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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
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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
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 (1842-1848), 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
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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 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 i-au 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
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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
înfrumnumeroase 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 unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ
al făuritorilor Marii Uniri din 1918 și felicităm efortul
deosebit al Preacucernicului useța slujbele săvârșite la
Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului”, dar și la celelalte
biserici din oraș, participând la 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 Giurgiu.
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.
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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 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.
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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.
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.
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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.
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,
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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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Nota autorului
Timp de un secol corul bisericesc Cântarea Dunării a
slujit Domnului cu multă cucernicie și fără întrerupere,
înfrumusețând slujbele Sfintei Liturghii cu cântări armonioase
și pline de duhovnicie, contribuind prin aceasta la întărirea
simțământului evlaviei în sufletele credincioșilor din trei
biserici: Sf Treime-Smârda, Catedrala Adormirea Maicii
Domnului și Buna Vestire– Grecească. În luna februarie 2010,
corul s-a desființat din lipsă de coriști, du pă 22 de ani de slujire
la Biserica Grecească.
Lucrarea de față este prinosul nostru de recunoștință
pentru serviciile aduse de acest cor bisericilor ortodoxe din
Giurgiu.
În cei 22 de ani de activitate ai corului Cântarea
Dunării, la biserica Grecească, mi-au parvenit prin grija
domnului dirijor DAPONTE Augustin, cele 7 caiete manuscris
ale profesorului Anghel BĂRBULESCU, fără nicio fotografie
și cu multe file zdrențuite.
Citind caietele mi-am dat seama de valoarea lor și am
hotărât să le popularizez prin tipărire. Ani de zile m-am
străduit să fac rost de fotografiile lipsă, dar nu am reușit decât
parțial cu ajutorul vechilor membrii coriști, precum și din alte
surse.
Mulțumesc pentru ajutorul primit din partea
Pr. Alexandru STROE, Pr. Dr. Lucian Cătălin IACOB, Pr.
Cătălin Ion TATU, a teologului George BOTGROS și a
doamnei Camelia BURCEA, care au transpus în format
electronic textul manuscris.

Pr. MANICATIDE Lucian
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„Cât de mare sunteţi domnule profesor Bărbulescu şi
ce mult vă datorăm.”
Augustin Daponte.
CAPITOLUL I
Începuturile de cultură muzicală în oraşul Giurgiu
Documente oficiale, din care să pot scoate materialul
reclamat de subiectul de mai sus, nu am găsit la nici una din
autorităţile locale, cu toată bunăvoinţa ce mi-au arătat organele
oficiale. Cele ce vor urma mai jos sunt în parte povestite de
venerabilul meu profesor şi director Nicolae Droc Barcian de
la gimnaziul clasic Ioan Maiorescu din localitate (azi liceu), iar
parte trăite de însuşi scriitorul acestor rânduri în copilăria sa
(de la anul 1890 încoace).
Prin poziţia sa geografică oraşul Giurgiu a fost şi este
încă punctul în care Orientul şi Occidentul şi-au dat mâna. Pe
aici au trecut înspre Bulgaria toate hoardele asiatice şi tot pe
aici turcii îşi aduceau oştile, ce aveau să lupte, fie cu ruşii, fie
cu noi, românii. Ba, mai mult, de la expediţia din 1416 a lui
Mahomed I şi până la Tratatul de la Adrianopole din 1829,
oraşul Giurgiu e transformat în „raia” turcească.
Sub cârmuirea turcilor, ca şi a fanarioţilor, viaţa
românească, în toate aspectele ei, era înăbuşită şi doar în
familie, în strictă intimitate, sufletul românesc a putut să se
manifeste cu cântece, jocuri, etc. Turcii n-au permis românilor
nici măcar o biserică pe solul oraşului, din care cauză singurul
locaş de închinare al creştinilor giurgiuveni era o bisericuţă
clădită sub scoarţa pământului în curtea actualei biserici
Catedrală „Adormirea Maicii Domnului”. De existenţa vreunei
şcoli româneşti nu se poate vorbi.
În atari condiţiuni muzica populară, cântată de
locuitori, fie din gură, fie din fluier, fie de lăutari din vioară şi
cobză, a fost singura muzică românească ce a răsunat pe
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meleagurile oropsitului nostru oraş, iar în afară de ea se desfăta
în voie muzica turcească şi mai târziu şi cea grecească.

Îmi amintesc cum, copil fiind, ascultam din curtea
părintească, din strada Dunării, în faţa canalului Sf. Gheorghe,
răsunând lamentabilele „manele” cântate din gură şi
acompaniate cu „dairele” (un fel de tobe mici cu zurgălăi), de
către turcii din caicele (ambarcaţiuni înguste, cu două vele,
care au prora şi pupa ascuţite, mai înalte decât restul
bordajului) sau saicile (ambarcaţiuni fluviale mici, cu pânze,
cu fundul plat, folosite la transportul mărfurilor şi a
persoanelor) venite cu lemne sau piatră şi ancorate în aval.Alte
ori tăcerea nopţii era tăiată de cântece greceşti, executate pe
una sau două voci, cu acompaniament de chitară, de diferiţi
greci (zugravi sau cerealişti), ce se cuibăriseră în oraşul nostru
şi care cutreierau străzile cântând cântece banale.
Odată cu înfiinţarea gimnaziului clasic de băieţi „Ioan
Maiorescu”, în 1859, aspectul oraşului Giurgiu, sub raportul
muzical, începu să se schimbe. Profesorul şi directorul acestei
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şcoli, raportorul Nicolae Droc Barcian, insistă pe lângă primul
profesor de muzică al şcolii, Leopold Kohler (venit în Giurgiu
ca viorist şi şef de orchestră la un local de noapte) şi formează
cu elevii gimnaziului un cor mixt şi o orchestră de salon.
Nu după multă vreme corul gimnaziului, sub
conducerea lui Kohler, cântă în fiecare sărbătoare imnele
Sfintele Liturghii în biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
catedrala oraşului. Maestrul, care nu cunoştea bine limba
română, iar ritualul nostru liturgic deloc, era întotdeauna
însoţit de directorul gimnaziului, care îi spunea ce trebuie să
cânte în tot timpul Sfintei Liturghii.
Acest pas trebuie socotit cu drept cuvânt ca început al
culturii muzicale la Giurgiu. De acum înainte muzica cultă îşi
deschide, încetul cu încetul, drum în oraşul nostru. Leopold
Kohler este angajat de amatorii de muzică, ca profesor de
vioară, cu lecţii predate după metodă.
Anul 1886 vine să pecetluiască pentru totdeauna noua
viaţă de muzică cultă în oraşul nostru. În luna aprilie a acestui
an vine la gimnaziul nostru, ca profesor titular la catedra de
muzică, un foarte merituos absolvent al tânărului nostru
Conservator de Muzică din Bucureşti (înfiinţat în 1864),
profesorul Leonida Tănăsescu. Fiu de oameni săraci (tatăl era
căruţaş în Bucureşti), Leonida Tănăsescu se menţine în şcoli
cu ceea ce câştigă de la meditaţiile ce făcea cu diferiţi elevi şi
cu salariul lui de corist la biserică (în ultimii ani de
Conservator a cântat în corul bisericii „Domniţa Bălaşa”, sub
conducerea lui Eduard Wachman.
Venit la Giurgiu cu elanul tinereţii şi cu hotărârea de „a
face ceva”, Leonida Tănăsescu reuşeşte ca în câţiva ani să facă
din Giurgiu o mică citadelă muzicală. Răposatul Leonida
Tănăsescu onorează catedra sa din Giurgiu de la 1 aprilie 1886
până la 31 august 1902 când, pentru meritele sale didactice, fu
transferat la liceul „Sfântul Sava” din Bucureşti. În timpul
celor 16 ani cât a stat la Giurgiu, Leonida Tănăsescu (moş
Tănase, cum îl poreclisem noi elevii), prin tactul său
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pedagogic, prin activitatea sa intensă, a reuşit să facă din
oraşul Giurgiu un oraş muzical în cea mai occidentală
accepţiune a cuvântului.
El dezvoltă gustul muzicii în sufletele elevilor săi în
aşa măsură, încât, în locul serenadelor turceşti şi greceşti de
altă dată, grupuri de „gimnazialişti” umpleau văzduhul în
fiecare zi spre seară, pe marginea canalului, pe aleea digului
sau pe calea ferată, cu coruri minunate, ce păreau că vor să se
întreacă unele pe altele. Fără nici o urmă de exagerare se poate
spune că, dacă astăzi există o mişcare muzicală la Giurgiu,
aceasta se datorează focului sacru lăsat viu în sufletele foştilor
săi elevi de profesorul Leonida Tănăsescu.
Corul bisericii catedrale, sub conducerea lui Leonida
Tănăsescu, mergea cu paşi gigantici spre progres. Primăria
oraşului începe să-l subvenţioneze, dând astfel maestrului
posibilitatea de a-şi recruta tenorii şi başii dintre funcţionarii
diferitelor autorităţi, oameni cu voci pline, voci formate
(sopranii şi altiştii erau numai elevi
de la gimnaziu)
masculine, femeile nefiind încă admise pe atunci să cânte în
corurile bisericilor noastre.
Corul gimnaziului, în plin progres şi el, este invitat de
autorităţile locale, să cânte la primirea fostului rege Milan al
Serbiei, a fostului principe Ferdinand al Bulgariei (devenit
rege mai târziu), cum şi la toate solemnităţile oficiale. Tot
corului gimnaziului, sub conducerea lui Tănăsescu, îi revine
meritul de a fi cântat pentru prima oară în Giurgiu, cântece de
colinde armonizate. În tot timpul activităţii la catedră a acestui
minunat profesor, corul gimnaziului condus prin rotaţie de cei
mai buni elevi ai claselor III şi IV, cânta în fiecare dimineaţă
pe coridorul şcolii, înainte de intrarea în clase, următoarea
rugăciune:
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Andante
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În zilele de 30 ianuarie, când se serba cu mult fast
patronul şcolii, corul ei, sub conducerea profesorului
Tănăsescu, deschidea solemnitatea cu Imnul patronului
gimnaziului „Ioan Maiorescu”, imn pe care l-am reconstituit
din memorie, ca şi rugăciunea de mai sus, pe care îl notez mai
jos:
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În toamna anului 1889, institutorul Vasile Niculescu,
de la şcoala primară Nr. 1 de băieţi, înjghebează un cor mixt,
cu care cântă la biserica „Sf. Nicolae” din localitate, dar, după
o activitate de numai 3 ani, corul se dizolvă. Tot la această
biserică a mai funcţionat după aceea un cor de soldaţi din
regimentul 5 infanterie, sub conducerea lui Luca E., absolvent
al Conservatorului din Bucureşti, care-şi făcea stagiul militar,
precum şi un alt cor bărbătesc cu elemente selectate dintre
funcţionarii autorităţilor locale, sub conducerea scriitorului
acestor rânduri. Corul de soldaţi a dăinuit numai un an, iar
celălalt 2 ani (1914-1915). Singur corul Catedralei a rămas
statornic. După plecarea lui Leonida Tănăsescu urmează la
conducerea lui profesorul de muzică Constantin Cernicanu,
apoi Luca E. şi profesorul Ştefan Nanulescu.
În toamna anului 1902, un mănunchi de intelectuali din
acest oraş, sub preşedinţia profesorului Nicolae Droc Barcian,
directorul gimnaziului, pun bazele unei societăţi filarmonice cu
numele „Lyra”, care nu trebuie confundată cu societatea corală
„Lyra”, înfiinţată mult mai târziu. Orchestra societăţii
filarmonice „Lyra” era alcătuită din: 3 viori prime, 5 viori
secunde, o violă, un violoncel, 2 contrabasuri, 2 flaute şi 2
clarinete, la care se adăuga câteodată şi pianul.
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Fotografia nr. 1
1.
2.
3.
4.
5.
clarinet B.
6.
7.
8.
9.
clarinet B.
10.
11.

Nicolae Coban, conductor tehnic, contrabas;
Ioan R. Neiciu, student în drept, viola.
Zodia Malkarevici, farmacist, vioară II.
Marin Drăgănescu, conductor tehnic, violoncel.
Culică Stefanopol, din Muzica regimentului 5,
George Georgescu, elev, vioară II.
Alexandru Butaş, profesor, vioară II.
Ştefan Avramescu, profesor, vioară II.
Constantin Papadopol, grefier la Tribunal,
N. Droc Barcian, profesor, preşedinte.
Marin Marinescu, funcţionar, vioară II.
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12.
Căpitan Joseph Weimar, şeful Muzicii reg. 5,
şeful orchestrei.
13.
Ştefan Avramescu, contabil, flaut.
14.
I. Cuan, farmacist, vioară I.
15.
Anghel Bărbulescu, funcţionar, devenit ulterior
profesor de muzică, vioară II
16.
Ionel Marinescu, student la drept, flaut.
17.
Vasile Niculescu, institutor, vioară I.
18.
Georg Schnell, profesor de pian, contrabas.
Cel dintâi şef al orchestrei , Georg Schull, era pianist la
un local de noapte şi preda lecţii de pian şi vioară la diferite
familii din oraş. S-au succedat apoi la conducerea orchestrei
căpitanii Ioseph Weiner şi Gheorghe Ionescu, ambii foşti şefi
ai Muzicii regimentului 5 infanterie din localitate. În orchestra
acestei societăţi şi-au făcut ucenicia, atât scriitorul acestor
rânduri, cât şi maestrul George Georgescu, actualul dirijor al
orchestrei „Filarmonica” din Bucureşti, care cânta la început la
vioară secundă, iar mai târziu la contrabas şi cu pregătirea de
aici s-a înscris el la clasa de contrabas de la Conservatorul de
Muzică din Bucureşti, clasă pe care a abandonat-o după o
lună, trecând la clasa de violoncel, a profesorului Constantin
Dumitrescu.
Societatea filarmonică „Lyra” din Giurgiu a dăinuit
până la 1912 şi a dat opt audiţii muzicale în oraş. După câţiva
ani de la înfiinţarea ei, această societate şi-a alcătuit şi un cor
bărbătesc, sub conducerea răposatului Ioan R. Neiciu, student
la drept şi violonist în orchestră. Astfel pregătită, populaţia
oraşului începe să simtă nevoia de a gusta şi genul dramatic al
muzicii şi, în acest scop, în iarna anului 1902, o trupă italiană
de operă, în trecere din Bulgaria spre Bucureşti, este reţinută
două seri consecutive la Giurgiu, unde joacă operele: „La
Traviata”, de Giuseppe Verdi, şi „Faust”, de Charles Gounod,
în sala „Imperial” de pe strada Alexandru Lahovari (devenită
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mai târziu Cercul Militar şi apoi atelier de tâmplărie al şcolii
de meserii).
Ceva mai târziu, trupa de operetă a lui Alexandru
Bobescu face stagiune la Giurgiu cu operetele: „Voievodul
ţiganilor”, „Pericola”, „Fata pădurarului”, „Mamsela
Nitouche” şi „Mascota”. De remarcat sunt de asemeni
concertele sopranei Elena Drăgulincescu Stinghe, primadonă la
Opera română din Bucureşti, al violonistului H. Skohontil,
profesor de vioară la Conservatorul din Bucureşti, al unei
orchestre de orbi de la „Vatra Luminoasă” din Bucureşti, al
pianistului Theodor Fuche şi mai ales concertul de vioară al
genialului nostru artist, Maestrul George Enescu, dat în toamna
anului 1912, în sala Ateneului din Giurgiu.
În toamna anului 1905, solicitat de societatea
funcţionarilor comerciali, filiala Giurgiu, am format cu
membrii acelei societăţi un cor bărbătesc cu care, în iarna
anului 1906, am dat un concert la Ateneul din Giurgiu, cu
concursul violonistei Elsa Philipe şi al pianistului Theodor
Fuchs.
În anul 1910, solicitat de direcţiunea gimnaziului „Ioan
Maiorescu”, am deschis la acea şcoală un curs liber de vioară.
Elevii care frecventau acest curs, plăteau o taxă de frecvenţă.
Cursurile au durat până în iunie 1916 şi au fost reluate în
februarie 1919 (când gimnaziul este transformat în liceu) şi au
durat până în 1929 când, fiind numit profesor titular la catedra
de muzică din oraşul Alexandria, nu am mai putut preda vioara
la liceul din Giurgiu.
Cu elevii mei de la clasa de vioară a liceului din
Giurgiu, am înjghebat un ansamblu de viori, cu care concertam
la toate serbările liceului.
În anul 1911, profesorul de muzică Ştefan Nanulescu
reuşeşte să înjghebeze o societate corală, căreia îi dă numele
„Carmen”, care însă nu era filială a societăţii „Carmen” din
Bucureşti. Societatea „Carmen” din Giurgiu a dat un singur
concert, după care s-a dizolvat.
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În toamna anului 1919 se înfiinţează la Giurgiu o
şcoală normală de învăţători (mutată mai târziu în comuna
Grădiştea din judeţul nostru Vlaşca), la care Ministerul
Instrucţiunii m-a numit maestru de vioară, cursul fiind
obligatoriu pentru toţi elevii şcolii. Şi cu elevii acestei şcoli am
alcătuit un ansamblu de viori, mai mare decât cel de la liceu.
Gustul pentru muzica cultă se dezvoltă tot mai mult şi
şcolile secundare, care aveau muzica în program, îşi creează
catedre de muzică, pe seama comitetelor şcolare respective.
Astfel, în toamna anului 1920, am fost chemat ca profesor de
muzică la şcoala comercială din Giurgiu, devenită mai târziu
liceu, cu ai cărei elevi am injghebat un cor mixt, cu care am
concertat atât în Giurgiu, cât şi în oraşul Câmpulung Muscel,
cu ocazia excursiunii noastre, în vara anului 1921.
În ianuarie 1922, am fost chemat de Direcţiunea şcolii
de meserii din Giurgiu, pentru a preda muzica şi la această
şcoală, tot pe seama Comitetului şcolar. Am alcătuit şi un cor,
iar mai târziu un ansamblu de viori, cu care am concertat la
serbare cu plată, dată de şcoală în grădina „Alei” din acest
oraş. Cu beneficiul acestei serbări şi cu donaţiile ce am colectat
printre prietenii mei, am putut cumpăra pentru şcoală 3 viori, o
violă, un violoncel şi un contrabas, cu care ne-am permis să
alcătuim o orchestră de coarde a şcolii, cu care am debutat nu
numai la serbările şcolii, dar şi la Ateneul din localitate. Pot
afirma, că ele au contribuit în largă măsură la succesul
serbărilor, la care giurgiuvenii se îndesau să umple sala de
spectacol, sau vara, curtea şcolii.
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CAPITOLUL II
CORUL BISERICII „SF. TREIME”
DIN CARTIERUL SMÂRDA
Dacă în istoricul societăţii noastre am deschis acest
capitol special pentru corul bisericii „Sf. Treime”, aceasta am
făcut-o pentru că, după cum vom vedea din cele ce urmează,
corul acesta a pregătit turneul, a prilejuit şi facilitat, într-o
foarte mare măsură, înfiinţarea societăţii „Cântarea Dunării”.
La începutul anului 1907 se produce o diviziune în
corul bisericii catedrale „Adormirea Maicii Domnului”. Un
grup de corişti bărbaţi , nemulţumiţi de conducerea
profesorului Ştefan Nanulescu, se retrag din cor cu gândul de a
înfiinţa alt cor, la altă biserică, şi după lungi consfătuiri
apelează la Luca Economu, pe atunci casier al Agenţiei locale
a Navigaţiei Fluviale Române, care era absolvent al
Conservatorului de Muzică din Bucureşti, căruia îi propun
conducerea corului ce voiesc să-l înfiinţeze.
Acceptând propunerea, Luca Economu se şi apucă de
lucru, iar în urma înţelegerii ce a avut cu preotul paroh Ştefan
Burilescu şi cu epitropul casier Ghiţă Păsculescu, de la biserica
„Sf. Treime” din cartieul Smârda, se hotărăşte înfiinţarea unui
cor mixt la acea biserică. Cu concursul lui Alexandru Ionescu,
secrretarul de atunci al Revizoratului şcolar şi unul dintre cei
veniţi din corul bisericii catedrale, Luca Economu îşi
recrutează sopranii şi alteştii dintre elevii şcolilor primare de
băieţi (pe atunci fetele nu erau admise în corurile bisericii) şi
încep repetiţiile. În ziua de Duminică, 2 Decembrie 1907, corul
lui Luca Economu cântă pentru prima dată imnele Sfintei
Liturghii în biserica Sf. Treime.
Perseverenţa şi tactul lui Luca Economu, adăugate la
elanul coriştilor lui, face ca noua organizaţie corală să
progreseze cu paşi repezi. Repertoriul se înnoieşte şi se
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înmulţeşte, după cum de asemeni, creşte numărul
admiratorilor, care vin Duminica la biserică pentru a-i asculta.
În august 1916, declarându-se războiul pentru întregirea
neamului, oraşul nostru este evacuat, autorităţile în majoritate
se retrag în comuna Comana, unde se refugiază şi o bună parte
din populaţia oraşului. Aici se regrupează şi corul bisericii Sf.
Treime şi cântă regulat Duminica, la biserica (fosta mânăstire)
din sat.
În luna Noiembrie a aceluiaşi an, o dată cu retragerea
trupelor române în Moldova, Luca Economu, care era
mobilizat, pleacă cu „Unitatea” sa pe front, iar corul se
descompune, pentru a se regrupa la Giurgiu în toamna anului
1917, sub conducerea lui Constantin Voicu care, deşi nu avea
pregătire profesională, avea totuşi un mare dar, fiind un mare
animator, plin de curaj şi încredere în viitor. „Slujirea lui
Dumnezeu... zicea el, şi ..El nu ne va lăsa să pierim”.
Cu această premiză Voicu merge înainte şi reuşeşte să
înfăptuiască lucruri frumoase. Astfel, în ziua Bobotezei din
1918, corul lui Constantin Voicu cântă la serviciul botezului
apelor, oficiat de protopopul Ştefan Burilescu la canalul
„Sf. Gheorghe” din marginea oraşului, în prezenţa autorităţilor
române, a armatei germane de ocupaţie şi a mii de cetăţeni din
oraş.
În martie 1918, corul lui Voicu dă un reuşit concert în
sala cinematografului „Europa”, din localitate, cu un program
ce cuprindea compoziţii de ale lui Muzicescu, Vidu, etc. La
acest concert vocea caldă, amplă şi totuşi elastică a lui
Alexandru Stăncescu, basul solist al corului, a fost obiectul
unei deosebite admiraţii din partea ofiţerilor şi soldaţilor
germani, ce asistau la acest concert.
După înfrângerea armatelor germane şi închierea
armistiţiului general din 11 noiembrie 1018, trupele române
reîntorcându-se din Moldova, Luca Economu revine la
conducerea corului, dar după mai puţin de un an îl părăseşte
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pentru totdeauna, corul rămânând iar sub conducerea lui
Voicu.
Lipsa de pregătire a lui Voicu, pierderea lui Alexandru
Stăncescu, care a murit pe stradă de o hemoragie pulmonară,
pe când mergea la o repetiţie a corului, precum şi noile condiţii
de viaţă de după război, slăbeau din zi în zi calitatea corului.
Voicu însă, îl ţinea dârz, cu convingerea că o zi bună va veni.
Gândul lui se îndrepta acum spre mine, în care vedea
scăparea şi, împreună cu tovarăşul lui bun de muncă, Ştefan
Şahin, şef de birou la Prefectura judeţului, încep să mă asalteze
aproape zilnic cu propunerea ca eu să iau conducerea corului
lor, propunere pe care n-am acceptat-o pentru multe motive,
dar mai ales pentru că nu aveam încredere în statornicia,
disciplina şi perseverenţa în timp îndelungat a celor pe care
eram chemat să-i conduc şi pentru că ţineam să mă înham la o
muncă continuă şi de durată. Totuşi, cu toată împotrivirea mea,
insistenţele lor erau din zi în zi mai mari, iar asigurările lor de
disciplină şi perseverenţă tot mai solemne. Timp de 3 ani am
fost refractar la propunerea lor, propunere la care se aservise şi
o bună parte dintre intelectualii oraşului. În acest timp, corul
bisericii Sf. Treime slăbea din zi în zi, ajungând o biată epavă
ce-şi aştepta deznodământul.
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CAPITOLUL III
CÂNTAREA DUNĂRII
După încheierea tratatelor de pace din 1918, de la
Versailles, Trianon şi Neuilly, care consfinţesc alipirea de veci
a Ardealului, Banatului, Bucovinei şi Basarabiei la patria
mamă, o mulţime de noi probleme sociale în ţara noastră îşi
cereau imperios şi cât mai grabnic rezolvarea.
Sacrificiul celor 800.000 de eroi, ce s-au jertfit pentru
întregirea neamului, trebuia cinstit, preamărit. Apoteza
României mari trebuia cântată, sărbătorită cât mai mult şi mai
fastuos. Orfanii şi văduvele rămaşi în urma eroilor morţi, ca şi
invalizii din război trebuiau ocrotiţi şi îngrijiţi.
Moralul lor şi a tuturor cetăţenilor ţării trebuia ridicat
cât mai mult şi cât mai repede, mai ales că în Areopagul de la
Geneva (Liga Naţiunilor), magnaţii unguri şi sârbi cereau
mereu şi insistent revizuirea tratatelor de mai sus, spre a răpi
din nou provinciile care, după sute de ani de robie, abia îşi
recăpătaseră libertatea.
Paralel cu acţiunea statului, iau fiinţă atunci o mulţime
de societăţi, care să-i vină în ajutor pentru rezolvarea acestor
probleme. Astfel apar: „Mormintele eroilor”, , „Cultul Patriei”,
„Societatea pentru ocrotirea invalizilor, orfanilor şi văduvelor
de război (I.O.V.R)”, „Liga antirevizionistă”, etc. Toate
acestea încep să desfăşoare o campanie foarte activă în toată
ţara, dar mai ales în locurile unde războiul lăsase răni mai
adânci. Printre acestea oropsitul nostru oraş ocupa, din
nenorocire, unul dintre cele dintâi. De aceea, atât statul, cât şi
societăţile enumerate mai sus, au dat prioritate Giurgiului
pentru refacerea lui.
Astfel, începe o campanie pentru construirea unei
biserici a eroilor, cu un mausoleum, în care azi odihnesc cu
toată cinstea osemintele miilor de eroi. Se înfiinţează un
orfelinat pentru adăpostirea, îngrijirea, educarea şi instruirea
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orfanilor de război, sub preşedinţia doamnei Ana, avocat al
Urbei („măicuţa”, cum îi spuneau fetele, care învăţai aici
cursul primar, lenjerie şi ţesătorie de covoare.

Filiala societăţii „Cultul Patriei”, sub preşedinţia
defunctului Nicolae Bălănescu, ţine conferinţe, serbări, etc. De
asemenea, „Liga antirevizionistă”- filiala Giurgiu, de sub
preşedinţia aceluiaşi vrednic şi merituos fiu al oraşului nostru,
susţinea conferinţe.
De la toate aceste acţiuni patriotice, muzica nu putea fi
absentă. De aceea, atunci mai mult decât oricând, o societate
corală trebuia să ia fiinţă şi în Giurgiu. Pătruns de acest
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imperativ, m-am hotărât să pornesc eu această acţiune. Mi.am
propus atunci un plan: cu cei 22 de corişti, câţi mai rămăseseră
în corul bisericii Smârda şi cu cei care vor mai veni în urma
apelului ce voi lansa deocamdată în oraş, să înfiinţez o
societate corală, care să răspundă chemărilor acestor vremuri.
Am luat contact cu Constantin Voicu şi cu Ştefan
Şahim, corifeii corului „Smârda”, cu Luca Economu, fostul
dirijor al corului, cu profesorul de muzică Ştefan Nanulescu de
la liceul „Ioan Maiorescu” şi dirijorul corului Bisericii
Catedrale, cu avocatul Anghel Rădulescu, decanul baroului şi
cu alţi câţiva prieteni, cărora le-am expus intenţia mea şi felul
cum înţeleg eu să activez această societate. Comunicarea mea
a fost primită cu entuziasm de toţi şi m-a determinat să pornesc
îndată la lucru. Profesorul Nanulescu îmi propusese pentru
noua societate numele de „Freamătul zăvoiului”, pe care nu lam adoptat.
Preotul Nicu Popescu de la biserica Smârda, mă
vizitează acasă într-o după amiază, aducându-mi un proiect de
Act constitutiv şi de Statut, precum şi propunerea ca noua
societate să poarte numele „Cântarea Dunării”, aceasta mai
ales, spunea părintele, fiindcă Giurgiul nostru e pe malul
Dunării. Am mulţumit părintelui pentru elanul cu care a
îmbrăţişat intenţia mea, am luat actele aduse, iar asupra
botezului societăţii aducându-mi aminte în acea clipă că, o
canonieră românească din portul nostru de la Dunăre a tras
primul foc în nişte monitoare austriece de război, deschizând
cu aceasta războiul reîntregirii Neamului nostru, şi am acceptat
astfel pentru societate numele de „Cântarea Dunării”, aşa cum
a botezat-o sfinţia sa.
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Fotografia nr. 7
Sf. sa, preotul Nicu Popescu

Am consultat statutele unor asociaţiuni corale şi
instrumentale din Ardeal (româneşti şi săseşti), acele ale
societăţii „Cântarea României” din Bucureşti şi pe cel
prezentat de pr. Nicu Popescu şi am elaborat un statut adecvat
obiceiurilor şi nevoilor locale, statut pe care îl redau în extenso
mai jos:
Statutul
Societăţii corale „Cântarea Dunării”
Art 1. Se întemeiază o societate muzicală, sub numele
de „Cântarea Dunării”, cu sediul în Giurgiu.
Art 2. Durata societăţii este nelimitată.
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Art 3. Scopul societăţii:
a.
Alcătuirea unui cor şi a unei orchestre
permanente.
b.
Procurarea de fonduri şi mijloace pentru o cât
mai largă răspândire a muzicii în toate straturile sociale din
oraşul Giurgiu şi judeţul Vlaşca.
c.
Organizarea de cursuri teorotice şi practice
pentru iubitorii de cultură muzicală.
d.
Întocmirea de producţii muzicale.
e.
Dezvoltarea interesului public pentru muzică,
educaţia sentimentului estetic şi moral.
f.
Dezvoltarea sentimentului naţional prin
răspândirea în straturile poporului a cântecelor populare din
diferitele ţinuturi româneşti.
Art 4. Societatea se va compune din următoarele patru
categorii de membrii:
Fondatori
Onorifici
Amatori
Activi executanţi
Art 5. Membrii fondatori sunt acei ce au luat parte la
Adunarea Constitutivă a Societăţii, au votat prezentele statute
şi au semnat actele de constituire.
Art 6. Membrii onorifici sunt aceia care vor aduce
servicii extraordinare societăţii, ca: donaţiuni însemnate de
bani, cărţi, etc., scrieri, conferinţe, etc., în folosul societăţii,
menite să ajute la înfăptuirea scopului societăţii.
Art 7. Membrii amatori sunt aceia care neputând lua
parte în chip normal şi susţinut la acţiunea societăţii, îi vor
acorda totuşi sprijinul lor moral şi material, făcând propagandă
cât mai întinsă printre cunoscuţii lor, în interesul societăţii şi
cotizând ei înşişi cu minimum 20 de lei lunar pentru susţinerea
cheltuielilor necesităţii acţiunii societăţii, cotizaţie fixată
pentru fiecare de Adunarea generală.
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Art 8. Membrii activi (executanţi) sunt aceia care se
vor înscrie în societate cu obligaţia de a participa stăruitor la
repetiţiile şi producţiile societăţii.
Art 9. Un regulament special va hotărâ amănuntele
privitoare la condiţiunile de admitere, în fiecare din aceste 4
categorii, la obligaţiunile şi drepturile membrilor şi la cazurile
ce atrag îndepărtarea din societate.
Art 10. Conducerea societăţii, pentru partea
admnistrativă şi orientarea generală unui Comitet dirijor, va fi
compus din 9 membrii; iar pentru partea strict muzicală va fi
Directorul artistic al societăţii, ales dintre specialiştii locali şi
care va putea fi ajutat de un comitet artistic consultativ,
compus din 3 membrii specialişti.
Art 11. Comitetul administrativ se alege timp de un an,
cu drept de realegere în Comitetul artistic consultativ pe timp
de doi ani, ca şi directorul artistic.
Art 12. Atribuţiunile membrilor ambelor comitete şi a
directorului artistic, precum şi toate chestiunile în legătură cu
funcţionarea lor, se vor stabili în regulamentul sus menţionat.
Art 13. Alegerea comitetelor şi a directorului artistic se
face de către Adunarea generală, care va fi convocată ori de
câte ori va fi nevoie, de către majoritatea membrilor
Comitetului administrativ.
Art 14. Adunarea generală se compune din toţi membrii
societăţii, însă numai membrii activi executanţi au drept de vot
deliberativ, ceilalţi membrii iau parte la dezbatere cu vot
consultativ. De asemeni, politica de partide este cu desăvârşire
interzisă în societate, care trebuie să îşi păstreze neatins
caracterul de societate pur culturală şi educativ-artistică
naţională.
Art 15. Veniturile societăţii se compun din:
Subvenţiile ce se vor acorda eventual societăţii
de către organele oficiale de stat, judeţ sau comună, ori de
către instituţiile şi persoanele particulare, Comitetul
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adiministrativ va hotărâ asupra solicitării şi primirii acestor
subvenţiuni.
Din donaţiunile în valori de orice natură de la
persoanele particulare sau instituţii. Ca şi pentru subvenţiuni,
Comitetul administrativ va decide asupra solicitării, primirii
sau refuzului acestor donaţiuni.
Din cotizaţiunile membrilor amatori. Membrii
activi executanţi vor fi scutiţi de orice contribuire pecuniară
obligatorie.
Din produsul serbărilor, repetiţiilor generale şi a
publicaţiunilor societăţii.
Art 16. În afară de veniturile cu destinaţie hotărâtă de la
început, comitetul administrativ va gestiona în chip autonom,
dar pe a sa răspundere colectivă, toată averea societăţii.
Art 17. El va decide partea din venituri, care se va
oferta pentru ereiarea unui fond inatacabil.
Art 18. Modalităţile de administrare se vor stabili pe
cale de regulament.
Art 19. Adunarea generală se convoacă de comitetul
administrativ al societăţii, în sesiune ordinară o dată pe an, în
cursul lunii ianuarie.
Art 20. Comitetul administrativ au facultatea de a
convoca pe membrii societăţii în Adunare generală
extraordinară, ori de câte ori va socoti că împrejurările o
reclamă.
Art 21. Toţi membrii specificaţi la art. 3, au dreptul la
intrarea gratuită la toate serbările date de societate în folosul
său; iar pentru familiile lor, Comitetul administrativ Comitetul
administrativ, de unde se vor retrage la necesitate atât cât va fi
nevoie. Casierul societăţii nu va putea ţine în casă o sumă mai
mare de 11.000 lei, decât maximum 5 zile.
Art 23. Membrii comitetului administrativ sunt solidari
răspunzători de averea societăţii.
Art 24. Prezentele statute nu pot fi modificate decât în
Adunarea generală ordinară sau extraordinară, şi numai cu
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votul a două treimi din numărul total al membrilor activi ai
Societăţii.
Am convocat o Adunare Constitutivă, care s-a ţinut
într-o după amiază, după 15 august 1922, în localul şcolii
primare de băieţi Nr.2, de sub direcţiunea lui Nedelea
Ţiculescu, căruia i-am făcut o expunere, arătându-i necesitatea
urgentă şi naţională a înfiinţării la Giurgiu, a unei societăţi
corale, de a preamări prin cântec, ce trebuie să răsune în tot
judeţul nostru, marea apoteoză a întregirii Neamului; de a
cinsti cu cântări vitejeşti pe cei ce s-au jertfit pentru înfăptuirea
marelui nostru ideal naţional; de a alinta cu cântări de
îmbărbătare pe răniţi, invalizi, văduve şi orfanii de război, ca şi
pe bolnavii din spital; de a organiza şedinţe de moralizare la
Penitenciar, în fine, de a da autorităţilor locale concurs la toate
manifestările naţionale şi religioase.
În urma expunerii de mai sus, Adunarea, în unanimitate
şi prin aclamaţie a aprobat înfiinţarea în oraşul Giurgiu a unei
societăţi muzicale, care va purta numele de „Cântarea
Dunării”; a votat, de asemenea, fără nici o modificare statutul
de mai sus şi a ales în Comitetul administrativ al societăţii,
următoarele persoane:
Anghel Bărbulescu (director artistic), Luca Economu,
Constantin Voicu, Ştefan Şahim, Iordan Dumitrescu, Ion
Dragne, Pr. Ştefan Burilescu, Teodor Atanasiu (membrii) şi
Stelian Petrescu (secretar), casier a fost ales Ştefan Şahim, post
pe care l-a deţinut până la moarte. Toate aceste funcţiuni erau
onorifice.
Vestea înfiinţării societăţii se răspândeşte în oraş şi în
judeţ şi nu peste mult timp încep să se înscrie ca membrii
profesori, avocaţi, doctori, ofiţeri, ingineri, învăţători, preoţi,
comercianţi, funcţionari publici şi particulari. Corul societăţii
porneşte la lucru deocamdată cu cei 22 de corişti ai corului
bisericii Smârda, câţiva din corul bisericii catedrale şi câţiva
noi înscrişi, în total 32 de persoane. Prima piesă ce am pus în
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studiu a fost „Imnul heruvimilor”, în Re major, de D.
Bartinevski.
Dat fiind că majoritatea coriştilor o formau cei de la
biserica Smârda, şi că acolo se simţea nevoia de un cor solid,
am hotărât să înlocuim fostul cor în dezmembrare al acelei
biserici, cu corul societăţii noastre. Cu aceasta se va rezolva o
parte din problemele programului nostru. Corul „Cântarea
Dunării” a cântat la biserica Smârda, de la înfiinţarea ei până
în primăvara anului 1937 (15 ani), când, din motive
independente de voinţa noastră, a trecut la biserica catedrală,
unde cântă şi astăzi.
Abia constituită Societatea, i se şi oferă un prilej de
grandioasă manifestare cu caracter naţional, anume
„Încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria”, la Alba
Iulia, în ziua de 15 octombrie 1922. „Cântarea Dunării” din
Giurgiu are mândria de a fi fost singura societate muzicală de
provincie, care în acea zi istorică a cântat măreţul Imn de slavă
al încoronării, de D.G.Kiriac, la Te Deumul oficiat în acea zi la
biserica „Smârda”. De aici încolo, programul de activitate la
repetiţiile corului cuprindea nu numai cântări bisericeşti, ci şi
laice.
După un an şi jumătate de la înfiinţarea ei, „Cântarea
Dunării” începe să-şi dezvolte în plin manifestările ei în afară
de biserică, începând cu primul ei concert dat în seara zilei de
1 martie 1924, în sala Corului militar din localitate, concert ce
a fost onorat cu prezenţa unei numeroase şi selecte asistenţe.
Executarea programului a fost pentru auditori cea mai bună
răsplată a încrederii, cu care au ţinut să încurajeze primul debut
al societăţii.
Dăm mai jos acest program:
1.
D.G.Kiriac – Imnul încoronării regelui
Ferdinand I şi a reginei Maria, executat de corul societăţii.
2.
Cuvântare rostită de P.C. preotul Gheorghe
Popescu, de la biserica
„Sf. Treime”, din Giurgiu.
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3.
Povestea marinarului – de Anghel Bărbulescu,
cântată de corul societăţii.
4.
Moş Crăciun – colindă de D.G.Kiriac.
5.
Steaua sus răsare – T. Teodorescu.
6.
Muzica regimentului 5 infanterie.
7.
Teiul – lied de Franz Schubanth, cântat de corul
societăţii.
8.
Frunză verde de rogoz – de I.G. Brătianu.
9.
Pe dealul cu florile – Eva Mandicowsky.
10.
Verde pelin verde – B. Anastasescu.
11.
Muzică militară.
12.
Serenadă – de I.G. Brătianu, cântată de corul
societăţii.
13.
Of! Şi iarăşi Of! – de Eva Mandicowsky.
14.
Bobocele şi inele – I. Vidu.
La 16 martie 1924, răspunzând apelului filialei locale a
Societăţii femeilor ortodoxe române, Cântarea Dunării îi dă
concursul dezinteresat la un festival artistic cultural, ce a avut
loc în sala Ateneului local, cu următorul program:
1.
D. Bostniansky – Imnul Heruvic, în Re major,
exexutat de corala Cântarea Dunării.
2.
Conferinţă susţinută de sfinţia sa Proiestosul
profesor Gh. Popescu.
3.
Anghel Bărbulescu – Ca pre împăratul, în sol
major, executat de corala Cântarea Dunării.
4.
Iisus – poezie de Cerna, rostită de E. Rosa,
elevă în clasa a IV-a, la Institutul Modern.
5.
G. Preyer – Pre Tine te lăudăm, în do major.
6.
Fr. Haendel – Eu sunt Învierea, executat de
Cântarea Dunării.
La 30 martie 1924, societatea noastră comemorează,
printr-un parastas slujit la biserica Smârda, pe cel ce aruncat
prima sămânţă sănătoasă de muzică în sufletele noastre, pe
răposatul profesor de muzică, Leonida Tănăsescu. Biserica era
ticsită de lume, foşti elevi ai săi, profesori şi elevii liceului
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„Ioan Maiorescu”, în frunte cu dirijorul său, profesorul
Frumuzache Chiriac. După terminarea Sfintei Liturghii,
solemnitatea parastasului a fost deschisă de corul nostru, cu
rugăciunea „Cântarea dimineţii”, pe care, ca şcolari, o cântam
în fiecare dimineaţă pe coridorul gimnaziului, înainte de
începerea cursurilor.
Rugăciunea aceasta a mişcat până la lacrimi pe toţi
foştii elevi ai lui Tănăsescu, redeşteptând în sufletele lor
frumoasa viaţă a şcolăriei. După oficierea parastasului,
scriitorul acestor rânduri a rostit un panegiric, trezind în ochii
şi mintea tuturor, figura şi minunatele sfaturi ale meritatului
nostru profesor. Au mai vorbit: directorul liceului „Ioan
Maiorescu”, în numele şcolii şi avocatul Petre Popa Dicu, în
numele foştilor elevi ai lui Leonida Tănăsescu.
În ziua de duminică, 4 mai 1924, corul societăţii
noastre dă un frumos şi reuşit concert religios în biserica
„Smârda”, cu următorul program:
1.
Hristos a Înviat, tropar de Anghel Bărbulescu
2.
Îngerul a strigat, axion de Macarov
3.
E ziua Domnului, concert religios de Konradin
Kreutzer
4.
Lăsaţi pruncii să vină la Mine, de Ioana N.
Ghica Comăneşti
5.
Imnul Heruvic, în sol major, melodie germană
armonizată de G. Muzicescu
6.
Ca pre Împăratul, de Anghel Bărbulescu
7.
Eu sunt Învierea, concert religios de Haendel
8.
Imnul Heruvic, în re major, de D. Bortnunsky
9.
Pre Tine te lăudăm, de G. Prayer
10.
Doamne, buzele mele voi deschide, concert
religios de G. Muzicescu
După terminarea concertului, coriştii şi asistenţa au
ieşit în curtea bisericii, unde s-au fotografiat.
În ziua de 6 septembrie 1924, Primăria oraşului Giurgiu
ne trimite următoarea adresă, nr. 4357:
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Domnule Director,
Ziua de miercuri, 24 septembrie 1924, fiind o zi de
bucurie pentru oraşul Giurgiu, fiincă vom avea ocaziunea să
salutăm venirea unei misiuni franceze de oameni de litere, şi
cum această misiune va fi primită la Giurgiu de domnul
general Berthelot, care vine de la Bucureşti să o primească în
Ramadan şi care cu toţii vor lua dejunul la Giurgiu, v-aş fi
foarte îndatorat dacă veţi binevoi ca, cu ocaziunea acestor
solemnităţi, corul dvs aşa de ales să se producă, fie cu
Marsilieza, fie cu oricare cântece ocazionale, ce veţi crede dvs
de cuviinţă. Este vorba să ne arătăm gradul nostru de
civilizaţie şi cultură acestei misiuni.
Primar, Nicolae Pasca
Secretar, Dem Popescu
În acea zi de înaltă cinste pentru oraşul nostru, căruia i
se aducea cea mai înaltă decoraţie de război, „Legiunea de
onoare a Franţei”, cu care Guvernul francez răsplătise oraşul
Giurgiu pentru eroismul şi sacrificiile lui în marele război
mondial din 1916-1918. Societatea Cântarea Dunării a răspuns
cu demnitate la onoarea şi încrederea ce i se acordase de
primărie, de a fi purtătoarea de forţă a civilizaţiei şi culturii
româneşti în acest colţ de ţară.
La orele 9 dimineaţa, corul nostru era prezent în aula
Primăriei. Coristele noastre, toate în costume naţionale
ţărăneşti şi cu flori naturale în mâini, dădeau corului aspectul
unui minunat tablou, ce se proiecta pe tricolorul român şi cel
francez, cu care erau capitonaţi pereţii sălii. La orele 10 îşi face
apariţia misiunea franceză, însoţită de oficialitatea şi
intelectualii români. Corul nostru salută cu intonarea
Marsiliezei, iar două coriste oferă câte o jerbă splendidă de
flori naturale generalului Berthelot şi profesorului Guizot de la
Universitatea din Strassbourg, şeful misiunii. Am mai cântat
două cântece populare româneşti, după care a urmat recepţia.
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Avem toate motivele să credem, că ne-am achitat cu
toată vrednicia de frumoasa şi nobila însărcinare ce ni se
dăduse, căci pe deoparte, profesorul Guizot şi-a început
cuvântarea: „Această Marseilleză cântată atât de frumos aici
la porţile Orientului, s-a născut la noi, la Strassbourg...”, iar
pe de altă parte Primăria oraşului Giurgiu, prin adresa nr. 4099,
din 25 septembrie 1924, ne scria:
„D-lui Anghel Bărbulescu, dirijorul societăţii corale
„Cântarea Dunării”. Consiliul Comunal al oraşului Giurgiu,
vă aduce viile sale mulţumiri, pentru modul magistral cu care
aţi condus corul cu ocaziunea recepţiunii Misiunii franceze la
Primărie.”
La această măgulitoare adresă, am trimis Primăriei
adresa noastră, nr. 59, din 27 septembrie 1924, cu următorul
cuprins:
Domnule primar,
La adresa Dvs., nr. 4099, am onoarea a Vă ruga să
binevoiţi a primi şi a transmite şi domnilor consilieri
comunali, expresiunea viilor noastre mulţumiri pentru
aprecierile atât de măgulitoare, ce mi-aţi enumerat cu adresa
sus menţionată, asupra modului cum s-a produs corul
Societăţii, ce am avut onoarea să-l conduc cu ocazia
recepţiunii de la Primărie, în ziua de 24 septembrie a.c., a
Misiunii franceze.
Ne onorează cu atât mai mult aceste apreciei, cu cât
ele au fost însoţite de aceleaşi sentimente de către iluştrii
oaspeţi francezi şi ne simţim foarte fericiţi, eu şi colegii mei
din Societate, cu slabele noastre puteri am putut totuşi să
adăugăm şi noi o mărturie mai mult, pe lângă acele atât de
frumos evidenţiate de Domnia Voastră, care au probat
Misiunii franceze, civilizaţia şi căldura sufletului neamului
nostru, pentru marea naţiune franceză.
Contribuind la reuşita acelei recepţiuni, ne-am împlinit
o datorie de onoare faţă de oraşul nostru şi neamul nostru
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întreg, şi mai fac o plăcută datorie, de a vă aduce la
cunoştinţă că, potrivit scopului ce ne-am propus, de a înălţa
prin Muzică sufletele fraţilor noştri români, suntem gata să
răspundem la toate apelurile ce ni se vor face în viitor, de a
participa la diferite solemnităţi, organizate de oficialităţi în
acest scop.
Director artistic, Anghel Bărbulescu.
Al treilea concert al Societăţii, dat în sala „Europa”, în
ziua de 22 noiembrie 1924, a oferit publicului giurgiuvean o
adevărată expoziţie etnografică de muzică populară
românească, căci programul pe care-l redăm mai jos, cuprindea
cântece populare româneşti, din mai toate ţinuturile locuite de
români:
Partea I
1.
A. Inela – Trăiască România Mare.
2.
F. Mentelssohn – Parc.
3.
Al. Stradela – Rugăciunea, toate acestea trei
fiind executate de corul Societăţii.
4.
Constantin Rădulescu – La noi sunt codrii verzi
de brazi, cântată de Henriette , contraaltă.
5.
C. Rădulescu – Doina haiducului, cântată de
domnişoara Niculina Ionescu, soprană, acompaniată de corul
nostru.
6.
C. Rădulescu – Dor, doruleţule, cântec popular
din Ardeal, executat de corul Societăţii.
7.
Eva Monţia – Mândră, mândruliţa mea.
8.
T. Brediceanu – Floricică de pe apă.
9.
T. Brediceanu – Bagă doamnă luna-n nor, toate
cele trei piese fiind executate de d-na Aristiţa Rădulescu,
soprană.
10.
B. Anastasescu – Verde, pelin verde, cântec
popular din Muntenia, executat de corul Societăţii.
Partea II
1.
Fr. Abt. – Feerie-n codru.
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2.
Eusebiu Mandicewsky – Pe dealul cu florile,
cântec popular din Bucovina
3.
G. Ştefănescu – Cântecul fluieraşului.
4.
Ionel Fernic – Ţiganca, romanţă
5.
A. Gewaert – Păstoriţa, cântec din veacul al
XIII-lea
6.
Tache Popescu – Mi-a zis Badea
7.
Ed. Candela – Ochi albaştri drăgălaşi
8.
Ed. Candela – Cucule, peană galbenă, cântec
popular din Ţara Moţilor
9.
Ed. Candela – La culesul merelor, cântec
popular din ţinutul Bihor
La pupitru: d-nul Anghel Bărbulescu, directorul artistic
al Societăţii.
Acompaniamentul la pian: d-na Eliza Curcu,
acompaniază pe d-na Aristiţa Rădulescu, iar d-nul G. Vilnov
pe d-na Henriette Kutzowsky.
Piesele nr. 1,2,5,8,9 – executate de corul Societăţii.
Piesele nr. 3,4 – executate de d-na Henriette.
Piesele nr. 6,7 – executate de d-na Aristiţa Rădulescu.
Succesul acestui concert a întrecut chiar cele mai
optimiste aşteptări. În adevăr, pe un timp extraordinar de greu
(ninsese 2 săptămâni fără încetare şi troia, role mari de zăpadă
nu permiteau circulaţia nici unui vehicul pe străzi, ba chiar
mersul cu piciorul era foarte anevoios şi periculos). Pe un
astfel de timp, sala „Europa” gemea totuşi de lume, care venise
să ne asculte.
Aproape fiecare număr din program era acoperit cu
ropote de aplauze şi cereri de bisare, încât durata concertului a
trebuit să fie cu mult prelungită. Ziarul „Dimineaţa”, în
numărul din 27 noiembrie 1924, scria următoarea recenzie
asupra acestui concert:
„Societatea corală „Cântarea Dunării”, din localitate
a dat aseară un frumos concert în sala cinema „Europa”. Au
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dat preţiosul lor concurs d.nele Aristiţa Rădulescu, soprană
lirică, şi Henriette Kutzowsky, contraltă.
D.na Eliza Ciurcu a acompaniat la pian pe d-na
Rădulescu, iar d-nul G. Vilnov pe d-na Henriette.
Corul Societăţii, sub priceputa conducere a d-nului
Anghel Bărbulescu, directorul artistic al Societăţii, a executat
cu mult succes frumoase cântece populare româneşti din
Bucovina, ţinutul Bihorului şi ţara Moţilor, stârnind admiraţia
auditoriului. A excelat la executarea bucăţii „Feerie-n codru”,
care a fost bisată.
D.na Aristiţa Rădulescu, cu vocea-i de soprană lirică,
a executat cu mult talent bucăţi ca: „Mândră, mândruliţa
mea”, „Bagă Doamne luna-n nor”, „Mi-a zis Badea”, „Ochi
albaştri drăgălaşi” şi altele, care au pus în valoare calităţile
sale artistice.
D-na Henriette Kutzowsky, care de obicei s-a prezentat
la concerte cu opere străine, de data aceasta a avut un
repertoriu românesc, pe care l-a executat cu multă căldură, cu
toate că nu stăpâneşte la perfecţie limba română.
Bine apreciat de public a fost şi succesul obţinut de
solista corului, d-şoara Niculina Ionescu, care s-a distins în
câteva bucăţi executate de cor, de asemenea şi basistul solist
Iordan Dumitrescu, care s-a afirmat în bucata „Feerie-n
codru”. În defintiv, succesul obţinut de corul acestei societăţi
giurgiuvene a fost strălucit, iar aceasta se datoreşte muncii
depusă de fiecare membru în parte şi mai cu seamă sârguinţei
şi talentului neobositului ei director artistic, Anghel
Bărbulescu.”
În numărul său de vineri, 28 noiembrie 1924, marele
ziar românesc „Universul”, scria despre acest concert
următoarele:
„Societatea corală „Cântarea Dunării” a dat în seara
de 22 Noiembrie, al III-lea concer, în sala cinema Europa.
Concertul s-a deschis prin imnul patriotic „Trăiască România
Mare”, executat în mod magistral de corul societăţii. D-na
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Aristiţa Rădulescu, acompaniată de d-na Eliza Ciurcu, a
cântat cu mult sentiment câteva arii româneşti, iar d-na H.
Kutzowsky, acompaniată de pianistul G. Vilnov, a cântat o
arie din opera „Manov”. Apoi corul mixt al societăţii a
executat câteva bucăţi clasice, între care cităm: „Pace de
Mendelssohn”, „Feerie-n codru de Abt., etc., cu solo executat
de d-şoara Niculina Ionescu, cum şi multe coruri populare din
mai toate ţinuturile româneşti. Cuvinte de laudă merită
membrii societăţii, care în frunte cu profesorul Bărbulescu,
muncesc pentru răspândirea gustului muzicii în popor.”
Potrivit programului, „Cântarea Dunării” şi-a trasat
încă de la înfiinţarea ei, program înscris în statutele Societăţii,
corul ei a păşit pe o nouă latură de activitate, pentru
redeşteptarea sentimentului naţional-creştin, prin readucerea la
viaţă a tradiţionalelor şi frumoaselor noastre colinde, cu
cântecele lor pline de farmec şi de morală creştină, colinde
care, la Giurgiu, în ultimii 10-12 ani degeneraseră într-o
mizerabilă metodă de furturi; căci aşa zişii colindători, care
mergeau la casa creştinului, se împărţeau în două cete: prima
se oprea la fereastra casei cântând cântece de banale de stradă,
ce nu aveau nici o legătură cu adevăratele colinde, cum de
exemplu: „Mână, mână lopătar”, „S-a ruginit frunza din vii” şi
altele de acestea; cea de-a doua ceată cotrobăia curtea, coteţele,
etc. şi furau tot ce găseau. La plecare, „colindătorii” ţineau săşi încheie barbaria printr-o nouă ispravă, scoţând poarta din
balamale şi aşezând-o în stradă, la distanţă de 20-30 de metri.
Pentru aceste motive poporul intervenise şi Poliţia interzisese
colindele.
„Cântarea Dunării” îşi face un titlu de merit, de a fi
readus la viaţă în Giurgiu adevăratele colinde strămoşeşti. În
noaptea de Moş Ajun a anului 1924, corul ei merge la casele
câtorva membri de-ai Societăţii şi cântă la ferestrele lor
cântece de colind creştinesc şi românesc. Pretutindeni
trecătorii se opreau în stradă şi nu plecau, până ce corul nu
termina cântările lui. Efectul acestei opere a „Cântării Dunării”
47

a fost că, începând din iarna următoare şcolărimea, în special a
reapărut în grupe de colindători, de data asta însă oneşti, care
cântau şi vor cânta de acum încolo adevărate cântece de colind.
Sămânţa bună aruncată de „Cântarea Dunării”, a şi început să
rodească.
În ziua de 22 ianuarie 1925, primim din partea
Prefecturii judeţului Vlaşca următoarea adresă cu nr. 253:
Domnule Director,
Dumincă, 24 ianuarie a.c., fiind aniversarea „Unirii”,
avem onoare a vă ruga să binevoiţi lua şi Dvs. parte,
îmoreună cu membrii acelei societăţi, la serviciul divin, ce se
va oficia în catedrala oraşului „Adormirea Maicii Domnului”,
la orele 10 dimineaţa.
p. Prefect, (as) Popescu.
p.
Director, (as) I. Predescu
Pe această adresă, aflată la dosar, e următoarea
însemnare:
„Corul societăţii a dat răspunsurile la Te Deumul
oficiat în biserica catedrală. Asistenţa a fost foarte viu şi
plăcut mişcată de imnul „Trăiască România Mare”, cu care
am încheiat.
Director, (as) A. Bărbulescu, 24 I 1925.
În seara zilei de 28 martie 1925, „Cântarea Dunării” dă
un festival urmat de dans, în sala Cercului militar din Giurgiu,
cu concursul Muzicii Regimentului 5 Vlaşca, condusă de
căpitanul I. Dobrică, şeful acelei Muzici, cu următorul
program:
Partea I
1.
Gr. Scorpan, „Rugăciune”, cor pentru 3 voci
egale (soprană şi altă).
2.
R. Schumann, „Pe lacul lin”, cor pentru 4 voci
bărbăteşti.
3.
G. Rossini, uvertura din „Wilhelm Tell”,
executată de Muzica Reg.5 Vlasşca
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4.
F. Massini, „Patria rândunelelor”, duet cântat de
d-şoara Niculina Popescu, soprană, şi d-na Eleonora Ciliboa,
altă.
5.
I. Vidu, „Ana Leni”, cor mixt
6.
Koluş, „Serenadă spaniolă”, executată de
Muzica Reg. 5 Vlaşca
7.
D. Dimitriu, „Ştii mândro”, cor mixt
8.
Pavlov, „Romanţă rusă”, executată de Muzica
Reg. 5 Vlaşca
9.
G. Dima, „Nu-i dreptate”, cor mixt
Partea II: dans
Marile ziare din capitală, „Universul” şi „Dimineaţa”,
prin corespondenţii lor locali, au cinstit şi acest festival, cu
câte o recenzie. Astfel: „Universul”, din 2 aprilie 1925, scrie la
ştirile Giurgiu:
„Societatea corală „Cântarea Dunării” din oraşul
nostru a dat în saloanele Cercului militar a patra producţiune
muzicală, cu concursul muzicii reg. Vlaşca 5. În faţa unui
numeros auditoriu s-a deschis festivalul cu „Rugăciune”, de
Scorpan, după care a urmat „Pe lacul lin”, cor pentru 4 voci
bărbăteşti, executat de membrii societăţii, sub priceputa
conducere a d-nului profesor A. Bărbulescu. Apoi muzica
regimentului, sub conducerea d-nului căpitan I.Dobrică, a
executat în mod magistral uvertura din „Wilhelm Tell” –
Serenada spaniolă şi Noaptea, romanţă rusă, care au fost
mult aplaudate de asistenţă.
A urmat mai multe coruri populare, între care „Ştii tu
mândro”, de D. Dumitriu, „Ana Leană”, de Vidu, şi „Nu.i
dreptate”, de G. Dima, care au fost bisate de numerosul
public. D-şoara Niculina Ionescu şi d.na Eleonora Velea,
solistele corului, au executat cu multă căldură duetul „Patria
rândunelelor”, de Massini, fiind răsplătite cu bine meritate
aplauze. Succesul atât moral, cât şi material, a fost cât se
poate de mulţumitor şi aceasta datorită muncii deosebite
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depusă de
d-nul Bărbulescu, directorul artistic al societăţii.
După terminarea programului artistic, a urmat dans.”
Ziarul „Dimineaţa”, în numărul de la 3 aprilie 1925, la
rubrica „Ştiri din Giurgiu”, scrie:
„Societatea corală „Cântarea Dunării” din oraşul
nostru a dat în salonul Cercului militar, un festival artistic, a
patra producţiune muzicală de la înfiinţare, cu concursul
muzicii regimentului Vlaşca, nr. 5.
Corul societăţii, pus sub conducerea d-nului Anghel
Bărbulescu, directorul artistic al societăţii, a executat bine
lucrările „Rugăciune”, cor pentru 3 voci egale şi „Pe lacul
lin”, pentru 4 voci bărbăteşti.
Artistic executat a fost duetul „Patria rândunelelor”,
cântat de d-şoara Niculina Ionescu şi d-na Eleonora Ciliboa.
Acest duet a plăcut mult auditoriului. Corurile pe 8 voci mixte,
„Ano Leană” şi „Nu-i dreptate”, au fost de asemenea bine
primite de public, ca şi corul pe 6 voci mixte „Ştii mândro”.
Toate aceste 3 bucăţi muzicale româneşti au fost
pentru prima oară redate publicului giurgiuvean care, iubitor
de muzică românească, a făcut frumoasă primire atât corului
societăţii, cât şi d-nului Anghel Bărbulescu, priceputul
director al acestei societăţi.
Muzica Regimentului Vlaşca nr. 5, sub conducerea dnului căpitan Dobrică, a executat „Wilhelm Tell”, „Serenadă
spaniolă” şi „Romanţă rusă”, în mod mulţumitor, atrăgând
aplauzele numerosului auditoriu. D-nul căpitan Dobrică ne-a
dovedit cu acest prilej căci, cu elementele de care dispune,
poate face cu mult succes, adevărată artă muzicală.
În rezumat, sforţările acestor doi iubitori de muzică,
contribuind la răspândirea muzicii româneşti şi la cunoaşterea
operelor străine, fac cinste oraşului nostru, care e foarte sărac
în manifestaţiuni culturale.”
În seara zilei de 4 iunie 1925, corul Societăţii noastre
dă concursul său Regimentului 9 roşiori din localitate,
concertând cu orchestra acelui regiment la concertul acesteia
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de la sala „Europa”, din oraş. În ziarul „Universul”, din 5 iunie
1925, găsim următoarea recenzie a acestui concert:

„Aseară s-a dat în sala „Europa”, un reuşit concert de
către orchestra reg. 9 roşiori, cu concursul soc. Corale
„Cântarea Dunării” din oraşul nostru şi al d-nei Kutzknosky.
S-au executat cu precizie mai multe bucăţi corale, cu
acompaniament de orchestră, sub conducerea d-nului profesor
Anghel Bărbulescu. D-na Kutzknosky a cântat cu multă
căldură câteva bucăţi clasice, iar orchestra regimentului, sub
conducerea căpitanului Ivan Pascu, a executat câteva bucăţi
de operă, care au fost aplaudate.”
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În ziua eroilor din 1925, corul Societăţii noastre a mers
la biserica şi mausoleum al eroilor din localitate, unde a dat
răspunsurile la serviciul pentru pomenirea celor ce s-au jertfit
pentru ţară. Cu acest prilej am cântat acolo şi „ Imnul eroilor
morţi în campania 1916-1919”, de I. G. Brătianu.
Tot în vara anului 1925, corul societăţii noastre
participă la:
1.
Aducerea în ţară a osemintelor eroilor
români morţi pe câmpul de luptă în Bulgaria, corul
societăţii noastre a primit cu cântări cele peste 300 de
sicrie cu oseminte, a mers cu ele şi autorităţile la
Mausoleum şi acolo a dat răspunsurile la serviciul de
înmormântare oficiat de PreaSfinţitul Arhiereu
Veniamin Pocitan, înconjurat de un mare sobor de
preoţi.
2.
La sfinţirea bisericii „Sf. Haralambie”,
din curtea cimitirului „Ceair” din acest oraş, care a fost
renovată prin osârdia preotului Tache Georgescu.
3.
A însoţit pe preacucernicul protopop
Alexandru Constantinescu în pelerinajul din comunele
Braniştea şi Oinacu, cântând atât la bisericile celor
două sate, cât şi la procesiunile şi şedinţele care s-au
ţinut pentru combaterea adventismului.
4.
La primirea în biserica catedrală a
oraşului, a Sanctităţii sale D.D. Miron Cristea, primul
patriarh al ţării şi pe atunci şi membru în Regenţă, corul
„Cântarea Dunării”, invitat de autorităţile locale, a
primit pe I.P.S. Sa ci imnul patriarhal de G. Cucu şi a
dat răspunsurile la serviciul de Te-Deum, oficiat cu
această ocazie.
Trei ani s-au scurs de la înfiinţarea societăţii, trei ani de
frumoasă şi rodnică activitate, care a trasat definitiv drumul pe
care „Cântarea Dunării” va trebui să meargă de acum înainte,
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drum pe care, după cum vom vedea, nu l-a părăsit niciodată. În
aceşti trei ani „Cântarea Dunării” a reuşit să deştepte şi să
dezvolte gustul pentru muzica bună, în special pentru cea
românească, în sufletele cetăţenilor oraşului nostru, cu
manifestaţiuni artistice-culturale, după cum remarcase
corespondentul ziarului „Dimineaţa”, în recenzia sa asupra
celei de a patra producţiune a „Cântării Dunării”.
În aceşti trei ani am reuşit să repunem în valoare, în
mod cinstit, frumoasele colinde strămoşeşti. În aceşti trei ani
am fost, în zile mari pentru ţara noastră, demni reprezentanţi ai
civilizaţiei şi culturii româneşti aici, la porţile Orientului.
Conducătorii locali ai treburilor publice s-au convins de
necesitatea existenţei şi propăşirii „Cântării Dunării” şi în acest
scop au început să înscrie în bugetul judeţului şi în acela al
Comunei subvenţii pentru spijinirea acţiunii societăţii noastre.
Pentru primirea acestora însă, „Cântării Dunării” îi lipsea
forma legală, nu era recunoscută ca persoană juridică.
Comitetul ei diriguitor s-a sesizat de această lacună şi a pornit
la drum pentru a îmbrăca societatea în această haină legală.
Conform cererilor legale, s-a convocat o nouă Adunare
Constitutivă, care în ziua de 24 mai 1925, a votat Actul
constitutiv şi Statutul, pe care a doua zi, Tribunalul Vlaşca,
secţia I, le-a autentificat cu procesul verbal nr. 1186 şi tot
Tribunalul a cerut Ministerului Artelor avizul pentru
recunoaşterea societăţii ca persoană juridică, aviz pe care
Mnisterul l-a dat prin următoarea adresă către Tribunalul
Vlaşca, nr. 42.069, din 26 august 1925:

Domnule Preşedinte,
Avem onoarea a vă face cunoscut că Minsterul dă aviz
favorabil pentru recunoaşterea Societăţii corale „Cântarea
53

Dunării” din Giurgiu, ca persoană juridică şi vă înapoiem
alăturat actul constitutiv şi statutele Societăţii vizate de Noi.
p.Mnistru,(as)
Director, (as) I. Dumitrescu

Corneliu
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Moldovanu
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Odată împlinite aceste forme, în după amiaza zilei de 3
septembrie 1925, ne-am prezentat în faţa Tribunalului Vlaşca,
secţia I, după ce mai întâi a luat în instanţă act de adresa de
mai sus, de avizul Avocatului Statului şi de acela al
Procurorului public, a dat sentinţa nr. 241, prin care societatea
„Cântarea Dunării” este recunoscută conform legii, o persoană
juridică.
În darea de seamă asupra activităţii „Cântarea Dunării”
de la înfiinţarea ei

(august 1922), până la 31 august 1925, pe

care au făcut-o Adunării nostre anuale din ziua de 6 septembrie
1925, făceau următoarea constatare: conştienţi de rolul nostru,
vom merge înainte cu hotărârea nestrămutată de a ridica cât
mai sus nivelul acestui aşezământ cultural-artistic, unde
auditorii noştri au început să cunoască adevăratele farmece ale
cântecelor.
Şi în legătură cu această activitate ţin să vă citez un
pasaj, din numărul recent al excelentei „Renue musicale” din
Paris, relativ la corurile populare: Făcând darea de seamă a
unui concert de coruri populare dat la „Provence” de societatea
„Choral de Capbuton”, autorul articolului scrie între altele:
„Dacă ne gândim că, corurile populare sunt cel mai bun, dacă
nu chiar singurul mijloc de a propaga şi vulgariza educaţiunea
muzicală, nu trebuie să neglijăm nici efortul pentru atingerea
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acestui scop şi să nu ezităm de a încuraja iniţiativele de acest
fel, născute în mod spontan în provinciile noastre”.
Şi mai departe lăudând activitatea acestei societăţi,
autorul scrie: Meritul este cu atât mai mare, cu cât cea mai
mare parte din aceşti tineri corişti, câţiva sunt încă copii,
aproape nu au idee de solfegiu.”
Câtă asemănare nebănuită între ei şi noi. Şi la noi, ca şi
la ei, cântecele populare au locul de onoare şi formează baza
programelor. Şi la noi, ca şi la ei, majoritatea coriştilor, unii
încă copii, nu cunos muzica. Şi la noi, ca şi la ei, munca
cinstită pusă în serviciul unei cauze mari, dă roade bune. Şi,
dacă în Franţa, ţară civilizată prin excelenţă, munca acelor
analfabeţi muzicali este atât de optimistă, să ne fie permis
Doamnelor şi Domnilor, să ne mândrim că, cu aceleaşi
mijloace, noi am făcut acelaşi lucru într-o ţară, în care
civilizaţia mai trebuie să aştepte mult până va ajunge la un
nivel atât de grandios, ca în Franţa.
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ÎNTRE
1 SEPTEMBRIE 1925-31 AUGUST 1926.

În seara zilei de 31 octombrie 1925, „Cântarea Dunării”
dă al cincilea concert al ei, în sala teatrului cinema „Europa”
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din Giurgiu, cu concursul domnişoarei Olimpia Vlădescu
(soprană), profesoară de muzică la Şcoala profesionistă de fete
din localitate, al doamnei Henriette Kutzkowsky (contraltă), al
doamnei Aristiţa Rădulescu (soprană) şi al d-nului G. Vilnov,
la pian, cu următorul program:

Partea I
1.
Corul de introducere din opera
„Ermanii”, de G. Verdi, cântat de corul bărbătesc al
societăţii.
2.
Arie din opera „Dinorah”, de Meyubeer,
şi „Spune-mi codrule vecine”, de Em. Monţia, ambele
cântate de d-şoara Olimpia Vlădescu.
3.
„Hora Severinului”, cor mixt de G.
Dima şi „Floricică de pe apă”, idem, de T. Brediceanu,
cântate de corul societăţii.
4.
I. Brahms – „Feldeinsamkeit”, Hugo
Wolff – „Verborgenheit” şi I. Brahms – „Serenade
inutile”, cântate de d-na Henriette Kutzkowsky.
5.
„Lumea mea”, cor mixt de T.
Teodorescu, cântat de corul societăţii.

Partea II
1.
„Popasul ţiganilor”, cor mixt de Rob
Schumann (op. 39), cântat de corul societăţii.
2.
C. Locor, „Der Morhronfurst” şi „Der
Morhrenfurst auf der Messe”, G. Vilnov – „Serenade
Du”, cântate de d-na Henriette Kutzkowsky.
3.
„Ce faci Eternă?”, cor mixt de G. Dima
şi „Hei leliţă din cel sat”, de G. Dima, cântate de corul
societăţii.
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4.
Cavatina Rosinei, din opera „Bărbierul
din Sevilla”, de G. Rossini şi „Vai bădiţă dragi ne
avem”, de T. Berdiceanu, cântate de d-şoara Olimpia
Vlădescu.
5.
„Mână bade boii bine”, cor mixt de
Laurian Nicorescu şi „Năşicuţă Radă fă!”, cor mixt,
cântate de corul societăţii.
În seara concertului, sala „Europa” era arhiplină de
lume, care, apreciind munca şi intenţiunea noastră, s-a întrecut
întotdeauna de a ne da concursul cel mai larg. La acest concert,
corul societăţii a impresionat puternic auditoriul cu executarea
marţială a celebrului cor din „Ernani” şi a dificiliului „Popasul
ţiganilor”, de Schumann.
Ecoul acestui eveniment a atras în societatea noastră
noi membrii amatori, dintre cei mai pretenţioşi iubitori de
muzică. Iată ce scria ziarul „Dimineaţa” despre acest concert:
„Societatea corală „Cântarea Dunării” din oraşul nostru a
dat în sala teatrului cinema „Europa”, al cincilea concert cu
un program ales şi bine întocmit. Au dat preţiosul lor concurs
la acest concert: d-şoara Olimpia Vlădescu, profesoară de
muzică, d-na Henriette Kutzkowsky şi d-nul G. Vilnov,
compozitor. Corul de introducere din opera „Ernani”,
executat maiestuos de corul bărbătesc al societăţii, a deschis
festivitatea. D-na Olimpia Vlădescu a executat cu mult
sentiment artistic Cavatina Rossinei, din opera „Bărbierul din
Sevilla” şi alte bucăţi, stârnind aplauzele auditoriului. D-na
Henriette Kutzkowsky, cunoscută publicului giurgiuvean, a
executat bucăţi de muzică germană. Corul mixt al societăţii şia dezvoltat un program de cântece româneşti, făcând numai
muzică populară. Cântecul popular „Năşicuţă Radă fă!”,
cules şi armonizat pentru cor mixt de d-nul Anghel
Bărbulescu, a plăcut mult publicului, care l-a bisat. E de
remarcat că de la 22 decorişti, câţi erau la fondarea societăţii,
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la acest al cincilea concert, corul „Cântarea Dunării” număra
47 de persoane”.
Comnuitatea catolică din localitate, în dorinţa de a
strânge fonduri pentru construirea unei alte biserici în locul
celei existente atunci, care se ruinase de tot, ameninţând să
cadă, a organizat un festival artistic în seara zilei de 21
noiembrie 1925, în sala „Imperial” din Giurgiu, devenită
cercul militar. Pentru acest festival, comunitatea, deşi îşi
asigurau participarea corului Catedralei catolice „Sf. Iosif” din
Bucureşti, a apelat şi la concursul „Cântării Dunării” din
Giurgiu, concurs pe care noi l-am acordat, deşi pe mine mă
intriga apelul ce ni se făcuse de comunitatea catolică, atunci
când ea aducea la acest festival un cor cu forţe şi morale şi
materiale, cu mult superior nouă. Şi, dacă am primit totuşi să
stăm faţă-n faţă cu acest cor atât de bine reputat, am făcut-o cu
încrederea, că nici modestul nostru cor nu se va prezenta mai
prejos.
Aceasta crea o piatră de încercare pentru corul nostru,
căreia nu numai că nu i se pun la dispoziţie elemente şi sumele
necesare, aşa cum primea corul Catedralei „Sf. Iosif”, ba, din
potrivă. Şi aici, cu tot regretul, sunt nevoit să fac o încriminare
atât autorităţilor şi mai ales acelor şcoale, care vedeau şi
socoteau un pericol chiar în participarea elevilor şi elevelor la
acţiunea „Cântarea Dunării”, cât mai ales intelectualilor
giurgiuveni, care găseau, găsesc şi vor mai găsi mai onorabile
adunările la forurile de cărţi sau de „pietre”, pe care le
frecventează cu multă pasiune, în timp ce adunările pentru
muzică le socotesc demne numai pentru „cei proşti”, ce nu fac
parte din „societatea bună”.
Şcolile secundare, de unde am fi putut avea ceva
elemente cu oarecare cunoştinţe muzicale, au interzis
întotdeauna elevilor şi mai ales elevelor, să ia parte la mişcarea
noastră de educaţiune artistică, culturală şi naţională. Cu toată
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această stare de lucruri, am acordat totuşi concursul nostru
comunităţii catolice, constând pe disciplina minunată şi elanul
coriştilor noştri, dornici şi hotărâţi la treabă şi în adevăr, în
seara concertului, coriştii noştri făcură zid împrejurul meu şi
mă asiguraseră de toată ascultarea lor. După executatea
primului număr din program, de către corul catolic, teama
dispăru şi în locul ei, coriştii noştri deveniseră mai încrezători
în ei şi-n maestrul lor şi pe măsură ce programul se desfăşura,
entuziasmul lor lua proporţii tot mai mari.
Când, conform programului, apăru pe scenă „Cântarea
Dunării”, ea fu salutată cu un ropot de aplauze de numeroasa
asistenţă din sală, iar după executarea programului nostru,
ropotele de aplauze şi cererile dârze şi necontenite ale
auditoriului mi-au impus executarea, ca supliment a corului
bandiţilor din „Ernani”.
Succesul „Cântării Dunării” a fost formidabil. Însuşi
maestrul Paschill al corului catolic m-a aşteptat şi întâmpinat la
coborârea de pe scenă, pentru a-mi prezenta felicitările sale; iar
după terminarea concertului, P.C. Sa Canonicul Karl Auner,
vicarul Catedralei „Sf. Iosif”, în cuvântul ce a rostit, a spus,
între altele, că societatea „Cântarea Dunării” din Giurgiu îşi
merită renumele ce şi-a făcut; că ea cultivă şi răspândeşte întradevăr gustul pentru muzică clasică şi că membrii ei dau
dovadă de cel mai înalt spirit social modern.
Şi, dacă am scris eu aceste amănunte, n-am făcut-o din
vanitatea de a ne acoperi noi singuri de laude, ci de a evidenţia
calităţile superioare ale neamului nostru şi încrederea în
puterile lui, atunci când e pus la încercare. După concert,
câţiva membrii amatori de-ai noştri au oferit o gustare
coriştilor „Cântării Dunării” la bufetul organizat acolo de
Comunitatea catolică, gustare care a luat caracterul unei
spontane manifestaţii româneşti, prin cântul corului şi
diferitele cuvântări ce s-au ţinut la masă.
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Ateneul din Giurgiu, cu adresa nr. 21 din 24 noiembrie
1925, ne scria:
Domnule Director,
Duminică, 29, orele 4 p.m., ateneul din Giurgiu, dând o
serbare educativă
educaţională,
conform
deciziunii
Comitetului, am ocazia a vă ruga să binevoiţi a lua măsuri ca şi
societatea „Cântarea Dunării”, pe care D-voastră o prezidaţi, să
ia parte la acest festival, cântând cântările ce veţi găsi de
cuviinţă.
Preşedinte, Nicolae Bălănescu.

La acest apel am răspuns cu următoarea adresă, nr. 27
din 25 septembrie 1925:
Domnule Preşedinte,
La adresa Dvs. nr. 21, am onoarea a vă aduce la
cunoştinţă că societatea noastră se simte onorată de
invitaţiunea ce i-aţi făcut şi primeşte bucuroasă să contribuie la
succesul festivalului organizat de Ateneul local, pentru ziua de
29 octombrie, la care corul nostru va cânta:
1.
Trăiască România Mare, imn patriotic
de A. Ivela.
2.
Corul din opera „Ernani”, de G. Verdi.
3.
„Nu-i
dreptate”,
cântec
popular
armonizat de G. Dima.
Director artistic al societăţii, Anghel Bărbulescu.
În seara celei de a doua zi de Crăciun, 26 dec. 1925,
„Cântarea Dunării”, dă un concert urmat de bal în saloanele
Soriteanu din localitate. Concertul a fost închinat frumoaselor
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noastre colinde strămoşeşti, programul artistic cuprinzând
numai cântece de colinde. D-nul profesor Alexandru Cartojan,
de la liceul „Ion Maiorescu” din localitate, înţelegând înaltul
scop naţional, ce se urmăreşte cu acest concert, a binevoit să
dea preţiosul său concurs înscriindu-se în program cu o
conferinţă: „Tradiţia în viaţa poporului român”. O fericită
inovaţie care a impresionat mult pe spectatori, a fost tipărirea
în programul cenaclului a unor spicuiri din marile valori ale
lumii asupra muzicii. Aceasta este, desigur, un nou şi bun
mijloc de educaţie muzicală. Redăm mai jos acest program:
Partea I
1.
„Bună dimineaţa de Moş Ajun”, de A.
Bărbulescu, cântată de corul societăţii.
2.
„Tradiţia în viaţa neamului nostru”,
conferinţă susţinută de prof.
Al. Cartojan.
3.
„Măreşte suflete al meu pre Domnul”,
de G. Muzicescu.
4.
„O ce veste minunată” şi „Moş Crăciun”
de D.G. Chiriac.
5.
„Sus boieri nu mai dormiţi”, de G.
Cucu.
6.
„Florile dalbe”, de Gh. Ştefănescu.
7.
„Corul îngerilor”, de A. Gevaert.
8.
„În Cana Galileii” şi „Leagăn verde”, de
G. Dima.
9.
„Steaua sus răsare”, de T. Teodorescu.
10.
„Trăiască România Mare”, de A. L.
Ivela.
Partea II
Bal, tombolă, licitaţie pentru obiectele de artă.
Programul e încadrat de următoarele:
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Câteva cuvinte despre muzică.
Muzica este arta, care ne înobilează sufletele cu
ajutorul sunetelor. Cel ce scrie muzică redă prin ea expresiunea
fidelă a simţirii inimii sale. Executantul îşi înalţă sufletul până
la înălţimea compozitorului, spre a-i înţelege perfect
intenţiunea, pentru ca apoi să o transmită cât mai exact
auditoriului, pe inima căruia pune stăpânire. Muzica este deci,
arta care porneşte de la inimă şi se opreşte la inimă; de aceea,
dintre toate artele, muzica are, prin excelenţă, o putere
educativă neasemuit de mare.
Cu 400 de ani înainte de Hristos, filosoful Platon
caracterizează astfel arta muzicii: „Muzica este o lege morală.
Ea dă suflet Universului, aripi gândirii, avânt închipuirii,
farmec tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor; ea este
esenţa ordinii, înălţând sufletul către tot ce este bun, drept şi
frumos.”
Naturalistul Darwin, spune că: „Muzica se naşte din
iubire”, iar scriitorul englez Bokel scrie: „Cântarea îşi are
principiul în strigătul de bucurie sau de durere, într-o trebuinţă
înnăscută la toate popoarele apropiate de natură”. Filosoful
Guizot, vorbind despre muzică, spune: „Muzica dă sufletului o
veritabilă cultură interioară, ea face parte din educaţia
poporului”.
Muzica populară în această direcţie un rol foarte mare,
ea putând fi înţeleasă mai repede de masele cărora se
adresează. În numărul din noiembrie 1925, „Revue musicale”,
din Paris, scriind despre cântecele populare româneşti, spunea:
„Conturul lor muzical lent, cu un început, un apogeu şi un
sfârşit, ca într-o dramă bine constituită, ideea simplă se
desfăşoară într-o atmosferă călduroasă şi tristă totuşi, căci
poporul român a suferit prea mult opresiunea străină, dar cu
acea particularitate care probează un fel de voluptate în durere.
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De aici un farmec care dă graţie ariilor celor mai melancolice,
ale căror accente de tristeţe sunt atât de pătrunzătoare, că puţini
compozitori au putut atinge o asemenea putere de expresiune”.
Societatea corală „Cântarea Dunării” înscriind în
fruntea programului său de activitate cultivarea şi răspândirea
cântecelor noastre populare, face un serviciu real neamului şi,
în special, auditorilor săi.
Anghel Bărbulescu.

Graţie bunăvoinţei ce mi s-a acordat de marile ziare din
capitală, „Universul” şi „Dimineaţa”, prin recenziile publicate
în coloanele lor asupra activităţii noastre, „Cântarea Dunării”
din Giurgiu a început să fie cunoscută în toată ţara şi societăţi
similare din alte oraşe ale ţării vor intra de acum încolo în
legătură camaraderească şi în colaborare cu ea. Astfel, în ziua
de 22 februarie 1926, societatea muzicală culturală „Cântarea
Dunării” din Galaţi ne trimite următoarea adresă, nr. 82:

Domnule Preşedinte,
Avem onoarea a vă face cunoscut, cum că în oraşul
nostru a luat fiinţă o societate muzicală culturală, sub numele
de „Cântarea Dunării”, al cărui statut ne permitem a vi-l
alătura. Cum din gazeta (Universul) am luat cunoştinţă că şi
în oraşul dvs., Giurgiu, aveţi o asemenea societate, sau mai
bine reuniune corală cu acest nume, am dori să fim în
legătură, în ce priveşte producţiunile noastre, menite a ridica
rostul acestor înjghebări muzicale, puse în folosul neamului.
Drept consecinţă, ne permitem a vă ruga să ne trimiteţi numele
bucăţilor ce executaţi, sau le aveţi în curs de executare, pentru
ca, de comun acord, să ni le putem trimite reciproc.
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Momentan, vă alăturăm bucăţile, ce noi le pregătim pentru
festival.
Preşedinte, M. C. Ionescu Fulga.

La această adresă, am răspuns cu următoarea, nr. 39,
din 25 aprilie 1926:

Domnule Preşedinte,
La adresa nr. 82, avem onoarea a vă confirma
primirea statutului şi repertoriului coral, ce ne-aţi trimis cu
acea adresă şi pentru care vă mulţumim. Am luat act cu
plăcere de intenţiunea dvs. de a lega între noi raporturi de
camaraderie; aceasta corespunde perfect sentimentelor
noastre, aşa cum numele şi scopul ambelor societăţi sunt
identice. Cu această ocaziune, vă trimitem programele câtorva
din concertele noastre, precum şi 2 coruri din cele ce s-au
cântat la aceste concerte. În caz când doriţi şi altele cuprinse
în aceste programe, vi le trimitem cu plăcere. Regretăm, că
deocamdată nu vă putem trimte şi statutul nostru, care este
depus la Tribunalul Vlaşca, până la terminarea completă a
formalităţilor reclamate de legea persoanelor juridice. Primiţi,
iubiţi camarazi, încredinţarea celor mai curate sentimente şi
urarea noastră sinceră de prosperitate, pe care o facem
societăţii surori din Galaţi.
Director artistic, Anghel Bărbulescu.

Filiala locală a societăţii orotodoxe naţionale a femeilor
române, ne trimite la 15 februarie 1926, următoarea adresă, nr.
36:
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Domnule Director,
Duminică, 21 februarie, societatea noastră ortodoxă
naţională a femeilor române, prăznuind patronul său
„Duminica Ortodoxiei”, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a ne
da preţiosul Domniei Voastre concurs cu un program de
cântări religioase şi patriotice. În speranţa că ne veţi da un
răspuns afirmativ, vă rugăm să primiţi mulţumirile noastre.
Cu aleasă consideraţie,
Preşedintă, Constanţa N. Panţu
Secretar, Pr. N. Popescu.

Am satisfăcut şi această cerere, comunicând acceptarea
noastră cu următoarea adresă nr. 36, din 19 februarie 1926:

Doamnă Preşedintă,
La adresa nr. 36, din 15 februarie a.c, avem onoarea
de a vă aduce la cunoştinţă că, Comitetul de administraţie al
societăţii noastre, a acceptat invitaţiunea dvs. şi vă rugăm a ne
comunica locul şi ora la care va avea loc festivitatea. Corul
societăţii noastre va cânta cu această ocaziune:
1.
„Pre Tine te lăudăm”, de G. Pregea
2.
„Sfânt e Domnul Savaot”, de G. Dima
3.
„De Tine se bucură toată făptura”, de
Al. Podoleanu
4.
„Lăsaţi pruncii să vină la mine”. De
Ioana Ghica Comăneşti
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5.
„Trăiască
patriotic de A. Ivela

România

Mare”,

imn

Director artistic, Anghel Bărbulescu.
În seara zilei de 25 februarie 1926, corul societăţii
noastre se prezintă din nou publicului giurgiuvean, dând
concursul său binevoitor şi, ca-n toate ocaziunile, complet
dezinteresat, Muzicii regimentului Vlaşca nr. 5, la concertul
acesteia din sala „Europa” din localitate. Redăm mai jos
programul concertului:

Partea I
1.
Rossini
2.
3.
4.

Uvertura „Bărbierul din Sevilla”, de
Potpouri din opera „Carmen”, de Bizet
Popasul ţiganilor, de R. Schumann
Zău, zău!, de N. Oancea
Partea II

5.
6.
7.
8.
9.
de Popovici

Uvertura „Guilaume Tell”, de Rossini
Cântec polonez, de Burlow
Pe dealul cu florile, de Mankinewsky
Dor, doruleţule, cântec popular
Partea a doua din Simfonia „Pastorala”,

Piesele 1,2,5,6,9.10 executate de Muzica reg. Vlaşca 5.
Piesele 3,4,7,8 executate de „Cântarea Dunării”.
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Din cele expuse până acum se poate vedea clar
activitatea frumoasă, generozitatea „Cântării Dunării”, care
împarte cu dărnicie şi cu totul dezinteresată concursul ei,
tuturor instituţiilor culturale şi patriotice şi al cărui cor n-a
încetat o clipă ca, în fiecare sărbătoare să meargă la biserică,
pentru ca acolo să slăvească cu cântările Sf. Liturghii pe bunul
şi milostivul nostru Creator. Dar iată, că deodată, ne vedem
împiedicaţi în acţiunea noastră tocmai de o instituţie oficială, a
cărei menire era tocmai dezvoltarea, încurajarea şi răspândirea
culturii şi educaţiunii creştine şi româneşti. Părinţii câtorva
eleve de la Şcoala profesională din localitate, căci cântau în
corul nostru, cu care conlucra însăşi profesoara lor de muzică,
ne înştiinţează că, cu tot regretul, fiicele lor nu mai pot veni la
cor. Asta deoarece direcţiunea şcolii nu numai că le-a interzis
aceasta, dar pentru acest motiv le-a eliminat din şcoală pe timp
de 4 zile.
Faptul acesta m-a zguduit puternic, căci, pe deoparte se
producea un dezechilibru al vocilor, nu prea uşor de reparat,
iar pe de altă parte, pentru toată activitatea ei frumoasă şi
demnă, „Cântarea Dunării” nu merita această palmă. Cu toate
intervenţiile şi explicaţiile noastre, direcţiunea şcolii a rămas
însă dârză în hotărârea ce luase, deşi nu avusese nici un motiv
binecuvântat.
În această situaţie „Cântarea Dunării” a fost
împiedicată pentru ceva timp de a mai activa ca până acum şi
de a-şi mai oferi concursul ei atât de generos tuturor
instituţiilor, care i-l cereau una după alta, şi iată: Comitetul
judeţean Vlaşca al societăţii „Mormintele eroilor”, cu adresa
nr. 63 din 27 aprilie 1926, ne face următorul apel:
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D-nului director al Societăţii corale „Cântarea
Dunării”
Societatea „Mormintele eroilor” organizează un
festival artistic în Ziua Înălţării (ziua eroilor), ora 9 seara, în
sala „Europa”, în vederea ridicării unui monument şi a unui
mausoleum pentru amintirea eroilor jertfiţi pentru patrie, cu
onoare vă rugăm să binevoiţi a ne acorda preţiosul d-voastră
concurs cu un program cu caracter patriotic şi religios.
Delegat Pr. N. Popescu

La acest apel cu inimile frânte de durere am fost nevoiţi
să răspundem cu următoarea adresă nr. 40 din 2 mai 1926:
Societăţii „Mormintele eroilor”
La adresa d-voastră nr. 63 avem onoarea a răspunde
că regretăm faptul că nu vom putea da concursul ce ne cereţi,
deoarece, în urma măsurii luate de Direcţiunea Şcolii
profesionale din localitate, care a eliminat din şcoală pe levele
ce cântau în corul nostru, acestea au fost nevoite să se retragă
din cor, producând dezechilibrul vocilor. Cum până în prezent
n-am putut găsi alte voci, cu care să le înlocuim, am fost
nevoiţi să suspendăm deocamdată activitatea noastră de
propagare a muzicii în straturile poporului, în aşteptarea fie a
revenirii direcţiunii şcolii profesionale asupra deciziunii sale,
fie a altei soluţiuni, pe care viitorul sperăm, că totuşi ne-o va
da. Atunci când această chestiune se va soluţiona, vom
răspunde, ca şi-n trecut, tuturor apelurilor ce ni se vor face.”
Director artistic, Anghel Bărbulescu.
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În ziua de 5 mai 1926, în urma mandatului ce mi s-a dat
de Adunarea generală a societăţii noastre, am trimis diferitelor
societăţi muzicale din ţară următoarea adresă nr. 39:
Domnule Preşedinte,
În dorinţa de a contribui la cimentarea unirii sufleteşti
a fraţilor de pretutindeni, Adunarea generală a societăţii
noastre a hotărât să intre în legături de frăţietate cu toate
societăţile similare româneşti din ţară, cu care să stabilească
raporturi strânse de camaraderie, pentru ca, strângând toţi
rândurile, să putem duce cu forţe unite acţiunea de educaţie
naţională şi înălţare sufletească a neamului, cu ajutorul
nepreţuit al celei mai frumoase arte cu care Dumnezeu a
hărăzit omenirea.
Împlinind mandatul ce mi s-a dat în acest scop, am
onoarea a vă ruga să binevoiţi a-mi comunica, dacă aţi fi
dispuşi să facem deocamdată un schimb de coruri. Socotesc,
că şi pe dvs. ca şi pe noi, v-ar interesa în prima linie cântecele
populare specifice locului, acestea având darul de a înfrăţi
mai bine şi mai repede pe cei de aici cu cei de acolo. Mai
târziu noi credem, că s-ar putea ajunge la o Uniune a
societăţilor muzicale din ţară, cu un program comun de
activitate şi cu efecte mult mai puternice de propagandă
naţională şi artistică. În aşteptarea răspunsului dvs. vă rugăm,
domnule preşedinte, să primiţi şi să transmiteţi şi membrilor
Societăţii ce cu onoare prezidaţi, salutul frăţesc al membrilor
societăţii corale „Cântarea Dunării” din Giurgiu.
Directorul artistic al Societăţii, Anghel Bărbulescu.
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Dintre toate societăţile cărora le-am trimis adresa de
mai sus, n-am primit răspuns decât de la societatea „Cântarea
Dunării” din Galaţi, care, prin adresa nr. 113, din 10 mai 1926,
ne scria:
Domnule Preşedinte,
Cu nespusă bucurie am luat act de , prin adresa dvs.
nr. 39, de bunăvoinţa ce aţi arătat la invitaţiunea de a lega
strânse raporturi de camaraderie între aceste două societăţi
cu acelaşi nume, menite a lucra în mod hotărât pentru
dezvoltarea gustului muzical între cetăţenii acestei ţări, spre
folosul neamului şi al patriei, valorificând în mod special
cântecele noastre populare. Se impun deci, a ne comunica
reciproc orice acţiune întreprinsă, programa, festivaluri şi
coruri. Noi, personal. Posedăm o frumoasă bibliotecă
muzicală corală, aprox. 2000 coruri, precum şi întreaga
muzică, manuscris, de la versurile şi piesele de teatru ale lui
V. Alecsandri, în afară de „Crai nou”, „Rămăşagul”,
„Drumul de fier” şi „Coneima”.
Dacă aveţi muzica de la „Crai nou”, complectă de
Porumbescu, ne faceţi mare serviciu a ne împrumuta pentru
copiere. Vă mulţumim din suflet pentru bucăţile „Hora
Severinului” şi „Ana Leano”. Acest din urmă are melodia
cântecului „Foaie verde de trifoi”, cules şi aranjat de T.
Popoviciu Sibiu. Vă mulţumim pentru programele trimise şi vă
rugăm să binevoiţi a ne trimite coruri: Floricică de pe apă,
Popasul ţiganilor, Ce faci Ioană?, Mână bade boii bine,
Năşicuţă Radă fă!, Verde pelin verde, Pe dealul cu florile, La
culesul merelor.
La trebuinţă vă putem servi cu coruri, ce le posedăm,
iar momentan vă trimitem câteva coruri şi un program al
festivalului nostru din 5 aprilie. Vă facem aceleaşi urări de
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izbândă şi prosperitate în greaua sarcină ce v-aţi luat în
aceste timpuri de avid materialism.
Preşedinte, M.C. Ionescu Fulga.

PRIMIREA FAMILIEI REGALE ROMÂNE LA GIURGIU

Regimentul 9 Roşiori „Principesa Elena” din localitate
ne trimite în ziua de 14 mai 1926, următoarea adresă nr. 2809:
Societăţii corale „Cântarea Dunării” Giurgiu
Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a lua parte la
solemnitatea patronului Regimentului 9 Roşiori, care va avea
loc în ziua de 21 mai 1926, orele 11, în prezenţa M.M.S.S
Regele şi Regina şi a A.S.R Principesa Elena, dând
binevoitorul Domniei Voastre concurs la serviciul religios.
Comandantul regimentului, Colonel M. Slomnescu.
Ţinând seama de cinstea deosebită ce se făcea societăţii
noastre prin această invitaţiune, am răspuns cu tot elanul
apelului ce ni se făcuse şi am cântat în prezenţa Auguştilor
oaspeţi, la Te Deum-ul oficiat în acea zi în curtea regimentului.
Şi cu această ocaziune corul nostru s-a achitat cu
demnitate. Coristele noastre, îmbrăcate în costume naţionale
din mai toate ţinuturile româneşti, au atras atenţia Majestăţii
Lor, care le-au fixat tot timpul. „Cântarea Dunării” din Giurgiu
a înscris o nouă şi frumoasă pagină în istoria ei. După
terminarea serbării, coriştii noştri s-au fotografiat în grădina
„Alei”, la leii de piatră, cântaţi atât de frumos de poetul
giurgiuvean Mircea Rădulescu.
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Concertul la Giurgiu, 23 mai 1926, al societăţii
muzicale „Sedeanca” din Silistra.
În ziua de 7 mai 1926, Primăria oraşului Giurgiu ne
trimite următoarea adresă, nr. 3862:

Domnule Preşedinte,
În ziua de 23 mai a.c, soseşte în acest oraş societatea
muzicală „Sedeanca” din Silistra, pentru a concerta în
Rusciuk, unde sunt invitaţi de către Casa Artelor. În trecerea
lor prin acest oraş vor să dea un concert în sala „Europa” în
folosul comunei şi în acest scop vă rugăm şi pe dvs., ca
împreună cu societatea „Cântarea Dunării” să luaţi parte la
această festivitate, spre a arăta acestor oaspeţi că şi oraşul
nostru ia parte la aceste mişcări culturale şi pentru a întări şi
mai mult legăturile dintre aceste două oraşe dunărene. Nu ne
îndoim că veţi răspunde la acest apel al nostru, cu aceeaşi
căldură şi dragoste, cum aţi răspuns şi în alte rânduri, când
am avut cinstea să fim vizitaţi şi de străinii, care au plecat cu
cele mai frumoase impresii despre muzica românească. În caz
când acceptaţi ca să vă produceţi şi cu câteva numere în
program, vă rugăm să binevoiţi a ne comunica cu ce bucăţi vă
prezentaţi şi autorul lor.
Primar, Petre M. Popescu
Secretar, Dem Popescu

La acest apel am răspuns cu următoarea adresă, nr. 41,
din 11 mai 1926:
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Domnule Primar,
La adresa dvs. nr. 3862 din 7 mai, am onoarea a
răspunde că, deşi în prezent societatea noastră are de luptat
cu foarte multe neajunsuri de ordin tehnic, rezultate din
dificultăţile ce i s-au făcut de unele autorităţi locale, totuşi,
vom face tot ce ne va sta în putinţă pentru a servi şi de data
aceasta, ca şi în trecut, "Primăria va face în ziua de 23 mai a
societăţii corale „Sedeanca” din Silistra, precum şi la
concertul ce acea societate va da în sala „Europa”, unde
corul societăţii noastre va cânta:
1.
Corul de introducere din opera
„Ernani”, de G, Verdi
2.
Nu-i dreptate, cântec popular, de G.
Dima
3.
Popasul ţiganilor, de Rob. Schumann
4.
Hora Severinului, cântec popular, de G.
Dima
5.
Trăiască România Mare, imn patriotic,
de A. Ivele, la închiderea concertului.
Societatea bulgărească „Sedeanca” din Silistra s-a
prezentat în condiţii ireproşabile, sub toate aspectele. Atât
corul, cât şi orchestra, destul de numeroasă şi formată din
elemente disciplinate, din toate straturile sociale, sub iscusita
baghetă a profesorului şi compozitorului Petre Boiagiev, s-au
prezentat ca o organizaţie solidă, care se impune prin
atitudinea demnă şi execuţia minunată a programului. Din
convorbirile ce am avut personal atât cu d-nul Boiagiev, cât şi
cu avocatul Kalcef, preşedintele societăţii, coroborate cu ceea
ce ne scria Primăria, că „Sedeanca” din Silistra românească,
era invitată de Casa Artelor din Bulgaria, ca să dea un concert
la Rusciuk; am rămas cu impresia că aceasta este
subvenţionată şi susţinută de statul bulgar pentru întreţinerea
iredentismului bulgar în Cadrilater.
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Acestei forţe puternic susţinute, ca şi în anul trecut la
festivalul comunităţii catolice, se opunea din partea statului
român, modesta societate „Cântarea Dunării”, pe care nici
statul, nici intelectualitatea locală nu o susţinea, ba dimpotrivă,
şcoalele, aşezăminte de cultură şi educaţie naţională, ne punea
piedici. Totuşi, „Cântarea Dunării” a reprezentat cu demnitate
şi de data aceasta ţară neamul românesc, după cum reiese şi
din adresa din 3 iunie 1926, primită din partea societăţii
„Sedeanca”:
D-lui Director artistic al soc. corale
„Cântarea Dunării”, Giurgiu.
În numele Comitetului nostru de administraţie şi a
tuturor coriştilor, ne simţim bucuroşi a vă preda vouă
personal şi a tuturor coriştilor societăţii „Cântarea Dunării”,
deosebitele noastre mulţumiri pentrucălduroasa primire şi
preţiosul concurs dat la executarea concertului.
Preşedinte, V. Calcef.

Cocncertul de la Giurgiu al Soc. corale „Carmen” din
Bucureşti
26 Iunie 1926
Abia plecată „Sedeanca”, şi am fost vizitată de emisari
ai marii societăţi corale „Carmen” din Bucureşti, care îmi
comunică că, în drumul ei spre Silistra, societatea doreşte să se
oprească o noapte la Giurgiu, spre a da şi ei un concert şi în
acest scop „Carmen” apelează la bunele oficii ale „Cântării
Dunării”, pentru primirea, ospătarea şi cazarea celor 200 de
carmenişti, pentru afişarea, plasarea biletelor, angajarea sălii şi
pregătirea sufletească a giurgiuvenilor în acest scop.
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Ceea ce mi se cerea nu numai că era uşor, dar era
aproape imposibil, într-un orăşel ca Giurgiu, distrus până la
ruină în marele război, ale cărui urme sângerau încă. Totuşi am
încercat şi am reuşit să facem posibil acest concert la Giurgiu.
Dintre toţi membrii „Cântării Dunării”, cel care avea mai
multă iniţiativă, mai multă energie, mai isteţ şi hotărât la treabă
şi mai cu trecere pretutindeni, era avocatul Anghel Rădulescu,
pe atunci Decan al Baroului. Am plecat la el cu delegaţii
carmenişti şi după ce i-am expus dorinţa societăţii „Carmen”,
l-am rugat să mă ajute pentru a le da satisfacţie. Fără multă
vorbă s-a oferit în Comitetul de recepţie ce vom forma şi să
activeze pentru ducerea lucrurilor la bun sfârşit. Cu aceasta,
delegaţia s-a arătat mulţumită şi a plecat să comunice la
Bucureşti rezultatul misiunii lor.
În ziua de 8 iunie 1926, maestrul D.G. Kiriac îmi
trimite următoarea scrisoare:

Stimate domnule Preşedinte,
Din cele ce mi s-au expus de delegaţii noştri, văd că
este posibilitate ca soc. „Carmen”, în trecere spre Silistra, să
poată da concert şi la Giurgiu, aceasta graţie amabilităţii
persoanelor la care s-au adresat trimişii noştri şi în special
soc. „Cântărea Dunării”. Ca să nu mai pierdem timp, mă
adresez d-voastră pentru cele mai grabnice. Anume: angajaţi
sala pentru concert şi trimiteţi:
1.
2.
3.

Numele sălii unde se dă concertul
Felul locurilor cu preţul lor
Unde se găsesc biletele de vânzare

Aceste date ne trebuie ca să facem afişele şi
programele aici la Bucureşti, care se vor trimite la Giurgiu
îndată ce vor fi tipărite. D-voastră tipăriţi biletele cu preţul
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lor, în forma cerută de Administraţia Financiară din Giurgiu
şi plasaţi biletele. Noi vom aduce aprobarea reducerii de taxă.
Vă rog să-mi daţi numele şi adresa preşedintelui
„Cântării Dunării”, ca să trimitem adresa oficială. Eu voi
trimite corespondenţa pe adresa d-voastră. Vă mai rog,
amintiţi d-lui Luca Economu să se ocupe cu găsirea vaporului
care să ne transporte la Silistra şi să ne înapoieze la Giurgiu,
fie adresându-se d-lui Director al Comunicaţiilor pe apă, dnul Vardala, fie prin alt mijloc pe car îl găseşte domnia sa.
Plecarea din Giurgiu spre Silistra Duminică dim., 27
Iunie; înapoierea de la Silistra la Giurgiu, în ziua de luni, 28
iunie, ca să putem ajunge la Giurgiu trenul de 6 seara, pentru
Bucureşti. Orice cheltuială se va face în contul nostru.
Cu deosebită stimă,
Directorul Soc. corale „Carmen”,
D.G. Kiriac.

Scrisoarea de mai sus am primit-o a doua zi, 9 iunie,
chiar în acea zi răspunzând Maestrului cu următoarea
scrisoare:

Ilustre Maestre,
La scrisoarea pe care aţi binevoit a mi-o adresa şi pe
care am primit-o azi, Vă comunic cele ce am putut face până
în prezent pentru pregătirea concertului ce voiţi să daţi aici în
seara de 26 iunie.
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1.
Am
aranjat
în
mod
definitiv
încuartinirea a 30 de bărbaţi la regimentul 5 infanterie
şi a altora 30 la regimentul 9 roşiori, 20 de fete la
Orfelinatul de fete „Mihai Viteazul”, 20 de fete la
Institutul cu internat de fete „Modern” şi alte 20 la
internatul şcolii de meserii. Am aranjat de asemeni cu
d-nul prefect al judeţului să rezervăm 10 camere pe la
diferite hoteluri. Ţin însă de la început şi vă comunic
că, o găzduire confortabilă nu este posibilă la Giurgiu,
oraşul martir, care încă nu s-a refăcut. Societatea
„Carmen” va întâlni aici însă, cele mai largi
bunăvoinţe, dar care nu sunt suficiente pentru a-i da
găzduirea pe care acea societate o merită. În tot cazul
pentru cei ce simt româneşte, primirea ce le vom face
va fi modestă, dar cordială, fiindcă atât ne-a mai
rămas din război – inima curat românească.
2.
Am angajat sala cu preţul de 4.500 lei,
sala teatrului cinema „Europa”, care are 250 de locuri
rezervate, 250 stol I şi aprox. 100 la balcon. Asupra
preţurilor locurilor rămâne să hotărâţi dvs. şi să-mi
comunicaţi cât mai curând posibil, spre a putea tipări
biletele şi a le pune în vânzare. Noi, „Cântarea
Dunării”, am avut cam întotdeauna următoarele
preţuri: rezervat – 100 lei locul, stol I – 60 de lei,
balcon 20 lei, elevii jumătate din preţ. Biletele se vor
găsi la vânzare la ansamblu societăţii „Cântarea
Dunării”, iar în seara concertului la casă.
3.
Tipărirea biletelor, plasarea lor la casa
concertului în sală şi toate amănuntele vor fi făcute de
membrii soc. „Cântarea Dunării”. În ce ne priveşte pe
noi, ne facem o datorie de onoare, de a face tot ce ne
stă în putinţă, pentru a face o sărbătoare mare din
vizita celei mai respectabile societăţi corale din ţara
noastră, în fruntea căreia se află cel care a aprins cel
dintâi focul sacru în altarul muzicii corale, ai cărei
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servi umili ne-am propus să fim şi noi. Îmi cereţi
numele şi adresa Preşedintelui societăţii noastre. La
aceasta răspund: societatea noastră funcţionează pe
baza unui statut sui-generis, care a înlăturat
intenţionat prezidenţiile, de teama de a fi împiedicată
prin aceasta în acţiunile ei. La noi, cel ce are
direcţiunea pur artistică a societăţii, prezidează de
drept toate acţiunile ei şi pentru că oraşul nostru nu
cere instituţiuni superioare de cultură muzicală, de
unde societatea şi-ar fi putut recruta un director
artistic mai erudit. Concetăţenii şi amicii mei au ales în
persoana mea pe conducătorul lor, dându-mi în ajutor
un Comitet administrativ şi altul artistic.
Corespondenţa cu societatea noastră se adresează
întotdeauna Directorului ei artistic.
4.
Cu Luca Economu n-am putut vorbi azi,
dar cred că ar fi mai bine dacă
v-aţi adresa dvs
direct directorului comunicaţiilor, care va soluţiona şi
mai repede şi mai sigur chestiunea vaporului. Vă voi
ţine la curent cu tot ce vom mai face.
Vă salut cu tot respectul, Anghel Bărbulescu.

Ca răspuns la aceasta, am primit din partea maestrului
Kiriac, scrisoarea următoare, datată: Bucureşti, 14 iunie 1926:

Stimate d-le Bărbulescu,

Am fost bolnav şi nu am putut răspunde ma repede la
drăguţa d-tale scrisoare. Reiau firul lucrurilor şi răspund la
toate punctele:
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1.
În privinţa încartiruirii ne vom mulţumi
şi vom primi aşa cum e posibilă. De altfel, lumea
noastră e modestă şi înţelegătoare. Vă mulţumim de
mai înainte pentru osteneala ce vă daţi ca să ne rostuiţi
găzduirea pentru o noapte.
2.
Preţul chiriei sălii îl vom trimte chiar
săptămâna aceasta, odată cu afişele şi programele.
Puneţi preţurile pe care le credeţi potrivite pentru a se
plasa biletele:120, 80 şi 20. Veţi şti că noi nu umblăm
după câştig. Ce va ieşi ne serveşte pentru a mai scădea
din cheltuielile de deplasare. Tipăriţi biletele şi
începeţi a le plasa. Concertul va fi sâmbătă, 26 iunie, 9
seara, în sala cinema „Europa”.
3.
Noi vom aduce aprobarea reducerii de
taxă la 16%. Noi punem pe afişe preţurile 120, 80 şi
20, în care se cuprind taxele legale.
4.
În privinţa casei şi controlului noi nu
vom avea nici un amestec. Ar fi o lipsă de delicateţă
din partea noastră faţă d dvs., care cu multă dragoste
şi devotament vă daţi toată osteneala ca lucrurile să
meargă bine.
5.
Chestia vaporului încă nu este
tranşantă. D-nul inginer Vardala, pe care îl cunosc
personal, are toată bunăvoinţa de a ne servi. Nu s-a
găsit însă un vapor potrivit pentru numărul acestora
(vreo 130-150). Ori vapoarele sunt prea mici şi
incomode, ori prea mari şi în acest caz, prea
costisitoare. Astăzi vorbim din nou cu d-nul Vardala şi
dacă chestia nu se tranşează, va veni la Giurgiu un
domn de la Prefectura din Silistra (Al. Teodoru) să
vorbească cu d-nul Creţu şi cu d-nul Luca Economu.
Îmi spune dânsul că la Rusciuk se găsesc 3 vapoare
(foste italieneşti) care ar fi potrivite pentru noi. Cu
unul din ele a călătorit „Sedeanca” în bune condiţii şi
puţin costisitor. Îndată ce chestia vaporului va fi
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rezolvată, vă voi scrie din nou. Dvoastră mergeţi
înainte. Noi vă trimitem săptămâna aceasta afişele şi
programele tipărite.
Cu mulţumiri şi salutări, D.G. Kiriac.
În vederea concertului „Carmen”, noi am lansat în oraş,
pentru pregătirea sufletească a concetăţenilor noştri, următorul
apel:

Cetăţeni giurgiuveni,

În ziua de sâmbătă, 26 iunie 1926, cu trenul de 3 şi
jumătate p.m. soseşte în oraşul nostru marea şi reputata
societate corală „Carmen”, din Bucureşti, pentru a da în acea
seară, la orele 9, un concert în sala cinema „Europa”.
Societatea „Cântarea Dunării” îşi face o plăcută
datorie de a vă anunţa acest mare eveniment artistic şi vă
îndeamnă stăruitor de a lua parte în număr cât mai mare, atât
la manifestaţia de simpatie ce vom face la primirea distinşilor
oaspeţi în gară, cât şi la grandiosul concert de seara, unde ne
vom putea înălţa sufletele prin muzica aleasă, pe care
societatea „Carmen” ne-o va oferi.

Pentru primirea soc. „Carmen” s-a format un comitet
de recepţie din: colonel V. Gogiu, prefectul judeţului, avocatul
D. Iuca, primarul oraşului, avocatul Anghel Rădulescu,
decanul baroului, jude consilier Emil Anghelescu, pr.
Gheorghe T. Popescu, protoiereu, prof. Savin Popescu,
directorul liceului „Ion Maiorescu”, d-na prof. Aurelia,
directoarea institutului de fete „Modern”, prof. G.
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Constantinescu, directorul şcolii de arte şi meserii şi prof.
Anghel Bărbulescu. În şedinţa pe care acest comitet a ţinut-o la
Prefectură, în ziua de luni, 21 iunie, a stabilit următorul
program pentru primirea societăţii „Carmen”:
În gară.
1.
La intrarea trenului în staţie, cântă
muzica regimentului 5 până la oprirea trenului.
2.
După coborârea din tren, corul
„Cântarea Dunării” cântă „Trăiască România Mare”.
3.
Răspunde corul „Carmen”, cântând „Pe
al nostru steag e scris Unire”.
4.
Cuvânt de bun venit spus de
Preşedintele Comitetului de recepţie V. Gagiu.
5.
Răspunsul „Carmen”
6.
Prezentările.
Venirea în oraş.
1. De la gară tot convoiul, cu muzica în
frunte, vine la grădina-restaurant „Europa”, de unde
carmeniştii sunt trimişi în serii la locurile de
încartiruire, cu câte un delegat al „Cântării
Dunării”.
2. Regruparea în grădina Alei, unde se va
servi câte o îngheţată oferită de „Cântarea Dunării”.
3. Vizitarea oraşului.
Gustarea la orele 6:30, în grădina „Europa”. Concertul
va dura de la 9:30 până la 11 noaptea. Cuvântare pe scenă de
prof. Anghel Bărbulescu. După terminarea concertului se va
servi o masă carmeniştilor în grădina „Europa”, la care va mai
lua parte membrii comitetului de recepţie şi membrii
Consiliului de adminstraţie al „Cântării Dunării”. Duminică,
27 iunie, de dimineaţă, carmeniştii vor pleca cu vaporul la
Silistra.
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Concertul societăţii corale „Carmen” din Bucureşti,
Sub conducerea prof. D.G. Kiriac.
Solişti: d-na Victoria Costescu Duca, soprană, G.
Ştefanovici, tenor.
La pian: maestrul U. Pessione, de la Opera Română.
Diriginte: Prof. G. Cucu.
Program:
I: Cântări religioase pentru cor mixt.
1.
„Veniţi să ne bucurăm” şi „Lăsaţi
pruncii să vie”, de d-na Ghica Comăneşti.
2.
„Nu pricep curată” şi „Sfânt e Domnul”,
de G. Cucu.
3.
„Hristos a Înviat”, de D.G. Kiriac
II: Melodii populare, d-nul G. Ştefanovici.
III: Coruri din repertoriul clasic.
Lassus.

1.

„Ecoul” (pentru 2 voci mixte), R.

2.
„Fecioarele din Roşela” (cor de femei la
unison”), J. Massenet
3.
„Culesul viilor”, R. Lassus.
4.
„Alleluia”, Haendel.
IV: Melodii populare, d-na Victoria Costescu Duca.
V: Coruri mixte din repertoriul popular:
1.
„Patru cântece din Bihor”, Fr. Hubie.
2.
„Avram Iancu, eroul munţilor”, T.
Popovici, solişti: Lia Popovici şi G. Ştefanovici.
3.
„Of! şi iar of!” şi Pe dealul cu florile, de
Mandicewsky.
4.
„Ciobănaşul”, de B. Anastasescu.
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5.
6.

„Morarul”, de D.G. Kiriac.
„Lugojana” şi „Peste deal”, de I. Vidu.

După terminarea concertului, prof. Anghel Bărbulescu
a rostit pe scenă următoarea cuvântare:
Stimate maestre,

Scumpi soli ai neamului nostru, stăpânit încă de vraja
muzicii atât de frumos redată de corul societăţii „Carmen”,
poate că în momentul acesta nu voi putea exprima prin cuvinte
tot ceea ce sufletul meu şi al concetăţenilor şi tovarăşilor mei
de muncă, de la „Cântarea Dunării”, am simţit şi am dori să
vă spunem. Ceea ce însă nu îmi poate scăpa, este puterea cu
care ne-aţi înălţat sufletele în alte lumi, într-o viaţă
superioară, ne-aţi apropiat de Dumnezeu. Urmăresc de mult
prin ziare şi reviste vrednica dvs. activitate de propagare a
muzicii noastre naţionale în straturile cele mai adânci ale
poporului şi ori de câte ori citesc în vreo recenzie efectele
acţiunii soc. „Carmen”, parcă simt în sufletul meu o
regenerare, un îndemn mai mult pentru acţiunea pe care,
paralel, dar cu puteri cu mult foarte reduse, o duce în Giurgiu
soc. „Cântarea Dunării”. Concertul societăţii „Carmen” din
această seară, cu programul său bogat, cu interpretarea lui de
o preciziune matematică şi cu căldura sufletului curat
românesc, va rămâne pentru noi modelul, către care trebuie să
tindem de azi înainte. Mulţumim din toată inima marelui şi
neobositului maestru Kiriac şi tuturor colaboratorilor săi,
pentru prilejul fericit ce ne-au oferit astă seară, de a asculta şi
admira aici în Giurgiu, o muzică superioară. Societatea corală
„Cântarea Dunării”, în semn de sinceră admiraţiune pentru
munca rodnică şi fericită timp de 25 de ani pe tărâmul
muzical; şi cu recunoştinţă pentru clipele divine ce ne-aţi
oferit în astă seară, roagă respectuos pe maestrul Kiriac, cel a
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aprins cel dintâi focul sacru pe altarl muzicii corale în ţara
noastră, să binevoiască a primi, ca de acum înainte să fie
membru de onoare al societăţii „Cântarea Dunării”, în
mijlocul căreia a lăsat urme neşterse de dragoste şi
veneraţiune. Membrii soc. „Cântarea Dunării”, ca un ecou al
sentimentelor lor pentru maestrul nostru iubit, strigă din
adâncul sufletelor lor : „Să ne trăiţi ilustre maestre, încă mulţi
ani fericiţi, să duceţi mai departe cântecul nostru strămoşesc –
Trăiască maestrul Kiriac! Nu putem cu această ocaziune, să
nu exprimăm admiraţiunea noastră întreagă pentru d-nul prof.
G. Cucu, de la Conservatorul din Bucureşti, care urmând
exemplul maestrului Kiriac, a pus în slujba artei noastre
naţionale cunoştinţele sale, energia sa şi sufletul său întreg. Şi
acum, ca încheiere, în numele soc. „Cântarea Dunării” din
Giurgiu, împrejurul căreia s-au grupat toţi iubitorii de muzică
din oraş, să-mi fie îngăduit să strig din adâncul sufletului meu:
trăiască, crească şi să rodească tot mai mult şi mai frumos,
marea reputată societate corală „Carmen” din Bucureşti.

La 15 iulie 1926, societatea corală „Carmen” trimite
societăţii „Cântarea Dunării”, următoarea adresă, nr. 81:

Domnului Anghel Bărbulescu,
Directorul societăţii „Cântarea Dunării” din Giurgiu
Stimate domnule Director,

Cu mari silinţe şi cu multă iscusinţă Societatea
„Cântarea Dunării” s-a întrecut pentru a uşura şi înfrumuseţa
calea trecerii Soc. „Carmen” prin Giurgiu, cu ocazia
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concertului ce-a dat în seara de 26 iunie. A interesat populaţia
giurgiuveană la mişcarea noastră artistică-culturală, s-a
străduit pentru buna încartiruire şi ospătare a oaspeţilor
carmenişti şi cu adevărată dragoste colegială i-a însoţit
pretutindeni foarte prieteneşte. Vă rog, stimate d-nule
Director, să transmiteţi comitetului, membrilor „Cântării
Dunării” sincerele noastre mulţumiri pentru dragostea cu care
ne-aţi îmbrăţişat şi pentru zelul cu care au contribuit la
sărbătorirea ce mi s-a făcut în timpul scurtei noastre treceri
prin oraşul atât de mult încercat în războiul pentru întregirea
neamului. Iar „Cântarea Dunării” se sub harnica dvoastră
conducere, îi urăm cât mai mari progrese în frumoasa cale a
educaţiei sentimentelor prin puterea divină a cântecului.
Cu salutul frăţesc al colegilor şi colegelor mele din
„Carmen”, vă rog să primiţi expresiunea celor mai frumoase
sentimente ale Directorului Soc. Corale „Carmen”, din
Bucureşti, D.G Kiriac.

Concertul „Carmen” la Giurgiu a fost un nou prilej
pentru „Cântarea Dunării” de
a-şi afirma necesitatea
asistenţei ei în acest oraş, ca fiind singura haină artisticăculturală, cu care oraşul se îmbracă în zile de asemeni
sărbători. Cu toate acestea ea e nevoită să se zbată cu toate
nevoile, fără nici un ajutor de nicăieri, ba mai mult, să
primeasă lovituri din locuri care, prin natura lor, ar fi trebuit să
ajute, cum a fost cazul şcoalei profesionale de fete, de care am
vorbit mai înainte. Pe de altă parte, pătura intelectuală a
oraşului cu însuşiri şi oarecare pregătire muzicală, din care
deci s-ar fi putut recruta bune elemente pentru „Cântarea
Dunării”, a stat totdeauna într-o neînţeleasă pasivitate faţă de
acţiunea atât de nobilă, pe care o aprobau totuşi, o lăudau
chiar, dar se simţea panică, coborâtă din maiestatea ei dacă ar
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lua şi ea parte activă la această, atât de onorabilă totuşi,
activitate a „Cântării Dunării”.
Cu ocazia concertului „Carmen” la Giurgiu, am putut
constata că, elementele componente ale acestui cor erau
recrutate dintre profesori universitari, profesori secundari,
învăţători, preoţi, medici, ingineri, magistraţi, avocaţi, studenţi
şi chiar dintre membrii unor foste familii domnitoare ale ţării şi
nimeni din toţi aceşti intelectuali nu se vedea micşorat cu
nimic de faptul că activează în acel cor. Coru societăţii
„Sedeanca” era alcătuit de asemeni din familii întregi din toate
straturile sociale. Cititorii acestor rânduri se vor întreba sigur,
care să fi fost cauza? Nu cumva, „Cântarea Dunării” avea un
substrat, ce nu cădea cu menirea ei? La acestea ţin să afirm
ritos, că de la înfiinţarea ei şi în tot cursul existenţei sale, a
păstrat cea mai frumoasă şi mai demnă linie de conduită. Ea a
fost călăuzită de imperativele: aici trebuie să domnească
moralitatea, respectul reciproc, credinţa în Dumnezeu, iubirea
de neam şi de ţară, devotament pentru societate, unde fiecare
trebuie să muncească din răsputeri pentru a contribui cât mai
mult la atingerea scopului înscris în statutele societăţii.
Cercetătorii imparţiali de mai târziu vor avea de constatat
veracitatea acestor afirmări şi vor putea vedea ce frumos
apostolat s-a făcut la „Cântarea Dunării” în Giurgiu.

EXCURSIUNEA DE PROPAGANDĂ A „CÂNTĂRII
DUNĂRII”
ÎN SATUL FALAŞTOACA, 25 IULIE 1926.

În executarea programului înscris în statutele noastre,
corul societăţii deschide deschide un nou capitol în istoria
„Cântarii Dunării”: răspândirea, prin muzică, la sate, a
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sentimentului religios şi al celui naţional. În acest scop gândul
mi se duse la comuna Falaştoaca, unde un harnic coleg al meu
de şcoală, Gogu Vârbănescu, era directorul şcolii. Ştiam că,
graţie frumosului său apostolat, a reuşit să facă din acel sat un
cuib de oameni cinstiţi, muncitori şi vrednici de numele de
români. Acolo aveam deci un loc pregătit, bun pentru începutul
nostru. Am scris fostului meu coleg două scrisori, în care îi
comunicam intenţiunea noastră. Dintre aceste două scrisori nam mai găsit în arhiva societăţii noastre decât conceptul celei
de a doua, în care scriam:
Dragă Gogule,
Ca urmare la scrisoarea mea de ieri, 10 iulie 1926, îţi
comunic programul producţiunilor societăţii „Cântarea
Dunării”, la şezătoarea culturală din satul tău Falaştoaca, ce
va avea loc Duminică, 25 iulie. De la gară vom merge, dacă se
poate în căruţe, spre a ajunge mai repede în sat şi vom sluji Sf.
Liturghie la biserica din sat. Tu vei preveni pe preot, să
înceapă cât mai târziu, pentru ca Liturghia s-o facă cu noi. În
acest scop noi aducem şi pe Preacucernicul Protoiereu.
Programul şezătoarei artistic-culturale, la care poţi participa
şi tu cu elevii tăi, premiaţi la concursul recent de muzică, va fi:
1.
Imnul regal, cor, de Huboch
2.
Câteva cuvinte despre educaţia prin
muzică, de A. Bărbulescu
3.
Nu-i dreptate, cor, de G. Dima
4.
Mână bade boii bine, cor, de L.
Nicorescu
5.
Hora Severinului, de G. Dima
6.
Pui de lei, imn patriotic, de I. G.
Brătianu
7.
Cătălina, cor cu solo cântat de d-şoara
Niculina Ionescu
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8.
Doruleţ, doruleţule, cor, de A.
Bărbulescu
9.
Trăiască România Mare, imn patriotic,
de A. L. Ivela.
La acest program tu poţi adăuga ceea ce vei crede, că
poţi da tu. Ar fi de dorit ca la această şezătoare să fie invitate
şi comunele din împrejurimi, pentru că, pe de o parte s-ar da
mai mult fast serbării, iar pe de altă parte am putea semăna în
cât mai multe inimi gustul pentru frumuseţea cântecelor
noastre naţionale şi patriotice. Ţin să te avizez de asemeni că,
la această şezătoare va asista şi d-nul Ciorănescu, revizorul
şcolar, care mi-a dat azi cuvântul său în acest scop. Ar fi bine
să asiste deci, cât mai mult popor şi, dacă se poate, toată
intelectualitatea din împrejurimi, ca: judecători, avocaţi,
învăţători, administratorul plăşii, corpul didactic al şcolii
Normale din Grădiştea, al şcolii de menaj din Comana, etc.
Până atunci te îmbrăţişez cu toată dragostea colegială şi
amicală.
Anghel Bărbulescu.

Cam la vreo zece zile după aceasta, am fost vizitat
acasă de Gogu Vârbănescu, care mi-a comunicat cele ce se
făcuse la ţară, în vederea venirii noastre acolo. El îmi
propusese o modificare a programului nostru, în sensul că, în
loc să cântăm la biserică, unde am ajunge târziu, să descindem
în gara Comana, spre a cânta în biserica (fosta mânăstire) din
acel sat, unde am ajunge la timp şi, cum Comana e comună
mare, unde sunt atâtea suflete, în care s-ar putea arunca cu
mult succes sămânţa divină a muzicii religioase, rămânând ca
după amiază să ţinem o şezătoare culturală în curtea şcolii din
Falaştoaca. Am acceptat această modificare, mai ales că ne
dădea posibilitatea să servim în aceeaşi zi două comune.
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Terenul astfel pregătit, în dimineaţa zilei de 25 iulie
1926, am pornit cu trenul la drum, cântând cântece patriotice,
atât în gara Giurgiu, cât şi în toate staţiile până la Comana.
Sosiţi aici la opt şi jumătate, suntem primiţi de Gogu V., care
ne conduce la mânăstire, unde am cântat atât imnele Sf.
Liturghii la slujba, ce i-a urmat, pentru pomenirea eroilor morţi
pentru patrie, în războiul pentru întregirea neamului nostru.
După vizitarea satului Comana, am pornit prin pădure spre
Falaştoaca. Cu entuziasmul cu care am plecat de acasă, cu
sufletele înălţate la biserică şi cu aerul, verdeaţa, răcoarea
pădurii şi cântecele sutelor de păsărele, cei trei kilometri de
drum, parcurşi cu piciorul, au fost o adevărată recomfortare şi
fizică şi morală pentru noi. În satul Falaştoaca am fost conduşi
la şcoală de Gogu V., directorul ei, şi din câte am putut
constata, părintele sufletesc al satului. Localul şcolii, nou
construit, este o adevărată podoabă a satului, atât ca şi
construcţie, cât şi ca material didactic. Curtea şcolii, destul de
mare, era ticsită de săteni, pe care harnicul director al şcolii îi
pregătise sufleteşte pentru venirea noastră acolo. Mărturisesc
că, rareori mi-a fost dat să văd la o asemenea manifestaţie o
asistenţă aşa de numeroasă; satul întreg, de la copii sugari în
braţele mamelor şi până la pletele albe, era prezent în curtea
şcolii, frumos împodobită cu tricoloruri şi ghirlande de
verdeaţă şi în care se improvizase o scenă deschisă. Aici s-a
desfăşurat şezătoarea artistică-culturală, în programul căreia
micuţii elevi şi eleve ai şcolii s-au intercalat cu câteva coruri şi
jocuri naţionale foarte frumos executate. Şezătoarea este
deschisă de corul societăţii, cu imnul regal român, după care
directorul artistic al societăţii „Cântarea Dunării”, Anghel
Bărbulescu, rosteşte următoarea cuvântare:
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Fraţi români,
Războiul care s-a încheiat acum opt ani şi care
azvârlise în foc aproape toată omenirea, a avut, pe lângă
atâtea rele, darul de a proba popoarelor că, soarta lor
depinde de felul cum se pregătesc şi mai ales de felul pregătirii
lor sufleteşti. Situaţia de azi e de aşa fel, că nu ne e îngăduit să
dormim pe laurii victoriei de ieri, ci trebuie să muncim din
răsputeri pentru a ne pregăti cât mai bine pentru ziua de
mâine. Suntem datori să strângem cât mai mult rândurile, să
ne cunoaştem şi să ne iubim toţi fraţii, cei de la oraşe cu cei de
la ţară, să ne apropiem sufletele unora de ale celorlalţi, pentru
ca inimile noastre ale tuturor, să simtă aceeaşi iubire fierbinte
de tot cu ce este al patriei, al naţiei noastre româneşti. Pentru
aceasta e nevoie de cât mai multă lumină în sufletele tuturor
şi, cărturarii sunt datori s-o împrăştie cât mai mult şi în
straturile cele mai adânci ale poporului nostru; iar poporul e
dator să-i primească, să-i asculte cu drag şi să urmeze cu
sfinţenie învăţăturile lor bune. Prin alte mijloace de
educaţiune naţională, muzica joacă un rol de frunte, căci ea
porneşte de la inimă, se adresează direct inimii şi prin aceasta
pune cu foarte multă înlesnire stăpânire pe sufletele celor ce o
ascultă. Dovada? Un cântec de veselie, de joc, te face să salţi,
să chiui; un altul de durere te mâhneşte, îţi strică cheful; un
marş energic duce-n zbor un regiment întreg; un imn religios
îţi îndreaptă gândul imediat spre Dumnezeu. Filozoful francez
Guizot vorbind despre muzică, spune: „că ea dă sufletului
adevărată cultură interioară, că ea face parte din educaţia
popoarelor”, iar reformatorul Luther spune: „Muzica apropie
pe om de Dumnezeu”. Câte adevăruri! Cine nu şi-a simţit,
măcar o dată în viaţă, sufletul mişcat de un cântec frumos?
Cine n-a săltat vesel în horă în sunetele muzicii? Cine n-a
simţit adânc durerea neamului nostru obidit în sunetul doinei?
Cine nu a ascultat sunetele duioase ale cavalului unui cioban
şi n-a trăit în clipele acelea viaţa păstorului? Cine a ascultat
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în biserică un cânt de slavă lui Dumnezeu, cântat cu sufletul
curat şi nu s-a simţit mai apropiat de scaunul Celui PreaÎnalt?
Şi cine, în sfârşit, a auzit în război goarnele şi muzica sunând
alarma(atacul) şi n-a fost împins de o putere nevăzută în
braţele morţii, uitând de el, uitând de ai lui, de cei mai dragi?
Întrebuinţând acest mijloc puternic de educaţiune, muzica ,
societatea corală „Cântarea Dunării” din Giurgiu şi-a propus
să plece în mijlocul fraţilor de la ţară, pentru a le împărtăşi
din comorile preţioase ale cântecelor noastre religioase,
populare şi patriotice; pentru ca prin ele să ne trezim cu toţii
la o viaţă nouă, o viaţă de frăţie neprihănită, de iubire
nestrămutată faţă de Dumnezeu şi faţă de patria noastră,
căreia trebuie să-i jertfim tot ce avem mai bun în viaţă, pentru
a asigura urmaşilor noştri un trai mai fericit. Cântecele
noastre, pornite din inime curate, se îndreaptă către voi şi-şi
caută loc în fundul sufletelor voastre. Ele sunt cântece curat
româneşti, care trebuie să înlocuiască atâtea şi atâtea cântece
neromâneşti, cu care lăutari inconştienţi v-au otrăvit sufletele,
căci n-au nimic de-a face cu simţul nostru românesc.
Deprindeţi-vă dar şi deprindeţi şi copiii voştri să cânte numai
cântecele noastre curat româneşti, căci numai în ele stă
sufletul neamului nostru, în ele sunt cuprinse toate durerile,
toate bucuriile şi toate avânturile simţirilor noastre. La auzul
lor, inimile noastre tresaltă şi fiinţa noastră întreagă e
cuprinsă de o vrajă dumnezeiască. Cu ajutorul acestor cântece
vom putea face din voi şi din copiii noştri oameni buni la
suflet, cinstiţi, temători de Dumnezeu şi vrednici de trecutul
neamului nostru. „
A urmat executarea, de către corul „Cântarea Dunării”,
a cântecelor populare şi patriotice enumerate în programul din
scrisoarea trimisă directorului şcolii la 11 iulie, al cărui cuprins
l-am redat mai sus – cu intercalarea corurilor şi jocurilor
naţionale executate de elevii şi elevele şcolii din acel sat.
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În satul acesta izolat, unde sufletul poporului, rămas
curat poate din cauza acestei izolări, cu o dispoziţie pentru
frumos bine pregătită de părintele lor sufletesc, directorul
şcolii, ori cântările noastre curat româneşti făceau ca inimile
cântăreţilor şi ale auditorilor să bată la unison, expansiunea
sentimentului de frăţietate a crescut până la exaltare, încât
după terminarea serbării, la ieşirea din curtea şcolii, întreaga
suflare, corişti şi săteni, a întins pe şosea o impunătoare horă a
Unirii, după terminarea căreia directorul şcolii a mulţumit
coriştilor, evidenţiind măreaţa operă, pe care „Cântarea
Dunării” o îndeplineşte cu aceste şezători de educaţie naţională
la sate.
Ziarul „Universul”, în numărul din 29 iulie 1926,
publică următoarea recenzie asupra acestei şezători:
„Membrii societăţii corale „Cântarea Dunării”, din
oraşul nostru, au organizat o serie de excursiuni culturalmuzicale în câteva comune din Vlaşca. Prima a fost duminica
trecută în comunele Comana şi Falaştoaca. În Comana au fost
primiţi de reprezentaţii autorităţilor şi multă lume. Din gară
au pornit la mânăstire, unde au dat un concert religios, sub
conducerea d-nului prof. A. Bărbulescu, directorul artistic al
societăţii, care s-a încheiat cu imnul patriarhal de G. Cucu.
Apoi au trecut în comuna Falaştoaca, descinzând la noul local
de şcoală, unde se aflau toţi locuitorii din comună, în frunte cu
directorul şcolii. Apoi s-a dat o frumoasă producţiune
muzicală, compusă din cântece religioase, populare şi
patriotice, care au fost ascultate cu multă atenţiune de
numeroasa asistenţă. D-nul prof. Bărbulescu a vorbit despre
rolul muzicii în educaţiunea poporului. Directorul şcolii a
mulţumit în numele locuitorilor, membrilor societăţii pentru
frumoasa iniţiativă de a se coborî în mijlocul satelor,
împărtăşindu-le comoara cântecelor noastre naţionale.”
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Excursiunea la Turtucaia, 29 august 1926.

Seria excursiunilor de propagandă culturală-naţională
s-a încheiat cu una la Turtucaia, în ziua de duminică, 29 august
1926, acolo unde românii au trăit atâtea veacuri opresiunea
străină; acolo unde în 1916, barbaria bulgarilor a înroşit
pământul cu sângele fraţilor noştri, pe care i-au atacat
mişeleşte, pe la spate, şi au măcelărit femei şi copii români.
Acolo societatea noastră şi-a spus cuvântul de preamărire a lui
Dumnezeu, de pomenirea şi cinstirea martirilor neamului
nostru, de mângâiere şi înălţare sufletească pentru fraţii români
ce au mai rămas în viaţă acolo. În vederea acestei excursiuni,
societatea noastră a trimis în ziua de 21 august, tuturor
membrilor ei de onoare şi amatori, următoarea adresă, nr. 55:

Domnule membru,

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că, societatea
noastră a organizat o excursiune cu vaporul până la
Turtucaia, în ziua de duminică, 29 august. La această
excursiune pot lua parte şi membrii de onoare şi membrii
amatori. Costul transportului cu vaporul este de 120 lei de
persoană, dus-întors. Îmbarcarea se va face la canalul Sf.
Gheorghe, de unde vom pleca fix la orele 6 dimineaţa. Sosirea
în Turtucaia, la orele 9 dimineaţa, când vom merge la
biserică, unde corul societăţii va cânta Sf. Liturghie. La orele
4 p.m. ne vom îmbarca, pentru ca la 8 seara să fim înapoi la
Giurgiu. Înscrierile se fac la membrii Comitetului, până
sâmbătă, 28 august, orele 12 a.m.
Director, A. Bărbulescu.
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Am trimis, de asemeni, în aceeaşi zi, o altă scrisoare:

D-nului G. Florescu,
Primarul oraşului Turtucaia
Duminică, 29 august, orele 9 dimineaţa, soseşte în
Turtucaia cu vaporul, în excursiunea de propagandă culturală,
societatea corală „Cântarea Dunării”, din Giurgiu. Corul
societăţii va cânta atunci Liturghia la biserica catedrală. Rog,
binevoiţi a aviza parohia bisericii şi populaţiunea.
Duminică, 29 august, la orele 6 şi 45 de minute,
societarii noştri, din toate categoriile statutare, în număr de
peste 150 persoane, pornesc din Giurgiu, pe bordul
remorcherului „Jacques Vuccini”, la S.F.N.D (societatea
franceză de navigaţie pe Dunăre) şi debarcă la orele 9, pe
pontonul Navigaţiei fluviale române din Turtucaia, frumos
împodobit cu ghirlande verzi de brad şi steaguri tricolore
româneşti. Aici am fost îmtâmpinaţi de şefii tuturor
autorităţilor locale. De la debarcader am fost conduşi la capela
de la cimitir, deoarece catedrala era închisă, fiind în reparaţie.
La biserică, corul nostru a dat răspunsurile serviciul Sfintei
Liturghii, oficiat de cei doi preoţi ai bisericii împreună cu
preotul Ştefan Burilescu din Giurgiu, unul din pionii societăţii
noastre, care ne-a întovărăşit acolo şi care, după terminarea
slujbei, a rostit predica zilei, făcând explicarea evangheliei ce
s-a citit, cu aplicări la viaţa zilnică.
După împlinirea primei datorii – preamărirea lui
Dumnezeu – am plecat de la biserică, într-un impunător
cortegiu, oprindu-ne la troiţa ridicată în mijlocul oraşului, în
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amintirea fraţilor noştri, ce şi-au vărsat sângele în luptele
pentru întregirea neamului. Aici s-a oficiat de preoţi un
serviciu pentru pomenirea eroilor. Cuvântarea lui Bibică
Carapancea, de un patetism zguduitor, care, în pasaje ce
aminteau suferinţele de martiri ale fraţilor ucişi mişeleşte de
bulgari acum 10 ani, la Turtucaia, umplură de lacrimi nu
numai ochii rudelor celor morţi, care erau în jurul troiţei, dar şi
a întregii asistenţe; cuvântarea aceasta s-a încheiat cu o
magnifică apoteozare a marii opere înfăptuită de cei morţi,
cărora li se cuvimanin cântece de preamărire, nu bocete. Corul
societăţii a încheiat şi această datorie faţă de eroii neamului,
cântând „Pui de lei”, de I. G. Brătianu şi „Trăiască România
Mare”, de A. L. Ivela.
Ne mai rămăsese de împlinit cea de-a treia datorie,
aceia către fraţii români rămaşi încă în viaţă acolo, datorie pe
care am împlinit-o printr-o şezătoare artistică-culturală, ce a
avut loc la orele 14, în localul Gimnaziului, plin de lume până
la refuz. Şezătoarea s-a deschis cu Imnul regal, cântat de corul
nostru, după care a vorbit directorul gimnaziului, d-nul prof.
Gh. Ionescu, un vechi şi vajnic luptător pentru cauza
românismului, care în vremea dominaţiunii bulgare a suferit
multe persecuţii ale acestora. Domnia sa a făcut un succint
istoric al şcolii româneşti din Turtucaia, arătând nevoile cu
care a avut de luptat în timpul stăpânirii bulgare.
A vorbit apoi avocatul N. Nicolau, fost preot în acel
oraş, arătând că a predat Academiei Române bilete de botez
scrise în limba română, care purtau date cu peste 150 de ani în
urmă. Domnia sa termină asigurându-ne, că sămânţa bună ce
noi am aruncat acolo, va încolţi şi va da roade. Speră, că în
curând va lua fiinţă şi în Turtucaia, o societate românească
similară „Cântării Dunării” din Giurgiu. Corul nostru a
încheiat şezătoarea cu cântece populare şi patriotice. Plecaţi,
am vizitat oraşul, după care la orele 17, un şuier prelung şi
gros de pe vapor, anunţa plecarea noastră înapoi la Giurgiu.
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ACTIVITATEA SOCIETĂŢII DE LA
1 SEPTEMBRIE 1926- 31 AUGUST 1927.

Ca în toţi anii de până acum, stagiunea aceasta s-a
deschis în ziua de Duminică, 6 septembrie 1926, prin reluarea
activităţii corului la biserica „Sf. Treime”, Smârda, când s-au
cântat imnele Sf. Liturghii, după programul următor:

















Ectenia mare în do major, de Mihai Berezowsky
Unule născut, sol, de G. Muzicescu
Bine eşti cuvântat Hristoase, tropar în sol major, de G.
Cucu
Sfinte Dumnezeule, în mi minor,de M. Berezowsky
Slavă Ţie Doamne, sol major, de Ghica-Comăneşti
Mărire Ţie Doamne, de G. Dima
Ectenia mare, de Muzicescu
Heruvicul, de D. Bortniansky
Ca pre împăratul, de A. Fleehtenmaeehu.
Ectenia mică, de D.G. Kiriac
Răspunsurile, mi, glasul V, de G. Dima
Sfânt Domnul Savaot, sol, de G. Dima
Pre Tine te lăudăm, do minor, de Ed. Wechmann
Cuvine-se cu adevărat, sol major, de Ed. Wechmann
Lăsaţi pruncii să vină la mine, sol major, de Ioana Gh.
Comăneşti
Imnul patriarhal, si bemol major, de G. Cucu

Concertul de la 22 octombrie 1926, în beneficiul Crucii
roşii române.
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În ziua de 8 octombrie, primăria oraşului Giurgiu ne
trimite următoarea adresă, nr. 9679:

Domnule Peşedinte,
Avem onoarea a vă ruga, să binevoiţi a veni luni, 11
oct., ora 5 p.m., la Primărie, pentru a lua parte la consfătuirea
ce va avea loc în scopul organizării unui concert cu ocazia
organizării a 50 de ani de existenţă a Soc. Crucea Roşie.
Primar, D. Luca.
Secretar, C. Şerbănescu

În ziua de 10 octombrie 1926, primim şi din partea
filialei locale a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a
României, următoarea adresă, no. 210:
Stimate Domnule Director,
Societatea naţională de Cruce Roşie a României
serbează jubileul de 50 de ani în zilele de 17-24 oct. Doamna
Ioana Ghica Comăneşti ne-a făcut deosebita cinste de a ne
trimite „Imnul Crucii Roşii”, compoziţia domniei sale, pentru
aceste serbări. Cu onoare vă rugăm, ca şi corul „Cântarea
Dunării” pe care cu atâta măiestrie îl conduceţi, să ne dea
concursul, alături de alte producţii, preparând şi acest frumos
imn.
Preşedinte, Varvara Gh. Stoenescu.
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În urma consfătuirii ţinute la Primărie, concertul
proiectat a avut loc în seara zilei de vineri, 22 octombrie 1926,
în sala Ateneului din Giurgiu, cu următorul program:
Partea I
1.
Imnul Crucii Roşii, de Ioana Ghica
Comăneşti, cântată de „Cântarea Dunării”
2.
Arie din „Dimorah”, de Mayerbeer,
cântată de Olimpia Vlădescu
3.
Pan, de F. Mendelsohn, cântat de
„Cântarea Dunării”
4.
Arii româneşti, cântate de Olimpia
Vlădescu
5.
Nu-i dreptate şi Hora Severinului, de G.
Dima, cântate de „Cântarea Dunării”
Partea II
1.
Popasul ţiganilor, de Rob Schumann,
cântat de „Cântarea Dunării”
2.
Tosca visi d’arte, visi d’amore, de G.
Puccini, cântată de Olimpia Vlădescu
3.
Doruleţ, doruleţule, cor mixt de A.
Bărbulescu
4.
Arii româneşti, cântate de Olimpia
Vlădescu
5.
Pe dealul cu florile, de E. Mandicesky
6.
Pui de lei, de I.G. Brătianu,
acompaniamentul la pian- D-nul G. Vilnov

În numărul de la 28 octombrie 1926, al marelui ziar
românesc „Universul”, la rubrica „Ştiri din Giurgiu”, găsim
următorul reportaj:
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„Societatea „Cântarea Dunării” din localitate a dat un
frumos concert în sala Ateneului, în beneficiul societăţii
naţionale de Cruce Roşie, cu preţiosul concurs al d-şoarei
Olimpia Vlădescu, profesoară de muzică. Concertul s-a
deschis prin „Imnul Crucii Roşii”, de d-na Ioana Ghica
Comăneşti, executat de corul societăţii. D-na Vlădescu,
acompaniată de pianistul G. Vilnov, a executat artistic Aria
din opera „Dimorah” şi apoi câteva bucăţi româneşti, fiind
bisată. Corul societăţii, sub conducerea d-nului profesor A.
Bărbulescu, directorul artistic, a executat cu mult succes
„Paii”, „Nu-i dreptate” şi „Hora Severinului”, bucăţi care au
plăcut mult asistenţei, răsplătind pe interpreţi cu meritate
aplauze. În partea a doua a programului s-au executat de
către corul societăţii, după cererea generală, „Popasul
ţiganilor” şi multe cântece naţionale, iar d-şoara Vlădescu a
cântat cu multă căldură din opera „Tosca” şi cântece
populare. Concertul s-a încheiat cu imnul patriotic „Pui de
lei”, executat de corul societăţii.

Festivalul artistic-cultural la Ateneu,
în ziua de 25 Octombrie 1926.

Şcoala de arte şi meserii din localitate, care prin
iscusita şi harnica direcţiune a profesorului Gheorghe
Constantinescu, înflorea din zi în zi, organizează şi ea un
festival artistic cultural cu elevii ei. Pentru a da acest acestui
festival o notă atractivă cât mai puternică, direcţiunea solicită
concursul „Cântării Dunării” şi în acest scop ne trimise
următoarea adresă nr. 278, din 6 octombrie 1926:
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Domnule Director,
După cum cunoaşteţi şi d-voastră personal, şcoala de
meserii din Giurgiu are mari nevoi de împlinit spre a putea
corespunde scopului pentru care a fost înfiinţată. Cum aceste
nevoi nu pot fi acoperite cu resursele foarte slabe de care
dispunem, am hotărât să dăm o serbare, din venitul căreia să
cumpărăm unele unelte de care avem urgentă nevoie. În acest
scop fac apel la preţiosul dvs concurs şi al d-nilor membrii ai
societăţii „Cântarea Dunării”, care înscriindu-se în program
cu câteva coruri, ar asigura succesul moral şi material al
serbării, care se va da în sala Ateneului, ce ne-a fost oferită
gratuit în acest scop. Constând pe sentimentul dvs şi al tuturor
membrilor societăţii, sperăm că apelul nostru va găsi ecoul
dorit şi cu această convingere vă rog să primiţi expresiunea
viilor noastre mulţumiri.
Director,
Secretar, C. Georgescu.

G.

Constantinescu,

La acest apel Consiliul de administraţie al societăţii
noastre a hotărât să se răspundă afirmativ, ceea ce s-a făcut cu
următoarea adresă nr. 8, din 10 octombrie:
Domnule Director,
La adresa dvs. nr. 271, avem onoarea a vă comunica
că, Consiliul societăţii a decis a vă da concursul solicitat şi în
acest scop vă rugăm a ne înscrie în program cu următoarele
bucăţi muzicale:
1.
Feerie-n codru, de Fr. Abt
2.
Of! şi iarăşi of!, cor popular din
Bucovina, de E. Mandiceswsky
3.
Ana-Leano! De I. Vidu
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4.

Hora Severinului, de G. Dima

Totodată, veţi binevoi a ne comunica data exactă a
serbării cu cel puţin 10 zile înainte, însoţită de un program.
Delegatul Comitetului, A. Bărbulescu,
Secretar, G. Neiciu.
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Vizita Maestrului D. G. Kiriac la „Cântarea Dunării”

În dimineaţa zilei de Duminică, 31 octombrie 1926,
„Cântarea Dunării” din Giurgiu a fost onorată cu vizita
maestrului D.G. Kiriac, profesor la Conservatorul de Muzică şi
Artă dramatică din Bucureşti, fondatorul şi directorul societăţii
corale „Carmen” din Bucureşti, însoţit de soţia sa, Natalia şi de
d-na Ioana Ghica-Comăneşti.
În gara Giurgiu au fost primiţi şi salutaţi în numele
„Cântării Dunării”, de directorul ei artistic, prof. Anghel
Bărbulescu, care i-a condus la biserica Smârda, pentru a
asculta corul societăţii, care cânta la acea biserică. După
terminarea serviciului liturgic, părintele paroh Ştefan
Burilescu, a mulţumit, în numele bisericii, distinşilor oaspeţi
pentru cinstea ce au făcut acestui sfânt locaş cu vizita lor.
La ieşirea din biserică, coriştii noştri au făcut cerc în
jurul maestrului, care le-a adresat cuvinte de aprecieri
măgulitoare, îndemnându-i să persevereze pe acest drum
frumos şi folositor lor, ţării şi neamului românesc. De aici,
însoţiţi de profesorul Bărbulescu, oaspeţii au vizitat fabrica de
zahăr din spatele bisericii, iar cu trenul de 2 p.m s-au înapoiat
la Bucureşti. Vizita aceasta este pentru „Cântarea Dunării”
mărturia cea mai elegantă şi mai preţioasă, că prin activitatea
ei de până acum, ea şi-a croit drum alături de marile societăţi
similare din ţară şi că exponenţii cei autorizaţi ai mişcării
muzicale din ţara noastră încep s-o cunoască şi să o aprecieze.

Jubileul de 25 ani al Soc. corale „Carmen” din
Bucureşti
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Marea şi valoroasa societate corală „Carmen” din
Bucureşti, fondată în 1901 de maestrul D.G. Kiriac, şi-a
sărbătorit cu mare fast, la Ateneul român din Bucureşti, în
zilele de 20 şi 21 noiembrie 1926, cei 25 de ani de frumoasă şi
rodnică activitate. La aceste serbări au fost invitate şi au luat
parte efectivă prin delegaţi, toate societăţile muzicale din ţară,
cu care „Carmen” a avut legături de camaraderie, printre care a
fost inclusă şi „Cântarea Dunării” din Giurgiu. Au mai fost
invitaţi toţi compozitorii, membrii Guvernului, Sanctitatea Sa
Miron Cristea, Patriarhul României, Academia Română,
profesorii tuturor Conservatoarelor de muzică din ţară,
Inspectorul muzicilor militare, Opera Română din Bucureşti,
cea din Cluj şi societatea „Filarmonica” din Bucureşti.
După cum am arătat mai sus, „Cântarea Dunării” din
Giurgiu a fost onorată cu invitaţie la aceste strălucite serbări,
invitaţie ce ni s-a făcut prin următoarea adresă, din 3 noiembrie
1926:
Domnule Preşedinte,
La 20 şi 21 noiembrie, societatea corală „Carmen”
serbează 25 de ani de activitate culturală muzicală. Aceste
serbări vor fi un nou prilej de întărire a legăturilor frăţeşti
între societăţile care urmăresc acelaşi ideal pentru cultivarea
şi răspândirea cântări româneşti şi am fi fericiţi să vedem cu
această ocaziune în mijlocul nostru şi reprezentanţi ai
societăţii muzicale „Cântarea Dunării” Giurgiu. Răspunsul de
participare îl puteţi trimite d-nului profesor D.G. Kiriac,
Bucureşti, str. General Anghelescu, 117, spre a lua cunoştinţă
din vreme de numărul şi numele delegaţilor şi a se trimite
invitaţiunile cuvenite. Alăturăm aici programul serbărilor.
Preşedinte, Gh. Folescu
Director, D.G. Kiriac
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PS: În cazul când societatea are putinţă de a veni la
Bucureşti şi doreşte să se producă la concertul ce urmează
după recepţie, în ziua de sâmbătă, 20 noiembrie, ora 4-6, la
Ateneu, Vă rugăm a ne face cunoscut din vreme piesele ce
doriţi a executa.
La această invitaţiune am răspuns cu următoarea
adresă, nr. 24 din 11 noiembrie:
D-nule Preşedinte al societăţii corale „Carmen”
La invitaţiunea dvs din 3 noiembrie, avem onoarea a
răspunde că, în şedinţa din 10 noiembrie a Consiliului de
Administraţie al Societăţii noastre, s-a decis în unanimitate de
voturi, ca societatea să participe efectiv şi în corpore la
serbările jubileului de 25 de ani al acelei societăţi. Tot odată
comunicăm că ne simţim foarte onoraţi de invitaţiunea de a ne
produce la concertul de la 20 noiembrie la Ateneu şi vă rugăm
să ne înscrieţi în program cu următoarele două coruri scurte:
1.
Domnul Iisus Hristos,
maestrul Kiriac
2.
Nu-i dreptate, de G. Dima

colind

de

Cu această ocaziune vă aducem la cunoştinţă, că
numărul cântăreţilor din corul societăţii noastre este de 50.
Director artisitic,

Secretar,

Anghel Bărbulescu

T. Atanasiu

Serbările jubiliare „Carmen” au constat din două
concerte date în sala Ateneului Român din Bucureşti, primul în
ziua de 20 nov., în onoarea societăţii de corurile participante,
iar cel de-al doilea dat a doua zi de soc. „Carmen”. La ambele
concerte au asistat: Înalt PreaSfinţitul Părinte Patriarh Miron al
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României, miniştrii Ludovic Mirceanu şi Vasile Goldiş,
compozitorii şi maeştrii muzicieni ai ţării, precum şi un public
foarte numeros.
Primul concert a fost deschis de corul societăţii
„Cântarea Dunării” din Giurgiu, după care au urmat corul de la
Comăneşti, corul Ateneului „Tătăraşi” din Iaşi, fanfară militară
selecţionată, iar cel de-al doilea concert a fost susţinut în
întregime de societatea „Carmen”. „Cântarea Dunării” s-a
afirmat şi de data asta ca un factor important în mişcarea
muzicală din ţară, corul ei impresionând frumos distinsa
asistenţă, care l-a răsplătit cu frumoase aplauze. În scenă
deschisă părintele profesor universitar Nae Popescu,
vicepreşedintele de atunci al soc. Carmen m-a felicitat
adăugându-mi: „astăzi v-aţi asigurat succesul unui concert la
Ateneul din Bucureşti”.
La ieşire am fost întâmpinat de generalul Ludovic
Mircescu, pe atunci ministru al Armatei, care m-a felicitat
spunându-mi că, „în calitate de giurgiuvean, se simte mândru
de succesul nostru”. Alături de dânsul, compozitorii Timotei
Popovici de la Sibiu şi Francisc Hubire de la Caransabeş, au
ţinut să mă aştepte spre a-mi prezenta felicitările lor. Timotei
Popovici mi-a trimis în urmă câteva compoziţii de ale sale şi o
scrisoare, în care scrie textual:
Dragă domnule coleg,
Îmi aduc aminte cu drag de frumoasele serbări
jubiliare ale societăţii „Carmen”, la care dvs aţi avut o
contribuţie preţioasă cu societatea „Cântarea Dunării” din
Giurgiu, al cărei neobosit şi cuminte îndrumător eşti dta. Tot
cu atâta drag îmi aduc aminte şi de momentele deosebit de
plăcute petrecute de mine şi de fiica mea Lia, în mijlocul
însufleţiţilor membrii ai societăţii condusă de dta. Ca un semn
al recunoştinţei şi mulţumirii mele atât pentru preţioasele dvs
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prestaţii la Bucureşti, în cadrul serbărilor „Carmen”, cât şi în
afară de ele, cum şi a manifestaţiunilor de simpatie ce mi-aţi
arătat cu toţii: îndrumător şi membrii ai societăţii „Cântarea
Dunării”, ţi-am trimis pentru societate trei colinde „Florile
dalbe”, iar aici două cântece de stea lucrate de mine pe
frumoase melodii populare româneşti, ce cred că vă va prinde
bine acum de Crăciun. Ulterior când voi dispune de timp, vă
mai trimit.
Cu dragoste pentru d-ta şi toţi membrii societăţii. Vă
salut, Timotei Popovici.
Concertul organizat de Prefectura Judeţului Vlaşca, dat
în sala Ateneului din Giurgiu, în ziua de 2 decembrie 1926.
Sub patronajul d-nei Clotilda Mareşal Al. Averescu

În după amiaza zilei de 2 decembrie 1926, corul
societăţii noastre cântă pe scena Ateneului din Giurgiu, alături
de minunata harpistă Elvira Cupatti, la concertul de gală
organizat de Prefectura judeţului Vlaşca, sub patronajul
doamnei Clotilda Mareşal Al. Averescu. După încheierea
primei părţi a acestui concert, am fost invitat şi condus de
domnul colonel V. Gagiu, prefectul judeţului, la loja doamnei
Averescu, care în felicitările cu care m-a gratulat, a spus
cuvinte de admiraţiune prea măgulitoare pentru corul nostru,
afirmând că e cel mai bun cor de provincie, pe care l-a auzit
până atunci. Domnia sa a rugat pe prefect să ia sub scutul
prefecturii această preţioasă înjghebare de artă şi cultură
naţională, ceea ce a şi făcut prefectul, înscriind în bugetul pe
acel an o subvenţie de patruzecii lei pentru „Cântarea Dunării”.
Ştirea aceasta s-a răspândit repede şi imitând gestul prefecturii,
domnul D. Luca, primarul oraşului Giurgiu, înscrie şi el în
bugetul comunei pe acel an, o subvenţie de treizeci de mi lei.
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Concertul de la 18 decembrie 1926, dat în sala cinema
„Europa” din Giurgiu, cu concursul marelui cântăreţ G.
Niculescu-Basu şi al pianistului Al. Filimonescu, ambii de la
Opera Română din Bucureşti.

În seara zilei de sâmbătă, 18 decembrie, societatea
noastră dă în sala cinematografului „Europa”, cel de-al
şaptelea concert al ei, cu concursul marelui cântăreţ Gh.
Niculescu, care de curând a reportat succese strălucite în ţările
civilizaţiei occidentale ale Europei, precum şi al pianistului Al.
Filimonescu. Redăm mai jos programul concertului:
Partea I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gh. Dima – Sfânt e Domnul
R. Wagner – Corul mirilor
G. Dima – Cucule cu pană sură
Jules Massent – Rugăciunea unui fecioare
I. Vidu – Dragă şi iar dragă
N. Oancea – Trecui valea
C. M. Von Weber – Freischimtz

Partea II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rob Schumann – Victoria
Grieg – Das alte Lied
D. G. Kiriac – Domnul Iisus Hristos, colind
G. Cucu – Imnul Patriarhal
Boito – Ecco il mondo
N. Oancea – Cătălina
D.G. Kiriac – Foaie verde lămâiţă
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La 21 ianuarie 1927, prefectura judeţului Vlaşca ne
trimite adresa nr. 783, în care ne scrie:
Domnule Director,
În ziua de luni, 24 ianuarie, fiind aniversarea Unirii
tuturor românilor, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua
parte la serviciul divin ce se va oficia în catedrala oraşului, la
orele 11 dimineaţa.
Prefect, Popescu.
Secretar, Predescu.

Satisfăcând cererea prefecturii, corul societăţii noastre
a dat răspunsurile la Te Deumul oficiat în acea zi la catedrală,
în prezenţa tuturor autorităţilor civile şi militare.
În seara zilei de 5 martie 1927, societatea noastră dă în
saloanele „Soriţeanu” din Giurgiu, un festival muzical urmat
de bal cu tombolă. Programul festivalului de la începutul
serbării cuprindea numai coruri populare româneşti, iar
tombola conţinea obiecte lucrate artistic de coristele noastre,
precum şi obiecte donate de comercianţii din localitate.
Doamna Aurora colonel V. Gagiu, prefectul judeţului,
organizează un concert, al cărui venit să se dea societăţii
pentru combaterea tuberculozei la copii. Pentru acest concert
domnia sa a apelat şi la concursul „Cântării Dunării”, care
ţinând seama de nobilul scop pentru care se dădea acest
concert, s-a grăbit să-şi ofere concursul ei nepreţuit. Concertul
a avut loc în sala Ateneului, în Dumnica Floriilor, 17 aprilie şi
la el şi-a mai dat concursul orchestra Regimentului 9 roşiori
din localitate.
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Concertul religios din biserica Sf. Treime.
Sfântul locaş al bisericii Sf. Treime din cartierul
Smârda al acestui oraş, biserică în care „Cântarea Dunării” s-a
născut şi a crescut, se deteriorase, iar repararea lui nu se putea
face din lipsă de fonduri. Pentru a veni în ajutorul bisericii,
Consiliul de administraţie al societăţii noastre, de acord cu
Consiliul parohial al biserici hotărăsc ca în ziua de Paşti, corul
„Cântării Dunării” să dea un concert religios, din al cărui
beneficiu net să se dea bisericii 50%, drept contribuţie a
societăţii noastre la această nevoie imperioaă a bisericii.
Concertul a avut loc în locaşul acelei biserici, la data
menţionată, cu următorul program:
1.
Hristos din morţi a înviat, în fa major, de
D.G.Kiriac
2.
Ectenia mare, de G. Muzicescu
3.
Imnul heruvimilor, de D. Bortinevsky
4.
Ca pre Împăratul, de Al. Fleehtonmacher
5.
Sfânt e Domnul Savaot, de G. Dima
6.
Pre Tine te lăudăm
7.
Îngerul a strigat
8.
Tatăl Nostru, de I. Dumitriu
9.
Înnoieşte-te noule Ierusalime, de G. Muzicescu
10.
Bucuraţi-vă întru Domnul, de D. Bortinevsky
11.
Hristos a Înviat, de A. Bărbulescu
Succesul moral şi material al acestui concert contribuie
pentru „Cântarea Dunării” un punct de onoare, căci pe lângă
cântările ei cu care împodobesc sfânta slujbă din acest locaş,
pentru ascultarea căreia vin regulat pe lângă enoriaşii bisericii,
şi foarte mulţi enoriaşi de la celelalte biserici din localitate. Cu
contribuţia materială de la acest concert, „Cântarea Dunării”
pune umărul pentru a nu se nărui un locaş ala Domnului.
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Recunoaşterea „Cântării Dunării” ca societate culturală.

În monitorul oficial, nr. 137, din 22 iunie 1926, apărea
regulamentul legii pentru aşezarea şi aplicarea impozitelor
asupra spectacolelor publice, care prevedea pentru societăţile
culturale privilegiul de a plăti numai 5% din valoarea biletelor
vândute. Pentru a ne bucura de acest privilegiu, era nevoie ca
societatea noastră să îmbrace şi această haină, de a fi
recunoscută de Ministerul Artelor ca „societate culturală”. În
acest scop am trimis Ministerului Artelor adresa nr. 52, din 3
mai 1927, cu următorul cuprins:
Domnule Ministru,
Ca urmare la adresa onor Tribunal Vlaşca, secţia I, nr.
9885 din 12 aprilie a.c., pe lângă care ni s-a înaintat copie după
sentinţa nr. 244, 1925, cu care societatea noastră a fost
recunoscută ca persoană juridică, precum şi copie după statutul
şi actul constitutiv al acestei societăţi, avem onoarea a vă ruga,
să binevoiţi, a aproba, ca societatea noastră să fie recunoscută
de acel onor Minister, ca societate culturală, pentru a ne putea
bucura de avantajul art. 39, din regulamentul de aplicare al
legii pentru aşezarea şi aplicarea impozitelor asupra
spectacolelor publice, publicat în Monitorul oficial, nr. 137,
din 22 iunie 1926.
Director artistic, Anghel Bărbulescu.
Secretar, T. Atanasiu
Garnizoana oraşului Giurgiu, cu adresa nr. 785, din 25
mai 1927, ne scrie:
„Avem onoarea a vă face cunoscut că, în ziua de 2
iunie 1927, „Înălţarea Domnului”, decretată serbare naţională,
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sub denumirea de „Ziua eroilor”, se va sărbători cu o deosebită
solemnitate pentru a slăvi şi pomeni eroii noştri pentru
înfăptuirea României Mari, în care scop vă rugăm a lua parte
cu întregul personal al acestei instituţii.
1.
Locul de adresare: Curtea cercului de
recrutare unde se vor găsi autorităţile civile şi militare,
şcolile, comunităţile, societăţile şi armata, la orele 10
dimineaţa.
Ordinea de aranjament: în mijlocul curţii estradă de
oficierea serviciului divin. Se va forma un careu de trupe şi
instituţiuni şi anume:
Latura stângă, spre str. Al. Filipescu, va fi
ocupată de Reg. 5 Infanterie cu muzica şi drapelul
Cea dreaptă Reg. 10 obuziere cu drapel,
pompierii, marina, cercul de recrutare, etc.
Latura spre clădirea cercului de recrutare,
societăţile şi comunităţile
Latura dinspre grădina Foch, şcolile începând
cu cele primare pe numere crescând şi apoi liceele.
După spaţiile afectate nu le sunt suficiente, ocupă
respectiv, în afară pe trotuare, aceleaşi laturi.
La mijlocul careului , drapelele, icoanele,
clerul, corul, notabilităţile, ofiţerii fără trupă, colivele,
coroanele, etc.
Parada va fi comandată de un ofiţer superior din Reg.
10 Obuziere. Reg. 5 inf. dă 10 oameni sub comanda unui
reangajat, ridică icoanele şi prapurele de la catedrală şi le
transportă la locul de adunare.
2.

Serbarea începe la orele 10:10, prin
„Imnul Regal”, cântat de societatea „Cântarea
Dunării”. La orele 10:15, se oficiază de întregul cler un
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Te Deum, se face pomenirea eroilor şi se citeşte o
rugăciune ocazională pentru eroi. Răspunsurile le dă
corul „Cântarea Dunării”. Regimentele aduc liste de
eroi morţi. La orele 10:30, terminându-se slujba, se
formează convoiul pentru a merge în procesiune la
cimitir.
3.
Procesiunea: ordinea: praporele şi
icoanele, colivele, coroanele, corurile „Cântarea
Dunării” şi „Lyra”, clerul, autorităţile civile şi militare,
muzicile vor cânta marşuri patriotice, orfanii de război,
soţiile şi părinţii eroilor morţi, societăţile şi
corporaţiile, şcolile primare de fete, de băieţi, şcoala
profesională, Institutul Modern, Ortodox, Liceal, şcoala
de muzică, şcoala comercială, comunităţile de toate
confesiunile.
Trupa în ordine: Reg. 5 Vlaşca, cercul de recrutare,
grănicerii, Marina, secţia de pompieri şi Reg. 10 Obuziere
descălecaţi. Ţinuta trupei de serviciu cu capele, ofiţerii cu
chipiu cu trese, eşarf şi decoraţiuni. Procesiunea va urma
itinerariul: str. Al. Lahovari, centru, General Weygand, la
cimitir şi va ocupa loc după cum urmează:
În curtea cimitirului intră drapelele, icoanele,
clerul, colivele, coroanele, corul, notabilităţile şi ofiţerii
fără trupă.
Reg. 5 dă una masă unde se va oficia slujba
Reg. 5 ocupă trotuarul dinspre regiment cu
centrul în faţa intrării cimitirului
Reg. 10 Obuziere în prelungirea reg. 5
Societăţile şi comunităţile în stânga şi dreapta
intrării cimitirului, pe trotuar
Şcolile pe trotuarul din faţa spitalului, în
prelungire spre centru şi în stânga intrării cimitirului,
spre calea ferată.
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4.
La cimitir se va oficia o scurtă slujbă, după care
vor urma cuvântările şi anume:
Reprezentanţii instituţiilor de cultură
Comandantul garnizoanei Giurgiu
Răspunsul Protoiereului
Începutul slujbei se va anunţa prin semnalul de
„Drepţi”. Urmat de un gornist.
Muzica va cânta o rugăciune; o secţie de mitraliere va
trage o salbă, cartuşe de manevră. Terminarea slujbei se va
anunţa de un gornist. După cuvântări, icoanele sunt duse la
biserică.
5.
Parada: după terminarea cuvântărilor,
asistenţa părăseşte cimitirul şi ia loc în faţa Poliţiei
locale, unde va privi defilarea. Ordinea de defilarea:
muzica, societăţile, comunităţile, şcolile şi în urmă
armata, în ordinea arătată mai sus. După defilare,
trupele intră în cazarmă.
6.
Serbări: după amiază în programul societăţii
„Mormintele eroilor”, se prevede:
În fiecare şcoală şi în cazărmi se vor executa
coruri, dansuri şi cuvântări.
În fiecare regiment se ordonă: ca un ofiţer
superior să ţină o cuvântare cu subiectul prevăzut în
alăturatul program la pag. 5.
Comandantul
Bărbulescu.

Garnizoanei
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Giurgiu,

Colonel

Concertul la Ateneul din Giurgiu al clasei de dirijare,
de la Conservatorul de Muzică din Bucureşti, sub auspiciile
„Cântării Dunării”

Într-o întrevedere ce am avut în primăvara anului 1927,
cu maestrul Ştefan Popescu, profesorul clasei de dirijare de la
Conservatorul de Muzică din Bucureşti, am fost întrebat asupra
posibilităţii unui concert ce ar da elevii clasei sale la Giurgiu.
I-am răspuns că, dacă societatea „Cântarea Dunării” ar lua sub
auspiciile ei acest concert, dat fiind ascendentul ei moral şi
legăturile ei cu populaţia oraşului, concertul s-ar bucura de un
succes sigur, dar că pentru aceasta trebuie neapărat hotărârea
Consiliului de administraţie al societăţii, ceea ce maestrul a
acceptat.
Consiliul nostru având în vedere că, prin aceasta, pe
deoparte „Cântarea Dunării” ar contribui şi ea într-o mică
măsură la lansarea în public a viitorilor profesori de muzică şi
dirijori de cor; iar pe de altă parte prestigiul societăţii noastre
creşte, a acceptat să ia sub auspiciile ei concertul pe care vor
să-l dea la Giurgiu elevii clasei de dirijare de la Conservatorul
de Muzică din Bucureşti, sub supravegherea profesorului lor,
Ştefan Popescu.
„Cântarea Dunării” a aranjat pentru aceasta sala
Ateneului, a tipărit şi lansat biletele şi afişele, a aranjat masa
şi cazarea oaspeţilor, precum şi primirea lor în gară. Concertul
a avut loc în seara zilei de 5 iunie 1927, în faţa unei săli pline
de lume. Programul foarte bogat, alcătuit din muzică religioasă
şi populară, a fost ireproşabil executat sub conducerea a 14
dirijori.
Maestrul Ştefan Popescu ne trimite la 1 ianuarie 1928,
următoarea scrisoare:
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Domnule Director,
Am onoarea a vă mulţumi pentru binevoitorul concurs
acordat de dvs şi de societatea „Cântarea Dunării” elevilor
mei, cu ocazia concertului dat de ei în Ateneul din Giurgiu, în
seara de 5 iunie 1927. Vă urez în acelaşi timp ani mulţi şi
fericiţi, spor la muncă şi deplin succces.

Prefectura judeţului Vlaşca ne trimite următoarele
invitaţiuni, cu nr. 12428 şi 18008 ,din 22 iulie 1927:

Domnule Director,
Sâmbătă, 30 iulie, orele 11 dimineaţa, urmând a se
oficia un parastas de 9 zile pentru M.S Regele Ferdinand I, în
catedrala oraşului, „Adormirea Maicii Domnului”, avem
onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua parte la acest serviciu.
Prefect, Căpitan Grogorescu

Domnule Director,
Duminică, 24 iulie a.c., orele 11 dim., urmând a se
oficia un serviciu divin în catedrala oraşului pentru odihna
sufletului M.S Regelui Ferdinand I, avem onoarea a vă ruga să
binevoiţi a lua parte la acest serviciu.
Prefect, Isbăşescu.
Cântarea Dunării a satisfăcut ambele cereri.
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Imnul societăţii „Cântarea Dunării” din Giurgiu

Avântul luat de societate a făcut să se nască ideea unui
imn special al ei, imn al cărui text şi muzică să se potrivească
cu numele şi rostul societăţii, imn cu care trebuie să se
deschidă de acum încolo orice manifestare de propagandă
culturală şi patriotică a societăţii noastre. În acest scop s-au
făcut diferite apeluri pentru text şi din lucrările primite s-a
acceptat lucrarea concetăţeanului nostru Ion Perieteanu:
Cântaţi Cântarea Dunării ce-şi poartă
Din val în val povestea ei întreagă,
Când gândurile în trecut ne poartă
Povestea unui neam din ea se-ncheagă.

Din murmurul de ape se destramă
Cântarea ei spre zările albastre,
Cu mii de braţe înspre ea ne cheamă
Şi cântul ei e-n sufletele noastre.

Slăviţi prin cântec Dunărea măiastră
Ce vine din adânca depărtare,
Să străjuiască în veacuri ţara noastră
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Şi s-o desmierde-n dulcea ei cântare.

Veniţi cu toţi în sfânta înfrăţire
Lăsând simţirea-n vraja-i să sufere,
Să-i îngânăm un cântec de mărire
Prin veacuri viitoare să murmure.

Când gândurile-n trecut ne poartă
Povestea unui neam din ea se-ncheagă,
Cântaţi Cântarea Dunării ce-şi poartă
Din val în val povestea noastră-ntreagă.

Pe aceste versuri frumoase, din care se degajează atâta
simţire românească, directorul artistic al societăţii s-a străduit
să scrie în vara anului 1927, o muzică în care valurile Dunării
să-şi ducă cântul când liniştit şi suav, când tumultuos spre a-l
înălţa spre zările albastre, încheind cu glasul poruncitor al
simţurilor noastre româneşti de a cânta cântarea Dunării, ce
poartă din val în val întreaga poveste a neamului nostru.

119

120

121

122

123

124

125

126

Activitatea Societăţii de la
1 septembrie 1927 – 31 decembrie 1927

Paragraful acesta cuprinde activitatea societăţii numai
pe 4 luni. Adunarea noastră generală, în şedinţa de la 11
septembrie 1927 a hotărât ca începând cu 1 ianuarie 1928, anul
nostru social, care până acum începea de la 1 septembrie şi se
încheia la 31 august, să se schimbe pentru a corespunde cu
anul calendaristic, care a devenit şi anul financiar oficial.
Excursiunea la Silistra şi Călăraşi.
În şedinţa de la 9 august 1927, Consiliul nostru de
administraţie a hotărât, ca înainte de a deschide stagiunea
1927-1928, societatea să îşi încheie activitatea din stagiunea
precedentă, printr-o excursiune şi s-au ales pentru aceasta
oraşele Silistra şi Călăraşi, unde existau câte o societate corală.
În Silistra, societatea „Sedeanca”, iar în Călăraşi, societatea
„Freamătul”. S-a hotărât ca excursiunea să se facă în ziua de 4
septembrie 1927. S-a intervenit la NFR spre a ne închiria un
vapor pentru acea zi. La această intervenţie am primit de la
Agenţia din Giurgiu a NFR, următoarea adresă nr. 6408 din 26
august 1927:

Onor Cântarea Dunării Loco

Spre răspuns la scrisoarea dvoastră, nr 54, avem
onoarea a vă face cunoscut că onor Direcţiunea NFR, a
aprobat să faceţi excursiunea de la Giurgiu la Silistra şi
Călăraşi şi înapoi în ziua de 4 septembrie, cu vaporul „T.
Măgurele”, în următoarele condiţiuni:
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1.
Plecarea din Ramadan va fi la orele 6
dimineaţa, iar înapoierea la Giurgiu în aceeaşi zi, unde
va trebui să sosiţi cel mai târziu la orele 12 noaptea.
2.
Numărul maxim de persoane care vor
lua parte la această excursiune va fi 120 de persoane.
3.
Pentru această excursiune s-a fixat
preţul global de 20.000 lei care se va achita anticipat
la casa Agenţiei noastre.
Am făcut de asemeni următoarele intervenţii:
La Căpitănia portului Ramadan, cu adresa nr. 67, din
17 august 1927:
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că Societatea
noastră a organizat o excursiune pe Dunăre, la Silistra şi
Călăraşi, cu vaporul, în ziua de 4 septembrie, la care vor
participa aprox. 120 de persoane. Plecarea din portul
Ramadan va fi la orele 6 dimineaţa, iar înapoierea în noaptea
aceleiaşi zile. Aducându-vă aceasta la cunoştinţă, cu onoare
vă rog să binevoiţi a ne da cuvenita autorizaţie.

Companiei de grăniceri din portul Ramadan, adresa nr.
70 din 17 august 1927:
Vămii Giurgiu ..... 68...
Poliţiei portului Giurgiu.........69...
„ Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că Societatea
noastră a organizat o excursiune pe Dunăre, la Silistra şi
Călăraşi, în ziua de 4 septembrie, la care vor participa aprox.
120 de persoane. Plecarea din portul Ramadan va fi la orele 6
dimineaţa, iar înapoierea în noaptea aceleiaşi zile.
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Aducându-vă aceastea la cunoştinţă, cu onoare vă rog
să binevoiţi a da dispoziţie gardelor de la pod şi din port, de a
permite circularea autobuzelor angajate să transporte în port
pe membrii societăţii noastre la orele 5 dimineaţa, precum şi
intrarea în oraş la orice oră vom sosi noaptea înapoi.
Cu adresa nr. 55, la Poliţia portului Silistra
56....Căpitănia
57......Compania de grăniceri din portul Silistra
58......Vama
59.......Agenţia NFR
60......Soc. muzicală „Sedeanca”
Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că Societatea
noastră a organizat o excursiune de propagandă culturală în
oraşul dvs, ăn ziua de Duminică, 4 septembrie, când vom sosi
acolo pe bordul vaporului „Turnu Măgurele” al NFR, între
orele 11-12, de unde vom pleca la Călăraşi, la orele 16. Ne
place să credem că pentru atingerea acestui scop vom avea tot
concursul dvs.
Am trimis Prefecturii judeţului Vlaşca următoarea
adresă, nr 71:
Domnule Prefect,
Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă societatea
noastră a organizat o excursiune de propagandă culturalănaţională în oraşele Silistra şi Călăraşi, în ziua de 4
septembrie. Vaporul, cu care vom face această excursiune va
sosi în Silistra între orele 11-12, iar în Călăraşi între orele 1617, pentru ca între orele 20-21 să plece înapoi spre Giurgiu.
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Aducându-vă la cunoştinţă cele de mai sus, cu onoare
vă rugăm să binevoiţi să interveniţi la Prefecturile respective
pentru o primire demnă şi pentru a interesa populaţia locală
la această manifestaţie culturală. Cu această ocaziune
comunicăm că, întrucât nu stăm decât 3-4 ore în fiecare dintre
aceste oraşe, nu este necesar niciun angajament de cazare sau
masă.
Director artistic, Anghel Bărbulescu.
În urma acestor intervenţii de pregătire a terenului,
primim de la Călăraşi două răspunsuri:
1.
Societatea corală
scrisoarea din 30 august 1927:

„Freamătul”

cu

Mult stimate domnule Preşedinte,
Am primit cu deosebită bucurie adresa dvs, nr. 65 din
17 august, relativ la vizita ce doriţi a ne face. În principiu,
salutăm cu cea mai vie plăcere prezenţa dvs între noi, însă,
luând contact cu toate autorităţile menite să contribuie la buna
reuşită a expediţiei dvs culturale, cu regret vă anunţăm că
timpul e rău ales, pentru următoarele motive.
- În ziua de 4 septembrie este toiul bâlciului, care se
face o dată pe an la noi, când lumea din oraş, cu mic cu mare,
consideră ca o datorie tradiţională să nu lipsească din el.
- Un concert sau şezătoare nu a avut nici un succes la
noi, decât seara, aşa e obişnuit publicul călărăşean.
- Lipsesc din localitate toţi şefii de autorităţi,
intelectualii, fiind împrăştiaţi pe la diferite staţiuni climaterice.
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În aceste condiţiuni vă sfătuim a amâna vizita dvs
pentru mai târziu, spre a vă putea primi aşa cum e firea
noastră, a românilor.
Preşedinte, nedescifrabil..
2.Căpitănia portului Călăraşi, cu adresa nr. 1017, din
30 august:
Domnule Director,
Primind adresa dvs nr. 61, din 27 august, am onoarea
a vă comunica, că luând contact cu societatea corală
„Freamătul” din Călăraşi, întrunindu-se în seara de 30
august, când am primit avizul dvoastră, am hotărât:
- Societatea Cântarea Dunării va fi primită la
debarcader de soc. Freamătul
- Plecarea în oraş pentru vizitarea diferitelor
instituţiuni, monumentul, cimitirul eroilor şi bâlciul.
- În ziua de 2 septembrie a fost fixată de timpuriu, căci
atât intelectualii, profesorii lipsesc din localitate, în majoritate
fiind duşi prin alte localităţi.
- Intenţiunea dvoastră de a se da un concert în timpul
zilei nu credem că ar avea reuşită, având în vedere că în ziua
de 2 septembrie cade tocmai când bâlciul din localitate, care
ţine de la 1-12 septembrie, este în acţiune şi nici lumea de aci
nu este obişnuită ca să participe la conferinţe, şezători,
festivităţi, decât după orele 20 seara. Vă asigurăm însă că din
parte-mi veţi acea tot concursul posibil în legătură cu atribuţia
mea şi vă rog a-mi comunica ora când veţi fi la Călăraşi, unde
sunteţi aşteptaţi.
Căpitanul portului Călăraşi, J. Măcărescu.
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Cu toate că aceste două răspunsuri primite nu erau de
loc de natură să încurajeze iniţiativa noastră, totuşi am mers
înainte pentru că, pe de o parte timpul înainta şi se asprea, noi
intram în obligaţiile noastre faţă de biserică, iar membrii noştri
nu mai puteau merge din cauza ocupaţiilor lor, iar pe de alta
pentru că Agenţia NFR Giurgiu ne şi inserase suma de 20.000
lei, pe care nu ne-o mai restituia. Faţă de această situaţie,
Consiliul nostru a decis ca excursiunea să se facă cu orice risc,
angajând două autobuze pentru transportul membrilor, atât
dimineaţa din oraş la port, cât şi la înapoiere noaptea, din port
în oraş şi a stabilit şi concomitent excursioniştilor următorul:
Program
Al excursiunii soc. „Cântarea Dunării” din ziua de 4
septembrie
- Ora 6 dimineaţa, plecarea vaporului din portul Ramadan
- 11-12, sosirea în portul Silistra, prezentări, cuvântări, etc.
- 12-2, masa în Silistra, fiecare manâncă pe cont propriu.
- 2-3, vizitarea oraşului şi înapoierea la debarcader
- 4-4 jumătate, sosirea în portul Călăraşi, prezentări,
cuvântări, etc.
- 4 jumătate-6 jumătate, vizitarea oraşului(în acest timp e
bine ca fiecare să cineze undeva), înapoierea la debarcader.
- 8 seara, plecarea spre Giurgiu.
Societatea anunţă pe această cale pe toţi participanţii că
prezentul program cu orarul indicat în el, se va respecta
întocmai şi roagă stăruitor pe toţi, în interesul reputaţiunii
societăţii, să-i dea concursul în această direcţiune.
Au luat parte la această excursiune aproape 120 de
membrii ai societăţii, dintre care corul compus din: 17 soprane
– Niculina Ionescu, Maria Georgescu, Dida Vizante, Dida
Raiciu, Paula Pelmuş, Netty Lăcătuş, Maria Munteanu, Silvia
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Gazetoarei, Jenica Hristescu, Constanţa Dragna, Maria R.
Popescu, Elena Drăghici, Nela Niculescu, Maria Dumitrache,
Elena Popescu, Elena Aliferian, Maria Iliescu. 11 altişti –
Paula Iliescu, Paula Voiniceanu, Atena Dobrescu, Eleonora
Dobrescu, Florica Stancu, elevii Popescu Gheorghe, Ionescu
Alexandru, Petrache Gheorghe, Voiniceanu Stelian, Popa D.
Gheorghe şi Neiciu G. Nicolae. 9 tenori – Constantin Voicu,
Stelică Petrescu, Marin Ioan, Badea Brătoi, Petre Popescu,
Gheorghe Marinescu, Petre Hristia, Traian Dragu şi Mihail
Neculcea.
13 başi – Ştefan Şahim, Gheorghe Neiciu, Ion
Dragne, Iordan Dumitrescu, Tică Atanasiu, Tudor Popescu,
Mihail Vizante, Dumitru Popescu, Alex Mihăescu, Gică
Călinescu, Stelică Ivanof, Aurel Corbeanu şi Virgil Stoenescu,
în total 50 de corişti, la care se mai adaugă profesorul Anghel
Bărbulescu şi dşoara Olimpia Vlădescu, restul erau membrii
amatori cotizanţi.
În preziua plecării, cam pe la amiază, o ploaie
torenţială s.a abătut peste oraşul nostru, ploaie care a durat
până în dimineaţa zilei de 4 septembrie şi din cauza căreia
câţiva dintre cei înscrişi au renunţat la excursie. Cu credinţa
nestrămutată că Dumnezeu va fi cu noi şi acum, ca
întotdeauna, noi am perseverat în hotărârea noastră şi am
pornit la drum. La orele 6 precis se ridica puntea şi un şuierat
lung anunţa plecarea vaporului ce poartă pe undele bătrânului
Danubiu pe veselii cântăreţi ai societăţii noastre. Abia ieşiţi din
rada portului nostru se înseninează şi blândul soare al
începutului de toamnă îşi scaldă razele aurii în apele albastrei
Dunăre.
Câtă voioşie! Câte glume! Câte râsete şi mai ales câte
cântece zglobii la bordul vaporului! O atmosferă într-adevăr
delirantă. O! De ce n-a fost atunci printre noi o pană măiastră,
care să descrie acele clipe de dumnezeiască trăire? Pe astfel de
timp şi cu astfel de dispoziţie am ajuns la orele 12:30 în portul
Silistra, unde am fost primiţi de câţiva membrii ai societăţii
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„Sedeanca” şi de locotenentul Novac de la garnizoana Silistra.
Am regretat profund că, deşi înştiinţate oficial, din vreme, nici
autorităţile locale, nici populaţia românească din Silistra n-au
răspuns chemărilor noastre la mişcarea culturală-naţională
pentru care venisem acolo.
Din informaţiile pe care ni le-a dat inimosul locotenent
Novac, am putut afla, cu destulă părere de rău că, pe când
bulgarii, turcii şi armenii locali sunt grupaţi în mase compacte,
românii sunt divizaţi în două tabere, care se duşmănesc între
ele: macedonii şi regăţenii. Astfel, prefectul judeţului, cât şi
primarul oraşului, erau macedoni, iar noi, oaspeţii, eram
regăţeni. Tristă şi reprobabilă concepţie. Locotonentul ne-a
mai istorisit cum garnizoana luptă din răsputeri pentru
apropierea celor două tabere româneşti, precum şi pentru
dezvoltarea culturii româneşti în Silistra, în care scop au
înfiinţat de curând un Ateneu, unde se ţin conferinţe şi mi-a
propus ca societatea noastră să ia sub aripile ei mişcarea
artistică românească pe care ei voiesc să o pornească acolo şi
pentru atingerea acestui scop să înfiinţeze o filială a „Cântării
Dunării” în Silistra, care să dezvolte gustul pentru muzica
religioasă şi populară românească, întărind astfel sufletul
românesc de acolo în lupta contra iredentismului bulgar solid
reprezentat prin societatea „Sedeanca”.
Dorinţa locotenentului n-am putut să o traducem în
fapt, din cauza lipsei unui profesor român de muzică în
Silistra, care ar fi trebuit să se înjuge la această muncă grea,
deşi foarte onorabilă. La orele 15:30 am plecat din Silistra, cu
destinaţia Călăraşi, unde am ajuns peste o jumătate de oră.
Aici, de abia intraşi în rada portului şi sufletele noastre amărâte
de ceea ce am întâlnit la Silistra, fură copleşiţi de o mare
bucurie, procurată de mărturia vie a dragostei frăţeşti, cu care o
mare mulţime de călărăşeni ne aştepta pe malul Borcei,
salutându-ne de la distanţă cu necontenite fluturări de batiste.
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Când vaporul nostru se apropia de portul NFR,
împodobit cu ghirlande de verdeaţă, de pe mal Muzica
regimentului 23 infanterie din Călăraşi ne primeşte în sunetele
unui marş care nu încetează decât după acostarea vaporului. Pe
ponton suntem primiţi de şefii tuturor autorităţilor din port şi
de membrii consiliului de administraţie ai societăţii corale
„Freamătul”, în frunte cu vrednicul ei conducător şi animator,
profesorul Calistrat N. Popăcescu, de la liceul „Ştirbei Vodă”.
Pe mal, corul societăţii „Freamătul” ne aştepta cu
cântece şi flori. Îndată cele două coruri surori fură aşezate faţăn faţă. Freamătul ne salută cu nemuritorul „Pe.al nostru steag e
scris unire”, al lui Ciprian Porumbescu, la care Cântarea
Dunării răspunde cu eroicul „Pui de lei” al lui I.G.Brătianu.
După prezentările de rigoare, un cortegiu imens se formează şi
pornim spre oraş oprindu-ne întâi la biserica catedrală. Aci
corul nostru, aşezat în faţa sfântului Altar, cântă rugăciunea
domnească „Tatăl Nostru”, pe melodia psaltică a lui Anton
Pan, lucrată pentru cor mixt de I. Dumitriu şi „Sfânt e Domnul
Savaot”, de G. Dima; iar corul „Freamătul”, aşezat la intrarea
în biserică, cântă axionul duminical „Cuvine-se cu adevărat”
de Ed. Wachmann.
De aici convoiul se îndreaptă spre Palatul Prefecturii,
unde are loc o recepţie în cinstea noastră. Aici, „Freamătul”
cântă celebrul vals „Dunărea albastră” al lui Johann Strauss şi
„Trecui valea mort de sete”, de N. Oancea şi „Hora
Severinului” de G. Dima. Au urmat apoi cuvântări rostite din
ambele părţi.
Entuziasmul crescu şi mai mult, atunci când călărăşenii
propuseră să ne fotografieze împreună, pentru a imortaliza
astfel aceste duioase şi înălţătoare momente de înfrăţire prin
muzică. Propunerea fu tradusă curând în fapt chiar în faţa
palatului Prefecturii şi fotografia ce urmează rămâne de-a
pururi mostră necontestată a acestei sublime înfrăţiri.
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Fotografia de la Călăraşi
- La mijloc, în faţă, profesorii, Calistrat N. Popăcescu şi
Anghel Bărbulescu -
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S-a vizitat apoi bâlciul, care era tocmai în toi, iar la
orele 19, în sunetul vibrantului „Pe-al nostru steag e scris
unire”, cântat simultan de ambele coruri înfrăţite, ne-am
despărţit de dragii noştrii confraţi, pornind cu vaporul înapoi
spre Giurgiu.
Pe o noapte liniştită şi în cântece continue ale coriştilor
noştrii, oboseala inerentă a unui voiaj atât de lung făcut într-un
timp atât de scurt, a trecut aproape neobservată. Marele ziar
românesc „Universul” în numărul său din 11 septembrie,
publică un articol intitulat „Excursia soc. Cântarea Dunării”, în
care scrie:
Giurgiu, 9 septembrie.
Duminica trecută, societatea corală „Cântarea Dunării”
din oraşul nostru, a făcut o excursiune pe Dunăre la Silistra şi
Călăraşi cu vaporul „Turnu Măgurele”. După 5 ore de mers, în
care timp corul societăţii, sub conducerea d-lui profesor
Bărbulescu, a executat multe şi frumoase bucăţi corale,
excursioniştii au ajuns la Silistra, unde au fost întâmpinaţi de
membrii societăţii „Sedeanca”, în frunte cu d-l Calcef, care a
urat bună venire.
După ce a fost vizitat oraşul, la ora 3 au pornit cu
vaporul spre Călăraşi, unde au fost întâmpinaţi de membrii soc.
„Freamătul”, în frunte cu d-nul profesor C. Popăcescu.
Muzica regimentului 23 Ialomiţa a executat mai multe bucăţi,
după care corul soc. „Cântării Dunării” au cântat imnul „Pe-al
nostru steag e scris unire”. După urările de bună venire s-a
format un cortegiu şi întreaga asistenţă s-a îndreptat spre
catedrala oraşului, unde ambele coruri au dat un concert
religios, care a fost mult admirat.
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O donaţie făcută de societate.
Încă de la întemeierea societăţii noastre, direcţiunea
şcolii primare nr. 2 din Giurgiu (str. Frumoasa), a oferit
societăţii noastre cel mai binevoitor azil, punându-ne la
dispozţie sală de clasă, cancelarie, lumină, cpldură, etc., pentru
ţinerea repetiţiilor corului şi pentru şedinţele consiliului de
administraţie şi ale Adunării Generale. În semn de recunoştinţă
şi pentru a ajuta, cât de cât şcoala, în opera ei de instruire a
tinerelor vlăstare româneşti, consiliul nostru de administraţie,
după ce mai întâi s-a interesat de lipsurile de material didactic
al şcolii, a hotărât să-i procure hărţile celor şase continente, în
format mare şi puse pe pânză. Aceste hărţi au fost predate
şcolii cu următoarea adresă, nr. 74, din 21 septembrie 1927:
Domnule director,
În semn de recunoştinţă pentru prea binevoitoarea
ospitalitate ce acordaţi societăţii noastre în localul şcolii ce cu
onoare conduceţi, Consiliul de administraţie al societăţii, cu
unanimitate de voturi, a hotărât a dona şcolii, hărţile celor şase
continente puse pe pânză şi pe care vi-i le predăm odată cu
aceasta.
Primiţi, vă rugăm domnule director, încredinţarea prea
distinsei consireţiuni, ce vă păstrăm.

În ziua de 28 octombrie 1927, prefectura judeţului
Vlaşca ne trimite următoarea adresă, nr. 20001:
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Domnule director,
Sâmbătă, 29 octombrie, fiind aniversarea zilei de
naştere a Majestăţii Sale Reginei Maria, avem onoarea a vă
ruga, să binevoiţi a lua parte la serviciul divin ce se va oficia în
Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, la orele 12
dimineaţa.
Prefect, Al. Isbăşescu
Secretar, Traian Dumitru

Instituirea unui concurs muzical.

În ziua de 3 noiembrie 1927, „Cântarea Dunării” din
Giurgiu, trimite adresa nr. 91, şcolilor secundare din localitate,
cu următorul cuprins:
„În dorinţa de a stimula învăţământul muzical şi de a
contribui prin aceasta la cultivarea sentimentelor frumoase ale
generaţiilor viitoare, societatea noastră a hotărât ţinerea unor
concursuri muzicale anuale printre elevi şi elevele şcolilor
secundare din acest oraş. Primul concurs va avea loc în ziua
de Duminică, 4 decembrie, în localul şcolii primare de băieţi,
nr 2, la orele 4 p.m.
La acest concurs se vor decerna trei premii: premiul I
de 1500 de lei, premiul al doilea de 700 de lei, iar premiul al
treilea de 300 de lei. Concursul se va desfăşura din o probă de
solfegiu la prima vizită, cu analiza solfegiului căzut la sorţi,
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scris în cheia sol, cu maximum 2 accidenţi; precum şi din
conducerea unui cor ales de către candidat din repertoriul
societăţii, executat de corul ei sun conducerea candidatului.
În acest scop, corul societăţii stă la dispoziţia
concurenţilor marţea şi vinerea, între orele 6-7 seara, pentru
repetiţie. Prin înfiinţarea acestor concursuri, societatea
noastră crede că vine şi în ajutorul şcolii, de la care aşteaptă
tot sprijinul pentru atingerea scopului urmărit. Nu ne îndoim
că dvs personal, apreciind scopul cultural ce stă la baza
acestori concursuri, veţi face cea mai întinsă propagandă
printre elevii şcolii dvs, pentru ca această nouă acţiune
culturală din oraşul nostru să poată da roadele aşteptate.
Aducându-vă la cunoştinţă cele de mai sus, vă rugăm
să binevoiţi a ne înainta până la 25 noiembrie un tablou cu
elevii acelei şcoli, ce doresc să concureze.
Preşedinte, Anghel Bărbulescu.

Cu toată buna noastră intenţiune, concursul nu s-a putut
ţine, deoarece dintre toate şcolile de mai sus, nu ne-a răspuns
decât şcoala de arte şi meserii, care prin adresa nr 347, di 29
noiembrie, ne comunică numele a doi elevi care doresc să
participe.
Un alt dar al „Cântării Dunării”
În şedinţa de la 20 octombrie 1927, consiliul nostru de
administraţie a luat în discuţie problema: Cum ar putea
„Cântarea Dunării” să vină în ajutorul sopranei solistă a
corului său, domnişoara Niculina Ionescu, pentru a-şi construi
o casă de locuit pentru ea şi părinţii ei bătrâni?
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Având în vedere marele aport al domnişoarei adus
societăţii de la înfiinţarea ei şi până acum, s-a hotărât ca să se
dea o şezătoare muzicală, al cărui beneficiu net să se predea
dşoarei Niculina, ca ajutor din partea societăţii pentru scopul
arătat mai sus şi, pentru ca beneficiul să fie cât mai
mulţumitor, s-a apelat la toţi membrii cotizanţi ai societăţii, ca
să renunţe la dreptul lor de gratuitate la şezătoare şi să reţie
contra cost biletul de intrare.
Şezătoarea a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 19
noiembrie, în saloanele Petre Vârbănescu din localitate. Acest
gest vorbeşte de la sine: el este încă o mărturie a frumoaselor
sale opere sociale, opere ce chezăşuiesc frumosul viitor al
societăţii.
La 25 noiembrie, Prefectura judeţului Vlaşca cu adresa
nr. 22104, ne scrie:
Domnule Director,
Conform ordinului telegrafic, nr. 25512 al Ministerului
de Interne, urmând ca în ziua de 27 noiembrie, să se oficieze
după Liturghie în Catedrala Adormirea Maicii Domnului, un
serviciu divin pentru odihna sufletului defunctului Prim
Ministru I.I.C. Brătianu, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a
lua parte la acest serviciu, care se va oficia la orele 11:30,
împreună cu elevii.
Răspunzând acestei adrese, am luat parte cu tot corul la
această pomenire.
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Comemorarea defuncţilor corişti ai fostului cor al
bisericii Smârda, premergătorul „Cântării Dunării”

Pătruns de lozinca „În cinstea înaintaşilor stă chezăşia
viitorului unui neam”, consiliul de administraţie al „Cântării
Dunării” a hotărât ca societatea să comemoreze print-un
parastas pe membrii decedaţi ai fostului cor al bisericii
Smârda. În acest scop s-a lansat următoarea invitaţie către toţi
membrii societăţii:
Domnule membru,
În ziua de 15 iunie se împlinesc 20 de ani de la
înfiinţarea corului bisericii Smârda din acest oraş,
premergătorul societăţii noastre. Cu această ocaziune
societatea noastră ţine să comemoreze pe acei care au făcut
parte din acest cor în acest răstimp şi care au trecut în lumea
celor drepţi şi vă rugăm să binevoiţi a lua şi dvs parte la
această pioasă comemorare, care se va face în biserica Smârda,
Duminică, 18 decembrie, la orele 9:30.
Rostul educativ-moral al acestei comemorări este
evident. Ea a imprimat în sufletele tuturor membrilor societăţii
mulţumirea că, atunci când şi ei vor trece în ceia lume,
„Cântarea Dunării” va înălţa de aici de pe pământ, o rugă
pentru odihna sufletelor lor.

Şedinţă de moralizare la Penitenciar
În ziua de 18 decembrie 1927, Prefectura judeţului
Vlaşca, cu adresa nr. 23948, ne scrie:
„În ziua de 25 decembrie, prima zi de Crăciun, orele 10
dimineaţa, urmând a se ţine o şedinţă de moralizare la
142

penitenciarul local, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua
şi dvs parte împreună cu corul acelei societăţi.”
În dimineaţa primei zile de Crăciun, corul societăţii
noastre, împreună cu preoţii bisericii Smârda şi în prezenţa
şefilor de autorităţi, a preşedinţilor societăţilor „Crucea roşie”,
a „Femeilor ortodoxe române”, etc., ţine şezătoarea de
moralizare la penitenciarul local, unde, în faţa deţinuţilor se
oficiază un serviciu divin, se rostesc cuvinte calde de
creştinesc îndemn la reculegere şi se cântă colinde, care au
emoţionat până la lacrimi pe unii deţinuţi. Cântarea colindelor
răscoliră în sufletele lor amintiri duioase din vremurile când
fiind liberi, la casele lor, în familiile lor, în noaptea de moş
Ajun, copilaşii lor veneau cu colindiţa. Am plecat de aici cu
sufletele încărcate de mulţumirea că, am săvârşit cu bine lucrul
Domnului, care zice: „În temniţă am fost şi aţi venit la mine”.
A doua zi, corul dă un concert religios în biserica
Smârda, cu un program ce cuprindea cântări religioase şi
colinde. Şi de data aceasta jumătate din beneficiul net a fost
donat bisericii, pentru sporirea fondului necesar reparaţiei
acestui sfânt locaş, contribuind astfel la buna stare a casei
Domnului.

Activitatea societăţii în anul 1928.

Activitatea tot mai intensă a societăţii noastre, atrage în
sânul ei tot mai mulţi admiratori din toate straturile sociale şi
astfel, în 1928, câţiva intelectuali ies din rezerva de până acum
şi vin să activeze efectiv în corul societăţii, care acum număra
peste 70 de corişti şi coriste. O foarte mare contribuţie a dat
societăţii unul dintre aceşti intelectuali, magistratul Nicolae
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Oprişan, de la Tribunalul local, muzicant diletant, dar cu bună
pregătire.
În ziua de 8 ianuarie, Sfatul negustoresc, secţia
Giurgiu, ne trimite următoarea adresă, nr 41:
„ Onor Societatea „Cântarea Dunării”- Loca
Sfatul negustoresc secţia Giurgiu, dând în seara zilei de
8 ianuarie o serată intimă în saloanele P. Vârbănescu, cu
onoare vă rugăm să binevoiţi a lua parte dându-ne preţiosul
dvs festiv.
Preşedinte, V.G Cornescu
Secretar general, I.M Georgescu

În după amiaza zilei de Duminică, 15 ianuarie,
magistratul Nicolae Oprişan ţine o conferinţă la Ateneul din
localitate, vorbind despre „Muzica populară românească”, cu
demonstraţie făcută de „Cântarea Dunării”, dirijat de data
aceasta de conferenţiar. Corul a executat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nu-i dreptate
Hora Severinului
Doruleţ, doruleţule
Ileana
Foaie verde şi-un dudău
Lugojana

În numărul din 20 ianuarie, a apărut în ziarul
„Dimineaţa” următoarea recenzie:
„ Ieri a avut loc la Ateneul local solemnitatea
deschiderii seriei a doua a conferinţelor ce se vor ţine în acest
an la Ateneu. Societatea corală „Cântarea Dunării” a dat
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concursul său la această solemnitate. Dnul magistrat Nicolae
Oprişan a ţinut o frumoasă conferinţă despre muzica populară
românească
Dsa a început prin a aminti primele începuturi ale
muzicii populare româneşti. A vorbit documentat şi frumos
despre doinele ciobanilor, despre cântecele populare răspândite
de bătrânii cântăreţi de odinioară, în frunte cu Barbu Lăutaru,
despre cântecele popularizate, apoi de lăutarii de mai târziu şi a
relevat dezvoltarea ce a luat muzica noastră populară în ultimii
ani, graţie compozitorilor noştri din Regat şi din Ardeal.
Frumos expusă într-o formă îngrijită, conferinţa d-nului
Oprişan a plăcut mult publicului giurgiuvean, care l-a aplaudat
călduros.
Au urmat apoi coruri din Dima, Muzicescu,
Teodorescu, executate de corul societăţii, sub conducerea dnului Oprişan, care s-a dovedit un bun cunoscător al muzicii şi
un talentat dirijor. Piesele corale au fost foarte bine executate
de cor, graţie sârguinţei depusă de profesorul Anghel
Bărbulescu şi a elementelor valoroase ce compun corul. A
făcut o plăcută impresie în public gustul d-nului magistrat, de a
îmbrăţişa cu atâta căldură mişcarea muzicală întreţinută cu
multă perseverenţă în oraşul nostru de o mână de idealişti
fanatici, care nu dau îndărăt. E un gest care îi face cinste.”

Un concurs muzical pe ţară
Universitatea populară din Bucureşti a publicat în
ziarul ,,Universul’’ urmatorul concurs între societăţile
muzicale din ţară: ,,Secţia artistică a Universitaţii populare din
Bucureşti, a organizat un concurs între toate societaţile de
muzică
orală
şi
instrumentală
din
ţară,,
Concursul se va ţine în Bucureşti în zilele de 20 si 21 mai a.c şi
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va fi pus sub patronajul ministerelor de arte şi instrucţiuni
publice.
Societăţile si orice organizaţie muzicală (fanfare ,
orghestre coruri laice şi bisericeşti) care doreau să ia parte la
acest concurs, sunt rugate să-şi trimită adresările la
Universitatea populară din Bucureşti, bulevardul I.C Brătianul
41 (sectorul 5), până la 6 Mai a.c spre a li se face cunoscut
condiţiunile concursului şi premiile ce se vor acorda. Se va
comunica Universităţii şi numărul membrilor participanţi , în
vederea încarţuirii şi pentru obţinerea gratuit sau cu preţ redus
a călătoriei pe C.F.R. Consiliul se administratie al Societăţii
noastre, în urma avizului concursului ei artistic, a hotărât ca şi
corul,, Cântării Dunării din Giurgiu să ia parte la acest concurs.
În urma acestei decizii Societatea noastra a trimis Universităţii
populare din Bucureşti adresa N:33 din 24 Aprilie în care
scrie: Avem onoarea a vă aduce la cunostinţă că Societatea
noastră doreşte să participe cu corul său la concursul de la
Universitatea ce se va ţine în zilele de 20 si 21 Mai a.c în
Bucureşti , publicat in ziarul ,,Universul,,. În acest scop vă
rugăm să binevoiți a se comunica condițiunile
concursului.Corul Societății noastre numără 73 de persoane,
dintre care 32 feminine.
Președinte A Bărbulescu .
Secretar G Neiciu
Nu cunoaștem motivele pentru care concursul nu s-a mai ținut.
La 23 Mai 1928 Prefectura Județului Vlașca ne trimite
adresa N:11.420:
Domnule Director
Joi 24 Mai a.c urmând a se sărbători ,,Ziua eroilor,,
avem onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte la serviciul
religios care va avea loc în curtea cercului de recrutare la ora
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10 dmineata. În urmă va avea loc procesiunea la cimitirul
Eroilor din curtea Spitalului Județean, conform programului
stabilit.
Prefect, Isbășescu
Secretar, Tr Dumitru
Pe această adresă, aflată în dosarul de corespodență al
Societății pe 1928, e următoarea notație facută de Președintele
,,Cântării Dunării ”.
La dosar: Corul Societății a dat răspunsurile la
serviciul Divin afișat în curtea cercului de recrutare, în
prezența autorităților și a mii de cetățeni asistenți.
Președinte, A Bărbulescu
24.V. 1928

Serbarea Culturală din comuna Clejani- Vlașca.
Duminică 29 Iulie 1928
După sărbătoarea sfinților apostoli P etru si Pavel (29
Iunie) corul Societății intrând în vacanță bisericească, ce
durează până la 1 Septembrie, ne-am gândit la o nouă expediție
cultural națională alegând pentru aceasta satul Clejani din
Județul nostru Vlașca, la depărtare de 55 km de Giu rgiu și
am fixat data de Duminică 29 Iulie1928. Imediat după aceasta
am intrat in corespodență cu doi entuziaști intelectuali din acel
sat. Conducătorul tehnic Vasile Bărbulescu și Judecătorul
Aristide Ioanid, cărora le-am scris că am dori să venim la
Clejani pentru o manifestație creștinească și românească; adică
să cântăm la Sfânta Liturghie, ce se va oficia atunci în Biserica
satului și să ținem o șezătoare artistică - culturală în fața
sătenilor din Clejani și din satele vecine, căci am dori să se
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invite toate satele din apropiere. Le-am scris că am dori, ca in
cele câteva ore cât vom sta acolo, în venele tuturor să pulseze
cât mai puternic sângele purificat de sentimentul național românesc, ce se va degaja din toată acțiunea noastră de acolo.
1: Scrisoarea Conducătorului tehnic Vasile Bărbulescu:
- ,, Am primit scrisoarea ta și imediat m -am spus cu
Aristide în legătură incepând lucrul. La telefon am venit și
n-am putut vorbi cu tine, plecaseși. Totul se va face așa cum
trebuie ca să rămâneți mulțumiți. Aristide îți scrie mai pe larg
Veniți pe șoseaua Gostinari (Singureni, Epurești, Bulbucata,
Velea), căci noi vă primim la capul aleei Clejani ,, din spre
Velea” .
– Vasile.
2: Scrisoarea Judecătorului Aristide Ioanid: 25 Iulie 1928
- ,, Deși timpul este foarte scurt, totuși dragostea cea mare ce
o port societății corale , Cântarea Dunărei ” a făcut ca toate
greutățile să le preîntîmpin cu ușurință. Eu eram bolnav când a
venit Dl Bărbulescu la mine cu scrisoarea ta. Nu-ți poți
închipui ce bucurie mi-a produs această surpriză. Astăzi fiindumi mai bine am luat măsurile ce cred necesare pentru a vă face
o primire cât mai frumoasă. Am invitat învațătorii și preoții
din comunele vecine și aducătoru l acestei scrisori poartă la el
și initațiile către Prefect și Revizorul școlar. Dacă ai timp du -te
cu e lca să știe cui să le prezinte. Dl Barbulescu este un prețios
colaborator al meu, care este animat de aceiași dragoste pentru
voi ca și mine. Deși am format un comitet de recepție din
intelectualii de aci, totuși eu si Dl Bărbulescu ne luptăm căci
avem dorința de a vă satisface pe deplin. Sper, ca totul să iasă
repet,
timpul
este
foarte
scurt.
bine:
deși,
Vă așteptăm doar Duminică dimineața la orele 9 pe Alee, la
capătul dinspre școala velea, unde va avea loc primirea”.
Cu toată dragostea, Aristide.
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Socotesc util, să redau aci textul inimosului manifest,
pe care Comitetul de inițiativă l -a lansat prin sate cu această
onoare:
Iubiți sateni,
Duminică 29 Iulie 1928, la orele 9 dimineața, sosește în
comuna Clejani, societatea muzicală ,, Căntarea Dunărei” din
Giurgiu, pentru a cânta liturghia la sf biserică și apoi a ține o
șezătoare culturală. Această vizită constituie pentru noi cei
care trăim la țară, un adevărat eveniment cultural și ținând
seama de rolul important pe care îl are această societate în
raspândirea prin satele județului nostru a frumoaselor cântece
populare de prin diferitele ținuturi ale României Mari, am ținu
seamă să cinstim cum se cuvine pe acei care vin să ne procure
o atât de mare mulțumire sufletească. De aceia dorim ca de la
această frumoasă manifestție a cântecului românesc de
pretutindeni să nu lipsească nimeni.
Veniți dar cu toții Duminică dimineața la ora 9 să -i
întâmpinăm pe membrii acestei societăți, pe Aleie, la capătul
dinspre școala veche.
Veniți tineri și bătrâni, ca împreună cu dânșii să
mergem la biserică, unde să ascultăm cu evlavie sfănta
liturghie.
Veniți toți cari simțiți românește, să ascultați cântecele
fraților voștri din Transilvania, Bucovina și Basarabia.
Veniți în haine de sărbătoare, la marea sarbatoare a
grâului românesc.
Nu se va lua nicăieri nici o plată.
Comitetul de inițiativă.
Astfel pregătit terenul, sătenii din Clejani și din
comunele vecine așteptau cu nerăbdare pe harnic ii semănători
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ai ,,Cântării Dunarii ” din Giurgiu, să vie acolo pentru a
revarsa din sufletele lor, cu dărnicie, binecuvântata sămânță,
menită să întărească în sufletele lor credința și speranța în
Atotputernicul Dumnezeu și dragostea nețărmurită pentru
Patria și Neamul nostru românesc. Pe un timp spledind în zorii
zilei de Duminică 29 Iulie 1928, coriștii noștri, îmbarcați întrun autobuz mare pe care ni-l pusese gratuit la dispoziție
proprietarul lui dl Hariton Burilescu ( Nea Aritică cum îi
spuneam coristele) am pornit din Giurgiu cu destinația
Clejani. În zborul mașinei și în cântecele voioase alae fetelor
noastre, cele două ore de drum cu trecut pe nesimțite. Pe la
orele 8 ajunsesem cam la o jumătate de kilometru în fața
Clejanilor. Aci furăm opriți de 2 tineri studenți originari din
Clejani, care ne prezentară primul salut și ne însoțiră până în
sat. Ceia ce ne-a uluit chiar în clipele acelea a fost minunata
panoramă sfeerică ce se desfășoară înaintea ochilor noștri: De
aci , și până -n sat de o parte și de alta a șoselei, erau înșirați din
distanță -n distanță, elevi și eleve de curs primar în costume
naționale, ținând în mâini stegulețe de foiță cu tricolorul
românesc. La capătul aleei din marginea satului un splendid
are de triumf din ghirlande de vacanță împletite cu zeci de
stegulețe tricolore , având la mijloc pus o pancardă cu
,,
Bine
ați
venit”.
inscripția:
În dreapta arcului de triumf elevii școalei de meserii din
Clejani, în costume de mici dorobanți au luat ,, armele pentru
omor” în timp ce gorniștii lor sunau acest semnal.
În stânga arcului de triumf un taraf alegoric de lăutari,
reprezentând taraful lui Barbu lăutaru îmbrăcat în costum nea primit cu un marș.
Fantezia bogată de artist a lui Aristide Ioanid și
iscusința tehnică a lui Vasile Bărbulescu dându -și mâna s-au
întrecut în creație. La descinderea din autobuz o fetiță îmi
prezintă un splndid buchet de flori naturale, iar un băiețel de
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vreo 9 anișori citește următoarea poezie ocazională, creațiea
fratelui său mai mare, care e student.

Bine ați venit!

Bine ați venit pe aceste locuri,
Bine ați venit cu c ânt și flori;
Dați mâna astăzi frați cu toții,
Hora unirii s-o jucăm,
Noi vă primim cu voie bună
Iubiții noștri cântători.
Pe plaiurile scumpe nouă
Ce am știut să le apărăm.
Noi vă primim pe al nostru plai,
Cu sufletul plin de bucurie
Și apoi spre Cel de sus cu toții
S- aducem slavă și cântări;
Sărbătorind ziua de astăzi
În cinstea ,, Regelui Mihai”.
Trăiască România Mare,
Cea mai frumoasă dintre țări.
D. Ionescu

În spatele arcului de triumf șoseaua era înțesată de
săteni- plugari și intelectuali, atât din Clejani, cât și din
comunele învecinate, având în mijloc Comitetele de recepție.
În numele tuturor suntem salutați de venerabilul Director al
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Școalei de meserii din Clejani d-l Constantin Cernătescu. După
ce le-am mulțumit în numele ,, Cântării Dunărei” pentru
însuflețita și magnifica primire ce ne-au făcut, corul nostru a
intonat ,,Trăiască România Mare” și Pe-al nostru steag e scris
Unire”. Escortați apoi de tot acest alai,într-un convoi
impunător, am pornit pe alee spre biserica satului. Pe toată
lungimea aleei pomi, ce o strajuiesc de o parte și de alta erau
împodobiți cu stegulețe tricolore; iar de la fiecare copac la
vecinul lui din față atârnau pancarde, pe care se citeau:
,,Trăiască Cântarea Dunărei”. ,,Doină , Doină cântec dulce”
etc.. La biserică serviciul sfintei liturghii a fost oficiat de un
sobor de șase preoți, protos fiind preotul căpitan Nicu
Popescu, care venise cu noi de la Giurgiu.
Răspunsurile au fost cântate decorul societății noastre. După
terminarea sfintei liturghi, parohul bisericii preotul Gheorghe
Ianulescu a rostit cuvinte de mulțumire corului ,, Cântarii
Dunărei”, care a împodobit cu cântările lui sfăntul locaș al
Domnului din comuna Clejani.
,,Ne-ați făcut, să trăim aevea într -un vis fericit, care ne
purta pe norii cerului pentru a asculta corul Heruvimilor și
Serafimilor ce cântau imnuri de slavă Atotputernicului lor și al
nostru Stăpân”. – spuea părintele Enescu: -,, Vom păsta
neștearsă, în sufletele noastre către bunul și milostivul n ostru
Creator. ÎN numele bisericii aduc ,, Cântării Dunarei” in
Giurgiu binecuvântari și urări de prosperitate pentru a aduce
cât mai multe și mai prețioaseură ri lui Hristos.
În numele Societății noastre a răspuns părintele căpitan
Nicu Popescu arătând scopul ,,Cântarii Dunărei”, care și-a
impus de bunăvoie sarcina unui spinos dar nobil apostol în
slujbele lui Dumnezeu, a țării și a neamului nostru.
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S-a vizitat apoi biserica: o podoabă arhitectonică și cu o
minunată pictură executată d e defunctul nostru prieten
iconograf Tătărescu, în stilul Renașterii.
La intrarea în biserică , pe dreapta, este mormântul în
care zace îmbălsămat într-un sicriu de cristal, un oarecare
maior Mișa, de origine sârb, fost proprietar al moșiei Clejani,
ctitor al bisericii de acolo și se zice , fost prieten al Regelui
Carol I, care venea deseori acolo la vânătoare. După vizitarea
bisericii am fost conduși, cu acelaș ceremonial, înapoi la
Aleea, pe care venisem si pe care, în fața școalei, se aranjase
ținerea șezătoarei culturale care trebuia să se desfășoare în fața
asistenței acelei imense asistențe.
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Șezătoarea a fost deschisă cu Imnul Regal cântat de corul
nostru. Au urmat cântări pline de însuflețire, rostite atât de
intelectuali din Clejani și satele vecine, cât și din partea
noastră.
S-au
cântat frumoase cântece populare din mai toate ținuturile
românești, plimbând pe această cale, pe ascultătorii noștrii pe
meleagurile din Ardeal, Banat, Bucovina, etc: ,-precum și
cântece eroice, care au redeșteptat sentimentul dragostei și al
datoriei de apărarea Patriei:,- sentimente exteriorizate de ei
prin delirantele și necontenitele lor aplauze. Corul nostru a
încheiat serbarea cântand ,, Trăiască România”. La orele 13 și
jumătate serbarea luând sfârșit am fost conduși pe o pjiste de la
marginea satului, unde ni s-a servit masa și unde într-o
exuberantă ambianță în cântări vocale și de patefoane, în
jocuri, s-a petrecut până la orele 19, când, după un cordial
rămas bun, ne-am ânbarcat în autubuz pornind înapoi acasă cu
conștiința dato riei pe deplin împlinită.
.
,,Cântarea
Dunării” a închis o nouă pagină frumoasă în istoria ei. În
marele ziar ,, Universul” cu data de 2 August 1928, la rubrica
,,Știri de Giurgiu” a apărut, sub semnătura Șahim următoarea
recenzie: Din inițiativa d.lor judecător Ioanid și conducătorul
tehnic Vasile Bărbulescu, cu concursul d.lui senator Alex
Alimănescu, avocat C. Anastasu și C. Cernătescu, directorul
școalei de meserii din comuna Clejani a fost duminica 29 Iulie
în numita comună o serbare culturală dată de cunoscuta
societate muzicală ,, Cântarea Dunării” din orașul nost ru, de
sub conducerea d.lui profesor Bărbulescu.
Satul întreg
îmbrăcase haina de sărbătoare, școlărimea în costume
naționale, micii dorobanți ai școalei de meserii din Clejani cu
trompete au ieșit în întâmpinarea membrilor soc. ,,Cântarea
Dunării, care au sosit în comună la ora 10 dimineața. Biserica
satului, o minunată construcție cu picturi prețioase, a fost
ținută de lume, care a asistat la serviciul liturgic oficiat de un
sobor de 6 preoți, în frunte cu preotul căpitan Nicu Popescu
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din Giurgiu, răspunsurile fiind date de corul ,, Cântarea
Dunării”.
După terminarea serviciului divin, preotul căpitan Nicu
Popescu într-o frumoasă cuvântare a arătat scopul societății
Cântarea Dunarii și frumoasele servicii ce aducee neamului
prin propagarea cântecelor populare și a celor religioase. De la
biserică asistența a trecut pe aleea din fața școalei unde s -a
executat un concert de muzică românească, dirijat de domnii
profesori Bărbulescu și Nicolae Oprișan magistrat.
La
scrisorile de mulțumire pe care secretara le-a adresat tuturor
celor ce au contribuit la această mareață sărbătoare
românească, au primit din partea domnului judecător Aristide
Ioanid o scrisoare de răspuns, cu data de 12 Septembrie 1928
și cu următorul conținut:

Domnule Președinte,
Țin să vă mulțumesc din adâncul inimii pentru
cuvintele măgulitoare ce mi-ați adresat în scrisoarea ce mi-ați
trimis-o.
Simt o bucurie imensă, că împreună cu membrii
societății ,, Cântarea Dunării” nu v -ați îndoit o clipă de
sentimentele de dragoste nemărginită ce mi-au animat amintirii
din timpul celor mai frumoși ani ai vieții mele, când am făcut
și eu parte din modestul cor al bisericii sf ,,treime” care astăzi
mulțumită priceperii și muncii titanice ce ați depus, secundată
de bunăvoința membrilor coriști, a deveni corul care poate
egala oricând pe cele mai bune din țară. Ceea ce ați făcut
dumneavoastră din corul bisericii ,, Sfânta Treime” , este o
adevărată minune, pe care critica muzicală ar trebui să o releve
cât mai curând în termenii cei mai elogioși. Va fi fără indoială
o bine meritată răsplată față de niște oameni modești și
harnici, care pe lânga grijile zilei de mâine cutează să se
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gândească și la artă care înobilează suflete și-l aproprie pe om
de Dumnezeu.
Idealul care îl urmărește este măreț și demn de orice
laudă și cred că nu există suflet românesc care să nu vă
îmbrațișeze cu căldură dându-vă mână de ajutor în îndeplinirea
lui.
Ceea ce am făcut eu pentru dumneavoastră în clejani,
socotesc că este puțin față de ceea ce ați făcut dumneavoastră
față de toți locuitorii acestei comune în sufletele cărora ați
sădit o dragoste mai curată și mai puternică pentru frații din
ținuturile aliate la patria mumă, ale căror cântece făcându-mile cunoscute, le cântă astăzi flăcăii și fetele noastre pe aleea
bătânilor salcâmi. În prea puținul timp pe care l -am avut,
evident că nu am putut să vă pregătim o primire așa cum
doream și cum ați fi meritat. Nădăjduisem însă că în anul viitor
să ne faceți din nou cinstea de a veni în mijlocul nostru și
atunci știind cu mult timp înainte ziua cea mare a scumpei
revederi, să organizez mai bine programul serbărilor.
Până atunci însă vă doresc din tot sufletul succese
strălucite pretutindeni și vă rog să mă considerați ca prietenul
cel mai devotat al Societății și să primiți sentimentele mele de
caldă afecțiune.
Ar. Ioanid
Magistrat com. Clejani Vlașca
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Sfințirea bisericii din comuna Chiriac- Vlașca

În dimineața zilei de Duminică 14 Octombrie 1928
coriștii noștri îmbarcați într-un autobuz, pornesc spre Comuna
Chiriac din Județul nostru Vlașca, cale de aproape 30 kilometri
pe șoseaua Județeană Giurgiu -Pitești, pentru a lua parte activă
la slujba de sfințire a bisericii din acea Comună, care fusese
reparată cu sumele colectate de la săteni de vrednicul și
distinsul preot al Comunei Alexandru Constantinescu care mai
târziuavea să vină paroh al Catedralei din Giurgiu și Protopop
al Județului Vlașca și Președi nte al Cântării Dunări.
Sfințirea bisericii s -a făcut de Protopopul de atunci
Gheorghe Popescu, înconjurat de un sobor de preoți, iar
răspunsurile la toată slujba au fost date de corul societății
noastre.
După masă localul școalei din Chiriac era plin până la
refuz de sătenii din Chiriac și comunele învecinate, la care se
adăugase și câțiva intelectuali din Giurgiu care veniseră aci cu
această ocaziune și anume Prefectul Alexandru Isbășescu,
deputatul Dumitru Iuca- șeful Partidului Liberal din vlașca –
magistratul Nicolae Oprișeanu și avocatul Diomed Verziu, fost monah. Aci,– în localul școalei, s-a ținut o șezătoare
artistică- culturală. La care corul nostru a intrat în program cu
câteva coruri populare românești și a încheiat serbarea cu
imnul patriotic. ,,Pe-al nostru steag e scris ,, Unire” de Ciprian
Porumbescu. Deputatul Luca a rostit aci o vibrantă cuvântare,
în care a evidențiat frumoasa operă creștinească savârșită de
locuitorii satului sub conducera vrednicului lor păstor
sufletesc,- preotul Alexandru Constantinescu. Trecând mai
departe oratorul aduce cuvinte de laudă societății.. Cântarea
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Dunării”, a cărei activitate fără cuget pe ogorul creștinismului
și românismului în acest Județ, va deschide desigur, o pagină
frumoasă în istoria culturii românești. În numărul de la 18
Octombrie 1928, ziarul ,,Universul” publică un articol întitulat:
Sfințirea unei biserici în Județul Vlașca, în care scrie: Duminica trecută s-a făcut cu deosebită solemnitate sfințirea
bisericii din Comuna Chiriac (vlașca), care a fost restaurată cu
fondurile strânse de la locuitori de preotul Constantinescu,
parohul bisericii. Dimineață s-a oficiat serviciul Divin de mai
mulți preoți, în frunte cu preotul Gheorghe Popescu,
răspunsurile fiind date de corul societății muzicale,, Cântarea
Dunării” din orașul nostru, sub conducerea d -lui prof
Bărbulescu. Au asistat la solemnitatea domnii A- Isbășescu,
prefectul Județului, deputat Dțiu-Iuca, avocat D- Verziu și
foarte multă lume. După terminarea seviciului religios,
protoereul Popescu a ținut o predică, evidențiind frumosul act
românesc săvârșit de locuitorii din ac ea comună care au
contribuit la repararea bisericii. Preotul Constantinescu a făcut
darea de seamă, arătând cum s-au întrebuințat sumele colectate
de la locuitorii, mulțumind d-lui deputat Iuca pentru ajutorul
obținut prin stăruința d -sale, din partea Ministrului Cultelor,
cum și d -lui prefect care a înscris în bugetul județului, suma de
20 de mi lei ,în acelaș scop. După masă s-a ținut o șezătoare în
localul școalei la care a asistat tot satul. – corul ,,Cântarea
Dunării ” a executat multe coruri naționale românești, care au
fost calduros aplaudate. Domnul deputat Iuca, într-o frumoasă
cuvântare, a adus mulț umiri preotului Constantinescu și
sătenilor, relevând apoi strălucirea pe care a dat-o acestei
srbări creștinești contribuția societății ,, Cântarea Dunărei”,
care a afirmat încă o dată hotărârea ei de propagandă culturală
națională. Serbarea s-a încheiat la ora 4 d.m
(ss) Șahim
În după amiaza zilei de Duminică 21 Octombrie 1928
Ateneul din Giurgiu a inaugurat seria conferințelor din
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stagiunea 1928-1929.
Cu această ocaziune Comitetul
Ateneului a organizat o sărbătorire a Președintelui acestui
Ateneu, Nicolae Bărbulescu și în acest scop a cerut și
concursul ,, Cântării Dunării” , pe care întodeauna Societatea
noastră i l-a dat fără precupețire și cu totul dezinteresat deși
Ateneul percepea texe de intrare, după cum se poate vedea din
copia afișului respectiv, pe care o redăm mai jos:

Ateneul Român din Giurgiu.
Duminică 21 Octombrie 1928, ora 4 după amiază precis.
I
Inaugurarea conferințelor cu solemnitate pentru sărbătorirea
Președintelui Ateneului la care vor vorbi Domnii:
Mihail Urlici și G. Carapancea
Corul Societăței ,, Cântarea Dunărei” Va executa imnuri.
II
Conferința D -lui G. Carapancea
Despre: Tolstoi.
Prețurile de intrare, cele obișnuite.
În numărul de la 26 Octombrie 1928
ziarul ,, Dimineața” scrie:
Ateneul din Giurgiu
Sărbătoarea președintelui ateneului. Conferința d-lui G
Caropancea despre Tolstoi.
Duminică după amiază s-a inaugurat cu o deosebită
solemnitate, deschiderea serei conferințelor la Ateneul local
fiind sărbătorit și președintele comitetului Ateneului, dNicolae Bălănescu. Solemnitatea a fost deschisă de corul
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societății ,, Cântarea Dunării” sub conducerea d -lui Anghel
Bărbulescu care a intonat Imnul Regal. După câteva frumoase
producțiuni corale, d -l Mihail Urlici, vice- președintele
Ateneului a luat cuvântul aducând elogii d-lui Nicolae
Bălănescu pentru munca depusă în dezvoltarea acestei
instituțiuni culturale, care face cinste orașului. Domnia sa a
arătat greutățile ce a întâmpinat d. Bălănescu până la
desăvârșirea acestei opere. Domnia sa propune ca o atențiune
bine meritată pentru președintele Ateneului și ca o pildă vie
pentru noua generație, să se așeze în sala Ateneuui portetrul d lui Bălănescu, asistența primește cu aplauze propunerea. Dl.
G. Carapancea, avocat, face o impresionantă descriere a vieții
d.lui Bălănescu, redând un frumos colorit avântul sufletesc,
umanitar din primii ani ai tinereții sale. Vorbește despre
strălucite pe cre le-a făcut, despre cultura sa vastă și puterea sa
de muncă. Relevă energia sa și dragostea pentru cultură.
Exprimă omagiile tineretului studios care l-a înțeles și îl
urmează în lupta pentru răspândirea culturii. Dl Bălănescu,
vădit emoționat de cuvinte elogioase ce i s-au adus, exprimă
călduros mulțumiri d.lor Urlici și Carapancea. De asemeni
mulțumește pentru cinstea deosebită ce s-a făcut de a i se
așează portretul în sala Ateneului, alături de întemeietorul lui.
Domnia sa spune că toate elogile aduse nu le socotește ca o
răsplată acordată Domniei sale personal, ci ca un omagiu adus
mincii devotate unui modest muncitor în slujba adevărului și al
binelui public. Adresându-se tineretului din sală în cuvinte line
de înfăcărare și emoție îi dă imbolduri mari la muncă devotată
ân serviciul patriei. Corul societății intonează apoi două
bucăși românești pline de ritm și muzicalitate.
(ss) Idem

160

În ziarul ,, Universul” din aceeași zi e însemnată următoarea
corespondență din Giurgiu:

Solemnitatea de la Ateneul Român.
Duminică a fost inaugurată cu solemnitatea cuvenită
la ateneul român serie conferințelor din anul acesta, cu care
ocaziune membrii comitetului au ținut să sărbătorească și
activitatea culturală a d.lui Nicolae Bălănescu , președintele
ateneului. Solemnitatea la care a asistat multă lume , s-a
deschis prin imnul regal executat de corul societății ,, Căntarea
Dunării”. D.l- avocat Mihail Urlici, vice- președintele
ateneului, într-o cuvântare entuziastă a relevat marea operă
culturală săvârșită de d. N. Bălănescu, propunând ca ateneul
local, care în cea mai mare parte este opera lui, să-i poarte
numele. Dl. avocat Gheorghe Carapancea descrie viața și opera
lui Nicolae Bălănescu, atât pe terenul politic, cât și pe cel
cultural. Dl Nicolae Bălănescu, președintele ateneului, adânc
impresionat de această manifestare de simpatie, spune că se
simnte deosebit de mulțumit că orașul Giurgiu, scumpul său
oraș natal, căruia i -a încheiat întreaga sa viață, i -a dăruit o atât
dr frumoasă și de toam na în toamne vieții sale. Îndeamnă
tineretul școlar să urmeze pilda înaintașilor, continând opera
lor culturală. Apoi corul soc ,, Cântarea Dunării” sub
conducerea d.lui prof Bărbulescu, a executat artistic mai multe
bucăți populare și muzicale care au fost călduros aplaudate de
public care umplea sala. A urmat conferința d.lui G.
Carapancea despre Tolstoi.
P.S sublinierile sunt făcute de mine la ambele recenzii,
acestea fiind ceia ce privește în deosebi ,, Cântarea Dunării”.
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Comemorarea lui Franz Schubert.

În anul aceste (1928) s-au împlinit 100 de ani de la
moartea marelui compozitor Franz Schubert lied-ului german.
În toate țările civilizate memoria marelui compozitor a fost
sărbătorită cu toată pietatea.
Orașul nostru Giurgiu nu s -a lăsat mai prejos din
iniiativa colaboratorului nostru, -d.l magistrat N. Oprișan. –
Ateneul Român din această comemorare, când d.l Oprișan a
conferențiat vorbind despe viață și opera lui Franz Schubert.
Conferențialul arată că marele muzician s -a născut în
localitatea Lichtenthal de lângă Viena în anul 1797 și a murit
în anul 1828 la Viena unde a și fost înmormântat. Vorbind
despre opera lui conferențialul spune, că Franz Schubert este
părintele și campionul lied-ului german, pe care l-a dus până la
cea mai desăvârșită formă muzicală. Caracteristicile stilului
său sunt : armonie expresivă, melodie delicată cu acompanieu
bogată și variată. Multe din liedurile lui sunt cântate în lume
întreagă. Franz Schubert a abordat și genul dramatic scriind
operele: Rosa-munda. Alfons și Estrella Harpa fermecată,
Fierabras și Sacrintale. A scris 8 sinfonii, dintre care cea în Si
minor a rămas neterminată. A mai scris: quartete și quintele și
1 octet pentru instrumente de coarde, lucrări pentru vioară și
piano, somate, etc. Conferința a fost complectată cu
demonstrațiuni făcute cu corul ,, Cântării Dunării”, care a
executat sub conducerea conferențiarului, - liedul ,,AM Brunen
vor den Tore”, după care conferențiarul și d.l L Vasilian,
casierul sucursalei locale a Băncii Naționale, au executat
duietul pentru viori ,, Moment muzical”.
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Comemorarea a 10 ani de la alipirea la Patria –mumă a
Transilvaniei, Banatului și Bucovinei.

Prefectura județului Vlașca ne trimite la 29 Noembrie
1928 următoarea adresă N: 28415:
Domnule Director,

Sâmbătă 1 Decembrie a.c urmând a se sărbători
aniversarea a zece ani de la unirea Ardealului și Banatului cu
paria-mumă, am onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte la
serviciul religios ce se va oficia în Catedrala orașului la ora
11.
P. Prefect, (ss) Tr Dumitriu
Secretar, (ss) Ion V. Dimitriu

În după amiaza aceleiași zile a avut loc în sala
cinematrogafului ,,Modern” din localitate o serbare
comemorativă cu următorul program:
Partea I
1. ,,Imnul Regal” , de Ed hibseh, cântat de corul soc
,,Cântarea Dunării” sub conducerea d-lui Anghel Bărbulescu.
2. Conferința d-lui profesor Virgil Bărzea de la liceul ,,I
Maiorescu”.
3. ,,Pui de lei” , de Ionel G. Brătianu, executat de corul soc.
Cântarea Dunării, sub conducerea d-ui Anghel Bărbulescu.
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4. ,,Ardealul” recitare de elevul Mândreanu Alexandru din
clasa -IV- primară Școala N:1 de băieți.
5. ,, Lugojana” de Ion Vidu, executat de corul soc. Cântarea
Dunării sub conducerea d-lui Anghel Bărbulescu.
6. ,, Lugojana” dans național executat de elevele Școalei
profesionale de fete, sub conducerea d-nei Lucica Vasilescu.
7. ,,Stejarul” , de Mircea Rădulescu, recitare de eleva
Dumitrescu Elena, clasa V – liceul de fete ,, Al Gr
Cantacuzino”.
8. ,, Ardeleana” (ca în Banat) de Tib. Brediceanu executat la
vioară de elevul Bibac Niculae clasa V- scoala de meserii.
9. ,, Pe al nostru steag” de Ciprian Porumbescu, executat de
corul societății Cântarea Dunării” sub conducerea d -lui Anghel
Bărbulescu.

Partea II

1. Hora elelor, Ștearsa și Fedelușul, dansuri naționale
executate de elevele claselor –IV- și –V- liceul de fete.,, Al
G.Cantacuzino” sub conducerea d-nei Lucia Vasilescu.
2. Poveste pentru vremuri viitoare, de Const.
Argeșeanu, recitare de eleva Georgescu Lucica din clasa V
Institutul de fete ,, Regina Maria”.
3. Exerciții gimnastice executate de elevele
Orfelinatului ,, Mihai Viteazul”.
4. Brâulețul, dans național executat de elevele Școalei
profesionale sub conducerea d-nei Lucica Vasilescu.
5. Potpouri național de Anghel Bărbulescu, executat la
vioară de elevul Bilac Nicolae cl. V Școala de meserii.
6. Marinari, Ca la Breaza Hora Siniei: - Dansuri
naționale executate de elevele Orfelinatului ,,Mihai Viteazul”.
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7. Dansuri naționale executate de elevii ,Școalei
elementare de Comerț.
8. Tablou alegoric reprezentat de elevele școalei
profesionale de fete.
9. Trăiască România Mare, de A.L.Ivele executat de
corul societății ,, Cântarea Dunării” sub conducerea d -lui
Anghel Bărbulescu.

Serbarea aceasta a fost organizată și patronată de
Prefectura Județului nostru, unde s-a întocmit și programul e
mai sus ( copie fidelă după originalul aflat în dosarul ,, Cântării
Dunării” pe 1928).

În seara aceleași zile ( 1 Decembrie 1928) a avut loc o
Șezătoare muzicală populară urmată de dans data de societatea
muzicală ,, Cântarea Dunarii”, cu un program de muzică și
dansuri exclusive- populare românești din Ardealul și vechiul
Regat. Șezătoarea a avut loc în salonul Petre Vărbănean din
orașul nostru și la ea a asistat un mare număr de concetățeni.

Botezul a doi copii gemenii

Într-una din ședințele Consiliului nostru de
administrație părintele Ștefan Burlăcescu, parohul bisericii. Sf
Treime(Smârda), propune ca Societatea ,,Cântării Dunării” să
creștineze doi copii gemeni de curând născuți, fii ai hamalului
Florea Ciprian, -tată 11 copii. Consiliu ținând seama că
Societatea s-a născut în biserica ortodoxa și că trăiește prin
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duhul Mântuitorului, cu umanitatea de voturi a hotărât să
boteze pe cei doi copii gemei, ambii băieți fixând data de
Duminică 9 Decembrie 1928 pentru săvârșire acestui act
creștin.
Am ținut ca acest act creștin să-l săvârșim într-un cadru
de cald românism și iată cum a decurs ceremonia: Biserica er a
arhiplină de poporul, pe care-l chemasem să asiste la săvârșirea
acestei sfinte taine. În jurul mesei și cazanul în care era să fie
cufundați finii noștri, era așezat corul ,,Cântării Dunării”,care a
cântat răspunsurile serviciului Divin. Copii erau ținuți în brațe
de doi coriști, iar de la lumânările receptive - îmbrăcate în flori
naturale radiau mulțimea de panglici tricolore, de care țineau
toți creștinii noștri de ambele mese. Părea un adevărat bazar.
Masa de alături datorită mulțimii de daruri aduse fiind de toți
coriștii și coristele noastre. După terminarea slujbei sfinte
Părintele Burlăcescu a vorbit asistenței despre taina Sfântă a
botezului, despre rolul nașilor și obligațiile creștinești și
umanitare ale acestora pentru finii lor acum luând că țin
seamă de actele de înaltă morală creștină umanitară și
românească săvârșite până în prezent de ,, Cântarea Dunarii”,
micii creștini de azi au intrat sub oblăduirea unei instituțiuni
mici care le poartă de grijă și in viitor. Corul intonează mulț i
ani trăiască pentru finii ,, Cântării Dunărei”. În vremea când
scriu aceste rânduri (Octombrie 1954) finii noștri sunt lucrători
meseriași la Șantierul din Giurgiu. În numărul din 12
Decembrie 1928 la rubrica ,, Știri din Giurgiu”, marele ziar ,,
Universul” relatează acest act scriind:
Un botez. Din inițiativa societății muzicale ,, Cântarea
Dunării” din orașul nostru.Duminică au fost botezați doi copii
gemeni ai numitorului Florea Ciobanu din orașul nostru, tată a
11 copii.Serviciul divin s-a făcut înn biserica ,,Sf Treime” de
preotul Ștefan Burlăcescu, parohul bisericii, înconjurat de 3
preoți. Răspunsul a fost dat de corul societății sub conducerea
d-lui Bărbulescu.Au asistat reprezentanții autorităților civile și
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militare și mult public. Copiilor li s-au adus numeroase daruri
lucrate de doamnele societății. După serviciul religios preotul
Burlăcescu a ținut o predică vorbind despre importanța tainei
botezului și lăudând fapta creștină a societății ,, Cântarea
Dunării”.
Continuându-și opera începută, corul Societății noastre
a mers și în anul 1928, în seara zilei de 23 spre 24 Decembrie,
cu colindul prin oraș cântând: la Prefectură în fața întregului
personal al acelei instituțiuni, precum și la casele câtorva din
membrii ,, Cântarea Dunării”.

La Penitenciarul din Giurgiu

Tot pentru continuarea operei sale ,, Cântarea Dunării”
a organizat și pentru anul acesta o ședință de moralizare la
Peninteciaru din localitate. În acest scop am mers însoțit de
P.C Protopop Gh.T.Popescu și am comunicat Prefectu lui,- dl
profesor Alexandru Cartojan, intențiunea noastră, rugându -l
să-și îsușească inițiativa întemeind la Parchet pentru
autorizarea legală și invitând oficial toata autoritățile civile și
militare, societățile etc; aceasta spre a se da un preț mai mare
serbării fast ce ar împreuna mai puternic pe deținuți. Prefectul
a cceptat propunerea noastră și însușindu-și inițiativa a făcut
toate demersurile necesare. ,, Cântarea Dunării” a primit și ea
din partea Prefecturii adresa N: 30.837 din 21 Decembrie
1928, în care scrie:
Domnule Președinte,
În ziua de 25 Decembrie a.c, prima zi de Crăciun;urmând a se ține la ora 10 o ședință de nominalizare, la
Peninteciarul local, avem onoarea a vă ruga să binevoiți a lua
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și dumneavoastră parte, împreună cu corul acelei Societăți.
Prefect, (ss) Al Cartojan.
Secretar, (ss) Ion v. Dimitrie
Și astfel în dimineața primei zile de Craciun 25
Decembrie 1928 la orele 10, corul societății ,, Cântarea
Dunării” merge la Peninteciarul din Giurgiu, împreună cu
elevul din localitate și în prezent tuturor demnitarilor din oraș,
a intelectualilor, a reprezentanților diferitelor societăți din
Giurgiu, ține o foarte impresionantă ședință de moralizare
pentru deținuții din acel arest.
S-a oficiat aci un serviciu divin la care corul nostru a
dat răspunsurile; s-au rostit cuvântări pline de sfaturi bune de
îndreptare; s-au distribuit deținuților iconițe și cărți cu conținut
moralizator, etc; Corul ,, Cântării Dunării” a încheiat
programul festivității cu cântec de colind. În numărul 7 -8 al
broșurii ,, Biblioteca de moralizare a deținuțiolr” (program
oficial al Ministerului de Justiție), - la pagina 51,- sub titlu ,,
Arestul Vlașca” , am găsit următoarea relatare asupra aceste
ședințe:
- În ziua de 22 Decembrie 1928 d-l Director a ținut o
conferință la care a luat parte un numeros public și soc.
,,Cântarea Dunării” care după terminarea serviciului religios și
după ce Părintele Protoereu a ținug deținuților o predică, a
executat mai multe cântări de colinde.
(N.B)
Adresa Prefecturii N: 30827 și broșura citată mai sus se gasesc
în dosarul 1928 al societății ,,Cântarea Dunării”.
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La Agenția locală a Navigației Fluviale Române.
Plecând de la Penitenciar ,,coriștii Cântarea Dunării”; trecând peste obligațiunie lor familiare, ca și peste oboseala
muncii încordată din zorii zilei la biserică,- merg la localul
Agenției Navigației Fluviale Române, unde fuseseră, solicitați
să ia parte la serbarea organizată acolo pentru distribuirea de
daruri copiilor marinarilor de pe marele acelui serviciu,- și aci
corul nostru a dăruit din comoara sa neprețuită cântări de
colinde. În numărul de la 29 Decembrie 1928 al ziarului ,,
Universul” se găsește următorul articol care se ocupă de aceste
serbări, intitulat:
Serbări de Crăciun la Giurgiu.
27 decembrie
.
În prima zi de Crăciun s-a dat o frumoasă serbare în
localul agenției. N.F.R. din orașul nostru cu ocazia împărțirii
de daruri la copii funcționarilor inferior i ai agenției. Darurile
care constau din hăinuțe, bluze, ghete, etc. S -au cumpărat
dintr-o colectă publică făcută de d-l Luca Economu, agentul
N.f.R, în urma unei dispoziții a direcției N.F.R și a ministerului
de comunicații. Serbarea a fost deschisă de co rul societății
muzicale ,, Cântarea Dunării, de sub conducerea d-lui profesor
Bărbulescu, care a executat multe și frumoase coruri și colinde
de Crăciun, Bizate de numeroasa asistență. D-l uca Economu,
agentul N.FR. Aa ținut o cuvântare, prin care a arătat, că în
total s-a colectat suma de 12.700 lei de la comercianții din
oraș, din care s -au procurat cele necesare la 24 copii. A
mulțumit în numele direcțiunii tuturor donatorilor. - Serbarea a
fost încheiată de corul soc. ,, Căntarea Dunării”, care a
executat alte bucăți patriotice.
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și mai departe ziarul scrie:
Tot în prima zi de Crăciun d-l prefect Al. Cartojan, a
organizat, cu concursul clerului local o ședință religioasă la
arestul preventiv local. Protoereul G. Popescu și alți șase
preoți, au oficiat un serviciu divin în sala de masă a arestului,
la care au asistat, pe lângă d-l prefect, d-l prim procuror
Coșoiu, jude -instructor Paul Drăgănescu.procuror Gheorghiu și
alte persoane oficiale. și aci corul , Cântarea Dunării” a dat
răspunsurile la serviciul divin și apoi a cântat câteva cântece
strămoșești de Crăciun. Au vorbit protoereul G. Popescu și
deputatul Mihail Marinescu, cari au explicat rostul acestei
ședințe cu caracter moralizator. Mulți dintre deținuții, vădit
impresionați, plângeau. D-l. Al. Rădulescu, directorul
arestului, a mulțumit în numle deținuților reprezentaților
autorităților, cari au ținut să le îndulcească zilele cu ocazia
sărbătorilor.

Concert religios de Crăciun
Aduoa zi de Crăciun ,- miercuri 26 Decembrie 1928,corul ,, Cântării Dunării” dă un reușit concert religios în
biserica ,, Sfânta Treime” ( Smârda), cu următorul program:
Partea I
Cântări liturgice
1.- G. Muzicescu................Ectenia mare, în Sol major
2.- A.Bărbulescu,................Ectenia întreită, în Sol minor
3.- D.Bortniansky................Imnul heruvimilor, în Re major
4.- Al. Flahtenmacha.......... Ca pe Împăratul, în Re major
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5.- D.G. Kiriac....................Ectenia mică -monodică în Fa
major
6.- G.Dima..........................Răspunsurile, în Mi minor
7.- Ed. Wachmanu..............Pre Tine te lăudăm, în Do minor
8.- D. Dumitriu...................Tatăl nostru în română
9.- G.Cucu...........................Nu pricep Curată în Fa major, cu
solo de bariton cântate de domnii Al.Mihăiescu și D.Vizante.
10.- Fr Hubic.......................Lăudați pe Domnul, în Sol minor,
cu solo de soprană cântat de domnișoara Nicullina Ionescu
Partea II
1.- A.Bărbulescu................Bună dimineața la Moș Ajun
2.- D.G.Kiriac....................Domnul Iisus Hristos
3.- D.G.Kiriac....................O, ce veste minunată!
4.- D.G.Kiriac....................Sus în poarta raiului.
5.- Timotei Popovici..........Colo-n sus (colindă din Ardeal)
6.- C.Baciu.........................Florile dalbe (colindă din Banat)
Jumătate din beneficiul net realizat la acest concert,
societatea l-a donat bisericii ,,Sf Treime”, ca contribuție a ,,
Cântării Dunării” pentru repararea acelui sfânt locaș, după cum
rezultă din procesul verbal din 24 Februarie 1929, aflat la
dosarul ,,Cântării Dunării” pe 1928. În numărul de la 30
Decembrie 1928
la rubrica ,, știri din Giurgiu” ziarul ,,
Universul” publică următoarea dare de seamă a acestui
concert: - Concert religios. Societatea muzicală ,, Cântarea
Dunării” din orașul nostru a dat un foarte reușit concert
religios în biserica ,, Sf Treime”, la care a asistat un public
numeros și select. După oficierea serviciului liturgic, corul a
executat, cu multă artă, sub conducerea d.lui profesor
Bărbulescu, multe bucăți religioase din compozițiile
Maeștrilor: Muzicescu, D.G. Kiriac, G.Dima și alții. S -a
remarcat concertul ,, Nu pricep Curată” de G.Cucu și ,, Lăudați
pe Domnul” de Ilubie. ÎN partea a doua a programului s-au
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executat frumoase cântece de colinde. Protoereul G. Popescu a
ținut o predică vorbind despre datoria creștinească față de
marea sărbătoare a Crăciunului.

Activitatea Societății în cursul anului 1929
Cu toată activitatea intensă aclamată de multiplele
manifestări din ultimele luni ale anului 1928 corul societății
noastre a reușit să pregătească și să prezinte chiar în primele
zile ale anului 1929 un epocal concert pentru orașul Giurgiu ,
concert la care, pentru prima oară în orașul nostru, s-a cântat
oratoriu întreg.
Concertul al XV-lea al Societății
care a avut loc în seara de joi 3 Ianuarie 1929, în sala teatrului
cinema ,,Modern”, cu următorul program:
Partea I

1.
Cuvântul introductiv, rostit de d-l magisrtat N. Oprișanu
2.
Oratorio de Noḗl, de Camille Saint Saḗns -pentru cor, cu
soli, pian și orgă.
soprană........................ ......Domnișoara
Olimpia
Soliști
Vlădescu (profesoară de muzică)
Meza soprană…………………...profesoară de muzică Nella
Dumitriu ( studentă la conservator)
Tenor............................D-l Stănescu, magistrat
Bariton........................ AL.Mihăiescu, funcționar
La orgă: ...................... D-l Dr.A. Maloskitoky
Pian............................Teohari Bernetty, funcționar.
172

Conducerea.................N. Oprișanu, magistrat.
Partea II
1.a) Mărește suflete al meu, de G.Muzicescu
Conduse de dl C.Voicu
b) De tine se bucură, de Al. Podoleanu
2.a) Nu pricep curată de G.Cucu
Soliști: domnii M. Vizante și Al Mihăiescu
b) Lăudați pe Domnu de Franise Hulic
Conduse de d.l A.Bărbulescu
Soliști: Domnișoara Niculina Ionescu
Partea III
(colinde)
1.
Bună dimineața la Moș ajun de A.Bărbulescu
de D.G.Kiriac
2.
Moș Crăciun
3.
O, ce veste minunată
de D.G.Kiriac
4.
Sus, în poarta raiului
de D.G.Kiriac
5.
Colo”n sus și mai în sus
de D.G.Kiriac (Colind din
Ardeal)
6.
Florile dalbe
de Const.I.Baciu (Colind din Banat)
În cuvântarea sa d.l Oprișan a căutat, să pregătească pe
auditori pentru ascultarea oratorului, explicând ce este un
oratoriu, cum a luat naștere acest gen de muzică și cari au fost
cei mai celebri compozitori de oratorii. Face o succintă narație
a textului. ,,Oratorio de Noḗl” și o scurtă biografie a autorului
acestui oratoriu.
Execuția oratoriului a fost o piatră grea de încercare
atât pentru soliștii corului harmoniu și pian cât și pentru dirijor,
toți diletanți, cari totuși au reușit să dea lucrării o interpretate
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justă și simțită. Atât cântările bisericești, cât și mai ales
colindele, au stârnit un intens deosebit trezind în sufletul
fiecărui auditor frumoase amintiri din copilărie. În numărul său
de la 9 Ianuarie 1929,la rubrica: Știri din Giurgiu, ziarul
”Dimineață din Capitală,, convoacă pentru acest concert
următorul artiol:

Concertul Societății ,, Cântarea Dunării”
Societatea muzicală ,, Cântarea Dunării” de sub
direcțiunea domnului profesor Anghel Bărbulescu a dat aseară
în sala teatrului ,,Modern” a l XV-lea concert. Deoarece în
partea I a programului s-a executat ,,Oratorio de Noḗl,, de
Camille Saint Saḗns, d-l Nicolae Oprișanu, magistrart, a rostit
un cuvânt de introducere făcând biografia lui Saint Saḗns și
relevând importanța acestei opere musicale. ,,Oratoria” sub
priceputa dirijare a d-lui N. Oprișan, un talant diletant, s-a
bucurat de o interpretare justă atât din punct de vedere technic,
cât și artistic. Corul ca-n todeauna și de ast ă dată a pus în
valoare elemente ce –l compun, iar soliștii: doamna Olimpia
Vlădescu (profesoară) soprana,eleva Nella Dimitriu mezosoprană, d.Nicu Stavrescu, magistrat, tenor și N.Mihăiescu,
bariton, au evidențiat talentul lor, asigurând succesul acestei
frumoase bucăți muzicale. Acompanientul la orgă a fost cu
preciziune ținut de d.l doctor A.Maloskiski, un bun cunăscător
în ale muzicii, iar la pian de elevul Bernetty Emil, care de
asemeni s-a achitat conștiincios.
În rezumat d-lui Oprișan îi revine merit ul de a fi redat
publicului giurgiuvean în condiții exelente una din cele mai
grele opere muzicale de acest gen. Corul societății sub dirijarea
d-lui Constantin Voicu a executat foarte bine corurile
religioase, între cari și ,, Nu pricep Curată” cu solo cântat de
domnii M.Vizante și Al Mihăiescu și Lăudați pe Domnul” cu
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solo cântat de d-șoara Niculina Ionescu, care s-a distrat ca în
todeauna.Tot corul societății, sub dirijarea d-lui Anghel
Bărbulescu a executat cu multă însuflețire și talent colindele
noastre românești, între cari,, Sus în poarta raiului” de Kiriac și
Florile dalbe” colind din Banat, au fost bisate de numeroasa
asistență din sală. Ambii dirijori au pus tot talentul lor
asigurând o bună execuție corurilor și colindelor. Și cu acest
prilej s-a făcut dovada bunelor elemente ce compun această
societate muzicală și s-a evidențiat încă odată energia, puterea
de muncă și cultura muzicală a directorului societății
D.Anghel Bărbulescu. Nu e de uitat de asemeni prețiosul
cocurs pe care întodeauna l-a dat necondiționat tuturor
manifestarilor muzicale în orașul nostru talentat d -na olimpia
Vlădescu, profesoară de muzică.
Concertul al XVI
În ziua a doua de Paști- luni 1 Aprilie 1929 la orele
9:30, a avut loc în biserica ,, Sfânta Treime” (Smârda) din
orașul Giurgiu. Un concert religios dat de corul Societății, din
al cărui beneficiu net 50%. Societatea l-a donat și de data
aceasta bisericii pentru sporirea fondului ei de reparații, după
cum se constată din procesul verbal adresat la 22 Februarie
1922 de președintele ,,Cântării Dunării”. Anghel Bărbulescu și
epitropul bisericii, Grigore.V.Dimitrie, proces-verbal aflat la
acele concertului în dosarul Societății pe anul 1929. În
prezența unui mare număr de credincioși,-mulți dintre ei veniți
din alte parohii, s-a executat urmatorul program:
Partea I
1).D.G.Kiriac ….. Hristos din morți a înviat.
2).G.Muzicescu…..Ectenia mare
3).A.Bărbulescu ….. Ectenia întreită (cu solo de bariton)
4).D.Bortiansky ……………..Imnul heruvimilor
5).Al. Fechtenmache …………Ca pe Împăratul
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6).D.G.Kiriac………………..Ectenia mică (monodică)
7).G.Dima …….. Mila păcii și Sfânt Domnul Savaot
8).Ed. Wachmann ……. Pe tine te lăudăm (cu solo de sopra
9).V.Macarov …………. Îngerul a strigat
10).D.Dumitriu ……….Tatăl nostru(pe melodia bisericească)
Partea II
Sfinţia Sa, părintele Ioan Popescu de la biserica ,, Sf Treime” a
vorbit despre Simțământul religios inerent firii noastre.
Partea III
1).I.Vorobchicvici………….Psalmul 149 ,,Cântați Domnului
cântare nouă”
2).G.Cucu ……………………. Osana, osana!
3).G.Dima …………………… Imnul heruvimilor
4)I.Niedumager ………..Tatăl nostru (solo bariton)
5) .D. Bonhinansky
………….. Bucurați-vă-ntru Domnul
6).A.Bărbulescu …………. Hristos a înviat, no.1
7).A.Bărbulescu…….. Hristos a înviat, no.2
Soliști: d-șoara Niculina Ionescu, soprană d -l Alex.
Mihăiescu, (bariton)
În numărul din 5 Aprilie 1929 ziarul ,,Universul” la
rubrica ,, Știri din Giurgiu” a consacrat pentru acest concert
următoarele rănduri:
Societatea muzicală ,, Cântarea Dunării” din orașul
nostru a dat o doua zi de Paști, în biserica ,,Sf Treime”, un
concert religios, a16-a producțiune, în prezența unui numeros
și select auditoriu. După t erminarea seviciului liturgic, în care
timp corul a dat răspunsurile, a urmat predica preotului Ioan
Popescu, care a vorbit despre Șimnțământul religios inerent
firii noastre. Concertul religios a început prin executarea de
176

către corul bărbătesc a psalmului 149 (cântați Domnului
cântare nouă). Apoi întregul ansamblu al societății a executat
,,Osana” de Cucu și ,,Imnul heruvimilor” de Dima. ,,Tatăl
nostru” de I.Nieunager; ,,Bucurați-vă-ntru Domnul” de
Bonhinasky și d-șoara Niculina Ionescu , soprană și dl pr ofesor
Anghel Bărbulescu, președintele societății, a condus cu multă
precizie dovedind energia puterea de muncă și cultură
muzicală ce posedă.

ZIUA EROILOR , JOI 9 MAI 1929
În vederea alcătuirii programului acestei sărbători s-a
ținut o consfătuire la Pre fectura Județului, în urma căreia
,,Cântarea Dunării” a primit din partea autorităților locale
informațiunile de mai jos:
Prefectura Județului Vlașca cu adresa N:9.901 din
9 Mai 1929scrie:
Domnule Director,
Joi 9 Mai a.c.urmând a se sărbători ,, Ziua Eroilor”
avem onoarea a vă ruga să binevoiți a lua parte împreună cu
membrii l a serviciul religios care va avea loc în curtea
cercului de recrutare la ora 10. In urmă va avea loc
procesiunea la cimitirul eroilor din curtea Spitalului Județean
conform programului stabilit.
Prefect, (ss) Al Cartojan
Secretar,(ss) Ion V.Dimitriu
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Direcțiunea liceului de băieți ,,Ion Maiorescu ” din
Giurgiu ne-a trimis adresa N:1766 din 24 Aprilie 1929, cu
următorul cuprins:
Domnule Director,
Joi 9 mai a.c. ,,Înălțarea Domnului se va sărbători ca -n
toți anii ,, Ziua Eroilor . ” În conformitate cu deciziunile luate
în conferinţa ţinută la Prefectura Judeţului Vlaşca, în yiua de 8
octombrei şi de comun acord cu d-l Comandant al garniyoanei
s+a stabilit programul serbărilor, hotărându-se concursul pe
care trebuie sa-l dea şcolile secundare şi societăţile muzicale.
În acest scop, vă rugăm să binevoiţi a ne comunica partea de
contribuţie a societăţii de sub conducerea dumneavoastră, până
în ziua de 30 octombrie. Serbările vor consta din coruri
.dansuri naţionale, exerciţii gimnastice, recitări, toate
ocazionale.
Director, Savin Popescu
Secrtear, I Georgescu

Cu adresa noastră N: 45 din 28 Aprilie 1929 am dat
următorul răspuns:
Domnule Director,
La adresa dumneavoastră, N:1766 ⁄ 929 avem onoarea a
răspunde:
Societatea noastră vă dă şi de data aceasta ca şintrecut tot concursul său pentru comemorarea
eroilor
neamului nostru în yiua de 9 Mai a.c. În consecinţă vom lua
parte atât la serviciul Divin, ce se va oficia dimineaţa, cât şi la
serbarea ce se va organiza la sală. La aceasta din urmă corul
societăţii noastre va cânta:
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1. Imnul Regal………………de Ed Hiebsok
în
c ampania
2. Imnul
eroilor
morți
19261918………………. de I.G. Brătianu
3. Cea din urmă noapte a lui Mihai Vitezul …………de
G. Muzicescu
4. Lugojana, ……….. de I. Vidu
5. Băbuțo cu ochi dra gi …….. de Em. Gheorghiu
6. Hora Unirii armonizată ….. de D.G. Kiriak
7. Pui de lei ……….. de I.G. Brătianu
8. Pe al nostru steag e scris ,,Unire” ….. de Ciprian
Porumbescu
9. Trăiască România Mare ………. de A.L.Ivella
In cazul când numărul pieselor de mai sus trebuie
redus, vă rugăm, să binevoiți a ne încunoștiința spre a vă nota
pe cele ce vor rămâne în program.
Vice Președinte (ss) Voicu
Tot în vederea acestei sărbători am primit din partea
Primăriei Orașului Giurgiu adresa N:3153 din 26 Aprilie 1929
în care ne scrie:
Domnului Director artistic al societății corale ,,
Cântarea Dunării” ,loc. Societatea ,,Cultul eroilor” din
localitatea, organizată pentru ziua de 9 Mai a.c. un festival
artistic, muzical cu caracter patristic, cu care ocazie se va
proslăvi memoria acelor ce s-au jertfit Patriei și pentru a se da
un sfat deosebit acestei sărbători, vă rugăm să binevoiți a-i
acorda concursul societății ce conduceți prin participarea
dumneavoastră la această festivitate și executarea cătorva lecții
muzicale ocazionale.
Președinte Nicola e. R. Panțu
Secretar Serbănescu
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Am răspuns și acestei invitații cu adresa N:46 din 28
Aprilie 1929:
Domnului Președinte al Consiliului Comunal Giurgiu
La adresa dumneavoastră N:3153/929 avem onoarea a
vă face cunoscut, că Societatea noastră va lua parte cu corul
său, atât la serviciul divin ce se va oficia dimineața cât și la
serbarea ce se va organiza.
Vice. Președinte, Voicu
În dimineața zilei de 9 Mai 1929 la orele 10:00 marea
curte a cercului de recrutare erea plină de lume: trupele din
garnizoană cu drapele și muzică, școalele, societățile,
autoritățile locale și numeroși cetățeni. La masa așezată în
mijlocul curții întregul cler al orașului în frunte cu protopopul
G.Popescu au oficiat un tedeum la care corul ,, Cântării
Dunării” a dat răspunsurile .
În după amiaza acelei zile – 9 Mai- s-a ținut, în sală
Ateneului român ,,Nicolae Bălănescu” din localitate, o serbare
cu caracter cultural patristic cu următorul
Program:
1. Imnul Regal, cor mixt de Ed Hiebseh, executat de
societatea corală ,, Cântarea Dunării”.
2. Conferință ocazională
3. Pui de lei, cor mixt de I.G. Brătianu, executat de
societatea ,,Brătan Matilda”
4. Patria, poezie de Nichifor Crainic, recitată de eleva
Brătan Matilda ( clasa VII Institutul de fete ,,Regina Maria”
5. Imnul eroilor morți în campania 1916 -1918 de I.G
Brătianu, executat de societatea corală Cântarea Dunării”.
6. Hora, dans executat de elevele Școalei profesionale
de fete.
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7. Mușat grenadierul, poezie de Mircea Den Rădulescu,
recitat de eleva Georgescu Lucia clasa a V- ,,Regina Maria”
8. Țara mea ,cor mixt de G.fr. Handel, executat de
societatea corala ,, Lyra”.
9. Imnul tinerimii române, cor mixt de Alfonso
Castaldi, executat de societatea corala ,,Lyra”.
10. Dansuri naționale: (Romanul, Sârba ofițerească și
Sârba studenților) executate de clasele -IV și V - a liceului de
fete al societății Ortodoxe naționale a femeilor române ,,AL.G.
Cantacuzino”.
11. Băbuța cu ochi de drac, cor mixt de Em Gheorghiu,
executat de societatea corală ,,Cântarea Dunării”.
12. Pe-al nostru steag, de Ciprian Porumbescu, executat
de societatea corala ,, Cântarea Dunării”.
13. Trăiască România Mare de A.L.Jveta, executat de
societatea coralâ ,, Cântarea Dunării”.
14. Corul Societății ,, Cântarea Dunării sub conducerea
d-lui prof Anghel Bărbulescu și corul ,, Lyra” sub conducerea
d-lui N.Radulian. Au participat deci la această serbare: 2
societăți corale, 3 școli secundare de fete și o conferință
desfașurând un program de 13 numere, din care șase au format
contribuția,, Cântării Dunării”.
10 Mai 1929
Ziua de 10 Mai fiind decretată ca ,,ziua unirii tuturor
românilor; s-a sărbătorit în anul acesta în toată țara cu un fast
deosebit: s-au oficiat Tedeum-uri de mulțumire lui Dumnezeu,
parade militare și școlare serbări artistic-culturale, etc;
La serbarea culturală ținută în sala teaatrului cinema
,,Modern” din localitate,- ,, Cântarea Dunării” n-a lipsit să-și
dea concursul ei, după cum se vede din cuprinsul programului
serbării notat mai jos:
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Teatru ,, Modern” Cinema
Program
Vineri 10 Mai 1929, ora 5:30 p.m.

1.
Trăiască Regele, cor mixt exeutat de elevele și
elevii liceului ,,Ion Maiorescu” și institutul de fete ,,Regina
Maria”.
(pensionul doamnei
2.
Conferința ocazională
cochinescu)
3.
10 Mai, cor mixt Ghiță Ionescu, executat de elevii
liceului ,,Ion Maiorescu” și elevele institutului de fete ,,
Regina Maria”.
4.
10 Mai, poezie de Octavian Goga recitare de eleva
Manicatide Victoria cl V liceul de fete al societății naționale
ortodoxe a femeilor române ,, Al.G. Cantacuzino”
5.
Hora înfrățirii, cor mixt de A.L.Ivela ,executat de
liceul Ion Maiorescu și institutul de fete ,,Regina Maria”.
6.
Dansuri naționale: Banul Mărăcine, Brâulețu, Sârba
bătută, și Sârba Reg.22,- executat de elevii școalei elementare
de concert , ,Al Filipescu”.
7.
Foaie verde lămâiță de D.G.Kiriak, sol o de voce
cântat de eleva Cochinescu Viorica clasa VII Institutul
,,Regina Maria”.
8.
Doina Haiducului, Hora Sinaiei și Sârba moșilor,
executate de Orchestra Școlii inferioare de meserii cu solo de
vioară de elevul Bibac Niculae clasa V.
9.
Aci veni pe vremuri, de Ion Pilat, recitare de eleva
Bujor Ioana din clasa III a liceului de fete a societății
Ortodoxe naționale a femeilor romane ,, Al.G.Cantacuzino.
10. Păsărică mută-ți cuibul și Turturea din valea seacă
de Brediceanu, solo de vioară cântat de eleva Dimitriu. I .
Nella clasa VII Institutul ,,Regina Maria”.
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11. Dansuri naționale: Ardeleanca și Marioara,
executate de elevele Școalei profesionale de fete.
12. Dansuri naționale: Brâul lui Sbârnea , Roata,
Marioara și cârligu, executat de elevele clasei V aa Institutului
de fete ,,Reginaa Maria”.
13. Execuții de gimnastică executate de elevele clasei I
a liceului de fete a Societății Ortodoxe Naționale a femeilor
române . Al. G. Cantacuzino.
14. Piramide executate de elevii școalei elementare de
comitet ,, Al. I. Filipescu”.
15. Lugojana, de I.Vidu, cor mixt executat de
Societatea corală ,,Cântarea Dunării”.
16. Pe-al nostru steag, de Ciprian Porumbescu, executat
de Societatea corală ,,Cântarea Dunării”.
Corul liceului ,,Ion Maiorescu” și al Institutului de fete
,,Regina Maria” sub conducerea domnului profesor Ștefan
Nanulescu, corul societății ,,Cântare Dunării ” sub conducerea
domnului profesor Anghel Bărbulescu.

În Comuna Stănești-Vlașca.
Începând de la 1 Iulie corul a intrat în vacanță
bisericească până la 31 August. Ca și în anii precedenți
vacanța din 1929 nu a fost socosită ca o vacanță de reacție ci
ca o posibilitate a extinderii activității societății dincolo de
barierele orașului și chiar dincolo de hotarele Județului nostru.
În dimineața zilei de Duminică 21 Iulie 1929 corul ,,Cântării
Dunării” merge în Comuna Stănești (la zece kilometri departe
de Giurgiu). Ajunși aci poposind la biserică, unde deși ne
anunțasem din vreme, nu am găsit în sfârșit locaș, decât 4-5
femei, cari asistau la sfânta liturghie. Biserica neavând cafas,
am așezat corul lângă strana dreaptă și am luat parte la
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oficiunea sfintei liturghi. După zece minute numai de la
intrarea corului în slujbă, biserica a început să se populeze,
treptat treptat, cu sătenii, cari fuseseră vestiți de prezența
noastră de către copii ce se aflau în curtea bisericii și afară din
ea, pe șosea. Prezența corului și participarea lui la slujba din
biserică era pentru ei un eveniment pe care satul nu-l mai
cunoscuse până atunci, eveniment care l aducea în față o lume
nouă, o stare de bucurie nebănuită, care-i atrase să rămână în
biserică până la terminarea slujbei. Nu se mai auzeau acum
sforăiturile cântărilor nazale ale cântărețului din strană , ci
glasuri îngerești răsunau duios lin în urechile lor umplându-le
inimile de simțimântul evlaviei sfinte.
La ieșirea din biserică furăm împusurați de săteni cari se
întreceau să ne îmbie cu invitații măestrite la gosp odăriile lor
fapt care ne dă dreptul să creem, că acțiunea noastră
îșibatinsese ținta. Atingea frumos inimile lor, pe cari le-a pus
în mișcare de vibrațiunea Creștinească și Românească.

La Pitești și Curtea de Argeș
Abia înapoiați de la Stănești și gândul ne zboară pe
alte meleaguri; hotărâm un nou pelerinaj, de data aceasta la
munte și alegem orașele Pitești și Curtea de Argeș. Pentru o cât
mai bună reușită a m intervenit din vreme la autorit ățile de
acolo prin Prefectura de Vlașca și Primăria Giurgiu, cărora cu
adresele noastre N:57 și 58 din 26 Iulie 1929 le scriam:
- Avem onoarea a vă aduce la cunoștință, că
Societatea noastră a organizat o excursiune de propagandă
culturală în zilele 3 și 4 August a.c în orașele Pitești și Curtea
de Argeș.
- Am dori, ca în dimineața de 4 August să cântăm sf.
Liturghie la mănăstirea din Curtea de Argeș, cu care ocazie
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vom depune și o jerfă de flori pe mormântul marelui rege
Ferdinand I.
- Numărum membrilor participanți la această
excursiune este de aproximativ 120.
Aducându-vă acestea la cunoștință, vă ru găm să
ți
binevoi a ne da prețiosul dumneavoastră sprijin intervenind
prin Prefectura de Argeș (primăriile orașelor Pitești și Curtea
de Argeș):
1. Către Prea Sfințitul Episcop al Argeșului pentru a
ne sa arhiereasca Sa binecuvăntare de a cânta sfânta liturghie
la Mănăstire, în dimineața de Duminică 4 August a.c.
2. La școalele normale de băieți și fete din Pitești
pentru încuartiruirea în internatele respective.
3. Dacă autoritățile din Pitești găsesc nimerit noi am
fi dispuși, să dăm un concert în acel oraș în seara de 3 August
a.c, al cărui beneficiu să fie întrebuințat de Primăria Pitești în
scopuri culturale sau filantropice.
Președinte, Anghel Bărbulescu
Pentru acestă excursiune s-au angajat 2 autobuze di
Giurgiu și 4 din București, cari au fost împodobite cu verdeață
și plancarde ce purta iscripția:
Excursiunea de la 3 și 4 August 1929
Pitești - Curtea de Argeș a societății muzicale,
,,Cântarea Dunării” din Giurgiu mașina nr. ….
Îmbarcați în aceste mașini , cei 112 excursioniști membri din toate categoriile ai ,, Cântării Dunării” la orele 5 în
dimineața zilei de 3 august pentru a face ca acolo unde a
descălecat Întemeietorul Țării Românești să răsune cântecul
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celor din Giurgiu, unde marele Rege Ferdinand I- de pe o
canovieră Dunăreană a tras în noaptea istorică de 14 august
1916, primul tun, care vestea Țării și lummii întregi înfăptuirea
României Mari. La orele 11 autobuzele noastre au făcut un
popas de 4 ore în pădurea Glavaciocului din nordul Județului
nostru iar la orele 16 am descins în fața grădinei din mijlocul
Orașului Pitești. Orașul îmbrăcase haina de sărbătoare
națională. Drapelele tric olore pe străzi covoare pe balcon, lume
adunată în fața grădinii publice, iar pe tablele de afiș erau lipit
următoarea chemare a Primăriei:
Primăria Comunei urbane Pitești
Serviciul administrativ

Apel către cetățeni:
În ziua de Sâmbătă 3 August 1929 la orele 4 p.m va
sosi în Orașul nostru. Societatea muzicală ,,Cântarea Dunării”
din Orașul Giurgiu, în excursiune de propagandă culturală, la
care vor participa aproximativ 120 de persoaane. Seara va avea
loc în grădina publică a Orașului ,, Un Concert” de către
această societate, la care intrarea generală va fi de 10 lei de
persoană , iar beneficiul ce va rezulta, va fi în folosul Azilului
de imfirmi al comunei și săraci in oraș. Cetățenii sunt rugați a
întâmpina și înconjura pe excursioniști cu toată dragostea
frățească, iar seara a lua parte la șezătoar e.
Președintele Comisiei
N:9040/1929 August 2.

interimare, Const

Rătescu

Programul concertului este următorul:
1.
Alexandru.Bărbulescu:
Dunării” din Giurgiu.
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Imnul soc ,,Cântarea

Cântări Religioase:
1.
2.
3.

I. Vorobehievici: Psalmul 149
D.Bortniansky: Bucurați -vă întru Domnul
G. Cucu: Osana, osana.

Coruri din repertoriul clasic
Noel

1.

Camile Sant Soens: Tolite hostias din Oatio de

2.
3.

R. Strauss: Dunărea albastră.
G.Verdi: Ernani

Coruri din repertoriul popular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I. Nicorescu: Mână Bade boii bine
N.Oancea: Lângă leagăn
Em.Gheorghiu: Băbuțo cu ochi de drag
G.Dima : Hora Severinului
I.Vidu: Lugojana
G.Dima: Nu-i dreptate
A.Bărbulescu: Doruleț, Doruțule
N.Oancea: Trecui valea mort de sete

Patriotice.
1.
D.G. Kiriac: Din Imnul încoronării M .M .L.L
Regelui Ferdinand I și Regina Maria
2.
Ciprian Porumbescu: Pe-al nostru steag
3.
I.G. Brătianu : Pui de lei
4.
A.L. Ivela: Trăiască România Ma
Biletele se găsesc la grădina publică
La descinderea din autobuz am fost primiți de toți
membrii Comisiei interimare a orașului, în frunte cu domnul
Const Rătescu, președintele acelei comisii, care ne -a urat: bun
venit; după cari funcționarii de ai Primăriei au condus pe
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excursioniști la locurile de cazare pregătite de Primărie: 18
camere la hotel și 2 dormitoare mari la Școala Normală de fete.
La orele 21:30 grădina publică erea plină de lume, venită să
asiste la concertul nostru,- după terminarea căruia domnul
C.Rotescu, Primarul Orașului într-o însuflețită cuvântare ne -a
mulțumit în numele Orșului Pitești, lăudând acțiunea de
propagandă culturală- națională a societății ,,Cântarea Dunării
” din Giurgiu. Am mai primit atunci mulțumiri și felicitări din
partea corpului Ofițerilor l Garnizoanei Pitești precum și din
partea studenților Argeșeni. În urma propunerii domnului
Primar și în sunetele muzicii militare, venită să cânte în
grădină, toată lumea aflată acolo s-a prins în ,,Hora Unirii ”
jucată într-o înălțătoare însuflețire. A doua zi la orele 05:30 am
părăsit Piteștii plecând la Curtea de Argeș. Ajunsi aci am
descins direct la monumentala Mănăstire a lui Negru Vodă,
unde eram așteptați pentru a cânta imnele Sfintele Liturghii. La
intrarea în naosul Bisericii, în dreata sunt mormintele Regelui
Carol I și Regina Elisabeta: iar în stânga mormintele Regelui
Ferdinand I și Regina Maria.
Biserica neavând cafas corul a fost așezat în fața
mormântului Regelui Ferdinand. Înainte de începerea Sfintei
Liturghii am depus câte o jertfă mare de admirabile flori
naturale pe mormintele celor doi regi, jertfe ale căror panglici
tricolore purtau inscripțiile următoare:
a)
Regelui Carol I
Întemeietorul Regatului Român Prinos de recunoștință
din partea Societății ,, Cântarea Dunării” din Giurgiu.
b)
Regelui Ferdinand I
Făuritorul României Mari Prinos de recunoștință din
partea Societății ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu.
M-am prezentat apoi Prea Sfințitului Episcop Nichita al
Argeșului, care asista la slujbă și după ce am primit
binecuvântarea lui, am intrat cu corul în slujba Sfintei
189

Liturghii, oficiată de părintele Kirță, un minunat slujitor
liturgic, avea o voce cristalină de tenor lejer, pe care ar fi
invidiat-o chiar opera română; iar biserica este un uvaer nu
numai din punct de vedere estetic și al comorii de bogății ce
împodobeau interiorul ei ci și din punct de vedere al acusticii.
Sunetele se revărsau în valuri, valuri când doamnele
pierzându-se în pianissiune îngerești, când puternice lovindu se din turlă în turlă parcă pentru a le sparge a-și face drum mai
departe, ca să ajungă mai repede în cer la Dumnezeu căruia îi
erau înălțate, cu suflet curat rugăciunile noastre. La Liturghie
asista un număr considerabil de credincioși format în cea mai
parte de vilegiaturiști. După terminarea serviciului Liturgic,
înn sunetele imnului arhieresc ,, Pre Stăpânul și Arhiereul
nostru Doamne îl păzește întru mulți ani”, prea sfițitul Episcop
Nichita pornește spre eșire oprindu-se în dreptul corului nostru
pentru a ne spune- textual: ,, Vă mulțumesc domnilor și
domnișoarelor pentru momentele de înălțare sufletea scă ce neați prilejuit cu cântările dumneavoastră atât de frumoase.
”Opera dumeavoastră este o admirabilă operă națională și ea
merită toată lauda. Fiți binecuvântați”. Am vizitat apoi Palatul
Regal cu sufrageria pe ai cărei perți este ridicată întreaga
legendă a construirii Mănăstirii și cu vatra la care Regina
Elisabeta, rămasă văduvă și oarbă asculta pe lectorul ei Tzigara
–Samurcaș cândd îi citea diverse cărți de literatură; apoi
fântăna meșterului Manole, ruiinele Palatului domnesc cu
lunga galerie subterană în care se ascundeau familia Domnului
în vremuri de grea bejnie și apoi biserica domnească cu
prețioasa ei pictură și cu mormntele voievozilor noștri.
Pe la orele 16:00 mașinile încărcate cu noi, porniră spre
Giurgiu făcând în drum un popas de vre-o oră în Comuna
Videle din Județul nostru Vlașca. Aci în mijlocul satului, erau
strânși la joc flăcăii și fetele satului, cărora noi le-am cântat
câteva cântece populare. Câteva zile după aceasta Ziarul ,,
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Universul” publică la rubrica artistice- culturale următorul
articol:
,,Excursiunile Societății ,, Cântarea Dunării”.- Membrii
societății muzicale ,, Cântarea Dunării din Giurgiu, au
organizat o excursiune de propagandă culturală la Pitești și
Curtea de Argeș. ÎN dimineața zilei de 3 August, opt autobuze
împodobite cu steaguri și verdeață au pornit cu 120 oameni din
localitate, conduși de prof. Bărbulescu, președintele socie tății,
și după ce au trecut prin mai multe comune din Vlașca au
poposit în pădurea Comunei Ștefan cel Mare, unde au luat
masa. În tot tipul corul societății a intonat cântece naționale,
iar la 3 după amiază s-a pornit spre Pitești. La grădina publică
din centrul orașului, au fost întâmpinați de domnii Rătescu
Primarul Orașului, Al.H.Aslan ajutor de primar și mulți
orășeni. Excursioniștii au vizitat instituțiile publice ale
Orașului și apoi parcul Trivale. Seara în grădina publică, pe o
scenă improvizată, s-a dat de corul societății o producțiune în
folosul azilului comunal de infiri. În fața unui public numeros,
corul condus cu multă pricepere de către d. profesor
Bărbulescu, a executat un program alcătuit din bucăți corale
religioase, clasice, populare și patristice, care au plăcut mult
asistanții. Domnul Primar, într-o însuflețită cuvântare a
mulțumit membrilor societățiinpentru frumoasa producțiune
corală ce au executat, lăudând inițiativa luată de societate
pentru răspândirea cântecelor populare românești în popor. În
sunetele muzicii militare a reg. 4 Argeș excursioniștii
giurgiuveni împreună cu Piteștenii au jucat o horă mare și
frumoasă în uralele mulțimii. A douaa zi Duminică , membrii
Societății au pornit spre Curtea de Argeș, deschizând la
măreața Mănăstire, unde au depus două jertfe de flori naturale
pe mormintele marilor Regi Carol și Ferdinand I. Serviciul
liturgic a fost oficiat de un sobor de preoți și diaconi în
prezența I.P.S Episcopul Nichita al Argeșului. Răspunsurile
liturgice s-au dat de corul societății. După slujbă I.P.S
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Episcopul Nichita a mulțumit societății pentru modul cum a
executat cântările religioase dându-le binecuvântarea sa
Arhierească. S-a vizitat palatul Regal de la Mănăstire , Fântâna
Meșterului Manole, Biserica domnească și altele.
La 13 August 1929 am întemeiat Primăriei Orașului
Giurgiu adresa: N:61, făcându-și darea d seamă a acestei
excuriuni, precum urmează:
Domnule Primar,
Întorși din excursiune de la Pitești șii Curtea de Argeș
simt de datoria mea să vă aduc cele mai vii mulțumiri pentru
binele intervețiunii ce ați făcut, mulțumită căror atât Primăria
și populația Orașului Pitești, cât și Prea Sfințitul Episcop al
Argeșului ne -au făcut o primire din cele mai călduroase. La
sosirea noastră în Pitești Orașul era ca-n zilele de sărbători
naționale, iar pe tablele de afișare Primăria lipise alăturatul
apel prin care anunța sosirea noatră și îndemna populația să ne
primească cu toată dragostea frățească.
Seara am executat în grădina publică pe scena special
improvizată iar după concert în auzul întregii asistențe s-au
schimbat între sub semnatul și domnul Primar al Orașului
Pitești, cuvântări de călduroasă man ifestare a dragostei frățești
dintre ambele noastre orașe; - după care, în sunetele muzicii
militare, - întreaga asistență, în frunte cu domnul primar al
acestui oraș, au jucat în grădină hora înfrățirii. – Încuartiruirea
celor 112 excursioniști a fost făcută în internatul școalei
normale de fete din acel oraș. La Curtea de Argeș ne -am
prezentat P.S Episcop Nichita care ne-a dat arhiereasca Sa
binecuvântare pentru a cânta acolo în Mănăstire Sf Liturghie și
a depune câte o jertfă de flori pe mormintele marilor nostri
Regi, trecuși în lumea celor drepți,- Carol I și Ferdinand I.
Panglicile tricolore ale acestor jertfe purtau inscripțiile:
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Regelui Carol I
Întemeietorul Regatului Român. – Prisos
recunoștință din partea societății ”Cântarea Dunării„

de

Regelui Ferdinand I
Făuritorul Românieei Mari.- Prisos de recunoștință din
partea societății ” Cântarea Dunării,,
La Liturghie asista un număr considerabil de
credincioși, precum și P.S. Episcop Nichita al Argeșului care
după terminarea serviciului divin a ținut să ne mulțumească
și să laude acțiunea noastră de propagandă
personal
națională. - Dincolo expuse mai sus, cred domnule primar că se
poate vdea, că societatea ”Cântarea Dunării,, - căreia
dumneavoastră i-ați acordat încrederea și concursul
dumneavoastră binevoitor,- a purtat cu demnitate numele
orașului Giurgiu prin locurile pe care le-a vizitat, făcând
cunoscută acolo munca ce se depune în orașul nostru pentru
promovarea culturii și trezirea constiinților naționale.
Președinte A.Bărbulescu.

Un alt corist ajutat de Societate
Am văzut că în urma șezătoarei muzicale de la 19
Noembrie 1927, beneficiul net al șezătoarei a fost donat în
întregime d.șoarei Niculina Ionescu soprana solistă, - ca ajutor
din partea Societății pentru a-și construi o casă de locuit în
Giurgiu. În vara anului 1929 Cântarea Dunării are un nou prilej
de a veni în ajutorul unui alt corist în același scop. Sesizat de
cererea d.lui Gheorghe Neiciu,- bas în corul nostru și Secretar
alaSocietății,- Consiliul nostru de administrație hotărește ca să
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se acorde d.lui Neiciu u împrumut de 130.000 ( una sută
treizeci mii) lei cu care să.și cumpere o casă de locuit în
Giurgiu. Înacest scop Societatea a retras suma de 130.000 lei
din capitalul ce avea depus la Banca Franca Română,- pe care
a dat.o d.lui Neiciu, cu împrumut pe ipotecă asupra imobilului
cumpărat. Restituirea sumei împrumutată d.l Neiciu a făcut.o
în rate lunare de câte 1000(una mie) lei. Cu acest împrumut
Cântarea Dunării și -a înzestrat al doilea corist de aici cu casă,
în care să locuiască el și familia lui.
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