
 



bunie și calmi în același 
timp. Credincioși 
așezării lor, învățați să 
slujească cu devote-
ment, dar fără slugăr-
nicie, împingând simțul 
demnității omenești 
până la absurd 
aproape, nu din egocen-
trism sau din personal-
ism exagerat, ci din con-
vingerea hotărâtă că 
numai puterile vii, 
neroase de insultă sau 
de desconsiderare, pot 
da în adevăr roadă.” 
 
Nae Ionescu, ”Analele 
Brăilei”, 1929 

”Abia sunt 15 ani de 
când orașul acesta își 
lua ființă către viață și 
întrecu celelalte orașe și 
în formă, și în materie, și 
în partea înțelegătoare. 
Zidurile , ulițele, 
mișcarea portului anunță 
un oraș în pruncie de 
cele europene. Școalele 
de limbă națională, 
elenică, italiană și sla-
vonă învederează că lo-
cuitorii acestuia își simt 
mai bine trebuințele și 
cele materiale , și cele 
intelectuale.” 
Ion Heliade Rădulescu, 
”Curierul românesc”, 
1846 

 Extrageți caracter-
isticile orașului 
din primul text. 

 În ce constau 
calitățile locuito-
rilor Brăilei, așa 
cum reies ele din 
textul alăturat? 

 

”Oamenii Brăilei sunt un 
neam cu totul deosebit. 
Mândri, susceptibili la 
orice atingere, 
îndrăzneți până la ne-

 

B r ă i l a  î n  s c r i e r i .  O a m e n i  ș i  l o c u r i  
”Nu Brăila este 
fiica Principatului 
Țării Românești, 
ci ea este maica 
acestui Principat.” 

Nicolae Iorga 

” Aici, orice pas  mă apropie de copilărie 
Dunărea îmi murmur primul nesomn de dragoste, 
largile bulevarde, curbate pe malul nostalgic, 
Își cațără mirarea pe blocurile-turn, 
Poate vor mai găsi undeva 
umbra Chirei Chiralina.” 
 
 
M i h u  D r a g o m i r ,  T r i p t i c  b r ă i l e a n ,  
1 9 6 8  

 

Introducere  

1 



Brăila, cetate de Bărăgan și 
cetate de Dunăre, 
înfățișează o alcătuire 
orășenească proprie, viabilă 
și românească. Orașul 
acesta simetric, cu străzi 
drepte, ce se înlănțuie și se 
despart parcă după legi 
geometrice, cu bulevarde 
largi și simple, tăindu-le  în 
diagonal de la Dunăre la 
altă Dunăre, orașul acesta… 
prezintă, parcă în această 
geografie sumară a sa, 
schema unei inteligențe și a 

unei psihologii educată în 
sensul vieții și al acțiunii. S-
ar spune că planul orașului 
Brăila este reprezentarea 
grafică a spiritului despre 
care vorbim; o inteligență 
liniară și disciplinată, o per-
fectă aptitudine de a trăi, o 
aplicare la obiect și la viață. 
Oamenii care vin de la Brăila 
poartă în sensibilitatea lor 
semnele locului: calmul 
câmpiei fără dimensiuni și 
tensiunea tulburătoare a 
portului. 

1. Cum descrie  Mihail 
Sebastian planul 
orașului Brăila? 
 
 
 
 
 

2. Prezentați  prin ce se 
remarcă piața centrală a 
orașului Brăila, așa cum 
reiese din descrierea lui 
Nicolae Iorga. 
3. Despre ce piață credeți că 
este vorba? 
4. Scrieți toate denumirile 
pe care le-a avut și le are 
piața. 

Rally, Hotelul Francez, ce 
formează zidurile care 
domină, pe când strade 
lungi își înfundă  în sus și  
în jos, în stânga, linii de 
lumini; cafenelele, cofe-
tăriile, tutungeriile, pră-
văliile de stofe, de brân-
zeturi, de haine, de 
pălării; librăriile au încă  
vitrinele lor luminate. 
Cumpărătorii și clienții 

sunt români, greci, 
italieni, ba chiar olandezi 
din Rotterdam, care cer în 
franțuzește și englezește 
cărți poștale cu vederi din 
Brăila...” 

Nici un oraș din România n-
are o astfel de piață, și ea 
își  află cu greu pereche 
chiar în centrele  mai mici 
ale Apusului. În mijloc e  un 
parc desăvârșit întreținut… 
drumuri o străbat în toate 
sensurile și o înconjoară 
strade neobișnuit de largi, 
clădiri înalte, unele deosebit 
de monumentale, ca Teatrul 

M i h a i l  S e b a s t i a n ,  ” B r ă i l a ,  m e r i d i a n  a l  u n e i  n o i  R o m â n i i ” ,  1 9 3 3  
 

A p l i c a ț i i   
 

 

N i c o l a e  I o r g a ,  ” D r u m u r i  ș i  o r a ș e  d i n  R o m â n i a ” ,  1 9 0 4  
 

”Totul e 
orizont larg la 
Brăila, totul e 

fastuos și 
organizat în 
peisajul lui, 

totul e un 
sigiliu al 

ordinei fluide 
și majore.” 

 
Vasile Băncilă, 
1968 

I n t r o d u c e r e   

2 



ajungi, pășind înainte, înapoi 
la Dunăre. Planul orașului 
este desăvârșit din punct de 
vedere geometric. Se știe că 
la Brăila se mai află porțiuni 
din hrubele, constituind siste-
mul defensive al locului... 

brațe care îi înlănțuie 
talia și - o arată Du-
nărei ca pe o ofrandă 
ispititoare, dar, fără ca 
frumoasa să fie cu 
nimic jenată, patru 
străzi sfărâmă elanul  
celor zece brațe, 
traversându-le ca legă-

Este ca un evantai în 
întregime desfășurat. 
De la cazarma (a cărei 
amintire o păstrază 
doar strada cu același 
nume - n.n.) ce-i for-
mează centrul, opt 
străzi și două bulevarde 
formează tot atâtea 

turile unui evantai. 

timpul o poate da, și 
pretutindeni simți acel 
farmec necunoscut, 
numit fără să se știe de 
ce ”atmosferă”. 
 
 
 

Ce elemente are în 
comun acest text cu 
textul precedent? 

Chiar după o vizită su-
mară, Brăila impre-
sionează prin concepția 
arhitectonică unitară, 
prin vastitatea bule-
vardelor, croite circular 
și pavate cu granit fără 
moarte. Casele au o 
patină pe care numai 

G e o r g e  C ă l i n e s c u ,  B r ă i l a ,  1 9 5 6  

P a n a i t  I s t r a t i ,  N e r a n ț u l a ,  1 9 2 7  

E u g e n  B a r b u ,  F a r m e c u l  a p e l o r ,  1 9 7 6  

 

 
Brăila are forma unei rețele 
de cercuri concentric, tăiate 
de străzi radiale, mergând de 
la periferie la centru. De fapt, 
rețeaua e mai degrabă hemi-
ciclică, sprijinită de Dunăre, 
care cade tangențial pe oraș. 
Dacă pornești de la Dunăre, 
pe un bulevard circular, 

Extrageți din text toți termenii matematici referitori la planul orașului. 

Folosind harta orașului, 
identificați cele 10 străzi și 
bulevarde amintite de text. 
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Ionescu, în anul1919, 
acesta lasă clădirea în 
administrarea şi 
proprietatea Primăriei, 
el se va numi Teatrul 
Comunal. Întregul 
imobil, se preciza 
în 1939, se închiriază, 
iar veniturile 
formează Fondul 
Dumitru 
Ionescu pentru 
îndeplinirea clauzelor 
testamentare.  
În imobil au funcţionat 
în diferite perioade mai 
multe instituţii: Şcoala 
Populară de artă, Casa 
de Cultură. Grav 
avariat de cutremurele 
din anii 1940şi 1977, 
imobilul a fost 
restaurat în anii 1941-
1942 şi 1980-1988. 
Ultima restaurare, 
coordonată de ahitecţii 
Viorel Oprescu şi 
Doina Juncu, a 
beneficiat de aportul 
unui valoros colectiv 
de artişti plastici 
condus de Virgil 
Mişăescu. 

 

Existenţa unui han 
Rally este semnalată 
încă din 
anul 1851 când Matei 
Millo a dat spectacole 
în sala Hotelului 
Rally, imobilul fiind 
distrus de un incendiu 
la 21 august 1859. 
Proprietarii, fraţii 
Ianache, Demostene şi 
George Rally l-au 
reconstruit pe vechea 
temelie în anul 1862, 
arhitectul şef al 
oraşului, Dimitrie 
Poenaru l-a consolidat 
în anul 1863; alte 
reparaţii generale se 
fac în anul 1872 de 
către arhitectul P.A. 
Taba. 
Casa Rally, aşa cum stă 
scris pe frontispiciul 
clădirii în diverse cărţi 
poştale, ilustrate a fost 
construită în 
anul 1894 de 
antreprenorul Blechner 
şi cuprindea corpul 1 
Teatru şi prăvălii, 
corpul 2 scena Arenei 
de vară. Presaţi de 
datorii, proprietarii au 
fost nevoiţi să 

înstrăineze imobilul 
care este cumpărat de 
creditorul  
Dumitru Ionescu în 
anul 1900. 
În anul 1878 are loc 
trecerea trupelor 
române în Dobrogea, 

în frunte cu 
Domnitorul Carol I. 
Seara, în sala Rally, se 
prezintă un spectacol 
de gală dat de trupa 
Tardini şi Halepliu. De 
atunci Teatrul Rally se 
va numi Teatrul Regal. 
Imobilul trece în 
anul 1900 în 
proprietatea lui 
Dumitru Ionescu, care 
o cumpără cu preţul 
de 985 000 lei. Prin 
testamentul din 1910, 
depus la Tribunalul 
Brăila pentru aplicare 
de către soţia sa Elena 

Casa Rally devine Teatrul Maria Filotti S C U R T  I S T O R I C  
 1840, cea mai veche 

relatare despre o mani-
festare teatrală în Brăila 

 1854, Constantin Hale-
pliu pune bazele unui 
Teatru Național 

 1924-1928, devine 
teatru permanent 
(Teatrul Comunal) con-
dus de Constantin Măr-
culescu și Mișu Fotino 

 1949, devine Teatrul de 
Stat 

 1977, este restaurant 
după marele cutremur 

 

A P L I C A ț I I  

Enumerați toate denu-mirile pe care le-a avut  teatrul din Brăila.  Precizați care au fost proprietarii clădirii teatrului din secolul XIX până în prezent.  De câte ori a fost reparată clădirea. Din ce cauze?  

 

I. Instituții culturale 
I.1. Teatrele Brăilei 
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Clădirea, privită în ansamblul ei, este un complex cultural cu importanță deosebită, cuprinde: – 2 săli de spectacole (de cca. 370 si 100 de locuri) – 1 sală de conferințe și recepții (170 de locuri) – o sală foayer (60 de locuri) și două foayere pentru manifestări expoziționale – covoare manuale, reprezentând plafonul foaierului mare – cortina (autor Val Munteanu) , metaforă a 

Brăilei, ochii Chirei (Chiralina, cu flori și holde, cu corăbii, efluviu artistic brodată cu fir de aur, argint și mătase în peste 800 de nuanțe) – un hol monumental, săli de repetiții , ateliere de creație și producție, bibliotecă, magazii de costume, decoruri și recuzită, depozite pentru aparatură, cabine actori, scena culisantă, centrală termică, birouri pentru administratțe și secretariat literar, agenție teatrală, etc. 

3. Ce alte săli se întâl-
nesc la interior? 
 
 
4. De ce credeți că 
teatrul are nevoie de o 
bibliotecă? 
 

1. Unde se află astăzi 
plasată clădirea teatru-
lui? 
 
 
2. Câte săli de spectacole 
are? 
 

I n t e r i o r u l  t e a t r u l u i  

A p l i c a ț i i  

I .  I n s t i t u ț i i  c u l t u r a l e  

Știați că? 
 
În 1859, șeful poliției înainta 
Primăriei un raport prin care arăta 
pericolul prăbușirii galeriei din cauză 
supraaglomerației de spectatori ce 
vizionau spectacole de operă în sala 
Rally. 
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rezultatul unor repetate modificări 
și  extinderi. Nucleul clădirii 
datează dinaintea anului 1830, 
întrucât planul Riniev (1830) 
menționează o clădire de plan 
dreptunghiular, orientată est- vest 
ocupând o suprafață mai mică 
decât aceea ocupată astăzi de 
imobil. O prima extindere s-a facut 
în jurul anului 1850 (vizibilă prin 
compararea planului Kuchnovski -
1856 cu cel din1867). Importanța 
clădirii în conștiinta locuitorilor 
orașului, cât și rolul ei în definirea 

spațiului urban central îi determină 
pe inginerii și arhitecții orașului să 
o localizeze în planurile pe care le 
întocmesc, chiar daca nu-i 
precizează și identitatea (planurile 
C.S. Budeanu din 
1883,1886,1887). Imaginea 
clădirii dinaintea ultimei 
transformări radicale și după 
aceasta este conservată în 
documente iconografice: fotografii 
și cărți poștale ilustrate.  

"Concordia"; deputat de mahala 
(mahalaua Roșie); funcționar la 
Consulatul Austriac din Brăila; 
proprietar al uneia dintre cele 
mai imporlante clădiri publice din 
oraș, "Cazinoul Armelin" și a mai 
multor magazii în port.  

Exportator de cereale; 
reprezentant de frunte al marii 
negustorimi brăilene (cca. 1840-
1869): efor al Deputăției 
Mercantile, membru fondator, 
acționar și prim efor al Băncii 
Filemborice, membru fondator și 
efor al Societății Anonime de 
Siguranță Comercială 

C a z i n u l  A r m e l i n  

N I C O L E T T O  A R M E L I N   

 

Datează din 1830 și se afla pe 
actualul loc al Muzeului de istorie. 
Primul proprietar al clădirii a fost 
Nicoletto Armelin. Aici era locul de 
întâlnire pentru personalitățile locale. 
Denumirea inițială era Cazinul 
Armelin, cazin însemnând local 
public, hotel și restaurant.  În 1897 
au loc lucrări de reparație și 
extindere, devenind Marele Hotel 
Francez, cu berărie și cafenea, 
antreprenor și proprietar fiind ”Casa 
P.Carivelli și M. Bucur”. 
Aspectul actual al clădirii este 
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CAZINUL ARMELIN 

 
 

Fruntașii politici locali și oamenii de cultură își desfașurau o parte din activitatea lor în 
saloanele Marelui Hotel Francez. Cafeneaua amenajată și ca sală de cinematograf și berăria în care 
concerta seară de seară orchestra comunală condusă de capel-maestrul L. Kern asigurau localului o 
clientelă numeroasă.  
 
Aplicații: 
1. De când datează Cazinul, cui a aparținut și ce funcție avea? 
2. Ce alte cazinuri se regăsesc în Brăila, după mijlocul secolului XIX? 
3. Ce personalități au trecut prin sălile și saloanele acestui local? 
4. Ce destinație capătă Cazinul după 1897? Dar după 1945? 

            Primul proprietar cunoscut al clădirii este Nicoletto Armelin, care avea în 1855 "case 
cu doua caturi, cu prăvălii dedesupt", construite conform regulilor impuse de planul Berroczyn 
(1834). Clădirea intră în memoria orașului sub numele "Cazinul Armelin", iar sala de spectacole 
amenajată aici este menționată printre primele în care s-a jucat teatru la Brăila, înainte de 1860. A 
înfruntat de la început concurența altor hanuri și cazinouri renumite în epocă (Hanul lui Vîlkov 
sau Hanul de Piatră, Hanul lui Rale - Rally, Cazinoul Turcesc, Hanul Pițipiu, situate în vecinătate, 
la punctele de întalnire ale drumurilor Iașului, Bucureștiului, Silistrei cu piața). 

            Cazinoul Armelin era locul de întalnire al personalităților locale și a invitaților lor; în 
cazinou funcționau cluburile unor formațiuni politice, aveau loc banchetele oficiale. Aici s-au 
sărbătorit aniversarea zilei Domnului Țării Românești, Barbu Știrbei (1854) și primul 24 ianuarie 
ca zi națională (1862). În 1893, tot în acest loc, s-au organizat manifestațiile de simpatie cu 
memorandiștii, conduse de prof. I.C. Tacit si L. Moldovan. 

         Anul 1897 este important pentru evoluția cladirii. Proprietarele A.Haracopol și 
H.Armelin încep lucrările de reparații și extindere a imobilului, care au însemnat reconsiderarea 
totală a expresivității volumetrice prin amplificarea gabaritului planimetric, a înălțimii și a 
modului de afirmare a raportului plin-gol. Din același an până în 1945 clădirea va adaposti Marele 
Hotel Francez și Restaurantul Francez, cu berărie, cafenea, având mai întâi ca antreprenor, apoi ca 
proprietar "Casa P. Carivelli & M. Bucur". Clădirea continuă să fie reprezentativă pentru oraș, toți 
oaspeții de seamă fiind găzduiți și ospătați în acest stabiliment. Printre ei: principele Ferdinand 
(1902), devenit regele Ferdinand I (1925), Nicolae Iorga, I.L. Caragiale, Cezar Petrescu, Al. 
Tzigara Samurcaș, M. Sebastian etc. 
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Teatrul Passalacqua din 
strada Galaţi nr. 10, 
construit de Menelas 
Passalacqua în 
anul 1910, adăposteşte în 
anul 1917, 
cinematograful Dunărea
(rezervat armatei 
germane de ocupaţie), iar 
după 1948, 
cinematograful 11 iunie. 
A fost demolat de 
comunişti şi pe fostul 
amplasament s-a 
construit actualul 
Cinematograf Central.  

Teatrul Passalacqua  
În unghiul format de 
străzile Teatrului 
și  Golești s-a 
aflat Teatrul 
Passalacqua, inaugurat 
la 4 decembrie 1910 – 
„un teatru construit după 
toate cerințele moderne, 
similar celor mai mari 
teatre din străinătate 
( …), un teatru ca o 
bombonieră”. Va fi 
inaugurat de Compania 
Dramatică Davilla cu 
piesa Refugiul în care a 
jucat Lucia Sturdza 
Bulandra, Tony 
Bulandra, Romald 

Bulfinsky ș.a.  
Loja de 6 persoane costa 
40 lei, loja de 4 persoane 
– 30 lei, locul rezervat – 
7 lei, stal I – 5 lei, 
balcon I – 3 lei, balcon 
II – 2 lei și galeria – 1 
leu. Pe frontispiciu, era 
înscris Teatrul 
Passalacqua și 1910, 
incadrate de doua litere. 
Menelas Passalacqua 
locuia pe strada 
Golești  colț cu C. A. 
Rosetti.  
 

Arena Passalacqua, anterioară Teatrului, situată vizavi, era, în vara anului 1910, gazda reprezentațiilor trupei de 
comedii  Vernescu – Vâlcea, actor cu un umor irezistibil, piesele fiind schimbate zilnic. 
Spectacolele de cinema mute erau acompaniate la pian de domnișoara  Blechner, în funcție de întamplările de pe 
ecran ( Când iubiții se despărtaeu, cânta Într-o piață persană, cînd era vreo cavalcadă, cânta Cavaleria ușoară… , 
Mihai Berechet), iar în pauze se prezentau momnte de circ sau comice, susținute de Iulian și Coana Manda ( în 
travesti, actorii  de la TNB, Maria Mohor și Ion Anastasiade ). Iată cum „suna” un anunț din ziar referitor la 
reprezentațiile cinematografice de la Passalacqua: 
«La Teatrul Passalacqua – cinema Marconi, miercuri 16 si joi 17 ianuarie rulau : Averea furată. Drama 
senzaționala 800 m lungime. Eclair și O întâlnire. Drama. Film Milano. Eclair – Journal. » 
( Expresul, 16 ianuarie 1913). 
În 1926, întreprinzător era Menelas Passalacqua, chiriaș cu contract și proprietar al aparatului marca Gaumont, ca și 
al celui de la cinematograful Lux, aflat pe locul fostei Arene de box, cel mai mare din oras (30 loji, 510 locuri la 
parter, 92  la balcoane si 200 la galerie), distrus în timpul celui de-al doilea razboi mondial. Passalacqua avea 18 
loji, 198 locuri la parter, 100 locuri la balcon și 200 la galerie. Reprezentațiile se dădeau câte două în zilele de lucru 
și trei în zilele de sărbători și duminici. În 1933, o statistică înregistra următoarele date : 162 locuri la parter, 16 loji 
a 4 locuri, dintre care una oficială – 64 locuri, 64 locuri la balcon și 60 la galerie. Cinematograful avea și arenă : 
400 locuri la rezervat și 100 la galerie. 

  

 

  

9 



În anul 1883, se înființa la Brăila Societatea Filarmonică Lyra, iar în 
1919 Lyra crease 
Conservatorul / Academia de Muzică, sub conducerea 
lui Jean Andrian și care, înca din primul an, functiona cu mai multe 
clase: trei de pian, două de vioară, una de violoncel, 
una de flaut, două de canto, una de teoria muzicii 
și una de teatru.  
Neavând un spațiu propriu, compozitorul de romanțe George Cavadia, 
prețedintele Societății Lyra,  ia inițiativa construirii 

unui local propriu, primind 
în 1923 din partea Primăriei, gratuit (primar Radu Portocală) un teren 
viran, cu suprafața de 1416 m.p., proprietatea 
Comunei, donația Dumitru Ionescu, situat în strada Cojocari (fosta Grădină 
Paradis).  
Clădirea se va ridica între anii 1924-1926 (arhitect 
Săvulescu) datorită unor generoși donatori, între 
care George Cavadia: 1.000.000 lei, 200 scaune pentru sala de spectacol și 
un pian de concert. Pentru finalizarea lucrărilor la sala 

de concerte și pentru plata 
acusticienilor aduși din Italia, Societatea Lyra a închiriat holul și sala de concerte unui antreprenor de 
cinematograf, pe nume Stavru Valerianos, care și-a denumit 
întreprinderea cinematografică tot Lira, ortografiată cu “i”. Datorită acusticii perfecte, sala de concerte a 
fost numită “Sala Dalles a Brailei“, aici concertând nume sonore în frunte cu 
George Enescu. În noua cladirea, la a carei construcție contribuise și Primăria cu 500.00 lei și Prefectura cu 
100.000 lei, Societatea Lyra condusă de muzicianul și filantropul George 
Cavadia sau de profesorul Liviu Macedonescu, va întreține ani de-a 
rândul o atmosfera muzicală elevată.  

Palatul Lyra 

Palatul Lyra 
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Alte localuri   

 

Printre cele mai 
cunoscute grădini de 
vară în care adesea 
se dădeau spectacole 
de muzica, varieteu, 
teatru  putem enu-
mera: 
- „Passalaqua” sau 
”11 Iunie”, grădina 
aflându-se peste 
stradă, unde este azi 
târgul de mașini; 
- „Lyra”, grădina se 
afla lângă sala con-
struită, mai exact la 
dreapta ei: 
- Grădina ”8 stejari”, 
pe str.Rahovei, azi 
Casa Artemis, avea o 
scenă mică, pe care 
duminica jucau 
trupe de diletanți, 

strângând mulți ne-
gustori și meseriași; 
- Grădina Cazana-
clău sau Muller, 
lângă fabrica de bere 
de pe str. Plevnei, 
frecventată de clasa 
muncitoare; 
- Grădina Venzel, pe 
Blvd. Carol, de la 
covrigărie 100 m la 
dreapta; 
- „Grădina Plevnei”, 
pe str. Frumoasei, 
grădină și berărie de 
elită, unde cânta în 
fiecare seară muzica 
gărzii naționale; 
- Grădina Paradis, 
pe locul unde astăzi 
se află palatul Lyra; 

- Grădina Mihai 
Bravu; 
- Grădina Union 
Suisse, unde se afla 
clubul coloniei 
elvețiene: o curte cu 
câțiva copaci, o pistă 
de popice, o scenă 
improvizată, loc de 
reprezentație pentru 
trupe de café con-
cert. 

 

Deși astăzi ne-ar fi greu 
să credem că se făcea 
cultură în astfel de 
locații, acest lucru era 
posibil la sfârșitul se-
colului XIX—începutul 
secolului XX. Iată câ-
teva exemple de locații 
de acest tip care asigu-
rau distracția 
brăilenilor, indiferent de 
categoria socială: 
- între str. Plevnei și a 

Rahovei se afla salonul 
de dans a lui Hagi-Sima 
Nicolae; 
- salonul Caiafa 
Iconomu din Str. 
Teatrului, unde au avut 
loc primele spectacole 
de teatru și muzică din 
Brăila (1834); 
- Palatul cu flori a lui 
Vasilache Costovici; 

- Hanul Malcoci, aflat pe 
Str. Galați, nr.21; 
- locanta Kir Leonida, pe 
str. Malului, nr.1; 
 cârciuma ”La 

calul bălan” 
 Cârciuma ”La 

pisica neagră” 
 Cârciuma ”La 

cățeaua leșinată” 

Saloane, locante, cârciumi 

Grădini de vară 

 
În cârciumi incân-
tau urechile audi-
toriului lăutari 
precum Petre 
Cre țu Șolcan, 
strămoș al vestitu-
l u i  mu z i c i an 
Johnny Rădu-
canu, artiști de 
caffe-concert. 
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Distracțiile brăilene de secol XIX 
Balurile cu muzică și 
șampanie, întânirile 
teatrale și muzicale 
erau organizate de 
protipendadă, ele mai 
purtând și denumirea 
de soarelle muzicale. 
La început acestea 
erau organizate în sa-
loanele familiale, apoi 
devin un bun public, 
regăsindu-și locul în 
cazinouri și grădini de 
petrecere. Pe aceste 
scene mici au evoluat 
artiști mari ai vremii: 

I.D.Ionescu—cupletist, 
actrița franceză 
Fanelli, George 
Cavadia—autor de 
romanțe, Cristian Va-
sile, Ionel Fernic. Nici 
spectatorii nu erau 
mai puțin celebri: 
Gorceakov, Mihail Ko-
gălniceanu, Dimitrie 
Sturdza, domn al Țării 
Românești. 
Muzica de fanfară era 
și ea foarte populară. 
Leopold Hans Kern, 
absolvent al Conserva-

torului din Viena, dădea specta-
cole în Grădina publică, dar și pe 
scena Marelui Hotel Francez. 
Repertoriul era de excepție: Băr-bierul din Sevilla, Wilhelm Tell, Nabucodonosor, Carmen, Rigoletto, Voievodul țiganilor, Cavaleria rusticană.  
Concertele sale se țineau joia și 
duminica între anumite ore 
(5.30—10.00 p.m.) și adunau 
numeroși spectatori  din rândul 
locuitorilor orașului. 

3. Enumerați distracțiile 
de epocă populare în 
Brăila. 

4. Dați exemple de artiști 
ai vremii. 

5. De ce credeți că  erau 
preferate concertele 
din Grădina publică de 
către locuitorii 
orașului? 

1. Grupați grădinile de 
vară în funcție de 
clienții pe care îi 
aveau: pentru proti-
pendadă (cei bogați), 
pentru oamenii de 
rând. 

2. Ce alte localuri mai 
asigurau distracția 
brăilenilor? 

6. Realizați un aritmogrif 
cu informațiile pe care 
le considerați intere-
sante din tema de 
astăzi. 

Aplicații 

la etaj, jos fiind un fel de 
tripou cu firmă de cafenea 
unde se adunau toți cei 

care iubeau jocurile de no-
roc și care n-aveau a face 
nici cu creierul, dar nici cu 
mușchii, ci doar cu zaru-
rile.” 
Nicu Teodorescu, Hagi Sima și Paminonda 

Saloanele de dans în mărturii scrise 
”(Hagi-Sima Nicolae) Era 
patronul unui salon de 
dans, situată pe Str. Re-
gală, spre Piață, unde 
duminicile și sărbătorile, 
servitoarele din casele 
bogătașilor puteau dansa 
cu ordonanțele domnilor 
ofițeri, până se năclăiau de 
sudoare. Salonul era situat 

 

Ce impresie vă lasă această descriere a saloanelor de dans? Ce fel de oameni regăsim aici? 
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Încă din 1880 profesorii din Brăila propun crearea unui muzeu științific și a unei biblio-
teci. 
Dintre participanții la discuție se numără: Șt. Hepites, I.Giuliotti, Z.Deimeze, Iordan Dumitrescu, I.C.Tacit, Preot M.Guzianu, Dragoș Constan-
tinescu, Atanase Popescu. 
Se decide deschiderea unei subscripții publice în bani sau obiecte de muzeu, cărți, etc. pentru o bibliotecă public, fapt ce a avut success doar pe plan 
local. 
La 3 ianuarie 1881 era redactat regulamentul împreună cu statutul bibliotecii. Președintele 
acesteia era primarul orașului.  
La scurt timp apar neînțelegeri între gimnaziu și  Primărie privind proprietatea asupra bib-liotecii—”societatea  este un patrimoniu public la dispoziția tuturor și numai în caz dizoluțiune va trece în pro-prietatea orașului.” (așa apare o 

precizare din statutul bibliotecii). 
La  23 august 1881, prin decret regal, se autoriza ”deschiderea și funcționarea unei biblioteci și a unui muzeu științific în orașul Brăila, fondate din inițiativă pri-vată, după statutele și regulamentul întocmit de comitetul ad-hoc prezi-dat de C.C.Hepites”. Decretul a fost urmarea cererii fondatorilor către  Ministerul de Interne și re-
gele Carol I. 
În 1883, comitetul de inițiativă devine incomplet: Șt. C.Hepites demisionează pentru a prelua di-rectoratul Institutului de Meteo-rologie din București, C.C.Hepites se retrage fiind bătrân și bolnav, 
iar în 1886 moare Ieronim Gold. 
Atanase Popescu convoacă adu-narea general a membrilor pentru a forma un nou comitet ce ființează 
până în 1893. 
În 1895, Atanase Popescu este înlocuit la direcțiunea liceului ”Nicolae Bălcescu”, iar noul direc-tor dă de înțeles că nu permite 

deschiderea bibliotecii în localul școlii. În acest timp, Atanase Pope-scu organizează colecția de cărți în 
vederea redeschiderii bibliotecii. 
Următorii ani, biblioteca este deschisă cu intermitențe, deoarece nu avea local propriu. În 1908, este cedată Primăriei care acordă din bugetul anului următor o sumă pen-tru întreținere. În 1910 este strămu-tată în localul nou al Primăriei din Strada Rubinilor, unde rămâne pănă în 23 decembrie 1916 (în oraș intră atunci armatele de ocupație). Din cauza distrugerilor provocate de armatele turcești, averea bibliotecii este mutată în sala curții cu juri.  În 1920, este readusă în localul liceu-
lui ”Nicolae Bălcescu”. 
Din păcate, în timpul ocupației dis-par mobilierul, numeroase obiecte, tablouri cromolitografiate, cărți de georgafie și istorie, colecția de monede antice, aparatele observato-rului meteorologic, instrumente de fizică, toate cumulând 27.500 lei 
aur.  

 
Biblioteca publică 

1. Precizați:  
 - anul în care apare inițiativa constituirii unei 
biblioteci 
- anul redactării regula-
mentului de funcționare 
- data constituirii oficiale 
2. Ce document oficializa 

nașterea bibliotecii pub-
lice? 
3. Cine a avut inițiativa constituirii unei biblioteci 
publice? 
4. Cum s-a strâns fondul 
de carte al bibliotecii? 
5. Ce se întâmplă cu bib-

lioteca după anul 1895? 
6. Enumerați câteva din pierderile bibliotecii cauzate de Primul Război 
Mondial. 
 
 

Bibliotecile din Brăila 

Aplicații:  
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Adăpostită într-o încăpere dosnică a Teatrului Comunal la 1938, avea  activitate scăzută deoarece 
existența sa fusese uitată.  
Era o bibliotecă publică în-sumând 10.000 de volume, 
cu taxă mică de utilizare.  
”Mergi în centru, intri prin gangul Clubului Regal, apoi prin gangul Arenei de cine-matograf, cotești spre stânga pe niște poteci înguste și murdare, cotești apoi din nou la stânga și într-un fund vei da, în sfârșit, de depozi-tul Bibliotecii Petre Ar-
mencea.” 
Era deschisă joia și duminica 
între orele 16.00 și 18.00. 

Angajați sunt 2—3 băieți de liceu ce aranjează cărțile în dulapuri, curăță, notează în registre. În clădire este frig și umezeală. Localul este impropriu pentru că nu are ferestre, existând pericolul deteriorării cărților. Din cei 5000 de lei strânși anual trebuie curățată, utilată, în-călzită,  cumpărate consum-
abile (penițe, coli, cerneală). 
Ea aparținea societății ”Avântul”, ai cărei întemeie-tori erau elevi de liceu, provenind din familii mode-
ste.  
Încă de la început, au existat probleme cu spațiul și cu fondul de carte. Scopul 

înființării ei—ideea existenței unui focar de cul-tură și orgoliul național (menținerea identității 
românești). 
Primul Război  Mondial aduce o pauză în funcționarea ei. O parte din membrii societății ”Avântul” 
mor pe front. 
În 1927, de la 8000 de vol-ume se ajunge la 10.000 cu inventar făcut, cu fișier mod-ern, administrație înoită, 
circulație bogată a cărților. 
Activitatea sa se diminuează din cauza crizei economice și a superficialității tineretu-
lui. 

tiza cu 40 de lei, calculați cam câți cititori avea bib-
lioteca anual. 

4. Descrieți condițiile în care funcționa biblio-
teca la 1938. 

5. Ce pericol exista pentru fondul de 

1. Când și cine înființează această 
bibliotecă? 

2. Care ste scopul 
acestei biblioteci? 

3. Dacă veniturile din cotizații cu-mulau 5000 de lei pe an, știind că fiecare cititor co-

carte, având în vedere condițiile 
descrise de voi? 

Biblioteca Petre Armencea 

Aplicații 

Știați că? 
 
֍ Cotizația plătită de cititori pe an—40 lei, ce nu acoperea pierderea 
de cărți? 
 

 
֍ Inițiativa societății ”Avântul” și a bibliote-cii au avut-o liceeni de la ”Nicolae Bălcescu, în 1896 care au organizat șezători literare, 
întruniri publice. 

Scurt istoric: 
1896—nașterea biblio-
tecii Armencea 
1908—devine publică 
1927-1928—activitate intensă de achiziție de 
carte 

B i b l i o t e c i l e  d i n  B r ă i l a  

 

Numărul de volume al 
bibliotecii: 

1908—2500  volume 
1927—8000  volume 

1928—10.000 volume 
1932—11.000 volume 
1940—40.000 volume 
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Eforturi de organizare 

În 1880 se discută ne-
cesitatea unei biblio-
teci și a unui muzeu de 
obiecte științifice la 
Consiliul Școlar al 
Gimnaziului Real. La 
23 august 1881, prin 
decret regal, se 
autoriza deschiderea și 
funcționarea unei bib-
lioteci publice și a 
muzeului științific. 
În 1908, acestea trec 
asupra comunei. În 
1910 se tipărește regu-
lamentul de 
funcționare a acestora. 
În acest moment, noua 
instituție de cultură 
deținea: 6000 de vol-
ume, aparate și instru-

mente de fizică, obiecte 
de istorie naturală 
(obiecte științifice de 
uz didactic).  
Prin decizia din 1910, 
tot localul destinat bib-
liotecii era utilizat 
pentru colecțiile 
muzeului și pentru o 
pinacotecă, local aflat 
în str. Rubinilor; fap-
tul s-a soldat cu un 
mare eșec. 
În 1917, biblioteca se 
muta în Palatul Ad-
ministrativ. În 1920, 
după multe călătorii 
prin sedii improprii, 
colecția revine la 
Liceul ”Nicolae Băl-
cescu”, după care este 

mu-

tată din nou într-o sală 
din Casa donațiunii 
Dumitru Ionescu, unde 
o regăsim până în 
1926. Acum colecțiile 
se mută într-o sală 
închiriată în fostul Ho-
tel Weibel. În cele din 
urmă, revine în casa 
Dumitru Ionescu. 

În 1922, Societatea pentru 
sprijinul culturii și educației 
naționale din Brăila își pro-
punea să strângă fonduri 
pentru clădirea unei Case 
monumentale de cultură și 
educație națională, cu săli 
pentru bibliotecă și pentru 
muzeu. Și această inițiativă 

se soldează cu eșec. Efor-
turile au o motivație: încă 
din 1917 existau colecții de 
cromolitografii, pe lângă 
celelalte obiecte deținute, 
numărul lor mare cerând o 
locație specifică. La 5 iunie 
1928, printr-o scrisoare 
trimisă primarului Ion 

Paraschivescu, Anastase 
Simu dona orașului 30 de 
lucrări de artă, îmbogățind 
averea muzeului. 

Muzeul. Scurt istoric 

 Clădirea, care ocupa un 
spațiu ce se întindea 
între străzile 
Bulevardului (Cuza) și 
Prusiană (rebotezată 
după primul razboi, 
Mărășești), inclusă în 
LMI 1992, demolată în 
anul 1996, cunoscută 
sub diferite nume: Hotel 
Weibl, Marele Hotel 
Dumitrescu, Hotel 
Peleș (din 1899, 
inaugurând în curte și 
un teatru de vară), 
Hotel Luvru (din 1912, 
proprietar Nicolae 
Barboi), Local 
Macedonschy. Fusese 
sediul unei berării, al 
unui cinematograf, al 
Bibliotecii Publice (1926
- 1929), al Școlii 
speciale nr.14, iar în 
momentul demolării , al 
Administrației taberelor.  

 

 
 

Muzeul și pinacoteca 
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În 1928, Anastase Simu dona 
Brăilei 30 de opera de artă. 
Pentru că nu exista un sediu 
pentru muzeu, posibil ca lu-
crările să fi fost depuse în 
clădirea municipalității. Pro-
fesorul Atanasie Popescu ex-
plică lipsa unor lucrări, remar-
cată la un moment dat, (doar 
12 din cele 30 au fost identifi-
cate în patrimoniul de la 1987): 
”Anastase Simu a oferit Primă-
riei mai multe obiecte pentru 
muzeu… spre a fi expuse în sa-

loanele Primăriei.”  
”La 17 iulie (1934) vizitând bib-
lioteca, am observant lipsa 
unor tablouri pictate. Custo-
dele (Gheorghe Busnea) mi-a 
povestit că sub primariatul 
domnului farmacist Filipescu s-
au ridicat de la Primărie și de 
la Bibliotecă toate tablourile 
cele mai de valoare, adică cele 
mai arătoase prin culorile lor și 
au fost duse la Camera de 
Muncă.” 

cute ale muzeului. 
5. De unde proveneau piesele din 

pinacotecă? Câte erau inițial? 
Câte au mai rămas din colecția 
original? 

6. Cum se explică dispariția unor 
piese din colecția pinacotecii? 

7. Unde se află astăzi muzeul? 
Dar pinacoteca? 

1. Care este denumirea de astăzi 
a Liceului Real menționat în 
text? 

2. Când se înființează muzeul din 
Brăila? Ce alte instituții au fost 
înființate împreună cu acesta? 

3. Precizați ce anume cuprindea 
colecția muzeului? Dar ce a 
pinacotecii? 

4. Enumerați toate sediile cunos-

Aplicații 

 

cată în 1864 pe latura de nord 
a pieței centrale. 

Pinacoteca devine Muzeul de 
Artă în 1955. Marcel Bunescu 
își propunea să obțină un local 
corespunzător, să tipărească un 
catalog, un ghid și afișe. 
În 1955 muzeul de artă se 
mută în Palatul Culturii din 
Calea Călărașilor, nr.29. 
Ulterior, muzeul de istorie a 
fost instalat în Palatul Cul-
turii, clădire cu 3 nivele, ridi-

La 3 decembrie 1938, Primăria 
decide înființarea unui serviciu 
cultural împărțit în două 
birouri: 1. Biroul Bibliotecii, 
pinacotecii și muzeului commu-
nal; 2. Biroul cultural. 
În 1950 este documentată 
existența pinacotecii, cu sală de 
expunere a tablourilor în Piața 
Lenin, nr.14, clădire 
naționalizată. 

Finalități 
Știați că? 

 Strada Rubinilor era locul unde 
se găsea vechea Primărie 

brăileană? 
 Strada se află între 

Universitatea Constantin 
Brâncoveanu și Biserica Greacă? 

Colecția Anastase Simu 

 



 

 

”Anii trecuseră ca vântul. A doua zi, Anastase plecă la domnul Penescu și mare îi fu bucuria găsindu-l pe 
domnul institutor inventariindu-și uneltele tiparniței ce tocmai o primise. Cum îl văzu pe Anastase, îi făcu 
semn să ia de pe biroul lui o foaie de hârtie și să scrie:  

-Hai, să facem inventarul, domnule tipograf. Ia plavaisul, stai jos și scrie unele sub altele ce-ți dictez! 
160 oca slove garme și Cicero 

50 oca italiene și franceze 
100 oca românești 
1 teasc de lemn 
6 vignette flori 
2 vingalare 

1 mașină de turnat valul 
1 val 

1 tablă de aramă a teascului 
3 ferestre de fier 

4 șeazaruri 
7 sifuri 

1 cutie cu deosebite linii de lemn 
1 pilă și alte mărunțișuri trebuicioase la tiparniță. 

- Dragă Anastase, de astăzi vezi bine că am tipografie. Sunt directorul ei, iar tu tot de astăzi te numești 
că ești în slujbă. Ești ajutor de tipograf. Am adus deocamdată un tipograf din București, pe domnul Franz Gȍbl, 
de la care ai să înveți meseria. La tine îmi este nădejdea însă. Trebuie s-o-nveți, s-o furi, Anastase. Vreau să 
devii un tipograf de primă mână. Ia lădița asta de-i spune casă de litere, asta împărțită în cămăruțe mici, ca un 
figure de miere, și așază în ea literele chirilice. Să-ți facă domnul Franz o schiță cum trebuie ele rânduite. 
Cămăruțele nu vin la rând după alphabet. Ele au o altă rânduială. Numai tipografii o cunosc. Bagă bine la cap 
ordinea lor ca să știi care literă în ce anume cămăruță locuiește, ca să poți culege literele cu ochii închiși și să 
formezi cuvântul într-o clipită. Mâna să-ți alerge direct la cămăruța trebuicioasă. Un tipograf se socoate a fi cu 
atât mai bun, cu cât poate forma mai limpezi cuvintele din grabnica adunare a literelor. Adunarea aceasta a lite-
relor este numai o parte din munca de tipograf, cea de culegător sau zețar cum i se mai spune. Literele se așază 
în ordine să se formeze cuvintele, pe un aparat numit vingalar. Uite-l aici. El se ține cu mâna stângă și cu dre-
apta culegi literele. Între cuvinte, tot dintr-un pătrat, trebuie să culegi așa numiții halbghiferți, adică niște 
plumbi ca și literele, dar care n-au nimic scris pe ei. Când se tipărește, în locul acela apare alb, adică spațiu 
liber. Așa se despart cuvintele unele de altele, cu un spațiu cât o jumătate de literă. De asta îi spune halbghifert. 
Afară de acestea avem și ghiferți întregi, adică tot plumbi pentru albitură, cum îi spunem, dar de mărimea dub-
lului unei litere. Se află acolo, tot în casa de litere, într-o anumită căsuță. Și liniuțele de despărțire își au 
cămăruța lor și în alta apostroful, în alta se află virgulele, în alta punctele sau două puncte. Fiecare semn gram-
matical își are cămăruța lui. La fel și cu cifrele. Să înveți ordinea în care sunt ele așezate. Te rog să treci chiar 
de astăzi la lucru. În cel mult o lună de zile începem să tipărim. Da?”      

 

Nașterea unei 
tipografii 
CUM SĂ DEVII TIPOGRAF 

17 
Nicu Teodorescu, ”Casa cu migdali” 



 
 Aplicații: 

1. Identificați în text ce trebuie să facă un ajutor de tipograf? 
2. Găsiți în textul dat un sinonim pentru cuvântul culegător. 
3. Identificați în text o personificare și un arhaism. 
4. Explicați ce înseamnă termenii: casă de litere, halbghiferți, ghiferți. 
5. De la cine trebuia să fure meseria Anastase? 
6. Cine era directorul tipografiei? 
7. Folosind dicționarul online aflați ce este vigneta, vingalarul, 

șezarul și siful. 
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Societatea ”Carpați” pentru unirea cul-turală  și politică a tuturor românilor ia naștere în anul 1883. Anul următor organ-izează sărbătorirea adunării de pe Câm-pia Libertății de la Blaj. Activitatea sa ia sfârșit în anul 1891, când steagul său este predate societății Liga culturală, care la rân-dul său îl depune spre 
păstrare la muzeu. 
Ateneul local este înființat de Theodor Șerbănescu, în 1888. Acesta organiza conferințe cultural—educative ținute de 
medici, profesori, etc. 
Liga culturală ia naștere în 1891 cu scopul de a pregăti 

activitatea premer-gătoare Memoran-dumului din Transil-vania. Este una din societățile care cere intrarea României în Primul Război Mondial pentru elib-erarea Transilvaniei 
1914-1916.  
Societatea culturală ”Avântul”  apare la inițiativa unor elevi din Liceul ”Nicolae Bălcescu” în anul 1896. Organizate de membrii ei, au loc șezători literare, întruniri publice, un-ele ocazionate de evenimente din ep-ocă (de exemplu—răscoala țărănească din 1907, când cer amnistierea țăranilor) . În anul 1930 încheie un 

acord cu Liga cul-turală și Societatea muzicală ”Armonia” pentru intensificarea 
activității culturale. 
Au ființat și alte societăți în Brăila, precum: ”Cercul cul-tural al corpului di-dactic primar și secundar” (1903), ”Drita” - societate albaneză (1887), cercul ”Voltaire” - societate franceză (1905), care deținea o bibliotecă, o sală de lectură, ținea cur-suri gratuite de limba franceză și serate muzicale, Asociația corală ”Armonia”  este înființată în 1923 de către profesorul Vin-
tilă Voiculescu.                      

Societăți culturale 

Alte societăți și asociații 
 Societatea ”Fiii apărători ai patriei”, 1919 
 Societatea cultural bulgară, 1869 
 Societatea cultural ”Nicolae Iorga”, 1931 
 Asociația cultural Olanda-România, 1936 
 Asociația ”Prietenii lui Panait Istrati”, 1935 
 Asociația tinerilor artiști plastici, 1926 
 Ateneul popular, 1929. 

 

Societați culturale brăilene 

 Societate culturală = Asociație de 
persoane constituită cu 
scopul promovării 
și difuzării culturii 
în rândul maselor 
populare  
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A luat naștere la 1 octomb-rie 1883. Activitățile pre-mergătoare existenței ei au 
fost numeroase: 
 Cercuri muzicale 
 1852 Teatrul condus 

de Costache Halepliu 
 Concerte ale unor artiști cunoscuți: Matei Millo, opera ital-

iană 
 1858, spec-tacole de vodevil și balet 

(Jacoppo Billi). 
 
Prima încercare de înjghe-bare a unei orchestra de 

teatru muzical demon-stra dragostea  brăilenilor pentru muzică de calitate. În 1859 exista la Brăila o clasă muzicală.  Trupe de balet, interpreți de prestigiu veneau în oraș și 

susțineau spectacole numeroase. În 1867 se organizează o serată muzicală doar cu artiști 

din Brăila. La vremea respectivă,orașul avea deja trei fanfare care concertau în piețele și grădinile de vară  de aici. Cele mai populare concerte erau cele din jurul cercului lui George 
Cavadia. 
În 1883, noua societate muzicală adopta un statut și un regulament. În anul următor are loc primul concert al or-chestrei simfonice Lyra în sala Waibl, devenită 
Luvru. 
Este înființată școala de muzică a societății sub îndrumarea lui Petrică 
Jean. 
Activitatea societății cunoaște o perioadă de glorie între cele două 
războaie mondiale. 

PAG E 2 

Societatea muzicală Lyra 

 

 

SOC IE TA ț I  C U L TUR AL E B R ĂIL EN E 

Exercițiu: 
 

Lucrați pe echipe! Înființați o 
societate/asociație în ce domeniu doriți 
voi și stabiliți 10 reguli de funcționare.  

Dați un nume acestei organizații 
create de voi! 
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1. Completați tabelul de mai jos cu informațiile cerute, 
folosind textele suport. 

 

Aplicații  

Asociații și societăți culturale Anul înființării 
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Viața culturală brăileană a început destul de devreme, pe la mijlocul secolului 
XIX. 
În oraș existau la acea vreme mai multe cercuri ar-tistice ale unor personaje precum Economu Caiafa, Nicoleto Armelin, Vasilache Costovici. Aceștia și-au transformat casele în teatre. Cea a lui Vasilache Costovici era cunoscută sub numele de ”Palatul cu flori”. Duminica, de exemplu, se recita în laboratorul din spa-tele farmaciei doctorului Hepites. Aici se adunau tin-eri dornici de a se instrui în ale științei și în ale artei—
poezie, teatru, muzică. 

Tot din categoria inițiativelor artistice făceau parte și scene-tele de teatru de umbre. In-teresant este că acestea aveau loc într-o cameră alăturată unei cârciumi—”Corsarul verde”, local ce adăpostea dansatori, acrobați, scamatori, jongleri și oameni schimonosiți. Scenetele ju-cate erau ”Marioara și Vasila-che”, ”Lupta dintre turc și muscal”, etc. Ele mai erau numite Karaghiosperde sau 
teatru de caraghislâc. 
Din ce în ce mai multe trupe de teatru române, franceze, 
italiene vin în oraș.  
Un rol important l-a avut Co-stache Halepliu, prezent la manifestările artistice alături de actori ai Teatrului Mare 

din Iași. Dragostea brăilenilor pentru teatru se reflectă în faptul că reprezentațiile se țin cu sălile pline. Pe la 1853, Costache Halepliu chiar vorbea despre deschiderea unui teatru în Brăila. Alături de această inițiativă se pot enumera și altele ale lui Ilie Bucureșteanu, Fanny Tardini (1860), Iacoppo Billi. Trupa lui Billi dă reprezentații în Teatrul Armelin, fiind catalogată ca trupă de comedii și balet. Trupa Villy este o altă trupă de artiști care 
ține reprezentații în Brăila.  
Desele reprezentații artistice fac din publicul brăilean unul 
generos, dar foarte exigent. 

Spectacole de teatru 

În anul 1859, trupa Matei Millo vine la Brăila după ce fuzio-nase cu trupa lui Co-stache Caragiale, susținând spectacole la Teatrul Caiafa, Teatrul Armelin, Palatul 
cu flori. 

A fost autor dramatic și actor. Un mare ani-mator teatral, își începe meseria ac-toricească în trupa lui Matei Millo. Își for-mează propria trupă, dar aceasta se 

desființează după două luni. Între 1850-1851 face parte din trupa lui Costache Caragiale. A încercat să creeze o trupă per-
manent la Brăila. 

II. Manifestări culturale brăilene 

Costache Halepliu (1816-1873) 
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În 1852 exista un teatru național în Brăila, condus de Costache Halepliu. Acesta a funcționat doar un an, fără a se ști exact repertoriul. În 1858, Iacoppo Billi, de origine italiană, cere maghistratu-lui orașului un împrumut pentru alcătuirea unei trupe române de teatru național de vodevil și balet. Primește 100 de galbeni fără dobândă, fapt ce semnifică începutul teatrului național din Brăila. Anul 1860 a fost unul bogat în reprezentații teatrale: Costache Caragiale și Matei Millo prezintă ”Piatra din casă”, ”Coana Chirița”, Fany Tardini, alături de care se afla și Costache Halepliu, comicul Hugo, actrița Bianca Bianchini (despre care se spunea că a agonisit la Brăila într-o iarna 10 kg de aur). Și acum se observă alte eforturi de formare a teatrului național din Brăila, inițiativa fiind a artistei Fany 
Tardini.  

În 1867 o trupă de tineri artiști dă reprezentații teatrale în Brăila, printre ei numărându-se Anestin, I.D.Ionescu. În 1869, joacă în sala Rally tragediana Petzana. În 1870 revine la Brăila trupa lui I.D.Ionescu, iar anul următor Iorgu Caragiale, conducătorul unei trupe de teatru, ajunge și el aici, susținând reprezentații de teatru românesc. Un alt artist dă reprezentații în Brăila, în 1875, cu piesa ”Doi sergenți”. Este vorba despre Grigore Manolescu. În 1877 trupa Vlădicescu-Fany Tardini– Hale-pliu dă reprezentații în oraș în prezența lui Carol I, la sala Rally. Tot în sala Rally au loc spectacolele trupei lui Theodor Popescu, în anul 1882. Trupa Vlădicescu-Tardini revine frecvent în oraș, în 1885 o regăsim în grădina de vară ”Mihai Bravu”. Evenimentul se repetă și în anul 1886. În 1887, aceeași 
trupă dă o reprezentație la sala Rally cu piesa ”O scrisoare pierdută”.  

În 1888, Sarah Bernard joacă pe scena brăileană în ”Dama cu camelii” la sala Rally, care s-a dovedit neîncăpătoare. În 1889 unul din marii actori ai lumii susține spectacole în Brăila; este vorba despre Ernesto Rossi. Marele actor Grigore Manolescu înființează o stagiune permanent pentru anii 
1891-1892, prima demonstrație de adeziune brăileană față de teatru. 
         Spectacolele erau numeroase, aduceau în prim plan nume mari ale teatrului românesc și 
internațional. Poate printre evenimentele cele mai interesante putem număra faptul că, în 1936, actrița 
Lucia Sturza Bulandra își sărbătorește 30 de ani de carieră la Brăila. În perioada interbelică, specta-
colele de teatru luau forma unor stagiuni ținute de Teatrele Naționale din Iași, București, Craiova. O 
statistică din 1937 se menționau 28 de spectacole desfășurate în decursul anului menționat, spectacole 
la care au participat 11.000 de spectatori. Evenimentele speciale nu lipsesc, astfel încât, în 1938, la 17 
septembrie, Mihail Sebastian avea premiera piesei „Jocul de-a vacanța”, în regia lui Sică 
Alexandrescu, având în distribuție pe George Vraca, M.Anghelescu, Mișu Fotino.  

 
 
Aplicații: 
1. Enumerați artiștii care au încercat să formeze o trupă permanent de teatru în Brăila. 
2. Realizați un tabel în care să cuprindeți anul și trupele sau artiștii ce au ținut spectacole în Brăila. 
3. Precizați locațiile preferate în realizarea spectacolelor în Brăila. 
4. Enumerați artiștii internaționali care au ajuns pe scenele Brăilei. 
5. De ce credeți că nu s-a reușit realizarea unei trupe permanente de teatru în Brăila? 

Cronologia spectacolelor și inițiativelor teatrale 
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CONCERTE SIMFONICE 
Din anul 1848 sunt atestate documentar primele fanfare și orchestre în Brăila. Anul următor, opera italiană 

din București prezintă aici câteva spectacole. Preocupările pentru muzică îi determină pe orășeni să creeze și școli de 
muzică: în 1853 polcovnicul Drăgan adresează județului o cerere pentru diverse materiale necesare Școlii 
muzicanților. În 1867 se organizează la Brăila o serată muzicală numai cu artiști brăileni, în oraș existând la acea 
dată trei fanfare care dădeau spectacole în piețele și grădina orașului. Cu ocazia vizitei domnitorului Carol, fanfara 
regimentului 3 infanterie susține concerte prilejuite de parăzile și festivitățile din oraș. În același an, Adelina Patti 
susține 6 concerte cu sala plină în teatrul Rally. Orchestrele Brăilei sunt organizate fie de societăți filarmonice, fie  de 
către fanfare. Una dintre ele, în 1867, cântă Symphonie dʼAroldo de Verdi și un potpuriu pe teme de Offenbach, 
aranjat de Melchior, maestrul capelei regimentului 3 infanterie din Brăila. În 1872 are loc concertul orchestrei 
Societății Filarmonice, activitate polarizată în jurul cercului de  muzică al lui George Cavadia. La 17 februarie 1884 
are loc primul concert al orchestrei simfonice „Lyra” în sala Vaibl, devenită apoi Luvru.  

În 1888, trupa Labruna revine în Brăila, după 2 ani, pentru a susține  spectacole de operă. În luna noiembrie 
a aceluiași an, se înființează muzica Cafe-concert, contribuind la răspândirea muzicii de calitate, la popularizarea 
unui repertoriu de tranziție spre muzica simfonică și de operă. Orchestrele erau numeroase: agentul financiar 
P.A.Anton sesiza că toate hotelurile și restaurantele, cofetăriile și cafenelele aveau orchestre.  Continuă concertele 
trupelor aflate în turnee: trupa de operă evreiască, Goldfaden, prezintă în 1894 astfel de reprezentații. În 1897 se 
acordă o atenție deosebită alegerii unui bun dirijor pentru orchestra simfonică, implicându-se în rezolvarea problemei 
chiar  primarul N.N.Ionescu. Este adus de la Viena, pentru fanfara comunală, dirijorul Hans Leopold Kern. În anul 
următor, Kern dirijează în sala Peleș un concert cuprinzând muzică de Offenbach, fantezia din ”Cavaleria rusticană” 
a lui Mascagni, precum și potpuriul lui Ziehrer ”Visul unui rezervist”. În anul 1899, revenea pe scena brăileană 
marea artistă de operă Elena Theodorini în rolul principal din opera ”Carmen” de George Bizet. Ea mai concertase în 
Brăila și în 1888, în fața unei săli arhipline, chiar și locurile în picioare vânzându-se cu 3 lei. De-a lungul anilor vin 
în Brăila și alți artiști celebri, precum Dr. Max și Marioara Ventura, cunoscuți artiști parizieni (1904). În anul 
precedent, trupa de operetă a lui Poenaru prezenta la Brăila ”Voievodul țiganilor”. Un nou concert simfonic susținut 
de Kern are loc în 1905, având în program piese de Schubert, Grieg, Weber, Mozart. Activitatea muzicală este 
punctată în acest an de concertul  susținut de Liviu Macedonescu, cu concursul Mariei Filotti. Și în 1906, concertele 
conduse de dirijorul Kern continuă, repertoriul fiind vast: I.Straus, C.Ziehrer, Keler-Bela, Brahms, C.Komzag, 
Huniade, etc. 

În 1908 avea loc la Brăila ”Concertul pentru pian și orchestră în do minor” de Ludwig van Beethoven, solist 
I.Manu. Brăila figura printre puținele orașe din țară care dispunea de o orchestră simfonică stabilită cu activitate 
permanentă. 

Nici războiul nu oprește pasiunea brăilenilor  pentru muzică: în 1916, are loc concertul tenorului 
N.Leonard, ”reprezentație de binefacere dată pentru ajutorarea orfanilor”. În 1929, publicul audia pentru prima dată  
”Rapsodia brăileană”, cu prilejul centenarului eliberării, piesa fiind compusă de Andrian Jean, pe fondul unui studiu 
de muzică a folclorului brăilean. În 1932 concerta la Brăila George Enescu, având în program muzică de Bach și 
Beethoven. Orchestra simfonică a orașului este programată să susțină concerte în fiecare duminică, în Teatrul 
Comunal. Concertele orchestrei simfonice cresc numeric, dar se remarcă acela din 1934, sub bagheta dirijorului 
Asbest Policarp. Al doilea război mondial a întrerupt activitatea muzicală, care va fi reluată în octombrie 1944, prin 
concertul societății Lyra cu elevi ai Conservatorului: Georgeta Teodorescu, Mary Niculescu, Dumitru Buzoi, etc.În 
1945, această inițiativă continuă cu un nou concert având în repertoriu muzică de Hayden, Beethoven, Grieg. În 
1946, dirijorul Sergiu Paiul delecta publicul brăilean cu lucrări autohtone. Dispariția societății Lyra a dus la scăderea 
interesului pentru manifestările muzicale a orășenilor. 
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Aplicații:  
1. Găsiți în textul dat: 
 Dirijorii care au activat în Băila 
 Compozitorii ai căror piese au fost audiate de 

publicul brăilean 
 Artiști care au concertat în Brăila 
 Sălile unde s-au ținut concertele 
 Anul cu cele mai multe reprezentații în 

domeniul muzicii simfonice. 
 
2. Găsiți în text exemple ale implicării autorităților 
locale în sprijinirea activității muzicale din Brăila. 
3. Pe baza informațiilor găsite la exercițiul 1, 
realizați un afiș de concert. 
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REPREZENTATII  
CORALE 

Preocupări pentru manifestațiile corale 
 

Dragostea pentru muzică și teatru a brăilenilor nu putea ignora manifestațiile corale. Preocupările 
pentru muzica de acest tip au dus la înființarea unor ansambluri corale, unele devenind celebre pe plan 
național. La 1891, era menționat corul coloniei grecești din Brăila, probabil aflat în strânsă legătură cu 
Biserica greacă. Mai târziu, pe la 1910, sub conducerea profesoarei Fausta Rădulescu, activa în oraș corul 
mixt ”Avântul”.Tot cam pe la această dată este menționat corul mixt ”Reuniunea muzicală” sub îndrumarea 
marelui muzician Jean Andrian, care își începuse cariera ca profesor de muzică la Liceul ”Nicolae Bălcescu”. 

Pe la 1923, sursele istorice ale orașului consemnează reprezentația dată de corul Liceului ”Nicolae 
Bălcescu” împreună cu corul  Școlii Secundare de Fete, aducându-și aportul în acest sens și  Fanfara 
Regimentului 38 Infanterie ”Neagoe  Basarab”, sub atenta supraveghere a profesorului Athanasie Popescu. 

Cel care a contribuit major la organizarea vieții  corale a orașului a fost însă Jean Andrian. Încă din 
1914 era solicitat să  reorganizeze și să conducă corul Bisericii Elene, pe care l-a condus 10 ani. În același an, 
comunitatea catolică îi cerea să formeze un cor. 

În 1926, Jean Andrian reînființa ”Reuniunea corală mixtă”, în perioada respectivă ocupând funcția de 
inspector al corurilor din oraș.  

 
 

Corul ”Armonia” 
 

Actul de naștere al corului datează de la 24 septembrie 1871, fiind semnat de primarul Constantin 
Petrescu. Conducerea corului o avea institutorul Constantin Bărcănescu. Primul spectacol are loc la 19 
decembrie 1871. În anul următor, dirijorul cere primarului 30% din premiile ce urmau a fi date funcționarilor 
Primăriei pentru înzestrarea corului, cererea sa fiind acceptată. Corul are o activitate intensă până în 1874, 
când spectacolele sale se răresc din cauza conflictelor din Balcani. Pe la 1885, documentele Primăriei 
înregistrau că, anual, corul era susținut cu 4200 de lei. În schimbul acestei sume, corul trebuie să cânte 3 zile 
pe săptămână, iarna și vara,  câteva ore pe zi, în Grădina Mare sau Piața Sfinții Arhangheli. În 1892, dirijor 
devine I.R.Simionescu, la insistențele căruia, Primăria acorda, din 1899, suma de 500 lei lunar pentru 
întreținerea corului. 

În 1918, corul risca să fie desființat, având doar 10 membri, iar suma pentru întreținerea lui fiind 
împărțită unor corulețe bisericești. În 1923, corul se regrupează în jurul noului dirijor, Vintilă Voiculecu. În 
1925, faima corului face ca  orașul să fie vizitat de Corul Academic din Cracovia, de corul și orchestra 
Societății culturale „Gavril Muzicescu”,  dar și ansamblul Ateneului ”Tătăraș” din Iași. 

În 1929, corul era invitat la București pentru a susține  un concert la Ateneul Român (avea atunci 71 
de membri). În 1930 revenea la București pentru un  concert la radio, eveniment urmat de un turneu prin țară. 
La 6 ianuarie 1932, corul prezenta la Brăila un concert dedicat compozitorului Sabin Drăgoi, reprezentant de 
seamă al muzicii românești. Compozitorul, prezent la eveniment, a dirijat personal câteva din piesele sale 
interpretate de prestigioasa formație corală din Brăila. 

După 1935 urmează o perioadă de stagnare. La 1936, corul activa sub conducerea profesorului 
Constantin Constantinescu, dirijorul Voiculescu fiind plecat la București. Apoi bagheta dirijorală este 
preluată de Sergiu Paiul.  

Activitatea a continuat cu intermitențe în perioada ce a  urmat, dat fiind schimbările de regim politic, 
dar și izbucnirea războiului. Corul activează și astăzi, după  aproape 145 de ani de la înființare. 
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APLICAȚII 
A 
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B 

      A-B: Important muzician care s-a implicat în organizarea corurilor din Brăila după 1910. 
1. Cel care conduce reprezentația unui cor pe scenă 
2. Colonie din Brăila care la 1891 avea un cor propriu 
3. Numele societății Ateneului din Iași 
4. Cel ce s-a aflat pentru prima dată la conducerea corului ”Armonia” 
5. Autoritate locală care contribuie cu 500 de lei lunar pentru întreținerea corului orașului Brăila 
6. Cor din Brăila, cu faimă națională, înființat în 1871 
7. Loc în care debutează corul Brăilei în 1930 cu al doilea concert al său în orașul București 
8. Orașul din care provenea Corul Academic ce vizita Brăila în 1925 
9. Dirijor al corului care preia conducerea acestuia în 1892 
10. Compozitor în cinstea căruia corul orașului ține un concert în 1932, la 6 ianuarie  (Sabin) 
11. Denumirea corului mixt existent la Brăila în 1910, dirijat de Fausta Rădulescu. 

 
 
֍   Identificați toți dirijorii corului ”Armonia”, așa cum se regăsesc în textul suport. 
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APLICAȚII 
֍  Rezolvați următoarea problemă: 
Avem anul 1871, anul înființării corului ”Armonia”. Adunăm toate cifrele anului dat, iar rezultatul se 
adună cu suma cifrelor anului când corul a concertat la București pentru prima oară. Apoi 
înjumătățim numărul obținut și ce rezultă adunăm cu ultima cifră a anului în care corul de la Cracovia 
vizitează Brăila. Obținem, astfel, numărul membrilor corului Armonia în anul înființării lui. 
 
 
 
 
 
 
֍   Identificați evenimentele pentru anii de mai jos: 

 1871 
 

 1891 
 

 
 1910 

 
 1914 

 
 

 1926 
 

 1929 
 

 
 1930 

 
 1932 
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 În casele lui Vasilache 
Costovici de pe Strada 
Florilor exista teatrul de 
varietăți Palatul cu flori. În 
1857 pe scena sa a evoluat 
celebrul comic Hugo, de-
venit apoi director al unei 
trupe de teatru și proprie-
tar al Hotelului Hugo, de-
venit Hotel Splendid—BRD 
azi. 

 Grădina Arena Passalacqua 
găzduia și ea spectacole de 
varietăți (1918), așa cum a 
fost ”Seara veselă” sau 
spectacolele comicului 
Juvenal. 

În localurile orașului se auzeau 
romanțele lui George Cavadia pe 
textele poetului junimist Theodor 
Șerbănescu. Prin saloane, însuși 
compozitorul cânta romanțele cu 
vocea sa de bariton. Un alt artist, 
Cristian Vasile, și-a făcut debutul la 
restaurantul lui Iosif Răcaru, acom-
paniat de Ionel Fernic, cu muzică de 
Cavadia. 
Un alt personaj vestit era Petre 
Crețu Șolcan, lăutarul Brăilei, care a 
ajutat pe folcloristul 
G.Dem.Teodorescu să strângă 151 de 
piese în anul 1883. 

Primele manifestări de teatru era,u 
de fapt teatru muzical în care se 
jucau vodeviluri sau comedii cu 
muzică. ”Mai toate spectacolele lui 
Costache Caragiale și ale lui Millo 
erau vodeviluri.” Localurile preferate 
la acea vreme în ceea ce privea 
spectacolele de varieteu erau: 
 Grădina 8 stejari, astăzi 

Casa Artemis, care avea o 
scenă mică pe care 
duminica și în zilele de 
sărbătoare jucau trupe 
ambulante de diletanți, lume 
multă din negustorime și 
meseriași venind să le vadă. 

 Grădina Cazanaclău/Muller, 
lângă Fabrica de bere de pe 
strada Plevnei era frecven-
tată vara de clasa munci-
toare. Aici se instalase o 
formație de Schrammel 
vienez, care cânta valsuri de 
Lanner și Strauss, vechi 
melodii din orașul Dunării 
albastre. 

 Grădina Plevnei, pe strada 
Frumoasei, era grădină și 
berărie de elită, unde cânta 
în fiecare seară muzica 
gărzii naționale. 

 Grădina Union Suisse 

găzduia și Clubul coloniei 
elvețiene. Era o curte cu 
câțiva copaci, o pistă de 
popice și o scenă improvi-
zată unde dădeau 
reprezentații trupe de café-
concert. Aici cântau și dan-
sau I.D.Ionescu și actrița 
franceză Fanelli pe la 1877. 

 Pe strada N.Bălcescu se 
afla restaurantul lui State 
Zangaropol unde se găsea o 
orchestră de mandoline, 
vestită în oraș. 

 Pe strada Mărășești, în 
clădirea Hotelului Weibl,  
sala Peleș  era cel mai 
căutat local din oraș pe la 
1900. Era frecventat de 
clasa mijlocie și avea în 
fiecare seară reprezentații 
teatrale de varietăți cu 
artiști din Europa. 

 Grădina Mihai Bravu se afla 
pe locul actualului Muzeu. 
Avea și ea scenă unde se 
țineau spectacole de 
varieteu. 

 Pe strada Împărat Traian se 
găsea berăria Kalber—La 
paharul de aur— care avea 
grădină cu comedii. 

 Alegeți un spectacol 
din cele prezentate 
și realizați un text 
de reclamă. 

 Menționați în ce 
constau specta-
colele de varieteu. 

 Grupați artiștii 
descoperiți în text 
pe domenii de ac-
tivitate. 

Localuri și artiști 

Spectacole 
de varieteu 

Aplicații 
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reprezentație artificial ”dând 
pe sus baloni”. 
- 1872 aveau loc spectacolele 
de magie ale lui Iosif Macik. 
- 5 februarie 1873, Hasan Ah-
med cu trupa lui de scamatori 
și comedianți își încep specta-
colele în sala Hanului Roșu. 
- 1896, la Brăila se juca 
sceneta umoristică scrisă de 
Constantin Bacalbașa ”Viața la 
Cafee Chantante”. 
- 1912, Constantin Tănase, pro-
motor al teatrului de revistă 

- 1857, Teatrul Armelin 
adăpostea ansamblul de op-
eră, vodevil și balet al lui 
Iacoppo Billi, finanțat de Pri-
mărie cu 100 de galbeni, or-
ganizator și de baluri mascate. 
- 1872, Henry Campanile ținea 
o ședință de spiritism la Hotel 
Victoria din Strada Bulevard și 
circula zvonul că astfel de 
ședințe vor avea loc și în case 
particulare. 
- 1872, Vențel Gabriel a organi-
zat în propria grădină de vară 
de pe Strada Frumoasă o 

din România, a domiciliat în 
Brăila, jucând cu o trupă de 
actori stabiliți pentru mai 
multă vreme în oraș. 
- 1918, la grădina Arena Passa-
lacqua au loc spectacole de 
revistă precum ”Judische 
Revue”, în 2 acte cu muzică de 
Segallescu, jucată cu actori 
din București sau ”Te-ai ars!” 
de Nomerro Chryssicos, jucată 
de artiști brăileni, având pre-
miera la 29 septembrie aici, la 
Passalacqua. 

Varieteul în date 

”Se trăia și vesel, se petrecea prin cafenele, tripouri, cabarete, 
prin grădinile de vară ce împânzeau Brăila”. 

Gabriel Dimisianu 

”Pe scena grădinii Mihai Bravu au jucat neuitații artiști Iulian tatăl și Iulian fiul; cântărețul 
I.D.Ionescu, Gherman Popescu, I.Dumitrescu, trupa de operete române a lui Alexandrescu 
și Bobescu; marele Millo, M.Pascaly, Luchian, Manolescu, Nottara, etc. Această grădină se 
transformase mai târziu într-un mare salon în care se făceau baluri.” 

Nae A.Vasilescu, 1906 

”Deși dispunea de două clădiri de teatru mari și 
frumoase, vara se amenajau, mai peste tot, teatre în aer 
liber, așa încât să poată face față trupelor și artiștilor 
care se îngrămădeau la Brăila.” 

Ana Maria Harțuche, 1994 
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În anul 1932 se menționa că orașul avea 6 cine-matografe: Comunal (Rally), Lyra, Passalac-qua, Central, Traian și Cărăbuș.  În 1937 numărul lor ajunge la 7. În 1926 se construia cel mai mare cine-matograf din oraș—Cinematograful lux, pe locul Are-nei de box (astăzi în paragină). Reprezentații cine-matografice se dădeau și în săli de spectacole mici, precum Cazino Peleș. Cine-matografele în aer liber erau, de fapt, 

grădini de vară: Popular, Lyra, Passalacqua. În 1933 se construia cinematograful Central (fostul magazin Domo), proprietatea lui D. Theologhidis, cu 200 locuri la par-ter, 30 la balcon, 30 la galerie. El va fi dezafectat după cutremurul din 1977. Cine-matograful Passa-lacqua, despre care se spunea că este superb, avea 18 loji,  198 de lo-curi la parter, 100 la balcon, 200 la galerie. Cinema Lux avea 30 de loji, 510 locuri la parter, 92 la  bal-

coane, 200 la galerie. Este dis-trus în timpul ce-lui de-Al Doilea Război Mondial. El era proprietatea fraților Oberman (mari cherestegii). Aparatele folosite erau proprietatea lui Menelas Pas-salacqua, iar mașina era marca Gaumont. Cinema Comunal (sala teatrului) avea 622 de locuri și reprezentațiile cinematografice de aici completau veniturile teatru-lui. 

 

Cinematografe din Brăila 

Știați că? 
Uneori copiii 
intrau la cin-
ema după ce-și 
rupeau nu-
merele matri-
cole de pe 
mâneca 
vestoanelor 
școlare? La 
unul din fil-
mele cu Pola 
Negri, frații 
Vasile 
(familie de 
celebri 
cântăreți 
brăileni) au 
fost prinși de 
poliția școlară 
și eliminați de 
la cursuri. 

Reprezentații 
cinematografice 

Condiții impuse reprezentațiilor  cinematografice 
Reprezentațiile cine-
matografice se organi-
zau, inițial,  cu apro-
barea Primăriei, prima 
dovadă în acest sens 
datează din 1903. În 
1919, societatea ”Fiii 

apărători ai patriei” cer 
ajutor Ministerului de 
Război, de la care so-
licita pelicule filmate 
în timpul luptelor de la 
Mărăști, Mărășești și 
Oituz.  Afișele publici-

tare referitoare la ru-
larea filmelor aveau 
mențiunea că acestea 
erau interzise elevilor 
și copiilor sub 15 ani. 
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LISTA CÂTORVA FILME RULATE LA BRĂILA 
֍ 1913—”Hârtiile mortului„ (Cinema Carpați) 
֍ 1914—„Războiul Greco-bulgar”, ”Războiul 
Greco-turc” (Cinema Carpați) 
֍ 1918—”Găina neagră”, ”Femeia neînțeleasă„, 
”Scheletul„ (Grădina Arena Passalacqua) 
֍ 1918—”Subofițerul dumneavoastră”, 
„Dynamit”, ”Leo Saperlote”, ”Era un vis”, ”Micul 
Lord” (cinema Dunărea—Passalacqua) 
֍ 1935—”Vălul pictat„ cu Greta Garbo și filme cu 
Anna May Wong (Cinema Trianon) 
֍ Alte filme rulate la Passalacqua: „Averea  
furată”, „Dramă senzațională”, ”Éclair”, „O întâl-
nire” (filme mute), probabil înainte de Primul 
Război Mondial. 

Acestea cuprindeau atât filme artistice, cât și filme documentare. În 1913 
rula primul film românesc de lung metraj la Brăila: ”Războiul pentru 
independență”.  Uneori se asociau spectacolele de teatru într-un act cu spec-
tacole de cinematograf, așa cum se proceda la Comunal. La Passalacqua, 
spectacolele de cinema mute erau acompaniate de pian, la care cânta 
domnișoara Blechner. Repertoriul varia în funcție de scenele din film: pen-
tru despărțire—”Într-o piață persană”, pentru scenele de cavalcadă—
”Cavaleria ușoară”. În pauzele reprezentațiilor se organizau momente 
comice sau de circ. Spectacolele erau programate de două ori pe zi, în tim-
pul săptămânii, de la orele 16.00 sau 17.00, iar duminicile și în timpul sărbă-
torilor, de trei ori pe zi. 
Presa vremii făcea publicitate atât sălilor unde se dădeau reprezentații cine-
matografice, cât și filmelor care rulau.  De exemplu, salonul Luvru apărea în 
”Expresul” din 16 ianuarie 1913 ca local de închiriat pentru spectacole de 
teatru și cinematograf, având o scenă modernă.  La Cazino Peleș se popu-
larizau spectacolele de cinematograf cu scene picante, după ora 12.00 
(1907). Cinematograful ”Botez” aducea ”cele mai sensaționale” și noi pro-
duse cinematografice. În Parcul Regal, în fiecare seară se dădeau 
reprezentațiile ”cinematografului Pathé Frères, Filme de Artă, interpretate 
de cei mai mari artiști”, așa cum apare în ”Expresul” din 16 iunie 1910. 

Reprezentații cinematografice 

CERINȚE 
1.Realizați un top al 
marilor 
cinematografe din 
oraș, pornind de la 
numărul de locuri. 
2. De ce credeți că 
erau atât de 
populare 
reprezentațiile 
cinematografice? 
3. Identificați în 
textele date toate 
cinematografele din 
Brăila. 
4. De ce credeți că 
afișele de film aveau 
restricții de vârstă, 
pentru copii fiind 
interzis accesul? 
5. Calculați câte 
reprezentații se 
dădeau într-o 
săptămână  într-un 
cinematograf în 
Brăila de la acea 
vreme. Comparați 
cu numărul de 
reprezentații de 
astăzi. 
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Brăila a dat numeroși artiști plastici: Max 
Herman Maxy, Theodorescu Sion, Gh. 
Petrășcu, Gh. Naum, Mihail Gavrilov, Ion 
Panteli-Stanciu, etc. Mulți dintre aceștia 
se regăsesc cu lucrări în marile saloane 
bucureștene și europene. Puțini își expun 
însă lucrările în orașul natal.  
Gheorghe Barberi, pictor ce a călătorit 
pentru studii în Franța, Italia, America, 
China, Japonia, redă în lucrările sale 
dragostea pentru mare și peisajele du-
nărene și își expune lucrările în Saloane 
oficiale. 
Hippolit Dembițchi se regăsește mai ales 
în publicații precum Ghimpele, Vespea, 
Scrânciobul, Dracul, Asmoden cu de-
sene și caricaturi politice. 

Ion Panteli-Stanciu debuta în Brăila la 1925 
cu o expoziție personală. Alte expoziții 
colective din Brăila în care se regăsesc 
lucrările sale au loc în 1925, 1926, 1929, 
1932. 
Nicolae Stoica deschide o expoziție per-
sonală în Brăila la 1927. Rămâne cunoscut 
pentru picturile murale și frescele în 
biserici. 
Gheorghe Naum este cel care expune în 
Brăila lucrări în 1929 și 1938 (expoziții 
personale) și 1957 (retrospective). Este 
inițiator și profesor al Școlii Populare de 
Artă din Brăila. Este membru fondator și 
secretar al Filialei Brăila a UAP. 
Sorin Manolescu expune în Brăila în anii 
1940 și 1946, apoi în 1947, 1948, 1949. 

Grupul „Dunărea de Jos” 

Pictura brăileană 

 

din 19 februarie 1939, la etajul 
clădirii din Calea Galați, nr.1, 
fosta sală a Clubului Sfatului 
Negustoresc (azi atelier de 
pictură al Școlii Populare de 
Artă). Clubul a existat 6 ani. Își 

S-a constituit la 1937 fiind for-
mat din pictorii Ion Manolescu, 
Gheorghe Naum, Mihail 
Gavrilov. Grupul organizează 
mai multe expoziții. Dintre 
acestea se remarcă vernisajul  

mai expune lucrările și în 
clădirea din Strada Danubiului 
nr.2 care devine mai târziu 
cinematograful Muncitoresc. 

Manifestări artistice. Expoziții 
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Alte monumente dedicate războiului se ridică în 
anii: 
 1921, monumentul soldaților italieni din cimitirul 
eroilor din Brăila 
 1927, monumentul caporalului erou Vasile Mușat, 
lucrare realizată de Dumitru Bârlad, care îl 
reprezintă pe caporal aruncând o grenadă cu 
singurul braț pe care îl mai avea. 
 1936, monumentul eroilor din cartierul ”Nedelcu 
Chercea” turnat la atelierele V.V. Rășcanu, sculp-
tor G.Vinante. 
 1938, se amplasează în Cimitirul Sf. Constantin 
monumentul eroilor 
 1939, este amplasat un monument al eroilor în 
curtea Școlii nr.1, opera fiind realizată de sculpto-

În anul 1904, luna februarie, se realize bustul lui 
Traian, în cadrul grupului statuar cu același nume, 
monument de artă plastic. Sculptorul său era 
Take D. Pavelescu. Pe monument apare și numele 
arhitectului Ion D. Trăgănescu. În 1906 bustul este 
amplasat în grădina din central orașului. Inițiative 
monumentului aparține profesorilor de le Liceul 
”Nicolae Bălcescu” În 1908, Primăria aproba cer-
erea sculptorului Dinu Pavelescu de a executa 
inscripția de pe placa statuii împăratului Traian. 
Cele mai multe monumente din oraș trimit la 
evenimentele legate de Primul Război Mondial. În 
1928 se amplasează bustul Ecaterinei Teodoroiu 
pe Strada Galați. Opera, creație a sculptorului 
Ionescu Varo Fecit, o reprezintă pe eroina Primu-
lui Război Mondial în uniforma de sublocotenent, 
cu sabia în mână. 

rul Panait Maina Brăila alături de 
inginerul Ion Gh. Florescu Periș 
Ilfov. 

Monumente și sculpturi 

 

APLICAȚII 
1. Completați ciorchinele din fișa atașată. 
2. Identificați în textul de mai jos: sculptori, arhitecți și ingineri care au contribuit la 

realizarea monumentelor din Brăila. 
3. Identificați pe hartă locațiile regăsite în textele date. 
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ACTORI BRĂILENI PE SCENELE 
TEATRELOR NAȚIONALE 

ROMÂNEȘTI 

36 

Proiect 
  Etape: 
1. Alegerea partenerilor din echipă 
2. Stabilirea personalității teatrale de studiat (tragere la sorți) 
3. Distribuirea responsabilităților în cadrul grupului 
4. Identificarea surselor de informare 
5. Procurarea surselor respective 
6. Studierea surselor 
7. Realizarea prezentărilor 
8. Prezentarea proiectelor 
 
 
 
Notă! 
Timp de realizare—o săptămână. 
Responsabilul grupei va preciza cum a contribuit fiecare membru la realizarea 
proiectului. 



Dintre vocile de aur ale orașului în 
perioada sa de maximă înflorire 
cultural putem enumera pe Letiția 
Anușca Piraccini, Nicu Apos-
tolescu, Hariclea Darclee,Gina 
Hermeziu, Liviu Macedonescu, 
Olimpia Niculescu, George Ni-
culescu-Basu, Romulus Vrăbi-
escu. 
Letiția Anușca Piraccini (1898-?) 
face studii de perfecționare timp 
de 2 ani la Milano, debutând la 
doar 22 de ani.  Între 1922-1943 
face turnee în Asia, Africa și Eu-
ropa. Este prima prezență 
românescă pe meleagurile chinei, 
Coreei, Japoniei, Mongoliei, In-
diei și Filipinelor. Se stabilește la 
Bologna. 
Nicu Apostolescu (1896-1984) își 
desfășoară activitatea la Opera din 
Cluj și cea din București. În 1928 
cântă pe scenele din Italia: Pa-
dova, Genova, Veneția, Bologna. 
Este un valoros interpret al opere-
lor românești. 
Hariclea Darclee (1860-1939) 
este cea mai celebră voce 
brăileană. A fost promovată de 
George Cavadia care o îndeamnă 
să-și cultive vocea. Ajunge să 
studieze la Viena și Paris. După 
consacrare, cântă pe scenele din 
SUA și America de Sud. Se spune 
că Puccini ar fi compus Tosca 
pentru vocea sa. 
Gina Hărmeziu (1894-1973) de-
butează când încă era studentă la 
Conservatorul din București. 
Cântă ca soprană lirică timp de 14 
ani în Compania de Operetă 
Gavrilescu. Face studii la Paris și 
Milano, concertând în Franța, 
Italia și Germania. 
Liviu Macedonescu (1876-1969) 
este cunoscut în rolul de animator 
al vieții artistice din Brăila, mem-
bru al Comitetului Societății filar-
monice Lyra, apoi președinte al 

acesteia (1926). I.L.Caragiale 
îi remarcă vocea și-l sfătuiește 
să studieze canto. Este mem-
bru fondator și angajat al Op-
erei Române. A colaborat cu 
”Armonia” în calitate de diri-
jor și solist. A fost primar al 
orașului între 1933 și 1937. 
Olimpia Mărculescu (1873-?) 
este cunoscută sub numele de 
scenă Gitana d'Olmar. Se 
perfecționează la Paris după ce 
debutase  la Teatrul Național 
din București în 1896. Vocea 
sa este remarcată la Paris, fiind 
angajată ca prima contraaltă a  
operelor din Nisa, Lyon, Mar-
silia și Marea Operă din Paris. 
George Niculescu Basu (1888
-1964) este descoperit de pro-
fesorul său de liceu 
I.R.Simionescu, care îl 
folosește ca solist în corul 
communal. Debutează cu trupa 
de operete Nicu Poenaru. A 
făcut parte din ansambluri de 
operă franceză și italiană ce 
dădea reprezentații la Teatrul 
Național  București. Face 
studii în Italia unde întreprinde 
și turnee. 
Romulus Vrăbiescu (1884-
1951) face studii de canto la 
Viena și Paris până în 1912 
când debutează la Geneva. 
Apoi cântă la Scala din Mi-
lano. Este membru fondator al 
Operei Române din București 
(1919) și prim tenor al 
acesteia. Adesea a cântat sub 
bagheta lui George Enescu. 
 O nouă generație completează 
acești artiști. 
Alexandru Enăceanu (1912-
1973) este absolvent al Con-
servatorului din București, 
clasa lui Romulus Vrăbiescu. 
Cântă la Opera Română din 
Cluj, apoi la cea din București. 

Este 
solist 
perma-
nent al 
operei 
de stat 
din Vi-
ena în 
1942. 
Face 
studii de canto la Roma în 
1944, dând spectacole la 
Scala din Milano. 
Dumitru Popa (1922-?) a 
studiat la Conservatorul 
Lyrei din Brăila, fiind elev 
al lui Liviu Macedonescu. În 
1945 este solist al corului 
”Armonia”. În 1956 obține 
prin concurs locul de solist 
al Operei din Iași. 
Petre Ștefănescu Goangă 
(1902-1973) face cursuri de 
canto la Paris. În 1924 ,când 
era încă student ,cântă pe 
scenele din Franța.  În 1927 
este angajat de Theatre 
Royal din Liege pentru 6 
luni. Este chemat apoi de 
Opera din Bruxelles pentru 
3 ani. În 1931 face studii de 
canto  la Veneția. Face 
turnee în Olanda, Belgia, 
Spania, Franța. Este angajat 
la Opera din Cluj, apoi la 
cea din București. 
Maxim Vasiliu (1905-1982) 
a activat ca solist al corului 
”Armonia”. Face Conserva-
torul din București. Este 
solist al Operei Române din 
București  în 1932-1934. Ca 
solist al Filarmonicii 
„George Enescu” cântă sub 
bagheta acestui mare com-
positor  și a dirijorului Ionel 
Perlea. 
 

Mari voci lirice 
Pe

rso
na

lită
ți a

le 
mu

zic
ii 

br
ăil

en
e 

 
 
 

Care dintre artiștii de mai sus se  remarcă prin următoarele particularități: 
 a fost elev al lui Romulus Vrăbiescu 
 a ajuns în China, Japonia, Filipine 
 a cântat cu corul ”Armonia” 
 a colaborat la fondarea Operei Române 
 a fost angajat al operelor din Europa 
 debutează când încă era student 
 i se dedică o operă pentru vocea sa deosebită? 

37 



Compozitori si dirijori 
Jean Andrian (1887-1945) ajunge la Brăila ca profesor de muzică. Este dirijor la trupa de operetă a lui Alexandru Băr-
cănescu și la Teatrul „Cărăbuș”. A ajutat la reorganizarea Lyrei și crează conservatorul acestei societăți. A dirijat reuniunea 
corală mixtă și Orchestra filarmonică brăileană (1927-1930). A compus numeroasă lucrări muzicale, printre care și 
”Rapsodia brăileană”. 
Alexandru Bărcănescu (1873-?) a absolvit Conservatorul din Viena. Este unul din fondatorii operetei, operei comice și operei 
românești. A compus romanțe, dansuri, muzică de scenă. A fost maestru de orchestră al Teatrului Național București. 
George Cavadia (1858?-1926) a fost unul din cei mai cunoscuți  baritoni români. Este membru fondator al Lyrei. Este com-
pozitor și cântăreț de lied. A întreprins turnee în Spania, Italia, Franța. Compune melodii pentru voce și pian. A fost mentorul 
Haricleei Darclee. 
Constantin Constantinescu (1903-1985) devine profesor de muzică la Liceul ”N.Bălcescu„ între 1936-1940. A fost dirijor al 
corului ”Armonia”. A compus muzică simfonică, muzică de teatru, muzică de cor. 
Leopold Hans Kern (?-1917), absolvent al Conservatorului din Viena este adus la Brăila pentru a fi dirijorul permanent al 
orchestrei orașului. Este capel-maestru al fanfarei Regimentului 38 Infanterie ”Neagoe Basarab”. A concertat alături de nume 
mari ale scenei românești și străine. A compus cadriluri și valsuri. Participă la Primul Război Mondial, murind pe câmpul de 
luptă în 1917. 
Anastase Pascali (1899-?) a fost compozitor și publicist. A fost membru al diferitelor societăți muzicale și culturale. A compus 

tangouri, romanțe, reviste, imnuri. 

Casei ”His Master's Voice” din 
Londra. 
Cristian Vasile (1908-?) a fost un 
apreciatcântăreț de muzică ușoară, 
numit și ”ultimul trubadur”. Jean 
Andrian îi remarcă vocea și îl în-
drumă spre canto. Când încă era 
elev, cântă în corul ”Armonia”. 
Este studentul lui Romulus Vrăbi-
escu la Conservatorul din 
București. Vocea sa  este imortali-
zată pe discuri încă din 1929. Face 

Jean Moscopol (1903-?) a fost 
funcționar la societăți comerciale 
și bănci din Brăila.  Cunoscător a 
cinci limbi străine, debutează vo-
cal la barul Zissu din București în 
1929. Face turnee prin țară cu di-
verse trupe de teatru. În 1932 se 
stabilește la Berlin, unde ia lecții 
de canto. Revenit în țară, cântă în 
localuri de lux și la radio. Din 
1931 devine artistul exclusiv  al  

turnee la paris și Viena, unde leagă 
prietenii cu mari artiști. 
Petrea Crețu Șolcan (1810-?) este 
lăutarul Brăilei. A cules hore, do-
ine și balade din zonele Olteniei, 
Ialomiței, Brăilei, Covurluiului, 
cumulând un număr de 151 de 
creații populare. Din 1970, există 
un festival la Brăila  ce-i poartă 
numele. 

Voci ale  estradei 

Aplicații:  
1. Cum credeți că au contribuit compozitorii și dirijorii precizați mai sus la viața 
culturală  brăileană. 
2.Pe care dintre compozitorii și dirijorii de mai sunt i-ați întâlnit în lecțiile 
anterioare? 
3. Care dintre acești compozitori și dirijori poate fi considerat simbol al Brăilei? 
4. Ce societăți muzicale își leagă reputațiade aceste nume ale muzicii brăilene? 
5. De ce credeți că sunt  importanți pentru viața muzicală brăileană cântăreții de 
muzică de estradă? 38 



Pictori brăileni 
Octavian Angheluță (1904-1978) 

A combinat pictura cu desenul. A studiat 
pictura la Academia de Arte frumose Bucurețti 
și în paralel Facultatea de Litere. A făcut studii 
în străinătate în Franța, Italia, Bulgaria, URSS, 
Ungaria, Austria, Cehoslovacia. A fost director 
la Pinacotecii Statului (1940-1949). Participă la 
numeroase expoziții în țară și străinătate, cu 
începere din anul 1931. La Brăila deschide o 
retrospectivă abia în 1971. 

 
Gheorghe Barbieri (1891-?) 

Absolvent al Școlii de Arte Frumoase din București. 
Face călătorii de studii în Franța, Italia, America, 
China, Japonia, etc. Expozant și premiant la mai 
multe Saloane Oficiale. Lucrările sale reflectă 
dragostea pentru peisajele dunărene. 

Mihail Gavrilov (1899-1968) 
Face studii libere de pictură. Mult mai tărziu în 
cariera sa ocupă posturi legate de pasiunea pentru 
artă: pictor la IMD Brăila (1942-1950), pictor și 
scenograf la Teatrul de Stat din Brăila (1950). A 
făcut parte din Grupul ”Dunărea de Jos”, alături de 
alți doi pictori, fiind sub patronajul lui 
Theodorescu-Sion. Din 1935 participă anual la 
expozițiile Salonului Oficial. Între 1942-1948 a 
avut expoziții personale la Brăila. 

Max. Herman Maxy (1895-1971) 
A fost unul din promotorii cubismului și 
constructismului din România. Primele lecții de 
pictură le ia la București de la Camil Ressu și 
Iosef Iser. La Berlin, studiază cu Arthur Segal. 
Tot aici face parte din asociația artistică 
Novembergruppe. Face vizite de studii la Paris, în 
Polonia (1958) și RPD Coreeană.  Organizează 
numeroase expoziții. A fost director al Muzeului 
de Artă al României (1949-1971). A expus în țară 
și străinătate cu începere din 1920. A realizat 
decoruri și costume pentru teatru, lucrări de artă 
decorativă—mobilă, vaze, lămpi, covoare, etc. 

Gheorghe Naum (1907-1968) 
A fost pictor și gravor.  A înființat 
împreună cu Mihail Gavrilov și Sorin 
Manolescu grupul ”Dunărea de Jos”. A fost 
inițiator și profesor al Școlii Populare de 
Artă din Brăila.. Este membru fondator și 
secretar al UAP filiala Brăila. Expune în 
numeroase saloane, ajungând până în SUA, 
China, Egipt, Emiratele Arabe, etc. Anii 
1936-1938 i-au adus numeroase premii. 
Cele mai cunoscute expoziții personale la 
Brăila datează din 1929 și 1938. 

Ion Panteli-Stanciu (1901-1981) 
După ce a terminat Academia de Arte de la 
București, o vreme este profesor în 
învățământul liceal din Brăila. A făcut parte 
din grupul ”Tinerimea artistică”. Studiază la 
Paris cu Albert Benard, dar și în Polonia și 
RDG. Debutează în 1925 la Brăila. Are 
expoziții personale la Brăila, Galați, Constanța, 
București. Mai expune la Paris, Londra, 
Veneția, Viena. 
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Ion Popescu-Negreni (1907-?) 
Este profesor la Liceul „Nicolae Bălcescu” 
între anii 1939-1946. Debutează ca pictor în 
1937. Călătorește pentru studii în Bulgaria, 
Franța, cehoslovacia, URSS, Spania, Italia. 
Expozițiile sale trec dincolo de granițele 
României.  

Petrea Sandu (1912-?) 
Este absolvent al Seminarului Teologic 
din Galați, dar și al Academiei de Arte din 
București. Debutează  în 1946 la Salonul 
Oficial. Are expoziții doarla București, 
fiind organizate de UAP. A lucrat pictură 
în biserici, frescă, tempera, ulei. 

Gheorghe Petrașcu (1872-1949) 
Unul din cei mai mari pictori români, are legături cu 
Brăila doar pe perioada cât este licean. Pleacă la 
Paris ca bursier în 1898. Aici lucrează în atelierele 
unor pictori francezi. În vacanțe, face studii la 
muzee din marile orașe ale Europei. În 1900 pune 
bazele, alături de alți pictori români, societății 
”Tinerimea Artistică”. În 1937, alături de alți pictori 
consacrați, pune bazele asociației ”Arta”. În 1936 
devine membru al Academiei Române. Este 
directorul Pinacotecii Statului în perioada 1929-
1940. Este recunoscut pe plan internațional, numele 
său apărând în jurnalele din Franța alături de cel al 
lui Picasso. 

Ion Theodorescu-Sion (1882-1939) 
Studiază la Academia de Arte din București, 
apoi pleacă la Paris unde continuă studiile. Face 
călătorii de studii în Algeria, Anglia, Belgia, 
Olanda, Turcia, Italia, Franța. Publică desene 
satirice în revistele umoristice. Membru, 
președinte, vicepreședinte în numeroase rânduri 
în juriile Saloanelor Oficiale. Președinte al 
Sindicatului Artiștilor Plastici. Inspector 
general în Ministerul Artelor—1926. Participă 
la Primul Război Mondial. Expune în țară și în 
strănătate. Primește numeroase distincții și 
premii.  

Arthur Verona (1868-1946) 
De formație este ofițer, făcând Academia 
Militară la Viena. Studiază pictura la Munchen și 
la Paris. Devine profesor de pictură bisericească 
și profesor la Academia Liberă de Pictură de la 
București. În 1926 devine membru în comisia 
Monumentelor Istorice. Este membru fondator al 
Societății ”Tinerimea Artistică”. Expune în țară 
și în străinătate. Decorează capela castelului de la 
Bran în 1926 și capela cimitirului Bellu. 

APLICAȚII 
֍ Formulați întrebări pe 

baza textelor date pentru un 
turnir cu colegii voștri. 

Lucrați în echipe de câte 
patru. 

 
֍ Pornind de la imaginile 

prezentate, notați câte o 
caracteristică a operelor 

pictorilor brăileni. 
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SCRIITORI BRĂILENI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În fața mea e malul copilăriei mele 
Smălțat de mușețelul cu capete blonde 
În dreapta mea e vadul ce duce drept la schele 
Căruțele ce-ncarcă corăbii vagabonde. 

Perpessicius 

Tot orașul mă știe. Am 20 de ani 
cravată roșie ca sângele de vită 
am părul negru  
plete de țigani,  
privirea nesigură și mâna obosită. 

Mihu Dragomir 

Aseară mi-a murit vecinul de pat. Acum odihneşte în capelă, În straie albe stângaci îmbrăcat.  Bolnavii care au venit să-l vadă, L-au compătimit, cu ochi tăcuţi, şi-apoi smerit, S-au strecurat pe uşa capelei, Temându-se ca mortul să nu le spuie Că nu mai au nici ei mult de trăit. Camil Baltazar 

Când se-nsenină cerul, cu mii de stele-n faţă, Nemărginirea mării în raze se răsfaţă; Iar când îşi pune slava un obrăzar de nori, Pe mare cade noapte, iar vântul dă fiori... Panait Cerna 

Iarnă, tu, soră invizibilă Când şoimul arată drumul viitor al vânătorului, Şi buchetele strânse de pe câmp izbucnesc prin lacrimă, Mă voi prinde şi eu de roţile carului tău triumfal. Ilarie Voronca  

În cetatea morţilor Linişte şi pace, Iar deasupra porţilor, În cetatea morţilor, Crucea strâmbă zace. Iuliu Cezar Săvescu 

Atât de mult mi s-a urât 
Cu întunericul, -încât 
Şi umbra m-ar înspăimânta. 
Iar tu m-ai torturat atât 
Cu nepăsarea ta, -încât 
Mă tem şi de iubirea ta. 

Theodor M.Stoenescu 

Toamna, 
Aducându-ți aminte de mahalaua natală, 

într-un colț de stradă 
E o prăvălie românească. 

Aici vin muncitorii --- 
Să primeasca răvașele pătate de lacrimi; 

 
Leon Feraru 

 

Oricine își va permite a face contrabandă 
fără să fi avizat pe comandantul punctului 
va fi împușcat și apoi dat judecății conform 
regulamentului pentru paza frontierelor. 
Moș Teacă, Anton Bacalbașa 

Am fost atacat ziua-n amiaza mare de 
către o ceată de contrabandiști ast-noapte 
la orele 12. Numai grație tactului am 
scăpat cu viață. Siguranța drumurilor nu 
este sigură, nici prin păduri. 
Anton Bacalbașa, Moș Teacă 
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Scriitor Ani de viață Gen literar 
Anton Bacalbașa 1865-1899 Scriitor 
Camil Baltazar 1902-1977 Poet 
Gheorghe Banea 1891-1957 Scriitor 
George Baronzi 1828-1895 Scriitor 
Ury Benator 1895-1971 Scriitor 
Nicolae Carandino 1905 - ? Scriitor 
Mihail Celarianu 1893-? Poet 
Panait Cerna 1881-1913 Poet 
Nicolae Dimitriu 1902-1980 Scriitor 
Titu Dinu 1888-1918 Poet, folclorist 
Mihu Dragomir 1919-1964 Poet, traducător 
Barbu Alexandru Emandi 1908-1983 Epigramist 
Leon Feraru 1887-1962 Poet 
Ion M. Ganea 1902-1979 Poet 
Mircea Gheorghiu 1899-1947 Poet 
Arturo Graf 1848-1913 Poet, prozator 
George Gregorian 1886-1962 Poet 
Virgil Huzum 1905-? Poet 
Panait Istrati 1884-1935 Prozator 
Lucreția Karnabatt 1887-1960 Scriitoare 
Oscar Lemnaru 1907-1968 Prozator 
Ilie I.Mirea 1904-? Literatură pentru copii 
Liviu Opriș  Scriitor 
Ion Panait 1909-1966 Poet 
Pompiliu Păltănea 1884-? Scriitor 
Perpessicius 1891-1971 Poet, critic literar 
Ion Pogan 1905-1968 Poet 
Dragoș Protopopescu 1892-1948 Poet 
Alex. Traian Rally 1897-1986 Scriitor 
Florica Rădulescu 1896-? Scriitoare 
Izabela Sadoveanu 1870-1941 Scriitoare 
Iuliu Cezar Săvescu 1866-1903 Poet 
Vergiliu M. Săvescu 1902-1960 Epigramist 
Mihai Sebastian 1907-1945 Prozator, dramaturg 
Theodor M.Stoenescu 1860-1919 Scriitor 
Theodor Șerbănescu 1839-1901 Poet 
Ilarie Voronca 1903-1946 Poet 
C.I.Șicloveanu 1908-1953 Poet  

Dragomir, Mihu - Adolescenţă 
Vânt, dumbrăvi, şi optsprezece ani ... Strada cu salcâmi sau cu castani, primăvară-n balta renăscută, zile ce-amintirea le sărută ...  Fată cu mijloc de violină, unde-i cartea noastră de latină, mîzgălită, printre ablative, cu distihuri şchioape şi naive ? Adunai în ochii viorii netraduse cărţi de poezii, şi în mersul lin, de căprioară, caligrafiai o rimă rară ...  Dunărea-şi plimba în funduri stele, noi le număram, plutind cu ele, ameţea, de-atâţia nuferi, luna şi-nvăţasem vorba : totdeauna. Se-arcuiau din sălcii catedrale, luntrea noastră se pierdea, agale, către-o ţară de tăceri şi stuh. Gânduri – pescăruşii din văzduh. Sărutarea, caldă şi învoaltă, avea gustul murelor de baltă, dulce-nsângerată şi-amăruie, anafor ce din străfunduri suie. Pe nisipul plăjilor de aur soarele ne-a-ntins cununi de laur, fata mea de Dunăre şi şoapte, fata mea cu păr de miazănoapte ...  Hei, dumbrăvi de vise şi castani, vânt, nisip, şi optsprezece ani ...  
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Realizați un proiect 
despre un scriitor, la 

alegere, dintre cei 
menționați în tabelul 

alăturat. 



ZIARIȘTI BRĂILENI 

Bazil Clony (1877-?) 
    Ziarist și afacerist brăilean. 

Debutează în 1896, când era încă 
licean în Adevărul ilustrat al lui 
Anton Bacalbașa,  cu schițe 
umoristice. A scos Libertatea și 
Curierul  ș i  colaborează la 
Conservatorul Brăilei, Ecoul 
Brăilei. A fost și prim ajutor de 
primar de Brăila. A organizat multe 
întâlniri între mari scriitori români și  
publicul brăilean. 

Iosif E. Klekner (1892-?) 
    Ziarist care își leagă întrega 

activitate de orașul natal. A fost 
prim-redactor la Expresul și 
Cotidianul ,  codirector  la 
Cuvântul și Telegrama, director 
la Îndreptarea Brăilei, redactor 
la Dimineața și Adevărul, 
corespondent la Avântul  și 
Rampa. A fost consilier comunal 
și județean de Brăila în 1926. 

Gheorghe T. Marinescu (1895-
1986)      

   Inginer și om de cultură, animator 
al vieții culturale brăilene în perioada 
interbelică, președinte al Cercului 
Studențesc Brăilean. Este fondatorul 
revistei Analele Brăilei (1929-1940), 
revistă de mare prestigiu științific în 
epocă. 

Ioan C. Lerescu (1831-1895)     
  Publicist și ziarist, profesor la Școala 
Comercială și Gimnaziul Real din 
Brăila. La Brăila a fost și avocat al 
baroului local, secretar-casier la 
Camera de Comerț, referent statistic. 
Director al  ziarelor brăilene 
Observatorul, Mercuriu-Ermis, 
Monitorul intereselor materiale. 

Leonte Moldovan (1865-1943)      
    Avocat și publicist, profesor de 
istorie la Liceul Real ”Nicolae 
Bălcescu” (1889-1903).Scoate ziarul 
Orientarea cu  Grigore Petrescu în 
1904 și este director al ziarului 
Voința. Desfășoară o largă activitate 
cultural-patriotică. 

Pericle N. Pestemalgioglu (?-?) 
     Tipograf și ziarist brăilean, 

proprietar al uneia din cele mai 
moderne tipografii din țară, 
înființată în 1858.Participă la 
expoziții ca tipograf, obținând 
numeroase medalii. A scos 
numeroase periodice, printre care 
și Adevărul Brăilei (1903). 
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Solomon Savin Semilian (1902-1968) 
     Publicist și ziarist, debutează la 17 ani 

cu o nuvelă inspirată din ororile războiului. 
Colaborează la Avântul, Cocoșul, 
Curierul, Dunărea de Jos, Informatorul, Licuriciul, Expresul, Opinia, etc. 
Colaborator la Analele Brăilei, realizând și 
lucrări istorice și culturale. 

Marcel Stănescu (?-?) 
    Ziarist brăilean, debutează în 

B o m b a .  Î n  1 9 0 6  s c o a t e 
Dandanaua Brăilei, unde publică 
poezii și cronici rimate sub 
pseudonimul Ibrahim. A mai scos 
și Curierul și Ecoul. A fost prim-
redactor la Expresul, Reforma, 
Telegrama. În 1907 scoate 
volumul de epigrame și satire 
Dandanale. 

Ștefan Mircescu (1907-?) 
   Publicist, animator al vieții culturale 

brăilene. Încă de când era elev publică 
în Curierul și Dunărea de Jos. Este 
colaborator al presei locale, mai ales la 
A n a l e l e  B r ă i l e i ,  D u n ă r e a , 
Libertatea. 

Christodul J.Suliotis (1854-1908) 
   Jurist, publicist și traducător. A fost 

șeful conservatorilor-democrați din 
Brăila. Este de două ori primar al 
Brăilei—1901 și 1906. Redactor la 
Curierul român, fondator al 
C o n s e r v a t o r u l u i  B r ă i l e i . 
Co laboreaz ă  l a  Li tera toru l , 
Convorbiri literare, Revista literară. 

Nae A. Vasilescu (?-?) 
      Publicist și jurnalist brăilean, codirector 

la Trompeta (1896). Colaborează la 
Bomba, Curierul, Flori de câmp, Fulgerul, 
Luceafărul, etc. Scrie lucrări  de istorie, 
monografii ale unor personalități. 
Colaborează la Analele Brăilei. 

APLICAȚII: 
1. Identificați ziarele și revistele 

brăilene. 
2. Găsiți ziariștii care debutează 

din perioada când încă erau 
liceeni. 

3. Numiți ziariștii care au avut o 
funcție în administrația 
locală. 

4. Citiți pe grupe informațiila 
din ziarele date, realizați un 
tabel care să cuprindă 
informațiile oferite de aceste 
ziare pe domeniile politic, 
cultural, juridic, economic, 
monden. 
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PATRONI CULTURALI AI ORAȘULUI 
1. Autoritățile locale 

Interesul autorităților locale (primăria și prefectura) brăilene față de cultură s-a manifestat în moduri 
diferite și a cuprins toate domeniile culturale. În privința muzicii, s-ar putea spune că investițiile au 
fost mai numeroase. În 1864, Primăria contribuia la plata unei fanfare, care primea câte 116 lei 
pentru fiecare reprezentație. În scurt timp, primăria realizează că muzica era una din distracțiile 
preferate ale brăilenilor. În 1887-1888, bugetul primăriei prevedea 3000 de lei pentru întreținerea 
muzicii regimentului, iar 2000 de lei reveneau achiziționării și recondiționării instrumentelor. Încă din 
1885, fanfara primea o subvenție de 3500 lei. În același an, corul ”Armonia” primea 4200 lei pe an. 
Interesul pentru muzică se poate explica și prin faptul că în 1873, veniturile realizate din programele 
fanfarei ajungeau la  12.364,53 lei. Poate din acest motiv, în 1895 se înființa în cadrul Primăriei 
serviciul muzicii. O preocupare deosebită este demonstrată și față de activitatea Societății 
filarmonice ”Lyra”. În 1921, aceasta primea o subvenție de 10.000 de lei. În 1924, primăria donează 
societății terenul pe care se va construi palatul Lyra. În același timp contribuie cu 1910 lei pentru 
punerea pietrei de temelie a localului (banii erau destinați construirii tribunei și decorării clădirii), dar 
suma totală se ridică pe la 1926 la 500.000 lei. Prefectura ajută și ea la construcția palatului cu 
100.000 lei. Alteori, primăria scutește de taxe de concert mari artiști lirici, precum Petre Ștefănescu 
Goangă (1932, acesta este scutit de 2000 de lei, parte din taxa de concert pe care trebuia să o 
plătească antreprenorilor Teatrului Comunal). Același artist primește în dar din partea autorităților 
locale un ceas de aur în valoare de 11.000 lei, ca recunoașterii a valorii sale artistice. 
Scutirile de taxe se practicau și în domeniul teatral. Nu de puține ori trupele de teatru apelau la 
autorități pentru a fi scutite de taxe de spectacol, iar adesea Primăria dădea curs solicitărilor. În 1858, 
Iacoppo Billi chiar cerea împrumut primăriei 100 de galbeni pentru a porni un teatru de varietăți și 
balet, cererea sa fiind aprobată. Aceste scutiri de taxe sau subvenții pentru plata chiriei sălii teatrului 
erau foarte numeroase, iar primăria dădea curs acestor solicitări, contribuind astfel la desfășurarea 
unui număr impresionant de spectacole în oraș.  
În 1930, Primăria se preocupă în mod deosebit  pentru introducerea unui cinematograf sonor în 
Brăila, în localul Teatrului Comunal, unde exista deja cinematograf, dar mut. Din acest motiv, sunt 
analizate foarte atent ofertele caselor cinematografice, pentru a găsi cea mai avantajoasă soluție din 
punct de vedere financiar. Primăria oferă, de  asemeni, localuri pentru diverse instituții de cultură. 
Printre acestea se numără: Biblioteca ”Armencea”, Cercul cultural ”Principesa Ileana”, asociația ”Fiii 
apărători ai patriei”, ”Liga culturală”, Cercul studențesc brăilean (pe la 1928-1929). Erau 
subvenționate o serie de instituții culturale, precum: Căminul sionist, Societatea filarmonică ”Lyra”, 
Societatea culturală a femeilor evreice, Biblioteca comunală, Biblioteca ”Petre Armencea”, Biblioteca 
Nordau Nisim Derera, asociația corală ”Armonia” (statistică realizată în 1930). 
Cu toate acestea, brăilenii erau nemulțumiți de faptul că autritățile reacționau cu încetineală la 
solicitările cetățenilor în probleme culturale. Alteori, autoritățile sunt acuzate de indiferență. Însă, de 
multe ori acestea erau efectiv depășite de rapiditatea cu care se construiau localurile pentru 
instituțiile de cultură, fapt ce nu corespundea realităților financiare ale orașului (posibilități limitate 
comparativ cu idealurile culturale ale orășenilor). 
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2. Filantropi locali 
a. Dumitru Ionescu 

Este, poate, cel mai darnic filantrop al orașului. Neavând moștenitori, în 25 noiembrie 1910 făcea 
primăria legatara averii sale prin testament. Oferea orașului: 300.000 lei pentru refacerea bisericii 
Sfinții Arhangheli, 3000 lei anual ca bursă pentru studiul teologiei ortodoxe, 3000 lei ajutor pentru 
instruirea corului bisericesc din oraș, 20.000 lei anual pentru întreținerea unui spital de nașteri și 
pentru copii, bani pentru înființarea unei grădinițe, 1000 lei anual pentru bibliotecă ajutoare diverse 
pentru cei săraci. Fiind proprietar al mai multor terenuri și clădiri, le va dona Primăriei, printre ele 
numărându-se sala Paradis și Rally. 

b. Nedelcu Chercea 
Având doar studii primare, investește mult în școli. Le  donează mobilier și materiale didactice. 
Interesul său se canalizează mai ales în satul unde s-a născut – Vatra Veche, azi cartierul Nedelcu 
Chercea, dar și în orașul unde a locuit. 
 

c. Anastasie Simu 
Om de cultură, colecționar, donator de obiecte de artă, membru al unor instituții de cultură de 
prestigiu, a dorit foarte mult să înființeze un muzeu al artei în Brăila, dar ideea sa nu a avut ecou în 
rândul reprezentanților autorităților locale. Colecțiile sale cuprindeau 1182 opere de pictură, 
sculptură, gravură ale unor artiști români (362) și străini. Devine membru de onoare al Academiei 
Române în 1933. Deschide un muzeu ce-i poartă numele la București. La 5 iunie 1928 printr-o 
scrisoare trimisă primarului Brăilei Ion Paraschivescu dona orașului 30 de lucrări de artă. Pentru că nu 
exista un muzeu de artă, lucrările vor fi expuse în clădirea mnicipalității. În 1934, însă, o parte din 
aceste lucrări lipseau, pentru că fuseseră mutate la Camera du Muncă. 

d. George Cavadia 
Este promotorul ideii înființării Societății muzicale ”Lyra”, dar și unul din cei mai mari contributori la 
dotarea palatului muzicii: donează un pian de concert, 1.000.000 lei și 200 de scaune. 

e. Atanasie Popescu 
Sufletul bibliotecii și muzeului orașului, a și donat 1088 de volume. A dus o activitate intensă pentru 
îmbogățirea instituțiilor de cultură, pentru organizarea și popularizarea acestor instituții de cultură. 

 
f. Paul Bărcănescu 

Între 1957-1965 își crează o colecție de piese istorice și de artă turcească, arabă, maură, mobilier 
francez, pe care le-a donat în 1985 muzeului din Brăila. 
 
APLICAȚII: 
1.Calculați sumele folosite de Primărie pentru a susține viața muzicală. 
2. Identificați domeniile în care binefăcătorii culturii au investit sau au făcut donații. 
3. Care dintre filantropii locali vi se pare că a contribuit cel mai mult la viața culturală brăileană? 
Argumentați!  
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