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	ms 4940 Caiet, Gheorghe Iordache, 1924
	foto: Sanctitatea Sa Patriarhul României Miron Cristea, București
	Am fost micul cîntăreț din Poiana Teiului în Biserica Sf. Nicolae, Com. Călugăr, Jud. Neamț. Dau acest Caiet de note cîntări frumoase. Dar cine le va cînta? Acest Caiet dau fiului meu Simion, cel mai mare dintre frați, pentru pomenirea mea. Gh. S. Iordache. 12 oct. 1973
	Începutul cu Dzeu cel Sfînt a cîteva cîntări bisericești pe note. Cuprinde în sine cîntări de la Utrenie, Liturghie, Vecernie și cîteva din Postul cel mare culese din mai multe cărți. Scrise de mine, mai micul între cîntăreți, Gh. S. Iordache, 15 iunie 1924
	Însemnare: La rîul Babilonului se cîntă: Duminica fiului celui curvar, Duminica lăsatului brînză, Duminica lăsatului de carne
	foto: Sanctitatea Sa Patriarhul Damianos al Ierusalimului
	Heruvic, g1, P. Lambadarie
	Bogații au sărăcit, g7
	Tipic
	Heruvic, g5, P. Pasărea
	desen: cerb
	Heruvic, g5, Lambadarie
	Sfinte Dzeule, g2
	desen: cerb
	Heruvic, g8
	Sfinte Dzeule, g2
	Heruvic, g3
	Heruvic, g6
	Răspunsuri, g5
	Sfinte Dzeule, g1, copiat de la ... Bonteanu
	Răspunsuri, g8
	Doamne mîntuiește, g8, P. Pasărea
	Pre tine te lăudăm, g5, compunere de la 1880
	Răspunsuri, g3
	Axion, g5, I. P. Pasărea
	Axion, g5
	Pentru rugăciunile, g2
	După Apostol, Aliluia, g1, P. Pasărea 
	Axion, g5, Șt. Popescu
	Cîți în Hristos, g1
	Axion, g6, Șt. Popescu
	Crucii tale, g2, scris de mine în ziua de 6 aug ... 1924, Gh. Iordache 
	Axion, g6
	Născătoare de Dzeu Fecioară, tropar de la Litie, g5, 1 iunie 1925, Gh. Costache
	Tipic
	Axion, g7 Zo, A. Pann
	La încheierea troparelor în cea mai mare parte se cîntă Apărătoare Doamnă, g8, Nifon Ploeșteanu
	Axion, g7 Zo
	scris de mine Gh. S. Iordache
	Axion, g8, I. Pop. Pasărea
	Binecuvîntează, g5, A. Pann
	Unule Născut, g5
	Binecuvintează, g8
	Unule Născut, g8, scris de mine Gh. Iordache
	Heruvic, g1
	Prochimenul cel mare din Săptămîna luminată, adică aceasta se cîntă numai în ziua de Înviere seara la Vecernie, g7: Cine este Dzeu mare, A. Pann (cu chirilice!)
	Tatăl nostru, g5, A. Pann
	Unul Sfînt, g8
	Unul Sfînt, g5
	1 august 1924, Gh. S. Iordache
	Text: La praznicele împărătești și ale sfinților celor mari, se cîntă Antifoanele 1, Glas 4: Din tinerețile mele
	Tipic
	după Psalmul 50, Slavă, Pentru rugăciunile, Șa, Pt. rugăciunile, g2, Stih, Înviind Iisus, g6
	Gh. Iordache, 1924 sept.
	partea de jos a foii este tăiată!
	La Sfinții Apostoli, g2: Cu ce cununi de laude
	14 iunie 1925 Călugăreni, Gh. S. Iordache - mai micul între cîntăreți
	Binecuvîntările Învierii, g5 Ke, D. Suceveanu 
	Axion, g5
	19 iunie 1925
	Heruvic, g3
	Axion, g5
	Polieleu, g5
	12 iunie 1925, Gh. S. Iordache
	Doamne miluiește de 3 ori, g5
	Altul
	Lumină lină, g2
	13 iulie 1925
	Împărate ceresc, care se cîntă la Tedeum, anul nou și la aniversări, compus de răposatul Dimitrie Suceveanu, g6
	Doamne miluiește de 3 ori, g1, de Gh. Iordache
	Cîntări la Cununie
	Isaie dănțuiește, g5
	Sfinților mucenici, g7
	Mărire Ție Hristoase, g7
	Paharul mîntuirii, g1

	Axioanele praznicelor, după Macarie
	8 septembrie Nașterea Maicii Domnului și Înjumătățirea praznicului, g8
	14 septembrie la Înălțarea cinstitei cruci, g8
	21 noiembrie la Intrarea în biserică, g4
	25 decembrie la Nașterea Domnului, g1
	6 ianuarie la Botezul Domnului, g6
	2 februarie la Întîmpinarea Domnului, g3
	25 martie la Bunavestire, g4
	Tipic
	La Sîmbăta lui Lazăr, g8

	Doamne miluiește de 3 ori, g8, de mai micul între cîntăreți Gh. S. Iordache, 10 iulie 1927 
	Axioanele praznicelor, după Macarie (continuare)
	La Duminica Floriilor, g4
	La Învierea Domnului, g5
	Tipic
	La Înălțarea Domnului, g5 Ke

	Veșnică pomenire, g3
	Tipic
	Axioanele praznicelor, după Macarie (continuare)
	La Pogorîrea Duhului Sfînt, g4
	6 august la Schimbarea la față, g4
	La Adormirea Maicii Domnului 15 august, g1

	Gh. S. Iordache, 1925 iunie
	Cîteva Svetilne de la praznicele împărătești
	La Adormirea Maicii Domnului, g3
	La Înălțarea sf. cruci, g3
	La Nașterea Domnului, g3
	15 iunie 1925, Gh. S. Iordache
	La Botezul Domnului, g3
	La Întîmpinarea Domnului Iisus Hristos, g3
	La Învierea Domnului, g3
	La Adormirea Maicii Domnului, g3

	Tipic, Gh. Iordache
	Irmos ce se cîntă la sfințirea casei, g5: Precum casa lui Zaheu
	Cultura, 1926 I 19, Gh. S. Iordache
	Axion, g2
	Text: Troparul Sf. Nicoale, g4, 6 decembrie: Îndreptător credinței
	Condac, g3: În Mira, sfinte, sfinților te-ai arătat
	Cîteva cîntări din Postul mare
	Ușile pocăinței, g8
	În calea mîntuirii, g8
	La muțimea faptelor, g6
	Să se îndrepteze, g1
	Heruvic (la Presveștină), g1: Acum puterile
	Tipic
	Aghioasele Marelui Vasile, după Anton Pann, de I. P. Pasărea, g2
	Tipic
	Axion la Liturghia Marelui Vasile
	Se citește rar și în felul Apostolului: De tine se bucură
	Că mitrasul tău, g8

	Axionul (!!!) Marelui Vasilie. Se începe cînd zice preotul: Întîi pomenește Doamne, g2: Pre arătătorul
	Prochimenul cel mare, g8: Să nu întorci
	Condacul de la Canonul cel mare, g2: Suflete al meu

	Axion, g3
	Text: Troparul Adormirii Maicii Domnului, g1: Întru naștere
	Condac, g2: Pre Născătoarea de Dzeu
	Slava de la îngroparea mirenilor, g6: Văzîndu-mă zăcînd fără glas
	Text: Și acum: Cu rugăciunile ceia ce te-a născut, g2
	1926 febr. 20, Gh. S. Iordache
	Sfinte Dzeule, g3
	NB. Acest Sf. Dzeule se obișnuiește de a se cînta mai mult la înmormîntări
	Pentru înmormîntări și Parastase, g3, Veșnică pomenire, Șt. Popescu
	Tipic
	Învierea Ta Hristoase. Stihiră ce se cîntă la Paști cînd iese cu Învierea, de Gh. Grigoriu, g6
	Tipic despre parastas sau panahidă
	Ziua Învierii, g5, D. Suceveanu
	Stihiră, g6: Gîndesc la ziua aceea
	28 decembrie 1924, Gh. S. Iordache
	Stihiră formată și cîntată de I. P. Pasărea la Mitrop. Iosif Gheorghian, g6, înmormîntarea 27 ianuarie 1909: Astăzi s-au plinit glasul cel pururea pomenit
	15 mai 1925, Gh. S. Iordache
	Mulți ani trăiască, g8
	Altul
	făcut de mine Gh. S. Costache, 29 iunie 1927
	Cîteva Slave care se cîntă la înmormîntări
	Plîng și mă tînguiesc, g8, D. Suceveanu
	Durere a fost lui Adam, g6
	Vai mie înnegritule suflete, g8
	De vreme ce eu păcătosul, g5
	întreaga pagină este tăiată peste tot scrisul!!
	Sfinte Dzeule, g5, care se cîntă cînd merge cu morții spre cimitir
	Acest Sf. Dzeule l-am auzit cîntîndu-se la Schitu Hangu în ziua de Nașterea Maicii Domnului iar eu fiind amator l-am aranjat pe note
	Acest Sf. Dzeule înțeles greșit ... altfel

	1924 sept. 25, Gh. S. Iordache

	Văzut-am lumina cea adevărată, g5, făcută de mine Gh. S. Iordache
	Slava de la mese, g8: Cel ce ai săturat pre noroade. Scris și compus Gh. Iordache, 15 VIII 1924
	de I. P. Pasărea, Slava care se cîntă înainte de masă la Sfinții Arhangheli, g5: Unde umbrează
	copiată din Cultura - Revista cîntăreților - de mai micul cîntăreț Gh. S. Iordache, 1924 mai 21
	Tabla de materie
	Însemnare: În anul 1924 luna august. Un mic istoric despre stilul nou........
	De tine se bucură, g5
	Gh. S. Iordache, 30 I 1935
	foto: Marele duce Kiril
	însemnare cu creionul  ??



