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101mAntologie cuprinzînd Anixandare, Stihiri la Pavecerniţa Mare, Irmoase, Polihiron, Condacul celor adormiţi, Polielee de Hurmuz Hartofilaxul, Petru Lampadarie Peloponisiul, Petru Berechet, Gheorghe Criteanu, Grigorie Protopsaltul, Visarion Protopsaltul, Manuil Protopsaltul.Prima jumătate a secolului al XIX-lea, 203 f., numerotaţie originală a fascicolelor în centru jos, 17,5x11,5 cm.Text în limba greacă şi română cu caractere chirilice, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie.Legat în carton îmbrăcat în piele verde cu chenar decorativ auriu şi medalion cu Răstignirea pe prima copertă iar pe cea de-a doua cu un medalion floral cu inscripţia: „Olimpiada/ monahia/ Tudori/1835”. Pe cotor: Psaltichie.Însemnări: 	f. 198v-202v: cîntece de lume în notaţie psaltică vezi Gheorghe Ciobanu, Cîntece de lume. Secolele XVIII-XIX, Bucureşti, 1985 [Izvoare ale muzicii româneşti, IX], p. 31 (fost ms. O. Tudori); p. 42-43 (sunt reproduse filele 201v-202). 
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101m. Manuscris muzical, scoarte mucava, învelitoare piele negru-verzui bogat aurit, medalion central Rastignirea, cotor aurit Psaltichie (chirilice), scoarta posterioara Olimpiada / monahia / Tudori / 1835, transa cizelata si aurita, forzat pseudomarmorat rosu, verde pe fond alb, 18,5/12,7/3, 203 foi, cerneala neagra, rosie, caractere chirilice, grecesti, limba româna, greaca
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Anton Pann:Haină eşti la toate La câte te-am rugat, Îmi zici că nu se poate Mă mir ce ţ-am stricat, Răpui cu a ta fireFără milostivireVieţe omeneşti,Izvor eşti plin de haruriDar ai ş-aceste daruriFaci haz să pedepseşti,Suspinurile meleŞi desele ohtăriVei să le ai pre eleCa nişte desfătări,Te bucuri duşmăneşteDe cel ce te iubeşteVăzându-l întristat,A căruia-ntristareVa să t-aducă-n stareSă plângi ne încetat,Căci carele răneşteAl altuia amarPăcatul îl goneşteD-ai fi râvna-n zadar,Ia-ţi seamă dar vezi bineCă nu ţi să cuvineCumplit să pedepseşti,Prea cela ce-ţi arată,Şi dragostea îi faptăPrea cela să-l iubeşti.
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În lume născut,Nimeni n-a stătutA fi fericitCu desăvârşit.(Petre Ispirescu, Fata cu pieze rele)





101m. Manuscris muzical, scoar�e mucava, învelitoare piele negru-verzui bogat aurit, medalion central R�stignirea, cotor aurit 

Psaltichie (chirilice), scoar�a posterioar� Olimpiada / monahia / Tudori / 1835, tran�� cizelat� �i aurit�, forza� pseudomarmorat ro�u, 

verde pe fond alb, 18,5/12,7/3, 203 foi, cerneal� neagr�, ro�ie, caractere chirilice, grece�ti, limba român�, greac� 

forza� liber anterior: "39" (cerneal� chimic�) 
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101m. 

GR ..........................................................................gl.8,f.1 

RO Anixandare, gl.8, f.3 

RO Anixandare, gl.8, f.7v 

GR Anixandare, gl.8, f.5v 

GR ......................................................................, gl.   , f.22v 
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