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user
note
ÎNSEMNARE: Pe arhiepiscopul și mitropolitul // nostru Nifon, cu tot clerul // pre preaînălțatul nostru domn // Carol cu toată oastea sa română // pe părintele nostru Chesarie, ... // periorul dimpreună cu toți // frați slujitori sfîntului // lăcașul acestuia // pre fericiții ctitori, pre milui//tori noștri și făcători de bine // și pre toți drepți slăvitori // creștini Doamne miluiește // Doamne păzește-i pre dînșii // întru mulți ani // 1869



I



user
note
Această cărticică cu cîntări //



user
note
din dreapta; de sf[inția] sa



user
note
părintele Gherontie monah 



user
note
în zilele păr. arhimandrit



user
note
și egumen Ioanichie



user
note
prin păr. Leontie ieromonah



user
note
și eclesiarh al aceștii



user
note
Sf. Mănăstiri Horez 1853 Iun. 18



user
note
Această carte tomul Sfintei Liturghii // s-a scris de mine cel mai jos iscălit // la anul 1840 aflîndu-mă cîntăreț // la Sfînta Mănăstire Horezu Gheorghie Zograf.

user
note
Iar în leatul 1850 m-a călugărit părintele Augustin numindu-mă Gherontie

user
note
Ctitoricesc metoc brîncovenesc Polovragi

user
note
Acesta se cîntă la praznice împărătești în loc de Aghios



user
note
La ziua cinstitei și de viață făcătoarei Cruci în loc de Aghios acesta se cîntă

user
note
Aliluia ce se cîntă după citirea Apostolului



user
note
Cîntare de laudă la arhiereu cînd se închină pe la icoane sau cînd // se îmbracă și cînd se dezbracă și cînd se înalță pahar de închinat.



user
note
Pentru arhiereu exighisite din papadichie



user
note
Acesta mai la vale ce e pe glas al 2 se cîntă la otpusturile arhierești



user
note
Începutul Heruvicelor romînești. Facerea dumnealui kir Petru Lampadariu.



user
note
Facerea lui Grigorie Protopsaltul



user
note
al aceluiași



user
note
al aceluiași



user
note
Petru Lampadarie



user
note
Facerea tot a aceluiași Grigorie Protopsaltul



user
note
Al lui Petru Lampadarie



user
note
al aceluiași







user
note
tu avtu Efesiu [al lui Efesiu]



user
note
Aceste Heruvice după cele grecești ale dascălului Petru Efesiu le-am alcătuit românești.



user
note
Aici am scris eu cel mai // jos iscălit niște heruvice și // axioane N. Lădărescu la anul // 1870 fiind cîntăreț în sfînta // mănăstire Polovragi de 15 ani.

user
note
Heruvicul glas al optulea





user
note
Heruvic glas al 7



user
note
Axion tot al 7



user
note
Axion glas 6



user
note
alt heruvic glas 5





user
note
La Liturghia Sfîntului Ioan, ehul Pa







user
note
al aceluiași





user
note
al aceluiași



user
note
al aceluiași





user
note
al aceluiași



user
note
al aceluiași



user
note
al aceluiași





user
note
Începutul cu ajutorul lui Dumnezeu al Sfintei Liturghii a marelui Vasile



user
note
A aceluiași traducere dintru ale răposatului serdarul ?........?





user
note
La unele locuri se obișnuiește a citi jumătate acest Axion și se cîntă // numai: Că mitra ta scaun s-a făcut, pe glas 8. // De tine se bucură ceea ce ești plină de dar toată făptura, soborul îngeresc // și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvîn-//tător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat și Prunc // S-a făcut, Cel ce este mai nainte de veci Dumnezeul nostru //Întoarce înapoi și cîntă jumătatea acestuia. 

user
note
Această pripeală se cîntă după ce cîntăm De tine se bucură toa-//tă făptura, a marelui Vasile.

user
note
Aicea pe urma celor mai sus scrise, am scris acestea // compuse pe românește de sfinția-sa părintele Macarie // ieromonahul. Și director peste școalele de musichie // care se cîntă la Liturghia marelui Vasile









user
note
Aceasta s-a scris la anul 1840, noiembrie, 30, joi seara

user
note
De aicea se încep Axioanele pe opt glasuri. Și mai // întîi acesta, facerea Poponi Sibianul



user
note
Axionul ce-l vom scrie în dosul foii acesteia l-am alcă//tuit eu Gheorghie Zograf pe glas al 3 curat



user
note
Acesta iar glas al 3 armonicesc agem asiran înce//pîndu-se de la cel peste șapte glasuri de sus armonicesc.



user
note
De Gheorghie Zograf, leghetos

user
note
Altul de Anton // Pann, leghetos



user
note
de Anton Pann



user
note
Alt Cuvine-se cu adevărat // tot glas 5

user
note
Altul de Anton Pantl.[VEZI p.83: Pantoleon!!!]



user
note
Alt Cuvine-se cu adevărat // tradus de mine românește



user
note
Acesta se numește varis // se începe peste 7 glasuri

user
note
Alt varis de // Anton Pann greu



user
note
Cuvine-se cu adevărat glas 8 // compunerea a d.d. Anton Pann



user
note
Alt glas 8 lăturaș

user
note
Alt Axion, facerea mea Gheorghie // Zograf pe glas 8



user
note
1841 februarie 28

user
note
În luna lui Septembrie în 8 zile prăznuim // Nașterea Maicii Domnului. În loc de Axion cîntăm // acesta pe glas 8 de // Anton Pann



user
note
Tot într-această lună în 14 zile // la Înălțarea Cinstitei Cruci // a aceluiași facere // glas 8

user
note
În luna lui noiembrie în 21 de zile prăznuim Întrarea // în biserică a Maicii Domnului. În loc de Axion cîntăm // acesta, facere a d. Anton // Pann. Ehul leghetos.



user
note
Și la Bunavestire tot acesta // cîntăm. Ci începem întîi pripeala aceasta.

user
note
Isprăvind această pripeală în//toarce înapoi și zi Ca de un // sicriu însuflețit a lui Dumnezeu, fiindcă tot // un Axion au aceste două praznice, numai pripele // schimbă.

user
note
În luna lui decembrie în 25 de zile prăznuim // Nașterea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și în loc // de Axion cîntăm acesta // facerea d. Anton Pann



user
note
La Botezul Domnului

user
note
În luna lui februarie în 2 zile prăz//nuim Întîmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos // și cîntăm acesta în loc // de Axion. Ehul Ga



user
note
altă pripeală // întru alt fel

user
note
La Duminica Floriilor // leghetos



user
note
Întru Sfînta și luminata zi a Învierii Mîntuitorului // nostru Iisus Hristos în loc de Axion cîntăm acesta, glas 5

user
note
Pînă aicea se numește pripeală // Apoi zicem Peasna 9



user
note
La Joia întru care S-a înălțat de pe pămînt // la ceruri Hristos Domnul Mîntuitorul nostru

user
note
La Pogorîrea Sfîntului Duh în ziua a cincizecea după // Înviere cîntăm acest Irmos în loc de Axion. Ehul leghetos // de Anton Pann



user
note
La Schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos // cîntăm acesta în loc de Axion, Peasna 9, glas Vu

user
note
În luna lui august în 15 zile prăznuim mutarea // de aici la cer a Maicii lui Dumnezeu și cîntăm // acesta în loc de Axion // de Anton Pann, ehul Pa



user
note
Leat 1841 // Mănăstirea Hurezului // S-au scris martie 12 luni spre marți // Gheorghe Zograf

user
note
Axionul Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos // Ehul lăturaș Pa



user
note
La Sfînta Treime Axionul glas 4 // ehul leghetos



user
note
Altul compus de mine Ni. Lădărescu, leghetos



user
note
Începutul chinonicelor săptămînii // facerea domnului Anton. Luni glas 1.



user
note
al aceluiași // Marți, varis Zo



user
note
al aceluiași // miercuri



user
note
al aceluiași Chino//nicul de Joi glas 8



user
note
Al aceluiași, Chinonicul de // Vineri, glas 2



user
note
Al aceluiași Chinoni//cul de Sîmbătă, glas 1



user
note
Chinonicul de Vineri: Mîntuire ai lucrat // pe glas al 5



user
note
Isprăvitul Chinonicelor săptămînii // pe toate zilele afară de Duminică 

user
note
Chinonicele Duminicilor peste tot anul pe opt // glasuri începînd de la glas 1. Facerea Domnului // Anton Pantoleon. Glas 1.



user
note
al aceluiași glas 2



user
note
al aceluiași // glas 3



user
note
al aceluiași, g4



user
note
al aceluiași // glas 5



user
note
al aceluiași // glas 6



user
note
al aceluiași // varis





user
note
al aceluiași // glas 8



user
note
De aicea se încep Pricesnele praznicelor peste ani. Facerea // părintelui Macarie în limba patriei. După cele grecești // Iară aicea  întîi am pus două pricesne, facere a D. // Anton Pann la luna lui septembrie ziua întîi // Acesta se cîntă // pe glas 1.



user
note
La septembrie în 8 zile, praznicul Nașterea // Maicii Domnului. Și cîntăm priceasna aceasta // glas 1





user
note
În luna lui septembrie în 14 zile: prăznuim // Înălțarea Cinstitei Cruci. Și cîntăm această // priceasnă. Facrea lui Petru Lampadarie // Tradusă în limba românească de // părintele Macarie // glas 5



user
note
Tot această priceasnă pe glas 7 varis // de Petru Lampadarie și o cîntăm în ziua Crucii



user
note
Întru ceastă lună în 26 // de zile Adormirea Sf. Ioan // Bogoslovul. Și cîntăm Priceasna aceasta. Și ori // în ce zi se va întîmpla vreun Apostol sau din cei // întocmai cu Apostolii. Facerea D. Anton // Pantoleon. Glas 8





user
note
În luna lui Octombrie în 26 de zile prăznuim pe // Sfîntul marele mucenic Dimitrie izvorîtorul // de mir. Și cîntăm această priceasnă. Traducerea / domnului Anton Pann, glas 5



user
note
În luna lui noiembrie în 8 zile prăznuim Soborul Sfin//ților arhangheli Mihail și Gavriil. Și cîntăm // această priceasnă, traducerea Domnului Anton Pann // pe glas 6.



user
note
Întru această lună în 21 prăznuim Intrarea în biserică a Mai//cii Domnului. Și cîntăm această Priceasnă, compunerea // domnului Antonie Pantoleon // ehul leghetos.





user
note
În luna lui decembrie în 6 zile prăznuim pe Sfîntul // ierarhul lui Hristos Nicolae arhiepiscopul de la Mira // Lichiei făcătorul de minuni. Cîntăm această priceas//nă, facerea lui Grigorie Lampadarie, glas 6



user
note
La Nașterea Domnului Hristos cîntăm aceasta // facerea D. Anton Pann, tetrafon



user
note
Cratima // tetrafon



user
note
Altul facerea lui Petru Lampadariu. Iar compunerea româ//nește a părintelui Macarie. Glas 5.

user
note
Altul, facerea lui Gheorghie Criteanul. Iară românește l-am alcătuit // eu Gheorghie Zograf fiind în sfînta mănăstire Horez 1840 oct. 8



user
note
Glas 8



user
note
În luna lui ianuarie în 6 zile prăznuim Botezul Mîntu//itorului Hristos și cîntăm priceasna aceasta: Arătatu-S-au. // facerea lui kir Daniil Protopsaltul, iară în limba patriei compusă // de părintele Macarie ieromonahul. Glas 1.



user
note
Tot acest chinonic pe glas 7 varis, facerea domnului Anton // Pantoleon. Ehul Zo.





user
note
La luna lui martie în 25 de zile prăznuim Bunaves//tire a Maicii Domnului și cîntăm această priceasnă, glas 1 // facerea lui kir Daniil Protopsaltul // glas 1 tetrafon.





user
note
În Sîmbăta lui Lazăr, facerea lui Petru Lampadariu // glas 1



user
note
Chinonicul ce se cîntă la Duminica Floriilor, glas 4 // facerea lui kir Petru Lampadarie, ehul Di



user
note
În Sfînta și Marea Joi a Patimilor Mîntuitorului // nostru Iisus Hristos cîntăm acesta în loc de Heruvic și de Chino//nic. Facerea d. Anton Pann, glas 6



user
note
În Sfînta și Marea Joi cîntăm aceasta Peasna 9 // în locul Axionului, facerea părintelui Macarie, glas 6







user
note
Întru Sfînta și dumnezeiasca Sîmbătă a Patimilor // cîntăm acesta în loc de Axion, facerea părintelui Macarie // pe glas 6



user
note
Priceasna ce se cîntă într-această Sîmbătă. Facerea lui // kir Gheorghie Protopsaltul. Glas 5. Macarie.



user
note
Altul, facerea Domnului Anton Pann // tetrafon



user
note
Priceasna care se cîntă întru Sfînta și luminata // ziua Învierii Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Facerea // lui kir Daniil Protopsaltul // glas 1



user
note
altul



user
note
Facerea lui Anton // Pann, eh Pa



user
note
Altul facerea lui kir Grigorie Protopsaltul // glas 7 protovaris Zo



user
note
Altul facerea lui Grigorie Lampadarie. Iară românește l-am al//cătuit eu Gheorghie Zograf, glas 8





user
note
Priceasna la Duminica Tomii // a lui Petru Lampadarie, glas 5



user
note
La Înjumătățirea praznicului, priceasna, facerea // lui kir Petru Lampadarie, glas 4 Di





user
note
Chinonicul la Joia Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos // facerea lui kir Daniil Protopsaltul, glas 4 Di



user
note
Priceasna ce se cîntă la Duminica Pogorîrii Sfîntului // Duh, facerea dumnealui kir Daniil Protopsaltul. Glas 1.



user
note
Alta pe glas 7 varis, facerea lui kir Petru // Lampadarie



user
note
În Lunea Pogorîrii Sfîntului Duh // facerea lui Petru Bizantie



user
note
La Duminica tuturor sfinților cîntăm această // priceasnă, facerea lui kir Petru Lampadarie



user
note
Altul facerea lui kir Grigorie Protopsaltul Bizantie // iar romînește l-am alcătuit eu Gheorghie Zograf // Glas 8.



user
note
Cratima



user
note
Altul facerea dumnealui dascălului kir Daniil // Protopsaltul, tradus românește de părintele Macarie



user
note
În luna lui iunie în 26 de zile Nașterea Sfîntului // Ioan Botezătorul, cîntăm priceasna aceasta, facerea // dumnealui kir Antonie Pantoleon. Iară românește // potrivită de mine Gheorghie Zograf. Ehul varis Zo.





user
note
În luna lui iunie în 29 de zile Sfinții slăviții // apostoli Petru șu Pavel. Cîntăm priceasna aceasta // facerea dascălului kir Petru Lampadariu. Iar româ//nește potrivit de mine Gheorghie Zograf, glas 5.







user
note
Altul, facerea lui kir Gheorghie Criteanul Protopsaltul // iar românește potrivit de mine Gheorghie Zograf // Ehul varis Zo





user
note
Altul, facerea lui kir Hurmuz Protopsaltul // iară românește l-am potrivit eu Gheorghie Zograf // glas 6



user
note
Altul, facerea dascălului Grigorie Protopsaltul // și românește potrivit de mine Gheorghie Zograf // glas 8





user
note
În luna lui august în 6 zile prăznuim sfînta și // dumnezeiasca Schimbare la față a lui Iisus  Hristos Domnul // facerea lui kir Petru Lampadarie. Iară românește // potrivită de părintele Macarie. Glas 4.





user
note
Altul, facerea lui kir Daniil Protopsaltul. Iar pe // românie compus de părintele Macarie. Glas 7 varis Zo



user
note
În luna lui august în 15 zile prăznuim Ador//mirea Sfintei slăvitei Maicii lui Dumnezeu // Stăpînei noastre și pururea Fecioarei Mariei // Și cîntăm priceasna aceasta, facerea lui kir Daniil // Protopsaltul, iară pe limba română s-au potri//vit de mine Gheorghie Zograf. Glas 4 Di.





user
note
La anul 1842



user
note
Alt. Adunat de mine din mai multe pricesne // potrivite glas 5.



user
note
La Adormirea Maicii Domnului nostru Iisus Hristos // și priceasnă cîntăm acesta de Anton Pann. Varis Zo.





user
note
La Adormirea Maicii Domnului, priceasnă Paharul mîntui//rii, facerea d. Grigorie Lampadarie, glas 8



user
note
În luna lui august în 29 de zile prăznuim // Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorului // și cîntăm priceasna aceasta. Glas 3.





user
note
Altul glas // 4 Di





user
note
altul glas 5 de Grigorie Protopsaltul





user
note
Enitarii sau Chinonice duminicale // compuse de Anton Pann, ihos Pa [grecește]



user
note
a aceluiași compunere // ihos devteros [glas 2]



user
note
A aceluiași compunere // ihos tritos [glas 3]





user
note
a aceluiași compunere // ihos



user
note
a aceluiași // ihos



user
note
Tu avtu // ihos [a aceluiași // glas]



user
note
Tu avtu // ihos varis Zo [a aceluiași // glas varis Zo]





user
note
Tu avtu // ihos [a aceluiași // glas]



user
note
Această carte o am dăruit-o în zilele părintelui Leontie protosinghel egumenul schitului Polovragi

user
note
Această carte scrisă de mine Gherontie Zograf și cîntăreț al sfintei // mănăstiri Horezul cu bună voința mea și evlavia am dăruit-o // sfintei biserici Polovragi spre a mea veșnică pomenire. Și cine // pe viitor o va strămuta de acolo va fi ca un fur de cele // sfinte căzînd sub blestemul sfintelor șapte Soboare. // Rugați-vă lui Dumnezeu și pentru mine // 1863 martie 10 vineri.
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bisericeşti în limba română în general şi în special în Oltenia. 
 
3. Gheorghe Gherontie de la Hurezi 
Procesul de românire al cântărilor bisericeşti în zona Olteniei se 
intensifică prin prezenţa pe acest teritoriu a manuscriselor lui 
Gheorghe Gherontie, „zograf”, compozitor şi copist de muzică 
psaltică. Numărul psalţilor renumiţi ce s-au implicat în promovarea 
limbii române în cultul bisericesc se completează în secolul XIX şi 
cu numele lui Gheorghe Gherontie, oltean de origine. 

S-a născut în anul 1807 în satul Bogdăneşti, judeţul Vâlcea la 
10 km sud-est de Mănăstirea Cozia. Mama lui, inspirată fiind, 1-a 
încredinţat Părintelui Metodie, ostenitor al acestei mănăstiri care 1-a 
crescut şi a avut grijă de el. Se dorea de la el iniţierea în arta 
zugrăvitului, dar el a învăţat şi arta cântării practicată de mulţi 
monahi ai mănăstirii. Demonstrând calităţi multiple, el va fi învăţat 
muzica bisericească alături de un alt iubitor de psaltichie 
Ierodiaconul Chesarie, căruia i-a fost contemporan slujind ani 
mulţi împreună la strana mănăstirii Hurezi.52 

Fiind un iscusit zugrav, el este nevoit să meargă prin mai 
multe locuri pentru a-şi etala talentul în vechea tehnică a zugrăvelii 
„pe verde”,  adică în frescă pe care o stăpânea foarte bine.53 În ziua 
de 18 octombrie 1831 când avea numai 24 de ani iese din 
Mănăstirea Cozia cu destinaţia Mănăstirea Bistriţa din acelaşi judeţ 
în apropiere de Hurezi. Arta zugrăvitului o împleteşte foarte 
frumos cu arta cântatului întru-cât aici la Bistriţa, fratele Gheorghe 
va funcţiona în calitatea de cântăreţ până în anul 1838 când iese 
din această mănăstire „cu tot calabalacul” şi se îndreptează spre 
Caracal, unde îi este încredinţată o biserică să o zugrăvească. 

În jurul anului 1831 zugravul cântăreţ Gheorghe s-a căsătorit, 
întru-cât pe drumul spre Caracal el este însoţit şi de fiul său 
Gheorghiţă, adus de la Boiţa din Transilvania.54 La Biserica 
Domnească din Caracal, Gheorghe nu a putut lucra deoarece la 1 
mai 1838 îl găsim lucrând „pe verde” la biserica din Buda în 
                         
52 IDEM, Gheorghe Gherontie de la Mănăstirea Horezu, cântăreţ, compozitor 
şi copist de muzică psaltică, în „A.U.C.”, Seria Teologică, Craiova II, an 1997, 
nr. 2, p. 46. 
53 Prof. VICTOR BRĂTULESCU, Zugravul cântăreţ Gheorghe Gherontie, în 
„M.O.”, nr. 1-2, Craiova, 1962, p. 23. 
54 IBIDEM, p. 204. 
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apropierea oraşului Râmnicu Vâlcea, a lui Nectarie Cozianul. În 
toamna aceluiaşi an, Gheorghe Zugravul a venit la Hurezi unde a şi 
iernat zugrăvind pisania de la cişmeaua mănăstirii. 

Fiindu-i apreciat şi talentul de a cânta, Hrisant egumenul 
Mănăstirii Hurezi, la 16 octombrie 1840 îl angajează în funcţia de 
cântăreţ printr-o scrisoare de la Craiova care printre altele 
conţinea: „Năstavnicul sfintei mănăstiri Horezu, către dascălul 
Gheorghiţă. Îndată după primirea acestei hârtii te vei aşeza 
cântăreţ în strana cea mare, în locul sfinţiei sale, arătaţi lui 
Chesarie..., urmându-se însă la toate datoriile, cu care este legat 
printr-acest contract, fără cea mai mică abatere, şi mulţumindu-ţi 
de slujbă, bez cele hotărâte veţi mai avea şi deosebită mulţumire. 
Veţi avea şi blagoslovenia sfinţilor împăraţi. Hrisant. Horez”.55 

În această funcţie el va rămâne până la sfârşitul vieţii, timp în 
care va lucra cu dăruire profesională la caligrafierea unui mare 
număr de manuscrise de o deosebită frumuseţe, semnate Gheorghe 
sau Gherontie zograv, nume luat după intrarea în monahism.56 De 
altfel, pe lista prenumeraţilor înscrişi de Anton Pann la Noul 
Doxastar tipărit în 1841, alături de ierodiaconul Chesarie, este 
înscris şi fratele Gheorghe Zugravul. 

Aşa cum am amintit mai sus, numele de Gherontie l-a primit 
când a intrat în monahism în anul 1850 aşa cum rezultă din 
psaltirea descoperită la Mănăstirea Dintr-un Lemn, tipărită la 
Râmnic în 1879 care a aparţinut lui Gherontie Zograf-monah şi a 
lui Sofia monahia, fosta lui soţie57. O notă autografă pe aceeaşi 
Psaltire spune: „La anul 1850 decembrie 27, m-a călugărit pe 
mine Gherontie Zograf”.58 Soţia sa, al cărei nume mirean nu-1 
cunoaştem, a intrat şi ea în monahism la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn în anul 1854 fiind tunsă în monahism la 3 mai 1857 cu 
numele de Sofia. În 1863 fiind bolnav, Gherontie a primit 
schimnicia la Mănăstirea Hurezi, murind fără a ajunge ieromonah 
(preot), după ce a fost îngrijit la Mănăstirea Dintr-un Lemn de 
fosta soţie, monahia Sofia. La această mănăstire, Gherontie a fost 

                         
55 IBIDEM, p. 29. 
56 Pr. prof. ALEXIE AL. BUZERA, Cultura muzicală…, p. 351. 
57 Pr. D. BĂLAŞA, Gheorghe Zograful, care în călugărie s-a numit Gherontie, 
în „M.O.”, nr. 1-2, Craiova, an 1967, p. 72. 
58 IBIDEM. 
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înmormântat în dreptul stranei, piatra de mormânt fiind aşezată sub 
fereastra din latura de nord a naosului cu următorul text: „Aici 
odihnesc oasele încetatului din viaţă părintelui Gherontie 
schimonah, zugrav şi cântăreţ la Sfânta Mănăstire Horez, 1863 
avgust 7”.59 

Din bibliografia sa rezultă că a fost un bun „zograf”, dar şi 
un bun copist de manuscrise psaltice, traducător de cântări 
bisericeşti din limba greacă şi chiar compozitor. Puţine informaţii 
se cunosc despre activitatea sa de muzician, dar ele există, 
manuscrisele lui fiind de o deosebită frumuseţe, iar conţinutul 
cântărilor şi însemnărilor de copist sunt tot atât de interesante. 

 După spusele Părintelui profesor universitar Alexie Buzera, 
se cunosc până în prezent cinci manuscrise psaltice alcătuite de 
Gheorghe Gherontie, amplu cercetate de sus-numitul preot.60 Trei 
dintre aceste manuscrise se găsesc la Biblioteca Academiei  
Române,61 unul  la Muzeul  Episcopiei Râmnic,62 şi altul la 
Mănăstirea Polovragi.63 

Manuscrisele caligrafiate de Gheorghe Gherontie sunt 
alcătuite de Gheorghe Criteanul, Ioan Protopsaltul, Daniil 
Protopsaltul, Petru Lampadarie, Grigore Protopsaltul, Petru 
Efesiul, Hurmuziu, Policarp Iviritul, Anton Pann, Macarie 
Ieromonahul, Poponi Sibianul, Dionisache Moraitul, Dionisie 
Fotino, dar şi de el,64 întru-cât în unele din aceste manuscrise 
spune: l-am alcătuit eu cel ce am scris această cărticică Gheorghe 
zograf”, este vorba de Slava Stihoavnei din Duminica Înfricoşatei 
judecăţi (ms.rom.- gr. 2229/1839 de la B.A.R.).65 

Manuscrisul de la Polovragi, Gorj prezintă multe informaţii 
despre activitatea de traducere-românire şi compunere a cântărilor 

                         
59 IBIDEM, p. 73. 
60 Pr. prof. ALEXIE AL. BUZERA, Coordonate…, p. 182. 
61 GABRIEL ŞTREMPEL, Catalogul manuscriselor româneşti, Bucureşti, vol. II, 
1983, p. 122. 
62 Pr. prof. ALEXIE AL. BUZERA, Op. cit., p. 184-185 
63 DAN MARINESCU, Copişti de manuscrise din Oltenia. Gherontie de la 
Mănăstirea Horezu, în „A.U.C.”, Seria Teologie, anul VI, nr. 8, 2001, Craiova, 
p. 181. 
64 Pr. prof. ALEXIE AL. BUZERA, Cultura muzicală…, p. 117, 135, 146, 
155, 213. 
65 IBIDEM, p. 183. 
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bisericeşti realizată de Gheorghe Gherontie, în care se spune 
printre altele: „Heruvice pe opt glasuri, facerea dascălului Petru 
Efesiu şi le-am potrivit eu cu cuvintele rumâneşti pe sistima 
nouă”.66 Bogata sa activitate în procesul de românire se 
concretizează prin creaţiile proprii ce cuprind axioane, chinonice, 
pricesne, precum şi alte multe cântări unele traduse şi potrivite, 
altele compuse.67 Se pare că activitatea de traducere-românire şi 
creaţii proprii a început-o încă din anul 1840 pe când se afla numit 
în funcţia de cântăreţ bisericesc la Mănăstirea Hurezi, exprimându-şi 
dorinţa ca această operă a lui să-i fie spre pomenire „căci cu mare 
osteneală şi cheltuială am lucrat-o cum să veade”. 

Alături de Anton Pann ale cărui manuscrise păstrate în 
mănăstirile din Oltenia impresionează prin număr şi frumuseţe, de 
ierodiaconul Chesarie un iscusit caligraf, Gheorghe Gherontie prin 
cele cinci manuscrise care se mai păstrează în bibliotecile amintite, 
se prezintă ca unul dintre cei mai însemnaţi copişti de manuscrise 
psaltice din a doua jumătate a secolului al XlX-lea. 

 
4. Ilie Stoianovici – Jianu 
Reforma hrisantică a determinat înfiinţarea unor şcoli de psaltichie 
pentru a da posibilitatea însuşirii de către cei interesaţi a noii 
sistime. La numai doi ani de la reforma lui Hrisant a luat fiinţă la 
Bucureşti prima şcoală de psaltichie unde se învăţa după sistima 
noua adusă de Petru Efesiu de la Constantinopol. Acelaşi lucru s-a 
petrecut şi la Craiova unde este atestată existenţa unei şcoli de 
psaltichie la biserica Maica Domnului Dudu, înfiinţată la 1819, şi 
unde cântăreţul grec Tudorache Castrino, avea nu numai misiunea 
de   cântăreţ,   ci   şi   sarcina   de   a   iniţia   pe   tineri   în   arta   
muzicii religioase.68 Printre elevii acestei şcoli „orânduiţi să înveţe 
meşteşugul psaltichiei sistimi cei nouă” se află şi Ilie Stoianovici-
Jianu. 

În anul 1822 îl găsim la Bucureşti, după ce a îndeplinit şi 
funcţia de cântăreţ de la biserica Mântuleasa, Craiova.69 Talentul şi 

                         
66 IBIDEM, p. 184. 
67 DAN MARINESCU, Op. cit., p. 181. 
68 Pr. prof. ALEXIE AL. BUZERA, Şcoala de psaltichie de la biserica…, 
p. 560.  
69 IDEM, Cultura muzicală…, p. 391. 
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