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97m Heruvico-chinonicar cuprinzînd cîntări de Anton Pann, Petru Lampadarie Peloponisiul, Petre Efesiu, Daniil Protopsaltul, Grigorie Lampadarie. Prima jumătate a secolului al XIX-lea, 380 f., fila 367 este albă, 16x10,5 cm.Textul în greceşte şi româneşte, notaţie hrisantică, scris de două mîini cu cerneală roşie şi neagră, cu iniţiale ornate şi cu un chenar ornamentat la f. 5.Legat în carton învelit în piele cu chenar şi mici ornamente pe copertă, la colţuri şi în mijloc şi pe cotor. Însemnare în româneşte cu caractere chirilice:	  pe coperta a II-a r: „760 pag. Theodor C. Şeptilici, 20 Iunie 1904, cu Irina şi Elena. Sora”.
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97m. Manuscris muzical; scoar�e mucava, învelitoare piele maro ornamentat� delicat; 
hârtie manual�; cerneal� neagr� + ro�ie; 17/11/5,5; caractere grece�ti + chirilice; limba 
greac� + român� 
97m. Heruvico-chinonicar cuprinzînd cînt�ri de Anton Pann, Petru Lampadarie Peloponisiul, Petre 
Efesiu, Daniil Protopsaltul, Grigorie Lampadarie.  
Prima jum�tate a secolului al XIX-lea, 380 f., fila 367 este alb�, 16x10,5 cm. 
Textul în grece�te �i române�te, nota�ie hrisantic�, scris de dou� mîini cu cerneal� ro�ie �i neagr�, cu 
ini�iale ornate �i cu un chenar ornamentat la f. 5. 
Legat în carton învelit în piele cu chenar �i mici ornamente pe copert�, la col�uri �i în mijloc �i pe cotor. 
Însemnare în române�te cu caractere chirilice: pe coperta a II-a r: „760 pag. Theodor C. �eptilici, 20 
Iunie 1904, cu Irina �i Elena. Sora”. 
 

97m. CUPRINS – TITLURI �i ÎNSEMN�RI 
(cu ro�u num�rul filei în pdf) 

 
forza� fix anterior: socoteli (cerneal� neagr�) 
f.1=f1: "Acest tacâm de Heruvice s-au / compus de Anton Pann profeso-/rul de music� 
româneasc�" 
- �tampila Funda�iei Stavropoleos 
f.3=f5 Heruvic Anton Pann Ehul 
f.5=f9: GR ��	
� �	
���� ����μ� / � �	�
 �	�������� Etera heruvica sintoma tu 
Petru Peloponisiu ihos Pa (Alt Heruvic scurt / de Petru Peloponisianul Glas Pa) 
- ornament  
f.7v, f.8v: nescris� 
f.8: "Aceast� carte fiind / proprietatea mea o d�ruiesc [Bibliotecii Sfintei Monastiri / 
Sinaia] Jude�ul Pra-/hova spre amintire. /1904 Septembrie. / Paroh Comuna Te�ila / 
Preot V. Ionescu Sachelarie" (cerneal� neagr� + pix albastru; caractere latine) 
f.9=f14: GR ��������, �����μ	��, 	� ���� 	�
���� / � �� �	�
 ��μ����
� � 
�	���/������ Antifona psalomena en tais eortais tu avtu Petru Lampadariu tu 
Peloponisiu ihos leghetos Vu  (Antifonul ce se cânt� la Praznice / al lui Petru 
Lampadarie Peloponisianul glas leghetos Vu 
f.10v=f17: GR ��� ��� !	��� �	�
#��� Eis tin teian Leturgian ihos defteros Di (La Sfânta 
Liturghie glas 2 Di) 
f.13=f22: GR ���� 	�� ��� ������ ��� 	����/���� Avtos eis tin apolusin tis eklisias, 
ihos varis eptafoni en ta Zo (Aceasta la sfâr�itul slujbei, glas varis) 
f13v=f23: GR Ihos devteros Di (Glas 2 Di) 
f.14v=f25: GR ��	
�� Eteron ihos tritos ... ek tu Ga (Altul, glas 3 ... de la Ga) 
f.15v=f27: "GR ��	
�� Eteron ihos varis (Altul, glas varis)" 
f.17=f30: "GR �
�� ��� ��� ���������� �� ��
���� / ��
� �
 $����� �
������� 
Arhi kai ton kinonikon ta paronta para kir Daniil Protopsaltu ihos Pa (Începutul 
Chinonicelor. Acesta / de Daniil protopsaltul, glas Pa) 
f.19v=f35: "GR %�������� ��� ���� 	��μ���� μ	�� / �����	���, ��
� �	�
 
��μ����
� Kinonika tis olis evdomados melopoiiten para Petru Lampadariu. Ti 
devtera, ihos Pa (Chinonice la toat� s�pt�mîna frumos alc�tuite, de Petru Lampadarie, 
luni)" 
f.21v=f39: "GR &� �
��� Ti triti ihos varis Zo (mar�i, glas varis Zo)" 
f.23=f42: "GR &� �	��
�� Ti tetartu ihos (miercuri, glas)" 



f.25=f46: "GR &� �	��� Ti penti ihos Ni (joi, glas Ni)" 
f.26v=f51: "GR &� ��
���	�� Ti paraskevi ihos Pa (vineri, glas Pa)" 
f.28=f54: "GR &� ������� Ti sabbato ihos Pa(sâmb�t�, glas Pa) 
=f57 ÎNSEMNARE: Petru 
f.30=f58 GR Ihos Ni (Glas Ni) 
f.31=f60: "GR '	
����� ��
� *
�#�
� ��μ����/
� Heruvikon para Grigoriu 
Lampadariu ihos devteros Pa (Heruvice de Grigorie Lampadarie, glas 2 Pa) 
f.33=f64: "GR & �� Tu avtu ihos tritu Ga(Altul, glas 3 Ga)" 
f.35v=f69: �tampila Funda�iei Stavropoleos 
f.36=f70: "GR <	
����� Heruvikon ihos ek tu Di (Heruvic, glas de la Di)" 
f.38v=f75: "GR & �� Tu avtu ihos Pa (Altul, glas Pa)" 
f.42=f82: "GR ��
� '
μ>� '�
�������? Para Hurmuziu Hartofilax ihos Pa (de 
Hurmuz Hartofilax, glas Pa)" 
f.44=f86: "GR ��
� �	�
 ��μ��/��
� Para Petru Lampadariu ihos Zo (de Petru 
Lampadarie, glas Zo)" 
f.45v=f91: "GR & �� �	�
 Tu avtu Petru ihos ek tu Ni (Altul Petru, glas de la Ni)" 
f.48=f96: "GR ���������� ��
� $����� �
��/������ Kinonikon para kir Daniil 
Protopsaltu ihos Vu (Chinonice de kir Daniil protopsaltul, glas Vu)" 
f.51v=f103: "GR & �� $����� �
������� Tu avtu Daniil Protopsaltu ihos tritos Ga 
Ni (Altul Daniil Protopsaltul, glas 3 Ga Ni)" 
f.54v=f109: "GR & �� Tu avtu ihos ek tu Di (Altul, glas de la Di)" 
f.57=f114: "GR & �� $����� Tu avtu Daniil ihos Pa (Altul Daniil, glas Pa)" 
f.60=f120: "GR & �� Tu avtu ihos Pa (Altul, glas Pa)" 
f.61v=f123: "GR ��� � !	��� �	#	���  ... / ���������� Avti i tesis leghetos ... diatonikis 
(sfâr�itul ... leghetos ... diatonicesc)" 
MAI DEPARTE, vezi cuprinsul direct în pdf, în Bookmarks! 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



97m. CUPRINS 
(cu ro�u num�rul filei în pdf) 

 
RO. Heruvice, de Anton Pann, gl.1, f.1=f1 ; gl.2, f.3=f5 
GR. Heruvic, de Petru Peloponisianul, gl.1, f.5=f9 
GR. Antifonul 1 al glasului 4, de Petru Peloponisianul, gl.4, f.9=f14 
GR. Trisaghion cu dinamis, gl.2, f.10v=f17 
GR. Polihronion pentru Grigorie Ghica Voievod, gl.varis, f.13=f22 
GR. Axioane, gl.2, f.14=f23 ; gl.3 agem, f.14v=f25 ; gl.varis, f.15v=f27 
GR. Chinonic pentru Duminici, de Daniil protopsaltul, gl.1, f.17=f30 
GR. Chinonice pentru zilele s�pt�mânii, de Petru Lampadarie, luni, gl.1, f.19v=f35 ; 
mar�i, gl.varis, f.21v=f39 ; miercuri, gl.4, f.23=f42 ; joi, gl.8, f.25=f46 ; vineri, gl.5, 
f.26v=f51 ; sâmb�t�, gl.5, f.28=f54 
GR. Axion, gl.8, f.30=f58 
GR. Heruvice, de Grigorie Lambadarie, gl.2, f.31=f60 ; gl.3, f.33=f64 ; gl.4, f.36=f70 ; 
gl.5, f.38v=f75 ; gl.6 (de Hurmuz Hartofilax), f.42=f82 ; gl.7 (de Petru Lambadarie), 
f.44=f86 ; gl.8 (de Petru Lambadarie), f.45bis v=f91 
GR. Chinonice pentru Duminici, de Daniil protopsaltul, gl.2, f.48=f96 ; gl.3, f.51v=f103 ; 
gl.4, f.54v=f109 ; gl.5, f.57=f114 ; gl.6, f.60=f120 ; gl.7, f.63=f126 ; gl.8, f.65v=f131 
MAI DEPARTE, vezi cuprinsul direct în pdf, în Bookmarks! 
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	97m. GR-RO Heruvico-chinonicar etc cuprinzînd cîntări de Anton Pann, Petru Lampadarie Peloponisiul, Petre Efesiu, Daniil Protopsaltul, Grigorie Lampadarie. 
	CUPRINS - descriere, titluri și însemnări f1 - f131 (mai departe, vezi în Bookmarks:
	CUPRINS f1 - f131 (mai departe, vezi în Bookmarks:
	GR Chinonice pt. duminici, de Daniil Protopsaltul - continuare
	GR alt chinonic, g 7 varis, de Daniil, Zo
	GR altul, g8

	GR Chinonic ce se cîntă la luminata Înviere, facerea dascălului kir Daniil Protopsaltul, g1: Soma (Trupul)
	GR Chinonic ce se cîntă la Duminica Tomii, g1
	GR Chinonic la Înjumătățire, a lui Daniil Protopsaltul, g4 Di
	GR Chinonic la Înălțare, a lui Daniil, g4 Di
	GR Chinonic la Rusalii, a lui Daniil Protopsaltul, g1
	GR Chinonic la Duminica tuturor sfinților, a lui Grigorie Lampadarie, g8
	GR Chinonic la Schimbarea la față, a lui Daniil Protopsaltul g7 varis Zo
	GR Chinonic la Cinstita Cruce, a lui Daniil Protopsaltul, g1
	GR Chinonic la Nașterea lui Hristos, a lui Daniil Protopsaltul, g1 de la Ke  
	GR Chinonic la Epifanie, a lui Daniil Protopsaltul, g1
	GR Chinonic la Bunavestire, a lui Petru Lampadarie, g1
	GR Chinonic la Sîmbăta lui Lazăr, a lui Petru Lampadarie, g1
	GR Chinonic la Duminica Floriilor, g4 Di
	LIPSĂ foaie, începutul cîntării
	GR La Liturghia Sf. Vasile cel Mare, după Ioan Glikeos (Cucuzel), a lui Ioan Protopsaltul, g2
	GR Sfînt, Sfînt
	GR Amin
	GR Pe Tine Te lăudăm
	GR Axion: Că mitrasul tău, g1 tetrafon de la Ke

	RO Polieleu în limba patriei pus în opt stihuri, g5 Pa: Robii Domnului
	RO Starea a doua, g5 Pa: Mărturisiți-vă Domnului

	RO Axion, g8: Cuvine-se
	GR Aliluiar după Apostol, g1 Pa de la Di
	GR Heruvice, a lui Petre Efesiu
	GR Heruvic, a lui Petru Efesiu, g1
	GR Heruvic, altul, de același, g2 Pa
	GR Heruvic, de același, g3 Ga de la Ni
	GR Heruvic, a lui Petru Efesiu, g4 de la Di
	GR Heruvic, același, g7 varis, Zo
	GR Heruvic, a lui Petru Efesiu, g8 de la Ni

	GR Alte Heruvice, a lui Petru Vizantie
	GR g1
	GR alt heruvic de același, g2 Pa
	GR g3 Ga Ni
	GR g4 de la Di
	GR g5 Pa
	GR g6 Pa
	GR g7 varis de la Zo
	GR g8 Ni

	GR Polieleu, a lui Petru Lampadrie Peloponisiu, g5 Pa: Robii Domnului
	GR Slavă

	GR Polieleu, a lui Petru Lampadarie, g7 Varis Zo: Robii Domnului
	GR Slavă

	RO Polieleul al cincilea glas, facerea lui kir Petru Lambadarie Peloponisianul, g5 Pa: Robii Domnului
	RO Slavă: Dumnezeirea cea mai presus de începătorie
	RO Și acum: Împărăteasă prealăudată

	RO Polieleul pe glas al șaptelea, facerea lui kir Petru Lambadarie, g7 Zo: Robii Domnului
	RO Slavă: Dumnezeule Treime despărțită cu fețele
	RO Și acum: O Stăpînă prealăudată

	RO Polieleul al optulea. Facerea lui kir Hurmuz, aflătoriul sistimii ceii nouă, și Hartofilax al Sfintei Bisericii ceii mari, g8: Robii Domnului
	RO Slavă: Unimea cea în trei ipostasuri
	RO Și acum: Neispitită de nuntă

	RO Pasapnoarie aceasta este facere a lui Ioan Protopsaltul Sfintei Bisericii ceii mari, g1 Pa: Toată suflarea
	RO Pasapnoarie, facerea a fericitului întru pomenire dascălului Mihalache Protopsaltul, g3 Ga ca de la Ni: Toată suflarea
	GR / RO La Liturghia cu arhiereul, g3 ca de la Ni
	GR Doamne mîntuiește
	RO Și ne auzi pre noi
	RO Doamne mîntuiește
	GR Și ne auzi
	GR Axios, axion, axios

	GR Axion: Cuvine-se
	RO (cu chirilice și transcris cu latine) TEXT: Iubi-Te-voi Doamne vîrtutea mea / Domnul este întărirea mea și / scăparea mea și Izbăvitorul / meu.
	GR ÎNSEMNARE
	GR Axion, g8: Cuvine-se
	RO Acesta este glas al treilea Ga armonicesc agem asiran începîndu-se de la ...peste ... ... de sus armonicesc ...: Cuvine-se, g3 (doar începutul cîntării)
	LIPSĂ FOAIE 
	RO În Sfînta și marea Săptămînă a Patimilor, Luni la Utrenie, glas al optulea, începutul de la Ni
	RO Aliluia, g8
	RO alt Aliluia, g8 Ga
	RO Iată Mirele, g8 Ga

	RO În Sfînta și marea Joi la Utrenie după sfîrșitul psalmilor cîntăm Aliluia pe glas al optulea. Și troparul acesta de trei ori pe glas 8 rar și cu cîntare dulce: Cînd slăviții ucenici
	GR Apărătoare Doamnă, g8
	GR La Acatist
	GR Dzeu este Domnul, g8 
	GR acesta pe scurt, g8 Ga: Dzeu este Domnul
	GR și altul pe scurt, g8 Ga: Dzeu este Domnul
	GR Porunca cea cu taină

	GR Evloghirarii = Binecuvîntările Învierii, a lui Petru Lampadarie, g5 Pa
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Aliluia

	GR Antifonul glasului 4, a lui Petru Lampadarie Peloponisiu, g4 leghetos: Din tinerețile mele
	GR În Sfîntul și marele Post, prochimenul duminicii, g8: Să nu întorci fața Ta
	GR alt sfîrșit

	GR Prochimen: Dat-ai moștenire, g8
	GR alt sfîrșit

	GR Pasapnoaria sintoma (pe scurt) la Evanghelie, a lui Grigorie Lampadarie, g2 Di
	GR la arhiereu, g2 Di: Întru mulți ani
	GR după Psalmul 50 sintomon, g2: Pentru rugăciunile
	GR altul mai pe larg, g2
	GR stihul și stihira
	GR altul sintomon


	GR În Sfîntul și marele Post duminica, a lui Petru Lampadarie, g8: Slavă, Ușile pocăinței
	GR Șa, Cărările mîntuirii, g8
	GR Stih și stihiră, g6: La mulțimea (doar începutul)

	LIPSĂ FOAIE
	GR Și acum, Prin Sfîntul Duh (pare continuarea de la f676 unde era doar prima strofă: GR Antifonul glasului 4, a lui Petru Lampadarie Peloponisiu, g4 leghetos: Din tinerețile mele)
	GR Psalmul 102 la Liturghie, g8: Binecuvintează suflete
	GR Psalmul 145 la Liturghie, g2: Laudă suflete 
	GR Unule Născut, g2

	GR La Liturghia Sf. Vasile, Pre arătătorul, g2
	GR Axion, g6?: Cuvine-se
	FOAIE LIPSĂ
	sfîrșit de cîntare
	GR Axion, g6: Cuvine-se
	GR Axion, g7 varis armonicesc: Cuvine-se
	GR Chinonic la Sfinții Apostoli, a lui Grigorie Lampadarie, g8
	lipsește finalul
	vezi f717 - pare să fie finalul

	FOAIE LIPSĂ 
	RO sfîrșit de cîntare: din Antifonul glasului 4, strofa 1
	RO Slavă, Prin Sfîntul Duh tot sufletul, g4
	RO Șa, Prin Sfîntul Duh izvorăsc

	FOAIE LIPSĂ
	RO lipsește începutul: ... dimpreună să-l lăudăm strigînd și grăind Preasfîntă Troiță mîntuiește-ne pre noi pre toți
	Terirem
	lipsește sfîrșitul


	FOAIE LIPSĂ
	GR sfîrșit de cîntare (Doxologie): ... atanatos eleison imas = fără de moarte miluiește-ne pre noi 
	GR Doxologie, altul, a lui Grigorie Lampadarie, g8
	GR Trisaghion, g7 varis Zo
	Dinamis

	ÎNSEMNĂRI: 760 pag
	ÎNSEMNĂRI: Theodor C. Șeptilici / 20 iunie 1904 / cu Irina și Elena Sora



