
















































































































































































Eva Barabas
Note
fila 49 nu exista




























































































































































	www.stavropoleos.ro
	ms7302 muzical gr (cu 2 cîntări rom), Heruvice și Chinonice, iar din Postul Mare: Liturghia Sf. Vasile, Liturghia Darurilor, Săptămîna Mare; ante 1845
	LIPSĂ primele file
	Heruvice
	GR g1 (lipsește începutul)
	GR altul a lui Grigorie Lampadarie, g2/6
	GR alta tot a lui Lampadarie Grigorie, g3
	GR altul a lui Petru Peloponisianul, g4 Di
	GR altul tot a lui Petru Peloponisianul, g5
	GR altul a lui Grigorie Lampadarie, g6
	GR altul a lui Petru Lampadarie, g7 Zo
	GR tot a lui Petru Peloponisianul, g8

	ORNAMENT
	Heruvicele lui Petru Efesiu cele mari alcătuite de însuși
	GR g1
	GR al aceluiași, ihul al doilea, g2/6
	GR al aceluiași, ihul al treilea, g3
	GR al aceluiași, ihul 4, g4 Di
	GR al aceluiași, ihul 5, g5
	GR al aceluiași, ihul al șaselea, g6
	GR al aceluiași, ihul varis, g7 varis Zo
	GR al aceluiași, ihul al optulea, g8

	Chinonicele săptămînii peste tot anul 
	GR acesta se cîntă luni, g1
	GR marți, g7 varis Zo
	GR miercuri, g4 Di
	GR joi, ihul al optulea, g8
	GR vineri, ihul al cincilea, g5
	GR sîmbătă, ihul al cincilea, g5

	SOCOTELI (pe o foaie goală)
	POMELNIC cu Vii și Morți
	FOAIE goală
	FOAIE goală
	FOAIE goală
	FOAIE goală
	Chinonice de Daniil Protopsaltul: Lăudați pe Domnul
	GR g1
	GR ihul al doilea, g2/6
	GR al treilea, g3
	GR ihul al patrulea, g4 Di
	GR ihul al cincilea, g5
	GR ihul al șaselea, g6
	GR ihul varis, g7 varis Zo
	GR ihul al optulea, g8

	La Sfînta Liturghie a marelui Vasilie, g2
	GR Sfînt, Sfînt, Sfînt
	GR Amin
	GR Amin
	GR Pe Tine Te lăudăm
	GR axion: De tine se bucură, g5 tetrafon
	GR Că mitrasul tău


	la Liturghia Darurilor
	GR Heruvicul care se cîntă miercurea și vinerea în Marele Post, ihul 6, g6: Acum puterile 
	GR Chinonicul asemenea, de Ioan Protopsaltul, tetrafonos de la Ke: Gustați

	la Acatistul Maicii Domnului
	GR Apărătoare Doamnă, g8 pe larg
	GR la cinstitul Acatist, Dzeu este Domnul, ihul 8
	GR altul pre scurt, g8

	GR Porunca cea cu taină, g8
	GR grăbit, g8


	GR în Sfînta și marea Săptămînă a Patimilor, ihul 8, g8: Aliluia
	GR grăbit, ihos 8, g8: Aliluia
	GR Iată Mirele, g8
	GR asemenea grăbit, de Grigorie Lampadarie, ihul 8: Iată Mirele
	GR asemenea ce se cîntă în Sfînta și marea Joi, g8: Cînd slăviții ucenici
	GR asemenea grăbit, de Grigorie Lampadarie, g8: Cînd slăviții ucenici
	RO în Sfînta și marea Miercuri la Stihoavnă Slavă Și acum, alcătuirea cuvintelor de fericita Casiana monahia. Iar melosul de kir Petru Lampadarie, ihul al 8, g8: Doamne muierea

	ÎNSEMNARE: cartea aceasta este a lui Năstase Dascălu 1845 mart 5
	GR Axion la Liturghia Sf. Vasile (partea a doua): Că mitrasul tău
	Chinonice
	GR la Înălțarea Crucii, g1
	GR la Nașterea Domnului, a lui Petru Lampadarie, g5
	GR Chinonic la Paști, g1
	GR la Duminica Tomii, g1
	GR la Înjumătățirea praznicului, g4 Di
	GR Chinonic la Înălțarea, de Daniil, g4 Di
	GR la Sfînta Troiță, ihos varis, g7 varis Zo
	ÎNSEMNARE: Chinonic la Schimbarea la față
	GR la Schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos, Costandin Protopsaltul, g6

	ÎNSEMNARE: Sfîrșit și lui Dzeu laudă
	RO Heruvic la Liturghia Darurilor: Acum puterile
	ÎNSEMNARE: Năstase Popescu
	Paralaghie, Zo
	ÎNSEMNARE: Această carte este a lui Năstase Costa/ndin din mahalaua chiului?? și s-au cumpă/rat la anu 1846 martie 23 și cine se va / ispiti a o fura ... să nu mai aibă nici gură / nici urechi nici mîini ca unu ce este fără / judecată nebun surd mut fărp ochi la ... / orbu
	... Năstase K ...
	ÎNSEMNARE: Omule nu fii falnic între tine / singur ci lasă altu să te laude / căci bîrna din ochiu altuia / o vezi iar a ta nu o vezi toată pasărea în cînte/cu ei zice că cîntă bine dar că e mai bine / acel de o ascultă să-i placă mulți oameni / sînt falnici înaintea tuturor ca bibescu?? / cu nasu mare capu de dovleac mintea de cimpoier
	ÎNSEMNARE: ... domnule ... la anul 1854 iunie 16
	ÎNSEMNARE: 1847 mart 19
	ÎNSEMNARE: ... 1847 febr 20
	ÎNSEMNARE
	SOCOTELI

