


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































93m. Manuscris muzical; scoarţe mucava; învelitoare piele maro negricios delicat ornamentat orb cu chenar floral şi mic medalion 

central şi în colţuri; cotor 3 nervuri profilate; hârtie manuală; linii de apă orizontale; filigran; cerneală neagră, roşie; un frontispiciu; 

sporadic iniţiale ornate; limba greacă, română; caractere greceşti, chirilice; 20/14/3,3; uzură funcţională + foarte pătat cu ulei 

 

GR. Polieleu, de Daniil protopsaltul, gl.4Di; f.1 

GR. Polieleu, de Petru Lampadarie Peloponisiu, gl.5, f.5v 

RO. Axion, gl.1, f.93 

GR. Polieleu cu Terirem, de Petru Lampadarie, gl.varis, f.10 

RO. Axion la Pogorârea Duhului Sfânt:Bucură-te Împărăteasă gl.4leghetos, f.143v 

GR. Polieleu cu Terirem (lipseşte prima parte) gl.8, f.15 

GR. Antifonul gl.4: Din tinereţile mele f.183 

RO. Binecuvântările Învierii, gl.5, f.19 

RO. Polieleu în stihuri, gl.5, starea întâi: Robii Domnului f.202 

GR. ...................................gl.8, f.21v 

RO. Binecuvântările Învierii, gl.5, f.212v 

GR. Cuvine-se gl.2, f.22v 

RO. Cu vrednicie gl.2forma6, f.222v 

RO. Sfânt, Sfânt, de Ioan cel cu glas dulce, gl.2, f.223 

RO. Amin gl.2, f.224 

RO. Pre Tine Te lăudăm gl.2, f.224 

RO. Axion De tine se bucură gl.8, f.232v 

RO. Pre arătătorul gl.8, f.234 

RO. Cu vrednicie şi cu dreptate gl.2, f.234v 

GR. Doxologia mare, de Grigorie Lampadarie, gl.8, f.24 

GR. Dinamis, de Gheorghe Criteanul, gl.2, f.25 

GR. Trisaghion, gl.2, f.252 

GR. Aliluia gl.6forma2, f.252v 

GR. Axion, gl.8,f.253v 

GR. Heruvic, de Petru Peloponisiu, gl.1, f.26 

GR. Heruvic, de Grigoriu Lampadariu, gl.6, f.262 

GR. Heruvic, de acelaşi, gl.3, f.264 

GR. Heruvic, de Petru Peloponisiu, gl.4, f.27v 

GR. Heruvic, de acelaşi, gl.1, f.273 

GR. Heruvic, de Grigoriu Lampadariu, gl.6, f.274v 

GR. Heruvic, de Petru Peloponisiu, gl.Zo, f.282 

GR. Heruvic, de acelaşi, gl.8, f.283v 

GR. Heruvic, de Petru, gl.1, f.29 

GR. Heruvic, gl.6, f.292v 

GR. Heruvic, gl.3, f.294 

GR. Heruvic, gl.4, f.302 

GR. Heruvic, gl.Zo, f.303v 

GR. Heruvic, gl.8, f.32 

GR. Axion, gl.2, f.323 

GR. Axion, gl.agem, f.324 

GR. Heruvic, gl.8, f.33 

RO. Axion la Naşterea Domnului: Măreşte sufletul meu pre cea mai cinstită gl.1, f.333v 

RO. Axion la Botezul Domnului: Măreşte suflete al meu pre Cel ce în Iordan gl.6, f.334 

RO. Axion la Întâmpinarea Domnului: Născătoare de Dumnezeu gl.3 ca de la Ni, f.334v 

GR. Axion la trapeză la Panaghie, de Macarie ierom., gl.2, f.342 

RO. Axion, gl.2, f.343v 

RO. Axion, gl.3armonic agem asiran, f.344v 

GR. Axion, gl.varis Zo armonic, f.35 

GR. Axion, gl.5, f.352 
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RO. Axion la Paşti: Îngerul a strigat gl.5, f.353 

GR. Chinonic luni: Cel ce faci pe îngerii Tăi, de Petru Lampadarie, gl.1, f.36 

GR. Chinonic marţi, gl.varisZo, f.362 

GR. Chinonic miercuri, gl.2, f.363v 

GR. Chinonic joi, gl.8, f.37 

GR. Chinonic joi, de Grigorie Lampadarie, gl.8, f.373 

GR. Chinonic vineri, gl.5, f.375 

GR. Chinonic sâmbătă, gl.5, f.376 

RO. Axion, gl.5, f.377v 

GR. Chinonic, gl.1, f.38 

GR. Chinonic, gl.6, f.383 

GR. Chinonic, gl.3, f.39 

GR. Chinonic, gl.4, f.392v 

GR. Chinonic, gl.5, f.394v 

GR. Chinonic, gl.6, f.402v 

GR. Chinonic, gl.varisZo, f.404 

GR. Chinonic, gl.8, f.412 

GR. Chinonic, gl.8, f.413v 

GR. Chinonic Lăudaţi, gl.1, f.42 

GR. Chinonic la Înălţarea Sfintei Cruci, de Daniil, gl.1, f.423 

GR. Chinonic la Naşterea Domnului, de Daniil, gl.1Ke, f.424 

GR. Chinonic la Botezul Domnului, de Daniil, gl.1, f.432v 

GR. Chinonic la Bunavestire, de Daniil protopsaltu, gl.1, f.434v 

GR. Chinonic, de Petru Lam, gl.1, f.443 

GR. Chinonic Lăudaţi, de Daniil protopsaltu, gl.2, f.444 

GR. În loc de Heruvic şi Chinonic în Joia Mare, gl.6, f.444 

GR. Antiheruvic în Sâmbăta Mare, de Iacov protopsaltul, gl.1, f.453 

GR. În loc de Chinonic în Sâmbăta Mare, de Gheorghe Criteanul, gl.5, f.454 

GR. Chinonic la Paşti, de Daniil, gl.1, f.46 

GR. Chinonic la Paşti, de Petru Lam, gl.5, f.463 

GR. Chinonic la Duminica Tomii, gl.1, f.47v 

GR. Chinonic, Daniil, gl.4, f.473 

GR. Chinonic, Daniil protopsaltul, gl.4, f.482 

GR. Chinonic, Daniil, gl.varisZo, f.49v 

GR. Chinonic, Grigorie Lampadarie, gl.8, f.493v 

GR. Chinonic la Schimbarea la faţă, de Daniil, gl.varisZo, f.502 

GR. Chinonic la Soborul Sf. Arhangheli, de Gherghe, gl.8, f.504v 

GR. Chinonic la Soborul Sf. Arhangheli, dr Grigorie Lampadarie, gl.5, f.513 

GR.Chinonic, de Grigorie protopsaltu, gl.3, f.52 

GR. Chinonic, gl.5, f.53 (nu are început) 

GR. Chinonic, de Gheorghe Criteanul, gl.varisZo, f.53 

GR. Chinonic, de Hurmuz, gl.varisZo, f.534 

GR. Chinonic, de Grigorie Lampadarie, gl.8, f.54 

GR. Chinonic, de Petru Lampadarie, gl.5, f.543v 

GR. ............................., de Ioan protopsaltul, gl.5, f.55 

GR. Chinonic, de Ioan Protopsaltul, gl.Tetrafon Ke, f.552v 

RO. Chinonic la Liturghia darurilor mai înainte sfinţite: Gustaţi, de Macarie ieromonahul, gl.6, f.554 

RO. Prochimenul din duminicile Postului Mare: Să nu întorci, gl.8, f.562 

RO. Prochimenul din duminicile Postului Mare: Dat-ai moştenire, gl.8, f.563 

RO. Axion, gl.8, f.564 

GR. ......................, gl.1Tetrafon de la Ke, f.57 

GR. Sfânt, Sfânt, gl.2, f.572v 
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RO. ..........................., gl.8, f.58 

RO. În loc de Axion la Miercurea Înjumătăţirii Praznicului: Străin lucru este maicilor, gl.8, f.582 

RO. Heruvic la Liturghia darurilor mai înainte sfinţite: Acum puterile, gl.1, f.59 

RO. Axion, gl.2, f.592v 

RO. Heruvic la Liturghia darurilor mai înainte sfinţite: Acum puterile, gl.1, f.593v 

GR. ........................, gl.3Zo, f.594 

RO. Axion în Sâmbăta lui Lazăr: Să cinstim noroade, gl.8, f.595 

 

 

ÎNSEMNĂRI: 

Forzaţ fix anterior: neume + "1823" (cerneală neagră, caractere latine) 

- "1845 / [...]" (cerneală neagră, caractere latine) 

f.1: frontispiciu floral (cerneală roşie, neagră)  

- "[...] paraDaniil protopsaltu ihos 4 tetartos" 

f.13 lipseşte 

f.5v: "Polieleos ......... ihos plageu protu / asmatonisis, para kir Petru Lampada/riu tu Peloponisiu" 

f.10: "Polieleos, para kir Petru Lampadariu / ihos varis Zo" 

- iniţiale ornate (cerneală roşie) 

f.144v: "1856 iunie 2" (cerneală roşie, caractere chirilice) 

f.19: "Evloghitarii în limba Patrii, care să cântră când e rar, glas al cincilea. Care să începe de la Pa" (cerneală roşie, caractere 

chirilice) 

f.20v: floricică finală (cerneală roşie, neagră) 

- "..........................................." (cerneală neagră, caractere ................) 

f.212v: "Evloghitariile să cântă în toate / duminicile după Fericiţi cei fă/ră prihană. Glas"  

f.222v: "Această cântare să cântă la leturghia / Erarhului Vasilie şi la a sfântului Ioan / Gură de Aurl, la Aghiosul leturghiei sfinţilor / în 

care se începe pe gla 2, facerea / a şasia" 

f.223: "Această cântare este facerea a lui kir / Ioan, cel cu glas dulce, ritoritos" 

f.224: "Împoraua lui Vu, facerea a doilea" 

- "Asemenea pe Vu" 

f.234v: "La Liturghia marelui Vasilie" 

f.24: "Para Grigorie Lampadariu ...  i meteru didascalu, ihos Ni" 

f.25: "Gheorghiu tu Critu, ihos Di" 

f.252: "Tu vimatos, ihos Di" 

f.26: "............ heruvicon sentoma Petru Peloponisiu, ihos Pa" 

f.264, f.273: "Tu avtu, ihos Ga" 

f.323: "ihos tu devteru Pa" 

f.324: "Toparu axion, ..... 

f.333: "Spirache" (cerneală neagră, caractere latine) 

f.333v: "Axion la Naşterea Domnului Dumnezeu şi Mântu/itorului nostru Iisus Hristos, Peasna 9, glas 1 Pa" 

f.334: "La Botezul Domnului Dzeu şi Mântuitorului / nostru Is Hs, Peasna 9, Glas" 

f.334v: "Axion la Întâm/pinarea Domnului Dumnezeu şi Mântui/torului nostru Is Hs, glas 3 ca de la Ni" 

f.342: "Axion ce să cântă la Mănăstirile / de obşte la trapeză când rădică / Panaghia, exighisin după cel vechiu. De / smăritul  

Macarie ieromonah, pe metodul / săstimei cei noao, din porunca părin/ţilor din Sf. Mănăs. ..........., glas 2" 

f.344v: "Acest Axion iaste pe glas al treilea Ga armonicesc / agem asiran, începându-să de la cel peste şapte / glasuri de sus 

armonicesc Ga" 

f.35: "Ihos varis Zo armonico / Ga" 

f.354v: "La Căldăruşani nu poţi / trăi de duşmani. la Ghighiu s-a / isprăvitu rachiu, la Cernica nu-i / nimica. şi c.l.l.te. / 1884 Noembrie 

15 / Manolescu Şerban / Am -nvăţat şi în această / carte." 

f.36: "Chinonica tis ohis evdomados me topis tenta / para Petru Lampadariu, tis ......" 

f.363v: "Ti tetarti, ihos 2 Di" 

f.37: "Ti pempti / ihos plag. Ni" 

f.373: "Chinonicu melopi i para / Grigoriu Lampadariu, ihos pl.4 Ni" 



f.375: "Ti paraschevi / ihos pl.Pa" 
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f.376: "to sabato / ihos pl.Pa" 

f.38: "............  melo ...... ........................................................ ............................................... ............................................... 

............................................................................................. ............................................... 

f.42: "Aceste Chinonice să începe de la an nou / şi urmează până la celălalt an, toate / pre rând, şi cu celelalte Chinonice / ale 

praznicilor sfinţilor" 

f.423: "Chinonicon ma tas tu Timin Stavru ihos 1 / toparon emelopisti  para Daniil" 

f.424: "Chinonicon is tin eortin ton / Hristu Ghenan toparon emelurghiti / para Daniil protopsaltu, ihos 1 ectu Ke" 

f.432v: "Is tin eortin ton Teofanon, toparon eme/lopi ........ par Daniil, ihos 1 Pa" 

f.434v: "Is ton Evanghelismon tis Teotoku  Chinonicon / para Daniil protopsaltu, ihos 1" 

f.443: "Chinonicon psallomenon / .............. tu Aghiu .......................... ...../ para Petru Lam, ihos 1 Pa" 

f.444: "Chinonicon o psallomenon, ................. ton ...... / on Daniilo protopsaltu, ihos 2Di" 

f.445: "Ti aghia megala / lipemti avti Heruvicon ..... Chinonicon / melo ......... , para Petru Lamp, ihos pl.Pa" 

f.453: "To aghio megalo saba/to antiheruvicon melurghi tev ta para / Iacovu protupsaltu, ihos Pa"  

f.454: "Megalo sabbato: melurghi + chinonicon to aghio mel/ten peritunmeteru ....................... Gheorghiu tu Critu, ihos pl.Pa" 

f.46: "Chinonicon: tis lamproforu anastaos meme/lopi i tev para tu didascalu Daniil, ihos 1" 

f.463: "Eteron omion melopio tev, para Petru Lam / ihos pl.Pa" 

f.47v: "Chinonichi is tis ................ tu Toma, ................ / ..........Teos, Daniil, ihos 1" 

f.473v: "Chinonicon .................................... Daniil / ihos 4" 

f.482: "Chinonicon tis ......................................./ Daniil protopsaltu, ihos 4" 

f.49v: "Chinonicon tis pentis / Daniil, ihos varisZo" 

f.493v: "Chinonicon eis tis ........................................ / ................para Gr. Lampad., ihos pl.4Ni" 

f.502: "Chinonicon ........ aghias metamorfoseos ............... / ...................., Daniil, ihos varisZo" 

f.504v: "Chinonicon eis tin sinaxis ton ....................... / para Gheorghiu ................................................. / ..................... ihos pl.4Ni" 

f.513: "omoion para Grigoriu Lampadariu / ihos pl.1Pa" 

f.52: "............. kiriu Grigoriu protopsaltu tis / tu Hristu megales ekklisias, ihos 3Ga / os ..........." 

f.53v: "Omoion para kir ................. didascalo Gheorghiu / tu Critos, ihos varisZo" 

f.534: "Omoion para tus ............................... Hurmuziu / ihos varis Zo" 

f.54: "Omoion para Grigoriu Lampadariu ............ / didascalu, ihos pl.4Ni" 

f.543v: "Eteron omoion para Petru Lampadariu / ihos pl.Pa"] 

f.55: "Toparon emelopii ... para Ioanu ................... ............. de para Ioanu protopsaltu / ihos pl.Pa" 

f.552v: "Chinonicon meli ...........para Ioanu ............... / ...............para Ioanu protopsaltu, ihos Tetrafon Ke" 

f.554: "Chinonic ce să cântă la Sfânta Liturghie / cea mai nainte sfinţită, alcătuit / de smeritul Macarie ieromonahul / din porunca 

dumnealui vel vornic Scarlat ............... Pe glas al 6" 

f.562: "Prochimenul ce să cântă în duminicile sfântului / şi marelui post / glas 8Ni" 

f.563: "Iar de la sfârşit aşa. De la Vu" 

- "Alt prochimen, glas 8Ni" 

f.57: "Ihos 1 tetrafonos ek ton Ke" 

f.572v: "Ihos 2 ek tu Di"  

f.582: "Peasna 9 ce să cântă în loc de Axion / la miercurea înjumătăţirii prz, glas 8Ni" 

f.59: "Heruvic ce să cântă la prezveştenie / glas 1Pa" 

f.592v: "Axion rumânesc pe glas al doilea Di" 

f.593: "Această carte este dată / Sfintie Manastir Căldă/ruşcani de părintele / Vitalie eradecul" (cerneală neagră, caractere latine) 

f.594v: "am scris acum puterile / îngereşti / 1861 aprilie 5 / Nicostra" (cerneală neagră, caractere chirilice) 

f.596: "În Sâmbăta sfântului şi drep/tului Lazăr, în loc de Axion / peasna 9, glas 8, pl.Ni" 

f.596v: "Nicostra păcătos" (cerneală neagră, caractere chirilice) 

- " ....................... " (cerneală neagră, caractere chirilice) 
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