



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	9355. Caiet de cîntări bisericeşti (Steluţa Căpriţa), copist: ierom. Gherasim Negulescu (stareț al Mănăstirii Cheia 1948-1950)
	Informație: la Palatul patriarhal se găsește un manuscris al aceluiași copist cu Leastvița Sfîntului Ioan Scărarul în traducerea Sf. Varlaam al Moldovei (ne spune P. Policarp, directorul Bibliotecii Sinodului de la Mănăstirea Antim)
	CUPRINS
	În numele Domnului nostru Iisus Hristos și cu rugăciunile celui dintre sfinți părintelui nostru Nifon, patriarhul Constantinopolei, scris-am smeritul această ...
	în semn de recunoștință ... monahii T... i-a servit pînă ... suferințe ale morții
	iconiță cu Maica Domnului, ruptă împreună cu o parte din text
	Însemnare scripturelnică: ...
	1935
	... Auzită de acum 30 ani de la tatăl părintelui Calist Rădulescu (consăteanul meu) care ... școlar în comuna Gornet ... 1935 II ...
	Șos. Colentina no.2 Georgescu Gheorghe
	[cîteva Maxime] ... culese după marii filosofi
	[cîteva versete din Psalmi]
	Cugetări și pilde ...
	... culese după mulți învățați
	ÎNCEPUTUL cu Dzeu cel Sfînt
	Anixandare care se cîntă la Privegheri, de D. Suceveanu din Iași, g8
	Fericit bărbatul, de păr. Nectarie protopsalt din Schitul românesc Prodromu - Sf. Munte Athos, g8
	Un părinte din Athos a pus pe note un imn frumos.
	CITAT
	Cîntările Vecerniilor de sîmbătă seară pe cele 8 glasuri. După: Macarie ieromonahul, Ștefanache Popescu și I. Popescu Pasărea. 1924
	g1
	Ds
	Dogmatica

	CITAT
	g2
	Ds
	CITATE
	CITATE
	Dogmatica

	g3
	Ds
	Dogmatica

	g4
	Ds
	Dogmatica

	g5
	Ds
	Dogmatica

	g6
	Ds
	Dogmatica

	g7
	Ds
	1935
	Dogmatica
	cîntat rar și cu tact

	g8
	Ds
	Dogmatica


	Cu Dzeu înainte!
	la Utrenie
	Sedelnele, g1
	Mormîntul Tău
	CITAT
	Spăimîntatu-s-a Iosif
	Maica lui Iisus ajută-ne.

	Binecuvîntările Învierii, g5

	Cu Dzeu înainte (Postul începe)
	Condacul Suflete al meu, se cîntă în Postul mare, g2
	(se cîntă cu evlavie)
	S, Ușile pocăinței, g8, Ștefanache
	Șa, În calea mîntuirii, g8
	Stihira, g6: La mulțimea
	La Pavecernița cea mare: Cu noi este Dzeu, g8
	Doamne al puterilor, g8
	La Liturghia cea mai nainte sfințită: Să se îndrepteze, g1, de Nectarie schimonahul
	altul, g1
	altul, Să se îndrepteze, g6, de Ștefanache

	Heruvicul Postului, g1, de Macarie ierom: Acum puterile
	Să se îndrepteze, g1
	altul, g6

	Heruvic, g1, de Anton Pann (în Postul Paștelui): Acum puterile
	aici se face pauză pentru ieșirea cu Sfintele Daruri

	Heruvic, g6, de ierom. Serafim duhovnicul Sf. Mănăstiri Zamfira: Acum puterile
	Un bătrîn preafericit, preot și duhovnic vestit. Preafrumoase cîntări, Domnului Iisus, a alcătuit.
	Iese cu Sfintele Daruri

	Heruvic în Joia cea mare, g5, de ierom. Serafim: Cinei Tale
	Iese preotul cu darurile sfinte
	Aliluia

	CITATE
	Heruvic în Sfînta și marea Joi, g6, de A.P.: Cinei Tale
	Iese preotul cu Sfintele Daruri

	Axion în Joia cea mare, g5, de A. Pann: Din ospățul Stăpînului
	CITAT
	Heruvic în Sfînta și marea Sîmbătă, g5, de A. Pann: Să tacă
	Preotul iese cu Sf. Daruri

	Axion în Sîmbăta cea mare, g6, de Anton Pann: Nu te tîngui
	CITATE
	[Aliluia] Iată Mirele, g8
	[cu cele 2 sfîrșituri ce se schimbă]
	Cămara Ta Mîntuitorule, g8
	de 3 ori

	CITAT
	S Șa, Doamne femeia cea păcătoasă, g8, din Idiomelar
	Cînd slăviții ucenici, g8
	De 3 ori. Aliluia de la Iată Mirele

	Întru o zi ai învrenicit, g8 [luminîndă]
	Polieleu, g5
	VERSURI 
	semnătura ...
	CÎNTĂRILE Sf. Liturghii
	Ectenie, g8
	Antifon 1, g8
	Antifon 2, g8
	Antifon 1, g5
	Antifon 2, g5
	Antifon 2, g7 varis
	la praznice, Pentru rugăciunile, g2
	la Vohod, Veniți să ne închinăm, g2
	la sfinți se cîntă cu sfîrșitul ...

	Doamne mîntuiește, g8 Ga
	Sfinte Dzeule, g2
	altul, g5, caută pag. 139 (Melhisedec)
	alt Sfinte Dzeule, g5
	la praznice: Cîți în Hristos, g1
	Crucii Tale, g2
	după Apostol, Aliluia, g1
	la Evanghelie, g8
	CITAT
	după Evanghelie, cînd slujește arhiereul, g2: Întru mulți ani
	Pre stăpînul, g3
	Doamne miluiește întreit, g8 Ga
	pe margine la cotor: Doamne miluiește
	HERUVICE de diferiți autori 
	Heruvic, g1 (săptămînal) S.P.
	CITAT
	Heruvic mare, g1 S.P.
	Heruvic, g2 S.P.
	Heruvic, g3 S.P.
	CITAT
	ÎNSEMNARE: Fine și lui Dzeu laudă la acest Heruvic
	Heruvic, g4, A. Pann
	Heruvic, g5, de I.P. Pasărea
	Heruvic, g5, de preotul econom Gibescu
	Heruvic, g5, de Anton Pann
	Heruvic, g6, de Ștefanache Popescu
	ÎNSEMNARE: Aducerea aminte de 1935: moartea scapă pe om de tot răul.
	Heruvic, g8, de Anton Pann
	CITAT
	ÎNSEMNARE: Sfînta Mănăstire Cheia - Misare...??? 
	Heruvic, g8, mic săptămînal, de Ștefanache
	Heruvic, g8, de Ștefan Popescu
	ÎNSEMNARE: Sfîrșitul Heruvicelor
	CITAT
	după Evanghelie: ectenie Dă Doamne, g8
	ÎNSEMNARE: Misareh...??? 1935
	RĂSPUNSURILE Sfintei Liturghii, g5
	Altele, g5, de protos. Varlaam, revăzut și corectat de Pasărea
	Altele, g8, de Ștefanache Popescu
	SIMBOLUL credinței, g5, de Anton Pann
	VERSURI
	Răspunsurile Sfintei Liturghii, g6, de preotul Ioniță Năpârcă
	CITATE
	Lauda Maicii Domnului, g2, de Varlaam protos: Stăpînă izbăvitoarea lumii
	ÎNSEMNARE: 1935
	Imnul patriarhal, compus de Gh. Cucu, transcris și redus pe 2 voci de I.Pop. Pasărea, g3 (majestos): Pre stăpînul
	CITAT
	ÎNCEPUTUL Axioanelor
	Axion, g1, de Anton Pann, săptămînal
	Axion, g1, de Șt. Popescu
	Axion, g2, de Ștefanache Popescu
	Acest Axion se cîntă la orice serbare sfîntă și mai cu seamă cînd de primesc arhiereii și mitropoliți în biserică. 1935
	Axion, g3 Zo de sus armonios agem Siria, de Macarie ieromonahul port[arie]
	Axion, g3, de Ștefanache Popescu
	Axion, g3, de protos. Varlaam, imitație după Axionul rusesc
	Axion, g4 leghetos, de Anton pann
	Axion, g5, de protos. Varlaam, Mănăstirea Ciolani
	Axion, g5 Ke, de Ștefanache
	Axion, g5 agem asirian, de Ștefanache 
	Axion, g5 armonios, de protos. Varlaam din Mănăstirea Ciolanu
	VERSURI
	Axion, g5, de Ștefan Popescu
	Axion, g5, de Christodor Gheorghiu
	Axion, g5, de Macarie ierom. portarie al Sfintei Mitropolii
	Axion, g5, de I. Popescu Pasărea
	ÎNSEMNARE: foarte frumos
	VERSURI
	Axion, g5, de protos. Varlaam, Mănăstirea Ciolanu. Du[pă] Îngerul a strigat, de Macarie
	Axion, g5, de un anonim, reform. de Anton Pann
	ÎNSEMNARE în inițială: Foarte frumos Axion
	Axion, g6, de Ștefanache Popescu
	Axion, melodie națională, g6, de Șt. Popescu
	Axion, g7 Zo, de Șt. Popescu
	CITAT
	Axion, g8, de Ștefanache Popescu
	Axion, g8, după cel rusesc, de Anton Pann
	Axion, g8, de Ștefanache Popescu
	ÎNSEMNARE: În veci să-i fie pomenirea lui Ștefanache.
	CITATE
	Axion, g8, de ierom. Gherasim Negulescu, scriitorul acestei cărți, cu metania din Sf. Mrea Cheia, Prahova. Intrat în monahism la anul 1908-1935.
	Sfîrșitul Axioanelor Maicii Domnului
	la Liturghia Sf. VASILE cel mare
	Răspunsuri, g2, de Ștefanache
	De tine se bucură, g5, de Ștefanache
	CITAT
	CITAT
	altul, g8, de Ștefan Popescu protopsalt
	altul, de Anton Pann, g8
	altul, g8, de Anton Pann
	ÎNSEMNARE: foarte frumos
	Pre arătătorul, se cîntă numai la Sf. Vasile, g2, A.P.

	ÎNSEMNARE: Bucură-te lemn fericit
	AXIOANE prăznicare, după Macarie ieromonahul
	la Nașterea Maicii Domnului (8 sept), g8
	la Înălțarea cinstitei Cruci (14 sept), g8
	ÎNSEMNARE: Mai e scris un alt Axion de alt autor la pag.124
	la Intrarea în Biserică (21 nov), g4
	la Nașterea Domnului (25 dec), g1
	la Botezul Domnului (6 ianuarie), g6
	la Întîmpinarea Domnului (2 febr), g3
	(Amin) la Bunavestire (25 martie), g4
	Apoi: Ca de un sicriu, pag.112

	la Sîmbăta lui Lazăr, g8
	la Duminica Floriilor, g4 leghetos
	Di Ga Vu Pa Vu

	la Învierea Domnului, g5, de Macarie: Îngerul a strigat
	CITAT. 1935
	altul (rusesc), g3 Ni ca de la Ga, de Varlaam
	CITAT
	la Înălțarea Domnului, g5
	VERSET

	la Pogorîrea Duhului Sfînt, g4 leghetos
	ÎNSEMNARE în inițială: Bucură-te

	la Schimbarea la față (6 aug), g4 leghetos
	la Adormirea Maicii Domnului (15 aug), g1
	NB. Cine va vrea, va cînta și acest Axion, în ziua Crucii!?
	Axion la Ziua Crucii, g8, de V. Coman-Brăila
	NB. Acest Axion l-am transcris in Revista cîntăreților (Cultură)

	DESEN cu ÎNSEMNARE: IS HR NI KA. Bucură-te lemn fericit. Crucea dătătoare de viață veșnică. Satana
	Tatăl nostru, g5, de Anton Pann
	altul, g5, după muzica vocală (auzit de la Pr. Ion Boldes...)
	Unul Sfînt, g5, de Econ. Pop
	altul, g8, Ni de sus
	Văzut-am lumina cea adevărată, g2
	alta, g5, de P.S.S Evghenie arhiereu, vicarul Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei
	Paharul mîntuirii, g1, de Șt. Popescu
	Fie numele Domnului, g8, de Zmeu
	SEMNĂTURĂ???: Misare...???
	Cîntarea Sf. Ambroziu la Tedeum, g8: Pre Tine Dzeule Te lăudăm
	la Tunderea în Călugărie, g5, de Dimitrie Suceveanu: Brațele părintești
	ÎNSEMNARE în inițială: Cel ce va răbda pînă în sfîrșit, acela se va mîntui. Ascultare și milostenie. Răbdare, tăcere, smerenie.
	Cel ce ai săturat pre popoare, g8, de Varlaam
	Ziua Învierii, g5, de compozit. Anton Pann
	Nădejdea mea, g5, de I. Popescu Pasărea
	Taina creștinătății, g5, de I. Popescu Pasărea
	De vreme ce eu păcătosul, g5, de ierom. Irinarh
	RUGĂCIUNE
	Moise și Aron (cîntec de stea, g3
	(Cîntec de stea) Izgonirea lui Adam din raiu, g8
	FINE
	Cîntec de stea la Nașterea Domnului Iisus, g3, de Gherasim ierom: Ce vedere minunată
	așezat pe note de scriitorul acestei cărți?!! La 1934.XII.24

	Aghios,aghios, g5 (tactul stihiraric): Aghios, aghios, trecu Nașterea lui Hristos
	NB. La a doua și următoarele stihuri, se adaugă un ison cu gorgon la început
	urmare din cîntecul Aghios
	Idem, idem
	Fine
	NB. Așezat pe note de scriitorul acestei cărți dimpreună cu cucernicul preot Ioan Popescu-Boldești-Prahova, în 1924.

	Urare pentru rege și patriarh (arhipăstorul), g8: Trăiască-n fericire
	Sfinte Dzeule, g5, de arhiereul Melhisedec, cu oarecare modificări de ierom. Gherasim Negulescu
	CITAT
	Binecuvintează, g5, cu tactul îndoit, de Ștefanache
	Se repetă stihul din întîi

	Psalmul 145 al Liturghiei, g5
	Unule Născut, g5

	1935
	Sfinte Dzeule la morți, g5, după muzica occidentală
	Doamne miluiește la morți, g5, pe note de ierom. Gherasim Negulescu
	Cu sfinții fă odihnă, g8 Ga
	Stihira Plîng și mă tînguiesc, g8
	Veșnica pomenire, g3
	ÎNSEMNĂRI: Sfîrșit și lui Dzeu laudă. 1935, Martie 12 (Sf. Teofan Mărturisitorul)
	Scriitorul cărții. Ierom. Gherasim Negulescu - duhovnicul Sf. Mănăstiri ... Jud. ...
	Tabla de materii
	DESEN cu TEXT
	ÎNSEMNARE: Această carte cu note muzicale orientale, conține 146 (una sută patruzeci și șase file) ... Sfînta Mănăstire ... 1939 I 22  
	Aliluia la Iată Mirele, în Postul mare, g8
	Iată Mirele, g8
	Cînd slăviții ucenic, g8
	ÎNSEMNARE: ... ...
	Împărătesii, Condac la Acatistul cinstitului omofor al Maicii Domnului, g8
	SEMNĂTURĂ: Iosif B. / Ghighiu / 10 X 1940
	Slavă Și acum ce se cîntă la Mărimuri, g1
	Aliluia, g8
	altul, g8
	Axion, g3, de protos. Varlaam
	Pre Tine te lăudăm, g5
	SEMNĂTURĂ: Iosif
	De tine se bucură, Axion la Liturghia Marelui Vasilie, lucrat la 18...9 februarie 28 de I. Zmeu, g5
	Cu trupul adormind, g3
	sfîrșitul lui: De tine se bucură (scris cu albastru)
	Sfinte Dzeule, g3, de episcopul Gherasim al Romanului
	Hristos a înviat, g3 cu 8 Ga. Compus (așezat) pe note după muzica vocală (occidentală) de ierom. Gherasim Negulescu. 13 IV 1936. A doua zi de Sf. Paști
	VERSURI: Abia ani patrusprezece. Scris azi 24 februarie 1938. Votarea Contituției Țării Române
	după Axionul zilei - sau al praznicului - se cîntă acest Imn - la hramul unei sf. mănăstiri: Să înălțăm în armonie, g8
	Imn (urare): Doamne Sfinte, g8
	Cîntarea Sfîntului Io[a]saf împăratul Indiei cînd a lăsat împărăția și umbla prin munții Sinaredului căutînd pe starețul său Varlaam, cînta această cîntare, g5: O preafrumoasă pustie
	NB. Această cîntare călugărească se va cînta în timpuri de restriște cu mare evlavie și cu glas duios

	Pre Tine te lăudăm, g5, de N. Severeanu 
	ÎNSEMNARE: ușor și lin
	ÎNSEMNARE: 1935 sept 26 (Sf. Evanghelist Ioan)
	VERSURI: Concert de Paști

