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Note
89mIrmologhion calofonic a lui Macarie Ieromonahul.Titlul manuscrisului: „Irmoase frumos glăsuitoare din Calofonicon facere a feluri de preaînţelepţi şi sfinţi dascăli cari în vremi au stătut. Iară acum spre folosul fiilor patriei prefăcute dupre cele greceşti întocmai, de smeritul ieromonah Macarie. Acest de faţă este facere a lui kir Petru cel dulce glăsuitor Petru Bereket.”A doua jumătate a secolului al XIX-lea, 149 f., numerotaţie originală a fascicolelor, jos stînga (foile 142v-149 sînt albe), 21,5x16 cm.Text în limba română, alfabet de tranziţie, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie.Legat în carton învelit în pînză cu cotor de piele pe care scrie „Irmologhion calofonic”.

































































































































































































































































































































































































































































































































































89m. Manuscris muzical: Irmologhion calofonic, Macarie ieromonahul; scoarţe mucava, învelitoare pânză + piele negre; hârtie 

modernă velină; 22 / 17 / 1,8; cerneală neagră + roşie; caractere chirilice spre latine; limba română 

(cu negru, numerotarea din ms, iar cu roșu numerotarea din pdf) 

cotor: "irmologion calofonic" 

forzaţ liber anterior: "Ms.3 / BTM" (creion, caractere latine) =f1 

- semnătură indescifrabilă (creion) 

- ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.1 - f.4: nescrise 

f.4v: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.5=f2: "Irmoase frumos glăsuitoare din Calofonicon / facere a feluri de preaînţelepţi şi sfinţi / dascăli cari în vremi au stătut. Iară 

acum / spre folosul fiilor patriei prefăcute dupre / cele greceşti întocmai, de smeritul / ieromonah Macarie. Acest de faţă / este facere 

a lui kir Petru cel dulce glăsuitor Bereket" 

- ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.9=f10: "Altă Cratimă, facere a Părintelui / Macarie" 

f.12=f16: "Alt Irmos, facere a acestuiaşi kir / Petru cel dulce" 

f.17=f26: "Alt Irmos al a-/cestuiaşi Petru cel / dulce Bereket" 

f.21=f34: " Alt Irmos facere a lui kir Iacob Protop-/altul" 

f.25v=f43: " Alt Irmos, facere a lui kir Petru cel dulce / glăsuitor Bereket" 

f.42v=f77: "Alt Irmos facere a lui kir Balasie / protopsalt şi nomofilax al Sfintei / Biserici cei Mari" 

f.51=f94: "Irmoasele ce se cântă la sfânta şi lulminata / zi a Învierii Domnului Dumnezeu şi Mântuito-/rului nostru Iisus Hristos, 

facere a feri-/citului întru pomenire ieromnonah / Macarie dascălul şi traducătorul mu-/zicei bisericeşti în limba românească" 

f.56=f104: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.63=f118: "Irmosul, facere a lui kir Petru Berechet / cel dulce glăsuitor" 

f.67=f126: "Irmosul, facere a lui kir Petru Berechet" 

f.71=f134: "Irmos, facere a lui kir Panaiot Gacioglu / protopsaltul Bisericii cei Mari" 

f.79v=f151: "Alt Irmos, facere a lui kir Petru Berechet cel / dulce glăsuitor" 

f.82v=f157: "Alt Irmos, facere a lui kir Daniil protop-/saltul Sfintei Bisericii cei Mari" 

f.88=f167: "Alt Irmos, facere a lui kir Petru / Berechet cel dulce glăsuitor" 

f.91v=f174: "Alt Irmos, facere a lui kir Petru / Berechet cel dulce glăsuitor" 

f.96v=f184: "Alt Irmos, facere a lui kir Balasie / preotul" 

f.98v=f188: "Alt Irmos, facere a lui kir Petru Berechet" 

f.101=f193: "Cratima, a lui kir / Hurmuz Hartofilax" 

f.104v=f200: "Alt Irmos, facere a lui kir Gheorghie / Criteanul" 

f.106=f203: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.109=f209: "Şi îndată aceasta / a acestuiaşi" 

f.109v=f210: "Acest Irmos este făcut de dascălul Petru Efesiu / mai întâi în greceşte. Şi tălmăcit în rumâneşte / tot de dumnealui" 

f.112v=f216: "La Întâmpinarea Arhi-/ereului" 

f.115=f221: "Acelaşi mai esplicat la / ortografie" 

f.116v: nescrisă 

f.117=f224: "Irmosul, facere a lui kir Balasie preotul / şi nomofilax al Bisericii cei Mari" 

f.120=f230: "A lui Balasie" 

f.122=f234: "Alt Irmos" 

f.123v=f237: "Axionul care s-au alcătuit mai întâi de-/cât toate din porunca îngerului" 

f.125v=f241: "Alt Irmos, facere a lui Manuil Hrisaf" 

f.129v=f249, f.132=f254, f.135v=f261: "Altul" 

f.134v=f259:" Alt Irmos" 

f.136, f.136v: nescrise 

f.137=f262: "Cântare către Născătoarea de Dumnezeu, facere / a fericitului întru pomenire Petru Vizantie / dascălul părintelui 

Macarie" 

f.142v - f.148v, f.149v: nescrise 

f.149=f272: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 



89m. 

Pacea Ta dă-ne-o nouă, cu Cratimă, de Petru Bereket, gl.1 tetrafon Ke, f.5=f2 

Cratimă, de Macarie ierom., gl.1, f.9=f10 

Cuprins sânt din toate părţile, de Petru Bereket, gl.1 Ke, f.12=f16 

Cratimă, a lui Ioan Protopsaltul, gl. Ke, f.15=f22 

Întru adânc a aşternut de demult, cu cratimă, de Petru Bereket, gl.2 diatonicesc leghetos, f.17=f26 

Pre carea ai ales Stăpâne, cu cratimă, a lui Iacob Protopsaltul, gl.4 leghetos, f.21=f34 

Pentru a sluji Dumnezeului celui viu, cu cratimă, de Petru Berechet, gl.3, f.25v=f43 

Genunchiul îşi pleacă toată firea celor cereşti, cu cratimă, de Petru Lambadarie, gl.3, f.29=f50 

Floarea cea neveştejită bucură-te, cu cratimă, de Balasie Protopsaltul, gl.4 Di, f.34v=f61 

Cutremuratu-s-au noroade, cu cratimă, de Petru Berechet, gl.4 Di, f.38v=f69 

Bucură-te Preacurată de Dumnezeu aleasă Marie, cu cratimă, de Balasie Protopsaltul, gl.5, f.42v=f77 

Îngerul a strigat, cu cratimă, de Petru Berechet, gl.5, f.46v=f85 

la Înviere Paştile cele sfinţite nouă astăzi s-au arătat, de Macarie ieromonahul, gl.5, f.51=f94 
               Veniţi de la vedere muieri binevestitoare, de Macarie ieromonahul, gl.5, f.52=f96 

               Mironosiţele muieri foarte de dimineaţă, de Macarie ieromonahul, gl.5, f.53=f98 

               Paştile cele frumoase, de Macarie ieromonahul, gl.5, f.54=f100 

               Slava: Ziua Învierii, de Macarie ieromonahul, gl.5, f.55=f102 

la Înălţare Pre tine Maica lui Dumnezeu, de Macarie ieromonahul, gl.5, f.56=f104, cu Cratimă a lui kir Dionisie Moraitul, f.58=f108 

(titlul e pe f107 jos) 

Rugăciunile păcătoşilor şi scârbiţilor, cu cratimă, de Macarie ieromonahul, gl.5, f.59v=f111 

Suspin din adâncul sufletului, de Petru Berechet, gl.5, f.63=f118, cu cratimă de Grigorie Protopsaltul, f.65=f122 

Apărătoarea mea Fecioară tu eşti, de Petru Berechet, gl.5 f.67=f126, cu cratimă de Hurmuz, f.68v=f129 

Înfricoşatu-s-a pământul, schimbatu-s-a soarele, de Panaiot Gacioglu, gl.5, f.71=f134, cu cratimă 

Bucură-te uşa Domnului cea neumblată, de Petru Berechet, gl.5, f.75=f142, cu cratimă de Hurmuz, f.77=f146 

Pre Dumnezeu oamenilor a-L vedea, de Petru Berechet, gl. 6, f.79v=f151, cu cratimă de Daniil protopsaltul, f.80v=f153 

Pomeneşte-mă Stăpână, de Daniil protopsaltul, gl.6, f.82v=f157, cu cratimă de Grigorie protopsaltul, f.86=f164 

Bucură-te mireasă luminată, de Petru Berechet, gl.7 Zo, f.88=f167, cu cratimă de de Grigorie protopsaltul, f.89v=f170 

Toată nădejdea mea, de Petru Berechet, gl.7 Zo, f.91v=f174, cu cratimă de de Grigorie protopsaltul, f.94=f179 

Străin lucru este maicilor fecioria, de Balasie preotul, gl.8 f.96v=f184, cu cratimă 

Cum darul îţi voi lăuda, de Petru Berechet, gl.8, f.98v=f188, cu cratimă de Hurmuz Hartofilax, f.101=f193  

Rugăciunea mea cea sărăcească primeşte-o, de Gheorghie Criteanul, gl.8, f.104v=f200, cu cratimă 

Acum cu nevoinţă alerg, de Petru Efesiu, gl.8, f.109v=f210 

GR. Ton Despotin, gl.varis, f.111v=f214 

Pre Stăpânul, gl.varis, f.112v=f216 

GR. Ton Despotin,(fără text), gl.varis, f.113v=f218 

Pre Stăpânul, gl.varis, f.115=f221 

Cel ce ai săturat noroade, de Balasie preotul. gl.8, f.117=f224, cu cratimă 

Cel ce ai săturat noroade, gl.8, f.122=f234 

 

Axion, gl.2, f.123v=f237 

 

Plâng şi mă tânguiesc, de Manuil Hrisaf, gl.8, f.125v=f241 

Plâng şi mă tânguiesc, gl.8, f.129v=f249 

Plâng şi mă tânguiesc, gl.8, f.132=f254 

Cu sfinţii odihneşte, gl.8, f.134v=f259 

Cu sfinţii odihneşte, scurt, gl.8, f.135v=f261 

Caută cu milostivire cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, de Petru Vizantie, gl.5, f.137=f262, cu cratimă 
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