de la inimile noastre direct la inimile D-vs
și astfel ceea ce vorbele nu pot să vă spună, o va face cântul.
Până atunci trimițându-ți mulțumirile noastre recunoscătoare,
rugăm pe bunul Dumnezeu, să-ți dăruiască încă mulți și fericiți ani.
Să ne trăiești.
Directorul artistic al Societății, Profesor Anghel Bărbulescu

În seara de Moș -Ajun – 23 Decembrie 1943 când corul nostru
a cântat colinde pentru tot personalul Primăriei orașului, adunat în
cabinetul Primarului, - acesta mulțumindu-ne și lăudând marea operă
creștinească și românească a Cântării Dunării, - îmi înmânează
pentru aceasta ca dar un plic conținând cei 100.000 lei ce a primit de
la Ministerul de Interne. A doua zi suma a fost contabilizată și
depusă la Casa de Depuneri a Statului.
Activitatea Societății în anul 1944
Prefectura județului Vlașca trimite Cântării Dunării la 5
Ianuarie 1944 adresa N: 136 cu următorul cuprins:
În conformitate cu ordinul telegrafic N: 1445/944 al
Ministerului Afacerilor Interne Cabinet, avem onoarea a vă ruga să
binevoiți a lua parte la Te Deumul ce se va oficia în Catedrala
,,Adormirii Maicii Domnului” din acest oraș în ziua de 6 Ianuarie
1944, la orele 10, pentru sărbătorirea sfințirii apelor.
După Te Deum se va porni în procesiune la Canalul ,,Sf.
Gheorghe” (Poarta de fier), unde se va face aruncarea în apă a Sf.
Cruci.
Ținuta obligatorie, pentru civili: jachetă, palton, pălărie înaltă,
iar pentru militari veston, pantalon kaki, cisme negre, centură de
piele cu sabie atârnată de curelușe și mănuși roșii.
Prefect
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General Petrovici
Pe colțul de sus, din dreapta acestei adrese e următoarea
rezoluție:
La dosar. Corul Soc. a dat răspunsurile atât la Te Deum, cât și
la serv. divin de la canal. Director artistic, Anghel Bărbulescu.
***
CONTRIBUȚIA CÂNTĂRII D UNĂRII LA ȘEDINȚELE DE
APĂRARE PASIVĂ
Primăria orașului cu adresa N: 597 din 20 Ianuarie 1944
adresează Cântării Dunării următorul apel:
Domnule Director,
Problemele de apărare pasivă care preocupă îndeosebi azi,
urmând să fie cunoscute cât mai mult de toți locuitorii, am hotărât ca
ședințele ce se vor ține, să fie încadrate de un program festiv
organizat cu concursul tuturor instituțiilor și asociațiunilor culturale
și muzicale.
Ca atare, Căminul cultural al orașului va alcătui un program cu
concursul organelor A.P., astfel ca prin aceste ședințe festive să se
atingă îndoitul scop ce se urmărește: o educație spirituală a acelora
ce vin mai rar în contact cu activitatea culturală din orașul nostru și
îndrumarea populației pentru cunoașterea obligațiunilor A. P.
Considerând că o contribuție din partea acelei societăți la
aceste festivități este foarte prețioasă, avem onoarea a vă ruga să
binevoiți a ne acorda concursul D-vs cu un program muzical în
cadrul a 30 minute.
Vă rugăm a primi cele mai călduroase mulțumiri.
PRIMAR, Lt. Col. Călin Toader
Șeful M.O.N.T., C. Șerbănescu
Cântarea Dunării cu adresa N: 23 din 25. I. 1944 răspunde:
Onor. Primăriei orașului Giurgiu
La adresa D-vs N: 597 din 20. I. 1944, avem onoarea a vă
aduce la cunoștință că Societatea noastră va da concursul ei în cadrul
Căminului cultural al orașului, astfel că, să binevoiți a ne programa
oficial și a ne comunica data repspectivă.
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Primiți, vă rugăm Domnule Primar, deosebita noastră
considerațiune.
Avocat Al. Mândreanu, PREȘEDINTE
DIRECTOR ARTISTIC, Prof. Anghel Bărbulescu
SECRETAR, N. Popescu
Primăria ne-a comunicat verbal, prin d-l C. Șerbănescu șeful
serviciului M.O.N.T., datele tuturor acelor ședințe, la care corul
Cântării Dunării a dat concursul său cu conștiința că-și îndeplinește
datoria față de țară și neamul nostru românesc, concurs pe care îl
confirmă Primăria orașului cu adresa N: 736/C din 8 Martie 1944, în
care scrie:
Domnule Președinte,
Referindu-ne la adresa D-vs N: 23/944, avem onoarea a vă
aduce cele mai călduroase mulțumiri pentru prețiosul concurs ce neați acordat cu ocazia festivităților organizate în cadrul Căminului
Cultural și al apărării pasive, cu care ocazie ne -ați dat din nou
prilejul să apreciem modul desăvârșit în care se prezintă această
organizație muzicală, datorită conducerii neobosite a d-lui prof.
Anghel Bărbulescu, cum și a străduinței membrilor ce o compun.
PRIMAR, Lt. Col. Călin Toader
Șeful M.O.N.T., C. Șerbănescu
______________________
__________
CONCERT ÎN FOLOSUL REFUGIAȚILOR DE RĂZBOI
Duminică 14 Mai 1944
Cel de al doilea război mondial aruncă, la începuturile lui, un
îndoit mare doliu național asupra țării noastre. Pe de o parte Rusia ne
răpește din nou Basarabia, o bună parte din Bucovina, precum și
județul Dorohoi din nordul Moldovei; iar pe de alta, în urma
dictatului de la Viena din 1940, tot Ardealul de Nord este cedat
Ungariei.
În acest al doilea război mondial 2 puternice alianțe stăteau
față în faț ă: de o parte puterile acordului tripartit care cuprindea
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Germania, Italia și Japonia; de cealaltă parte Rusia (U.R.S.S.),
Franța, Anglia și Statele Unite ale Americii. România fu atrasă în
orbita acordului tripartit, din îndemnul și cu sprijinul căruia în vara
anului 1941 intră în război cu Rusia.
Doi ani de-a rândul armatele germano-române înaintează
vertiginos în vastul teritoriu al Rusiei ajunângând până în Caucaz.
Dar iată că soarta retrage norocul acordat trupelor noastre, care, sub
presiunea tot mai puternică a adversarilor, sunt nevoite să se retragă
mereu, mai ales în urma grelei înfrângeri de la Stalingrad.
Populația din Basarabia și Moldova, îngrozită, ia toiagul
pribegiei fugind înspre sudul țării. Giurgiu deschise larg porț ile sale
pentru a da ospitalitate acestor năpăstuiți ai soartei.
Pentru ajutorarea lor ,,Cântarea Dunării” deși săracă, le-a
întins cu cea mai caldă dragoste frățească mâna ei de ajutor, dând în
beneficiul lor un Concert în sala Ateneului ,,Nicolae Bălănescu”, sub patronajul Doamnei și D -lui Lt. Colonel Călin Toader, Primarul
orașului.
Concertul a avut loc în ziua de Duminică 14 Mai 1944, orele
16.30 cu următorul :
PROGRAM
1. Cuvânt ocazional, rostit de d-l Primar al orașului
2. Cântări religioase:
Hristos a înviat de A. Bărbulescu
Hristos a înviat de Al. Podoleanu
Hristos a înviat de G. Muzicescu
Priviți Golgota de Fr. Silcher
Îngerul a strigat

executate de corul Societății

3. D-nul Ion Bădianță: Bagă Doamne luna -n nori
4. Coruri populare:
Doruleț, Dorulețule de Anghel Bărbulescu
Trandafir crescut în vie de Al. Ionescu Butaș
Nășiuță, Radă fă! de Anghel Bărbulescu
Iac’asa de Dumitrescu Iași
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5. D-l Ion Bădianță: Scrie -mi mamă despre satul
6. Coruri patriotice:
Voința Neamului de I. Cr. Danielescu
Pui de lei de I. G. Brătianu
La Turda de V. I. Buică prelucrat de A. Bărbulescu
Pe-al nostru steag de Ciprian Porumbescu
La pupitru: D-l profesor Anghel Bărbulescu,
Directorul artistic al Societății.
Suma de lei 6 989, reprezentând beneficiul net ce a rezultat de
la acest concert, a fost înaintată Primăriei orașului Giurgiu cu adresa
N: 38 din 6 Iulie 1944, pe care o reproduc mai jos:
Domnule primar,
Avem onoarea a vă înainta odată cu această sumă de lei 6 989,
(șase mii nouă sute optzeci și nouă), beneficiul net realizat la
concertul pe care Societatea noastră l-a dat în ziua de 14 Mai 1944,
în sala Ateneului român ,,Nicolae Bălănescu”, pentru ajutorul
refugiaților ne voiași din Giurgiu și vă rugăm să binevoiți a ne
confirma primirea sumei.
Tot odată înaintăm copii după procesul verbal al Consiliului
nostru de administrație și de pe actele justificative de cheltuielile
făcute pentru acest concert.
Primiți, vă rugăm Domnule Primar, încredințarea distinsei
voastre considerațiuni.
Director artistic,
Președinte
Avocat Al. Mândreanu
Profesor A. Bărbulescu
Secretar, Gh. Popescu
______________________
__________
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O ȘEDINȚĂ FESTIVĂ
Ca un omagiu de recunoștință pentru marile servicii aduse
Societății de d-nii Colonel Teodor Marinescu și profesor Ion
Modreanu, Consiliul administrativ al Societății în ședința festivă de
la 5 August 1944, cu unanimitate de voturi, proclamă pe domnul
colonel Teodor Marinescu ca Președinte de onoare al Societății, iar
pe iar pe domnul profesor Ion Modreanu ca Vicepreședinte de
onoare.

Reproduc mai jos procesul verbal al acestei ședințe festive:
PROCES VERBAL
Ședința de la 5 August 1944 se deschide sub președenția d-lui
Avocat Al. Mândreanu, Președintele activ al societății.
Membrii prezenți: Anghel Bărbulescu, Gh. Manolache, C.
Șerbănescu, Gogu Ioan, Petre Popescu, Dumitru Popescu și Gogu
Popescu.
Cenzori prezenț: G. Alexandrescu și M. Vizante.
Asistă la ședință și Domnul Colonel Teodor Marinescu,
membru de onoare.
Dl. Profesor Anghel Bărbulescu expune Consiliului activitatea
Societății în lunile de vacanță, când, cu toată vitregia vremurilor,
înfruntând pericolele bombardamentelor aeriene, coriștii ce nu s-au
dispersat prea departe de oraș au răspuns cu multă însufleți re la
chemarea ce li s-a făcut și s -a reușit astfel să se dea un concert la
Ateneul român ,,Nicolae Bălănescu” din Giurgiu, precum și o
excursie de propagandă artistică-națională în comuna Pietrele din
acest județ.
Adresându-se D-lui Colonel Marinescu, d-l profesor
Bărbulescu îi spune: Peste 3 zile se împlinește un an de când
Dumnezeu, Căruia îi slujim cu suflete curate de un sfert de veac, te-a
trimis în sânul acestei Societăți. Venind în mijlocul ei ai înțeles să
zidești la acest templu tot ce ai și vei mai avea mai frumos în sufletul
atât de ales, pe care bunul Dumnezeu ți l -a dat. Ai contribuit material
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și moral, ai muncit, ai alergat, ai dat sfaturi minunate, ai chemat toți
prietenii și cunoscuții, ca să contribuie la menținerea și prosperita tea
Societății. Ai adus în Societatea aceasta, în special pe cel mai bun
prieten ce ai, pe distinsul profesor Ion Modreanu din București, cu
care, împreună, v-ați străduit zi de zi pentru ridicarea ,,Cântării
Dunării” din Giurgiu.
Astăzi, domnule Colonel poți fi mândru de opera D -tale, a d-lui
profesor Modreanu și a tuturor prietenilor D-tale; iar noi, cei de aici,
prin glasul meu, vă aducem prinosul nostru de recunoștință pentru
nobila și rodnica dvs. activitate din anul ce a trecut. Să ne permiți
însă, să sperăm, că ea nu s-a încheiat odată cu anul ce a trecut și că,
dimpotrivă, ea va continua tot astfel și în viitor.
D-nul Gogu Ioan, casierul Societății, face un expozeu asupra
situației financiare a Socieții, arătând că, acum un an, Societatea se
găsea în jenă financiară, deoarece nu era ajutată de nimeni, nici
măcar de cei ce-i cunoșteau apostolatul ei de un sfert de veac și nici
de autoritățile care s -au bucurat de serviciile ei în toate ocaziile
solemne. Astăzi, finanțele Societății sunt înfloritoare, grație
prodigioasei activități a d-lui colonel Teodor Marinescu, care a
contribuit material și moral, atât personal, cât și prin prietenii și
cunoscuții d -sale la redresarea financiară a Societății și la progresul
ei moral. Grație îndrumăril or D-salecontinue și noi cei de aicine-am
mișcat mai mult și astăzi constatăm cu multă satisfacție că numărul
membrilor cotizatori a atins cifra de 100, cu tendința de sporire.
Aceasta înseamnă, că de acum înainte Societatea se poate bizui pe
propriile ei puteri. Iată, spune D-sa, unde a dus opera D-lui Colonel
Teodor Marinescu numai în decurs de un an. Datorăm D-lui colonel
Marinescu toate mulțumirile și toată recunoștința noastră.
D-nul Constantin Șerbănescu, Vicepreședinte al Societății,
relevă de asemenea rezultatele activității Dlui colonel Marinescu,
datorită căruia corul Societății noastre a putut fi auzit la Radio de
toată suflarea românescă.
Mulțumește d-lui Colonel pentru faptul de a fi adus în
Societate membri de talia d-lui profesor Ion Modreanu, a d-lui
D. ________, mare industriaș, care a donat Societății 100.000 lei și
alții.
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D-l Președinte, avocat Al. Mândreanu, mulțumește pentru cinstea
de a fi în fruntea Societății arătând că toată activitatea D -sale aici a
fost și este puternic sprijinită de Dl. Colonel Marinescu și îl asigură,
că se va strădui să fie la înălțimea chemării sale și în viitor. D -sa
trecând în revistă toată activitatea D-lui colonel Marinescu și tot
aprobiul D-sale moral și material, îl calif ică ctitor al Societății și
propune ca D-sa să fie proclamat Președinte de onoare al Societății,
iar pe D-l profesor Ion Modreanu Vicepreședinte de onoare.
Consiliul, în unanimitate și prin aclamație, proclamă pe D -l
colonel Teodor Marinescu Președinte de onoare al Societății, iar pe
D-l Profesor Ion Modreanu Vice-Președinte de onoare.
Domnul Colonel Teodor Marinescu mulțumește tuturor pentru
tot ce s-a spus aici despre activitatea D-saleca membru în ,,Cântarea
Dunării” și pentru proclamarea D-sale ca Președinte de onoare al
acestei vechi și merituoase Societăți. D -sa arată că, deși actualmente
se găsește într -o garnizoană îndepărtată, n-a încetat o clipă de a se
gândi la acest organ de propagandă muzicală cu o reputație
nedezmințită la granița de sud a țării. Promit solemn, spune D -sa, că
nu voi înceta să o sprijin tot timpul cu aceeași căldură și devotament
ca și până acum, pentru că ea reprezintă o forță morală, mai cu
seamă astăzi când țara trece prin cel mai mare cataclism, pe care l-a
cunoscut lumea. Să trăiască, să crească și să înflorească scumpa
noastră Societate ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu.
Consiliul aprobă și se expediază telegrame omagiale
Domnului profesor Ion Modreanu la Câmpulung (Muscel), Dlui. D.
Mociorniță , mare industriaș, la București, și D -lui Sublocotenent
Vintilă Mândreanu, pe front.
Președinte
Director artistic
Avocat Al. Mândreanu
Profesor, Anghel Bărbulescu
Urmează semnăturile tuturor celor prezenți
______________________
__________
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În ziua de 26 Octombrie 1944 Cântarea Dunării trimite M.S.
Regelui Mihai I următoarea telegramă:
M.S. Regelui Mihai I
București
În ziua istorică națională, când bravele no astre oștiri au depășit
vechile hotare ale iubitului nostru Ardeal, Societatea muzicală
Cântarea Dunării din Giurgiu, exponentul celor mai curate
sentimente de înalt patriotism și permanentă piatră de hotar a țării
aici în buza Balcanilor timp de 30 de ani, își permite să roage
respectuos pe Maiestatea Voastră, simbolul tuturor aspirațiunilor de
viitor ale Neamului românesc, să primească umilele și caldele sale
urări de sănătate și glorie marelui întregitor de Neam, al cărui nume,
cu vrednicie îl purtați.
Să trăiți Maiestate. Să trăiască armata română. Trăiască
România mare.
Președinte, Avocat Mândreanu
La această telegramă Cântarea Dunării a primit următorul
răspuns cu N: 253
CASA M.S. REGELUI
București, 25 Noiembrie 1944
N: 253
Domnule Președinte,
MAJESTATEA SA REGELE mă însărcinează a vă transmite
Înalte mulțumiri pentru bunele urări și sentimentele de devotament
exprimate de Domnia Voastră în numele Societății Muzicale
,,Cântarea Dunării” din Giurgiu, cu prilejul zilei numelui
AUGUSTULUI nostru SUVERAN.
Primiți, vă rog, Domnule Președinte asigurarea deosebitei
mele considerațiuni.
MAREȘALUL CURȚII REGALE, (ss) Indescifrabil.
Domniei Sale,
Domnului Alex. Mândreanu, Avocat
Președintele Societății Muzicale ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu.
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______________________
__________

Activitatea Societății în anul 1945

Activitatea din anul 1945, ca și în anii precedenți începe cu
serviciul liturgic și Te Deumul oficiate în dimineața de 1 Ianuarie
1945 în biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”, Catedrala orașului
Giurgiu, servicii la care corul ,,Cântarea Dunării” a cântat
răspunsurile respective și, la fel ca în toți anii precedenți corul
Societății a cântat în fiecare zi de sărbătoare răspunsurile sfintei
liturghii la biserica catedrală.
Dar, paralel cu această slujire lui Dumnezeu ,,Cântarea
Dunării” a dezvoltat o bogată activitate în slujba Neamului său
românesc.
Descriu mai jos toate aceste prestațiuni.
Festival la cercul militar
În seara zilei de 28 Aprilie ,,Cântarea Dunării” dă în saloanele
Cercului Militar din Giurgiu un festival artistic-literar, în prezența
unui mare număr de concetățeni, precum și a reprezentanților
autorităților locale. A asistat de asemenea comandantul trupelor
sovietice din localitate.
S-a executat următorul
PROGRAM
1. Imnul Regal Român
2. Imnul Sovietic - Executate de corul Societății
3. Cuvânt ocazional rostit de d-l profesor Anghel Bărbulescu,
directorul artistic al Societății.
4. Doruleț, dorule, cor popular românesc - Executate de corul Soc.
sub conducerea
5. Uj i a li moloda, cor popular rusesc - D-șoara profesoară Lucia
Dorondoc
6. Recitări spuse de elevul Maximilian Ioan de la Liceul ,,Ion
Miorescu”
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7. Sketsch muzical executat de coriștii Mincu Bocea, Ion Bărăscu și
Vasile Petrescu
8. Schițe umoristice spuse de coristul Mincu Bocea (student)
9. Iac așa, cântesc popular românesc - Executate de corul Soc. sub
conducerea
10. Pe-al nostru steag, cântec patriotic românesc
- d-lui prof
Anghel Bărbulescu
A urmat
DANS

______________________
__________
LA PENITENCIAR
Luni 7 Mai 1945
În a doua zi de Paști, Luni 7 Mai 1945, după terminarea sfintei
liturghii, la biserica catedrală, credincioșii din biserică, preoții și
corul ,,Cântării Dunării”, încolonați în procesiune, au mers la
Penitenciarul din localitate, unde s-a ținut o ședință de moralizare
pentru deținuții din acel arest.
Prea cucernicul Protopop Constantin Vasilescu și preoții
David Bădărică și Ion D. Nae de la biserica catedrală și preotul Petre
Gongescu de la biserica ,,Sf. Nicolae”, au oficiat un serviciu divin în
fața deținuților, ce erau înșirați în curtea Penitenciarului.
Răspunsurile la acest serviciu au fost date de corul ,,Cântarea
Dunării”, sub conducerea profesorului Anghel Bărbulescu.
După terminarea serviciului divin au ținut cuvântări pentru
deținuți P.C. Protopop Constantin Vasilescu în numele bisericii, D na avocat calotă în numele femeilor antifasciste și profesorul Anghel
Bărbulescu în numele ,,Cântării Dunării”.
D-l Bărbulescu adresându-se deținuților le spune: Noi n-am
venit aici să vă judecăm, sau să vă mustrăm pentru greșelile care v au adus aici. Noi am venit, ca prin slujba ce s-a săvârșit aici de prea
cucernicii părinți, prin cântările noastre, să trezim în voi lumina vie a
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Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am venit să
vă aducem tradiționalele ouă roșii. Ciocnindu -le între voi desigur că
gândurile voastre vor zbura în căminele voastre, unde, acum părinții
și frații voștri, soțiile și copiii voștri sunt strânși în jurul mesei
ciocnind ouălele cu ochii înlăcrimați de vederea scaunului gol pe
care altă dată stăteați voi. Dar, lacrimile lor și lacrimile voastre de
acum vă vor aduce mântuirea de mâine, când conștiințele voastre vă
vor trezi și purta pe alt drum decât cel ce v-a adus aici și atunci
aducându-vă aminte de clipa mântuirii de acum, nu numai că nu veți
mai plânge, dar veți ridica ochii spre cer și veți mulțumi bunului
Dumnezeu, care astăzi v-a trimis prin noi mântuirea.
Corul ,,Cântarea Dunării” a executat câteva cântece populare
și patriotice.
Credincioșii din parohia bisericii ,,Adormirea Maicii
Domnului”, care veniseră cu noi au împărțit daruri deținuților.

______________________
__________
ÎN COMUNA BĂLANU
Duminică 20 Mai 1945
În dimineața zilei de Duminică 20 Mai 1945 coriștii ,,Cântării
Dunării”, îmbarcați într-un autocamion mare al Prefecturii județului
Vlașca, au pornit în apostolat creștin și românesc în comuna Bălanu,
5 kilometri departe de Giurgiu-Pitești.
După un sfert de oră de drum suntem în fața bisericii satului
Bălanu, înăuntrul căreia corul se așează în partea dreaptă la intrare,
de unde cântă răspunsurile sfintei liturghii, oficiată de părintele Radu
Pavel, parohul bisericii, care fusese anunțat din vreme de venirea
noastră.
Biserica era ticsită de lume.
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După terminarea Sfintei Liturghii părintele Pavel a mulțumit
coriștilor lăudând acțiunea de propagandă creștină și românească a
,,Cântării Dunării”.
După ieșirea din biserică preotul, credincioșii și coriștii au
mers în pădurea din capul satului, unde s-au cântat cântece populare
și patriotice, după care s -a prânzit cu ceea ce fiecare își adusese de la
Giurgiu.
______________________
__________

CONCERT DE GALĂ
Sâmbătă 16 Iunie 1945
Către sfârșitul lunii Mai 1945 am fost vizitat de preotul prof.
Ion Hurduc, directorul Căminului Cultural al județului Vlașca, care
mi-a propus participarea corului ,,Cântarea Dunării” la un concert de
gală, alături de artiștii: Nella Dimitriu primă contraltă, George
Ștefanovici – prim tenor, Mircea Buciu – prim bas și Aglae
Mihăilescu Toscani – pianistă, toți de la Opera Română din
București.
Am supus această propunere Comitetului artistic și Consiliului
de Administrație, care au aprobat participarea solicitată de Căminul
cultural, căruia am comunicat-o fixând de comun acord data
concertului pentru seara zilei de Sâmbătă 16 Iunie 1945. Am predat
de asemenea o notă de piesele cu care corul nostru intră în programul
acestui concert.
Căminul cultural a afișat concertul și a plasat biletele, angajând pentru concert sala cinematografului ,,Europa” din
localitate.
La data respectivă sala era plină de ascultători. Au asitat de
asemenea domnii: Octavian Neamțu, directorul General al Căminelor
98

culturale din Ministerul Propagandei și colonelul de artilerie Teodor
Marinescu din Ministerul Armatei- președintele de onoare al
,,Cântării Dunării”.
S-a executat programul următor:

Sala Teatrului Cinema ,,EUROPA” din Giurgiu
SÂMBĂTĂ 16 IUNIE 1945, ORA 8.30 SEARA

PROGRAMUL
CONCERTULUI DE GALĂ
ORGANIZAT DE

CĂMINUL CULTURAL al județului Vlașca
CU BINEVOITORUL CONCURS AL:
Societății Muzicale ,,CÂNTAREA DUNĂRII”
Domnișoarei NELLA DIMITRIU
primă contraltă la Opera Română din București
Domnului GEORGE ȘTEFANOVICI
prim tenor la opera Română din București
Domnului MIRCEA BUCIU
Prim-bas la Opera Română din București
La pian:
Doamna AGLAE MIHĂILESCU-TOSCANI
de la Opera Română din București

Partea I
1. a) Ed. Hübsch...........................................Imnul Regal Român
b) A. Alexandrow.....................................Imnul Uniunii Sovietice
executate de corul Soc. ,,Cântarea Dunării”
2. Cuvântul D-lui Președinte al Căminului Județean Prefect I.
Marian-Parisești
3. a) Cilea.....................................................Arie din opera
,,Arleziana”
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b) Buzzi-Peccia........................................Mal d’amore
c) Buzzi-Peccia........................................Carmela
executate de D-l George Ștefanovici
4. a) F. Flotow ........................................... ,,Târgul servitoarelor” cor
din opera ,,Martha”
b) A. Novikowa..................................... ,,Vniz po matușche po
Volghe
5. a) Rubinstein...........................................Romanță
b) Bizet....................................................Arie din opera ,,Carmen”
c) Mussorsky...........................................,,Kozak”, dans căzăcesc
d) Mustazzo ............................................Cântec popular spaniol
executată de d-șoara Nella Dimitriu
6. a) Anghle Bărbulescu............................Nășicuță Radă
b) Anghle Bărbulescu............................Cântecul fusului
executate de corul Soc. ,,Cântarea Dunării”
7. a) Delibes...............................................Arie din opera ,,Lakme”
b) Mozart............................................... Arie din opera ,,Don Juan”
c) Gounod............................................... Arie din opera ,,Faust”
executate de D-l Mircea Buciu
Partea a II a
1. a) Saint-Soens............................................Corul final
,,Oratorio de Noel”
b) Nekrasova............................................... Uj i ia li moloda
Executate de corul soc. ,,Cântarea Dunîrii”

din

2. a) ***........................................................... Cântece românești
Executate de D-l George Ștefanovici
3) G. Bizet....................................................3 coruri din ,,Arleziana”
Executate de corul Soc. ,,Cântarea Dunării”
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4. a) Sabin Drăgoi...........................................Crizanteme
b) Niculae Lungu........................................ Cântec
c) Mihăilescu Toscani................................Și mi-e dor
d) Mihăilescu Toscani................................ Aoleo, lele Mărie!
Executate de d-șoara Nella Dimitriu
5. a) Anghel Bărbulescu.................................Doruleț, dorulețule
b) D. Ionescu-Iași......................................Iac-așa!
Executat de corul Soc. ,,Cântarea Dunării”
6. a) Mihail Vulpescu....................................Doina haiducului
b) Mihăilescu Toscani...............................Toarnă vin peste pelin
c) Danga.................................................... Zamfira
d) S. Niculescu........................................... S-ar găti badea de
nuntă
Executate de D-l Mircea Buciu
7. Ciprian Porumbescu ...............................Pe-al nostru steag
Conducerea corurilor: No. 3 și 5 din partea I D-ra prof. Lucia
Dorondoc
Restul corurilor: D-nul prof. Anghel Bărbulescu.
Acompaniamentul la pian susținut: 1) La corurile No. 1 și 3 din
partea II D-ra Nelly Zalewsky din ,,Cântarea Dunării”
Pentru tot restul programului: D-na Aglaie Mihăilescu-Toscani de la
Opera Română din București
Reproduc mai jos ceea ce a scris despre acest concert ziarul
din Capitală
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Jurnalul de dimineață
Vineri 20 Iulie 1945
FESTIVITATEA CULTURAL-MUZICALĂ DE LA GIURGIU
GIURGIU, 17. În cadrul activității Căminului Cultural al jud.
Vlașca s -a desfășurat în localitate o mare festivitate culturalmuzicală, cu contribuția prețioasă a elementelor Operei Române din
București și în deosebi a soc. muzicale ,,Cântarea Dunării” din
Giurgiu.
Este cazul să subliniem indiferența arătată acestei festivități,
de admirabilă ținu tă artistică, tocmai de cei chemați a da un impuls
de eră nouă vieții culturale din orașul nostru.
Totuși, entuziasmul cu care a fost primită această festivitate de
către cei prezenți, trebuie să constituie o satisfacție pentru
organizatori că eforturile lor au fost apreciate cu m ultă înțelegere.
D. av. Ion Marian Parisești, prefectul județului și președintele
Căminului Cultural județean, a evidențiat valoarea acestei festivități
cu care își începe activitatea instituția ce prezidează, aducând elogii
și mulțumiri oaspeților din București și mult încercatei Soc.
,,Cântarea Dunării”.
După intonarea Imnului Regal Român și a imnului Uniunii
Sovietice, care au fost ovaționate de asistență, d. George Ștefanovici,
prim tenor de la opera Română, a executat bucăți muzicale din
repertoriul străin și român, demonstrând alese calități muzicale.
De asemenea, d. Mircea Buciu prim bas al Operei din
București, a cântat cu prestanță și mult colorit muzical arii din
,,Faust”, ,,Don Juan”, precum și bucăți muzicale din Mihăilescu Toscan, Vulpescu și alții.
A făcut deosebită impresie, apariția d-rei Nella Dumitriu,
contraltă de la Opera Română din București, originară din Giurgiu –
care a prezentat concetățenilor săi, un progr am variat, dar selecționat
de muzică spaniolă, rusă și românească.
D-ra Nella Dumitriu, a cărei evoluție în domeniul muzical a
fost urmărită cu mult interes de giurgiuveni, a cântat aria din
,,Carmen” de Bizet, demonstrând progresele realizate și care i-au
atras ovații nesfârșite.
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Partea cea mai importantă a programului a fost susținută de
corul soc. muzicale ,,Cântarea Dunării”, dirijat de maestrul Anghel
Bărbulescu și a d-rei prof. Lucia Dorondoc.
În deosebi, merită a fi apreciat corul final din ,,Oratorio de
Noel” de Saint-Saens, a cărui execuție reamintește tuturor prestigiul
de care se bucură soocietatea muzicală ,,Cântarea Dunării” în țara
noastră ca și forța creatoare imprimată executanților de către
maestrul-profesor Anghel Bărbulescu.
Relevăm contribuția d-nei Aglae Mihăilescu-Toscani ca și a drei Nelly Zalewski. Festivitatea s-a bucurat de un succes răsunător.
O VIZITĂ CAMARADEREASCĂ
Duminică 8 Iulie 1945
Unul dintre foștii coriști ai ,,Cântării Dunării”, domnul Nicu
Radulian, mă anunță prin fratele său, că ar dori să vină la Giurgiu cu
corul societății de telefoane din București, pe care îl conduce el, cu
care ar vrea să cânte la biserica catedrală din orașul nostru și ne
roagă să le cedăm locul la biserică în ziua de Duminică 8 Iulie 1945.
Am acceptat îndată; ba mai mult: am lansat următorul anunț:
Cetățeni,
Societatea ,,Cântarea Dunării” vă aduce la cunoștință, că în
ziua de Duminică dim. 8 Iulie a.c. va sosi în localitate, spre a cânta
imnurile Sfintei Liturghii la Biserica Catedrală ,,Adormirea Maicii
Domnului”
CORUL SOCIETĂȚII DE TELEFOANE
sub conducerea concetățeanului nostru
D-l NICU RADULIAN
însoțit de:
P.C. Preot DEM RĂDULESCU, Parohul bisericii Albe din București
și Diaconul DASCĂLU de la Sf. Patriarhie
Vă rugăm, să participați la această manifestație artistică
creștinească și românească.
Soc Muzicală ,,Cântarea Dunării”
Pe unul din aceste afișe oaspeții au scris următorul
OMAGIU
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Societății ,,Cântarea Dunării” adus de către Corul ,,Soc. de
Telefoane” al bisericii ,,Albă” din București, cu ocazia vizitei făcută
în orașul Giurgiu în ziua de Duminică 8 Iulie 1945 pentru frumoasa
și nepieritoarea amintire ce ne-a făcut prin dragostea cu care ne-a
primit.
Pr. Dem Rădulescu
N. Radulian
știlo
Urmează semnăturile cori
r soc. de telefoane.

SERBAREA ZILEI DE 23 AUGUST 1945
În ziua de 22 August 1945 Cântarea Dunării primește de la
Prefectura județului Vlașca adresa N; 15238 cu urmă torul cuprins:
“Cu onoare vă rugăm să binevoiț i a lua parte la Te Deumul
ce se va oficia mâine 23 August a.c., orele 10 dimineața, la oborul
Principelui Nicolae, pentru sărbătorirea zilei eliberării poporului
român”.
Prefect (ss) Indescifrabil
În ziarul “UNIVERSUL” de la 24 August 1945 a apărut o
relatare asupra acestei serbări, din care reproduce un fragment:
“Serbarea zilei de 23 August s-a făcut și în orașul nostru cu
un fast deosebit. Orașul a fost pavoazat cu drapele naționale și ale
marilor națiuni unite, iar pe străzile principale au fost expuse
lozincile care indica tuturor noua orientare pe care a pășit țara”. Pe
platoul terenului de la barieră, Principele Nicolae ca si pe strada
Gării, în urma măsurilor luate de d. Mihail Zamfirescu, primarul
orașului, s-au amenajat tribune. La ora 10 pe terenul amenajat la
Camera de Comerț s-a oficiat un Te Deum de un sobor de preoți în
frunte cu protoierii C.Vasilescu și I. Serghie, răspunsurile fiind date
de corul “Cântarea Dunării”, sub conducerea d.lui prof. Anghel
Bărbulescu.
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În ziua de 8 Noiembrie 1945 “Cântarea Dunării” din Giurgiu
expediază Suveranului țării o telegramă :
M.S.Regelui Mihai I
Palatul Regal București
Cu ocazia onomasticei Majestății Voastre Societatea
muzicală Cântarea Dunării din Giurgiu Vă urează viață lungă și
fericită, domnie liniștită, rodnic ă și glorioasă pentru fericirea
neamului, a țării și a Majestății Voastre, pentru care toți românii
avem cea mai desăvârșită credință ș i cel mai deplin devotament.
Președintele Societății
Alexandru Mândreanu
Avocat Giurgiu
La această telegramă s-a primit următorul răspuns:
CASA M.S.REGELUI
București 24 Noiembrie 1945
Nr. 318
Domnule, Preș edinte,
MAJESTATEA SA REGELE mă însărcinează a vă
transmite Înlate Mulțumiri pentru bunele urări exprimate de Domnia
Voastră în numele membrilor Societății Muzicale “Cântarea
Dunării”, cu prilejul aniversării numelui AUGUSTULUI nostrum
SUVERAN:
Primiți vă rog, Domnule Preș edinte, asigurarea
deosebitei mele considerații –
MARESALUL CURȚII REGALE. (ss) Indescifrabil
Domniei Sale
Domnului Avocat Al. Mândreanu
Președintele Societății Muzicale “Cântarea Dună rii”, Giurgiu.
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ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 1946
Ca’n toți anii precedenți și de data aceasta Cântarea Dunării a
paș it pragul noului an cu Dumnezeu înainte; corul societății a cântat
în dimineața de 1 Ianuarie atât la serciviul sfintei liturghii, cât și la
Te Deumul, oficiat în biserica catedrală “Adormirea Maicii
Domnului” și tot ca’n toți anii de până acum și’n anul acesta corul a
cântat în fiecare Duminică și sărbători legale la biserică. Ba mai mult
în urma intervenției domnului Ș tefan Voiculescu, unul din cei doi
președinț i de onoare ai Societății, - corul Cântarii Dunării dă un
fragment din el bisericii “Sf. Nicolae” pentru a cânta acolo în
permanență. De acum încolo d.l. Țoculescu alimentează bugetul
Societății cu însemânate sume de bani.
Tot în anul acesta d.l. Nicolae Verziu, comerciant din localitate,
ne-a oferit, în mod gratuit, marele salon din imobilele sale din Strada
Alexadriei, pentru a servii la sediul al Societății. În acest salon se fac
de acum repetițiile corului și tot aici se țin din două în două
săptămâni șezători muzicale urmate de dans la care luau parte
gratuity numai membrii și invitații Societăț ii.
Dar anul 1946, ar fi putut însemna pe răbojul lui un mare
eveniment în viața “Cântării Dună rii”, dacă intervenții răutacioase
mi-ar fi zădărnicit aceasta. Iată despre ce este vorba:
Unul dintre frumoasele vise ale Cântării Dunării a fost
întotdeauna să-și contruiască un local propriu, cu sala de spectacole,
modernă cu sună turnată cu pian, etc.
Profitand de legăturile mele personale cu Primarul de atunci
al orașul Mihail Zamfirescu, pe care-l avusesem corist în corul
Șantierului Naval Giurgiu, și-am cerut să cedeze Cântării Dunării un
teren central, pe care aceasta să-și construiască localul care ar fi fost
una din podoabele orașului.
Rugamintea mea își aflase corul dorit în sufletul Primarului,
care la 18 Martie 1946, (indecifrabil).
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PRIMĂRIA ORAȘULUI GIURGIU
SERVICIUL ADMINISTRATIV
N: 1449
Data: 18 Martie 1946
Domnule Președinte,
Ca răspuns adresei dv. N:58/946 avem onoarea de a vă face
cunoscută ca apreciind cererea dvs. De a vi-se da un teren unde să se
construiască sediul acelei societății, si cu care suntem de acord, am
dispus ca aceasta cerere împreună cu referatul d.lui arhitect al
orașului să fie rezolvată imediat după primirea planului de
sistematizare ce se găseș te la oficiul Tehnic al Ministerului
Afacerilor Interne.
PRIMAR, Mihail Zamfirescu
Seful Serviciului, C. SERBANESCU
Domniei Sale
Domnului Președinte al Școlii Muzicale Cântarea Dună rii

La întrevederea pe care am avut-o cu Primarul în urma
acestei aduse a fost chemat pentru consultare și Dl N. Dobrescu,
Arhitectul orașului.
Eu am cerut pentru palatul Cântării Dunării:
1. Locul viran din centrul orașului, colț cu strada Al. Lahovari, devenită mai tarziu str. Molotov. – Aici intenționăm să
clădim un local mare și decorativ, cu magazine mari la parter,
iar la etaj sala mare cu scenă turnată, cu ecran pentru
cinematograf unde avea să aibe loc: concerte, teatru, operă,
concerte simfonice, cinema, etc.
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Arhitectul a stăruit, ca acest loc nu ne poate fi cedat de oarece
în planul de sistematizare al oraș ului, el este rezervat pentru
nu știu ce altă construcție. Nu mult după aceia î nsă Primăria a
construit pe acest loc o “bodeguță”, câteva chioșculețe pentru
ziare, produse, C.A.M., etc., precum și un “panou de onoare”.
Am văzut atunci că un “palat al Culturii” pe
care vrea să-l construiască Cântarea Dunării, valora cu mult
mai puțin decât un “bordei al băuturii”, - bodeguța sus
pomenită.
2.
Prima mea cerere nebucurându-se de succesul pe care
pentru toate motivele îl speram, am cerut locul din piaț a
halelor cunoscut sub numele de “triunghi”; dar și acesta în
urma explicațiilor Arhitectului, mi-a fost refuzat, cu toate că
mai tarziu s-a construit pe el un fel de margherniță pentru șc.
de electricitate.
Dupa ample discuțiuni Arhitectul a fost însărcinat să
caute un loc potrivit scopului pentru care se cerea. Am mers
cu el la Serviciul Tehnic al orașului, unde Studiind planul
orașului, am căzut de acord asupra terenului pe care altă dată
fusese piața “Sf. Gheorghe”.
A doua zi 14 Martie 1946, am trimis Primăriei adresa
N: 10, cu următorul cuprins:
Domnule Primar,
La adresa dv.N: 1449 din 13 Martie a.c. avem onoarea
a vă reamintii, că în urma cercetărilor ce s-au facut de d.l.
Arhitect posterior avizului menționat în adresa dv. De mai
sus, s-a găsit totuși și dv. Ați acceptat și ne-ați promis, să nu
cedați pentru clădirea localului “Cântarea Dunării”, terenul
fostei pieț e “Sf. Gheorghe”, stabilind cu acea ocazie, ca veț i
intervenii la Ministerul Afacerilor Interne pentru
întocmireaunui Decret. Lege, acre să vă autorizeze, să cedați
Societății noastre acel teren.
Reamintindu-vă cele de mai sus cu onoare vă rugam
Domnule Primar, să binevoiți a rămâne la această ultimă
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hotarare a dv. Intervenind pentru decretarea cât mai curând a
autorizației de cedare, având î n vedere sosirea primăverii,
când am putea începe aprovizionarea și depozitarea pe teren a
materialelor necesare construcției localului.
Primiți, vă rugăm Domnule Primar, încredințarea
distinsei considerațiuni ce va păstră m.
Președinte, Avocat Al. Mândreanu
Director artistic, Profesor Anghel Bărbulescu
Secretar, G.T.Popescu
Domnului Primar al Oraș ului Giurgiu
În ziua de 13 Aprilie 1946 primim adresa următoare:
Frontul Progresist
Org. Jud. Vlaș ca
N: 189
14. IV.1946
Către
Soc. Muzicală “Cântarea Dunării”
Primind însărcinarea din partea comitetului de “Front Unic
Muncitoresc”, pentru organizarea sărbătoririi zilei de 1 Mai 1946, zi
care se va sărbători anul acesta cu un fast deosebit, având în vedere
situația deosebită în care se găsește țara noastră, vă rugam să
aprobați ca să dea concursul și Soc. “Cântarea Dunării” cu urmă torul
program:
1) 1 Mai, Internațională, Imnul Muncii, suntem stegari și
cântece populare.
Binevoiți a cunoaște ca aceste cântece, fac parte din
programul pe țară al zilei de 1 Mai, stabilit de F.U.M.
Tot în acest sens s-a luat legătura cu Soc. Muzicală
“Lyra” pentru a da concursul în această zi.
p. Secretar, (ss) Smărăndescu
Imediat dupa primirea adresei de mai sus s-a emis
următoarea:
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Convocare
D.nii membri ai Consiliului de Administrație și domnii
cenzari ai Societății Muzicale “Cântarea Dunării” din Giurgiu, sunt
rugați cu foarte multă insistent a lua parte neapărat la ședința ce se va
ține în ziua de 16 Aprilie a.c. la orele 19 precis, în localul școlii
primare de baieț i N:1, din strada Maior Marinescu N:8, pentru a
rezolva o chestiune de foarte mare importanță în legătură cu
Societatea noastră, cum și a discuta diferite chestiuni în legătură cu
bunul mers al Societății noastre.
Vice Preș edinte
Director artistic
Const. Serbănescu
Profesor Anghel Bărbulescu
Secretar, Gh. Th. Popescu
În urma celor discutate și hotărâte în Consiliu, Cântarea
Dunării cu adresa N:16 din 16 Aprilie 1946 scrie:
Titl.
Tineretului Progresist
Organizaț ia județului Vlașca, Giurgiu
La adresa Dl. N: 189 din 11 Aprilie a.c., avem
onoarea a vă aduce la cunoștință că, în ședinț a din 16
Aprilie a.c., Consiliul de Administrație al Societăț ii
noastre a aprobat concursul corului nostru, pe care l-aț i
solicitat pentru ziua de 1 Mai a.c., când va executa la
serbarea ce organizați următoarele cântece populare:
1.
2.
3.
4.
5.

Haz de necaz……………………………de G. Cucu
Nu-mi place………………………………..I. Vidu
Sârba-n căruță ………………………………….Danga
Tudorițo nene………………………..A. Bărbulescu
Iac’așa………………………………I.Ionescu Iași
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În ce priveș te restul corurilor indicate de dvs. în
sus citată adresa, Societății nu le are în repertoriu și din
lipsa de timp nu se pot învăța până atunci, corul fiind în
vacanță până la Duminica Tomii, 28 Aprilie a.c.
Vă rugăm să ne comunicați din timp locul și ora
la care se va începe serbarea.
Vice Preș edinte,

Director artistic

Eufrosina Germani

Profesor Anghel Bărbulescu
Secretar

Gheorghe Th. Popescu

Tot în acest scop am fost chemat la cabinetul Primarului, căruia în
urma insistențelor și presiunilor ce a încercat de a învăța și cânta cu
corul “Cântari Dunării”, la serbarea de la 1 Mai imnul
“Internațională”, i-am răspuns retras: - Prefer să’mi se taie amândouă
mâinile din coate, decât să fac aceasta”. – Rezultatul a fost ca
imediat și Primăria și Prefectura au tăiat subvențiile prevă zute în
bugetele respective pe acel an pentru “Cântarea Dunării”, iar mie
personal mi s-a făcut fișe la Securitate unde după cum vom vedea
mai tarziu mi s-a facut cinstea să fiu și arestat.
Tot pentru cele expuse mai sus, Primăria ș i-a retras
promisiunea de a ceda un teren pentru construirea palatului “Cântării
Dunării”.

Două concerte religioase
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“Cântarea Dunării”, al cărui cor simdat în două, caută în
fiecare Duminică și sărbători legale: majoritatea coriș tilor sub
conducerea profesorului de muzica Anghel Bărbulescu, directorul
artistic al Societății deservind biserica “Adormirea Maicii
Domnului”, catedrală orașului; iar cealaltă parte sub conducerea
profesoarei de muzică Lucia Dorondoc, la biserica “Sf. Nicolaie”; în
dorința de a ajuta cele două biserici la lucrările în curs de pictură a
hotărât sa dea în întregime celor două biserici.
După ce s-a obținut pentru această
Protoieriei locale s-a tipărit și lansat următorul anunț:

încuviințarea

“CÂNTAREA DUNĂRII-

GIURGIU”

DuminicĂ 2 Iunie, orele 10:30
Biserica “Adormirea Maicii
Domnului”
Catedrala orașului

RELIGIOS

Duminică 16 Iunie 1946, orele
10:30
Biserica “Sf. Nicolae”
Din localitate

CONCERT

urmat de
Conferința P.C. Preot Ioan
Popescu –Letca
Va vorbi despre:
“Iisus în poezia
cultă”
Programul va cuprinde lucrări de: Davidov, Popescu, Brănești Gh.
Cucu, Silcher,
Vorobchievici, Costescu, Bărbulescu și Boriniansky.
Conducerea muzicală: D.l. Profesor Anghel Bărbulescu și D.ra
Profesoară
Lucia Dorondoc.
Încasările toate vor fi donate bisericilor respective pentru facerea
picturilor.
Invitațiile se găsesc la Drogheria Gogu Ioan Giurgiu

Conferința P.C.Preot Pavel Radu,
care va vorbi despre:
“Procesul lui Christ”

Redau mai jos programele ambelor concerte:
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PROGRAMUL CONCERTULUI
de la Biserica Catedrală

Partea I
A.Bărbulescu – Tatăl
Nostru
I. Costescu – Ectenia
întreită
Soliști
D-ra Eliza Petrescu, soprană
Valy Anghelescu, alto
D-l Mincu Bocea, tenor
Mihail Vizante, bas
A.Bărbulescu – Pre Tine

Partea II
“Procesul lui Christ”
Conferința ținută de P.C.
preot Radu Pavel
Partea III
Vorobchievio – Psalmul
149
A. Bărbulescu –
Răspunsurile
Popescu Brănești –
vă
Priveghiați și
rugați
Solista: Eliza Petrescu

Soliști:
D-ra Niculina Ionescu
D-l Mihail Vizante
A. Bărbulescu – Imnul
G.Cucu – Nu pricep
Heruvimilor
Curata
Solist: Mincu Bocea
Solist: M.Vizante
Davidov – Cerurile
G.Cucu – Imnul
spun
Patriarhal
ți
Golgota
Solist: M.Vizante
Silcher – Privit
Conducerea muzicală: D-l Profesor Anghel Bărbulescu
șiD-soara Profesoara Lucia Dorondoc.

PROGRAMUL CONCERTULUI
de la Biserica “Sf. Nicolae”
Partea I

1. A.Bărbulescu –
Tatăl nostrum
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4. G.Popescu,
Branești -

2. A. Bărbulescu –
Imnul Heruvimilor
3. Gh. Cucu – Nu
pricep Curată
Solist: M.Vizante,
bas

Privegheați și vă
rugați
Solista: Eliza
Petrescu, soprană

Partea II

“Iisus în poezia cultă”

Conferința ținută de C.S.Preot Ion Popescu – Letca de la Biserica
“Adormirea Maicii Domnului”, Catedrala orașului Giurgiu.

Partea III

1. Vorobchievici –
Psalmul 149
2. Davidov – Cerurile
spun.

3. F.Silcher – Priviți
Golgota
4. G. Cucu – Imnul
Patriarhal
Solist: M.Vizante,
bas
Conducerea muzicală: D-l Profesor Anghel Bărbulescu
și
D-soara Profesoară Lucia
Dorondoc.
Ambele concerte s-au achitat în fața numeroșilor
ascultători cu o executare justă,strabătută de simțămâ ntul
evlaviei sfinte.
La concertul de la Catedrală s-a obținut un
beneficiu net de lei 171500 una sută șaptezeci și una mii
cinci sute lei), care au fost predate bisericii cu următorul
proces verbal:
Proces Verbal
Astăzi, 5 Iunie 1946
Subsemnații: preot Ioan Popescu – Letca, parohul
bisericii Adormirea Maicii Domnului – Catedrala orașului
Giurgiu ș i Gheorghe Cristescu, casierul Societății
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Muzicale “Cântarea Dunării” din Giurgiu, constatăm prin
prezentul proces verbal cele ce urmează:
Pentru concertul religios dat de corul Soc.
Muzicale “Cântarea Dunării” în ziua de 2 Iunie 1946 în
biserica Catedrală “Adormirea Maicii Domnului”, s-au
emis și plasat 200 (două sute) de invitații enoriaș ilor
acestei biserici, de la care s-a obținut donații în valoare
totală de una sută șaptezeci și unu cinci sute lei.
Din această sumă scăzându-se costul afișelor
și al invitațiilor în suma totală de ________ .
Rămâne un beneficiu net în suma totală de lei 171500
pe care Societatea Muzicală “Cântarea Dunării”, l-a donat
în întregime bisericii pentru plata tabloului ce se va picta
deasupra cafasului în care cânta corul și care sumă s-a
încasat de biserică cu recipisa N: 46/1946, atașată la
prezentul proces verbal.
Pentru care am dusat prezentul proces verbal în
dublu exemplar, din care originalul s-a luat de Societatea
Muzicală “Cântarea Dunării”, iar duplicatele de către
parohia bisericii “Adormirea Maicii Domnului”.
Parohul bisericii Catedralei
“Adormirea Maicii
Domnului” - Pr. I.Popescu
Casierul Societății Muzicale “Cântarea Dunării” (ss) Gh. Ioan
Parohia Bis. “Adormirea Maicii Domnului”
Giurgiu
S-a primit de la Societatea C. Dunării suma de lei – drept
contribuție benevolă pentru repararea bisericii și una sută
șapte zeci și una de mii cinci sute.
Casier, (ss) Pr. I. Popescu
De la concertul dat în biserica “Sf. Nicolae” a rezultat un
beneficiu net de lei 478000 (patru sute șa ptezeci și opt
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mii lei, suma care s-a predate în întregime bisericii
respective cu procesul verbal ce urmează:
Proces verbal
Astăzi………………………………….1946
Subsemnatul preot P.Gongescu, parohul bisericii
“Sf.Nicolae” din Giurgiu ș i Gheorghe Cristescu, casierul Socieatății
Muzicale “Cântarea Dunării”, din Giurgiu, constatăm prin prezentul
proces verbal cele ce urmează:
Pentru concertul religios dat de corul Societății Muzicale
“Cântarea Dunării”, din Giurgiu în ziua de 16 Iunie 1946 în biserica
“Sf. Nicolae” din localitate, s-au emis și plasat 200 (două sute) de
invitații enoriaș ilor acestei biserici, de la care s-au obținut donații în
valoare totală de …………….lei 560.000
Din această sumă, scăzându-se costul afișelor și al
invitațiilor în sumă totală de ………………………lei 82.000
Rămâne un beneficiu net în suma totală de lei 478.000.
pe care Societatea Muzicală “Cântarea Dunării”, l-a donat în
întregime bisericii pentru acoperirea cheltuielilor ce se vor face cu
mici îmbunătățiri aduse bisericii și care suma s-a încasat cu recipisa
atașată la prezentul proces verbal.
Pentru care am adresat prezentul proces verbal în dublu
exemplar, din care originalul s-a luat de Societatea Muzicală
“Cântarea Dunării”, iar duplicatul de către parohia bisericii Sf.
Nicolae.
Parohul bisericii “Sf. Nicolae”
Delegatul Societăț ii Muzicale “Cântarea Dunării”, Giurgiu
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ÎN COMUNA FRĂTEȘTI
-Duminică, 30 Iunie 1946 –
La sfârșitul lunii Iunie corul Cântării Dunării își încheie
activitatea conctractuală la biserică. În anul acesta s-a efectuat
această încheiere printr-o excursiune la Frăteș ti cu trenul. Aici corul
a mers la biserica unde a cântat imnele sfintei liturghii, la sfarșitul
căreia d.l.colonel Teodor Marinescu, președinte de onoare al
Societății a rostit o alocuțiune cu subiectul: “Biserica în viața
poporului român”. Termină arătând scopul educative moral al
venirii corului societății Căntarea Dunării acolo. Cum venirea
noastră nu fusese anunțată credeam că de data asta vom profeții în
pustie, dar spre marea noastră mulțumire ne-am înșelat, biserica era
plină de lume, cu toate ca în acel sat este și o biserică adventistă
situată chiar în mijlocul satului. Succesul Cântării Dunării a fost deci
cu atât mai mare.
Cu această ocaziune corul a cântat în aceea biserică la
cununia unui corist de al nostru și la botezul copilului lor; după care
am luat masa în fața bisericii, pe un deal acoperit cu iarbă, de pe care
ni-se proiecta întreaga panoramă a satulu. La masă s-a servit ce-ia ce
fiecare își adusese de acasă.
IAR LA FRĂTEȘTI
- Duminică, 14 Iulie 1946 –
În ziua de Duminică 14 Iulie 1946, comuna Frătești adăpostit
un cerc pastoral al preoților din Protopopiatul circumscripției I și un
cerc cultural învățătoresc. La ambele a asistat si Prefectul județului
Grigore Carabecu.
În vederea acestui eveniment am fost vizitat de inspectorul
scolar, Constantin R. Constantin, care a apelat la concursul corului
Cântării Dunării.
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În dimineața de 14 iulie coriștii îmbar cați în autocamionul cel
mare al Prefecturii au pornit din Giurgiu spre Frătești, unde au
descins la biserică; aici au cântat răspunsurile Sfintei Liturghii,
oficiată de un mare sobor de preoți.
De la biserică s-a mers la școală, unde s -a servit o msă
copioasă, oferită de corpul învățătorilor, frumos și elegant servită de
învățătoare.
Pe o scenă improvizată în curtea școlii și în prezența
autoritățiilor, preoților, învățătorilor și a unui număr mare de săteni,
a avut loc după prânz o șezătoare culturară artistică, partea artistică
fiind rezolvată exclusiv Cântării Dunării.
Au cuvântarea: în numele preoților : preotul profesor Ion
Hurduc de la liceul ,,Ion Maiorescu” din Giurgiu și preotul Ion
Rizescu de la biserica din Brănești; numele învățătorilor inspectorul
școlar Constantin R. Constantin; iar în numele Cântării Dunării
avocatul Stelian Tomescu tenor în corul societații și șef al secției de
propangandă din Cântarea Dunării, care și -a încheiat cuvântările
adresându-se astfel:
Domnule Prefect,
Vă rugăm, să contactați pe concursul nostrum neprecupețit,
ori de câte ori va fi vorba de o manifestare culturasră și național românească.
ÎN COMUNA ARSACHE

-Duminica 11 August 1946 –
În cadrul activității Căminului Cultural Județean, Prefectura
județului Vlașca a organizat o șezătoare culturală artistică în comuna
Arsache, 20 de km distanță de Giurgiu, pe șoseaua județeană
Giurgiu-Zimnicea. Șezătoarea s -a ținut în localul Căminului Cultural
din acea comună în după amiaza zilei de Duminică 11 August 1946,
în prezența Prefectului Grigore Carasecu, preotului professor Ion
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Hurduc, directorul Căminului Cultural Județean, inspectorului școlar
primar Constantin R. Constantin, preoți și învățători din comuna
Arsache și din comunele vecine, precum și mulți săteni.
Ca’n toate ocaziunile de acest fel, Cântarea Dunării, a fost
chemată să-și dea concursul și ca întotdeauna Cântarea Dunării nu și a precupețit concursul ei, susținând toată partea artistică a șezătoarei
cu un program de cântece populare românești.
ÎN COMUNA COMANA
-Duminica 25 August 1946Învitat de cooperative ,,Șerban Voevo’’, condusă de d.nii Gh.
Vărbănescu și I.Balgiu, corul Cântării Dunării merge în dimineața
zilei de Duminică 25 August 1946 în comuna Comana. În vederea
sosirii noastre, gara Comana era pavoazată cu ghirlande de verdeață
și steaguri tricolore românești. La descinderea din tren, am fost
primiți de d.nii Vârbănescu, Balgiu, preotul plășii și primarul
comunei, care ne-au condus la biserica satului (fosta mănăstire),
unde eram așteptați de foarte mulți sătenii. Aici, corul a intrat în
slujba Sfintei Liturghii, cântând răspunsurile respective într-o
atmosferă de pietate rar întâlnită.
După terminarea Sfintei Liturghii, împreună cu preotul și toată
asistența am mers în fața micului, d ar frumosului mausoleum din
curtea mănăstirii, unde s-a oficiat un serviciu pentru pomenirea
eroilor comăneni, morți în cele două războaie mondiale pentru
apărarea Patriei. Când corul a intonate ,,Veșnica pomenire’’, ochii
tuturor s-au umezit de lacrimi.
De aici am fost conduși la Școala de menaj, instalată în fosta
Arhondărie a Mănăstirii. Aici, cu toate că școala era în curs de
inspecție, în care scop venise inspectorul general școlar Ionescu
Sisești, ni s-a servit masa de către elevele școlii, într-o ținută demnă
de toată lauda.
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La orele 16 a avut în localul Căminului Cultural din acel sat un
concert dat de corul Cântării Dunării, care s-a transformat într-o
grandioasă și înflăcărată manifestatie național românească.
Pe șosea, în fața Căminului Cultural, în sunetele Horei Unirii,
sătenii și oaspeții lor coriștii Cântării Dunării, au încins o horă plină
de avânt.
Au cuvântat la concert d.nii; pretor Stoenescu, avocat H.
Ruse, primarul comunei și Gh. Vârbănescu; tuturor le -a mulțumit
Directorul artistic al Cântării Dunării, care a spus între altele; plecăm
din mijlocul dv. Fericiți de a fi putut ține o zi aprinsă, făclia
neamului nostrum, care v-a încălzit inimile, așa cum ne-ați dovedit
toată ziua și mai ales în hora izbucnit ă în mod spontan adineauri.
Ziua de azi, spune Directorul artistic, a înscris una din cele
mai frumoase pagini în istoria Cântării Dunării.
În drumul spre gară, inspectoratul general școlar Ionescu
ști
s-a interest de trecutul și activitățile Cântării Dunării,
Sise
promițându -mi că va raporta Ministerului său cele petrecute azi la
Comana.
UN DAR
În dorința de a stimuli cât mai mult activitatea rodnică și
românească, a Cântării Dunării din orașul său natal d -nul Ștef an
Țoculescu, unul din cei doi președinți de onoare ai Societății trimite
acestuia prin secretarul său Mincu Bocea, tenor în corul Societății,
dar în bani, în valoare de 1.000.000 (un million) lei.
Cântarea Dunării îi confirm primirea acestui însemnat dar
cu adresa Nr. 143 din 12 Septembrie 1946 scriindu-i;
D.lui Ștefan Țoculescu
București
B-dul Elisabeta N; 5
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Avem onoarea a vă confirma primirea sumei de 1.000.000
lei, (un million lei), ce ați binevoit a trimite ca donație pentru
susținerea Societății, al cărei Președinte de onoare sunteți.
Luând act de nobilul dvs. gest și de grija ce purtați
promovării culturii românești, prin Cântarea Dunării, vă rugăm să
binevoiți a primii odată cu mulțumirile întregului Consiliu l de
Administrație și încredințarea, că atât instrumental executive al
societății de toate categoriile, fac zid în jurul Președintelui de onoare
și-l asigură de toată stima și dragostea lor.
Președinte activ.

Director artistic

Av. Alex. Mândreanu
Prof. Anghel Bărbulsecu

CONCERT URMAT DE BAL LA COMANA
-Duminică, 15 Septembrie 1946Succesul de la 25 August a acestui an a determinat
Consiliul nostrum de administrație, să se gândească la o nouă
peregrinare la Comana, hotărând ca aceasta să aibe loc Duminică 15
Septembrie 1946, când să se dea acolo un concert urmat de bal.
Conform programului anunțat în dimineața acelei z ile corul
Societății a cântat la Sf. Liturghie oficiată în biserica din Comana.
Seara sălile de clase ale școlii erau pline de lume, venită
să înalțe sufletele și să trăiască câteva ore de viață românească
superioară. Atât concertul de la început, cât și balul ce i-a urmat, s-au
bucurat de un success care a întrecut așteptările noastre.
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A doua zi, dimineață, de la bal s -a mers la direct la gară
unde ne-am îmbarcat în tren unde ne-am întors la Giurgiu.
Din beneficiul material rezultat, Cântarea Dunării a donat
școlii din comuna Comana, o bună parte pentru cumpărare de
material didactic.

CONCERT URMAT DE BAL ÎN COM. DRĂGĂNEȘTI
-Duminică, 22 Septembrie 1946Încă în timpul desfășurării co ncertului și balului de la
Comana, coriști noștri și mai ales vicepreședintele și casierul
nostrum Gogu Ioan, entuziasmați de succesul de acolo concepură
idea recitirii acestei manifestări a societății noastre în comuna
Drăganești- Vlașca, sat situate la 40 km de Giurgiu, la intersecția
soselei județene Giurgiu- Pitești cu șoseaua București – AlexandriaTurnu Măgurele – comuna Drăgănești este stația de calea ferată pe
linia Giurgiu – Videle distanță de o oră cu trenul.
Părerea coriștilor noștri și a lui Gogu Ioan fu’ tradusă
imediat în fapt și serbarea avuse loc Duminică 22 Septembrie 1946
în salonul Căminului cultural din Drăgănești, în prezența tuturor
intelectualilor satului și a unui număr mare de săteni.
După terminarea programului concertului, preotul
satului Andrei și președintele căminului cultural de acolo a adresat
cuvinte calde de mulțumiri Cântării Dunării, pentru clipele de trăire
românească prilejuite în această seară locuitorilor comunei
Drăgănești.
A răspuns profesorul Anghel Bărbulescu directorul
artistic al Cântării Dunării spunând; Ne simțim măguliți de frumoasă
ce ne-ți făcut și foarte fericiți că am putut să ținem câteva ore aici sis
ă aprindem în sufletele dvs. focul sacru al iubirii de Neam și Țară
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,,încheie strigând;’’, să trăiască, să crească și să înflorească a lui țară
,,România !’’ Trăiască toți cei ce simt românește.
Pe la ora 20 a început balul, cu tombolă și diferite
surprise precum și bufetul foarte bogat și ales. Totul s-a petrecut întro atmosferă de voioșie până-n zorii zilei.

REUNIUNE ROMÂNO- BULGARĂ LA GIURGIU
-Duminică, 6 Octombrie 1946În dimineașa de Duminică 6 Octombrie s -au întâlnit în
sala cinematografului ,,EUROPA’’, din Giurgiu, de legați ai
societăților române și bulgare pentru strângerea legăturilor de
prietenie dintre cele două state vecine.
Cântarea Dunării a fost solicitată să îmbrace această
solemnitate cu contribușia ei și Cântarea Dunării n-a stat o clipă la
îndoială și cu toate că conducătorul ei începuse să -și piardă vederea,
ea s-a oferit generoasă concursul ei neprecupețit.
Veniseră și de la Sofia și de la București delegații, ai
societășilor respective Guvernul Român cere reprezentant prin
Ministrul Petre Constantinescu – Iași, iar Guvernul bulgar prin d.nul
Ganef Ministru plenipotențiar în România.
Solemnitatea s-a închis prin intrarea imnurilor națtionale
roman și bulgar, între corul Cântării Dunării sub cond ucerea
domnișoarei profesoare Lucia Donose, dirijoară adjuctă a societății.
Tot sub conducerea sa s-a executat apoi un program de muzică
popular românească si bulgărească.
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 1947
Anul acesta are o importanț ă cu totul deosebită pentru
Cântarea Dunării; în luna August din acest an se-mplinesc douăzeci
și cinci de ani de la întemeierea acestei Societăți, - douăzeci și cinci
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de ani de muncă cu adevărat apostolică în slujba lui Hristos și a Țării
și a Neamului nostru românesc.
Încă la puțin timp de la înființarea ei și de atunci în tot
cursul existenței ei Cântarea Dunării s -a învrednicit de a fi în acest
atât de important colț de țară prima carte de vizită a țării și neamului
românesc, pe care le-a reprezentat cu toată vrednicia Consiliul de
Administrașie al Societății a socotit că ar fi cazul ca această
activitate să fie cinstită în mod deosebit în cadrul unor manifice
serbări jubiliare, ce ar trebui să aibe loc în toamna anului acesta.
În acest scop s-au ținut ședințe speciale ale Consiliului de
Administrație și Comitetului artistic, în care s-a schițat planul
serbărilor s-a hotarât ca serbările să țină două zile, să se invite toate
societățile similare cu care Cântarea Dunării, a avut raporturi de
camaraderi, artistii de la Opera Română și conferențiarii care au
colaborat cu noi în acești 25 ani, arhiereii cu care am slujit membrii
Guvernului, Familia Regală Română. S-a hotărât creearea unui
Comitet de recepție compus din cei doi președinți de onoarea și cel
activ al Societății, Prefectul Județului, Primarul orașului, Primarul
Președinte al Tribunalului, Comandantul Garnizoanei, Președintele
Ateneului Local, Protopopul T. Giurgiu.
În prima zi dimineța Te Deu m la Catedrala Orașului, iar
seara un concert în cinstea Cântării Dunării dat de artiștii de la Operă
și de societățile muzicale participante la serbări.
În a doua zi a excursiei cu vaporul pe Dunăre, iar seara
concertul jubiliar al Cântării Dunării.
Pentru primirea oaspeților corul Cântării Dunării a pregătit
următorul imn ocazional scris de Directorul artistic al societății;
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Programul serbărilor fusese stabilit până în cele mai mici amănunte
conform regulilor din acel timp, cu adresa N.47 s-a intervenit la
Prefectura județului spre a da autorizația pentru obținerea acestor
serbări, adresă la care Prefectura cu adresa N; 15.686 din 29
Noiembrie 1947 răspunde;
Către Societatea muzicală
Cântarea României
Loc.
La adresa dvs. N; 47/947, avem onoarea a vă face
cunoscut că în ședința de la 28 XI 1947, Comisiunea Teatrală de pe
lângă această prefectură nu și-a putut da avizul, deoarece nu ați
depus textele bucăților muzicale.
Vă rugăm să ne înmânați și aceste texte în triplu exemplar.
p. Prefect (ss) D. Fetti Graziani.
Cântarea Dunării răspunde cu următoarea adresă N. 49 din 1
XII 1947
Domnule Prefect,
Ca urmare la adresa dvs. N; 15686 din 29 Noiembrie a.c. avem
onoarea a vă depune – alăturat – textele bucăților muzicale,
specificate în PROGRAMUL concertului jubiliar, rugându-vă din
nou să binevoiți a ne da cuvenita autorizație.
Cu deosebită stimă,
Preșe dinte (ss) B. Pineiu
Comisia Teatrală (prezidată de ,,românul’’ Emil
Lustgarten), nu și-a mai dat avizul, iar Prefectura n-a mai dat
autorizația cerută și Cântarea României nu și -a mai putut ține
serbările jubiliare proiectate.
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În ziua de 27 IV 1947, Comisia locală a sindicatelor unite din
Giurgiu, trimite Cântării Dunării adresa N; 1514 cu următorul
cuprins;
Către
Soc. Muzicală ,,Cântarea Dunării’’
Giurgiu
Joi 1 Mai 1947, sărbătorindu-se ziua internațională a muncii, vă
rugăm să binevoiți a lua parte activă la manifestația artistică ce va
avea loc în această zi la orele 18 în grădina ,,Marechal Foch’’, unde
urmează să vă produceți cu un program de coruri populare, program
pe care vă rugăm să ni-l prezentați cel tărziu până marți 29 Aprilie
1947, orele 9 dimineața.
Președinte
M. Rădulescu
Responsabil cultural, Constantin Stănescu
Corul Cântării Dunării și -s dat concursul cântând următoarele coruri
populare;
Sârba-n căruță de G. Danga
Tudorițo Nene de Anghel Bărbulescu
În poieniță de G. Danga
Nu-mi place de I. Vidu
CONCERT ÎN SALA CINEMA EUROPA
-29 Martie 1947În cadrul celui de-al 25-lea an de activitate Cântarea
Dunarii a dat în seara zilei de sâmbătă 29 Martie 1947, un concert
de muzică clasică și populară în sala cinema ,,Europa’’ din Giurgiu.
Concertul a fost patronat de d.l Ștefan Țoculescu Președinte de
onoare al Societății.
La acest concert a fost invitat și celalalt președinte de
onoare d.l colonel Teodor Marinescu, de asemeni; prefectul
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județului, societatea corală ,,Lyra’’, din localitate, directorii și
directoarele tuturor societăților din localitate.
S-au pus în vânzare 269 bilete a 25.000 lei
80 ……… 20.000 lei
80……….. .15.000 lei
și 51………...10.000 lei
Într-o sală arhiplină de lume s-a efectuat următorul program;
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Executarea programului a fost răsplătit cu îndelungate aplauze.
D.l Ştefan Țoculescu, care patrona concertul, fiind împiedicat
de a veni în seara concertului la Giurgiu, a trimis următoarea
scrisoare;
ȘTEFAN T. ȚOCULESCU
ÎNTREPRINDERE de NAVIGAȚIE
TRANSPORTURI FLUVIALE ȘI MARITIME ÎN CABUTAJ ȘI
INTERNAȚIONALE
București I., 28 Martie 1947
Onor. Societatea Muzicală
,,Cântarea Dunării’’
Giurgiu
Regret că nu pot participa la concertul dat sub patronajul
meu, fiind reținut de interese economice.
Vă trimit prin Secretarul meu d.l Bocea ca donație suma
de lei 10.000.000 și în același timp țin să vă asigur că și pe viitor voi
fi alături de dvs. În activitatea ce o desfășurați.
Cu toată stima
Ștefan T. Țoculescu

PENTRU SEDIUL SOCIETĂȚII
Din lipsa unui local propriu Cântarea Dunării în tot cursul
existenței ei a fost nevoită să se adăpostescă pe la diferite școli, atât
pt repetițiile corului, cât și pt ședințele consiliului de administrație și
ale celui artistic.
În vara anului 1947 unul dintre membrii societății d.l
Nicolaie Verziu, pune la dispoziția societății o mare sală din
proprietatea sa din strada Alexandriei N; 17 din orașul nostru.
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În această salăa în care mai înainte funcționase un atelier
de tricotaje Cântarea Dunării își stabilește sediul ei. Aici se vor ține
de acum încolo atâat repetițiile corului cât și ședințele consiliului de
administrație și acele ale comitetului artistic. Toți aici au avut loc la
fiecare două săptămâni, câte o audiție muzicală urmată de dans,
oferite de societate în mod gratuit membrilor săi neexecutanți.
CONCERT OFERIT PRIMĂRIEI GIURGIU
Școala primară ,,Ion Zalomit’’ din localitate a fost într-o
noapte prada unui incendiu.Pentru repararea ei, profesorul G. Orzea
primarul orașului a apelat la obolul cetățenilor orașului.
Cântarea Dunării s-a sesizat de acest apel și după ședința pe
care a ținut-o consiliul ei de administrație în acest scop președintele
și directorul ei artistic s-au prezentat primarului orașului și-au oferit
Primăriei un concert al cărui beneficiu net să se verse în întregime la
fondul pentru repararea localului școlii ,,Ion Zalomit’’.
Concertul a avut loc în seara zilei de 29 Noiembrie 1947 în
sala cinema ,,EUROPA’’ din localitate sub patronajul d.l G. Orzea
primarul orașului.
În fața unui public numeros ce umplea sala s-a executat
următorul
PROGRAM
Partea I
Imnul Societății ,, Cântarea Dunării’’.........Anghel Bărbulescu
Cântări religioase
Mărește suflete al meu pe Domnul............G. Muzicescu
Imnul Heruvimilor.....................................A. Bărbulescu
Pre Tine Te Laudăm...................................G. Lamahin
Osana, Osana ...............................................G. Cucu
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Muzică clasică
Târgul servitoarelor din opera ,,Martha’’
Mama
Corul bandiților, din opera ,,Ernani’’

.Flotov
. I. Chirescu
. G. Verdi

Partea II
Colinde
Steaua sus răsare............................................I. Chirescu
Ia sculați voi boier i mari................................C. Baciu
Astăzi s-a născut Hristos................................T.Popovici
Muzică populară românească și rusă
În poieniță ......................................................Dan ga
De-aș murii de dor..........................................C. Meitert
Ujiali molada...................................................Crasov
Trandafir crescut în vie....................................Ionescu Butaș
Nu-mi place......................................................I. Vidu

Soliști: Domnișoara Lizica Petrescu și domnul Mihalache Vizante
Conducerea muzicală; Domnișoara profesor Lucia Docandoc și
domnul profesor A. Bărbulescu.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 1948
1948 a fost pentru Cântarea Dunării un an de mari
frământări și de grele și multe piedici și lovituri, care amenințau
însăși existența societății.
Domnule Președinte,
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Subsemnații membri activi în Societate ce cu onoarea
conduceți, vă rugăm ca la prima ședință a Consiliului de
Administrație să luați în considerare următoarele; după cum i -am
adus verbal la cunoștință și d.l profesor Anghel Bărbulescu situția
unora dintre membrii activi ai Societății ce sunt în același timp și
funcționari publici, este extrem de delicată, gravă chiar, datorită
faptului că Societatea noastră nu se încadrează în ritmul vremii, fiind
într-o stare de completă neactivitate față de cerințele Partidului
Comunist Român și ale Consiliului Sindical Județean Vlașca, adică
nevoind să se cânte anumite imnuri și cântece pe care toate
Societățile muzicale din țară le cântă demult. Este cazul
,,INTERNAȚIONALA’’ - ,,PESTE ȚARA ROMÂNEASCĂ’’ și
altele.
În această situție Domnule Președinte, suntem obligați să vă
aducem la cunoștințta că dacă nici în această ședință a Consiliului de
Administrație nu se va lua o hotărâre favorabilă în acest sens ne
vedem cu părere de rău nevoiți a demisiona din Societatea noastră ăn
care ne-am pus sufletul și energia tinereții noastre de aproape un
deceniu.
Primiți vă r ugăm Domnule Președinte asigurarea distinsei
noastre considerațiuni – Giurgiu la 19 Ianurie 1948.
Augustin Daponte

Iordan Matei

Ilie Lazăr

G. Năiță

N. Adam

E. Stănciulescu

I. Păunescu

E. Kreutzer

Al. Stelescu

N. Popescu

Vasile Radoslav

Gh. Popescu, P. Balcciu

Cam în același timp Ateneul ,,Nicolae Bălănescu’’, din
localitate a fost dizolvat printr-o ordonanță prezidențială, iar nouă ne
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parvenea zilnic știri că la partid se discuta dizolvarea Cântarea
Dunării pe motivul că este reacționară.
În urma unei mature chibzuiri în Consiliul nostru de
administrație s-a hotărât ca o comisie compusă din; profesor Anghel
Bărbulescu, profesor Lucia Dorondoc și avocatul Stelian Tomescu,
să se prezinte profesorului G. Orzea primarul orașului căruia să i se
explice de Cântarea Dunării, nu este nici revoluționară și nici
reacționară, că ea n -a fost niciodată și nu va face niciodată politică,
rostul ei fiind altul decât acela de flașnetă politică. Am amintit
primarului concertul Cântării Dunării pt școala ,,Zalomit’’, cum
corul Societății a fost cartea de vizită demnă a orașului și a țării, cu
ocazia venirii în Giurgiu de curând a corului Cântarea României din
București, a delegațiilor bulgare pt strângerea legăturilor de prietenie
între români și bulgari precum și a venirii ansamblului muzical al
armatei bulgărești etc.
Primarul a ascultat cu multa bunăvoință expozeul meu la
terminarea căruia mi-a declarat că vede convingere cauza Cântării
Dunării, dar că rezolvarea ei nu este de competenșa lui, și a luat însă
angajamentul să o comunice la partid. Dacă a făcut sau nu acest
lucru nu știu. Cert este însă că deși mi -s-a luat după aceea sala oferită
de N. Verziu despre dizolvarea Societății nu s-a mai discutat și nici
nu s-a mai produs.
Chibzuind însă tot ce s-ar putea întâmpla din zi în zi
Consiliul de Administrație al Societăți urmând pilda strămoșilor
noștri, care în timp de răsmeriță s e adăposteau în biserică, a hotărât
ca până la alte vremuri mai bune activitatea Societătii să se rezume
numai la cântarea corului la biserică.
În urma acestei hotărâri corul Societășii nu mai cântă de
acum încolo decât cântări bisericești, vom vedea însă că în biserică el
a rămas totuși o luminiță de romantism curat poate singur între
așezămintele similare din țară.
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PARASTAS PENTRU MEMBRII DECEDAȚI
Conform unui vechi obicei; care a devenit tradiție la
sfârșitul lunei Iunie 1948 (înainte de intrarea în vacanță); - Cântarea
Dunării a cinstit memoria foștilor ei membri, care acum își dorm
somnul de veci, prin două colivi – parastas.
Conform hotărârii Consiliului de administrație din
ședința de la ……. s-au făcut două colivi parastas care s-au slujit;
una în ziua de 21 Iunie 1948 la biserica ,,Sfânta Treime’’ și cimitirul
,,Smârda’’ pentru morții din acel cimitir, iar cea de a doua în ziua de
Duminică 27 Iunie 1948, în biserica și cimitirul ,,Sf. Haralambie’’,
pentru morții de acolo.
În acest scop în urma apelului făcut de d.l Bărbulescu,
coriste și coriști de ai noștri s-au onorat venind Sâmbătă 19 Iunie la
cimitirul ,,Smârda’’ și Sâmbătă 26 Iunie la cimitirul ,,Sf.
Haralambie’’, unde, despărțiți în echipe, au prestat cu un minunat
elan munca curățirii mormintelor, care erau înțelenite de buruieni.
În ziua de Luni 21 Iunie, ziua Sfintei Treimi, hramul
bisericii ,,Smârda’’, întreg corul societății a dat răspunsurile la Sfânt a
Liturghie oficiată de P.C.,preot - Constantin Patriarhul – Ion
Hurduc, înconjurat de cei trei preoți ai bisericii, după care s-a oficiat
serviciul de parastas pentry pomenirea membrilor decedați ai
societăți noastre, cu care ocazie P.C., protopop Alexan dru Vătășanu,
într-o simțită cuvântare după ce a mulțumit societății pentru
participarea corului la hramul bisericii a relevat opera de redresare
morală pe care Soc. ,,Cântarea Dunării o înfăptuiește prin cultul
foștilor ei membri, care au trecut în lumea de veci.
În dimineța zilei de Duminică 17 Iunie 1948 corul nostru
a cântat răspunsurile Sfintei Liturghii la biserica Sf. Haralambie,
oficiată de P.C. Protopop Gheorghe Niculescu, după terminarea
căruia a urmat serviciul de parastas pentru pomenirea foștilor noștri
membri plecați dintre noi în lumea eternă. Cu acestă ocazie, părintele
Niculescu, într-o cuvântare vibrantă a premărit prețioasa operă
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creștinească și românească, pe care Cântarea Dunării o înfăptuiește
de mai bine de un sfert de veac în mijlocul nostru. Cinstirea morților
Societății mărturisește cu o eleganță minunată seriozitatea acestei
societăți și chezășia viitorului ei.
Ambele colive s-au slujit pentru a doua oară în zilele
respective la cele două cimitire; prima de preotul Gh.Popescu, iar cea
de a doua de protopopul Gh. Niculescu.
La ambele pioase comemorări au asitat mulți membri de
ai familiilor decedaților, precum și intelectuali din oraș, cu toate că
noi am păstrat toată discreția acestor comemorări.
Șeful Propagandei (ss) St. Tomescu

Activitatea Societății în anul 1949 – 1950
-1 Ianuarie 1949 – 31 August 1950 –
Activitatea Societății în răstimpul de la 1 Ianurie 1949
până la 31 August 1950 s-a rezumat conform hotărârii din 1948 a
Consiliului ei de administrație la activitatea din biserică și în special
în biserica catedrală a orașului unde corul Societății cântă în
permanență, atât la Sfânta Liturghie, cât și la alte servicii.
Continuând tradiția, în ziua de Duminică 3 Iulie 1949,
prin contribuția benevolă a coriștilor s -a făcut un parastas pentru
pomenirea membrilor decedați ai Cântării Dunării, care s -a slujit în
biserica catedrală de către cei trei preoți ai bisericii; Ion Popescu –
Letca, David Bădărică și Ion Serghie.
Nu s-a făcut o invitație și nu s-a ținut nici o cuvântare;
ceremonia a păstrat un caracter întim și sobru.
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Deschiderea stagiunii 1949 – 1950
-Joi, 1 Septembrie 1949 Conform tradiției Cântarea Dunării, în seara de 1 Septembrie
1949, s-a făcut ăn biserica catedrala orașului ceremonia deschiderea
stagiunii de cântări a corului.
În mijlocul sfântului locaș în fața unei mese cei trei preoți ai
bisericii au oficiat un servicu divin, urmat de un Te Deum cu
Polihram, corul Societății au dat răspunsurile
Stagiunea aceasta însă s-a deschis în condițiuni care numai că
mi-au dat mult de gândit, dar erau chiar alarmante. Numărul
coriștilor și coristelor se redusese la jumătate, uni plecaseră din
Giurgiu fie din cauza serviciilor, fie că își făceau stagiul militar în
alte părți, mare parte plecați pentru continuarea studiilor, iar alții
împiedicați de serviciile lor.
Situația acesta paralizase orice activitate, ea era îndradevăr
disperată dar după multă gândire am ajuns la concluzia că nu este
totuși ireparabilă și cu acestă credință am pornit la lucru pt
remedioerea răului. Primul meu gând se îndreptă spre coriști rămași
împrejurul steagului. În consfătuirile ce au avut cu ei le-am explicat
că sublima operă Cântarea Dunării care este amenințată să se năruie
nu este numai opera mea, ci deopotrivă și a lor, că la acest prețios
edificiu cultural național și ei ca și nume au zidit o parte și încă cea
mai frumoasă din sufletul și ca cei dintâi chemați să apere acest
edificiu sunt ei, cei ce le-au zidit cu atâta sacrificiu și cu atâta
însuflețire. Datoria fiecărui corist este să recruteze noi elemente
dintre prieteniși cunoscuții lor.
Pe de altă parte în urma propunerii mele preoții catedralei au
făcut aple chiar ăn biserică la enoriașii bisericii, îndemnându-i ca toți
cei ce au voie să vină să cânte la cor. Apelul acesta a lăsat reci pe
intelectuali iar dintre celelalte clase sociale au venit doar două femei
care după vreo lună au încetat de a mai venii.
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Ca întotdeauna și de d ata aceasta coristele și coriști Cântării
Dunării au facut dovada aleselor înușiri sufletești cu care Dumnezeu
i-a înzestrat punâand tot sufletul pt redresarea corului ce le este atât
de drag. Aproape la fiecare repetiție apărea câte un nou amator și
amatoare aduse de coriști și coristele noastre. Încetul cu încetul
numărul crescu umplând golurile. Greutatea acum era ca noile
elemente să învețe cât mai curând repertoriul corului, deaceea am
fixat repetiții speciale pt învățarea cântărilor liturgice, altele pt
învățarea de câantări noi și câte o repetiție de săptămânală de
ansamblu. Situția grea, istovitoare, pentru Directorul corului, care era
și după o recentă operație la ochi, iar domnișoara Lucia Dorondoc
prof. de Muzică în localitate și Conducătoarea sec undă a corului din
cauza noilor și grelelor cerințe ale funcțiunii sale, nu mai putea
colabora ca până acum la instaurarea și conducerea corului nostru.
Cu încredere în ajutorul lui Dumnezeu și contând pe
devotamentul coriștilor am pornit totuși cu hotărâ re la treaba și cu
răbdare și perseverență am învins răul, am triumfat după cum se va
vedea mai la vale.
Sfințirea bisericii nou construită Pietroșani
-Duminică 9 Octombrie 1949Într-una din serile lui Septembrie 1949, pe când făceam
repetiții de ansamblu în sfântul locaș al biserici am primit vizita d.l
colonel în rezervă M. Pelianu și a d.l inginer agronom Marius
Constantinescu fost director al fermei statului din comuna PietroșaniVlașca. Ei mi-au comunicat că în Pietroșani s-a clădit de curând un
locaș de biserică ce va fi sființită în ziua de Duminică 9 Octombrie
1949, de însuși Înalt Prea Sfințitul Iustinian Patriarhul României. În
vederea acsetei solemnități ei au făcut apel la concursul Cântării
Dunării al cărei cor să meragă în acea zi la Pietroșani pt a da
răspunsurile la servciul divin.
Am admis aceasta........și în mod gratuit, dar am condiționat
această deplasare a corului de;
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Aprobarea autorităților respective pt această deplasare
Asigurarea transportului și mesei credincioșilor la
Pietroșani în condițiuni onorabile
Vestea mergerii la Pietroșani a fost primită cu foarte mult
entuziasm de coriști noștri dornici de o plimbare înafară de Giurgiu,
uni din ei cei mai curioși să vadă cum se sfințește o biserică și toți la
un loc mândri că vor face slujbă cu însuși Patriarhul țării.
Pe mine mă bucură și gândul că de acum încolo coriști nu vor
venii regulat la toate repetițiile și că vor venii chiar cu punctualitate.
În urma celor comunicate domnilor Colonelul Pelianu și
inginer Constantinescu.
Parohia bisericii din Pietroșani ne -a trmis următoarea adresă;
R.P.R.
Parohia II Pietroșani
Jud. Vlașca
N; 60
1949 luna Sept. ziua 18
Onor. Corului Cântării Dunării
Giurgiu
În ziua de 9 Oct. 1949, orele 08 dimineața se va oficia slujba
sfințirii bisericii cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului din
comuna Pietroșani jud. Vlașca.
Prin ordinul N;9906 din Sept. a.c al Sfintei Mitropolii
aUngro- Vlahii – Arhiepiscopia Bucureștilor, la această sfinţ ire s-a
făcut cunoscut parohiei noastre că va participa însuși Înalt Prea
Sfințitul Patriarh Iustinian al Bisericii Ortodoxe Române.
La acasta solemnitate respectuos vă invităm să binevoiți a lua
parte și Domnia voastră.
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Președinte
Preot. Paroh Pr. Spirea Popescu
În scurt timp după acesta am primit următoarea nouă
invitație;
R.P.R.
Parohia II Pietroșani
Jud. Vlașca
Nr. 70/1949 luna Sept. ziua 6
Onor. Corului Cântării Dunării
Giurgiu
În legătură cu sfânta biserica Adormirea Maicii Domnului
din comuna Pietroșani jud. Vlașca care se va oficia pe ziua 9 Oct.
a.c. orele 8 dim. De către însuși Înalt Prea Sfințitul Patriarh
Iustinian al Bisericii Ortodoxe Române respectuos vă invităm să
binevoiți a lua parte la această slujbă pt darea răaspunsurilor la
această sfințire.
Binevoiți a cunoaște că vă punem la dispoziție transport d usînapoiat un autobuz (rată) pentru un număr de 30 de persoane.
Președinte
Preot Paroh Pr. Spirea Popescu
Pentru satisfacerea primei mele condițiuni parohia Pietroșani
a intervenit oficial la autoritățile de resort din Giurgiu pt acționarea
deplasării corului.
În ziua de sâmbătă 8 Oct. 1949, la orele 17;30 corul nostru
împreună cu un important sobor de preoți a pornit în biserica
catedrală din Giurgiu ÎP Patriarh care în drum spre Pietroșani a
poposit în noaptea aceea la Giurgiu.
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A doua zi Duminică la ora 9 dim coriștii îmbarcați autobuz,
au plecat la Pietroșani descizând in curtea bisericii. Aici preotul Ion
Serghie de la catedrala din Giurgiu m-a prezentat ÎPS Patriarh
căruia i-am explicat că întârzierea venirii noastre se datorește
faptului că parohia Pietroșani nu mi-a adus aprobarea autorităților
din Giurgiu pt aceasta deplasare.Am arătat ÎPS Patriarh că nici
acum nu am această aprobare fără de care eu nu am curajul să urc
corul în cafas. ÎPS mi-a spus că si-asumă toată răspunderea și mi-a
dat cuvenita binecuvântare după care am urcat corul în cafas și am
intrat în slujbă.
Asistă la această ceremonie o lume imensă. Nu numai Sf.
Locaș și curtea lui dar și strada din fața bisericii erau ticnite de lume
venită și din satele vecine.
În curtea bisericii ÎPS Patriarh după terminarea slujbei a
vorbit mulțimii după care a urmat masa la căminul cultural alături
de biserică. După terminarea mesei ÎPS Patriarh la plecare s-a oprit
în dreptul coriștilor si le -a exprimat din nou felicitări comunicândule că intenționează să-i aducă o dată la București spre a cânta la
Patriarhie.
La orele 19 din aceiași zi coriști s-au împrăștiat la casele lor
din Giurgiu.
În tot timpul ținuta lor a fost demnă
Concerte de Crăciun
Împrejurările nu au mai permis anul acesta să mai cânte
colinde, nici pe la autorități, nici pe la casele membrilor ei, ea și-a
îndeplinit însă această nobilă misiune românească și creștinească în
biserică astfel; în ziua a doua de Crăciun, luni 26 Decembrie 1949,
după terminarea Sfintei Liturghii și în fața unui număr mare de
credincioși, corul Cântării Dunării a executat un bogat și ales
program de colinde, în biserica Adormirea Maicii Domnlui,
catedrala orașului Giurgiu, iar a treia zii de Crăciun marți 27
143

Decembrie 1949, a repetat același concert în biserică Sf. Nicolae tot
din Giurgiu.
În dimineașa zilei de vineri 6 Ian. 1950 corul Cântării Dunării
a însoțit clerul catedralei în procesiune cu credincioși la canalul Sf.
Gheorghe din fața orașului unde a luat parte activă la săvârșirea
slujbei de sfințire a ape lor de la Bobotează.

CONCERT DE PAȘTI

Sărbătoarea Sfintei Învierii a Domnului a dat și în anul acesta
corului Cântării Dunării prilej de aleasă manisfetare artistică
religioasă astfel în a doua zi de Paști luni 10 Aprilie 1950, corul
Cântării Dunării a dat un frumos și reușit concert în biserica
catedrala din Giurgiu.
În fața unei numeroase asistențe în majoritate negustori și
intelectuali s-a executat programul următor;
BISERICA CATEDRALĂ ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI
DIN GIURGIU
PROGRAMUL
CONCERTULUI
RELIGIOS
DE AZI LUNI 10 APRILIE 1950
Partea I
INTRAREA TRIUMFALĂ A MÂNTUITORULUI ÎN
IERUSALIM, PATIMILE, ÎNMORMÂNTAREA
Colind de Flori.......................................G. Cucu
Porunca cea de taină (cor de fete)..........I. Bunescu
Suflete al meu.........................................x
Cântările Înmomântării Domnlui............N. Severeanu
Crucii Tale ne închinăm Stăpâne, armonizat A. Bărbulescu
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Partea II
BUCURIA ÎNVIERII
ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ
Predică ținută de S.Sa.Pr. Ion Popescu Letea
Partea III
ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI
Îngerul a strigat.........................................Macarov
Hristos a Înviat N.1...................................A. Bărbulescu
armonizat
G. Muzicescu
Hristos anești,
Osana, Osana.............................................G. Cucu
Imn de Slavă Lui Dumnezeu.....................A. Bărbulescu
(Solistă Lizica Petrescu, soprană)
Direcția muzicală profesor Anghel Bărbul escu

Peste câteva zile după aceia concertul a fost repetat (în
Duminica Tomii, 16 Aprilie 1950) în biserica Sfânta Treime
(Smârda), cu același program, care a suferit o singură modificare; în
partea a II-a de data aceasta a predicat parohul acelei biserici S.Sa
preotul Alexandru Vătășanu, cu subiectul: Cine este Iisus ?
Ambele concerte s-au bucurat de succese frumoase.
În dimineața zilei de Duminică 7 Iulie 1950, Cântarea
Dunării si-a cinstit memoria membrilor ei decedați printr-un
parastas, făcut ca în toți anii prin contribuția benevolă a modeștilor
dar minunaților noștri coriști. Parastasu l a fost slujit la biserica Sf.
Haralambie (Ceair) din Giurgiu. Corul a cțntat și la Sfânta Liturghie
și la slujba parastasului. Părintele Gheorghe Niculescu parohul
bisericii vorbind credincioșilor din biserică, a relevat marea operă pe
care Cântarea Dunării o înfăptuiește în acest oraș de mai mult de un
sfert de veac.
Începând de la 1 Iulie și până la 31 August în fiecare an corul
nostru este în vacanță bisericească, în acest timp el neavând nici o
obligație contractuală.
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În timpul vacanței 1950 corul Cân tării Dunării a împărtășit
frumusețea cântărilor liturgice întregului oraș, cântând la toate
bisericile din oraș (în fiecare Duminică la câte o biserică).
Tot in timpul vacanței, la 15 August biserica catedrală
Adormirea Maicii Domnului își serbează hramul . Hramul acesta se
deosebește de orice alt hram și anume; în seara zilei de 14 August
slujba bisericească cuprinde și prohodul înmormântării Maicii
Domnului, cu ocolirea bisericii ca în Vinerea mare a Paștilor.
Deși în vacanță corul nostru a socotit ca o datorie de onoare
să ia parte activă la această mare sărbătoare a bisericii, la care cântă
în tot cursul anului; el a cântat în seara de 14 la prohod și ocolire, iar
a doua zi 15 August la Sf. Liturghie și la serviciul pentru pomenirea
ctitorilor și foștilor preoți, ce au slujit la această biserică și care acum
odihnesc în lumea de veci.
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 1950 – 1951
Cu începere de Vineri 1 Septembrie 1950 vacanța încetează;
corul își reia activitatea în cel de-al doilea an de existență (stagiunea
1950 – 1951). Se fixează deocamdată trei repetiții săptămânale; una
cu vocile feminine, a doua cu cele bărbătești, iar cea de a treia pentru
ansamblu. S-au pus în studiu și s -au învățat noi, atât liturgice, cât
mai ales colinde.
Coristele și coriști noștri rămași de altfel cam puțini la număr,
au dat dovadă unei minunate înțelegeri, trecând de miulte ori peste
piedici care unora le puneau în joc chiar funcțiile ce ocupau, numai
și numai pentru a fi prezenți la repetițiile corului, ce se făceau în
micuța cancelarie a bisericii catedrală, fără foc în seri geroase de
iarnă, ba de multe ori tremurând pe afară până se găsea cheia, sau
până venea din oraș preotul paroh, ca să deschidă cancelaria. Cu
toată acea vitregie a vremii, zgribuliți de frig, coriști veneau la
datorie. Trebuie remarcat, că unele fete locuiau prin vii, distanță de
2-3 km.
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Da, trebuie să afirm cu tărie, că iarna anului 1950 - -1951 a
fost o adevărată Golgotă pentru coriștii noștri, care și -au purtat
crucea de martir cu o abnegație supraomenească.
În aceste condiții, cu cei vreo 35 de coriști, câți mai rămâsese
atunci, s-a pregătit și executat minunatul Concert de Crăciun, descris
mai jos.
CONCERT DE CRĂCIUN
A doua zi de Crăciun – Duminică 26 Decembrie 1950 după
amiază a avut loc în biserică Adormirea Maicii Domnului, catedrala
orașului Giurgiu, tradiționalul concert de Crăciun al corului Cântarea
Dunării.
Poate că nici odată ca în aceste vremuri un astfel de concert
nu era atât de necesar și cu efecte educative creștinești și românești
atât de puternice, cum am avut satisfacția să constatăm din felul cum
el a fost ascultat de numeroșiconcetățeni, veniți pentru el –
intelectuali, negustori, muncitori, din toate colțurile orașului.
S-a executat următorul program, care cuprinde cântări
liturgice și cântece de colind în legătură cu toate sărbătorile de la
Naștere până la Botezul Domnului;
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Din citirea programului se vede, că el a fost completat cu
o conferință ocazională; părintele Ion Serghie de la biserica
catedrală, a rostit o conferintă foarte interesantă și instructivă,
vorbind despre obiceiuri și datini strămoșești de Crăciun.
În program s-a băgat și două cântece străine de Crăciun,
pentru a împărtășii auditorilor noștri și ceva din cântările de Crăciun
ale altor popoare creștine.
Executarea programului a mulțumit în totul pe auditorii
noștri, care s-au întrecut să ne prezinte felicitările lor; iar părintele
Ion Popescu – Letca, parohul bisericii catedrală, într-o scurtă
alocuțiune a elogiat opera corului nostru ridicând-o la rangul de
apostolat creștinesc și românesc.
UN STIMULENT
Pentru frumusețea ei, pentru forța motrice ce se degajează
din ea, forță de redresare sufletească și de îndemn la muncă și
sacrificii pentru cât mai multe și mai frumoase realizări în câmpul
artei, cultură și educare a sentimentelor creștinești și românești, am
socotit, că e bine să fac loc aici scrisoarei pe care o adresează
coriștilor Cântării Dunării de Anul Nou 1951 domnul colonel Teodor
Marinescu, președinte de onoare al societății. Iat _0;
Iubiți colegi și prieteni,
Mă adresez astăzi vouă, celor puțini aleși, vouă eroi ai
convingerilor voastre, care printr’un farmec intim, caracteristic
sufletelor de stâncă de care se sfărâmă valurile furtunoase ale
mării; zic, mă adresez vouă, care puneți astăzi punct unei opere la
care ați muncit cu ataâta sârguință timp de 365 zile, în care ați
desfășurat o largă energie dublată cu un sacrificiu anonim și
voluntar, sub faldurile mântuirii noastre Societății muzicale
Cântarea Dunării.
Munca voastră dezinteresată se integrează în lozinca
sacră a muncii voluntare, pe care o prestați gratuit de peste 27 de
ani în folosul maselor, pe tărâm cultural, educativ și religios.
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Astăzi, cu zâmbetul vostru sarcastic și sfidător, pe care -l
admirăm numai pe figuri de eroi victorioși, voi, eroi anonimii ai
muncii care v-ați forjat sufletele la flacăra sfântă a lui Cristos și la
inima duhovnicească a marelui nostru cârmaci Prof. Anghel
Bărbulescu, zic, astăzi în pragul anului nou 1951, când un nou
volum de sacrificii dar și de glorii ni -se înfățișează, datori suntem să
ne strângem frățește mâna și odată cu aceste felicitări bine meritate
să ne strângem umăr la umăr și într-un singur suflet și o singură
inimă să pornim înainte cu Dumnezeu întru realizarea aceluiași
ideal sublim, ideal plantat de destin în sufletul Societăți noastre,
chiar de la nașterea ei.
Da, iubiți prieteni. Tradiția Societății noastre crește
odată cu vârsta ei și se premenește la fiecare început de an și tot la
aceiași scadență și în aceiași măsură apare hotărârea neclintită de a
ne făurii mereu o nouă speranță.
Cu flacăra ei în inimile noastre și cu ființa ridicării în
sufletele Heruvimilor și Serafimilor, noi, acești puțini servitori ai lui
Dumnezeu, pornim la drum, nou, cu noi forțe și cu neclintită
încredere în ajutorul Celui Atotputernic.
În lupta noastră pentru binele altora, Dumnezeul nostru
ne va oblădui sub aripa Lui protectoare.
Noi, aceștia puțini rămași, vom servii ca și până azi drept
modele de modestie, de muncă grea dar voluntară, de răbdare, în
fine o energie tinerească și creștinească pe care o semănăm cu mână
plină în cele patru vânturi aici, la hotar de țară, și răsplata noastră
va sosi odată.
Eu, iubiți colegi și prieteni, aluat din aluatul vostru
spiritual și sfânt, vă trimit de anul nou 1951 calde ură ri de sănătate
și prosperitate, atât pentru ridicarea iubitei noatre Societăți, cât și
pentru fericirea fiecăruia dintre voi și familiile voastre cu tot
curpinsul lor.
Strâși, uniti, în jurul Președintelui nostru activ, cât și în
jurul mult încercatului nostru cârmaci Prof. Anghel Bărbulescu,
împreună cu fratele Gogu și Comitetul de direcție, să ne ridicăm
cugetele și frunțile noastre deasupra oricăror greutăți ale vieții și
hotărâți în munca noastră pentru binele colectiv să purcedem mai
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departe la alte victorii, spre binele mândrei noastre Societăți și
iubitei noastre Patrii.
Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!
Cu sănătate și sus fruntea !
Col.rez. Th. Marinescu
Preș.de onoare al Societății noastre.
28 Dec. 1950
București
Scrisoarea de mai sus s-a citit coriștilor în seara de 31
Decembrie 1950 (ajunul Anului nou), în cămăruța de repetiții,
conform tradiției noastre, ne adunasem ca la început de an, în
mijlocul acestei mari familii a noastră; a celor ce muncim încă să
închinăm primul nostru pahar de vin, să ne strângem mâna frățește,
să ne facem tradiționalele urări de bine și să trasăm programul de
lucru, pe care, cu mâna pe conștiință, ne legăm să -l înfăptuim.
După citirea scrisorii corul a intonat Mulți ani trăiască.
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CONCERT RELIGIOS
În vara anului 1950 din inițiativa preotului Ion Serghie
preotul Catedralei au înființat pe lângă biserică o secție de ajutor
mutual, sub denumirea de Mila Creștină; Cetățenii înscriși în ea
contribuie cu sume mici, care totuși se capitalizeaza dând putință
bisericii să acorde ajutoare pentru cazuri de boli sau moarte.
Această frumoasă operă socială a stârnit invidia în rândurile
preoților de la celelalte biserici, care au început îndată să uneltească
pentru desființarea ei. Reclamații au început să curgă; ba la
Patriarhie, ba la Procuratură, etc.
În urma unei anchete ordonată de Arhiepiscopia Bucureștilor
găsindu-se că acuzațiile celorlalți preoți sunt neîntemeiate și că
opera înfăptuită la biserica catedrală nu numai că nu trebuie
desființată, dar trebuie susținută încurajată; iar preoții reclamați să
se gândească la alte înfăptuiri sociale, căci nevoi sunt destule.
Ordinul Arhiespicopiei n-a fost deloc pe placul preoților
reclamați,care nu s -au oprit aici, dupăcum vom vedea mai jos, au
turnat alte reclamații. Și nu m-aș fi ocupat aici de ele, căci nu acesta
este rostul acestei lucrări, dar în setea lor de răzbunare, reclamații sau agățat și de spera corului, pe care l-au considerat ca alujitor
exclusiv al câștigurilor realizate de preoții Catedralei de la Mila
Creștină.
În după amiaza zilei de Duminică 17 Iunie 1951 (Duminica
Rusaliilor), corul nostru a dat în biserica catedrală Adormirea
Maicii Domnului un concert religios pentru inchiderea stagiunii
1950 – 1951, cu următorul program;
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Au asitat la concert peste 300 de persoane din toate straturile
sociale.
O liniște impresionantă a domnit în biserică în tot timpul
concertului, care s-a desfășurat în condițiuni optime; unitate
ritmica și armonică a vocilor, nuanțare și frazare corectă; solistele
la maximum de randament, în special Lizica Petrescu, care a fost
obiectul unor calde și meriatate aprecieri din partea auditorilor.
Coriștii de ambele sexe s-au achitat cu conștiinciozitate de rolurile
lor.
La coborârea din cafas un avocat din Turnu-Măgurele, care
asistase la concert, felicitându-mă mi-a arătat, că a reținut două
programe spre a arăta concetățenilor săi ce operă frumoasă se face
și azi la Giurgiu.
Concertul a fost dat în cadrul ședințelor de catehizare ce se țin
la Catedrală în dupăamiezele Duminicilor și sărbătorilo r. El afost
anunțat în biserică, cu două săptămâni înainte de către P.C. preoți
și s-au trimis 30 de invitații scrise la diferiți intelectuali, printre
care; P.C. protopop și tuturor preoților din oraș.
Înainte de începerea concertului preoții bisericii au făcut apel
la cei prezenți spre a contribui, cu ce vor și pot, pentru refacerea
notelor corului care s-au deteriorat prin întrebuințare. La acest apel
cei ce au putut și -au depus obolul la pangarul bisericii, unde s-a
strâns suma de 2500 (două mii cinci sute) lei, pentru care am dresat
cuvenitul proces verbal împreună cu delegatul Parohiei.
După o săptămână de la data concertului, parohul bisericii și
preotul care conferențiase, au fost chemați la Securitate, unde se
primise două denunțuri anonime. Reclamanții, nici n-au avut
cinstitul și cuvenitul curaj de a-și susține denunțurile în
contradictoriu.
Capetele de acuzare din aceste denunțuri erau;
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1. Conferința a avut caracter subversiv (Minciună sfruntată,
deoarece ea a avut caracter pur creștin, fără nici o nunanță
politică).
2.
Că concertul a fost dat în cadrul Asistenții mutuale în scop de
afaceri și că pentru invitațiile scrise s -ar fi încasat sute de lei de
fiecare invitație.
A doua zi după chemarea preoților am fost chemat la
Securitate, eu și maiorul corist Anghel Dumitrescu, în sarcin
acăruia a fost dată administrarea concertului.
Aici am fost cercetați, mustrați și batjocoriți ca afaceriști,
care ne-am fi pătat mâinile în venitul concertului; ba, am fost
conduși pentru un moment la celule.
Am înfruntat totul cu bărbăția, pe care ți-o dă conștiința
curată, căreia nu-i pasă de josniciile omenești atunci când ai servit
cinstit Domnului și semenilor tăi și, adevărul nu rămâne veșnic sub
obroc. După o instrucție de două ore, atât eu, cât și maiorul
Dumitrescu, am fost puși în libertate. Dreptatea triumfase.
Din iscodirile noastre ulterioare am aflat că denunțătorii,
căci erau cei din rândurile celor ce în odăjdii, în fața sfintei mese
din Altarul bisericii, exclamă sacramentele cuvenite; Să ne iubim
unii pe alț ii, ca într-un singur gând să mărturisim.Iată Doamne
servitorii Tăi, cine repetă mereu dumnezeieștile Tale cuvinte. Pace
vouă !
Mărturisesc însă cinstit, că la ieșirea de la Securitate mi-au
venit în minte dumnezeieștile cuvinte de consolare și redresare
morală; Când vă vor ocărî oamenii și vă vor batjocorii pentru
Mine, bucurați -vă în ziua aceia.
Parastasul anual pentru pomenirea membrilor decedați ai
Cântării Dunării, s-a slujit în anul acesta în ziua de Duminică 8
Iulie 1951 în biserica catedrală Adormirea Maicii Domnului.
Deși în vacanță coriștii noștri au cerut ca Duminicile să cânte
și pe la celelalte biserici din oraș.
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În dimineața zilei de Duminică 5 August 1951 corul Cântării
Dunării a cântat la Biserica Eroilor de pe șoseaua Giurgiu- București .
Sfânta Liturghie a fost oficiată în sobor de cei trei preoți ai
bisericii. Predica zilei a ținut-o părintele Eremia Decu, care a făcut
explicarea evangheliei citită în acea zi; Vindecarea celor doi orbi în
casa lui Iail.
Tot părintele Decu, după terminarea slujbei, de la ușile
împărătești ale sfântului Altar a adresat coriștilor cuvinte de
mulțumire pentru clipele de înălțare sufletească ce au prilejuit celor
din biserică. Încheie rugându-i, ca ori de câte ori vor putea, să le mai
hărăzească asemenea clipe.
După ieșirea din biserică s-a vizitat Mausoleul din spatele
bisericii în care sunt păstrate cu sfințenie osemintele eroilor morți în
războiul pentru întregirea Neamului.
Mausoleul este o adevărată mândrie națională. De la ușa de
intrare pornesc în dreapta și în stânga două scări de piatră, pe care
cobori în cripta cu oseminte compusă din; o sală în mijloc având un
comportament în fund si alte două – unul în stânga și altul în dreapta.
Pe peretele dinspre Apus al sălii este o troiță, deasupra căreia
e fixată în perete o placă de marmură, pe care e săpat în litere de aur
următorul;
Necrolog
Cei ce murit-au pentru țară
Pe lanul câmpului bogat
Jertfind o-ntreagă primăvară,
Nu au murit, ci-au înviat.
În compartimentul din fund sunt așezate în stivă
paralelipipedică osemintele curate ale eroilor neidentificate, deasupra
cărora cetățenii orașului au presărat flori în ziua eroilor (ziua Înălțării
Domnului).
În compartimentele laterale sunt zidite raclele cu osemintele
eroilor identificați, în coloane verticale, pe ale căror pereți de
marmură sunt gravate; numele și gradele din armată a celor ce-și
dorm acolo somnul de veci. În mijlocul acestor compartimente sunt
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fixate câte o amforă, în care în zilele de sărbătoare ard lumânări și
tămâie.
Câte trele compartimentele sunt splendid desenate cu coroane
de verdeață și flori naturale, care se împletesc cu bogate panglici cu
tricolorul românesc depuse și în anul acesta, ca în toși anii, de cei ce
simt românește.
Ziua aceasta a produs o dublă reacție în sufletele noastre
trezind puternic în noi sentimentul (evlaviei creștine și redusându-ne
conștiințe naționale.
Redau mai jos o schiță a mormântului Mausoleum;
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Tot sub puternica impresie cu care am plecat de la acest
Mausoleum, scriitorul acestor rânduri a fost inspirat, să scrie și textul
și muzica următorului imn de slavă pentru eroi.
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Sărbătoarea hramului bisericii noastre catedrală a dat și
în anul acesta un nou prilej de frumoasă manifestare artistică a
corului nostru.
În seara de Marți 14 August 1951 (ajunul hramului) –
urmând linia trasată în anul trecut, corul nostru a luat parte la slujba
vecerniei cântând prohodul special al Adormirii Maicii Domnului.
Duetul de la starea a III-a prohodului, cântat de solistele
noastre domnișoara Lizica Petrescu (soprană) ș i doamna Florica pr.
Ion Serghie, a fost o admirabilă podoabă a slujbei, ascultată de o
imensă mulțime de credincioși într-o liniște cum rar întâlnim în
asemenea ocaziuni.
După terminarea prohodului și după ce s-a împărțit coriștilor
artosul, corul și-a continuat acțiunea la ocolirea bisericii cântând în
tot timpul ocolirii cântarea speciala.
De la margini o ! apostoli
La Ghetsimani v-adunați
Și al meu corp, zice Fecioara,
Cu cântări îl îngropați.
Fiul meu iubit mă cheamă azi la Sine-n cerul sfânt.
Vă las binecuvântare și mă -nalț de pe pământ.
Un moment de adâncă cucernicie creștină și simțire
românescă a fost când după ocolire, reveniți în fața ușilor bisericii,
după care îngenunchiat și cu ei toată suflarea care umplea curtea
bisericii, după care părintele Serghie a rostit o vibrantă rugăciune
implorând pe bunul Dumnezeu, ca să ferească țara noastră de foc, de
apă, de cutremur, de grindină și de venirea altor neamuri asupra
noastră. La sfârșitul rugăciunii corul a cântat un Doamne miluiește
întreit și apoi corul de mai sus De la margini o ! apostoli.
A doua zi dimineață Miercuri 15 August 1951 – (ziua
Adormirea Maicii Domnului), - corul și -a făcut din nou datoria
cântând în biserică imnele Sfintei Liturghii (în majoritate originale),
iar după predica ocazională ținută de preotul Ion Serghie, corul a
cântat Imnul de slavă lui Dumnezeu de Anghel Bărbulescu. La
această slujbă au fost folosiți următorii soliști; Lizica Petrescu,
Mariana Sprințoiu, (soprane), Nuța (Elena), Olaru (mezo-soprană),
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Florica pr.Serghie și Florica Botez, precum și basul Petre
Alexandrescu.
În dimineața zilei de Duminică 19 August 1951, satisfăcând
dorința coriștilor, s-a cântat la biserica Sf. Nicolae din localitate, cu
același repertoriu de la 15 August la Catedrală.
După terminarea slujbei părintele Petre Gongescu parohul
bisericii de la ușile împărătești ale Altarului a adresat coriștilor
cuvinte de mulțumiri, rugându-i ca, atunci când vor mai putea, să
cinstească biserica cu cântarea lor acolo.
S-au mai primit mulțumiri de la enoriași prezenți și de la
venerabilul epitrop – ctitor Teodor Țoculescu.
LA BISERICA GRECEASCĂ
În dimineața zilei de Duminică 26 August 1951 corul
Societății noastre și -a încheiat activitatea din anul 1950 – 1951,
cântând la biserica grecească din localitate, unde în prezent oficiază
venerabilul preot pensionar Ștefan Burilescu, fostul paroh al bisericii
Sf. Treime (Smârda), și membri fondata al Cântării Dunării.
Biserica grecească e o mărturie prețioasă a stării înfloritoare
de altă dată a comunității grecești din Giurgiu. Ea a fost construită pe
cont propriu de mariicerealiști exportatori și armatori, care locuiai în
Giurgiu încă din vremea fanarioșilor și până aproape de primul
război mondial.
Orașul Giurgiu avea portul la cheiul canalului Sf. Gheorghe,
deci chiar la marginea orașului. Canalul era veșnic plijn de splepuri
și vapoare acostate în coloane de 3-4 rânduri începând de la actualul
pod, care nu exista pe vremuri și până în dreptul tabiei mari; iar de
acolo înainte spre răsărit erau caicele turcești care aduceau lemne sau
piatră.
Lipsa de căi ferate de atunci făcuse, ca Giurgiu să fie singurul
centru de colectare a cerealelor din partea de sud a județului Vlașca.
Negoțul atât de cereale, cât și coloniale și cârciumi, era în
marea majoritate în mâinile grecilor, care strângeau averi de suferit
din partea antarților greci întreținute cu bani românești.
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Comunitatea greacă din Giurgiu și-a construit biserica sa pe
cea mai frumoasă stradă din centrul orașului (strada Sf. Nicolae,
devenită mai târziu strada Al. Lahovary); precum și un local de
școală grecească chiar în piața centrală a orașului, pe strada
Călărașilor devenită mai târziu str. Gh. Parthenescu.
Construirea liniei ferate Giurgiu-Videle a creeat noi centre de
colectare a cerealelor; iar mutarea portului din canalul Sf. Gheorghe
în insula Ramadan, au izolat oarecum orașul, ce i-a ce desigur a făcut
să scadă afacerile de altă dată și implicit numărul foștilor beneficiari
ai acelor afaceri.
Din această cauză, în primul rând școala a fost închisă cam
pe la 1900; iar biserica, din ce în ce mai slab întreținută, acum vr -o
15 ani din lipsă de fonduri ne mai putând plăti preot grec, a fost
închisă.
După încheierea armistițiului de la 23 August 1944 trupele
germane, care se aflau în Giurgiu, ca aliatele noastre de până atunci
la părăsirea orașului l-au bombardat avariind Tribunalul și au
incendiat și dărâmat biserica Sf. Nicolae.
Trei ani după aceia – până la refacerea bisericii Sf. Nicolae,
părintele Petre Gongescu, parohul ei a oficiat la biserica grecească.
După reclădirea bisericii Sf. Nicolae cu sumele colectate de la
enoriași și mai ales cu puternică contribuție bănoasă a
concetățeanului nostru Ștefan Țoculescu, unul din cei doi președinți
de onoare ai Cântării Dunării, părintele Gongescu a trecut la biserica
sa, iar biserica grecească afost din nou închisă.
În urma stăruinței comunității elene Pr otopopia locală
dispusese în 1950 ca toți preoții din localitate să slujească prin rotație
și la biserica grecească, care însă n-a durat mult timp; deoarece Sf.
Arhiepiscop al Bucureștilor a delegat ca oficiant permanent la
biserica grecească pe preotul pensionar Ștefan Burilescu, care ne-a
rugat stăruitor, să cântăm măcar odată și la biserica unde Sfinția Sa
slujește acum, dorință pe care coriștii noștri i -a implinit-o în ziua de
25 August 1951.
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Activitatea Societății în anul 1951 – 1952
-1 Septembrie 1951 – 31 August 1952Inaugurarea începutului celui de al 30 lea an de existență cu
frumoasă și rodnică activitate, Cântarea Dunării o face în dimineața
zilei de 2 Septembrie 1951 și fiindcă în acea zi era Duminică, n -a
mai avut loc tradiționala sfeștanie; corul a cântat la Sfânta Liturghie
în biserica catedrală a orașului; după terminarea căreia Directorul
artistic a făcut un succint istoric al activități Societății de la
înființarea ei până la 31 August 1951 făcând în încheiere – apel la
frumoasele sentimente ale coriștilor, pe care-i îndeamnă să continuie
activitatea lor în societate cu aceiași dragoste și perseverență de până
acum.
După aceasta coriști prezenți semnează următorul legământ,
precum și scrisoarea ce-i urmează adresată colonelului Teodor
Marinescu, președintele de onoare al Societății.

CORUL BISERICII CATEDRALE ADORMIREA
MAICII DOMNULUI
Din orașul Giurgiu
Duminică, 2 Septembrie 1951, orele 10-12 a.m.
DESCHIDEREA STAGIUNII 1951-1952
-1 Septembrie 1951 – 30 Iunie 1952După care urmează vacanța, care durează până la 31 August
1952. –
Cu ajutorul lui Dumnezeu subsemnații, membrii ai corului
bisericii catedrală Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu, pășim
astăzi pe pragul unui nou an de activitate în sfântul locaș al
Domnului. Fie aceasta într-un ceas bun !
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Dumnezeu cel mare și bun, care ne -a ajutat pân’ acum, să ne
dea puterea de a’i slujii cu vrednicie și în această stagiune, pentru a
constata cu satisfacție deplină, că i-am fost slugi vrednice și
credincioase.
Dumnezeu să ne ajute tuturor, că nici unul dintre noi să nu
cadă în ispită de a’și părăsii postul de corist, ci dimpotrivă numărul
nostru, al celor ce voim să slujim și să cântăm Domnului, să fie tot
mai mare și mai bun.
Așa ne rugăm Ție Doamne, auzi -ne și ne miluiește. Amin
Director artistic, Profesor Anghel Bărbulescu
Urmează semnăturile coriștilor prezenți.

Corul bisericii
Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu
Catedrala orașului Giurgiu
Duminică, 2 Septembrie 1951
Prea Stimate Domnule Colonel,
Astăzi pășim pragul celui de al 30- lea an de activitate la
Altarul Atotputernicului Dumnezeu și la acel al scumpei noastre
Patrii.
Trei decenii am păstrat nestins focul sacru al Domnului
nostru Iisus Hristos și al țării noastre România.
Trei decenii am înălțat prin cântări sufletele auditorilor
noștri către tot ce este frumos și bun.
Trei decenii de când noi înșine ne încălzim sufletele la focul
divin al Muzicii.
Trei decenii de când pe scara muzicală urcăm treaptă cu
treaptă tot mai sus spre tronul Celui Prea Înalt și de acolo îi
răspândim razele asupra auditorilor noștri.
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Azi, când ne facem acest examen, cât de fericiți ne simțim, că
Dumnezeu ne-a învrednicit, să-i putem fi astfel de slugi
credincioase!
Am cântat azi în Biserica Catedrală a orașului nostru imnele
Sfintei Liturghii, în marea lor majoritate opera conducătorului
nostru și am înălțat ochii spre cer; iar gândurile noastre au implorat
mila și bunătatea lui Dumnezeu pentru Dumneavoastră, domnule
Președinte de onoare, îndrumătorul și animatorul nostru neprețuit.
Vă simțim sufletul cald în mijlocul nostru. În urechi ne sună
cuvintele Dvs. De înaltă înțelegere, de adâncă prețuire a operii
noastre; vă simțim dragostea părintească pentru fiecare din noi.
Iată, pentru ce sunteți mereu în sufletele noastre. Iată pentru ce
astăzi, de pe pragul celui de al 30 –lea an de existență, vă zicem cu
suflete curate și cu toată căldura inimilor noastre.
Să ne trăiți, scumpul și iubitul nostru Președinte de onoare,
într mulți și fericiți ani, împreună cu nobila dv. tovarășe de viață.
Director artisctic
Profesor Anghel Bărbulescu
Urmează semnăturile coriștilor
Domniei Sale
Domnului Colonel Teodor Marinescu, Președintele nostru de onoare
București.
N-au trecut decât două luni de la deschiderea stagiunii și
coriștii noștri găsiră un nou prilej pentru a-și manifesta din plin
dragostea lor pentru Cântarea Dunării (familia noastră cea mare) și
pentru conducătorul ei și al lor.4
În dimineața zilei de 8 Noiembrie 1951, sărbătoarea sfinților
arhangheli Mihail și Gavril neoficială însă, coriștii noștri se strecoară
de la serviciile lor și vin să cânte la biserică și acolo să-și
sărbătorească conducătorul în ziua numelui său.
La urcarea în cafas Maestrul este primit de coriste și coriști
cu flori, cu urări calde și cu un frumos cadou din partea lor. Artista –
solistă doamna Florica pr. Serghie, în numele coriștilor de ambele
sexe îi rostește Maestrului cuvinte calde de bune și sine urări
asigurându-l de dragostea, respectul și devotamentul lor.
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Bietul Maestru copleșit de această manifestar e, cu lacrimi în
ochi abia a putut îngâna câteva cuvinte de mulțumire. Era fericit, că
sămânța sa, aruncată în pământ bun, a încolțit și a dat roade. Era
fericit în mijlocul bunilor săi copii sufletești, cărora le -a dat
întotdeauna tot ce putea da inima unui părinte bun.
Așa a fost întotdeauna viața în sânul Cântării Dunării!
SĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI 1951-1952
Duminică 23 Decembrie 1951, - zi în seara căreia
colinde de Moș Ajun. Acum
altădată aveau loc tradiționalele
aceasta nu mai este posibilă; totuși tradiția, atât de frumoasă și atât de
creștinească și românească, trebuie continuată și pentru aceasta
trebuia găsită o soluție și tot Biserica a rezolvat problema. După
terminarea Sfintei Liturghii, la biserica catedrală la care asistase
foarte mulți credincioși în ziua citată mai sus, corul nostru a cântat
pentru cei din biserică următorul program de colinde;
Bună dimineața la Moș Ajun de A. Bărbulescu
D.G. Kiriac
Moș Crăciun
D.G. Kiria c
Moș Crăciun cu plete dalbe
Cu colinda noi venim
A. Bărbulescu
Urare de Crăciun
A. Bărbulescu
Executarea acestor cântece de colind a răscolit și
zguduit puternic sufletele celor din biserică, mulți își ștergeau
lacrimile ce le umezise ochii; ba și cel mai în vârstă dintre coriști –
maiorul de rezervă Anghel Dumitrescu – nu și-a mai putut stăpânii
lacrimile cei înecase ochii.
Marți 25 și Miercuri 26 Decembrie 1951 – prima și a
doua zi de Crăciun.
După terminarea Sfintei Liturghii la biserica catedrală,
corul a cântat cântece de colind adăugând la cele cântate Duminică.
Astăzi s-a născut Hristos de Timotei Popovici
Praznic luminos
de Timotei Popovici
Anghel Bărbulescu
Cine primește steaua
Steaua sus răsare
Anghel Bărbulescu
166

Aduceți jerfele
(Corul final din oratoriul de Crăciun) C.Saint.Saens
Joi, 27 Decembrie 1951, - a treia zi de Crăciun, Corul
Cântării Dunării a mers la biserica Sf. Nicolae din localitate unde a
cântat imnele Sfintei Liturghii și programul de colinde executat în
zilele precedente la catedrală.
Duminică, 6 Ianuarie 1952, - Boboteaza, Corul a cântat
la Catedrală, atât la Liturghie în biserică, cât și la botezul apelor în
curtea bisericii. O frumoasă impresie a făcut ivirea birjarilor, care au
venit cu caii, sa-i boteze conform tradiției.
Luni, 7 Ianuarie 1952 – Sărbătoarea Sfântului Ioan
Botezătorul, deși nu era sărbătoarea oficială, majoritatea coriștilor au
venit la biserică spre a cânta la Sfânta Liturghie și pentru a sărbătorii
pe cei doi preoți Ion Popescu – Letca și Ion Serghie, care își
aniversau ziua numelui.
PARASTASUL ANUAL PENTRU MORȚII SOCIETĂȚII
-Duminică, 20 Iulie 1952Ca și în anii precedenți, stagiunea 1951/1952 s -a încheiat cu
un parastas pentru pomenirea foștilor membrii ai Cântării Dunării,
care azi își dorm somnul de veci.
Parastasul, coliva și capetele respective, s-au făcut, conform
obieciului, numai ce ce i-a ce au dat coriștii noștri – în bani și în
natură, iar manopera toată a fost efectuată de doamna Elena
Bărbulescu și s-a slujit la biserica și cimitirul Smârda, iar
răspunsurile atât la Liturghie, cât și la parastas au fost date de corul
nostru.
La cimitir în anul acesta, pomenirea parastasului s-a făcut la
mormântul răposatului Ion Dragne, - fost Administrator Financiar, ba
și membru fondator al Cântării Dunării, care în viață, a adus un
foarte mare aport Societății, atât cântăreț în cor, împreună cu 2 copii
ai săi, cât și cu strângerea fondurilor necesare susținerii societății,
prin plasarea a fosrte multe bilete la concertele noastre.
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De remarcat este că, la această pioasă pomenire, n-am invitat
pe nimeni, a asistat la ea foarte mulți concetățeni.
Activitatea Societății în anul 1952-1953
Stagiunea 1952-1953 s-a deschis în ziua de Duminică 7
Septembrie 1952, când după o vacanță de două luni, corul și -s reluat
activitatea cântând regulat la biserica catedrală în fiecare Duminică;
ba câte odată și în unele zile de sărbători neoficiale, după cum vom
vedea din cele ce urmează.
Crăciunul anului 1952
Joi 25 Decembrie
E prima zi de Crăciun, ziua Nașterii Domnului și
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La orele 9 dimineața Liturghie
solemnă la biserica Adormirii Maicii Domnului, catedrala orașului
Giurgiu, în prezența unui mare număr de credincioși.
Corul nostru încheie servicul Utreniei (Slujba dinaintea
Liturghiei), cu Troparul Nașterii Domnului, după care a început
Sfânta Liturghie, oficiată în sobor de cei 3 preoți ai bisericii,
răspunsurile fiind date de corul nostru, executându-se următorul;
PROGRAM
Ectenia Mare
- de G. Cucu
Antifoanele
- G. Muzicescu
Troparul Nașterii Domnului
Doamne mântuiește pe cei bine credincioși - A. Bărbulescu
Câți în Hristos v-ați botezat, cântat alternativ astfel;
În Altar corul preoților și cântărețul I. Bunescu
Din cafas; corul Cântării Dunării
A. Bărbulescu
Aliluia - I. Haydn
Mărire Ție Doamne și ectenia întreită - A. Bărbulescu
(Soliști; Lizica Stănescu, Mariana Sprințaru și Florica pr. Serghie)
Imnul Heruvimilor - A. Bărbulescu
Ca pe Împăratul, de I. Cart, prelucrat pentru coroniat A.Bărbulescu
Răspunsurile(Mila Păcii,etc) - A.Bărbulescu
168

Solist; Petruș Alexandrescu (bariton)
Pre Tine Te Lăudăm, cor pe 3 voci feminine - A.Bărbulescu
Soliste; Lizica Stănescu soprană
Nunuța Olaru mezo soprană
Mărește suflete al meu pe Domnul (Axionul Crăciunului)
G.Muzicescu
Tatăl Nostru –N.2 - A.Bărbulescu
Finalul Liturghiei -A.Bărbulescu
După terminarea Sfintei Liturghii, corul a executat următorul
program de colinde, în cadrul căruia s-a ținut și predica zilei.
CONCERTUL DE COLINDE
Bună dimineața la Moș Ajun
Culeasă de la copii colindători din Giurgiu și armonizată de Anghel
Bărbulescu, lucrare pe care o notez mai jos, ea aparținând orașului
nostru.
Astăzi s-a născut Hristos - de Timotei Popovici
Praznic - de Timotei Popovici
Predica zilei ținută de părintele Ion Popescu – Letca
Moș Crăciun - de D.G. Kiriac
Moș Crăciun cu plete albe - de D.G. Kiriac
Prelucrat pentru cor mixt de Anghel Bărbulescu
Cetiniță, cetioară dragă - de G. Cucu
Solistă Lizica Stănescu
ște
Cine prime steaua, cor feminin - A. Bărbulescu
Steaua sus răsare,
colindă culeasă de la copii colindători din Giurgiu, armonizată
pentru cor mixt de A. Bărbulescu
Vreau să merg cu-ntreg poporul - A.Rische
Armonizat pentru cor mixt de A.Bărbulescu
Cu solo de soprană cântată de Lizica Stănescu
Urare de Crăciun -A. Bărbulescu
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Cântarea colindelor a impresionat puternic pe ascultătorii
noștri care la coborârea noastră din cafas au ținut să ne întâmpine cu
felicitările lor. M-au impresionat îndeosebi cuvintele unui domn
străin de localitate care mi-a spus; ,,Domnule profesor, ne-ați răscolit
sufletele, ne-ați amintit trecutul ’’. Cuvintele acestea spune de un
necunoscut m-au încredințat și mai mult că munca noastră n -a fost
zadarnică.
-Vineri, 26 DecembrieA doua zi de Crăciun – Liturghie la Catedrală, la care corul a
executat același program ca’n ziua precedentă, însă cu următoarele
modificări; s-au cântat ,,Întreitele ’’ de I. Costescu și ,,Pre Tine Te
Lăudăm’’ de Gavril Lamakin. De asemeni din programul colindelor
s-au cântat numai trei colinde.
-Duminică, 28 DecembrieÎn urma înțelegerii avută cu preoții bisericii ,,Sfânta Treime’’
(Smârda), din acest oraș corul nostru a cântat Sf. Liturghie la această
Biserică.
În vederea acestui eveniment sfântul locaș fusese curățat,
pardoseala de piatră acoperită peste tot cu preșuri noi, sobele în
funcțiune mărită. Asistă la slujbă un număr de credincioși
excepțional de mare, cărora preoții bisericii le vestise din timp
venirea noastră și îndrma -se insistent să nu lipsească.
Sfânta Liturghie s-a oficiat de cei doi preoți ai bisericii; Gh.
Popescu și Ion Malcin, iar corul a executat programul din prima zii
de Crăciun la catedrală. În tot timpul mulțimea de credincioși din
biserică a păstrat o liniște și ordine impresionantă.
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La sfârșit părintele Malcin, de la ușile împăratești ale
Sfântului Altar, a adresat corului și conducătorului cuvinte calde și
măgulitoare de mulțumire, maiestrul corului puternic impresionat a
răspuns;
Prea cucernici părinți,
Cuvintele atât de calde și măgulitoare ce mi=ați adresat atât
mie cât și dragilor mei coriști și coriste au atins frumos coardele
inimii mele și le-au făcut să vibreze în simfonia din care se degajează
acum cuvintele mele de adâcă și sincera mulțumire.
Cu acsetă ocazie țin să lămuresc că venirea noastră aici nu
este o întâmplare oarecare. Noi aici ne-am născut. Biserica aceasta
este mama noastră, ea ne-a crescut și ne -a ajutat să ne dezvoltăm tot
mai mult și mai frumos până când această dezvoltare a atras atenția
forurilopr conducătoare ale bisericii și ale orașului nostru, care ne-au
smuls de aici și ne-au dus într-un loc de mare cionste dar și de mare
răspundere. Am fost duși la catedrală unde vin să asculte Sfânta
Liturghie, nu numai cetățeni de-ai oarșului nostru, dar și vizitatori
din capitală și din alte orașe ba și străni din alte țări care trec adeseori
prin orașul nostru. Și avem conștiința împăcată că ne-am făcut
datoria cu vrednicie și putem afirma cu fruntea senină și fără teamă
de a fi desmințiți în mod cinstit, că atât în cei 15 ani cât am cântat
aici, cât și în cei 16 ani de când cântăm la catedrală am fost diadema
cu care și-au împodobit frunțile în zilele de sărbătoare, atât biserica
cât și orașul nostru și că noi am reprezentat c u demnitate sufletul și
cultura neamului nostru românesc, în acset atât de important colț de
țară.
Dar ori cât de sus am fi fost chemați noi, n -am uitat o clipă
obârșia noastră și ca orice copil cuminte care vine din când în când
să-și vadă casa părintească și să spună mamei; sărut mâna mamă,
venim și noi aici ori de câte ori putem.
Am venit astăzi la tine sfânt locaș pentru a te îmbrăca în
haină nouă și a te împodobii cu tot ceea ce sufletele noastre curate au
mai putut creea pentru prea mărirea lui Dumnezeu. Am venit pentru
că cu îngerii împreună să cântăm aici vestea cea bună, că din ceruri
s-a dat jos Domnul nostru Iisus Hristos. Saltă acum și te bucură, că
slava Domnului peste Tine a răsărit !
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Si acum plecând smerit genunchii în fața sfântului tău Altar ,
Parinte Sfinte, învrednicește pe robul tău ca ridicând ochii spre cer să
poată striga către tine;
Doamne al puterilor fi cu noi, că pe altul afară de tine ajutor
între necazuri nu avem.Doamne al puterilor fi cu noi ! Mărire Tătălui
și Fiului și Sfântului Duh, Treime Sfântă, slavă Ție ! Amin.
Încheierea acesta patetică a impresionat profund pe cei de
față, multora stârnindu-le lacrimi din ochi.
Cu aceasta am încheiat sărbătorile Crăciunului și activitatea
din 1952.
LUNI, 25 MAI 1953 SĂRBĂTOAREA SFINTEI TREIMI
Deși nu era sărbătoare oficială, totuși corul nostru a cântat la
biserica ,,Sfânta Treime’’ (Smârda) din acest oraș, care în anul acesta
și-a sărbat hramul cu un fast deosebit.
Liturghia a fost oficiată în sobor de cei doi preoți ai bisericii
plus preotul pensionar Ștefan Burilescu, fost paroh al acestei biserici
timp de peste 35 de ani și care a fost invitat în mod special pentru
aceasta de actuali preoți ai bisericii.
Corul nostru a dat răspunsurile cântând Liturghia N;2 de
Anghel Bărbulescu.
După terminarea Sfintei Liturghii s-a oficiat un serviciu de
parastas pentru pomenirea foștilor slujitori ai acestei biserici (preoși,
cântăreți, etc.), care acum odihnesc în lumea cea de veci.Corul a
cântat și la această pioasă slujbă.
Predica zilei a fost ținută de preotul Gheorghe Popescu.
Vorbind despre Sfânta Treime, părintele Popescu a arătat ocaziunile
cănd Sf. Treime s-a arătat oamenilor întreagă în special la Botezul
Domnului, când glasul Tatălui din cer s-a auzit spunând oamenilor;
Acesta, adică Iisus Fiul, peste capul Căruia Duhul Sfânt se pogorâse
Duhul Sfânt în formă de porumb; Acesta este Fiul meu cel iubit, etc.
Părintele Ștefan Burilescu a făcut o evocare a figurilor
diferiților preoți decedați, care au slujit odată aici. A arătat cum
înaintea actualului sfânt locaș au existat aici întâi o biserică
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subterană și apoi alta, pe altarul căruia s -a zidit actualul paraclis din
spatele bisericii de azi.
Preotul Gheorghe Popescu, parohul girant al bisericii a rostit
apoi calde și măgulitoare cuvinte de mulțumire la adresa corului
nostru, care ca’ntotdeauna și acum a contribuit cu tot sufletul și
dezinteresat la împodobirea slujbei cu îngereștile lui
cântări.Implorând Divinitatea, înalță rugăciuni pentru susținerea și
progresul acestei înjghebări atât de creștinească și atât de
românească.
DUMINICĂ, 28 IUNIE 1953
Ultima Duminică din stagiunea anului 1952-1953, după care
corul intră în vacanță de la 1 Iulie – 31 August.
Credincioși tradiției noastre au ținut ca și anul acesta să
ăncheiem stagiunea 1952-1953 cu un parastas pentru pomenirea
tuturor foștilor memebri, care acum odihnesc în lumea celor drepți,
unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică.
Ca’n toți anii și de data aceasta, parastasul cu toate anexele
lui s-au făcut cu cele ce au contribuit în natură și în bani, coristele și
coriști noștri, care cu toată lipsa în care se zbat azi, când nu găsești
nici ce să mănânci, au dat dovadă de cea mai sublimă lepădare de
sine rupându-și și de la gură spre a contribui cu ceva pentru morții
noștri, care ne-au fost dragi în viață și pe care cu toate sacrificiile
posibile ținem să-i cinstim și după moarte.
E prea sublim gestul coriștilor noștri; faptele lor va servi ca
exemplu atât generației de azi. Cât și celor viitoare. Familia noastră
cea mare, cum am numit corul nostru, se poate mândri cu asemena
fii.
Parastasul a fost slujit la biserica catedrală ,,Adormirea
Maicii Domnului’’, după terminarea Sfintei Liturghii; corul a dat
răspunsurile la ambele slujbe.
Înainte de începerea slujbei parastasului părintele Ion
Popescu – Letca a rugat pe credincioșii din biserică, să asiste la
slujba pomenirii foștilor membri ai corului nostru, dând ca exemplu
opera de cinstire a înaintașilor lor, pe care o face în fiecare au coriștii
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noștri. S.Sa. arată că e ste singura organizație din oraș, care păstrează
acest cult, fapt care merită toată lauda și care ar trebui invitată de cât
mai mulți.

DUMINICĂ, 19 IULIE 1953
Deși intrați în vacanță, coriștii noștri cer să cântăm măcar din
când în când (deprinderea a doua natură). Satisfăcând dorința lor și
continuând vechiul obicei de a mai cânta și pe la alte biserici spre a
împrăștia cât mai mult frumusețile câtărilor polifonice bisericești, am
hotărât, ca Duminică 19 Iulie să câtăm la biserica ,,Sfânta Treime’’
(Smârda). În acest scop am luat contact din vreme cu preoții
bisericii, care s-au arătat foarte mulțumiți de gestul nostru.
Cucernicii părinți au anunțat din timp pe enoriașii lor despre
acest eveniment. Datorită acestui fapt am cântat într-o biserică plină
de lume.
Coriștii erau toți prezenți unii cu sacrificii riscante.
După terminarea Sfintei Liturghii, părintele Gheorghe
Popescu, de la ușile împărătești ale Sfântului Altar – a adresat
coriștilor calde și frumoase cuvinte de mulțumire pentru fapta lor
creștin ească.
DUMINICĂ, 26 IULIE 1953
Ca o manifestare a simpatiei pe care coriștii o au pentru
părintele Ion Serghie de la biserica catedrală, care necontenit este în
mijlocul corului, contribuind cu vorba și cu fapta la păstrarea
moralului coriștilor noștri și implicit deci la continuarea activității
corului în condițiuni satisfăcătoare pentru vremurile atât de vitregi în
care trăim, în urma propunerii conducătorului lor, coriștii au acceptat
cu entuziasm ca, Duminică 26 Iulie, când părintele Serghie este de
rând, să mergem la Catedrală și să dăm acolo răspunsurile la Sfânta
Liturghie, oficiată de părintele Serghie.
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VINERI, 14 AUGUST 1953 (seara)
În seara de Vineri, 14 August, ca și în anii trecuți, corul a
cântat la prohodirea Maicii Domnului, la biserica catedrală a orașului
Giurgiu, care poartă hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’’. A făcut
impresie frumoasă duetele de la Starea a treia a prohodului,
executate de solistele corului; doamnele Lizica Stănescu (soprană) și
Florica preot Ion Serghie (contraltă).
După terminarea prohodului toată suflarea a ocolit biserica cu
icoana Maicii Domnului și steagurile.În tot timpul ocolirii corul a
cântat imnul următor;
De la margini o ! apostoli la Ghetsimani v’adunați
Și-al meu corp,zise, Fecioara, cu cântări să-l îngropați
Fiul meu iubit mă cheamă, azi la Sine’n cerul sfânt
Vă las binecuvântare și mă -nalț de pe pământ.
După terminarea ocolirii, toată suflarea s-a oprit în fața ușii
bisericii unde s-a zis o ectenie cu rugăciuni pentru paza țării noastre
de boli, de secetă, de grindină, de potop, de cutremur și de năvălirea
altor neamuri aspra noastră. Corul a dat răspunsurile.
După terminarea ecteniei, preoții, corul și imensa mulțime de
credincioși, care umplea curtea bisericii, au îngenunchiat cu fața spre
biserică ascultând în tăcere o rugăciune pe care părintele Ion Popescu
Letca, vădit emoționat, a citit-o. În acestă rugăciune se oglindește
puternic toată obida sufletului nostru. Pentru frumusețea ei am
crezut, că e bine s-o reproduc aici.
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RUGĂCIUNE
Către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu
,,O ! Maica lui Dumnzeu, sufăr ! Cât sufăr de mult ! Durerea
mea Tu o știi; ea a devenit hrana zilelor și nopților mele; ea
chinuiește toată ființa mea și nici somnul nu se mai lipește de ochii
mei; iar starea de slăbiciune în care mă găsesc, îmi ia puterea de a
lupta contra desnădejdei, care –mi tulbură duhul și -mi întristează
sufletul.
Dar cui să cer ajutor ? Unde să mă duc, să-mi găsesc liniștea,
dacă la Tine o ! Maica lui Dumnzeu ! În acest azil totdeauna deschis
necăjiţilor; în acest adânc plin de blâdețe și de mângâiere. Numai în
brațele Tale de Mamă cerească îndrăznesc să -mi sprijin fruntea mea
obosită și plină de dureri și numai la sânul Tău găsesc odihna care
m-a părăsit.
O, bună Stăpână ! mângâie-mă, precum o maică își mângâie
șii;
ș terge cu dulcea Ta mână lacrimile ce-mi izvoresc din
copila
durere.
Înțeleg, că nu pot refuza, să beau paharul durerii ce mi-se dă,
când Tu însă-ți ai băut acest pahar pe drumul Golgotei privind
chinurile și răstignirea Fiului Tău.
Tu deci, cu toate suferințele ce mă zdrobesc, îți strig; Da
Maică, și eu voi suferii fără să deznădăjduiesc; fiindcă și tu ai suferit
la picioarele crucii Fiului Tău. Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară!
Tu, Maica lui Dumnzeu, ca o mamă bună, adună lacrimile și
rugăciunile robilor Tăi și le dă în brațe la F iul Tău și Dumnezeul
nostru și-L roagă, ca să potolească pornirile cele rele de deasupra
noastră; de tot necazul și de toate durerile să ne scape pre noi; că noi
credincioși creștini numai pre Tine te avem putere tare și nemișcată
și al Tău folos și ajutor l -am dobândit în toate zilele, din copilăria
noastră și până astăzi.
Nu ne vom depărta de la Tine Stăpână, că Tu mântuiești pe
robii Tăi din toate nevoile. Ajută-ne Te rugăm, să trecem cu pas
lesne puntea cea îngustă de pe înfuriatul nor al tuturor durerilor,
nevoilor și necazurilor care se luptă cu noi.Căci dacă n -ai fi fost Tu,
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Maica lui Dumnezeu, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea necazuri
li cine ne-ar fi păzit până astăzi să fim liberi ?
Fie-ți milă de noi și ajută-ne la dorințele cele de folos,pentru
slava Fiului Tău, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.
Mărturisesc sinea, că-n clipele acelea, gândindu-măla
vremurile grele în care trăim cu toții, mi-au venit în minte versurile :
Nu-i plânsul unei inimi numai sau unei clipe trecătoare, ci
Nemu-ntreg e, care-și plânge durerile de care moare’’.
După aceia preoții și credincioși au intrat în biserică în
sunetul imnului
,,De la margini o apostoli’’, cântat de cor.

SÂMBĂTĂ, 15 AUGUST 1953
(ADORMIREA MAICII DOMNULUI)
-Hramul bisericii catedraleDeși sărbătoare bisericească mare , nu este totuși sărbătoare
legală; ceia ce face ca în acestă zi piața să fie deschisă, ba încă în toi
și suprapopulată, atât de orășeni. Cât și de țărani, veniți în număr
foarte mare spre a-și desface pe piață produsele și pentru a vizita
bâlciul ce se ține la această epocă în fiecare an în Giurgiu.
Autoritățile de asemnei au serviciu.
Din aceste cauze, pe deoparte biserica nu prea e populată, așa
cum ar trebui, iar pe de altă parte o bună parte din coriști și coriste
sunt reținuți la servicii; totuși corul a putut face față chiar
satisfăcătoare, iar în biserică era în orice caz mai multă lume ca în
duminicile săptămânale.
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Au oficiat toți 3 preoții ai bisericii. Corul și-a făcut datoria cu
vrednicie, cântând frumos întreaga Liturghie și contribuind cu
aceasta la înfrumusețarea sfintei slujbe.
După terminare coriștii au cerut să mai cântăm undeva
înainte de Septembrie. Dorința lor a fost satisfăcută; s - stabilit ca
Duminică 30 August să cântăm la biserica ,,Sf. Treime’’ (Smârda).
LA BISERICA ,,SF. TREIME’’
-Duminică, 30 August 1953Am încheiat vacanța cântând Sfânta Liturghie la biserica ,,Sf.
Treime’’ (Smârda) în dimineața zilei de Duminică 30 August 1953.
Slujba a fost oficiată în sobor de cei trei preoți ai bisericii.
Credincioși prezenți la slujbă; cam vr-o 39-40 de personae.
Corul Cântării Dunării a dat răspunsurile cântând Ectenia
Mare de G.Cucu, iar restul Liturghiei de A. Bărbulescu, cu
chinonicul ,,Cinei Tale cei de taină’’, tot de A. Bărbulescu.
Cu ocazia peregrinărilor noastre din vacanță, am observat, că
mulți din auditorii noștri de la Catedrală veneau Duminica la biserică
unde cânta corul.
Activitatea Societății în anul 1953-1954
-1 Septembrie 1953 - 31 August 1954Ca și în anii prededenți, activitatea Cântării Dunării și în anul
acesta s-a desfășurat între zidurile și sub oblăduirea Bisericii. În
biserică, corul nostru a fost și în acest timp vestală credincioasă alui
Hristos și a Neamului nostru românesc . Aici, în biseri că, el a fost
prezent cu candela aprinsă când în toate Duminicile și sărbătorile
Mântuitorul se cobora pe sfânta masă din Altar la săvârșrea sfintei
Euharistii și tot aici și-a slujit Neamul cântând de Crăciun
tradiționalele cântece de colind cu care a făc ut să tresară în sufletele
auditorilor sentimentul sfânt al românismului.
O întâmplare a făcut să avem chiar în scris o confirmare a
celor expuse mai sus; doamna și domnul G. Mândreanu, fost Medic
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primar al județului Vlașca și fost Primar al orașului Giurgiu, au scris
la 3 Ianurie 1954 o carte poștală, adresată părintelui Serghie de la
Catedrala din Giurgiu; expediată din oășelul Găești, unde erau
dislocași pe atunci. În această carte îndepărtații noștri ascultători de
altădată scriau între altele;
Suntem sănătoși și ca credință în Dumnezeu. De sărbători v am urmărit cu gândul în slujbele de la biserică, precum și corul
cântând Colindele. (ss) Lucia și Dr. Mândreanu.
DUMINICA FLORIILOR – 18 Aprilie 1954. Marea
biserică a orașului Giurgiu, era plină de cred incioși. Serviciul Sfintei
Liturghii a fost oficiat în sobor de cei trei preoți ai bisericii; Ion
Popescu – Letca, David Bădărică și Ion Serghie. Corul a dat
răspunsurile cântând Liturghia N;2 de Anghel bĂrbulescu, iar în loc
de chinonic colindul de Florii de G. Cucu.
Ziua aceasta a fost și un nou prilej de manifestare a vieții în
mijlocul marei noastre familii ,,Cântarea Dunării’’. Era ziua
patronului doamnei Florica preot Ion Serghie, valoroasa noastră
colaboratoare, altistă solistă. Cu această ocazie la venirea în cafasul
bisericii doamna Serghie a fost primită și încpnjurată de toți coriștii
și coristele cu călduroase urări de bine și cu flori. Profesorul Anghel
bĂrbulescu, dirijorul corului, a înmânat sărbătoritei un modest cadou
și o adresă cu următorul cuprins;
Corul bisericii catedrale
,,Adormirea Maicii Domnului’’
Duminică, 18 Aprilie 1954
Prea stimată doamnă,
În ziua numelui Dvoastră gândul meu și al tuturor colegelor
și colegilor Dvs. din acest cor se-ndreaptă spre dvs., ochii noștri
cată spre Cer, iar gurile noastre rostesc o rugăciune către bunul și
Atotputernicul nostru Dumnezeu, pentru ca să vă dăruiască
Dumneavoastră, bunului și blândului Dumneavoastră soț - părintele
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Serghie și scumpilor dvs. copilași, sănătate, noroc, izbândă în toate
acțiunile dvs. și să vă păzească de toate relele, de toți vrăjmașii și
ptrivnicii și de toate uneltirile lor.
Contribuția dvs. la opera creștinească și românească, pe
care corul nostru o duce cu dârzenie de 32 de ani, a făcut din dvs. o
colaboratoare neprețuită, respectată și exemplară. Iată de ce prea
umilul cadou, pe care conducerea și administrația corului își permit
să vă înmâneze în această zi, rugându-vă să-l primiți și să-l primiți
și să-l priviți doar ca un minuscul simbol al prețurii, stimei și
respectului pe care; - dirijorul și coriștii toți, le au săpate adânc în
inimi pentru dvs., buna și nobila noastră soră din marea familie pe
care o formează modestul, dar merituosul nostru cor.
Fie, ca caest modest simbol să aducă numai bine în casa dvs.
Așa să vă ajute bunul și marele Dumnzeu !
Să trăiți întru mulți și fericiți ani.
Dirijorul corului
Profesor Anghel Bărbulescu .

DUMINICA SF. PAȘTI, - 25 Aprilie 1954, în noaptea
Învierii.Corul nostru a luat parte activă la slujbele Învierii, care s-a
oficiat în curte în fața bisericii catedrale a orașului nostru.
Din cauză că de câțiva ani ordinea și liniștea, care trebuie să
domnească în biserică în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii, în
noaptea Paștilor, ca și la deniile din serile precedente, este tulburată
de cete de tineri de ambele sexe, în majoritate țigani, de comun acord
cu preoții bisericii corul n-a mai cântat și la Sfânta Liturghie din
această noapte, cântand în schimb la serviciul oficiat la orele 12 din
acea zi.
La slujba de la orele 12.181

Slujba de la orele 12 din zi s-a săvârșit în anul aceasta la
Catedrala orașului Giurgiu cu un fast deosebit. Marea biserică era
plină de lume; intelectuali (doctori, ingineri, profesori, avocați,
preoți), foști negustori, etc.
Corul Cântării Dunării a împodobit cu cântările lui această
slujbă.După terminarea serviciului divin părintele Ion Serghie a
ținut predica vorbind despre Învierea Mântuitorului, după care corul
a încheiat slujba executând în primă audiție – ultima lucrare a
Maiestrului său intitulată ,,Noaptea Învierii’’, - lucrată pe motivul
cântecului popular rus ,,Vecernii Svon’’. – Atât textul, cât și întreaga
prelucrare muzicală, sunt opera profesorului Anghel Bărbulescu, Maestrul corului Bisericii Catedrale din giurgiu, care sub influența
unei fericite inspirații a reușit să redea ca într-un film sonor toată
feeria nopții Sfintei Învieri. Pentru o mai bună înțelegere a acestei
lucrări am socotit necesară copierea ei aici. Iat-o:
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Executarea acestei bucăți a fost pentru corul nostru o nouă și
puternică manifestare a calității lui, de atâtea ori verificată în
decursul a celor 32 de ani ai existenței lui. Auditorii din biserică, în
frunte cu preoții bisericii, s-au întrecut să ne adreseze cuvintele lor
de admirașie.
Am comunicat acest nou succes al corului și domnului
colonel Teodor Marinescu, președintele de onoare,aprigul susținător
și îndrumător al Cântării Dunării, care după ce a luat cunoștiință de
ea, în scrisoarea datată 27 Aprilie 1954, (aflată în dosrul Societății pe
anul 1954), scrie;
,,Și acum stau și reflectez la noua perlă pe care ați adăugat -o
pe șiragul miraculos al mărețului nostru cor, în ziua sfântă de 2 5
Aprilie 1954 ora 12.- în sfânta Catedrală a orașului Giurgiu.Cred că nu numai zidurile Catedralei s-au cutremuratdin
temelie, nu numai inimile atâtor creștini au săltat de bucurie, nu
numai atâtea icoane și atâtea figuri ale sfinților părinți v -au admirat
și v-au blagoslovit; dar însuși Mântuitorul nostru s-a pogorât din
înaltul cerurilor în sufletele coriștilor noștri dragi și v-a binecuvântat,
trimițându-vă o rază sfântă din puetrea Lui cerească, - căci mâna
noastră de coriști eroi își înalță cucernic glasul sufletelor și al
inimilor, ca niște sfinte privighetori umane, privind cu statornicie
către scaunul Lui sfânt și slăvindu-i Atotputernicia Lui eternă și
supremă.
Da ! Corul nostru scrie astăzi cea mai sublimă pagină din
cartea de aur a vremurilor prezente. Vor vorbi, vor povesti generașii
după generații despre eroismul coriștilor noștri. Izbânzite lor pe plan
creștinesc se resfrâng pe toate celelalte laturi ale vieții lor. Căci
Dumnezeu, bun și mare a așezat lângă fiecare un înger păzitor, care
să-i apară și să-i ajute în toate îmrejurările. Ei au știut prin credință
statornică și prin sacrificii, să cucernică fericirea, pe care alții nu o au
și nici măcăr n -o ănțeleg, n -o simt în tina lor animalică.
Fericite familiile lor, căci adăpostesc în mijlocul lor
asemenea titani ai forței morale, bazată pe puterea credinței, a
bisericii și a lui Dumnezeu.
Măreția faptelor coriștilor noștri dragi nu oricine o înțelege,
căci nu oricine e în stare să-și ridice cugetul la înălțimea sacrificiilor
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și-a iubirii lor față de Dumnezeu. Aceasta sunt virtuți rare, care se
plămădesc numai în suflete rău și prea distinse.
Onoare lor ! Onoare familiilor lor, onoare Giurgiului că
Dumnezeu l-a hărăzit cu o mână de Heruvimi, spre a-i ridica osânde
în acest colțișor al țării su rghiunit 500 de ani de trufia sălbatică a
sumilunei.

PARASTASUL ANUAL
Vacanța corului a început Miercuri 1 Iulie 1954 după cele 10
luni anterioare de cântare, care au format stagiunea 1953-1954.
Vacanța corului nostru n-a fost decât stagiune de cântare fără
obligație în vacanța, după cum se va vedea din cele ce urmează;
DUMINICĂ, 4 IULIE 1954
Corul a cântat la biserica ,,Sfânta Treime’’, din cartierul
Smârda, atât la slujba Sfintei Liturghii, cât și la acea a parastasului
anual pentru pomenirea foștilor membrii ai Cântării Dunării, plecați
dintre noi pentru totdeauna în lumea celor drepți.
Ca-ntotdeauna parastasul și coliva au fost făcute din donațiile
benevole ale coriștilor și coriștilor noștri.
Impozantul cortegiu de coriști și coriste, care duceau și
însoțeau parastasul și coliva de la locuința decanei coristelor;
Niculina Ionescu, la biserică, a atras atenția cetățenilor de ambele
sexe, pe care i-am întâlnit pe tot parcursul și care în nedumerirea lor
se întrebau al cui o fi acest parastas. Păcat că acest cortegiu n-a fost
filmat; el ar fi putut servi de exemplu generațiilor actuale și viitoare.
Atât slujba Sfintei Liturghii, cât și aceia a parastasului au fost
oficiate în sobor de cei trei preoți ai bisericii, iar răspunsurile au fost
date de corul Cântării Dunării.
De la biserică, preoții, corul, membrii și prietenii ai societății
noastre, și rude ale celor 63 de decedați pe care i-am pomenit, au
mers la cimitirul Smârda, unde, la mormântul fostului bariton solist,
Iordan Dumitrescu, s-a făcut o nouă slujbă de pomenire la sfârșitul
căreia directorul și îndemnând pe coriști să meargă pe calea croită de
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înaintașii lor și să perpetuieze pomenirea anuală a lor, aceasta
constituind o chezășie puternică a viitorului marea noastre familii
corul nostru drag.
Parastasul și coliva s-au împărțit apoi celor prezenți.
DUMINICĂ, 18 IULIE 1954.
Corul Cântării Dunării a cântat la biserica eroilor din Giurgiu.
Slijba Sfintei Liturghii a fost oficiată de preotul Grigorie Comendatu,
care la sfâșit a mulțumit coriștilor pentru osteneala ce și-au luat
venind să cânte rugăciuni pentru cei ce s-au jertfit pentru țară.
La ieșirea din biserică coriștii au vizitat mausoleum -ul din
spatele bisericii.
DUMINICĂ, 25 IULIE 1954.
Corul Cântării Dunării cântat în această și la biserica ,,Sf.
Gheorghe’’, din orașul nostru. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată
de preotul Ion Răzvan, care după terminarea slujbei aducând
mulțumiri coriștilor care în turneul lor din vacanță au programat și
biserica ,,Sf. Gheorghe’’, spune în continuare;
_,, Cu drept cuvânt s-a spus că Muzica înnobilează și înalță
sufletul omului apropiindu-l de Dumnezeu. Iată, astăzi corul
societății Cântarea Dunării, deși în vacanță, și -a luat osteneala să vie
la biserica noastră, pentru ca prin cântările îngerești cu care ne-a
împărtășit la Sfânta Liturghie, să ne înalțe sufletele până la tronul
Celui prea înalt. Plin de recunoștință, ținem să mulțumim coriștilor
Cântării Dunării și dirijorului lor pentru înalta operă creștinească ce
au săvârsșit aici. Dumnzeu să-i binecuvânteze și să le ajute să
trăiască întru mulți ani spre a continua cu puteri mărite sublima lor
opera. Amin !’’.
Duminică, 1 August 1954 corul a cântat la biserica Catedrală
SÂMBĂTĂ, 13 AUGUST 1954
Ajunul hramului bisericii catedrale, s-a sărbătorit cu același
ceremonial ca și anul trecut; s-a cântat prohodul special al Adormirii
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Maicii Domnului s-a făcut ocolirea bisericii, s-a citit rugaciunea
specială în fața bisericii.
Corul nostru a cântat atât la prohod, cât si la ocolire.
A doua zi, DUMINICĂ 15 AUGUST 1957
Ziua hramului bisericii noastre catedrală, Corul nostru a
cântat aici, atât la slujba Sfintei Liturghii, cât și la aceia pentru
pomenirea foștilor preoți care au slujit la această biserică, acum
trecuți în lumea eternă și a tuturor ră posaților foști epitropi și
binefăcători ai acelei sfinte biserici.
S-a cântat liturghia N; 2 de Anghel Bărbulescu, ca și cântările
funerare de acelaș autor.
Cu aceasta corul Cântării Dunării încheie cel de al 32-lea an
de activitate al societății.
Activitatea Societății în anul 1954 – 1955.
-1 Septembrie 1954 – 31 August 1955Deschiderea stagiunii.
Seara zilei de Miercuri 1 Septembrie 1954 (seară de repetiție)
a fost consacrată unei ședințe festive spre a multumii bunului
Dumnzeu, pentru că ne-a ajutat să încheiem cu bine pe cel de al 32lea an al existenței societății noastre și să -l rugăm, să ne
învrednicească, să începem cu bine pe cel de al 33-lea an în cursul
căruia să putem slujii frumos și rodnic Lui ȘI Neamului nostru
românesc.
În acest scop am luat contact cu cei trei preoți ai Catedralei
și-n urma sugestiei dată de părintele Ion Serghie s-a stabilit, ca
Miercuri 1 Septembrie la orele 19³º seara să facem chiar în biserică
un Te Deum. Părintele Serghie a anunțat acest eveniment și
credincioșilor, care au asitat la Sfânta Liturghie în dimineața zilei de
Duminică 29 August.
În jurul unei mese așezată în mijlocul bisericii, cei 3 preoți ai
Catedralei; Ion Popescu – Letca, David Bădărică și Ion Serghie,
cărora li s-a mai adăugat și preotul Ștefan Costea din comuna
Arsache, ce se află întâmplător aici, au oficiat serviciul divin. Corul
așezat la aripa stângă a mesei, a dat răspunsurile.
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După binecuvântarea dată la început de părintele Serghie,
corul a intonat Amin și apoi Tatăl nostru N; 2 de Anghel Bărbulescu.
Au urmat apoi rugaciuni de mulțumire, precum și implorări ca bunul
Dumnezeu să ajute corului nostru, să înceapă cu bine pe cel de al 33lea an de activitate. A urmat un scurt polihroniu, după care părintele
Serghie a rostit următoarea cuvântare;
Domnule profesor , dragi coriști, iubiți credincioși.
Coincidența face ca astăzi, când e început de an bisericesc
ființa umană, cu care omul sesizează mai profund decât cu rațiunea
adevărurile eterne și imprimă în noi mai mult decât orice nostalgia
paradisiacă, după care suspină ființa omenească, au fost utilizate de
la început în cultul bisericii, ca cele ce se apropie mai bine de
sentimentul religios.
Dintre toate artele, nici una nu exprimă mai bine sentimentele
cele mai sublime și nu ridică pe om în sfe rele cele mai înalte, ca
Muzica. De aceia Muzica este scara cea mai potrivită pentru
ridicarea sufletului religios. Muzica apropie cel mai mult de
Dumnezeu și aduce cel mai mult dragostea și buna înțelegere între
oameni.
Acum 32 de ani lua naștere în orașul nostru un cor, a cărui
menire era să facă educație creștinească, omenească și românească,
datorită unui suflet plin de generozitate și idealism, ca al domnului
Anghel Bărbulescu, ajutat de o mână de oameni idealiști.
A fost un eveniment din cele mai importante în viața orașului
Giurgiu.
Această operă a idealismului și dezinteresului a și trăit mai
mult decât alte întreprinderi ale materiei și interesului egoist. Pe ea
moliile n-au ros-o și rugina timpului n-a stricat-o.
În acest cor s-au format atâtea sute de suflete și-au învățat să
creadă în Dumnezeu, în dragostea și respectul de oameni și în iubirea
de Neom.
În ziua când această nobilă întreprindere, închinată credinței,
frumosului și binelui, intră în al 33-lea an; deși pare mică, ea totuși
este formată din cei puțini, dar din cei mai buni. Dar, în această zi
alături de cei puțini stau sufletele cele trecute dincolo și gândurile
atâtora care s-au format în acest cor. Ce de azi au primit-o moștenire
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scumpă și sunt datori să treacă această făclie generaț iilor viitoare tot
așa curată, cum au primit -o.
Bucuria care trebuie să cuprindă sufletul mare și nobilul al
inițiatorului și conducătorului acestei, familii; care este corul
bisericii noastre, domnul profesor Anghel Bărbulescu, în aceste clipe
când opera lui trece în al 33-lea an, este pe deplin justificată și
meritată.
Coriștii care vin cu atâta dragoste și devotament sub bagheta
profesorului și părintelui lor Anghel Bărbulescu să continuie mai
departe să se roage cântând și să cânte rugându -se.
Eu aduc binecuvântarea Bisericii corului și conducătorului
său domnul profesor Anghel Bărbulescu și le urez mulți ani.
Profesorul Anghel Bărbulescu mulțumește cucernicilor
preoți, care înțelegând rostul moral al acestei solemnității, au trecut
peste oboseala unei zile întregi de colind cu botezul și au venit să
oficieze această slujbă de mulțumire Domnului și pentru raporturile
atât de creștinești ce păstrează între Altar și Cafas, raporturi care
îngăduie și preoților și coriștilor să zică; ,,Să ne iubim unii pe alții,
ca într-un gând să mărturisim’’.Mulțumește dret credincioșilor, ce vin regulat să asculte
Sfânta Liturghie la această biserică și care prin desele lor manifestări
de simpatie și admirație pentru cor stimulează pe coriști în
exercitarea frumosului lor apostolat.Adresându-se coriștilor, le spune;
Pentru voi, dragii mei coriști și pentru fapta voastră măreață,
nu există nici cuvinte și nici o răsplată lumească, care să se poată
ridica la înățimea operei voastre, operă de adevărați mucenici’ căci,
ce mucenicie mai frumoasă ca abnegația cu care veniți aici să
săvârșiți cu suflete curate lucrul Domnului, lăsându-vă de multe ori
ocupațiunile voastre profesionale și înfruntând adeseori vânturi, ploi,
viscole și înotând prin troienele de zăpadă; unii de la ma ri distanțe,
cum este cazul suroreo noastre Mariana Sprințoiu, care locuiește
aroape de capul viilor.Fapta voastră se potrivește de minune cu pilda celor 5
fecioare înțelepte, care așteptau mirele cu candelele aprinse. Da, voi
așteptați în fiecare sărbăt oare pe mire. – Mântuitorul nostru, care
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vine pe sfânta masă din Altar, la sfânta Euharistie, și pe care voi îl
primiți regulat cu candelele sufletelor voastre aprinse de credință și -i
cântați din buze nevinovate: “Pre Tine Te lăudăm, Pre Tine bine te
cuvântăm, Ție-ți mulțumim Doamne și ne rugăm Ție, Dumnezeului
nostru.”
Ce fericită soartă v-a hărăzit vouă Cerul! Iată răsplata
voastră, la care nu oricine poate aspira. Dar glasul Domnului, care vă
spune prin propriile voastre conștiințe: „Bine, slugă vrednică și
credincioasă, peste puține ai fost chemat, peste multe te voi pune;
intră întru lumina Domnului tău!” Fiecare domn are grijă de sluga sa.
Dumnezeu, stăpânul nostru cel mare și bun, va avea grijă de slugile
sale. Către El îndrăzneam să ridic ochii mei și să -L rog:
“Doamne al puterilor fii cu noi, că pe altul afară de Tine
ajutor întru necazuri nu avem. Doamne al puterilor muluiește-ne pre
noi.”
Să-mi trăiți dragii mei coriști și bunul Dumnezeu să vă ție în
paza Lui sfântă, Amin!
Corul de voci feminine a încheiat solemnitația cântând „Pre
Tine Te lăudăm” de Anghel Bărbulescu. Soliste doamnele: Lizica
Stănescu (soprană), Dida Cristescu (mezosoprană) Florica pr. I
Serghie (altistă).
DE CRĂCIUNUL 1954
Atât în prima zi de Crăciun, Sâmbătă 25 Decembrie 1954, cât
și a doua zi, Duminică 26 Decembrie, corul a cântat la Catedrala
orașului, atât imnele sfintei liturghii, cât și după aceea câte un
concert de colinde. Ca în toate marile sărbători, marea Catedrală a
orașului Giurgiu, era plină de credincioși care în fiecare an de
Crăciun, mai ales, vin aici să asculte frumoasele cântece de colind,
pe care azi nu le mai pot auzi la casele lor. Cântarea Dunării, singură,
mai cântă azi aceste cântări creștinești și strămoșești.
În semn de afecțiune pentru Maestrul corului, a cărui soție în
anul acesta afost oprită de o boală crudă de a mai veni ca alte dăți la
biserică, în prima zi de Crăciun după ieșirea de la biserică, părintele
Serghie și coriștii toți au mers la locuința Maestrului. Aici părintele a
oficiat un scurt serviciu divin cu răspunsurile date de cor, după care
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corul a cântat colinde din programul de la biserică, cântece care au
alinat pentru o clipă suferința celei ce nu le putuse asculta la biserică.
Am scris aci acestea, pentru că ea nu este un fapt divers
oarecare, ci coriștii în frunte cu părintele Serghie, au săvârșit cu
aceasta împlinirea dumnezeieștii voințe a Mântuitorului care a spus:
„Bolnav am fost ;i m-ați cercetat.” Da, actul lor a fost o faptă
creștinească, care le face cinste și lor și marii lor familii, „Cântarea
Dunării” care i-a hrănit și-i hrănește cu asemenea de sentimente.
În dimineța zilei de Sâmbătă, 1 Ianuarie 1955 - Anul Nou –
corul a cântat la biserica catedrală a orașului, atât la sfânta liturghie,
cât și la Te Deum-ul ce i-a urmat.
În după-amiaza zilei de Marți, 8 februarie, 1955, corul cântă
la biserica catedrală cântările de prohodirea soției Maestrului, a cărei
suferință o alinase cu colinda de la Crăciun, dar pe care acum
Domnul o chemase întru ale Sale la cele veșnice.
De asemeni corul cântă la 19 Martie 1955 la parastasul de 6
săptămâni pentru pomenirea acesteia ce a fost buna soție a
Maestrului și prietena veritabilă a coriștilor de ambele sexe.
DE PAȘTELE 1955
Vineri seara 15 Aprilie 1955– Vinerea îngropării Domnului și
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, corul Cântării Dunării a cântat la
biserica catedrală atât la prohod cât și la ocolirea bisericii.
La slujba Învierii Domnului de la ora 0.00 din ziua de
Duminică 17 Aprilie 1955 corul a cântat numai la slujba Învierii, ce
s-a oficiat în curtea bisericiii, plină de credincioși.
Din cauza zgomotului pe care-l fac în noaptea asta anumiți
derbedei, care vin la biserică numai în noaptea Paștelui, corul n-a
luat parte la sfânta liturghie.
La slujba ce s-a oficiat în acea zi la orele 12 de la amiază
corul a cântat în tot timpul slujbei, pe care a încheiat-o cântând
„Noaptea Învierii” de Anghel Bărbulescu.
Luni, 18 Aprilie 1955 - a doua zi de Paști – la biserica
catedrală slujbă solemnia. Biserica plină de lume bună: intlectuali,
foști negustori, funcționari, pensionari. Corul a cântat Liturghia N:2
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de Anghel Bărbulescu, fericit împodobită cu solurile cântate de:
Lizica Stănescu – primadona corului, Mariana Sprințoiu – soprană,
doamna Florica pr. Serghie – altistă, Emil Țibsiu – tenor și Dinu
Sofian – bas.
S-a cântat și acum „Noaptea Învierii”.
Duminică, 14 Iulie 1955 corul Cântării Dunării și -a început
turneul din vacanță cântând la biserica „Sfântul Nicolaie” din
Giurgiu. În bisericuța mică, dar frumoasă și mai ales bine întreținută,
era totuși lume multă, în bună măsură intelectuali.
La sfârșitul slujbei, părintele Petre Georgescu, parohul
bisericii, a adresat corului frumoase cuvinte de mulțumire.
Duminică 31 Iulie 1955 Cântarea Dunării a slujit la biserica
și cimitirul Smârda parastasul pe care în fiecare an îl face pentru
pomenirea răposaților ei foști membri.
Corul societății a cântat și la sfânta liturghie și la slujba
parastasului, la sfârșitul căruia conducătorul corului a ținut
următoarea cuvântare:
Prea cucernici părinți,
Frați creștini și români,
Corul nostru, care, imitând parabolo fecioarelor din
Evanghelie, vine la biserică în fiecare sărbătoare pentru a primi pe
Mire - pe Mântuitorul nostru - cu candela sufletelor coristelor și
coriștilor aprinse, - așa cum îi găsește în fiecare sărbătoare atunci
când El se coboară pe sfânta masă din Altar și transformă pâinea și
vinul în corpul și sângele Lui, - corul nostru și -a trasat de mult și de
bună voie – două obligațiuni:
1. Ca de câte ori îi este cu putință, să meargă pe la toate
bisericile din oraș, pentru ca imitând pilda Samarineanului din
Evanghelie, prin cântările lui să aline rănile sufletești ale tuturor
fraților noștri din toate parohiile orașului.
2. În fiecare an să cinstească printr-un parastas memoria celor
ce altă dată erau printre noi și cari azi, - în lumea drepților – s-au
atașat la corul Heruvimilor și Serafimilor, pentru ca, împreună cu ei,
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- pe acolo ca și pe aici – să cânteimnuri de slavă marelui și bunului
nostru Dumnezeu.
Parastasul acesta nu se face nici din subvenții, nici prin
colectă publică, ci numai prin contribuția alor noștri. Coristele și
coriștii mei - acești vrednici mucenici ai Domnului, - asemeni
văduvei din Evanghelie, dau nu din prisosul lor, ci din nevoia lor,
pentru acest parastas, care se slujește în fiecare an – prin rotație – la
mormântul unuia din cei ce au fost printre noi.
Anul acesta se va sluji la mormântul celui ce a fost odată
baritonul nostru solist – Tică Atanasiu– îngropat în cimitirul
Smârda.
Făcând această pomenire anuală, coriștii noștri fac o faptă
creștinească.
3. Păstrând cultul înaintașilor lor chezășuiesc viitorul
frumoasei și înălțătoarei lor opere, la Altarul căreia ei și -au zidit
propriile lor suflete.
Păstrând cultul înaintașilor lor, deprind pe urmașii lor ca, la
rândul lor să facă la fel.
Dezbrăcându-se puțin de haina modestiei, coriștii noștri se
simt cu conștiința împăcată că, trecând peste toate obiceiurile rele.
Corul nostru a fost și este, în acest oraș, singura organizașie, care și
respectă și și cinstelte morț ii.
Și dacă această nobilă faptă a coriltilor mei merită atențiunea
și aprobarea concetățenilor noștri, să ne fie îngăduit, ca să adresăm
un apel către toți cei pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu darul cântului
frumos, - bărbați și femei, tineri sau bătrâni , - indiferent de de clasă
socială sau studii, să vie printre noi cu candelele sufletelor aprinse,
pentru ca împreună să cântăm Domnului: „Pre Tine Te lăudăm, Pre
Tine binetecuvântăm, Ție-ți mulțumim Doamne și ne rugăm Ție,
Dumnezeului nostru.”
Nu pentru noi veți face acestea, ci pentru Domnul.
Noi am fi foarte fericiți, dacă am putea da fiecărei biserici din
oraș câte un cor, care să împodobească sfânta liturghie, așa precum
cânta Psaltmistul: „Doamne, iubit-am podoaba casei Tale!”
Încheind țiu să mulțumes c P.C. preoți care au binevoit să
slujească cu tot sufletul la această umilă, dar pioasă pomenire.
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Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care v -ați ostenit
să luați parte la această comemorare.
Adresându-mă vouă coristelor și coriștilor mei, vă spun: vo uă
nu vă mulțumesc, pe voi vă îmbracă în această clipă toată dragostea
mea pe care o meritați cu prisosință. Vouă vă spun: țineți minte, că
ceea ce suntem noi azi, au fost ieri cei pe care-i cinstim acum; iar
ceea ce sunt ei azi, vom fi noi mâine. Cinstinde memoria lor, învățați
pe cei tineri, ca mâine, care să dea Dumnezeu să fie mai târziu, ei,
cei mai tineri, să facă la fel cu voi.
Și acum, “Doamne Isuse Hristoase, Dumezeul nostru, Cel ce
te-ai coborât pre pământ, te-ai răstignit și -ai înviat pentru
răscumpărarea păcatelor noastre, odihnește în pece cu drepții
sufletele răposaților noștri membri, care s-au pomenit, iar pe noi
ajută-ne să-ți slujim, cu vrednicie până la sfârșitul zilelor noastre,
Amin!”
S-a mers după aceea, în procesiune, la cimitirul Smârda, la
mormântul fostului nostru bariton solist Teodor (Tică) Atanasiu,
unde s-a oficiat o nouă slujbă de pomenire, după care s-a împărțit
celor prezenți colivă și parastas.
DUMINICĂ, 7 AUGUST 1959
Deprinși să cânte, coriștii noștri cer ca șă vacanța s -o petreacă
cântând, mi ales că acesta le dă putința să se mai îmtâlnească toți, să
se simtă mereu între ei în familie. Încă de Duminica trecută, când am
comemorat memoria foștilor membrii ai Societății, de comun acord
cu toți s-a stabilit, ca Duminică 7 August, să se cânte la biserica
catedrală. Cu aceasta s-a dat satisfacție și drept credincioșilor ce vin
să se roage la aceasta și care ne întrebau mereu: când începe să cânte
corul?
HRAMUL BISERICII CATEDRALE
1. DUMINICĂ 14 AUGUST 1955 - dimineața- corul a cântat
la sfânta liturghie ce s-a oficiat la această biserică, iar seara a cântat
ca și în anii trecuți Prohodul Adormirii Maicii Domnului în biserică,
precum și la ocolirea bisericii.
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2. A doua zi, LUNI, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului,
hramul bisericii noastre catedrale.
Biserica plină de lume, atât din oraș și satele vecine, cât și din
București, veniți la Giurgiu, probabil pentru bâlciul ce are loc în
aceată zi, în fiecare an.
Slujba sfintei liturghii a fost oficiată în sobor de cei trei preoți
ai bisericii.
Cu toate că sărbătoarea nostră nu mai e legală, coriștii noștri
s-au strecurat de la serviciile lor și au venit „să cânte Domnului”.
Corul a săvârșit frumos lucrul Domnului.
LA BISERICA GRECEASCĂ
-Duminică, 21 August 1955Am spus mai nainte că la biserica grecească din Giurgiu
slujește azi venerabilul preot pensionar Ștefan Burilescu, unul dintre
membrii fondatori ai Cântării Dunării și de atâtea ori membru în
consiliul ei de administrație.
Întrebând într-una din zile pe părintele Burilescu, prin mine
sa
sfinția a rugat coriștii să -i mai procure plăcerea de a-i auzi cântând
la biserica unde slujește Sf. Sa.
Am comunicat aceasta coriștilor, în rândul cărora părintele
Burilescu se bucură de multă simpatie și respect, în unanimitate s-a
hotărât, ca dorința părintelui să fie satisfăcută în ziua Duminicii 21
August 1955 și astfel în dimineața acestei zile corul Cântării Dunării
a dat răspunsurile sfintei liturhii la biserica grecească.
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 1955-1956
-1 Septembrie 1955 – 31 August 1956Deschiderea stagiunii
În seara zilei de Joi 1 Septembrie 1955, cu o solemnitate
deosebită a avut loc în biserica „Adormirea Maicii Domnului”, catedrala orașului Giurgiu - , deschiderea stagiunii de Activitate a
Cântarii Dunarii pe anul social 1955-1956.
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La aceasta solemnitate a asistat multa lume, - în majoritate
intelectuali și foști comercianți -.
Solemnitatea a început cu un serviciu divin oficiat de cei trei
preoți ai bisericii catedrale. Corul nostru a dat răspunsurile.
Părintele Ion Serghie a rostit după aceia o cuvântare, în care a
trecut în revistă activitatea Cântării Dunării în cei 33 de ani ai vieții
ei. Sfinția Sa a reluat frumoasele roluri educative creștinești și
românești, pe care această societate le -a avut în acest timp în orașul
Giurgiu și județul Vlașca. Cântarea Dunării, - spune Părintele
Serghie, - a fost o școală, la care și -au format sufletele atâtea
generații de coriști și de auditori. La baza existenței ei au stat: morala
și spiritul de sacrificiu în slujba lui Hristos și a Neamului nostru
românesc. „Iată de ce a putut dăinui un număr atât de considerabil de
ani, în care multe furtuni s-au abătut asupra ei; dar pe care le-a
înfruntat și învins datorită abnegației coriștilor și mai ales a
tenacității, spiritului de jertfă și minunatului tact al fondatorului și
conducătorului acestei prețioase societăți, la cârma căreia el a stat
neclintit, atât în zilele bune, cât și în cele rele din lungul drum de 33
ani, pe care i-a străbătut atât de merituos Cântarea Dunarii.”
Părintele își încheie cuvântarea cu urări de prosperitate și
viață lungă societății și cu urări de sănătate și binecuvântări pentru
Conducători și coriști.
Profesorul Anghel Bărbulescu, fondatorul și conducătorul
Cântării Dunării, care azi funcționează sub fi rma „Corul bisericii
catedrale din Giurgiu”, rostește următoarea cuvântare:
Moto: Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va grăi
lauda Ta.
Cânt și voi cânta Domnului. Cânta-voi Domnului meu până
ce voi fi.
„Prea cucernici părinți, doamnelor, domnișoarelor și
domnilor; scumpii mei coriști si coriste,
Ne-am adunat aci, în fața sfântului Altar, să mulțumim
Domnului, că ne-a învrednicit, să încheiem cu bine pe cel de al 33lea an de slujire curată la Altarul lui și să-l rugăm, să ne ajute,
să-i putem sluji cu credință și cu dragoste și în tot cursul celui
de al 34-lea an de activitate al cărui început îl inaugurăm acum.
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Ajută-ne Doamne sfinte, ca la sfârșitul acestui an când ne
vom face examinarea conștiințelor, să putem constata cu mulțumire,
că am săvârșit cu bine lucrul Tău, că ne-ai învrednicit deci, să ne
numarăm și noi printre slugile Tale bunhe și credincioase. O! Cât
este de mare această fericire.
Ferește-ne Doamnne în anul acesta de vrajmașii știuți și
știuți,
care caută să samene printre noi m ărul discordiei, pentru
ne
slugile ce cu tot sufletul lucrează în voia Ta.
Întărește cugetele scumpilor mei coriști, ca duhurile rele, care
caută din când în când, să-i submineze, să nu poată să-i abată din
calea cea bună.
Ține-ne Doamne în paza Ta sfântă și nu ne lăsa pradă
uneltirilor vrăjmașe.
Primește Doamne, ascultă și împlinește smerita noastră
rugăciune.
Și acum, cred, că nu strică o scurtă privire retrospectivă,
pentru ca, dându-ne seama de ceea ce am făcut în anul care s-a scurs,
să ne putem trasa mai cu chibzuială programul de activitate pentru
anul pe care-l începem acum.”
În răstimpul de la 1 Septembrie 1954 – 31 August 1955 corul
a cântat permanent, - fără nicio întrerupere – ba și în vacanță, la
biserica catedrală a orașului nostru, onorându-și astfel cu demnitate
angajamentul ce are cu biserica.
În I-a și a doua zi de Crăciun, după terminarea sfintei
liturghii, corul nostru a oferit credincioșilor din biserică câte un
concert de colinde, complect gratuit.
În prima zi de Crăciun, la ieșirea de la biserică, dragii mei
coriști și părintele Serghie au mers la locuința mea, unde au făcut
pentru răposata mea soție, care atunci era grav bolnavă, un serviciu
divin urmat de un concert de colinde.
La 1 Ianuarie 1955 corul a cântat atât la liturghie, cât și la TeDeum-ul ce s- a oficiat după aceasta de preoții catedralei.
La 8 Februarie coriștii mei luând parte la durerea mea, au
venit în corpore și au cântat la slujba pentru înmormântarea soției
mele.
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La 19 Martie, de asemeni, au cântat la slujba parastasului de
șase săptămâni pentru soția mea, cu care ocazie domnul Traian
Rădulescu i-a învățat și au cântat o rugăciune compusă de mine
pentru acest prilej.
In seara de 15 Aprilie (Vinerea Mare) corul a cântat atât la
prohod, cât și la ocolirea bisericii.
În noaptea de 16 spre 17 Aprilie corul a cântat numai la
slujba de afară a Învierii; în schimb a cântat la slujba de la prânz,
când a executat și lucrarea mea „ Noaptea Învierii”.
La 18 Aprilie ( a doua zi de Paști) liturghie solemnă.
La 22 Aprilie (Izvorul tămăduirii) corul a cântat la biserica
din Smârda, care-și serba cel de al doilea hram.
La 24 Iulie (în vacanță) corul a cântat la biserica „Sfântul
Nicolaie”.
La 31 Iulie corul a cântat la biserica „Smârda”, atât la
liturghie, cât și la parastasul, pe care coriștii noștri îl fac în fiecare an
pe contul lor pentru pomenirea foltilor noștri membri care au răposat.
La 7, 14 și 15 August, corul a cântat la Catedrală și tot aci, în
seara de 14 August a cântat prohodul Maicii Domnului, precum și la
ocolirea bisericii.
La 21 August corul a cântat la biserica grecească.
Repertoriul corului s-a înnoit în cursul acestui an cu câteva
cântări și anume: condacul „Apărătoare Doamnă”, melodie
bisericească pe glasul al VIII-lea lucrată de mine pentru cor mixt; un
„Doamne miluiește” întreit (N:3), pentru completarea întreitelor de
Wachmann; „Pre Tatăl”, „Pre Tine N:2” și „Tatăl nostru N:3” toate
din compozițiile mele. S -a studiat de asemeni axionul duminical
„Cuvine-se cu adevărat”, melodie bisericească pe glasul al V-lea de
I. Popescu, Pasărea armonizată de mine pentru cor mixt, care însă nu
s-a putut pune la punct încă.
Fac un călduros apel la bunele sentimente ale coriștilor mei,
rugându-i să caute cu orice preț să înfrângă pe cât le va fi cu putință
toate obstacolele și să vină cât mai regulat cu toți la repetiții, pentru
ca să punem la punct acest axion până la 1 Octombrie.
După aceia vom pune în studiu un chinonic scurt, tot pe
melodie bisericească „Lumină lină”, care, deși e scurt, e un juvaier.
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În ce priveșteraporturil e dintre Altar și Cafas, ea, care cântă
aci de când eram copil de șase ani, pot afirma cu fruntea senină că
nici odată n-a existat o armonie atânt de desăvârșită ca acum. Coriștii
în cap cu șeful lor, își respectă preoții, iar preoții își iubesc coriștii.
Raporturile dintre noi și credincioșii care vin regulat la
biserica noastră, sunt de asemeni excelente. Aproape regulat când
coborâm din Cafas, suntem întâmpinați de ccître cineva cu o vorbă
bună sau cu vreo dorință.
Starea de spirit în cor: Noi ne-am deprins, să socotim acest
cor, „familia noastră cea mare”, în care toți sunt frați și surori care se
stimează reciproc. Coriștii își stimează și ascultă pe Conducătorul
lor, iar el îi iubește și se roagă lui Dumnezeu pentru ei.
Și avum, ca încheiere, țin să mulțumesc călduros cinstiților
părinți pentru dragostea și interesul ce poartă corului.
Mulțumesc domnului Traian Rădulescu, dirijorul secund al
corului pentru devotamentul, abnegația și dragostea cu care lucrează
aci.
Mulțumesc domnului George Stoenescu, fost impresar P.T.T,
învățător Petre Niculaie, Costică Tănăsescu și Traian Dragne, pentru
dragostea cu care ori de câte ori pot vin să cânte în corul nostru.
Mulțumesc marelui suflet Vlăscean, colonelul pensionar
Teodor Marinescu, care, deși nu e în Giurgiu , de acolo, din
București, urmărește pas cu pas activiatea noastră și foarte dese ori
ne scrie cuvinte călduroase de încurajare.
Vă mulțumesc tuturor celor ce ați binevoit să luați parte la
această solemnitate.
Pe voi, dragii mei coriști, albine muncitoare și productive, pe
voi intenționat v-am lăsat la urma, pentru că vouă vi se cade cupa de
nectar, cu care se încheie ospățul la care Domnul va chemat și cred,
că la această cină toți veți spune Domnului din buze nevinovate:
“Cinei Tale cei de taină astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă
primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina Ta, nici sărutare îți voi
da ca Iuda; ci ca tâlharul mă mărturisesc Ție: pomenește-mă
Doamne, când vei veni întru împărăția Ta.”.
Cu aceste cuvinte închei urându-vă: sănătate, unire și spor la
muncă.
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Doamne al puterilor fii cu noi! Amin.
Ca’ntotd’auna am comunicatși acum, cum a decurs
solemnitatea deschiderii celui de al 34-lea an de muncă a Cântării
Dunării, susținătorului și îndrumătorului nostru, colonelului Teodor
Marinescu, președintele nostru de onoare.
Fire emotivă, suflet marede bun creștin și bun român,
colonelul Marinescu a simțit și a tresărit de bucurie, când a citit
misiva cu care i se comunicase măreția momentelor în care s-a
desfășurat această solemnitate. Dar, colone lul Marinescu știe – și
încă prea bine – să citească și printre rânduri; el a citit , cu multă
durere în suflet, că răi voitori au încercat și în cursul anului expirat să
submineze, să zguduie și să slăbească cu scop de distrugere atât de
prețuita noastră societate. El a sesizat că necuratul a căutat să-și vâre
coada printre coriști, pentru a-i dezlipi de la tulpina care le
alimentează sufletele cu sentimentele creștinismului, românismului,
onoarei și al iubirii pentru tot ce e bun și frumos.
Cunoscând aceste toate, și bune și rele, președintele nostru de
onoare vine și acum cu o doză puternică de fortifiante trimițând
coriștilor următoarea scrisoare:
Dragi coriști și coriste,
Deși distanța care ne separă nu valorează mai mult de 2’/2
ore cu trenul, totuși pentru un pensionar angajat într-o carieră , nu-i
chiar prea puțin.
Dar munca înnobilează și mai ales prelungește anii bătrâneții.
Eu activez de mic copil ca și Dv.
Cu ajutorul Dumnezeului nostru creștin, bun și mare, cu
rugăciunile mele în toate împrejurările și pretutindeni, dar mai ales
cele în fața sfântului Altar, am acumulat în sufletul meu și -n mod
sigur, forța morală care mi-a permis să-nving orice piedică în viață.
La 1 Septembrie al acestui an reîncepe campania celui de al
34-lea an de activitate pe tărâm religios. O activitate benevolă pe
care ați hotărât să continuați întru slava Mântuitorului nostru Iisus
Hristos.
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Dv. activați în mod real, iar nu teoretic, și prin munca,
devotamentul, răbdarea și adesea sacrificiile Dv. în decurs de atâția
ani, ați intrat deja și pe drept cuvânt în istorie.
Cronicarul nu stă pe loc nici el. El crestează pe răbojul vremii
și-n liniltea nopții faptele mai de seamă ale corului nostru atât de
invidiat . Dl. Prof. Anghel Bărbulescu notează mereu în Ceaslovul
Istoricului nostru nu numai activitatea corului, dar și a fiecărui
membru care s-a remarcat în sânul corului nostru.
În munca Dv. pentru menținerea entității și a promovării
corului nostru pe scara ascensiunii, meritați laude și Dumnezeu vă va
răsplăti.
Noi cu toții, uniți cu sufletul curat și strânși umăr la umăr în
scopul idealului nostru sublim menționat mai sus, suntem sortiți să
învingem, să sfidăm uneltirile neputincioase a atâtor valuri ale mării,
valuri furioase și spumegânde, care încearcă dezbinarea, s au cel
puțin să submineze sentimentul de unire care leagă sufletele noastre.
E însă aceiași încercare neputincioasă a mării pe care nemuritorul
Zaharia Bârsan a prins-o în versurile lui din Trandafirii roșii (oda
mării), iar Dv. sunteți fiecare un zefir.
Mai mult ca oricând se simte nevoia de a strânge rândurile, în
ciuda oricăror uneltiri și a vă asigura liniștea de care aveți nevoie.
Evitați orice contact, orice discuție cu asemenea meteori umani, care
n-au nici caracter și nici un fel de coordonate morale.
Societatea noastră corală, prin vechimea și caracterul ei de
ă
divină,
e un altar sfânt, o duhovnicie și o taină. Cel care intră
esenț
și slujește în acest altar, e aproape un sfânt și Dumnezeu prea slăvit
de Heruvimii noștri își va îndrepta privirile s prea a vă ajuta.
CRĂCIUNUL 1955
Crăciunul e un prilej în fiecare an pentru ca, pe lângă
cântările sfintei liturghii, corul Cântării Dunării să răscolească
sufletele auditorilor săi cu strămoșeștile noastre cântece de colind,
mai ales că în situațiunea de azi copiii, nu mai pot veni ca altă dată la
ferestrele caselor ca să le cânte aceste cântece de vestire a Nașterii
207

Domnului, iar gazdele să le dea „Colindețe” (covrigi, mere,
smochine, nuci sau bani).
Corul nostru cântând aceste colinde trezește în sufletele
ascultătorilor amintirea copilăriei lor, când erau și ei colindători.
Făcând aceasta în fiecare an, și mai ales în aceste vremuri,
Cântarea Dunării face o frumoasă operă românească; ea face cu
aceasta și o continuă educație creștinească și românească a ținutului
nostru.
Ca in toți anii la sfârșitul slujbei sfintei liturghii la biserica
catedrală, corul a oferit credincioșilor din biserică, în prima și a doua
zi de Crăciun câte un concert, gratuit, de colinde.
La coborârea din cafas, coriștii și maestrul au fost întâmpinați
de auditorii lor cu cuvinte de mulțumiri și laude.
Era singura luminiță care le mai da putința să mai vada atât
anii copilariei lor, când colindau și cântau și ei asemenea cântări,
precum și anii când ascultau pe colindătorii ce le c ântau la ferestrele
caselor lor.
Corul bisericii catedrale a rămas în Giurgiu singurul păstrător
al acestor datini strămoșești, cu care mângâie în fiecare an sufletele
credincioșilor bisericii.
MARȚI, 6 IANUARIE 1956 (BOBOTEAZA) - Corul
nostru a cântat la Catedrală în tot timpul sfintei liturghii.
La botezul apelor, care s-a făcut în curtea bisericii, corul n-a
mai putut lua parte la slujbă. Coriștii funcționari s-au temut.
MIERCURI, 7 IANUARIE 1956 (SĂRBĂTOAREA SF.
IOAN BOTEZĂTORUL) – Cu toate că și azi, ca și ieri nu e
sărbătoare legală, e însă ziua
Patronimă a preoților Ion Popescu Letca și Ion Serghie;
coriștii funcționariau reușit să se facă liberi și astfel corul a putut
cânta și azi la Catedrală cântările sfintei liturghii și la sfârșitul
acesteia câte un „Mulți ani trăiască” pentru ambii sărbătoriți.
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PAȘTELE 1956
1. DUMINICA FLORIILOR,
29 Aprilie 1956 –
Bisericacatedralăplină de lume. – Liturghie solemnă oficiată în sobor
de cei trei preoți ai bisericii. Corul a cântat liturghia N:2 de Anghel
Bărbulescu, iar în loc de chinonic s-a cântat colindul de Florii, „O
minune.”, de G. Cucu.
2. În VINEREA MARE, 4 Mai 1956, corul a cântat atât la
prohodul înmormântării Mântuitorului, cât și în timpul ocolirii
bisericii.
3. În NOAPTEA ÎNVIERII, Duminică, 6 Mai 1956, ora 0,
corul a cântat la slujba Învierii care s-a făcut în curtea bisericii, care
era plină până la refuz.
Cedând cererilor insistente a preoților, corul a cântat și în
biserică la sfânta liturghie.
În noaptea sfintei Învieri de câțiva ani vin la Catedrală foarte
mulți țigani, mai ales tineri, care nu vin să asculte cu evlavia
cuvenită sfintei slujbe; ci să tulbure liniștea necesară producând în
biserică vacarm. Pentru acest motiv corul nu-și mai putea îndeplini
cum trebuie sarcina lui.
În anul acesta părintele Serghie, împreună cu o echipă de
consilieri parohiali, au făcut poliție în biserică, țiganii au fost puși în
imposibilitate de a mai tulbura ordinea și ca urmare slujba s-a putut
face în condiții normale.
La slujba de la prânz din prima zi de Paști, în prezența unui
mare număr de credincioși – intelectuali, foști negustori, pensionari –
într-o atmosferă de multă cucernicie, serviciul divin a decurs
maiestuos. Părea că și îngerii de tablă ce atârnau în sfântul locaș,
luau parte la săvârșirea sfintei slujbe. În această ambianță parcă și
cântările corului veneau din cer, nu din cafas; iar la intonarea
concertului „Noaptea Învierii” se părea că și cerul și pământul
slăveau simultan sfânta Înviere a Domnului.
A doua zi de Paști, Luni, 7 Mai, 1956, corul, împreună cu
preoții Ion Popescu-Letca și Ion
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Serghie au slujit la biserica grecească luând parte la
sărbătorirea părinteluui Ștefan Burilescu, cu ocazia împlinirii a 50 de
ani de preoție.
Au luat parte de asemeni preoți de la bisericile „Sf. Treime”,
„Sf. Gheorghe”, „Sf. Nicolaie”, și biserica eroilor, precum și foarte
mulți concetățeni.
Slujba s-a făcut în sobor de toți preoții prezenți, iar
răspunsurile au fost date de corul nostru.
După terminarea slujbei au cuvântat evidențiind meritele
pastorației sărbătoritului:
Preoții Al. Vătășanu, parohul bisericii „Sf. Treime” și Ion
Popescu-Letca, parohul bisericii catedrale și
Profesorul Anghel Bărbulescu, în numele Cântării Dunării, al
cărei membru fondator este și sărbătoritul.
VINERI, 11 MAI 1956, corul Cântării Dunării a cântat la
biserica „Sf. Treime” – Smârda, care în acea zi își serba cel de al
doilea hram – „Izvorul Tămăduirii”.
Biserica era plină până la refuz de credincioși, atât din oraș,
cât și de prin sate vecine, care veniseră la biseri că cu obiecte de
îmbrăcăminte de ale vre unui bolnav din familie și le depuse în altar,
pentru ca preoții să pășească peste cu ele când ies cu darurile. Un fel
de lacul „Betezda”. Credința poporului este, că aceasta ajută la
însănătoșirea bolnavilor. Tot în acest scop unii bolnavi, care putuseră
fi aduși la biserică, fuseseră culcați pe pardoseala de piatră a bisericii
pentru ca preoții să pășească cu sfintele daruri peste ei.
PARASTASUL ANUAL
Mergând mereu pe drumul ce și -a trasat încă de la
întemeierea ei, Cântarea Dunării și-a făcut și-n anul acesta datoria ce
și-a impus-o, de a cultiva mereu cultul morților ei.
În ziua de Duminică, 8 Iulie 1956 s-a slujit în biserica
catedrală a orașului Giurgiu parastasul și coliva făcute din donațiile
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coristelor și coriștilor Cântării Dunării pentru pomenirea înaintașilor
lor.
După terminarea slujbei de la biserică, coriștii însoțiți de
părintele Ion Serghie, au mers la
cimitirul „Sf. Haralambie” („Ceair”) din partea de apus a
orașului, unde s -a făcut o nouă slujbă de pomenire la mormântul
foștilor noștri tenori – frații Mincu (Mișu) și Paul Bocea.
Corul nostru a cântat atât la biserică la sf. liturghie și la
parastas, cât și la cimitir. Aci, maestrul corului a vorbit coriștilor
lăudând frumoasa lor operă de azi și îndemnându-i ca și atunci când
el nu va mai fi printre ei, să continuie această pomenire anuală a
înaintașilor lor, operă care -i cinstește pe ei și care este o puternică
chezășie a scumpei noastre Societăți.
HRAMUL BISERICII CATEDRALE
Marți seara și Miercuri dimineața, 14 și 15 August 1956 corul
a cântat, ca și în anii trecuți la slujbele reclamate de hramul bisericii
catedrale a orașului nostru, cu același program ca-n anii trecuți.
Cu aceasta corul Cântării Dunării își încheie activitatea din
anul social 1955-1956, cel de al 34-lea an al existenței societății.
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL SOCIAL 1956-1957
În măsura posibilităților permise de situația actuală, Cântarea
Dunării și-a făcut și în anul acesta datoria față de Dumnezeu și de
Neamul nostru românesc. Între zidurile bisericii glasurile coristilor ei
au persistat să răsune în imnuri de slavă și în smerite, dar simțite
rugăciuni către Atotputernic Dumnezeu pentru orașul acesta, țara
aceasta și pentru toți cei ce cu credință și bună cucernicie lo cuiesc
într’însele. După cum vom vedea mai la vale, la Crăciun și la Florii
corul a cântat crestineștile și româneștile cântece de colind, iar de
Paști vocile coriștilor noștri au brăzdat tăcerea nopții în curtea
bisericii vestind puternic sfânta Înviere a Domnului și Mântuitorului
nostru Iisus Hristos.
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Deschiderea anului social 1956-1957 s-a făcut cu fast
deosebit în seara zilei de Sâmbătă 1 Septembrie 1956, la orele 21, în
biserica „Adormirea Maicii Domnului”, catedrala orașului Giurgiu.
În ziua începerii celui de al 35-lea an al existenței Cântării
Dunării primul nostru gând s-a îndreptat, cum se și cuvenea de altfel,
către bunul Dumnezeu, căruia-i slujim necontenit și care ne-a ajutat,
să atingem o vârstă atât de respectabilă, vârstă pe care n-a reușit s -o
atingă nici o asociație din orașul Giurgiu. Cântarea Dunării a
spulberat zicala că, la Giurgiu nu poate dăinui turmă de câini și
societate de români. Prin ce mister? Foarte simplu: a fost neîntrerupt
sluga bună și credincioasă a lui Dumnezeu și Domnul a ținut -o în
paza lui sfântă.
La solemnitatea începerii celui de-al 35-lea an de activitate a
Cântării Dunării a asistat un respectabil număr de admiratori ai ei,
care știu prețui și eforturile ce s-au făcut în tot cursul existenței ei și
roadele ce ea a dat.
A fost invitat și a participat deasemeni venerabilul preot
pensionar Ștefan Burilescu, cu a cărui binecuvântare s -a născut acum
34 de ani Cântarea Dunării.
La orele 20, în jurul unei mese așezată în mijlocul bisericii,
preotul Ștefan Burilescu, înconjurat de cei trei preoți ai bisericii
catedrale: Ion Popescu-Letca, Ion Serghie, David Bădărică, oficiază
un serviciu divin implorând ajutorul Celui prea Înalt pentru Cântarea
Dunării; răspunsurile au fost date de corul nostru. Serviciul divin s-a
încheiat cu un polihroniu, după care părintele Serghie a rostit o
cuvântare în numele bisericii relevând marele aport educativ, cultural
și artistic, pe care Cântarea Dunării l -a adus în cei 34 de ani pe care
i-a străbătut luptându-se cu mari și multe greutăți, pe ca re a știut și a
putut să le înfrângă datorită devotamentului coriștilor și mai ales
tactului și abnegațiunii conducătorului lor, profesorul Anghel
Bărbulescu, fondatorul societății.
În numele Cântării Dunării profesorul Bărbulescu rostește
următoarea cuvântare:
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Pre cucernici părinți,
Doamnelor și domnilor,
Dragi și scumpii mei coriste și coriști,
Continuând tradiția corului nostru, după vacanța ce s -a sfârșit
ieri, ne-am adunat acum în acest sfânt locaș, pentru ca, cu suflete
curate să înălțăm celui Atot puternic ruga noastră fierbinte, ca să ne
ajute, să pășim într -un ceas bun pragul celui de al 35-lea an de
neîntreruptă, demnă și rodnică activitate a corului nostru.
Timp de 34 de ani corul nostru a stat neclintit la Altarul
Domnului înfrumusețând cu cântările lui serviciul sfintei liturghii.
Atât concetățenii noștri giurgiuveni, cât și străinii care întâmplător au
venit să asiste aci la serviciul liturgic, au avut satisfacția de a fi
ascultat cântări compuse și interpretate în genul duios, dulce și
nețipat, gen reclamat de cultul nostru bisericesc ortodox. Avem
curajul să spunem că, dacă nu dispunem de mijloace tehnice vocale,
de timp necesar repetițiilor și nici de ajutorul material necesar, pe
care biserica, pe de o parte, nu ni-l poate
acorda, iar credincioși n-au fost sesizați de aceasta pâna
acum; zic totuși că, cu toate aceste mari lacune, avem curajul să ne
măsurăm cu corurile pretențioase din Capitală și aceasta datorită
nobilului elan cu care dragii mei coriști își pun tot sufletul în slujba
acestui cor, de multe ori cu sacrificii enorme.
Da...dragostea lor pentru corul acestei biserici este cu atât
mai de admirat, mai de laudă, cu cât aci nu găsesc nici o răsplată
materială, nici distracții, excursii, etc.; ei vin , pur și simplu din
dragostea de a cânta Domnului contribuind cu aceasta la podoaba
artistică culturală a orașului; ei sunt una din podoabele cu care
giurgiuvenii se mândresc.
Timp de 34 de ani corul nostru a fost o școală de educație
morală, artistică, de educație a sentimentului evlaviei sfinte, precum
și a sentimentului de dragoste nețărmurită pentru țara și neamul
nostru românesc.
După 34 de ani de viață Cântarea Dunării poate ridica cu
seninătate ochii spre Cer și, ...parafrazând versurile lui Alecsandri
din Imnul Gintei Latine, să spună:
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În ziua ce de judecată,
Ea va răspunde răspicat
Când față -n cer cu Domnul sfânt
Și fără teamă de păcat:
Cântarea Dunării’ntrebată,
O! Doamne-n lumea ce am fost,
Ce a făcut pe acest pământ?
Eu n-am trăit fără de rost;
Ci-n vremuri bune
Și-n vremuri grele
Ți-am slujit ție
Și țării mele...

În clipele acestea, când pășim în cel de al 35-lea an de
activitate, prezența în mijlocul nostru a venerabilului nostru părinte,
preotul Ștefan Burilescu, unul din pilonii, pe care s -a așezat acum 34
de ani înființarea Cântării Dunării.
Părinte Ștefane, acum 34 de ani nu ai dat binecuvântarea să
înființez Cântarea Dunării: azi cred că sufletul Prea Cucerniciei Tale
e fericit constatând, că opera noastră comună a dat roade atât de
bogate și frumoase. În numele meu personal și în numele bunilor și
dragilor mei coriști, îți mulțume sc că te-ai obosit să fii astă seară în
mijlocul nostru.
Acum 34 de ani mi-ai dat binecuvântarea, să înființez
Cântarea Dunării; acuum mi-ai dat-o, ca să merg cu ea înainte în
numele Domnului. Dumnezeu să ni te păstreze în mijlocul nostru
încă mulți ani cu sănătate și voie bună; să continui a ne fi un bun și
puternic îndreptar.
Datorez un cuvânt de adâncă recunoștință domnului colonel
Teodor Marinescu, marele nostru protector și îndrumător, care, deși
n-a putut să-și transporte corpul aci, sunt sigur, că t ot sufletul lui e cu
noi.
Colonelul Marinescu, venit între noi odată cu cel mai bun
prieten al lui, camaradul nostru de azi în cor, Gogu Ioan, a înțeles, el
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militar activ, să militeze puternic pentru redresarea morală și mai
ales materială a Cântării Dunării, prima carte de vizită a țării aci în
buza Baleanelor; cum spunea domnia sa, aci în orașul copilăriei sale.
În 8 August 1944, când colonelul Teodor Marinescu s-a
înscris în Cântarea Dunării, aceasta se găsea într-o situațiune
financiară falimentară. Colonelul Marinescu luând cunoștință de
această situațiune, pornește la lucru și după trei săptămâni mă
cheamă la București și-mi înmânează suma de 200000 (două sute
mii) lei adunată de la prietenii săi pentru Cântarea Dunării.
Din timp în timp colonelul Marinescu a venit și vine în
mijlocul coriștilor noștri pentru a -i îmbărbăta și îndemna să meagă
înainte pe drumul pe care au mers până acum. Nu este scrisoare, pe
care colonelul Marinescu să mi-o trimită în care să nu strecoare
cuvinte calde, părintești, pentru coriștii noștri, cu îndemnul de a duce
mai departe frumoasa lor operă.
Doamnelor,
Domnișoarelor și
Domnilor,
În numele meu personal și al coriștilor noștri țin să vă
mulțumesc călduros că ați binevoit, să participați la această
solemnitate. Aceasta constituie pentru noi o nouă dovadă a prețuirii
dumneavoastră, a interesului ce purtați acestui cor, ale cărui cântări
vă desfată urechile în toate duminicile și sărbători, cor care în zilele
sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului vă cântă aci tradițional ele
noastre cântece de colind răscolind în fiecare amintirea dulcei
copilării când cu ele colindam la ferestrele părinților, vecinilor și
cunoscuților.
Scumpii și dragii mei coriști și coriste,
Pentru voi cuvinet de mulțumire sunt prea puțin lucru. Pentru
voi care înfruntați ploi, viscole, ca să veniți la cor, se cuvine o
rugăciune fierbinte către bunul Dumnezeu, căruia-i slujiți și pe care-l
rog, să reverse harul Lui cel sfânt peste voi, peste casele voastre și
peste tot ce vă este drag.
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A urmat un mic concert religios oferit de cor asistenților. S-a cântat:
1. Pre Tine Te lăudăm, în Fa major – de Gavril Lamakin
2. Tatăl nostru N:2, în Re minor – Anghel Bărbulescu
3. Cinei Tale cei de taină
(Imnul Împărtășirii), în Re major, de Anghel Bărbulescu
Cu acest concert solemnitatea a luat sfârșit.
S-a servit apoi o mică gustare, la care au luat parte preoții Catedralei,
invitați și coriștii.
Începând de a doua zi, Duminică 2 Septembrie, 1956 – corul
și-a reluat activitatea lui regulată cântând în fiecare Duminică și la
marile sărbători cântările sfintei liturghii în biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, catedrala orașului Giurgiu.
CRĂCIUNUL 1956
Atât în prima, cât și în cea de a doua zi de Crăciun, Miercuri
25 și Joi 26 Decembrie 1956, corul Cântării Dunării, după terminarea
slujbei sfintei liturghii a oferit, în mod gratuit, credincioșilor bisericii
catedrale, câte un concert de colinde.
S-au cântat:
1. - Bună dimineața la Moș Ajun N:1...............de Anghel Bărbulescu
2. - Bună dimineața la Moș Ajun,
culeasă de la copiii colindători din
Giurgiu și prelucrată pentru cor mixt, Anghel Bărbulescu
3. - Noaptea de Crăciun, pe melodie de F. Sileher
4. - Astăzi s-a născut Hristos.........Timotei Popovici
5. - Praznic luminos.........Timotei Popovici
6. – Vreau să merg cu-ntreg poporul........A. Rieche
7. – Steaua sus răsare, culeasă de la copiii colindători din Giurgiu și
prelucrată pentru cor mixt, Anghel Bărbulescu
216

8. – Moș Crăciun..................D. G. Kiriac
9. – Moș Crăciun cu plete dalbe..........D. G. Ki riac
10. – Cetiniță -cetioară dragă.............G. Cucu
11. – Urare de Crăciun..........Anghel Bărbulescu
SĂRBĂTORILE PAȘTILOR, 1957
Ca în toți anii corul Cântării Dunării a cântat la biserică atât
Vineri seara la prohod și ocolire, cât și în cele două zile de Paști,
Duminică și Luni.
Duminică – I- a zi de Paști, corul a cântat atât la slujba
Învierii din curtea bisericii, cât și la orele 12 în biserică, când în
prezența unui mare număr de credincioși, după terminarea slujbei
corul a cântat „Noaptea Învierii” de Anghel Bărbulescu. Conform
înțelegerii dinainte, toți coriștii au venit la biserică, la slujba de la
prânz cu câte un ou roșu, iar după terminarea slujbei în cancelaria
bisericii coriștii au ciocnit ouăle cu tradiționalul salut creștinesc
„Hristos a înviat!”.
PARASTASUL ANUAL
DUMINICĂ 7 IULIE 1957
Din contribuția benevolă a coristelor și coriștilor s -a făcut și
în anul acesta tradiționalul parastas pentru pomenirea tuturor foștilor
membri ai societății: (de onoare, cotizanți și coriști), care acum dorm
somnul de vecie.
Parastasul s-a slujit în biserica catedrală a orașului în ziua de
Duminică 7 Iulie 1957 – (prima Duminică din vacanța corului în
anul acesta).
Deși era intrat în vacanță de la 7 Iulie, corul a cântat și în ziua
de 7 Iulie, atât la sfânta liturghie, cât și la slujba parastasului, ambele
oficiate în sobor de cei trei preoți ai bisericii, după terminarea cărora
coristele noastre au împărțit colivă și parastas tuturor celor ce se
aflau în biserică.
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HRAMUL BISERICII CATEDRALE DIN GIURGIU
A) MIERCURI SEARA 14 AUGUST 1957
În anul acesta slujba din seara premergătoare hramului
bisericii catedrale a orașului Giurgiu s-a făcut cu un fast deosebit. În
acest scop au fost invitați și au slujit, împreună cu preoții bisericii,
arhidiaconul Iordan Niculescu de la sfânta Patriarhie și preoții: D.
Răzvan de la biserica „Sf. Gheorghe” și Gr. Comendatu și D. Axente
de la biserica Eroilor din localitate.
Cu toată căldura tropicală credincioșii au venit în număr
excepțional de mare, care a ascultat toată slujba cu o ordine și pietate
impresionante.
Ca niciodată prohodul respectiv s-a cântat atât de cler și cor, cât și de
alte 5 grupuri de credincioși. Ți se umplea sufletul de bucurie văzând
râvna cu care acești credincioși se srânseseră în jurul mesei și ic oanei
din mijlocul bisericii pentru a cânta și ei la prohod.
A urmat apoi ocolirea bisericii cu steagurile (prapori) și
icoana Maicii Domnului, în sunetele imnului „De la margini o!
Apostoli”, cântat de corul nostru. La revenirea în fața bisericii preoții
și marea masă de credincioși au îngenunchiat ascultând cu toată
evlavia rugăciunea specială către prea sfânta Născătoare de
Dumnezeu, citită de preotul David Bădărică, al cărei text l-am scris
la darea de seamă a acestei sărbători în anii precedenți.
La plecare arhidiaconul Niculescu a ținut să elogieze corul și
să promită, că va mai veni la Giurgiu, ca să slujim împreună.
B) JOI 15 AUGUST 1957
E ziua hramului bisericii catedrale „Adormirea Maicii
Domnului” unde cântă corul nostru. Mare sărbătoare bisericească;
dar oficial – zi de lucru; ceea ce a împiedicat pe coriști să vie la
biserică; totuși, cei ce au putut s-au strecurat și au venit dând
posibilitate corului să cânte; ba s-a cântat chiar frumos. Soliștii, și în
special soprana Lizica Stănescu, primadona corului, au fost în plină
dispoziție vocală.
S-a cântat liturghia Muzicescu; iar întreitele de Costescu.
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LA BISERICA „SFÂNTA TREIME” – SMÂRDA
-Duminică 18 August 1957Activitatea corului nostru pe anul 1956-1957 s-a încheiat
Duminică 17 August 1957. În dimineața acestei zile, deși era în
vacanță, corul a cântat imnele sfintei liturghii la biserica „Sfânta
Treime” (Smârda) din Giurgiu. Au oficiat preoții: Alexandru
Vătășanu și Ion Mateiu. Corul a cântat liturghia N:2 de Anghel
Bărbulescu.
După terminarea slujbei părintele Vătășanu, parohul bisericii,
de la ușile împărătești ale sfântului Altar, a adresat corului frumoase
cuvinte de mulțumire pentru „mărețul gest de Samarinean” făcut
astăzi la această biserică.
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN CURSUL ANULUI 1957-1958
-1 Septembrie 1957 - 31 August 1958Anul acesta, cel de al 36-lea an de existenta si activitate a
Cântării Dunării, se deschide în condiții foarte grele, care vor pune
serios la încercare puterea de rezistență a societății. Pe de o parte,
coriștii – în majoritate funcționari sunt împiedicați să vie chiar
Duminica la biserică, iar la orele de repetiții abia pot veni câte 4 -5
bărbați și mai ales și 12 -15 fete. Pe de altă parte lipsa de fonduri, de
manifestări laice (concerte, baluri, etc.), fac ca societatea să nu-i mai
poată atrage cu nimic, în timp ce corurile: Casei de cultură, O.C.L.
(Organizația Comerțului local), A.N.G. (Atelierele Navale Giurgiu)
le oferă fel de fel de atracții. Singura scăpare va fi și acum (mai ales),
ca și -n alte dăți – ajutorul bunului și marelui Dumnezeu, căruia
Cântarea Dunării îi slujește necontenit cu toată credința.
Deschiderea stagiunii 1957-1958 s-a făcut cu un fast deosebit
în seara zilei de Sâmbătă 31 August 1957.
Solemnitatea inaugurării începutului celui de al 36-lea an de
existență și activitate a societății „Cântarea Dunării” din Giurgiu.
-Sâmbătă 31 August 1957, orele
-
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Potrivit tradiției sale „Cântarea Dunării”, care funcționează
azi sub numele de “Corul bisericii catedrale – Adormirea Maicii
Domnului” din Giurgiu, a inaugurat începutul celui de al 36-lea an
de viață și activitate cu o impunătoare solemnitate.
În seara zilei de 31 August 1957, în biserica catedrală a
orașului și în prezența multor credincioși, preoții bisericii împreună
cu venerabilul preot Ștefan Burilescu (unul dintre membrii fondatori
ai Cântării Dunării), au oficiat un serviciu divin cu rugăciuni către
Atotputernicul Dumnezeu pentru prosperarea acestei societăți, al
cărei cor, timp de 35 de ani fără-ntrerupere, i-a slujit cu credință.
Corul a dat răspunsurile la acest serviciu divin, care s-a terminat cu
un polihroniu, după care părintele Ion Serghie, în numele bisericii, a
rostit următoarea cuvântare:
Iubiți credincioși,
În ziua de 1 Septembrie începe în fiecare an un nou an
bisericesc și tot potrivit regulilor bisericești, ziua de mâine începe de
la serviciul vecerniei de azi. Întâmplarea a făcut ca începutului
anului bisericesc să-i corespundă și începutul unui nou an de
existență și activitate a corului nostru, care a împ linit respectabila
vârstă de 35 de ani și care azi pășește pragul celui de al 36 -lea an. Fie
aceasta într-un ceas bun!
Timp de 35 de ani corul acesta a slujit Domnului frumos și
fără întrerupere înfrumusețând slujbele sfintei liturghii cu cântări
armonioase și pline de duioșie, care contribuie la întărirea
simțământului evlaviei sfinte în sufletele credincioșilor din biserica
noastră.
Dar, în răstimpul acestor 35 de ani Cântarea Dunării a fost și
o școală, la care s -au format și s-au oțelit caracterele atâtor tineri, ce
s-au perindat în corul ei. Aci au învățat, nu numai cântul frumos, ci și
dragostea de Dumnezeu, de Patrie și Neam, dragostea de tot ce e
frumos și bun. Discipolii acestei societăți au învățat de la dascălul și
conducătorul lor, profesorul Anghel Bărbulescu, respectul reciproc și
dragostea de frate ce-și datoresc toți coriștii marei lor familii,
„Cântarea Dunării”.
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În numele Bisericii, al fraților mei preoți și al meu personal,
felicit pe domnul profesor Bărbulescu, fondatorul și neobositul
conducător al acestei societăți, precum și pe bunii săi colaboratori,
pentru frumoasa lor operă și le doresc, să trăiască, să poarte cu
mândrie la progres moștenirea ce au primit de la înaintașii lor și să o
predea cu vrednicie altor generații care să poarte steagul Societății
dealungul anilor, care să dea Dumnezeu să se înșire cât de mulți pe
răbojul vieții acestei Societăți.
Binecuvântarea lui Dumnezeu cu al Său har și cu aSa iubire
de oameni să fie cu voi cu toți. Amin!
Urmează cuvântarea profesorului Anghel Bărbulescu:
Prea cucernici părinți,
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor,
Scumpii și dragii mei colaboratori,
S-au scurs 35 de ani de când Dumnezeu m-a învrednicit ca:
împreună cu o mână de oameni plini de entuziasm, să dau orașului
meu natal un așezăm ânt de artă cultură și educație creștinească și
românească, așezământ pe care, în urma sugestiei ce mi -a fost dată
de o față bisericească l -am numit: <<Societatea corală „Cântarea
Dunării” din Giugiu>>.
Existența unui astfel de așezământ era în acel timp o urgentă
necesitate socială. Se sfârșise primul război mondial, care a cerut
neamului nostru atâtea jertfe pentru împlinirea visului nostru milenar
și acum, marea apoteoză a întregirii Neamului trebuia cântată din
toate piepturile celor ce simțeau românește. Erau eroii noștri scumpi,
care s-au jertfit pentru împlinirea acestui vis și care trebuiau cinstiți
cu cântece vitejești și flori. Erau invalizii, orfanii și văduvele de
război, ale căror răni sufletești și trupești trebuiau alinate și se știe că
Muzica este un minunat mijloc pentru atingerea acestui scop. În fine,
era marea colectivitate a poporului nostru, care, scăpată din robia
nemțească avea nevoie de hrană sufletească, românească, și...
„Cântarea Dunării” a corespun minunat tuturor acestor cerințe.
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Timp de 35 de ani “Cântarea Dunării” a fost prima carte de
vizită a Țării și Neamului nostru în acest colț al țării, reprezentând cu
demnitate sufletul și civilizația românească și, ...din multe
împrejurări, în care i-a fost încredințat acest rol, voi cita unul: Când
Misiunea Franceză, în frunte cu marele general Berthelot, a venit să
predea orașului Giurgiu decorația „Legiunea de onoare a Franței”, la
recepția de la Primărie, iluștrii oaspeți au fost primiți în sunetele
„Marseillesei”, cântată de corul „Cântarea Dunării” și ne-am simțit
foarte fericiți când profesorul și filozoful Guizot de la Universitatea
din Strassbourg și-a început cuvântarea astfel: „Această Marseillesă,
cântată atât de magistral aci, la porțile Orientului, s -a născut la noi la
Strassbourg”; iar peste două zile, cu adresă oficială, Primarul
orașului ne scria: „Sunt autorizat de membrii Misiunii franceze să vă
transmit elogiile lor pentru modul magistral cum ați executat
Marseillesa și celelalte coruri populare românești cu ocazia recepției
de la Primărie”.
În cei 35 de ani ce s-au scurs am concertat: la Ateneul Român
din București, la postul de Radio din București, la Turtucaia, Silistra,
Călărași, Constanța, Ploiești, Pitești, Curtea de Argeș și Alexandria.
Am cutreierat satele județului Vlașca cântând dimineața la biserici și
ținând după-masă șezători artistice culturale pentru săteni.
În acești 35 de ani, nu s-a sfințit nici o biserică în județul
Vlașca, fără ca la slujba respectivă să nu fi cântat corul Cântării
Dunării.
În cei 35 de ani ne-am bucurat de colaborarea celor mai
proeminenți artiști ai Operei Române din București ca: George
Niculescu-Basu, Alexandru Lupeșcu, Mircea Buciu, George
Ștefanovici, Nella Dimitriu, harpista Elvira Capatti și pianiștii: Ion
Filionescu, Theodor Rogalsky, Ion Baston și Aglaia Mihăilescu
Toscani; precum și de concursul oratoric al: Înalt Prea Sfințitului Tit
Simedrea fost mitropolit al Bucovinei, profesorilor universitari
Nicolae Iorga, Marin Ștefănescu, Grigore Trancu. Iași, Nichifor
Crainic, al preoților profesori universitari Grigore Cristescu și
Niculaie Popescu, al răposatului Nicolae Bălănescu, al lui Gheorghe
Lungulescu, conferențiar al Casei Școalelor și alții.
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Am legat și păstrat legături de camaraderie cu marile societăți corale
„Carmen” și „Cântarea României” din București, cu societatea
simfonică „Muzica” din București și cu societățile corale:
„Freamătul” din Călărași, „Sedeanca” din Silistra, „Armonia” din
Brăila și „Asociația muzicală” din Alexandria.
Personaliți, a căror competență nu p oate fi discutată, prețuind
activitatea „Cântării Dunării”, au scris elogios despre ea. Citez
câteva dintre acestea; astfel:
În marea sa lucrare intitulată „Istoria Muzicii la Români”,
Mihail Poslușnicu la pagina 245 vorbind și despre mișcarea muzicală
la Giurgiu, încheie astfel:<< În prezent acționează frumos societatea
corală „Cântarea Dunării”, condusă de profesorul Anghel
Bărbulescu>>.
La câțiva ani după apariția acestei lucrări, Poslușnicu mi -a
scris cerându-mi un istoric succint al activității „Cântăr ii Dunării”.
Confirmându-mi primirea lui, Poslușnicu îmi scrie:
“Crede-mă că sunt peste măsură de ocupat, cauză pentru care am
întârziat cu confirmarea primirii memorialului asupra prea
valoroasei activități ce o desfășor în acel capăt al țării. E o
prețioasă contribuție pentru lucrarea noua ce e în curs.”.
Dar noua lucrare rămas ca și „Simfonia neterminată” a lui
Schubert, căci bietul Poslușnicu a terminat cu lumea aceasta înainte
de a-și termina noua lucrare.
La 2 Ianuarie 1935, maestrul Ștefan Popescu, profesor al
clasei de compoziție, al clasei corale și al clasei de dirijare de la
Conservatorul din București îmi scrie:
“Citesc cu plăcere manifestările Cântării Dunării și te felicit pe D -ta
și pe vitejii D-tale colaboratori pentru munca temeinică ce ați
întreprins cu folos pentru răspândirea muzicii. Aceasta este calea
cea adevărată, caci toată teoria duce la un singur scop: cântarea.
Urări de fericire atât Cântării Dunării, cât si D-tale și vă doresc
lungirea șirului de manifestări artistice .”
La 30 Septembrie 1954 părintele profesor universitar Naie
Popescu, membru ala Academiei Române și Președinte de onoare al
societății corale „Carmen” din București, scrie despre „Cântarea
Dunării” din Giurgiu:
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“Harnică albina giurgiuveană, care a fost și este în că Anghel
Bărbulescu, s-a îndulcit de nectarul cântării românești de la Carmen
și a știut să încânte pe tinerii giurgiuveni, care sub mâna lui au făcut
să răsune pe țărmurile Dunării Vlășcene cântarea cea bună
românească. Au răsunat și au înviorat pe auditori acordurile
Cântării Dunării atât în săli de concerte, cât și sub bolți de biserici.
Nu pot uita cum Cântarea Dunării a venit la București, în
frunte cu dirijorul ei Anghel Bărbulescu, să ia parte la jubileul
societății corale Carmen și cum ea a deschis programul deschis și
calm.
La înmobilarea sufletului românesc a contribuit și activitatea
societății corale Cântarea Dunării condusă de profesorul Anghel
Bărbulescu.
Aceasta Societate și acest profesor mângâie și acum inimile
credincioșilor giurgiuveni prin cântările sale bisericesti.
Cinste lui și lor .”
V-am expus pe scurt opera săvârșită de Cântarea Dunării în
cei 35 de ani ai existenței ei, precum și părerile câtorva oameni
calificați să judece roadele acestei activități. Dar, ... daca am avut și
avem și azi admiratori, am avut și avem și azi adversari, care
neputând face operă sănătoasă care să dăinuiască, bârfesc și
subminează corul nostru și pe conducătorul lui. Acestor oameni de
nimic, care, chiar dacă au făcut câte ceva, acestea nu au fost decât
baloane de săpun care au pierit întotd’auna în clipa când înceta
acordarea stipendiilorpentru care fuseseră făcute; acestor defăimători
le răspund cu versurile genialului nostru poet Eminescu: „Critici, voi
cu flori deșarte, care roade n-ați adus, e ușor a scrie versuri când
nimic nu ai de spus.”
Pe noi nu ne vor clinti bârfelile, calomniile și uneltirile
voastre și, dupa cum diavolul n-a putut și nu va putea dărma biserica
lui Hristos, tot așa nu veți putea voi să dărmați opera noastră, pentru
ca la baza ei este, morala, credința și iubirea lui Dumnezeu, a Patriei
si a Neamului nostru românesc. Faceți voi mai mult și fiți siguri, că
atunci cei dintâi care vă vor aproba și aplauda, vom fi noi.
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Încheind țiu, ca în numele meu personal și al coriștilor mei,
să mulțumesc prea cucernicilor părinți pentru dragosrea cu care ne au înconjurat și acum ca’ntotd’auna și-i asigurăm de respectul și
dragostea noastră. Mulțumim tuturor celor ce vin aci la biserică, ne
ascultă și prețuiesc fructul oboselilor și jertfelor noastre. Vă
mulțumim dumneavoastră celor ce ați binevoit a lua parte la această
sărbătoare a noastră. Scumpilor și dragilor mei coriști le mulțumesc
pentru dragostea și interesul ce poartă acestui cor, la al cărui edificiu
moral ei au zidit sufletul lor și le cer cât mai mult interes, cât mai
multe sacrificii pentru prosperarea acestui cor. Fiți la înălțimea
înaintașilor voștri pentru a binemerita calitatea de fii ai marei, nobilei
și vrednicei familii „Cântarea Dunării”. Dumnezeu să vă ție în paza
lui sfântă cu al său har și cu iubirea de oameni. Amin.
A urmat un mic concert religios oferit, în mod gratuit, celor prezenți
în biserică, după care solemnitatea a luat sfârșit.
ACTIVITATEA DE LA 1 SEPTEMBRIE 1957
Situația mondială încordată schimbând complect vi ața socială
a lumii întregi, a condițiilor de viața a impus și societăților culturale
să-și schimbe forma pentru a-și pierde existența. Societatea noastră
cumpănind această stare de lucru, a hotărât să-și reducă activitatea
doar la aceia ce se poate efectua în cadrul slujbelor bisericești.
Astfel, corul societății noastre luându-și numele de “Corul bisericii
catedrale Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu, a cântat în tot
timpul și continuă să cânte regulat imnele sfintei liturghii și la alte
servicii religioase; precum și tradiționalele colinde de Crăciun,
cântari analoage și pe la alte biserici din orașul nostru la diferite
ocaziuni.
Ne-am retras în biserică. În biserică s-a născut „Cântarea
Dunării”; în biserică a crescut, s-a dezvoltat; a trăit și va tră i cu
credința, dragostea și speranța în Dumnezeu, căruia în tot timpul i -a
slujit în sfintele Lui locașuri.
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SOLEMNITATEA RESFINȚIRII BISERICII „SFÂNTA
TREIME” DIN GIURGIU
-LUNI, 6 IUNIE 1960Cu contribuția largă a enoriașilor, la care s -a adăugat suma de
zece mii lei donate de sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor, în cursul
anului 1959-1960, locașul bisericii “Sfânta Treime” din cartierul
“Smârda” din orașul Giurgiu, a fost complet renovat.
Dat fiind că în această biserică s-a născut “Cântarea Dunării”,
al cărei cor a cântat aci, neîntrerupt, timp de peste 15 ani, cred, că nu
este lipsit de interes, să dau aci un scurt istoric al acestei biserici,
istoric cuprins în pisania de la intrarea în Sf. Locaș, pisanie pe care o
redau in extenso mai jos:
PISANIE
Această Sf. Biserică s-a început la anul 1864 Iunie 24 și s-a
la
sfințit anul 1868 Aprilie 17 la Duminica Sf. Apostol Toma de Prea
Sfințitul Părinte Ieronim, Vicarul Sfintei Mitropolii a UngroValachiei: s-a pictat din nou în timpul arhipăstoriei I.P.S.S. Iosif
Gheorghian, Mitropolitul Primat al României, la anul 1907, cu
osteneala Pr. St. Burilescu, paroh, și Al. Dragne și al epitropilor Gh.
Păsculescu și Gh. Mihalache. Iar în anul 1959, în timpul
Arhipăstoriei Prea Fericitului Justinian, Patriarhul României, s-a
acoperit cu tabla, s-a reparat turla mare, care s-a pictat din nou; s-a
spălat vechia pictură; s-a pus pardoseală nouă din plăci de mozaic.
Lucrările s-au făcut din obolul credincioșilor Parohiei și cu osteneala
preoților Bisericii: Pr. Alex. Vătășanu, parohul, Gh. Popescu, și I.
Maliu; epitropul – casier Lazăr Dumitrescu și al Consiliului parohial.
Iar slujba de resfințire s-a făcut de ziua hramului, la „Sfânta Treime”,
îm anul 1960 Iunie 6, de un sobor de preoți în frunte cu P.C. Sa
Părintele Consilier STAN Dimancea de la Sf. Mitropolie a UngroValahiei.
La această solemnitate Parohul bisericii a apelat și la
concursul corului nostru, care, ca întotdeauna, n-a stat o clipă pe
gânduri pentru a și-l oferi cu toată bunăvoința și cu toată bunăvoința;
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ba chiar cu unele sacrificii deoarece nefiind sărbătoare legală, tenorii
și bașii au fost nevoiți să-și ceară permisii de la serviciile lor, iar
vechiul și devotatul nostru bas, învățătorul Petruș Alexandrescu, a
venit special de la București, unde funcționează în prezent.
Corul nostru a luat parte activă atât la sfânta liturghie, cât și
dupa aceia, la Te Deum și la serviciul pentru pomenirea foștilor
slujitori ai acestei biserici, trecuți în lumea de veci.
După terminarea sfintelor slujbe, clerul, corul, epitropii și
membrii Consiliului parohial s-au fotografiat în spatele bisericii și
apoi, împreună cu mulți credincioși, au luat parte la masa comună
din curtea bisericii.
Aici se termină brusc memoriile celui ce a fost
conducătorul spiritual și activ a soc. muzicale „Cântarea
Dunării” din Giurgiu.
În luna aprilie 1961 profesorul Anghel Bărbulescu a trecut în la
cele veşnice, lăsând în urma lui descoperit corul care i-a fost crez
în viață și pentru care și-a dedicat întreaga lui viață.
Fie-i neștearsă și neuitată amintirea lui...!
Dumnezeu însă nu a lăsat ca opera lui să se irosească. Cei
care au rămas însă în viață nu mai aveau cine să -i conducă și să -i
dirijeze la slujbele de la biserică.
Și totuși...
Deși orașul Giurgiu avea atâția profesori de muzică, calificați
în meseria de dirijat, nimeni nu s-a încumetat să ia conducerea
corului bisericii catedrale.
Cu atât mai mare a fost meritul d-lui Popescu Gheorghe
(Goguleț) care fără studii de specialitate făcute la conservator, dar cu
un curaj și o abnegație pe care numai bunul Dumnezeu i-o poate da
unui om, a luat cu hotărâre în sarcina sa, greaua povară de a conduce
acest cor, pentru a nu se autodizolva, ajutându-l să renască ca
pasărea Phoenix din propria sa cenușă.
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Și astfel, scriitorul acestor puține rânduri, Rebeca Augustin
Daponte, îi aduce acestui mare om, stimă și recunoștință pentru
activitatea sa și pentru faptul că tradițiile acestei societăți corale
bisericești au putut să fie duse mai departe, până la anul 1989, data la
care s-au scris aceste rânduri.
La 25 oct. 1989 s-a stins din viață Goguleț Popescu dirijorul
corului. Peste două zile (27 oct.) la data când era înmormântat ar fi
împlinit 77 de ani. Tristă coincidență...
Între timp, datorită unor neînțelegeri dintre Goguleț și
părintele Serghie Ion, de la Catedrala orașului, corul s-a mutat la
biserica „Buna Vestire” (Grecească) din Giurgiu, unde a dat cu
regularitate răspunsurile la Sf. Liturghie din fiecare duminică.
S-au cântat bucățile știute, fără a se mai face repetiții pentru
învățarea altora noi.
În această situație scriitorula cestor rânduri, care după
moartea Prof. Bărbulescu, venea pe ascuns la cor și cânta și dirija, a
fost nevoit, datorită împrejurărilor, să ia conducerea corului pentru a
împiedica autodizolvarea lui.
Am început repetițiile (o dată=joi=pe săptămână) s-au învățat
religiase
noi și au început să vină și coriste noi. Am îndrăznit
bucăți
să cântăm bucăți grele (pe care le cântă corurile mari din țară)
datorită sprijinului unui om de suflet din corul Catedralei Sf. Ioan din
Ploiești (l-am cunoscut la o deplasare a mea la un nepot din acest
oraș) pe nume Petrescu Florin. Acesta ne-a dat foarte multe partituri
bisericești. Și în prezent (anul 1998) păstrăm o strânsă legătură.
Menționez strânsa legătură cu cucernicul părinte MANICATIDE
Lucian de la această biserică, preot care ne prețuiește foarte mult, și
ne ajută în permanență. Astfel am îndrăznit ca la data de 16
decembrie 1995 să concurăm pe scena teatrului „Valah” – Giurgiu la
concursul „Datini și oboceiuri de iarnă, O ce veste minunată” ediția
III-a unde au produs o mare surpriză obținând premiul I pe județ și o
sumă de trei sute mii lei, care s-au împărțit coriștilor noștri.
Am cântat:
- Bună dimineața la moș Ajun - de Anghel Bărbulescu
- O, ce veste minunată - D. G. Kiriak
- Praznic luminos - Timotei Popovici
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Dumnezeu este Domnul și s-au arătat nouă de Gh. Cucu
Dirijor: Daponte Augustin
În urma acestui succes am început să fim cunoscuți de
autoritățile locale.
Cu această ocazie, având în vedere vârsta mea înaintată de 72
de ani am căutat să găsesc un dirijor tânăr, care să ia aupra lui
această sarcină grea și să asigure continuitatea societății noastre în
viitor.
Am apelat la mai mulți profesori de muzică din oraș, care m au refuzat în mod politicos.
Dumnezeu m-a ajutat însă și am găsit pe domnul director al
școlii de muzică din Giurgiu, d -l Nițescu Gheorghe, un dirijir tânăr,
dar excelent, care nu numai că a preluat bucuros această sarcină grea,
dar a și mai ales câteva elemente tinere dintre profesorii acestei școli,
care au ridicat nivelul calitativ al corului.
Totuși erau foarte puțini față de ce fusese Cântarea Dunării
înainte și pentru a mări numărul coriltilor am „îndrăznit” să cer
sprijin de la seminarul teologic din oraș pentru câteva elemente
bărbătești de care aveam foarte mare nevoie.
Spre dezamăgirea mea nu am găsit acest sprijin, ba mai mult,
li s-a interzis acestor elevi să vină la corul nostru...Fără comentarii...
La data de 21 dec. 1995 a vut loc festivitatea de premiere, la
teatrul VALAH – Giurgiu, a concursul din 16 dec. 1995, unde au
cântat următoarele:
-Bună dimineața la Moș Ajun -Anghel Bărbulescu
-Praznic luminos - Timotei Popovici
șterea
ta Hristoase - Troparul Nașterii Domnului
- Na
-

La 5 aprilie 1996, în biserica Buna Vestire Giurgiu, corul
nostru a înregistrat la televiziunea locală trei cântece religioase, care
se vor da pe postul local „Tehnosat” în ajunul Sf. Paști -următoarele:
- Hristos a Înviat - I. Podoleanu
- Sfinte Dumnezeule - preot Drăgușin, dirijor la Patriarhie București
- Veniți să ne închinăm - G. Muzicescu
Dirijor dl. Nițescu Gheorghe
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14 APRILIE 1996
De Sfintele Sărbători ale Paștelui, pentru prima oară de la zidirea
bisericii Buna Vestire de acum 130 de ani, s-a efectuat slujba Învierii
Domnului, cu corul nostru, dirijat de dl. Daponte Augustin, cor care
apoi a dat răspunsurile la Liturghia de Paște de la orele 2-4 noaptea.
26 APRILIE 1996
Microrecital dat la Casa de Cultură „Ion Vinea” – Giurgiu,
dat cu ocazia manifestațiilor prilejuite de concursul național de
creație literară „Nichifor Crainic”.
Evenimentul a fost anunțat la orele 5, 28 la Radio „România
Actualități”.
Au participat:
Constantin Sorescu, critic literar din editura „Fiat Lux”
Nicolae Ione - Centrul„ IonVinea”
Aureliu Goci, redactor ziarul Dimineața
Microrecitalul a costat din patru „concerte religioase” sub dirijatul
dlui. Nițescu Gheorghe.
Dl. Primar Tunaru a mulțumit corului și i-a oferit o icoană pe sticlă,
care a fost pusă în cancelaria școlii de muzică din Giurgiu.
27 IULIE 1996 = Sâmbătă = SF. PANTELIMON
Fiind hramul bisericii din satul Ramuș – Giurgiu, corul
„Cântarea Dunării”, care cântă la biserica Buna Vestire (grecească)
Giurgiu, a fost invitat să dea răspunsurile la Sf. Liturghie.
Au participat și preoții de la bisericile din com. Slobozia și
Daia – jud. Giurgiu.
După aproape 52 ani, de când nu am mai făcut o excursie,
corul, condus de Daponte Augustin a reușit să facă acest lucru
minunat.
După terminarea slujbei religioase, a avut loc o masă, la care
a fost invitat și corul.
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O excursie de neuitat. Dumnezeu să ne ajute să mai facem și altele !
Preotul satului: Chirilă Valeriu
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SFÂRŞIT
ŞI LUI DUMNEZEU LAUDĂ!
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