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1. Carte ce cuprinde în sine cîntări bisericești, facerea și traducerea a mai multor dascăli, și protopsalți după cum se vede la Scara cărții. Și s-au scris de mine smeritul Iacov, monahul și păcătosul, în sfîntul schit românesc numit Lacu din Sfîntul Munte Aton, la anul 1896.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	Manuscrise muzicale româneşti de la Muntele Athos
	1. Carte ce cuprinde în sine cîntări bisericești, facerea și traducerea a mai multor dascăli, și protopsalți după cum se vede la Scara cărții. Și s-au scris de mine smeritul Iacov, monahul și păcătosul, în sfîntul schit românesc numit Lacu din Sfîntul Munte Aton, la anul 1896.
	Scara acestei cărți care arată de cine sunt făcute cîntările cuprinse într-însa
	Fericit bărbatul, a lui Hurmuz
	Kekragarii pe 8 glasuri, facerea lui Iacov Protopsaltul
	g1
	g2
	g3
	g4
	g5
	g6
	g7
	g8

	Kekragarii, facerea sfîntului Ioan Damaschin, traduse de sfinția-sa părintele Nectarie schimonahul protopsaltul Sfîntului Munte al Atonului în chinovia română numită Prodrom 
	g1
	g2
	g3
	g4
	g5
	g6
	g7
	g8

	Ianuarie în 17, Sfîntul marele Antonie
	Slava Serării celei mari, caută fața 147
	Slavă la Litie, g5
	Slava Stihoavnei, caută-o la Ianuarie 20, Slava de la Laude, Mulțimile călugărilor
	de față însă am pus-o, Slavă g8
	La Laude, Slavă, g8

	Duminica 3 din Postul Mare
	Slava la Vecernie
	Slava la Stihoavnă
	Slava la Laude

	La Duminica Sfîntului Apostol Toma
	La Vecernie, Slavă Și acum, g6
	La Stihoavnă, Slavă Și acum, g5
	La Laude, Slavă, g6

	Mai în 21, Sfinții Împărați
	Slava la Vecernie
	Slava la Litie
	Slava la Stihoavnă
	Slava la Laude

	Anixandarele lui Gheorghe Paraschiadi, protopsalt al Sfintei Mitropolii Moldaviei, g8
	Martie 25, Bunavestire a Preasfintei Stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Mariei
	Stihirile la Vecernie, Toată nădejdea, g6
	La Vecernie, Slavă Și acum, g6

	Septembrie în 14, Înălțarea Cinstitei și de viață făcătoarei Crucii Domnului
	La Vecernie, Stihirile, Toată nădejdea, g6
	La Stihoavnă, Stihirile, Bucură-te cămara, g5
	La Laude, O preaslăvită minune, g8

	În Duminica Tuturor Sfinților ai Atonului
	Stihirile la Vecernie
	Slava la Vecernie, a lui Matei Vatopedinul, g6
	Slava la Litie
	Stihirile la Stihoavnă
	Slava la Stihoavnă
	Slava la Laude

	Troparul Nașterii Domnului pe 8 glasuri a p.Nectarie Prodromitul
	Troparul Botezului, pe 8 glasuri a p.Nectarie Prodromitul
	Slavele lui Iacov pe 8 glasuri
	Vinerea Patimii
	La Stihoavnă, Slavă Și acum, Pe Tine..., g5
	Stihira ce se cîntă la Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos, după otpust, făcută de p.Nectarie, g5, Veniți să fericim...

	Acest Irmos este Slava de la Laude a Sfinților Arhangheli, noiembrie 8, Unde umbrează...
	Chinonic la Praznicele Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Mariei, compus acum din nou, de p.Nectarie, g4, Paharul...
	Decembrie 6, la prăznuirea Sfîntului Ierarh Nicolae, matimă, facerea lui Daniil Protopsaltul, g5
	Ianuarie 17, la Cuviosul Antonie cel Mare
	La Serarea cea Mare, Slavă, g6

	Septembrie în 26, Sfîntul Ioan de Dumnezeu Cuvîntătorul
	La Serarea cea mare, Slavă, g2
	La Litie, Slavă, g4
	La Stihoavnă, Slavă, g6
	La Laude, Slavă, g8

	Antifoane la Praznice, compuse de părintele Gherontie ieroschimonahul prodromitul, g4



