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98m. Manuscris muzical, scoarte lemn, învelitoare piele maro, aurita pe fata, cotor, ornamentata orb pe spate, pe cotor: "Antologie" (gr.), pe fata medalion Iisus Hristos, transa cizelata si aurita, hârtie velina, cerneala rosie, neagra + alte culori pe prima pagina, limba româna, caractere chirilice





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































98m.                                                                                                                                                                                  1. 

(cu negru, numerotarea din ms, iar cu ro�u numerotarea din pdf) 
            

Anixandare, de D. Suceveanu, gl.8, f.1=f2 

- Slav�... �i acum... Aliluia largi 

Fericit b�rbatul, în 6 stihuri, gl.8, f.7v=f15 

Polieleu sindoma Robii Domnului, gl.1, f.10=f20 

Cuvânt bun, de D. Suceveanu, gl.4 leghetos, f.15v=f31 

La râul Babilonului, gl.3, sindoma, f.24=f48 

Binecuvânt�rile Învierii, de D. Suceveanu, gl.5 Ke, f.29v=f59 

 

Antifonul I al Sfintei Liturghii, tot psalmul, gl.8, f.34=f68 

Antifonul II, tot psalmul, gl.7 Zo, f.39v=f79 

Aliluiarul Evangheliei, de Ioan Protopsaltul, gl.1, f.43=f86 

 

Heruvice mici: gl.1, de Petru Peloponisiu, f.44v=f89 ; gl.2, de Hurmuz Hartofilax, f.47=f94 ; gl.3, de Hurmuz Hartofilax, f.49v=f99 ; 

gl.4, de Petru Lampadarie, f.52=f104 ; gl.5, de Petru Lampadarie, f.55=f110 ; gl.6, de Hurmuz Hartofilax, f.58=f116 ; gl.7 Zo, de 

Petru Lampadarie, f.59v=f119 ; gl.8, Petru Lampadarie, f.62=f124 

 

Heruvice, de D. Suceveanu: gl.1, f.65v=f131 ; gl.2, f.68v=f137 ; gl.3, f.71bis=f144 ; gl.4 Di, f.74=f150 ; gl.5, f.78=f158 ; gl.6, 

f.81v=f165 ; gl.7 Zo, f.83v=f169 ; gl.8, f.85v=f173 

 

Anaforaua (R�spunsurile mari), de Anton Pann, gl.5, f.87v=f177 

Anaforaua (R�spunsurile mari) la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, gl.2, f.89v=f181 

De tine se bucur�, gl.8, f.94=f190 

C� mitrasul t�u, gl.1 Ke, f.97=f196 

Pre ar�t�torul, gl.2, f.99v=f201 

 

Axioane: gl.1, f.100=f202 ; gl.2, f.101v=f205 ; gl.5, f.102v=f207 ; gl.8, f.104=f210 

Axioane pr�znicale, de Macarie: 

- Na�terea Domnului M�re�te sufletul meu pre cea mai cinstit�, gl.1, f.105v=f213 

- Botezul Domnului M�re�te suflete al meu pre Cel ce în Iordan, gl.2 forma 6, f.106v=f215 

- Întâmpinarea Domnului N�sc�toare de Dumnezeu, gl.3, f.108=f218 

- Bunavestire Bineveste�te p�mântule, gl.4 leghetos, f.110=f222 

- Intrarea în Biseric� Îngerii intrarea, gl.4 leghetos, f.110=f222 

- Duminica Stâlp�rilor Dumnezeu este Domnul, gl.4, f.112=f226 

- Învierea Domnului Îngerul a strigat, gl.1, f.113v=f229 

- Înjum�t��irea Praznicului Str�in lucru este maicilor, gl.8, f.115=f232 

- În�l�area Domnului M�re�te sufletul meu pre Hristos, gl.5 Ke, f.116=f234 

- Duminica Pogorârii Duhului Sfânt Bucur�-te Împ�r�teas�, gl.4 leghetos, f.117v=f237 

- Schimbarea la fa�� a Domnului M�re�te sufletul meu pre Cel ce S-a schimbat, gl.4 leghetos, f.119=f240 

- Adormirea Maicii Domnului Neamurile toate, gl.1, f.120=f242 

- În�l�area cinstitei �i de via�� f�c�toarei Cruci Rai de tain� e�ti, gl.8, f.121v=f245 

 

Chinonice s�pt�mânale, a lui Petru Peloponisiu:  

- Luni Cel ce face pre îngerii, gl.1, f.123=f248 

- Mar�i Întru pomenire, gl.varis, f.125=f252 

- Miercuri Paharul mântuirii, gl.4, f.127=f256 

- Joi În tot p�mântul, gl.8, f.129v=f261 

- Vineri Mântuire ai lucrat, gl.1, f.132=f266 

- Sâmb�t� Ferici�i sânt, gl.1, f.134=f270 
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Chinonice pentru Duminici, a lui Daniil Protopsaltul, L�uda�i, gl.1, f.136=f274 ; gl.3, f.138v=f279 ; gl.4, f.141v=f285 ; gl.6, f.144=f290 

; gl.7, f.146=f294 ; gl.8, a lui Petru Lambadarie, f.149=f300 

 

Chinonice de preste tot anul:        

- la 1 septembrie, a lui G. Kritos, Blagoslovi-vei cununa, gl.1, f.152v=f307 

- la Sfin�irea bisericii, a lui Constantin Protopsaltul, Doamne iubit-am bun�-cuviin�a, gl.5, f.155=f312 

- la În�l�area Cinstitei Cruci, a lui Petru Lambadarie, Însemnatu-s-au preste noi, gl.1, f.158=f318 

- la Na�terea Domnului, a lui Daniil Protopsaltul, Izb�vire trimis-au Domnul, gl.1 Ke, f.160v=f323   

- la Botezul Domnului, a lui Petru Peloponisiu, Ar�tatu-s-au darul lui Dumnezeu, gl.7 Zo, f.163=f328 

- la Bunavestire, a lui Petru Peloponisiu, Ales-au Domnul Sionul, gl.1, f.166v=f335 

- în Sâmb�ta lui Laz�r, a lui Petru Lambadarie, Din gura pruncilor, gl.1, f.170=f342 

- la Duminica Floriilor, a lui Petru Lambadarie, Bine este cuvântat Cel ce vine, gl.4, f.172v=f347 

- în Sfânta �i marea Duminic� a Pa�telor, a lui Daniil Protopsaltul, Trupul lui Hristos, gl.1, f.174v=f351 

- la Duminica Tomei, a lui Petru Peloponisiu, Laud� Ierusalime, gl.1, f.177v=f357 

- la Miercurea Înjum�t��irii, a lui Petru Lambadarie, Cela ce m�nânc� Trupul Meu, gl.4, f.180=f362 

- la Joia În�l��rii, a lui Petru Lambadarie, Suitu-s-au Dumnezeu întru strigare, gl.4, f.182=f366 

- la Praznicul a 50 de zile, a lui Daniil întâiul psalt, Duhul T�u cel bun, gl.1, f.185=f372 

- la Duminica Tuturor Sfin�ilor, Bucura�i-v� drep�ii în Domnul, gl.5, f.186v=f375 ; altul, a lui Hurmuz Hartofilax, gl.8, f.189=f380 

- la Schimbarea la fa��, a lui Petru Lambadarie, Întru lumina slavei fe�ii Tale, gl.4, f.191v=f385 

- la Praznicele Maicii Domnului, a lui Petru Lambadarie, Paharul mântuirii, gl.1, f.194=f390 ; altul, a lui Hurmuz Hartofilax, gl.varis, 

f.196v=f395 

- la Cuvio�i, a lui Petru Lambadarie, Întru pomenire ve�nic�, gl.1, f.199=f400 ; altul, a lui Petru Lambadarie, gl.8, f.201v=f405 

- la Sfin�ii Apostoli, a lui Hurmuz Hartofilax, În tot p�mântul, gl.8, f.203v=f409 

- la Sfin�ii Arhangheli, a lui Daniil Protopsaltul, Cela ce faci pre îngerii T�i, gl.6, f.206=f414 

 

Cu noi este Dumnezeu cu Stihurile, larg, gl.8, f.209=f420 

Heruvic la Liturghia Darurilor Acum puterile, a lui Gheorghie Paraschiadi, gl.5, f.218=f436 ; altul, a lui Petru Lambadarie, gl.6, 

f.220=f440 

Chinonic la Liturghia Darurilor Gusta�i �i vede�i, a lui Petru Lambadarie, gl.1 Ke, f.222=f444 

La Sâmb�ta Acatistului Dumnezeu este Domnul, larg, gl.8, f.224=f448  

                                     Porunca cea cu tain�, pe scurt, gl.8, f.224v=f449 

                                     Condacul Ap�r�toarei Doamne, raro-grabnic, gl.8, f.225=f450 

În Sfânta �i Marea S�pt�mân� a Pa�tilor: 

- Aliluia, Iat� Mirele, gl.8, f.226v=f453 

- În Sfânta �i Marea Joi: Când sl�vi�ii ucenici, gl.8, f.227v=f455 

                                       Heruvic Cinei Tale, de Iacob Protopsaltul, gl.6, f.229=f458 

                                       Axion Din osp��ul, de Dimitrie Suceveanu, gl.6, f.232=f464 

- În Sfânta �i Marea Sâmb�t�: Heruvic S� tac� tot trupul, a lui Iacob, gl.1, f.233=f466 

                                                 Axion Nu te tângui maic�, de Dimitrie Suceveanu, gl.6, f.235v=f471 

                                                 Chinonic Sculatu-s-au din somn, de Patru Lambadarie, gl.1, f.237v=f475 

- Prochimenele S� nu întorci fa�a Ta  �i  Dat-ai mo�tenire, gl.8, f.238v=f479 

- Condacul de la Canonul cel Mare Suflete al meu, gl.2, f.239v=f481 

- Irmosul de la Peasna 9 Na�terea z�mislirii cei f�r� de s�mân��, gl.2, f.240=f482 

 

Începutul Isonilor pe 8 glasuri ce s� cânt� la începutul Heruvicelor �i a Chinonicelor Neee, f.242v=f485 

 

Începutul glasului: Doamne strigat-am  �i  Dogmatica , pe cele 8 glasuri: gl.1, f.244=f488 ; gl.2, f.247v=f495 ; gl.3, f.250=f500 ; gl.4, 

f.254=f508 ; gl.5, f.257=f517 ; gl.6, f.261=f524 ; gl.7, f.264v=f531 ; gl.8, f.268=f538 

 

Polieleu sindoma Robii Domnului, gl.4 leghetos, f.272=f546 

 

Începutul Rânduielii îngrop�rii mirenilor: 
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- Starea 1 Cei f�r� prihan�, gl.2, f.280v=f563 

- Starea a doua Miluie�te pre robul T�u, gl.6, f.283v=f569 

- Starea a treia Numele T�u, gl.3, f.286=f574 

- Slav� V�zându-m� z�când f�r� glas, gl.6, f.288=f578 

- �i acum Bra�ile p�rinte�ti, de Dimitrie Suceveanu, gl.1, f.291=f584 



98m. Manuscris muzical, scoar�e lemn, învelitoare piele maro, aurit� pe fa��, cotor, ornamentat� orb pe spate, pe cotor: "Antologie" 

(gr.), pe fa�� medalion Iisus Hristos, tran�a cizelat� �i aurit�, hârtie velin�, cerneal� ro�ie, neagr� + alte culori pe prima pagin�, 

limba român�, caractere chirilice 

Cotor: "Antologie" (aurit, gr.) 

Forza� fix anterior: "Ms. 7 / BTM" (creion, caractere latine) 

- �tampila Funda�iei Stavropoleos 

f.1=f2: "Anixandare ce s� cân/t� la privegherie preste / tot anul" 

- "zece 100 lei" (cerneal� neagr�, caractere latine) 

- "Thiodoru Pavelescu" (cerneal� neagr�-maro, caractere latine) 

- în col�uri: floricele desenate colorat 

f.2=f4 - f.9=f18: "Aceast� carte este // proprie a mea de la // P�rintele // Kesarie ...pescu // 98 april 10 //pentru care sumnt dator / a-l 

pomeni la Proscomidie // ....................... // Psaltul Sfintei M�n�stirei Râ�ca" 

f.15v=f31: "Polieleul N�sc�toarei / de Dumnezeu. Facerea // Domnului Dimitrie Sucevea-/nu Protopsalt Sfintei / Mitropolii din Ia�i"  

f.29v=f59: "Binecuvânt�rile ce s� / cânt� Duminicile la / Utrenie. Facerea Domnului / Dimitrie Suceveanu Pro-/topsalt Sfintei Mitropo-

/lii"  

f.34=f68: "La Sfânta �i Dumnezeiasca / Leturghie" 

f.39v=f79: "Al 2 Psalm" 

f.43=f86: "Aliluia ce s� cânt� du-/p� Apostol. A lui Ioan / Protopsalt" 

f.65v=f131: "Alt rând de Heruvice, / facerea Domnului Dimitrie / Suceveanu Protopsalt / Sfintei Mitropolii" 

f.71bis=f144: "De mai sus" 

f.83=f168: "Iar� sfâr�itul s� cân-/t� de la cel mic" 

f.85=f172: "Sfâr�itul de / la cel mic" 

f.87v=f177: "Sfâr�itul / de la cel mic. / R�spunsurile ce s� cânt� / la Sfânta Leturghie" 

f.89v=f181: "Aghioasele ce s� cânt� / la Leturghia Sfântului Mare-/lui Ierarh Vasilie" 

f.99v=f201: "În ziua Sfântului Vasilie s� / cânt� �i aceasta" 

f.100=f202: "Acsioanele ce s� cânt� / preste tot anul" 

f.209=f420: "Metimoanele ce s� cânt� / la Privigheriile cu Pave-/cerni�a cea Mare" 

f.210=f422: "Apoi s� cânt� aceste Sti-/huri" 

f.211v=f423: "�i sfâr�itul / de mai sus" 

f.217=f434: "Iar� la g�tirea Stihuri-/lor s� cânt� iar��i Cu noi / este Dumnezeu de 3 ori / pe mare" 

f.218=f436: "În Sfântul �i Marele Post / Heruvic la Liturghia cea / mainainte sfin�it�, a lui / Gheorghie Paraschiadi" 

f.229=f458: "Heruvicul din Sfânta �i Marea / Joi de Iacob Protopsaltul" 

f.232=f464: "Irmosul ce s� cânt� în loc / de Axion în Sfânta �i Marea / Joi. Facerea D. Dimitrie / Suceveanu protopsaltul Sfintei / 

Mitropolii" 

f.233=f466: "Heruvicul din Sfânta / �i Marea Sâmb�t� / a lui Iacob" 

f.235v=f471: "Irmosul ce s� cânt� în / Sfânta �i Marea Sâmb�t�. / Facerea D. Dimitrie Su/ceveanu" 

f.237v=f475: "Chinonic / în Sfânta �i Marea Sâmb�t� / de Petru Lambadarie" 

f.239v=f481: "Prochimenile ce s� cânt� / în Sfântul �i Marele Post. / Duminica sara la Ve-/cernie" 

f.243v=f487: "Aceast� c�rticic� ce se / nume�te Antologie, s-au / scris de mine smeritul / Amfilohie Dimitriu / cânt�re� din Sfânta 

Monastire / Râ�ca. Pentru / Pavlescu Teodor. / Anul 1881. Martie. 28"   

f.291=f584: "�i acum. Bogorodicina. / Aceasta se cânt� la / c�l�torie. Facerea Domnului / Dimitrie Suceveanul Pro-/topsaltul Sfintei 

Mitropolii" 

f.293=f588: �tampila Funda�iei Stavropoleos 

f.293v=f589: "Gheorge Eclisiarhu" (cerneal� neagr�, caractere latine) 

forza� fix posterior: "Legat� de mine / pe ziua de 1 - 3 - 935 / G. C�pri�a Victoria / Br�ila" (cerneal� neagr�, caractere latine) + foto 
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