






























































































































































































85m. (inv.903) Manuscript pentru musica bisericească, copist elev Diaconescu G. George, din comuna Aref, clasa III, Seminar 

Argeş, 1893 febr. 10 - martie 5 - sept. 10 -  ; limba română, caractere latine 

 

La râul Babilonului, de Doroteiu Iordachiu, gl.3, p.1 

 

Uşile pocăinţei, prelucrat de PS Iosif Naniescu, actualul mitropolit al Moldovei, gl.8, p.5 

 

Stihurile la Întâmpinarea Domnului 2 febr. (în loc de Ceea ce eşti mai cinstită, fiecare stih de 2 ori): Nu pricep Curată, de D. 

Suceveanu, fost protopsalt Mitropolia Moldovei, gl.3, p.8 

 

Slavoslovii: Slavă întru cei de sus, de arhim. Ghelasie: gl.3, p.13 ; gl.5, p.18 

 

Răspunsurile Liturghiei Sf. Vasile, gl.2, p.24 

 

Axioane: De tine se bucură, gl.8, de ierom. Macarie, p.29 ; gl.5, de Ştefan Popescu, profesor la Seminarul Central şi Nifon din 

Bucureşti, p.32 

 

Răspunsurile Liturghiei Sf. Vasile, gl.5, p.34 

 

Axion: De tine se bucură, de Visarion Duhovnicul, gl.8, p.36 

 

Heruvic, gl.1, p.40 

 

Dumnezeu este Domnul gl.8 trifonie, p.44 ; altul mai mic gl. acelaşi, p.44 

 

Troparul Porunca cea cu taină, gl.8, p.44 

 

După Icoase şi Condace: Bucură-te mireasă, gl.8, p.45 

- Aliluia, gl.8, p.46 

- Bucură-te mireasă mai scurt, gl.8, p.46 

 

Împărate ceresc, gl.6, p.46 

 

Condacul ce se cântă după Cântarea a 6 a Canonului celui Mare: Suflete al meu, de PS Chesarie Sinadon, gl.6, p.48 

 

Canonul Stâlpărilor, tradus din sistema veche în cea nouă, întocmai după cum s-a cântat din vechime: Arătatu-s-au ale adâncului, 

gl.4, p.49 

 

ANASTASIMATAR (modele): 

glas 1: 

Doamne strigat-am, gl.1, p.67 

Doar primul stih: Pune Doamne strajă gl.1, p.68 

Primele două stihiri cu stih: Rugăciunile noastre şi Înconjuraţi popoarelor Sionul gl.1, p.68 

Dogmatica gl.1: Pre ceea ce este mărirea, p.69 

Prima stihiră de la Stihoavnă: Cu patima Ta gl.1, p.71 

Slava de la Stihoavnă: Iată s-a plinit prorocia, gl.1, p.71 

Troparul Învierii: Piatra fiind pecetluită gl.1, p.73 

Sedealna I: Mormântul Tău, Mântuitorule, gl.1forma2, p.73 

Antifoanele doar: Când mă necăjesc şi Pustnicilor neîncetată, gl.1, p.74 

Toată suflarea, Stihuri şi 2 stihiri: Lăudăm Hristoase şi Cela ce răstignire ai răbdat, gl.1, p.75 

Fericirile: doar o stihiră: Prin mâncare a scos din rai, gl.1, p.76 

 

 



glas 2:  

Doamne strigat-am, gl.2, p.77 

Două stihuri: Pune Doamne strajă şi Să nu abaţi, gl.2, p.78 

Primele două stihiri cu stih: Celui mai nainte de veci şi Hristos Mântuitorul nostru, gl.2, p.78 

Dogmatica gl.2: Trecut-a umbra Legii, p.79 

Prima stihiră de la Stihoavnă: Învierea Ta Hristoase, gl.2, p.80 

Slava de la Stihoavnă:O, minune mai nouă, gl.2forma6, p.80 

Troparul Învierii: Când Te-ai pogorât la moarte, gl.2, p.81 

Sedealna I: Iosif cel cu bun chip, gl.2, p.82 

Antifoanele doar: Spre cer ridic şi Miluieşte-ne pre noi, gl.2, p.82 

Toată suflarea, Stihuri şi 2 stihiri: Toată suflarea şi toată şi Să spună jidovii, gl.2, p.83 

Fericirile: doar o stihiră:Glasul Cuvântului, gl.2, p.84 

 

Glas 3: 

Doamne strigat-am, gl.3, p.85 

Două stihuri: Pune Doamne strajă şi Să nu abaţi, gl.3, p.86 

Primele două stihiri cu stih: Cu crucea Ta Hristoase şi Luminati-s-au toate, gl.3, p.86 

Dogmatica gl.3: Cum să nu ne mirăm, p.87 

Prima stihiră de la Stihoavnă: Hristoase,cela ce cu patima Ta, gl.3, p.88 

Slava de la Stihoavnă: Fără sămânţă, gl.3, p.89 

Troparul Învierii: Să se veselească, gl.3, p.90 

Sedealna I: Hristos din morţi s-a sculat, gl.3, p.90 

Slava de la Sedealnă (însăşi Podobia): De frumseţea, gl.3, p.91 

Antifoanele doar: Robia Sionului şi Cei ce seamănă, gl.3, p.91 

Toată suflarea, Stihuri şi 2 stihiri: Veniţi toate neamurile şi Povestit-au toate minunile, gl.3, p.92 

Fericirile: doar o stihiră: Lepădând Hristoase, gl.3, p.94  

 

 

 

 

 

 

 

 

85m. (inv.903) Scoarţe lemn; cotor pânză în carouri albastru-roşu-alb; colţuri pânză de legătorie culoare închisă; feţe hârtie 

portocalie cu model delicat floral negru-alb; hârtie velină; cerneală neagră, verde, roşie ş.a.; chenar verde; 1+ 95 + multe goale 

pagini; 22/17,5/1,3; uzură funcţională 

 

Coperta anterioară - etichetă: "Manuscript / pentru / musica bisericeas / că / al sub-scrisului / Diaconescu G. George, clasa IIIia a / 

Seminariului de  Argeş 1893 Februarie 10" 

- "38" (creion roşu) 

 

p.47: "Aceste cântări sunt scrise de subsemnatul / la 5 Martie anul 1893, fiind elev înclasa a IIIa / a Seminariului de Argeş / G. 

Diaconescu, Comuna Aref." (cerneală neagră) 

 

p.48: "1893 Martie 10 G. Diaconescu" (cerneală roşie) 

 

p.65: "Finit-am de scris acest Canon astăzi / 10 Septembrie 1893 şi spre memorie lai jos / mă subscriu Gh. Diaconescu, cl. IVa S.C." 

(cerneală albastră) 
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