




















































































































































































































100m. Manuscris muzical românesc, caractere chirilice şi latine, 25 febr. 1868 - 10 oct. 1868. Copist Ionne Bunescu, din satu 

Radomireşti, seminarist clasa a III - IV-a, la profesorul Gheorghie Claru. 

 

Prosomii (podobii), trad. D. Suceveanu 

Glas 1: Ceea ce eşti bucuria p.1; Prealăudaţilor mucenici p. 2; O, preaslăvită minune p.3 

Glas 2: Casa Efratului p.3; Când de pre lemn p.4 

Glas 3: Mare este puterea mucenicilor p.5; În chipul crucii Moisi în munte p.5; Laudă de seară p.6 

Glas 4: Ca pre un viteaz p.7; Dat-ai semn p.8; Cela ce eşti chemat de sus p.9; Aş vrea cu lacrimi p.10 

Glas 5: Doamne păcătuind p.11; Bucură-te cămară p.11 

Glas 6: Toată nădejdea puindu-şi în ceruri p.13; Îngereştile puteri mergeţi înainte p.14; alta de D. Suceveanu p.14; A treia zi ai înviat 

p.15 

Glas 7: Nu ne mai lipim de pomul vieţii p.16 

Glas 8: O, preaslăvită minune p.16; Ce vă vom numi pre voi sfinţilor p.17; În raiul cel din Eden 

 

Stihiri şi slave: 

29 iunie, Stihirile de la Vecernie, gl.2: Cu ce cununi de laudă p.21; Cu ce frumseţi p.23 (la rândul opt lipseşte fragmentul scris la 

p.20); Cu ce cântări p.24; Slava gl.4: Cu întrebarea cea de trei ori p.26 

 

Polieleu stihuri alese gl.1: Robii Domnului p.28 

 

Fericit bărbatul stihuri alese gl.8, p.31 

 

Polieleu stihuri alese gl.4: Robii Domnului p.36 

Polieleu stihuri alese gl.3, de Manoil Nicolaul, psaltul de Huşi: Robii Domnului p.38 (pentru sfârşit ne trimite la p.53) 

 

Triadicalele, de Manoil Nicolaul, protopsaltul Sf. Ep. de Huşi, gl.2: Cuvine-se cu adevărat a lăuda pre Treimea p.39; Cuvine-se cu 

adevărat a Te mări pre Tine p.40; Să lăudăm toţicum se cuvine p.41; Pre care o laudă toţi pământenii p.42; Dumnezeiască 

începătorie peste heruvimi p.42; Tatălui celui fără început p.43; Fulgerile Tale cele cu raze p.44; De carele se spăimântează p.45; 

Slavă... Părinte atotţiitorule p.46; Şi acum... Din morţi văzând pre Fiul tău p.47; Cuvine-se p.48 

 

Polieleu - stihurile de la strana mică, de Manoil Nicolaul, gl.3: Cei ce staţiîn casa Domnului p.50 (sfârşitul se pune şi la p.38) 

 

Evloghitarele de duminică (Binecuvântările Învierii), gl.5, p.53 

 

Polieleu - stihuri alese, de Grigorie Protopsaltul, trad. de D. Suceveanu, gl.3: Robii Domnului p.59 

 

Fericit bărbatul, gl.8, p.62 

 

La râul Babilonului, de Hurmuz, gl.3, p.66 

 

Cuvânt bun, de Hurmuz Hartofilax, gl.4, p.72 

 

Binecuvântările Învierii, pe mare, de D. Suceveanu, gl.5, p.86 

 

Sfinte Dumnezeule, la gl.1 şi 8, de Claru Gheorghie, p.93 

 

Vino din Liban mireasă, gl.8, p.94  ; gl.1, p.95 

 

Sfinte Dumnezeule, la Sâmbăta morţilor, gl.7, p.96 

 

La Cântarea a IX-a, Ceea ce eşti mai cinstită, gl.1, p.97 ; gl.2, p.98 ; gl.3, p.98 ; gl.4, p.99 ; gl.5, p.100 ; gl.6, p.101 ; gl.7, p.102 ; 

gl.8, p.103 

 



 

100m. Scoarţe mucava; cotor pânză brună în dungi; feţe hârtie marmorată cu flori de gheaţă albastru-alb-galben (2 straturi diferite) 

(+ o etichetă cu numărul "97."; colţuri pânză în dungi bordo-alb; cotor drept cu 3 nervuri profilate; hârtie velină; cerneală neagră 

carbon / ferogalică + sporadic altele şi creioane; 20,3/16,5/1. Uzură funcţională. 

Forzaţ fix anterior: "M { Să stăm bine să stămu cu frică / să luăm aminte." (creion, caractere latine) 

- desen în creion "arh. Mihail" (caractere chirilice) 

p.1: "Am început în anul 1868 februarie în 25 a / scrie în această carte eu subsemnatul fiind pe / clasa IIIa seminarială având 

profesor pe D. G. Claru. / Ione Bunescu. Început cu Dumnezeu al Prosomiilor / traduse de Dl. D. Dimitrie Suceveanu protopsalt / Sf. 

Mitropolii din Iaşi." (caractere chirilice) 

- desen ornamental semiîncadrând pagina 

- iniţială încadrată cu chenar şi însoţită de text: "Ionne / Bunescu / Radomi/reşti" (caractere chirilice) 

p.19: ornament final ca o cupă cu text: "Finele Prosomiilor (Podobiilor). Februarie 28 / 1868. Bunescu Ionne. Clasa 3. Is Hr Ni Ka. 

Satu Radomireşti." (caractere chirilice) 

p.20: "Ioanu Bunescu clasa IV 1869. / scrisă de a mea mână" (caractere greceşti, chirilice, latine) 

p.21: "Deosebite stihiri şi slave. În 19 iunie stihirile de la vecernie" (caractere chirilice) 

- la iniţială: "Anul 1868 marţiu 27. Ionne Bunescu" (caractere chirilice) 

p.28: "Fine. Bunescu ionu 1868. / Urmare cantăriloru pe clasa Ivtra 1868" (caractere chirilice) 

- la iniţială: "1868 . Bunescu Ionne cl.IV" (caractere chirilice) 

p.29: Iniţială cu desen şi scris: "Ionne Bunescu cl. IV" (caractere chirilice) 

p.30: "Fine. Bubescu" (caractere chirilice) 

- "Suvenire. / ?Fl.? Lungulescu" (caractere latine) 

p.31: "Fericit bărbatul. / Însă numnai stihirile cela alese precum se obişnuesc / a se cânta îndeobşte." (caractere chirilice) 

- desen cu "Eva, Adam" (caractere chirilice) 

p.35: "Finele lui Bunescu Ionne cl. IV" (caractere chirilice) 

p.38: "Bine este cuvântatu caută la / faţa 53 din această carte. / Iar Mărturisiţi-vă caută la Cartea / cea Mică cu o broşiură în trânsa 

de A. Pann / la sfîrşit. Ion Bunescu." (caractere latine) 

p.53: "Fine. / Bunescu. / Evloghitarele ce se cântă Dumineca" (caractere chirilice) 

p.57: "Trecerea cu vederea de la fila de nainte faţa 54" (caractere chirilice) 

p.58: "Fine. 1868" (caractere chirilice) 

- "Aceste faceri sunt auzite şi puse pe note / de sub-semnatul ellev de Classa IV Argeşu . / Ion Bunescu" (creion, caractere latine) 

- "Sub semnatul fiind elev cu Dumneavoastră pe / classa Iva în Seminariul Eparhiei Argeşu, şi fiindu-mi cei mai de aproape, spre 

memorie m-am sub notificatu. 1869, iunie 27. / Fl. Lungulescu" (caractere latine) 

- ştampilă cu o coroană şi iniţialele "I B" (caractere latine) 

p.59: "Polieleu al lui Grigorie Protopsaltul / tradus de Dl. slugeru Dimitrie Suceveanu lampadar Sf. Mitropolii din Iaşi" (caractere 

chirilice) 

p.61: "Am scris aci fiind în seminariul / d' Argeş Cl. IV 1868 Octombrie 28. / Ibunescu Radomireşti." (caractere latine) 

p.66: "Psalmul ce se cântă dupe polieleu în / Duminica curvarului, a lăsatului carne şi de brânză. / Facerea lui kir Hurmuziu." 

(chirilice) 

p.72: "Fine Bunescu Ion 1868 octombrie 2 seara / la medit. / Polieleul Născătoarei de D[u]m[ne]zeu. Facerea / lui kir Hurmuz 

Hartofilax." (caractere chirilice) 

p.86: "Binecuvântări pe mare de celebrul / protopsalt al Moldaviei Dimitrie Suceveanul." (caractere chirilice) 

- desen la iniţială 

p.92: "Ibunescu Cl IV 1868 oct. 10" (caractere latine) 

p.94: "Când intră mireasa în Bis. la Cununie." (cerneală albastră, caractere latine) 

p.96: "Sfinte Dumnezeule la înmormântarea morţilor"  (caractere chirilice) 

- "De D. G. Claru, Modul 3, Tenorul I: Cade-se cu adevărat... şi înainte simplu tot" (caractere latine) 

p.97: "Deci irmosul şi canoanele pe rând dupe tipicu. / La peasna a 9ua Ceea ce eşti mai cinstită pe glasuri." (caractere chirilice) 

- la iniţială: "Ionne Bunescu. Anul 1868 Crăciunei de Jos" (caractere chirilice) 

p.98: desen la iniţială 

p.103: "Fine" (caractere chirilice) 

p.103v: "În puterea amiciţiei şi spre / memorie amicală amicului / meu Bunescu Ione m-am / sub-semnat şi eu fiind / pe cl. IVa în 

Seminariu / Hpopescu Mediocru 1868 / sep. 7 / Când am priimit / Testimoniile" (caractere latine) 

- "I. Bunescu elev Classa IVtra" (caractere latine) 



- ştampilă vultur "Papiliami Ionn" (caractere latine) 

- "Suveniru Haralambie Popescu / ot Comuna Bradu de Geosu" (caractere latine) 

Forzaţ fix posterior: "Legată această carte prin / Stephan Popescu din Bălăneşti / ce-i zice şi Turmacu" (creion, caractere latine) ;  

socoteli 
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