




























































































































user
note
Văzându-mă zăcând fără glas şi fără suflare, plângeţi toţi pentru mine, fraţilor şi prietenilor, rudelor şi cunoscuţilor, căci ieri vorbeam cu voi şi fără de veste mi-a venit înfricoşătorul ceas al morţii. Ci veniţi toţi care mă iubiţi şi mă sărutaţi cu sărutarea cea mai de pe urmă, că de acum nu voi mai umbla, nici nu voi mai vorbi cu voi. Pentru că mă duc la Judecătorul, unde nu este părtinire; căci sluga şi stăpânul împreună vor sta; împăratul şi ostaşul, bogatul şi săracul în aceeaşi cinste vor fi; şi fiecare, după faptele sale, sau se va preamări sau se va ruşina. Ci vă rog pe toţi şi cu stăruinţă cer vouă, să vă rugaţi neîncetat lui Hristos Dumnezeu pentru mine, ca să nu fiu rânduit, după păcatele mele, la locul de pedeapsă, ci să mă aşeze unde este lumina vieţii.













































































user
note
http://manastirea.petru-voda.ro/2014/01/12/muzica-brincoveneasca-exegeze-hrysanthice-ale-ieromonahului-macarie-din-psaltichia-ieromonahului-filothei/      Dar originalul după care cel mai probabil au fost transcrise manuscrisele nemțene și BAR ms. rom. 1804 este manuscrisul românesc 3736 de la BAR din București. Acesta este un manuscris autograf al ieromonahului Macarie, însemnat pe margini de ucenicul său, arhiereul Iosif Naniescu. Cuprinsul său este următorul:f. 3r Stihiri spre slava lui Dumnezeu, ca o slavoslovie alcătuite de kyr Paris poetul romanesc, iar cântarea de smeritul ieromonah Macarie („Deschide-te, gură, cântă / Celui Sfânt cântare sfântă”). Glas 8 Ni.




















	www.stavropoleos.ro
	ms 9628 muzical rom-gr Heruvice, Axioane, Chinonice; ante 1852, post 1843
	ORDINEA FILELOR este adesea încurcată, datorită refacerii greșite a cusăturii manuscrisului (cusătură cizmărească)
	DESEN
	ÎNSEMNĂRI: Domnul Domnule ...
	ÎNSEMNĂRI: Tiță Protopopescu /  Cine este viu și să nu vază moarte
	ÎNSEMNĂRI: 1[9]40 / 95 ani
	FRONTISPICIU
	COLȚ RUPT
	Heruvicile lui Bizantie 
	GR g1
	GR g2/6 tot al aceluia (doar începutul) vezi f9

	RO Axion la Rusalii: Bucură-te Împărăteasă (lipsește începutul)
	RO Axion la Înălțare: Pre tine Maica lui Dzeu, g5. Tot la Înălțare, glas 5 Ke
	RO Heruvic, g6 (doar sfîrșitul) vezi f42
	RO Heruvic, g7 varis Zo (lipsește sfîrșitul) vezi f43
	Heruvicile lui Bizantie (continuare)
	GR g2/6 (continuarea) vezi f4
	GR g5 tot al aceluia (doar începutul) vezi f17

	RO Heruvic, g1 (lipsește începutul) vezi f36
	RO Heruvic, g2/6 Acesta facerea lui Grigore Protopsaltul
	RO Heruvic, g3 Tot al aceluia a lui Grigorie Protopsaltul (lipsește sfîrșitul) vezi f37
	RO Chinonic: Lăudați pre Domnul din ceruri (lipsește începutul)
	RO Heruvic prelucrat după al lui Petru Efesiu, g1 (doar începutul)
	GR Heruvic (lipsește începutul) vezi f10
	Heruvicile lui Bizantie (continuare)
	GR Heruvic, g7 Zo tot al aceluia
	GR Heruvic, g8 tot al aceluia

	Aceste Heruvice ale lui Petru Bizantiu cele mici grecești
	GR Heruvic, g1
	GR Heruvic, g2/6 tot al aceluia glas 2 sau ihos
	GR Heruvic, g3 tot al aceluia
	GR Heruvic, g4 Di tot al aceluia
	GR Heruvic, g5
	GR Heruvic, g6
	GR Heruvic, g7 Zo
	GR Heruvic, g8 Bizantiu

	Tot acele Heruvice de mai sus ale lui Bizantie însă pe rumânește
	RO Heruvic, g1 (doar începutul) vezi f11
	vezi f12 pentru g2
	RO Heruvic, g3 (doar sfîrșitul) vezi f13
	RO Heruvic, g4 Di. Acesta tot al lui Bizantie. Heruvic glas al 4 lea
	RO Heruvic, g5. Acesta este a lui Petru Lampadarie. Heruvic glas 5
	RO Heruvic, g6 (doar începutul) vezi f7
	RO Heruvic, g7 Zo (doar sfîrșitul) vezi f7
	RO Heruvic, g8. A lui Bizantie

	Aceste Axioane sînt cele de peste tot anul cele prăznicare
	RO Axion la Adormire, g1 Acesta de față
	RO Axion la Nașterea Domnului, g1. Acest Axion se cîntă la Nașterea Domnului, glas 1-iu
	RO Axion la Paști, g1. Acesta se cîntă la Învierea Domnului, tot glas 1
	RO Axion la Bobotează, g2/6. Acesta se cîntă la Botezul Domnului, glas 2
	RO Axion la Întîmpinare, g3. Acesta se cîntă la Primirea în brațe, glas 3
	RO Axion la Bunavestire, g4
	Pe urmă începem Ca de un sicriu, ce urmează mai jos
	RO Axion la Intrarea în Biserică, g4. Acesta se cîntă la Intrarea în Biserică, glas 4
	RO Axion la Schimbarea la față, g4. Acesta se cîntă la Schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos, glas 4 (lipsește sfîrșitul)
	RO Axion la Înălțarea Sfintei Cruci, g8. La Înălțarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, g8
	RO Axion la Înjumătățire, g8. La Miercurea Înjumătățirii praznicului ehul 8
	RO altul, g8


	Axioane: Cuvine-se
	RO g1. Cuvine-se, alcătuit de Iosif Nanie, ierodiaconul preasfintei episcopii Buzău D.D. Chesarie 1843 dec. 8, ehul 1
	RO g2. Acesta prelucrat de același, mai cu apropiere de original

	ÎNSEMNARE: Tiță Protopopescu
	RO Psalmul 102 la Liturghie, g8. Rînduiala Sfintei Liturghii. Binecuvintează, tradus de ierodiacon Iosif Naniescu, glas 8 (textul este scris doar sub primele rînduri de neume)
	RO Această Slavă ce se cîntă la morți este compusă de părintele Varlam, glas 6: Văzându-mă zăcând fără glas şi fără suflare, plângeţi toţi pentru mine, g6
	RO la morți: Plîng și mă tînguiesc, g8
	RO Irmos tot a lui păr. Varlam: Cel ce ai săturat pre noroade, g8
	ÎNSEMNARE: Tiță Protopopescu ...
	Chinonice săptămînale
	RO Chinonicul de luni: Cel ce face pe îngerii Săi. O Kinonikos avtos ... devtera (Chinonicul de luni)
	RO Chinonicul de marți, g7 Zo: Întru pomenire
	RO Miercurii chinonicul, g4: Paharul mîntuirii
	RO Joi chinonicul, g8: În tot pămîntul
	ÎNSEMNARE: În anul 1904, secetă mare a fost în toată / țara; puține județe abia au fost scutite de / acest foc, grîu puțin, mei, porumb mai / deloc în jud. Buzău, fîn asemenea; de la Martie / abia în Iulie 16-17 a dat ploaie și aceasta cu eco//
	RO Vineri chinonicul, g2: Mîntuire ai lucrat
	ÎNSEMNARE: //nomie, lucru nemaipomenit din bătrîni. / În acest an s-au uscat fructe din vii, prunii bă/trîni cu fructe pre ei, și chiar în ogrăzi s-au văzut pomi / mari uscați pe la Iulie; a pierit apa din //  
	RO Sîmbătă chinonicul, g5: Fericiți care i-ai ales
	ÎNSEMNARE: // puțuri prin mai multe comune. / 2) Ștefan Nițulescu Cîntărețiu I biserica Banu / Buzău //
	ÎNSEMNARE: // din țară încît lumea a fost amenința/tă să părăsească satul lor să meargă în / altul unde va găsi apă. Cînd scriu aci / eram în etate de 63 ani. 2) //

	Chinonice duminicale: Lăudați pe Domnul
	RO Duminică Chinonicul, g1
	ÎNSEMNARE: // Și apoi și prin țările vecine a fost se/cetă Ungaria și Bulgaria, unde s-a //
	ÎNSEMNARE: // oprit exportul de nutrețuri
	RO Duminical Chinonicul, g7 Zo

	ÎNSEMNARE: La anul 1913 iunie 20 și înain/te, cînd comisiunea română, / compusă din 6 și cea bulgară ase/menea, s-a dus în Siliștea ca să / reguleze anexarea ei la Statul / Român; ajungînd la regularea / frontierei, Comisia Română, a început măsurătoarea terenului cum / regulase protocolul din Rusia, de la / ultima casă de locuit a orașului //
	ÎNSEMNARE: // Siliștea; iar Comisia bulgară s-a / opus, zicînd că trebuie să măsoare / de la șanțul ce era în oraș, distanță / de 600 pînă la 700 metri ce mai era / pînă la marginea orașului. / Atunci Comisia Română n-a / mai lucrat și s-a retras pe mo/tiv că ea nu poate face mai pu/țin decît ce zice în protocolul / Rusiei. 
	ÎNSEMNARE (continuare): În urmă România / a declarat mobilizarea arma/tei și tulburare mare s-a făcut în / toată țara, a fost chemarea cor/purilor de arme sub drapel de / război în noaptea de 23 iunie / a plecat parte din soldați, bîlciu?? / Drăgaica. S-a stricat linia ferată / de la o margine a țării pînă la / alta liberă și neocupată cu nimic / decît cu armată, 
	ÎNSEMNARE (continuare): frații noștri / bulgari, prin spioni a voit să / ne otrăvească uzina de apă din Crînga?? / Cum s-a și prins unul la Buzău și altul / la Brăila. Vedeți isprăvi de creștini. / Am scris aci, spre memorie. Șt. Nițulescu
	RO Axion, g2. Prelucrat ... cererea prea sfin. episcop Filoteu?? Buzău de Anton Pann, ... ...: Cuvine-se cu adevărat
	GR Axion, g6. Axion grecesc pe glas 6
	RO Heruvic, g1. Heruvicile pe săptămînă pe 8 glasuri / de față este facerea lui kir Petru Lampadarie
	SLAVON Axion rusesc în traducere pe glas 8
	RO Axion, g7 Zo: Cade-se cu adevărat
	RO Axion, g1. Acest axion este compus de părintele Varlam protosinghel: Cuvine-se cu adevărat
	ÎNSEMNARE: Tiță Protopopescu
	RO Axion, g5. Acest axion se cîntă pe glas al 5
	RO Axion, g8: Cade-se cu adevărat
	ÎNSEMNARE: T. Protopopescu
	RO Heruvic, g2. Alt Heruvic a lui kir Petru Lampadarie
	RO Heruvic, g5, de Varlam
	ÎNSEMNARE: Am cîntat de multe ori pe / această carte fiind în același / timp și cîntăreț I la biserica / Banului Buzău. / Spre memorie am însemnat / aci și aceste fraze: Cine va / citi, mă va pomeni. / Șt. Nițulescu 1910 ianuarie / cinci (5) 
	RO Această cîntare s-a cîntat la  examen / Seminarului Sf. Episcopii Buzău anul 1852, glas 8-lea lăt. Ni: Deschide-te gură cîntă Celui Sfînt cîntare, g8
	ÎNSEMNARE: Tiță Protopopescu
	ÎNSEMNARE: Această carte este a mea suptiscălitului; și / cine se va cerca să o fure, să fie bătut de toate / dumnezeieștile cîntări ce se cuprind întru / această carte. / Tiță Proptopopescu
	NEUME fără text
	GR Tatăl nostru, g5
	NEUME fără text
	ÎNSEMNARE: gramat / Tiță Protopo / limb ...
	ÎNSEMNARE: Această carte este luată / de la lot cu 8 parale și / este a lui Nicolae P. ... / din satul Chiojdeni / 1852 decem. 28 / ... / Nicolae P. ...
	RO sfîrșit de Axion: ine cea cu adevărat NdeDzeu te mărim. Vezi începutul la f108
	RO Și duhului tău
	NEUME fără text
	RO Acesta ... este compus de ..., g8 
	RO Răspunsurile mari, g6
	RO Amin 
	RO Pe Tine Te lăudăm

	RO Axion, g8. Acest Axion este compus / de părintele Varlam, g8. Vezi sfîrșitul la f107
	ÎNSEMNARE: Preț, Neume fără text
	ÎNSEMNARE: Această carte este

