





























































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	Manuscris muzical - Oltenia 4
	Anastasimatarul (lui Macarie). 8 nov 1856 - 10 mart 1857, copist Ioan Crîmpoescu???
	LIPSĂ: coperți, primele pagini
	Anastasimatar (Macarie)
	g1
	Stihiri la Ds
	6. Stînd înaintea mormîntului Tău (și sfîrșitul stihului: Pentru numele Tău Te-am așteptat)
	7. Stih: Din straja dimineții. Stihiră: Cuvîntului celui împreună fără de început
	Stih 8: Că la Domnul este mila. Stih 9: Lăudați pe Domnul. 
	NEUME fără text

	Dogmatica
	La Stihoavnă, Stihirile Învierii de la Pa / scoase de la Anastasimatar de părintele Ghelasie arhima/ndritul, glas întîi
	1. Cu Patima Ta
	2. Să se bucure făptura
	3. Împărat fiind
	4. Muierile mironosițe

	la Stihoavnă. Slavă Și acum de la Pa Glas 1 / Glas întîi Pa: Iată s-a plinit (doar începutul) 
	FOI LIPSĂ
	Ipacoi
	Antifoane
	1
	2. Al doilea Antifon
	ÎNSEMNARE: Aicea
	3. Al treilea Antifon 
	ÎNSEMNARE: De aicea dincolo / pe fața de acolo

	Prochimenul
	La Hvalite
	Toată suflarea
	Stihiri
	1
	2,3,4
	5,6
	7,8


	La Sfînta Liturghie, Fericirile de la Pa / Pa merge la Di Glas întîi
	ÎNSEMNARE: Sfîrșitul glasului întîiul

	DESENE
	g2
	Începutul cu Dzeu cel sfînt / al glasului al doilea de la Vu / glasul al doilea
	Doamne strigat-am
	Să se îndrepteze
	Stihurile
	Stihiri
	1,2
	3,4
	5,6
	7

	Stihurile 8,9,10
	Dogmatica
	La Stihoavnă Stihirile Învierii / scoase de părintele Ghelasie arhimandritul / Sfintei Episcopii de Argeș pe glas întîi [GREȘIT!!]/ glas al doilea
	1,2
	3,4

	S Șa la Stihoavnă
	Troparul Învierii
	Troparul Născătoarei Învierii. Slavă Și acum
	La Utrenie Sedelnele Învierii
	1
	Slavă Și acum Bogorodicina

	2. Sedealna a doua
	Slavă Și acum Bogorodicina
	Ipacoi
	Antifoanele
	1
	2. Al doilea Antifon
	3. Al treilea Antifon

	Prochimen
	La Hvalite
	Toată suflarea
	Stihiri
	1,2
	3,4
	5,6
	7,8


	La Sfînta Liturghie Fericirile
	ÎNSEMNARE: Sfîrșitul glasului al doilea


	g3
	Începutul cu / Dzeu cel sfînt al ... / glasului al treilea glas 3 Ga / glas 3 Ga
	Ds
	Să se îndrepteze
	Stihuri
	Stihiri 
	1,2
	3,4
	5,6,7

	Stihurile 8,9,10
	Dogmatica
	La Stihoavnă Stihirile Învierii
	1,2,3,4
	cu roșu: începutul primului stih

	la Stihoavnă. Slavă Și acum
	Troparul Învierii
	Troparul Născătoarei Învierii. Slavă Și acum. Bogorodicina
	La Utrenie, Sedelnele Învierii
	1
	Slavă Și acum, însăși Podobie

	2. A doua Sedealnă, Podobie / De frumusețea 
	Asemenea
	Slavă Și acum, asemenea


	Ipacoi
	Antifoanele
	1
	2. Al doilea Antifon
	Slavă Și acum de la Pa
	3. Al treilea Antifon
	Slavă Și acum de la Pa


	Prochimenul 
	La Hvalite
	Toată suflarea
	Stihiri
	1,2,3
	4,5
	6,7
	8


	La Sfînta și dumnezeiasca / Liturghie, Fericirile
	ÎNSEMNARE: De aicea treci foaia a 3 nainte (vezi f55)
	ÎNSEMNARE: De aicea treci la Slavă nainte
	ÎNSEMNARE: Treci ... urmă fața de dincolo
	ÎNSEMNARE: Sfîrșitul glasului / al treilea

	g4
	Începutul / cu Dzeu cel sfînt  al / glasului al patrulea / Glas 4 leghetos
	Ds 
	Să se îndrepteze
	Stihurile. Glas leghetos
	Stihirile la Ds
	1,2
	3,4
	5
	6,7

	Stihurile 8,9,10
	Dogmatica
	La Stihoavnă, Stihirile Învierii / glas al patrulea
	1
	2,3,4

	la Stihoavnă. Slavă Și acum. Glas 4
	Troparul Învierii
	Troparul Născătoarei Învierii. Bogorodicina
	DESEN. LITERE colorate
	La Utrenie, Sedelnele Învierii / glas 4
	1
	Podobie Spăimîntatu-s-a Iosif
	Însăși Podobia

	2. A doua Sedealnă, Podobie Degrab / ne întîmpină
	Podobie Spăimîntatu-s-a Iosif
	Asemenea


	Ipacoi, glas leghetos
	Antifoanele
	1
	2. Al doilea Antifon
	Slavă Și acum

	3
	Slavă Și acum


	Prochimen
	La Hvalite
	Toată suflarea
	Stihiri la Laude
	1,2,3
	4
	5,6
	7,8


	La Sfînta și dumnezeiasca Liturghie, Fericirile / glas leghetos
	ÎNSEMNARE: Sfîrșitul glasului al patrulea

	DESEN
	g5
	Începutul / cu / Dzeu cel sfînt al glasului al / cincilea, glas 5 / glas 5
	Ds
	Să se îndrepteze
	Stihuri
	Stihiri la Ds
	1,2
	3,4,5
	6
	7

	Dogmatica
	La Stihoavnă, Glas 5
	Stihiri
	1,2,3
	4

	Slavă Și acum

	Troparul Învierii
	Troparul Născătoarei Învierii. Slavă Și acum
	La Utrenie, Sedelnele Învierii
	1
	2. A doua Sedealnă
	Slavă Și acum, Bogorodicina


	Ipacoi
	Antifoanele
	1
	2. Al doilea Antifon
	Slavă Și acum

	3. Al treilea Antifon
	Slavă Și acum, Bogorodicina


	Prochimenul
	La Hvalite
	Toată suflarea
	Stihiri la Laude
	1
	2
	3,4
	5,6
	7,8


	La Sfînta și dumnezeiasca Liturghie / Fericirile, glas 5

	DESEN
	g6
	Începutul cu Dzeu cel sfînt / al glasului al șaselea / glas 6
	Ds
	Să se îndrepteze
	Stihuri
	Stihiri la Ds
	1
	2,3
	4,5
	6,7

	Stihurile 8,9,10
	Dogmatica
	DESEN
	La Stihoavnă, de la Di / Glas 2
	Stihiri
	1,2,3
	4

	Slavă Și acum

	Troparul Învierii
	Troparul Născătoarei Învierii. Slavă Și acum
	La Utrenie Sedelnele Învierii
	1
	Slavă Și acum

	2. După a doua Stihologhie, sedealnă
	Slavă Și acum


	Ipacoi
	Antifoanele / glas plagal de la Di
	1
	2. Al doilea Antifon
	Slavă Și acum

	3

	Prochimenul
	La Hvalite
	Toată suflarea
	Stihiri la Laude
	1
	2,3,4
	5,6
	7,8


	La Sfînta și dumnezeiasca Litu/rghie, Fericirile, glas 6 Di
	Sfîrșitul glasului al șaselea

	DESEN
	g7
	Începutul cu / Dzeu cel sfînt al glasului al șaptelea / Glas al șaptelea / Glas 7
	Ds
	Să se îndrepteze
	Stihuri
	Stihiri la Ds
	1,2
	3,4,5
	6
	7

	Dogmatica
	La Stihoavnă
	Stihiri
	1,2,3,4

	Slavă Și acum

	Troparul Învierii
	Troparul Născătoarei Învierii. Slavă Și acum, Bogorodicina
	La Utrenie, Sedelnele Învierii / glas 7 
	1
	Bogorodicina

	2. A doua Sedealnă
	Bogorodicina


	Ipacoi
	Antifoanele
	1
	2
	3

	Prochimenul
	La Hvalite
	Toată suflarea
	INIȚIALĂ
	Stihiri la Laude
	1,2,3,4
	5,6
	7,8


	INIȚIALĂ
	La Utrenie [GREȘIT!!] la Liturghie, Fericirile, glas7 / glas 7
	ÎNSEMNARE: Sfîrșit

	DESEN
	g8
	Începutul / cu Dzeu cel sfînt al / glasului al optulea / glas 8
	Ds
	Să se îndrepteze
	Stihuri
	Sthiri la Ds
	1,2
	3,4,5
	6,7

	Stihurile 8,9,10
	Dogmatica
	La Stihoavnă, glas 8
	Stihiri
	1,2,3,4

	Slavă Și acum

	Troparul Învierii
	Troparul Născătoarei Învierii. Bogorodicina
	La Utrenie, Sedelnele
	1
	Podobie: Pre Înțelepciunea și Cuvîntul
	Asemenea

	2. A doua Sedealnă

	Ipacoi
	Treptele Antifoanelor
	1
	2. Al doilea Antifon
	Al treilea Antifon
	Al patrulea Antifon

	Prochimenul
	La Hvalite
	Toată suflarea
	Stihiri la Laude
	1
	2,3,4
	5,6,7
	8


	La Sfînta Liturghie, Fericirile

	Începutul cu Dzeu cel sfînt al celor unspre/zece Svetilne ale Învierii, dimpreună / cu Voscresnele. Glas 1 / Svetilna glas 1 Di [GREȘIT!]
	Sfînt este Domnul, g2
	Svetilna 1, g2
	Voscreasna 1, g1
	Svetilna 2, g2
	Voscreasna 2, g2
	Svetilna 3, g2
	Voscreasna 3, g3
	Svetilna 4, g2
	Voscreasna 4, g4
	Svetilna 5, g2
	Voscreasna 5, g5
	Svetilna 6, g2
	Voscreasna 6, 6
	Svetilna 7, g2
	Voscreasna 7, g7
	Svetilna 8, g2
	Voscreasna 8, g8
	Svetilna 9, g2
	Voscreasna 9, g5
	Svetilna 10, g2
	Voscreasna 10, g6
	Svetilna 11, g2
	Voscreasna 11, g8

	ÎNSEMNARE: Sfîrșit și lui Dzeu celui în / Troiță proslăvit laudă. Am înce/put să scriu la Noiembrie 8 și l-am is/prăvit la Martie în 10 și rog tot / omul??? patriot ce va citi să ierte greșala / oriunde o va găsi. / la 1857 Martie 10 / Ioan Crîmpoescu???
	Slava de la Stihoavnă, Glas al doilea, / Slavă Și acum, glas 2: O minune mai nouă
	SOCOTELI




