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88mAntologhion cuprinzînd Anixandare, Axioane, Chinonice, Heruvice, Cîntări la Sfînta Liturghie de Petru Lampadarie Peloponisiul, Macarie Ieromonahul, Petre Efesiu, Anton Pann.Titlul manuscrisului: „Această carte ce coprinde în sine din Cîntările Vecerniei, Utreniei şi Dumnezeieştii Liturghii [...] Stariţu Calinic arhimandritul pentru trebuinţa [...] cântarea. 1849 mai 27 [...] de Ștefan monah.Secolul XIX (1849), 124 f., paginaţie originală, de la 111-124 foile sînt albe, 18,5x12 cm.Text în limba greacă şi română, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie, foaia de titlu împodobită cu o poartă cu ornament în tempera galben, verde, roşu şi negru. Legat în carton îmbrăcat în piele cu chenar floral şi ornament central pe coperta 1, pe cotor: „Karte de Muzikie 2”.









































































































































































































































































































































































































































88 m. 
 
Aceast� carte ce coprinde în sine din cânt�rile Vecerniei, Utreniei �i Dumnezeie�tii Liturghii [...] 
Stari�u Calinic arhimandritul pentru trebuin�a [...] cântarea. 1849 mai 27. [...] de �tefan monah. 
 
Scar� pentru câte cânt�ri s� afl� întru aceast� carte de muzic� bisericeasc�:  
(aceast� scar� nu corespunde cu ce este în manuscris!!! vezi cuprinsul pe urm�toarea pagin�) 
 
Anixandarele lui Anton - p1 
Fericit b�rbatul - p18 
Prochimenile Postului Mare - p25 
Polieleu Robii Domnului - p29 
Polieleu mare, glas 5 - p66 
Polieleu în stihuri, glas 5 - p98 
Polieleu în stihuri, glas 8 - p110 
La râul Babilonului - p121 
Evloghitarii, glas 1 - p141 
Evloghitarii, glas 5  - p152 
Pripelele preste tot anul - p168 
Slujba Cânt�rii Acatistului - p211 
Troparele din S�pt�mâna Patimilor - p241 
Alte dou� stihuri ce s� cânt� Sâmb�ta la Acatist - p290 
Doxologii pe toate glasurile 
Glas 1 - p254 
Glas 2 - p264 
Glas 3 - p274 
Glas 4 - p285 
Glas 5 - p295 
Glas 6 - p305 
Glas 7 - p314 
Glas 8 - p324 
Liturghia 
Dinamis la Liturghii - p337 
Aliluia la Evanghelie - p340 
Câ�i în Hristos v-a�i botezat - p343 
Heruvicele s�pt�mânii - p345 
Heruvice mari - p391 
Axioanele s�pt�mânii - p419 
Axioanele praznicilor, la toate praznicilor - p448 
Chinonicele s�pt�mânii - p482 
Heruvic la Prizv��tenie - p519 
 
 
 
 



CUPRINS
88 m. Ms. rom., Cânt�ri la Liturghie, Mrea Cernica, 27 mai 1849, când era stare� Sfântul Calinic: 
cânt�ri ale Sfintei Liturghii; 124 file; piele; 19,5/13,4; Funda�ie; cuprins 
(cu ro�u: pagina din pdf) 
 
Anixandare: doar Veni�i s� ne închin�m..., de A. Pann, gl.1  6v/p6 
 
Antifonul I: La Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Zlatoust, Amin. Binecuvinteaz� suflete al 
meu pre Domnul.., gl.8  8/p9 
Antifonul II: Slav�. Laud� suflete al meu..., gl.8  13/p19 
GR. Trisaghion: începutu Dumnezeie�tii Liturghii, Dinamis grecesc, gl.2  16/p25   
Aliluia ce s� cânt� înaintea Evangheliei, gl.1 forma 2  17v/p28 
Acestea s� cânt� la praznice st�pâne�ti, Câ�i în Hristos..., gl.1  19/p31 
 
Heruvicele s�pt�mânii a�ezate de sfin�ia sa P�rintele Macarie ieromonahul dup� cele grece�ti pre 
limba româneasc�. Ale lui Petru Lambadarie �i ale lui Grigorie Protopsaltul: gl.1  20/p33; gl.2  
22v/p38; gl.3  25v/p44; gl.4  28v/p50; gl.5  31v/p56; gl.6  34v/p62; gl.7  37/p67; gl.8  39v/p72      
(ÎNSEMNARE: �i s� m� ierta�i de gre�ale de va [...] c� n-am avut vreme s� le /p77) 
 
Heruvice mari facerea r�posatului întru pomenire Kir Petru Efesiu: gl.1  43/p78; gl.2  46v/p85; 
gl.3  49v/p91; Acest heruvic este f�cut de Do Anton Pann, gl.8  53/p98 
 
Axioanele s�pt�mânii a��zate pe opt glasuri: gl.1  57/p106; gl.2  58v/p109; Altul glas al treilea 
armonicesc gl.3  60/p112; gl.4 Di  62/p116; gl.5  63/p118; Alt axion tot pe glas al cincilea 
facerea Do Do Anton Pann gl.5  65/p122; Altul pe glas �ase gl.6  66v/p125; gl.7  68/p128; Altul 
pe glasul al optulea gl.8  69v/p131 
 
Început al Axioanelor celor care s� cânt� la praznicele cele împ�r�te�ti �i ale N�sc�toarei de 
Dumnezeu: 
La Na�terea Domnului nostru Iisus Hristos, M�re�te sufletul meu pre cea mai cinstit�..., gl.1   
71v/p135 
La Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, M�re�te suflete al meu pre Cel ce în Iordan..., gl.2  
73/p138 
La întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos, N�sc�toare de Dumnezeu, gl.3  74v/p141 
La Buna Vestire a Sfintei Preacuratei N�sc�toarei de Dumnezeu �i pururea Fecioarei Mariei, 
Bineveste�te p�mântule..., gl. leghetos  76/p144 
La Intrarea în Biseric�, Îngerii intrarea..., gl.4  76v/p145; Altul, Ca de un sicriu însufle�it..., gl.4  
77/p146 
La Dumineca Floriilor, Dumnezeu este Domnul..., gl. leghetos  78/p148 
La Sfânta �i luminata zi a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Îngerul a strigat..., gl.1  
79v/p151 
La Miercurea Înjum�t��irii Praznicului, Str�in lucru..., gl.8  81v/p155 
La Sfânta În�l�are a Domnului �i Mântuitorului nostru Iisus Hristos, M�re�te sufletul meu pre 
Hristos..., gl.1 Ke  82v/p157 
La Pogorârea Duhului Sfânt, Bucur�-te Împ�r�teas�..., Gl. leghetos  83v/p159 



La Dumnezeiasca Schimbarea la fa��, M�re�te sufletul meu pre Domnul..., gl. leghetos  84v/p161 
La Adormirea Preasfintei N�sc�toarei de Dumnezeu �i pururea Fecioarei Mariei, Neamurile 
toate te fericesc pre tine ..., gl.1  86/p164 
La În�l�area cinstitei �i de via�� f�c�toarei Cruci, Rai de tain� e�ti..., gl.8  87v/p167 
 
Chinonicele s�pt�mânare facerea a lui Kir Petre Peloponisianul: 
Luni, Cel ce face pre îngerii..., gl.1  88v/p169 
Mar�i, Întru pomenire..., gl. varis  91/p174 
Miercuri, Paharul..., gl.4  93v/p179 
Joi, În tot p�mântul..., gl.8  95v/p183 
Vineri, Mântuire ai lucrat..., gl.5  98v/p189 
Sâmb�t�, Ferici�i sânt pre care i-ai ales..., gl.5  100v/p193 
Duminec�, L�uda�i..., gl.8  103/p198 
 
Acesta s� cânt� în locu de heruvic la Prizve�tenie (mai înainte sfin�ite) totdeauna. Facerea 
P�rintelui Porfirie, Acum puterile..., gl.1  106v/p205 
 
Heruvicul, gl.5  108v/p209 
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