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Administraţiunea, Casei Bisericei 
Tm 

7 56/ Comunicat 

In ziarul /ozufa WVafronală No. 6130 dela 9 (22) 
Octobre 1905, în rubrica: «SS. S704, Pofiile aa- 
ministratovrului Casei Bisericei şi ministrul V1lă- 
descu:, d. Dr. Constantin Chiricescu este învino- 

vățit că ca vândut fără licitație, ceea ce este în 

contra legei, o mașină de imprimat icoane pentru 
suma de 4.500 lei». O asemenea mașină costând 
pe tipografia cărților bisericești 14.000 lei, urmea- 
ză, zice Vormfa Nahonală, că d. Chiricescu, ca di- 
rector al numitei tipografii, a produs tipografiei o 
pagubă de 9.5oo lei. 

Adevărul se restabilește în chipul următor: 
Pentru motivele arătate de d. director al tipogra- 

fiei cărților bisericești prin raportul cu No. 8o din 
12/25 Mai 1904 (inregistrat la No. 12.445 în 12 

Mai 1904), d. Spiru C. Haret, pe atunci ministru 
de culte și instrucțiune publică, a hotărât la 2. VI. 
1904: «Se aprobă vânzarea mașinei celei vechi cu 
5.000 lei». 

Maşina de litografie avea s'o cumpere d. Carol 
G6bl din București, dar d-sa s'a oferit să plătiască 
suma de 5.000 lei în șease rate semestriale. A- 
ceasta s'a adus la cunoștința administraţiunei Ca- 
sei Bisericei (temeiul No. 30.519 din 20 Decembre 
1904), căreea s'a comunicat de către d. director al 
numitei tipografii (raportul No. 317 din 18/31 De- 
cembre 1904), că stabilimentul grafic « Progresul» 
din Ploeşti oferă pentru mașină cu toate accesoriile 
ei 4.500 lei plătibili la ridicarea mașinei. In vedere 
că procentele la s.ooo lei întreceau scăzământul de 

5oo lei, d. P. Gârboviceanu, pe atunci administra- 
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tor al Casei Bisericei, a aprobat oferta și mașina 
s'a vândut d-lui |. Gheorghiu, unul din proprietarii 
stabilimentului grafic «Progresul», cu lei 4.500. 

Cât despre abuzurile ce ar mai fi comis d. Chi- 
ricescu la tipografia cărților bisericești, şi în pri- 
vința cărora /'orufa Naţională face mărturisiri ca- 
tegorice, întemeindu-se pe un raport al P. S. Ata- 
nasie Mironescu, Episcopul Râmnicului- Noului- 
Severin, prezentat în Mai a. c. Sfântului Sinod, 
publicat în Crvânfu/ Adevărului şi în Voința Na- 
fonală, noi am scris Sfântului Sinod următoarea 
adresă cu No. 18.301/1905: 

«Cu privire la adresa Î. P. S. Voastre No. 96 
«a. €, înaintâna un exemplar din vagortul Vo. 
«702 al d-lui director al hpografiei cărților bise- 
<7icești către Î. P.S. Voastră, avem onoare a văs- 
«funde, că not, cercelâna acest vapori, ne-am în- 
«crediuțat că A-sa a lucrat ConȘI117105 ȘI cu bună 
«crediuță la bhpografia cârfilor bisericesti, adu- 
«Cându-i servicii însemnate, Supunându-se respec- 
«Zu0s și ordinelor ce a priimit dela Sfântul Sinoal 

„= «în diferite împrejurări. 
_< oz, dară, negăsind nimic în sarcina Al-dui di- 
«7eclor al âl fografiei cârfilor bisericeşti care să-i 
Zănpromită cahitatea de director al acelei însti- 
«Zuțiuni, îl considerăm justificat şi apărat». 

" Pentru desăvârșita restabilire a adevărului, mai 
adăogăm că, în ședința Sfântului Sinod dela 19 Oc- 
tobre 1905, P. S. Atanasie Mironescu, Episcopul 
Râmnaicului-Noului-Severin, a declarat că'și retrage 
raportul contra d-lui Chiricescu, director al tipogra- 
fiei cărților bisericești, iar Sfântul Sinod a luat act 
cu mulțumire, î în unanimitate, de acea declarațiune. 

No. 25.656. 
1905, Octobre 27. («Monitorul Oficial» No, 168/1905.)



Bucureşti, în 151, Seplembre 1905. 

  

„DIRECŢIUNEA 

TIPOGRATIEI CĂRŢILOR, BISERICEȘTI 

No. zo2. 

Chat! Sea Sfunțite Stăpân, 

Pe lângă Ordinul Inalt Prea Sfinţiei Voastre cu 
No. 97 din 18: Mai 1905 am priimit, în copie, Ra- 
portul înregistrat sub No. 171/1905, făcut contra 
mea și cetit în Sfântul Sinod, în ședința dela 13 Mai 
1905, de către Prea Sfinţitul Episcop al Râmnicului 
Noului Severin D. D. Doctor Atanasie Mironescu. 

Cu cel mai profund respect mulțumesc Sfântului Si- 
nod pentru învoirea ce "mi-a dat ca să spun şi eu 
cuvântul meu, față cu invinuirile ce mi se aduc. 

Răspunsul meu îl prezint tipărit, pentru două con- 
sideraţiuni: 

1) pentrucă Raportul cu No. 171/1905, ce mi s'a 

Înalt Prea Sfinţiei Sale 
Inalt Prea Sfintitului Preşeainte al Sfân- 

fului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale 
Ortodoxe Române. 

Loco. 
n a ae
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trimis în copie, sa publicat în întregime și cu note 
explicative în o foae bisericească numită «Cuvântul 
Adevărului» dela Râmnicu-Vâlcea, mzoziforu/ oficios al 
Sfintei Episcopii a Râmnicului Noului Severin, și în 
ziarul politic « Voința Naţională» ; 

2) pentru ca fiecare |. P. S. și P. S. Membru al 
Sfântului Sinod să-l aibă la îndemână spre a'l putea 
cercetă și apreciă mai cu uşurinţă. 

Căutând a pune oare care ordine în invinuirile din 
Raportul în cestiune, se constată: 

Contul de gestiune al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti pe a- 
nul îinanciar 1904—1905 nu sa trimis Sfântului Sinod decât 
după ce s'a hotărit de către Sfântul Sinod ca să se deă or- 
din expres. 

Afacerile 'Tipografiei sânt aproape lăsate în părăsire, căci: 
a). Lucrarea lui Teofilact nu s'a terminat încă. 
b). Noul Testament nici nu s'a început. 
c). Psaltirea, al cărei text a fost vizat de Comisiune încă 

din August 1903, de abia acum s'a terminat. 
d). Reimprimarea Mineelor și a altor cărţi nu s'a făcut. 
Directorul Tipografiei a uitat ce condițiuni i se cer spre 

a imprimă bine o lucrare. 
Directorul 'Tipografiei absentează adesea dela Tipografie, 

fără concediu şi fără suplinitor, şi, în ciuda legei cumulului 
și spre paguba Tipografiei, ocupă funcțiuni multiple, dintre 
cari cea de Administrator al Casei Bisericei este chiar incom- 
patibilă cu funcțiunea de Director al Tipografiei Sfântului Si- 
nod, fiind şi absurd a se controlă singur pe sine. 

Numai de formă Directorul Tipografiei a căutat a obține 
dela Sfântul Sinod autorizarea de a tipări cât mai multe cărți 
bisericeşti de ritual, ca să-'şi deă aparența de om activ. 

In gestiunea financiară a Tipografiei pe 1904—1905, Co- 
misiunea a constatat, cu mirare, că sa îndoit leafa secreta- 
rului, zis şi conservator, fără să se fi comunicat Sf-lui Sinod, 

Ministerul .de Culte și Instrucţiune Publică în loc să con- 
troleze, administrează “Tipografia; astfel s'a făcut sub Guver- 
nul trecut, dispunându-se ca transcrierea şi imprimarea lui 
“Teofilact să se plătiască din fondurile Tipografiei. Directorul 
Tipografiei n'a înștiințat pe Sf. Sinod despre aceasta şi ast- 
fel a lipsit dela datoria sa ca funcţionar ales de Sf. Sinod. 

In contul de gestiune se arată în mod stereotip incasările, 
cheltuelile, excedentele, dar nu şi situaţia anuală a depozitu-
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lui. Excedentul este iluzoriu când depozitul de cărți descreşte 
mereu, fără a se pune la loc alte cărți. 

Directorul Tipografiei ținând corespondenţă cu Sf. Sinod, 
prin Minister, dă a înțelege că a încetat de a mai fi la or- 
dinele Sf-lui Sinod. El este dator să corespundă direct cu Sf. 
Sinod în toate cestiunile. Directorul a crezut în mod ușurel- 
nic, că procedând astfel, va scapă de răspundere. Dar Di- 
rectorul s'a prins întrun vârtej, şi de frică să nu se înnece, 
se agaţă şi deun pai—adecă de Ministru—sprijin atât de slab! 
In această învălmășală el a indus în eroare pe Ministru, pu- 
nându-'l să semneze nu tocmai corespunzătoarea Adresă cu 
No. 6350/1905 către Sf. Sinod; el a atins demnitatea Sfân- 
tului Sinod, făcându-l să steă de vorbă cu șeful de ateliere 
al Tipografiei, un subaltern al său. 

Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericești voeşte să figureze 
printre membrii Comisiunei Sfântului Sinod, pentru revizuirea 
cărților respective, deși nimeni nu-l alesese, nici nu-'l auto- 
rizase pentru aceasta. Fără să aibă delegațiunea, şi cutez a 
zice, nici priceperea—zice P. S. Dr. Atanasie Mironescu—își 
atribue meritul de a fi revizuit textul cărţilor bisericești, însem- 
nând aceasta în câte o pisanie la sfârșitul cărților. Faptul a- 
cesta constitue un furt literar și un abuz de încredere. 

Răspunsul meu este acesta: 

1. Neprezentarea contului de gestiune pe 1904—1905. 

Cu privire la această invinuire, una se cetește în 
Raport și alta în Sumarul ședinței Sf. Sinod din 4 
Mai 1905,—Sumar pus la vot și aprobat fără vre o 
modificare, în ședința din 6 Mai 1905, fiind prezenţi 
toți 16 Membri ai Sf. Sinod, deci și P. S. Raportor. 

In Raport se zice: «în ședința dela 4 a. c., Comi- 
siunea prin subscrisul a rugat pe Sf. Sinod să hotă- 
rască a se dă ordin expres Direcţiunei Tipografiei și 
Comitetului redactor al revistei Biserica Ortodoxă Ro- 
mână, ca să trimită acele acte, când ele s'au și tri- 
mis». 

In Sumarul trimis Ministerului pe lângă Adresa Sf. 
Sinod cu No. 94 din 18 Mai 1905, înregistrată la Ad- 
ministrațiunea Casei Bisericei sub No. 13037, cetim: 
«Terminându-se comunicările, P. S. Episcop al Râm-
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nicului roagă a se interveni către D-l Ministru al Cul- 
telor ca să se pună în vedere Direcţiunei Tipografiei 
Cărţilor Bisericești să înainteze și Sfântului Sinod bud- 
getul şi darea de seamă de gestiunea financiară pe 
fiecare an, spre a luă cunoștință, așa dupre cum sa 
stabilit cu ocaziunea trecerei controlului financiar al 
Tipografiei și Revistei, la Administraţia Casei Bisericei. 
In urma discuțiunei urmată, se aprobă propunerea». 

Nici la Minister, nici la Tipografie nu s'a comuni- 
cat acea propunere, aprobată de Sf. Sinod. Nu s'a co- 
municat fiindcă eră de prisos, căci chiar în ziua de 
4 Mai 1905, când P. S. Dr. Atanasie Mironescu a 
făcut propunerea, contul de gestiune al Tipografiei 
eră la Cancelaria Sfântului Sinod, fiind trimis, în di- 
mineața acelei zile, de către Administrațiunea Casei 
Bisericei, pe lângă Adresa cu No. 6250 din 4 Mai 1905. 

Dacă P. S. Episcop Atanasie—expresiunea Comisi- 
unei pentru Revistă și Tipografie—ar fi cercetat, ar fi 
scutit pe Sf. Sinod de a dâ un vot, căruia, prin forța 
împrejurărilor, a trebuit să nu i se deă curs. Ziua de 
4 Mai 1905 eră ziua a doua de şedinţă, din sesiunea 
de primăvară a Sf. Sinod, iar nu ultima. Deci, tim- 
pul nu eră înaintat. 

Contul de gestiune al Revistei pe 1904—1905 a 
fost prezentat Administraţiunei Casei Bisericei în ziua 
de 7 Mai 1905 (Raportul No. 23, înreg. la No. 11940) 
și s'a înaintat Sfântului Sinod pe lângă Adresa cu No. 
6497 din aceeași zi, şi, totuşi, din aceasta nu s'a făcut 
vre un caz. 

Prin urmare, prima invinuire cred că nu mă 
atinge, contul de gestiune fiind dat la vreme. 

2. Afacerile Tipografiei sânt aproape lăsate în părăsire. 

Mulţumesc respectuos P. S. Sale pentru buna vo- 
ința ce are de a zice, «că afacerile Tipografiei sânt 
aproape lăsate în părăsire», iar nu cz Zotul lăsate în 
părăsire, ceea ce tot însemnează ceva.
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Pe ce întemeiază P.S. Dr. Atanasie Mironescu a- 

ceastă invinuire? Pe următoarele: 

a. Lucrarea Îni Teofilact nu sa terminat încă. 

Da! Lucrarea aceasta nu e încă terminată. Dar a- 
ceastă constatare nu e de natură a formă convinge- 
rea, că afacerile Tipografiei sânt aproape lăsate în 
părăsire. Cartea aceasta eră menită a se prezentă cu 
ocaziunea serbărilor dela lași din luna Octobre anul 
trecut. Cât pe-aci eră să nu se prezinte la timp nici 
vol. Î, din cauză că prefața la «Teofilact» și tabla de 
materii la volumul întâi, P. S. Raportor Atanasie Miro- 
nescu le-a prezentat Tipografiei în luna Septembre 1904 
(una miă nouă sute patru), după ce, celelalte coale ale 
vol. | erau deja imprimate din luna Aprilie 1904. Ultima 
coală din vol. | complect s'a imprimat la 25 Septem- 
bre 1904. Scriptele Tipografiei sânt de față; lucrul “ 
se poate controlă. Din Aprilie 1904 și până în Sep- 
tembre 1904, adecă timp de 5 luni, s'au imprimat 26 
coale din volumul al doilea. Din Octobre și până la 26 
Noembre 1904 s'au imprimat alte 12 coale din vol. II, și, 
totuși, Tipografiei nu s'a dat spre tipărire restul acestui 
al Il-lea volum decât spre sfârșitul lui Ianuarie 1905 (una 
miă nouă sute cinci), până când se tipăriseră 6 coale 
din vol. Il. Coala 7 din acest volum s'a dat Tipo- 
grafiei spre tipărire la 16 Februarie; de atunci şi până 
la 2 Mai 1905 s'au tipărit 15 coale din vol. III. Dacă 
în 5 luni s'au tipărit 26 coale din vol. II, cred că sânt 
destule 15 coale din vol. ÎI], tipărite în 21/, luni, căci, 
proporţional, s'au tipărit mai mult cu două coale. 

lacă tabloul de tipărirea lui Teoflact:



  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

    

  

  

    

F; Yo. DAT A & %o, DATA 
$ ooalei ag z. ” $ ooalei LLP ra sareaza SpA 

5 Anul LUNA Ziua = Anul LUNA Ziua! 

1| 1 1903| Octobre labil 19 io! rulie lau! 
> 2 > > 17% > 20 > > 97| 
> 3 > > 216 > 21 > > | 27 | 

> 4 > > 30) > 22 > > 30 | 

> 5 > > 304 > 23 > August 4; 
> 6 > Noembre 3% > | 24 » > 9 
> i > > 5) > 25 > > 11 
> 8 > > 114 >» | 26 > > 19! 
> 9 > > 149 1 ] > Scptembre | 9; 
> 10 > > 19) > UI > » 11 

» 11 > >» 25| > IjI > > 17: 

> 12 » > 29% > 11/,1V| » > 18 
> | 13 > | Decembre 8% > 11,IV| » > 18 
> 14 > > 104 > | 35%] » > 25 | 
> 15 » > 15% > | 36%) > > 25 
> 16 > > 20 d IL | 27 > Octobre 110 
> 17 » > 3l4 >! 28 > > 10 
> 18 > > 31%) » 29 > > 10 
> 19 [|1904| Ianuarie 34| 30 > > 28 
> 20 > > 10% > 31 > > 28 
> 21 > > 12% » | 32 > > 28 
> 22 > > 164 >» | 33 > Noembre 2 
> 23 > Februarie il >| 34 > > 2 
> 24 > > 11% > | 385 > > 24 
> 25 > > 194 » 36 > > 24 
> 26 > > 234 » 37 > > 25 
> 27 > > 26 9 » 17, 38 > > 25 | 

> | 28 > Martie SYI| 1 > > 26 | 
> 29 > > 84 > 2 > Decembre 2! 
> 30 > > 9) » 3 > > 8 | 

> 31 > > 10% > 4 > > 13 
> | 82 > > 114 11 | 38%) 111905! Ianuarie 3 
> 33 > Aprilie 5) > 117,391 » > 4 
> 34 >» > 6XIII 5 > > 8! 
> | 1/35 > > 64 >» 6 > > 8 

II 1 > > 9)II| 40 > > 13 
> 2 > > 294 >» |1 ul >. > 25 
> 3 > > 29 € >» 15 41 > > 26 
> 4 > Mai 22 > III '7 > Februarie | 16 
> 5 > > 22 d >» 8 > > 16 

> 6 > > 22% » 9 > > 16 
> “7 > > 22)» 10 > > 16 

> 8 > > 26% >» 11 > Martie 4 

> 9 > Iunie 3%»! 12 > > 4 
> 10 > > 3 > 13 > > 4 | 
> 1 > > 6yY > 14 > > 4 | 

> 12 > > 6$ > 15 > > 21! 
> 13 > > 10) > 16 > > 21] 
>! 14 > > 18% > | 17 > Aprilie 5! 
> 15 > Iulie 5 > | 18 > > 11| 
> 16 > > 5 > 19 > > Ti 

> 17 > > 54 > | 20 > > 13! 
> 18 > > 219) » 21 > Mai 2 | 
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Prin urmare, cu regularitatea cu care s'a pre- 
dat Tipografiei materialul, cu aceeași regulari- 
tate s'a și imprimat. 

d. Noul Testament nici nu sa început. 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu se mulțumește a zice, 
că imprimarea Noului Testament s'a hotărit de St. Sinod 
din toamna anului 1903. Pentru cetitor rezultă din a- 
ceastă afirmare, că au trecut de atunci aproape doi ani, 
şi, totuși, imprimarea nu s'a început. Ţin a rectifică, că 
aprobarea de a se imprimă Noul Testament, nu e din 
toamna anului 1903, ci din 14 Mai 1903 (Ordinul No. 
130 din 19 Mai 1903 al Sfântului Sinod). Dar, ori 
cum o fi, după P. S. Sa rezultă că, Directorul Tipo- 
grafiei este vinovat de încetineală, de nepăsare, față 
de interesele Tipografiei. 

P. S. Sa mai zice în Raport că, Comisiunea, din 
care făceă parte și P. S. Episcop Atanasie Mironescu, 
a revizuit Noul Testament, dar nu spune când. Spun 
eu: în lulie 1904. Care va să zică: dela aprobarea 
dată de Sf. Sinod și până la priimirea textului la Ti- 
pografie, a trecut un an și două luni, cu toate că Di- 
rectorul Tipografiei a provocat și oficial, cu No. 373 
din 19,9 Februarie 1904, pe P.P. S. S. Membri din 
Comisiune, de a-i dă textul Noului Testament. 

Textul Noului Testament, P. S. Dr. Atanasie Mi- 
ronescu la trimis Tipografiei în Iulie 1904, adecă cu 
două luni mai înainte de a se prezentă vol. | din «Te- 
ofilact», cu ocaziunea serbărilor dela laşi. Eră cu pu- 
tință ca imprimarea să se înceapă atunci? Nu! Și iacă 
de ce: Din Adresa cu No. 143 din 21/. Septembre 1903 
a Directorului Tipografiei Cărţilor Bisericești către P. 
S. Sa, P. S. Sa știe, că Tipografia nu dispune de mai 
mare cantitate de caractere garmond, decât de atâta 
cât Sar putea culege două coale, format 6 quadraţi. 
« Teofilact» este o carte care cuprinde o mulțime de 
note subliniare mari, așa de mari, în cât pagini a-
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proape întregi sânt ocupate numai de note. Aceste 

note, după alegerea P. S. Sale (Rezoluţia înreg. la Ti- 

pografie sub No. 290 în %/,, Septembre 1903), se 

imprimau și se imprimă cu caractere garmond. Tot 

aceste caractere au fost alese şi pentru tipărirea No- 

ului Testament, de către Comisiunea respectivă, din 

care făceă şi tace parte și P. S. Sa (să se vadă Ra- 

portul aprobat în ședința Sf. Sinod dela 14 Mai 1903 

şi comunicat Direcţiunei Tipografiei Cărţilor Biseri- 

cești de către Administrațiunea Casei Bisericei pe lângă 

Ordinul cu No. 22267 din 22 Noembre 1903). «e- 

ofilact» are formatul: 11 quadraţi lungimea și 6!/, qua- 

drați lățimea. Noul Testament are formatul: 75, qua- 

draţi lungimea, 5 quadrați şi 3 linii lățimea. Prin ur- 

mare, când trebuiă să se deă zor ca să fie gata de ser- 

bări cel puţin vol. I din «Teofilact» și litera eră ocupată 

cu imprimarea acestei lucrări, altă cantitate ne mai 

putându-se procură, mai puteă fi vorba de începerea 

Noului Testament? 
Și apoi: a uitat P. S. Sa, că îndreptând textul por- 

ței unui Nou Testament tipărit în anul 1898, în Ti- 

pografia Curţei Regale F. Gsbl Fii din Bucureşti, a 

şters însuşi P. S. Sa cu mâna proprie a P. S. Sale 

anul 1898 și l'a înlocuit cu anul 1905 (una miă nouă 

sute cinci)? Textul e de față. Acel text a fost revi- 

zuit de P.P. S. S. Membri din Comisiune spre a se 

tipări în Tipografia Cărților Bisericeşti. P. S. Dr. Ata- 

nasie Mironescu a prefăcut pe 1898 în 1905 fiindcă 

ştiă bine, că Noul Testament n'o să se poată tipări 

până în anul 1905. 
Lucrul astfel fiind, de ce se acuză Directorul 

Tipografiei, că încă nu s'a început imprimarea No- 

ului Testament? 
P. S. Sa mai zice, la 13 Mai 1905, în Raport, că 

Noul Testament «nici nu s'a început». Dacă P. S. Sa 

ar fi binevoit să se înformeze dela Tipografie, s'ar fi 

încredinţat, din scripte, că Noul Testament e în lucru 

din luna Aprilie 1905.
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Dar poate să se zică: cum e cu putință acum să 
se imprime, de o dată, și restul din « Teofilact» și «Noul 
Testament», când nu sânt destule caractere garmond? 
Răspund: Serbările dela Iași au trecut. Nu mai a- 
vem nici un zor. Tipografia a cheltuit și va cheltui 
destul pentru o carte voluminoasă, în vederea unui 
profit material problematic, dat fiind numărul restrâns 
de cumpărători. Tipografia are deci trebuință să tră- 
iască şi din alte resurse, îndreptându-și activitatea și 
în alte direcțiuni. Totuşi nu se va negligiă continuarea 
și terminarea cărței lui Teofilact, mai ales că actualul 
Ministru de Culte şi Instrucțiune Publică, Domnul Mihail 
Vlădescu, a pus la adăpost pe Tipografia Cărţilor Bise- 
ricești de neajunsul de a ţine cine ştie câtă vreme în 
depozit, o carte care costă mii de lei. Vom lucră mai 
încetișor la «Teofilact», mai repejor la Noul Testa- 
ment, dar în măsura ce ne-o dictează materialul tipogra- 
fic de care dispunem, căci caractere pentru locurile 
paralele la Noul Testament nu avem decât pentru o 
coală, cât și în măsura ce ne-o dictează greutatea corec- 
tărei la Noul “Testament, numai eu făcând câte patru 
corecturi la fiecare coală. Și astfel vom merge tot 
înainte, ca și în trecut, când P. S. Dr. Atanasie Mi- 
ronescu «avea o deosebită plăcere a constată..... ce 
activitate vie domniă la Tipografie». 

€. Psallirea, vizată de Comisiune încă din Augusl 7903, 
abia acum s'a terminat. 

Ţin să se noteze, că e vorba de o carte vizază, iar 
nu revizuită, și cu drept cuvânt, căci se știe, că Sf. 
Sinod a delegat din parte-Și membri ca să revizuiască 
împreună cu Directorul Tipografiei—precum voiu pro- 
bă mai la vale—iar nu să vizeze textele cărților bi- 
sericeşti, 

In adevăr, membrii Sfântului Sinod, delegaţi în Co- 
misiunea de revizuire, dar nu amândoi, adecă P. S. 
Episcop al Argeșului D. D. Dr. Gherasim Timuș și P. Ş.
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Episcop al Râmnicului Noului Severin D. D. Dr. Ata- 
nasie Mironescu (P. S$. Episcop al Hușilor Silvestru 
Bălănescu, al treilea delegat în Comisiune, nu mai trăiă), 
ci numai unul din ei: al Râmnicului, a zâzaz «Psaltirea», 
şi nu în August 1903, cum se pretinde, ci fără dată. 
Psaltirea, în baza căreea aveă a se face noua ediţiune, 
s'a comandat la Sf. Monastire Neamţu de către Di- 
rectorul Tipografiei la 3/,; Septembre 1903 (Adresa 
No. 130), a sosit și sa și plătit la %/. Septembre 
1903 (actul justificativ No. 143). Eră, deci, cu putință 
ca vizarea să se facă în August 1903? Apoi: eră cu 
putință ca imprimarea să se fi început chiar atunci? 
Nu! P. P.S. S. Membri din Comisiune, doi la număr 
(P. S. Dr. Atanasie Mironescu face însă Raportul în nu- 
mele a 3), le-a trebuit un an și două luni pentru ca să re- 
vizuiască Noul Testament; cât timp îmi acordă însuși 
P. S. Raportor ca să fi putut revizui eu singur, textul 
Psaltirei, vizaz de P. S. Sa? Cât timp mi-a trebuit, cât 
nu mi-a trebuit, destul că Psaltirea am dat-o la tipar în 
ziua de 15 Iulie 1904, și după 8 luni eră tipărită gata, în 
două culori. Lucrul cu revizuirea textului și imprima- 
tul a mers încet pentru ca să dau loc și altor lucrări 
de-ale Sf. Sinod, ca: Iconografia, Teofilact, Pâne spre 
ființă, etc.; de-ale particularilor, ca: Teologia dogmatică 
vol. IV traducere după Silvestru dela Canev, Intro- 
ducerea în Noul Testament de Dr. ]. Cornoiu, Arhe- 
ologia Biblică și Introducerea în Vechiul Testament, 
alcătuite de mine, Celibatul civil... de B. Mangâru, 
Gramatica muzicală de ]. Zmeu, Regele Carol tradu- 
cere de Coșbuc, Despre salariu de Cosmulescu, etc.; 
apoi, revista «Biserica Ortodoxă Română» de 7!/, 
coale pe fiecare lună; imprimate (ca: registre, conturi, 
state, bonuri, etc.) dela Casa Şcoalelor și Casa Bise- 
ricei pentru suma de peste 8.000 lei; alte multe și 
felurite imprimate mai mărunte. Lucrul a mai mers 
încet și în vederea, că în depozit mai erau destule exem- 
plare de vânzare din ediția a doua a Psaltirei. La sfâr- 
șitul anului trecut financiar, adecă la *!/,, Martie seara
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1905, mai erau în depozit, din ediţia II, 19 exem- 
plare, și Psaltirea edițiunea III, de care vorbește P. S. 
Dr. Atanasie Mironescu, eră deja imprimată azuzci, iar 
nu acum, adecă la 13 Mai 1905, cum afirmă P. S. Sa. 

Și la urma urmelor, aș mai înțelege pe P.S. 
Raportor să-'mi facă invinuiri pentru imprimate 
neterminate, dar să vie în Sf. Sinod și să mă 

învinuiască că am terminat de imprimat Psalti- 
rea, aceasta n'o pot înţelege. 

d. Reimprimarea Mineelor și a allor cărți nu s'a făcut. 

Retipărirea «Mineelor» am cerut-o eu Sfântului Sinod 
prin Raportul No. 24 din €/, Mai 1903. Cu Ordi- 
nul No. 113 din 14 Mai acelaș an, nu din sesiunea 
de toamnă a anului 1903, cum se zice în Raport, mi 
s'a comunicat, că Sf. Sinod, în vederea Raportului Co- 
misiunei pentru Revistă și Tipografie, privitor la Ra- 
portul meu No. 24/,9y a aprobat, între altele, a se 
imprimă și Mineele, in 3000 exemplare, «pe hârtia 
cea mai bună (cârpă). 

Administrațiunea Casei Bisericei prin Ordinul cu 
No. 10998 din 5 lunie 1903 întreabă: cât va costă 
lucrarea? Prin Raportul cu No. 123/,yy am răspuns, 
că înainte de a se termină cu tipărirea, nu pot pre- 
ciză cât va costă, mai ales că nu la toate cărțile— 
erau mai multe—mi se indică formatul, și la nici una 
nu se precizează felul caracterelor tipografice. Hârtia 
de cârpă pe care se cere a se imprimă Mineele (12 
volume de câte 28 coale aproximativ), costă 192 lei 
mia de coale, ceea ce însemnează că numai hârtia 
pentru imprimatul numai al Mineelor, întrun tiraj așa 
de mare, ar costă vr'o 200.000 lei. Și am sfârșit ast- 
fel: «Rămânem în așteptarea hotărârei ce se va luă». 

Atunci Casa Bisericei ne-a cerut situaţiunea fon- 
dului Tipografiei și a numărului Mineelor, ce se mai 
află în depozit (Ordinul No. 19019 din 19 Sept. 1903).



— 44 — 

Am arătat situația fondului, prin Raportul No. 154 
din %/3 Septembre 1903, la care am anexat Refera- 
tul No. 263/1903—1904 al Părintelui Secretar-Con- 
servator dela această Tipografie, privitor la situațiunea 
Mineelor. Casa Bisericei a răspuns prin Ordinul No. 
21231 din 1 Noembre 1903: «pentru moment nu- 
mărul Mincelor fiind îndeajuns, în depozitul acelei Ti- 
pografii, vom mijloci la timp pentru retipărirea lor». 

Rezoluțiunea ce am pus pe acest Ordin, este a- 
ceasta: «Se va răspunde». 

lacă și răspunsul meu cu No. 275 din *%/, No- 
embre 1903: 

„Cu privire la Ordinul D-Voastre No. 21231/1903 avem 
„onoare a Vă aduce la cunoştinţă că, deşi pentru acum avem 
„Minee «lestule, totuşi retipărirea lor n'ar trebui începută prea 
„târziu, căci lucrul de revizuire și tipărire trebuind să dureze 
„câţiva ani, putem ajunge în situațiunea de a nu mai aveă 
„Minee de vânzare, și, deci, interesele bisericești vor fi în 
„suferinţă. 

„Având în vedere starea financiară a acestei Tiporafii, este 
„imposibil a retipări Mineele pe hârtie de cârpă, precum am 
„avut onoare să Vă arătăm printr'un Raport anterior. De a- 
„ceea credem că e bine a se retipări pe aceeași hârtie pe 
„care s'a retipărit Apostolul ediţia III-a şi Octoihul cel mare 
„ediţia Il-a,—hârtie destul de bună şi puternică, care s'ar mai 
„puteă întări prin adăogirea a 5 kilograme greutate la fie- 
„care miă de coale. Anexez o coală din hârtia în cestiune, 
„care, chiar dacă ar rămâneă aşa, este destul de rezistentă, 
„avându-se în vedere cunoscuta împrejurare, că fiecare Minei 
„nu se întrebuinţează în biserică decât o lună pe an, așa că 
„durabilitatea Mineelor este asigurată pentru cine ştie câtă 
„Vreme. 

„Dacă ar fi să se retipăriască Mineele pe hârtie din care 
„anexăm model, această Tigografie ar trebui să numere vr'o 
„50 sau 60 mii de lei. Această cheltuială fiind greu de su- 
„portat de o dată, Vă rugăm, D-le Administrator, să ne daţi 
„autorizarea pentru a intră în înţelegere cu fabrica de hârtie 
„Leykam Josefsiha! din Viena, furnizoarea de hârtie a acestei 
„Tipografii, precum este cunoscut D-Voastre, ca să ne pro- 
„cure hârtia necesară pentru Minee, pe care hârtie so putem 
„achită treptat în timp de zece ani. 

Casa Bisericei a răspuns la 8 Decembre 1903 prin 
Ordinul cu No. 23089: «de oare ce din Mineele ti-
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părite mai sânt în depozit vre o opt sute de exem- 
plare, nu e încă momentul a se începe tipărirea altei 
serii de Minee». 

Prin urmare, Administrațiunea Casei Bisericei, care 
are controlul material asupra Tipografiei Cărţilor Bi- 
sericești, a amânat imprimarea Mineelor, și, totuși, în 
Raport se ceteşte: «va trece mult timp până vor fi 
imprimate, dacă starea de fapt a Tipografiei va dăinui 
și pe viitor», adecă dacă va mai aveă ca Director pe 
subscrisul. 

Aceasta este justificarea mea, cu privire la Mi- 
nee. Rog respectuos pe P. S. Raportor, care ştie 
atâta de bine datele când s'au aprobat și s'au vi- 
zat sau s'au revizuit imprimatele, să binevoiască 
a arătă Sfântului Sinod: Când a revizuit P. 

S. Sa sau P. S. Gherasim Timuș Mine- - 
ele? Și: Când le-a trimis Tipografiei, spre 
împrimave ? La ambele aceste întrebări nu se 

va răspunde afirmativ. Și dacă, eu, totuși, aș fi 
imprimat Mineele, de sigur P. S. Dr. Atanasie 
Mironescu ar fi cerut în Sf. Sinod ca ele să se 
tipăriască din nou, pe contul D-lui Chiricescu, 
căci el n'a avut în vedere textul pe care Comi- 
Siunea ar fi avut de gând să-l vizeze. 

P. S$. Sa vorbeşte și de «alte cărți» pe cari Di- 
rectorul Tipografiei nu le-a imprimat, dar nu bine- 
voește a spune pe nume acele cărți. 

Poate că este vorba de tipărirea «Panihidei» la un 
loc cu «Rânduiala înmormântărei mirenilor», pe care am 
cervt-o prin Raportul No. 44 din 12/,, Mai 1898, dar 
Sf. Sind, prin Ordinul No. 139 din 19 Mai 1898, n'a 

aprobat-o, în vederea Raportului făcut de P. S. Dr. 
Atanasie Mironescu, 

Sau poate că este vorba de tipărirea «Cărţei de 
Duhovnicie» în a doua edițiune, pe care am cerut-o
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prin Raportul No. 248/1898, dar Sf. Sinod, prin Or- 
dinul No. 308/1898, n'a încuviințat-o. 

Sau poate că este vorba de tipărirea «Pidalionului», 
pentru care am cerut Sfântului Sinod cuvenita apro- 
bare, prin Raportul cu No. 239 din *%/,. Octobre 1898, 
dar Sf. Sinod, prin Ordinul cu No. 302 din 23 Oc- 
tobre 1898, în vederea Raportului Comisiunei pentru 
luarea socotelilor Tipografiei şi Revistei, asupra Ra- 
portului meu cu No. 239/1898, n'a aprobat a se ti- 
pări şi Pidalionul. 

Sau poate că este vorba de «Tipicul bisericesc», pen- 
tru a cărui reimprimare am făcut cerere la Sf. Sinod, 
prin Raportul cu No. 24 din %/,; Mai 1903, dar în 
Ordinul Sf. Sinod cu No. 113 din 14 Mai 1903, între 
cărțile aprobate a se reimprimă, în vederea Rapor- 
tului Comisiunei pentru Revistă şi Tipografie, privi- 
tor la Raportul meu cu No. 24/1903, nu figurează 
Tipicul bisericesc. Dacă se va întâmplă cumva ca, 
chiar anul acesta să nu mai avem Tipice bisericești de 
vânzare, apoi tot Directorul Tipografiei va fi vinovat? 

Dacă acestea sânt cărţile neimprimate la cari se 
face aluziune—altele nu cunosc—atunci se vede 
lămurit cauza neimprimărei lor. 

Mai departe, când voiu răspunde la invinuirea de 
sub No. 6, voiu probă că, toate cărțile ce am cerut 
eu să se imprime și s'au aprobat, sau imprimat, aşa 
că nu eră de nevoe să zică P. S. Dr. Atanasie Miro- 
nescu, că eram dator să imprim de preferință acele 

«alte cărți», ori cât de multe împrimate particulare mi 
sar fi prezentat, căci pentru aceasta aveâm prevăzut 

în budget fond spre a angajă lucrători extraordinari. 
P. S. Sa ne vorbește de imprimate particulare și 

de fond pentru angajare de /ucrâtori extraordinari (7). 
Nu mă dau înlături de a stă de vorbă și pe această 

temă. In tabloul ce urmează se vede suma ce am a- 
vut la dispoziţiune ca fond pentru cazul sporirei numă- 
rului lucrătorilor, şi suma ce am realizat din impri- 
mate particulare:



      

  

  

    
    

CHELTUELI. Venituri din 
Anii e ozorrzaprrzzarrel + — imprimate 

Buăgotari. Aprobate. || Efectuate. particulare. 

Lei. ÎB.]| Lei. iB.] Lei. 'B.| Lei. ÎB.| Lei. ie. 

1898—1899 [| 3.000.:—!| 689.48 |—l 2.310.152] 16.010.158 
1899 —1900 [| 2.500. —|| 1.029.:75| — 1.410. 25] 13.457.193 
1900—1901 | 2.500. 71.180 —| 2.428.120] 14.160.128 
1901—1902 | 2.500..—| 591.65 = 1.908.l85|  7.775.[20) 
1902—1903 | 2.500. —|i 1.367.'58 
1903-—1904 | 2.500..—| 1.956.153 = 543.47] 11.400. 

| 1904-1905 | 2500. || 1528.35 = 971.165) 12.495. 
| Total: |L8.000. —|] 7.235..14 i-o 

1.132.142] 11.516.]81 
57 

764.86] 86.747.J08) 

  

  

              
Prin urmare, în 7 ani întregi am avut 18.000 lei 

ca fond pentru cazul sporirei numărului lucrătorilor, 
am cheltuit din acel fond 7.235 lei 14 bani, iar ve- 
niturile din imprimate particulare au fost de lei 86.747 
bani 08, adecă sa realizat mai mult cu lei 79.511 

bani 94 decât fondul întrebuințat. Cum este cu putin- 
ță să creadă și să afirme P. S. Dr. Atanasie Mironescu, 
că 689 lei 48 bani a putut să producă, întrun an, 
16.010 lei 58 bani, sau 71 lei 80 bani, a putut să 
producă, într'un an, 14.160 lei 23 bani, etc., sau su- 
ma totală de vr'o 8.000 lei, adunată pe 7 ani, a putut 
să producă suma totală de vr'o 80.000 lei, adunată pe 
7 ani, după cum se vede din tabloul de mai sus? 

Sa Un exemplu mai special: P. S. Dr. Atanasie Mirones- 
cu și P. S. Dr. Gherasim Timuș știu că, «Istoria Biseri- 
cească», 2 volume, tradusă de P.P. S. S.L.L.,sati- 
părit la această Tipografie, cu prețul acordat de P. P. 
S. S. L. L.. (anexa la Procesul Verbal No. 178 din %/, 
Noembre 1900), fiind membrii ai Comisiunei pentru lu- 
area socotelilor Revistei și Tipografiei. Imprimarea a du- 
rat dela 24 Noembre 1900 până la 31 Decembre 1901 
Și, totuşi, ultima rată din cost s'a plătit de P.S. Dr. Ghe- 
rasim Timuș, partea P. S. Sale, la 5/, Mai 1903, iar de 
P. S. Dr. Atanasie Mironescu, partea P. S. Sale, la %/,, 
Ianuarie 1904, mare parte din cost fiind trimis de P. 
P. C. C. Protoierei. Probabil că la acel timp se gânde- 
şte P. S. Dr. Atanasie Mironescu, când zice în Raport: 
«aveam o deosebită plăcere a constată până mai acum 

2. 
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un an și mai bine ce activitate vie domniă la Tipo- 
grafie». Pentru imprimatul acelei Istorii Bisericeşti am 
incasat și înregistrat lei 7.335 bani 50 (eliberând 15 
chitanțe Prea Sfințitului Doctor Gherasim Timuș, și 
21 Prea Sfinţitului Doctor Atanasie Mironescu), deși 
ca fond pentru sporirea numărului lucrătorilor pe acel 
an, au fost 2.500 lei. 

Prin urmare, nu numai din fondul în cestiune a 
trebuit să cheltuesc pentru imprimatele particulare, 
cum zice P. S. Dr. Atanasie Mironescu, că trebuiă și 
trebue să fac. Eu nu cunosc metodul de a cheltui te 
miri ce și a căștigă sume considerabile. 

3. Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericeşti a uitat ce con- 
diţii i se cer spre a imprimă bine o lucrare. 

Acest al treilea cap de acuzare P. S. Episcop Dr. A- 
tanasie Mironescu îl formulează astfel: « Această consta- 
tare făcută de Comisiune», adecă neimprimarea de cărți 
hotărâte de Sf. Sinod a se tipări, «s'a confirmat pe de- 
plin în sânul Sf. Sinod, chiar prin hârtiile cu rost și fără 
rost venite dela Direcţiunea Tipografiei şi discutate în 
ședința dela 11 c. Unele din aceste hârtii ne-au format 
chiar convingerea că Directorul Tipografiei a uitat ce 
condiţii i se cer spre a imprimă bine o lucrare, căci 
aveă aerul a reduce pe membrii Comisiunei pentru 
supravegherea imprimărei lui «Teofilact» la rolul de 
simpli corectori, rezervându-și sie ultimul cuvânt în 
imprimarea acestei lucrări, cum vom arătă mai departe 
că a făcut la imprimarea cărților bisericești de ritual». 

Se impune trebuința de a reproduce aici hârtiile 
la cari face aluziune P. S. Sa, numindu-le: «hârtii 
cu rost și fără rost». Acele hârtii sânt două: una 
cu No. 38 şi alta cu No. 39 din % Mai 1905, a- 
dresate de mine Inalt Prea Sfințitului Președinte al Sf. 
Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 

Acea cu No. 38 este aceasta: 
„Se ştie că, Sf. Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Orto- 

„doxe Române, în ședința din 8 Mai 1903, a priimit propu-
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„nerea de a se împrimă tâlcuirea epistolelor Sf. Apostol Pavel, 
„după Teofilact, făcută de fericitul întru pomenire Veniamin 
„Costache Mitropolit, şi a ales pe P. P. S. S. Episcopi al Ar- 
„geşului şi al Râmnicului Noului Severin, adecă D. D. Ghe- 
„rasim şi D. D. Athanasie, „ca să supravegheze această lu- 
„crare a imprimărei traducerei menţionate“. 

„In „precuvântarea“ la acea tâlcuire, tom. I, pag. VI, se. 
„ceteşte : „Sfântul Sinod aprobă propunerea şi alese pre e- 
„piscopii de Argeş și Râmnic 4 supraveghiă imprimarea“. 

„Această supraveghere a imprimărei, căci de revederea 
„manuscriplului după care se imprimă „Teofilact“ nu este 
„vorba în hotărârea de mai sus a Sf. Sinod, sa făcut de 
„P. P. S. S. Episcopi al Argeșului şi Râmnicului, la tom. | și 
„al Il-lea şi la primele 21 coate din tom. III și cel din urmă, 
„contribuind şi eu la exacta tipărire, 

„Totuşi, la 6 Mai acest an, P.P. S.S. L.L., înapoindu-mi 
„întru nimic cercetată corectura la coala 22 din tom. [II, mi-au 
„scris, în plicul oficial cu No. 33 al Cancelariei Sf. Sinod: 
„Comisiunea vevăzând manuscriptul după care se imprimă 
„Teofilact“ urmează că revizuirea coreciurilor încumbă di- 
„rectorului tipografiei, care este şi rămâne răspunzător de 
„greşelile tipografice ce s'ar constată în colile imprimate dela 
„această coală a 2l-a înainte“. 

„In menţionatul plic al Cancelariei Sf. Sinod negăsind nici 
„0 hârtie oficială, care ar purtă No. 33, şi, deci, neștiind dacă 
„hotărârea dela 8 Mai 1903 a Sf. Sinod urmează a se exe- 
„cută şi pe viitor sau nu, ca astfel, întru ce mă privește pe 
„mine ca Director ai acestei Tipografii, să nu cad sub învi- 

„nuirea că n'aş ține seamă de hotărârile Sfântului Sinod, cu 
„cel mai profund respect Vă rog să binevoiţi a dispune să 
„mi se comunice dacă, față cu cele expuxe, pot avea dreptul 
„să revizuesc corectura de care e vorba. în caz afirmativ mai 
„fac respectuoasa rugare, ca restul manuscriptului ce ur- 
„mează a se imprimă, să fie vizat de Onor. Comisiune res- 
„pectivă a Sf. Sinod. 

Hârtia cu No. 39 și timbrată este aceasta: 
„Cu cel mai profund respect înaintez în copie „Avizul“ de- 

„la 6 Mai 1905, ce am priimit în acea zi dela P.P.S.S.E- 
„piscopi al Argeșului și Râmnicului Noului Severin, în plicul 
„No. 33 al Cancelariei Sf. Sinod, prin care aviz, între altele, 
„Sânt înştiințat, că voiu fi chemat de P.P.S.S. L.L. la răs- 
„pundere înaintea Sfântului Sinod pentrucă în mod nedrept 
„ȘI abuziv am pus la sfârşitul cărţilor bisericeşti ce s'au im- 
„primat dela numirea mea ca Director al acestei Tipografii, 

„că eu am revăzut textele. 
„In virtutea dreptului de apărare, pe care legile noastre îl
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„garantează fiecărui cetățean român, îmi permit a Vă rugă, 
„l. P. S. Stăpâne, să binevoiţi a dispune ca să mi se acorde 
„acel drept, atunci când chestiunea va fi adusă în Sf. Sinod. 

Acestea sânt hârtiile numite de P. S. Dr. Atanasie 
Mironescu: «cu rost și fără rost». Care din ele este cu 
rost și care este fătă rost? P. S. Sa nu precizează. Eu 
pe amândouă le consider că sânt cu 7osf. Fără rost 
se poate privi «Avizul» din 6 Mai 1905, despre care 
este vorba mai sus și pe care îl transcriu aici, sub 
linie !). Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericești nu 
poate priimi nici Avize, nici Ordine dela Membrii sin- 
guratici ai Sfântului Sinod, ci dela Sf. Sinod prin |. 
P. S. Președinte al Sf. Sinod. Cei cari au dat şi au 
semnat «Avizul» și au dispus ca să mi se înainteze 
în plic, cu număr oficial din Cancelaria Sf. Sinod, 
fără ca în acel plic să fie vre o hârtie ce ar fi ema- 
nat dela Sf. Sinod, şi în condica pentru înregistra- 
rea hârtiilor eșite dela Sf. Sinod nu figurează vre una 
cu No. 33, pus pe plicul cu pricina;—cei cari au făp- 
tuit cele arătate, zic, au silit pe P. Cuc. Director al 
Cancelariei Sf. Sinod să comită cel puţin o neregula- 
ritate de cancelarie, ca să nu calific lucrul prin expre- 
siunea ce se cuvine. 

Hârtiile mele cu No. No.: 38 și 39/1905—1906 sânt 
așa de cu rost, încât P.P. S. S. Episcopi: Gherasim 
Timuș al Argeșului și Atanasie Mironescu al Râm- 
nicului Noului Severin s'au opus din răsputeri la în 
registrarea lor. Ele însă sa înregistrat. 

: AVIS | 
«Comisiunea revăzând manuscriptul după care se imprimă «Teofilact» 

«urmează că revisuirea corecturelor incumbă directorului Tipografiei, 

«care este şi rămâne răspunzător de greşelile tipografice ce sar con- 
«stată în colile imprimate de la această coală a 2i-a înainte. Dar de-aci 
«nu urmează că Directorul ar aveă drept a pune la sfârșitul cărței în- 
<sămnarea, că el a revăzut textul, cum a făcut cu nedrept şi abusiv pre- 
«cedentele tipărituri bisericeşti ce s'au imprimat de la numirea lui ca Di- 
«rector al tipografiei cărţilor bisericeşti, lucru pentru care va fi chemat 
«la răspundere înaintea Sf. Sinod de Comisiunea alesă anume pentru 
<revizuirea cărţilor bisericeşti de ritual. , 

<O dată cu aceasta se înapoiază corectura colei 22. 
(5.s.) Gherasim Argeşiu 

Alhanasie Râninic 
6 Mai 1905.
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Revin la conţinutul celor două hârtii, spre a puteă 
vedeă cum rezultă din ele invinuirea, că Directorul Ti- 
pografiei a uitat condițiunile ce i se cer pentru a im- 
primă bine o lucrare.— 

Prin hârtia cu No. 38 am făcut întrebarea aceasta: 
votul special, dat de Sf. Sinod la 8 Mai 1903, cu pri- 
vire la supravegherea imprimărei lucrărei lui «Teofi- 
lact», se mai menţine sau nu? 

Prin hârtia cu No. 39 am cerut să mi se deâ voe 
ca să mă apăr de o acuzațiune cu care eram amenin- 
țat de către P.P. S. S. membri din Comisiunea respec- 
tivă a Sfântului Sinod. 

Intreb: după care logică se poate deduce din 
acestea, că Directorul Tipografiei Cărților Bi- 
sericești a uitat ce conaifiuni i se cer spre a îm- 
frimă bine o lucrare? 

4. Directorul absentează adesea dela Tipografie, fără 
concediu şi fără suplinitor. 

P. S. Raportor Atanasie Râmnic, după ce a ce- 
tit în Sf. Sinod actul de acuzare contra mea, a pre- 
zentat o listă prin care cereă, între altele, să i se îna- 
inteze în copie de către subsemnatul: «ordin pentru 
aprobarea concediului, pentru desele absentări dela 
Tipografie, unele chiar în curs de săptămâni întregi». 
Acea listă am priimit-o pe lângă Ordinul cu No. 97 
din 18 Mai 1905 al Sf. Sinod. 

N'am numai un ordin pentru aprobare de con- 
cediu, ci mai multe: 

I). Prin Raportul cu No. 57 din 19, Mai 1898 am 
cerut Sfântului Sinod concediu de 30 zile, rugându-l 
să chibzuiască asupra persoanei ce mă va suplini. Prin 
Ordinul cu No. 155 din 22 Mai 1898 mi s'a acor- 
dat acel concediu și mi s'a lăsat libertatea în privința 
alegerei și recomandărei persoanei care aveă să mă 
supliniască pe timpul concediului. Prin Raportul cu 
No. 72 din 2%/, Mai 1898 am recomandat ca supli-



— 99 — Za 

nitor pe Secretarul-Conservator al Tipografiei. Prin 

Ordinul cu No. 175 din 26 Mai 1898 s'a aprobat. 

Inainte de a profită de acest concediu, am adresat 

Secretarului-Conservator al acestei Tipografii, D-lui 

Paraschiv Popescu, următorul Ordin cu No. 149 din 

15/,. lulie 1898: 

„Cu începere de azi orele 6 sâra voind a beneficia de con- 

„cediul ce mi-a acordat Sf. Sinod prin Ordinul No. 155/1898, 

„VE rog să binevoiți a V& conforma acceptărei pentru care 

„ați semnat chiar pe menţionatul Ordin. 

„VE încredinţez suma de lei dâuă mii (2.000) spre a face 

„față cheltuelilor eventuale în limitele budgetului. Ori ce plată 

„care se va face fără acte justificative în regulă, se va con- 

„Sidera ca nefăcută. 

„După cum ştiţi, acoperemiîntul caselor este așa de stricat 

„că plâuă în pod şi apa oprindu-se în anumite vase, ele tre- 

„buesc deşertate la fie-care ocaziune spre a nu se prejudicia 

„cărţile din pod şi localul. De asemenea în depozitul de cărți 

„de la Sf. Mitropolie, în timpul ploiei apa se introduce pe 

„Sub uşă şi pentru a nu se strica cărțile, este trebuință de 

„cercetare după fie-care pl6e. Pentru aceste considerente, VE 

„încredințez tâte cheile dela depozite. 

„Veţi executa tâte comandele oficiale și particulare în schim- 

„bul preţurilor fixate în tarif; veţi semna pentru mine t6tă 

„corespondenţa; veți elibera chitanţe din condica cu matcă; 

„pentru incasări, nu veți însemna nimic în „Jurnal“ sau în 

„Casa“, ci Vă veţi face cuvenitele însemnări în propriul car- 

„net. Așa și în privinţa cheltuelilor. 

„Veţi observa ca lucrul în ateliere să-şi aibă mersul nor- 

„mal. Concedii nu veţi acorda nimenui. 
„Vă încredințez şi cheile dela biurou cum și o parte din 

„cheile dela casa de bani“. 

II). In anul 1899 n'am avut concediu, dar fiind și 

Director al Cultelor, plecam din București și lipsiam, 

în interes de serviciu, o zi, două, trei. Ba în luna 

August 1899 am fost rugat înscris de însuşi P. S. Ra- 

portor, Dr. Atanasie Mironescu, Episcopul Râmnicului 

Noului Severin, ca să mă duc la P. S. Sa, la Sfânta 

Monastire Cozia, unde eră stabilit, ca în toate verile. 

M'am și dus de două ori. Recunosc, că pentru aceas- 

ta nu pot produce copie de pe vre un Ordin, dar dacă
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va fi trebuință, pot publică scrisoarea prin care P. S. 
Sa ma chemat. 

III). In anul 1900 am tost și în streinătate pentru 
ca să aduc la îndeplinire Ordinele cu No. No.: 234 
din 20 Noembre 1899 şi 27 din 31 Martie 1900 ale 
Sf. Sinod, privitoare la ornamentarea Cărței de rugă- 
ciuni ce s'a oferit A. S. R. Principelui Carol, la 3/4 
Octobre 1900. 

IV). In anul 1901 am fost iarăși în streinătate pen- 
tru ca să aduc la îndeplinire votul dat de Sf. Sinod 
la 16 Octobre 1900 (Ordinul No. 280 din 24 Oct. 
1900 al Sf. Sinod), cu privire la ornamentarea Căr- 
ței de rugăciuni ce sa oferit A. S.R. Principesei E- 
lisabeta, la 2/,, Septembre 1901. 

V). In anul 1902, anul în care am făcut magazia 
Tipografiei și am reparat radical localul Tipografiei, 
scoțându-l din ruina în care se găsiă, n'am avut con- 
cediu și nici n'am lipsit. 

VI). In anul 1903, anul în care Tipografia a tre- 
cut sub controlul material al Administrațiunei Casei 
Bisericei, am avut concediu 30 de zile, dela numita 
Administrațiune. 

lacă cererea de concediu cu No. 60 din 1/,. Iulie 

1903: 

„D-lui Administrator al Casei Bisericei. 

„Loco. 

„Fiind silit să lipsesc din București între 17 sau 20 lulie 

„Şi 20 August a. c., spre a-'mi vedeă de sănatate, am onoare 
„a Vă aduce la cunoștință, că las—ca și în trecut—prive- 
„&herea și conducerea acestei Tipografii, Părintelui Diacon Pa- 

„raschiv Popescu, secretar și conservator al depozitului de 
„Cărți, icoane şi hârtie dela această Tipografie. Sfinţia-Sa va 
„face vânzări şi operaţiuni provizorii de venituri şi cheltueli. 
„Cheltueli va face numai pe cele mici și de urgentă necesi- 

„tate. Pentru aceasta îi voiu lăsă la dispoziţie atâţia bani,
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„Câţi voiu chibzui că-i vor fi de neapărată trebuință. Aface- 
„rile importante ale acestei Tipografii le rezerv pentru mine 
„Şi le voiu dirige eu insumi din locul unde mă voiu află, și 
„de va fi vre o necesitate urgentă, mă voiu prezentă însumi 
„în persoană la această Tipografie, chiar în decursul timpu- 
„lui cât sânt nevoit să lipsesc, în ţară, iar nu în streinătate. Ul- 
„tima corectură ce-'mi este rezervată, mi se va trimite ca s'o 
„fac acolo unde mă voiu stabili. 

lacă și textul aprobărei din partea Administraţiunei 
Casei Bisericei, sub No. 16076 din 14 lulie 1903: 

„Domnului Director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti. 

„Subscrisul are onoare a Vă comunică cum că, am luat 
„cunoștință de cuprinderea raportului D-Voastre No. 60 din 
„14 Iulie curent, relativ la concediul D-Voastre, şi că apro- 
„băm ca în lipsa D-Voastre, afacerile Tipografiei să fie gi- 
„rate de Păr. Diacon Paraschiv Popescu, secretar și conser- 
„Vator al depozitului, în condițiunile anume arătate în cita- 
„tul raport. 

Administrator, P. GARBOVICEANU 
p. Contabii 

Al. Philimon 

Acest concediu lam și întrerupt, precum se poate 
constată din Procesul Verbal No. 167 din 3/4 Au- 
gust 1903. 

Conducerea morală a Tipografiei am putut-o face 
și din depărtare, cum, de altfel, fac toți aceia, cari 
au atribuțiuni într'o localitate, dar le exercită și din 
altă localitate. 

VID). In anul 1904, prin Raportul cu No. 123 din 
1/1 lulie 1904, am cerut concediu până la începutul 
lunei August 1904, începând de a doua zi după ser- 
barea celui de-al patrulea centenar dela moartea Dom- 
nului Ştefan-cel-Mare. Ca suplinitor am lăsat tot pe 
Păr. Diacon Paraschiv Popescu, secretar-conservator 
la această Tipografie. Casa Bisericei a dat aprobare 
prin Ordinul cu No. 16322 din 7 lulie 1904. 

Tot în anul 1904, în vederea Ordinului cu No. 
20834 din 29 Septembre 1904 al Casei Bisericei, 
am plecat la lași, adresând secretarului-conservator 
dela această Tipografie, Părintelui Diacon Paraschiv



Popescu, următorul Ordin cu No. 185 din 1 Oc- 
tobre 1904: 

„Fiind invitat oficial de D-1 Ministru al Cultelor și al In- 
„Strucțiunei Publice, de D-1 Primar al Iașului şi de P. Cuc. 
„Director al Seminariului „Veniamin“, spre a asistă atât la 
„Sfințirea bisericilor: Sf. Nicolae-Domnese și Sfinţii Trei I- 
„erarhi din Iaşi, cât şi la serbarea primului centenar dela în- 
„fiinţarea Seminariului „Veniamin“ din laşi, pe de o parte, 
„iar pe de alta având a duce la lași, pentru Familia Regală, 
„câteva exemplare din tomul 1 al tâlcuirei la „Cele 14 tri- 
„miteri ale Sf. Apostol Pavel“, traduse de Mitropolitul Ve- 
„niamin Costache, publicațiune imprimată pentru perpetuarea 
„serbărei numitului centenar;—las Cucerniciei ale în grijă 
„conducerea acestei Tipografii până la 5 Octobre 1904, „când, vrând Dumnezeu, voiu fi iarăși în Bucureşti. 

VII). Dela 1 Ianuarie 1905 am onoarea să fiu și 
Administrator al Casei Bisericei. Precum în anul 1899 
şi 1900, când eram Director al Cultelor, așa și de 
astă dată, lipsesc din București, în interes de ser- 
viciu, câte o zi, două, trei. La începutul lunei Fe- 
bruarie a. c. am lipsit mai mult de trei zile, nu «săp- 
tămâni întregi», precum se afirmă în Raportul P. S. 
Atanasie Mironescu. Am lipsit câte-va zile, ducân- 
du-mă la Gorj, cu ocaziunea alegerilor generale pen- 
tra Cameră și Senat, spre a-mi exercită dreptul ce- 
tățenesc de alegător, votând la colegiul | de Cameră 
și colegiul | de Senat. Absentarea aceasta de câteva 
zile a fost cu ştirea Domnului Ministru de Culte și 
Instrucțiune Publică, precum se constată din urmă- 
toarea hârtie oficială cu No. 14272 din 22 Iulie 1905, 
eșită dela Administraţiunea Casei Bisericei: 

»D-lui Director al T ipografiei Cărților Bisericeşti. 

»Doninule Director, 
»Domnul Ministru aprobând cele cuprinse în raportul Dom- „niei-Voastre No. 82 din a. C, avem onoare a Vă trimite în copie „acel raport, împreună cu rezoluțiunea Domnului Ministru. 
„Primiţi, Vă rugăm, Domnule Director, încredințarea de- „Osebitei noastre consideraţiuni. 

i 
p. Administrator, A7. Philimon 

p. Şeful Serviciului, E. Meşederu
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lacă și anexa acestei hârtii oficiale: 

„Copie după raportul No. 82 al Direcţiunei Tipografiei Căr- 

„ților Bisericeşti, înregistrat la No. 18088 din 16 lulie 1905 

„al Administraţiei Casei Bisericei. 

19 Iulie 1905 

Se aprobă. . 
VLĂDESCU 

  

Donmule Alinistru, 

„In calitatea mea de Administrator al Casei Bisericei aţi 

„binevoit a-'mi încuviință (temeiul No. 17562 din 9lulie 1905) 

„ca în timpul acestei veri, cu începere dela 15 lulie, să viu 

„deia Bușteni în Bucureşti de două sau de trei ori pe săptămână 

„ca să rezolvez şi să semnez corespondența dela Casa Biseri- 

„cei, iar în cazul când vor sosi hârtii urgente, în zilele în care 

„voiu fi la Buşteni, să mi se expedieze acolo spre rezolvare 

„Şi semnare. Aceasta până în luna Septembre a. c. 

„Eu fiind şi Director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, res- 

„pectuos Vă rog să am aceeaşi încuviinţare, lăsând condu- 

„cerea acestei Tipografii, ca și până acum, cum am făcut Şi 

„în luna Februarie a. c.—cu învoirea verbală a Domniei- 

„Voastre—pe timpul alegerilor generale pentru Cameră și Se- 

„nat;—lăsând, zic, conducerea acestei Tipografii, Părintelui 

„Secretar-Conservator, Diacon Paraschiv Popescu, rezervân- 

„du-mi facerea corecturilor ultime la imprimatele ce se tipă- 

„resc sub auspiciile Sfântului Sinod şi a dă curs lucrărilor 

„mai importante. Venind în fiecare săptămână în Bucureşti, 

„voiu vedeă şi în persoană de interesele Tipografiei. Această 

„încuviinţare Vă rog să o am ori de câte ori interesele de 

„serviciu ale Casei Bisericei mă vor face să lipsesc din Bu- 

„cureşti. 
Director, Dr. CONST. CHIRICESCU 

(L, S.A.C.B.) 
Pentru conformitate 

Anton Ştefănescu 

Cu toate acestea, nici în luna Iulie, nici în luna 

August n'am putut beneficia de încuviințarea despre 

care este vorba aici. 

Deci, dela Tipografie n'am lipsit «fără a luă 

concediu dela cineva și (fără) a luă măsuri de 

suplinire în timpul absenței dela post»; din con- 

tra, când am fost silit să lipsesc, am avut conce- 

diu şi suplinitor, și am luat toate măsurile pentru 

bunul mers al Tipografii.
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5. Directorul Tipografiei ocupă funcțiuni multiple. 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu nedeterminând acele 
«funcțiuni multiple» ale Directorului Tipografiei, afară 
de acea de Administrator al Casei Bisericei, trebue 
să le arăt eu pe toate, în ordinea în care le-am do- 
bândit: sânt Profesor la Facultatea de teologie, Direc- 
tor al Tipografiei Cărţilor Bisericești, Decan al Facul- 
tăței de teologie, Profesor la Seminariul particular «Ni- 
fon Mitropolitul» şi Administrator al Casei Bisericei. 

P. S. Sa zice: «în ciuda legei cumulului,.... ocupă 
funcțiuni multiple». Se ştie însă că, legea asupra cu- 
mulului, tratează cu delicateță persoanele cari ocupă 
funcțiuni ce se profesează în virtutea unei alegeri. Ca 
funcțiuni pentru cari am fost ales și confirmat, nu nu- 
mit, am pe cea de Director al Tipografiei și pe cea 
de Decan al Facultăţei de teologie. Pe când pentru 
postul de Director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, 
cercul eligibililor este destul de larg, pentru postul 
de Decan, acel cerc este restrâns, cuprinde numai pe 
profesorii Facultăţei respective. Ca Decan al Facul- 
tăței de teologie sânt neîntrerupt din anul 1900 luna 
Noembre, când eram deja Director al Tipografiei, cu 
începere din luna Noembre 1897, și, totuși, P. S. Dr. 
Atanasie Mironescu n'a întrebuințat, timp de 4 ani și 
jumătate, expresiunile: «în ciuda legei cumulului», la 
adresa mea. 

La catedra dela Facultatea de Teologie am supli- 
nitor, din oficiu, căci dela 1 Ianuarie 1905 sânt și Ad- 
ministrator al Casei Bisericei. La catedra dela Semi- 
narul «Nifon» —coală particulară —am suplinitor, deşi 
legea nu mă obligă. Prin urmare, iarăși nu poate fi 
vorba de «ciuda legei cumulului». 

Dar P. S. Sa mai zice în Raportul dela 13 Mai 1905, 
că funcțiunea mea «de Administrator al Casei Bise- 
ricei este chiar incompatibilă cu funcţia de Director 
al Tipografiei Sf. Sinod». 

Răspund: La 16. Aprilie 1899 am adresat |. P.S.
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Preşedinte al Sfântului Sinod acest Raport cu No. 32: 

„Pe ziua de astăzi având deosebita onoare de a mi se în- 

„credință postul de Director al Cultelor, cu cel mai profund 

„respect îmi permit a aduce aceasta la cunoştinţa I. P. S. Voas- 

„tre, spre cele de cuviinţă. 

In «procese verbale ale şedinţelor Sfântului Sinod 

din sesiunea de primăvară a anului 1899», cetim, la 

pagina 5 și 6: 

„Se comunică dela biurou raportul cu No. 32 al D-lui Doc- 

„tor C. Chiricescu, Director al Tipografiei Cărţilor Bisericești, 

„prin care aduce la cunoștință, spre cele de cuviință, că în 

„ziua de 16 Aprilie a. c. i Sa încredinţat postul de Director 

„al Cultelor. 
„P. S. Arh. Pimen G. Piteşteanu“ (acum Episcop al Du- 

nărei de jos): „Eu aş crede că Sfântul Sinod să nu decidă 

„nimic asupra acestei hârtii, ci să rămâe a o discută şi de- 

„cide în una din şedinţele viitoare. 

„P. 8. Episcop al Râmnicului“ (autorul Raportului la care 

răspund): „Eu cred că înştiințarea ce ne face prin acest va- 

„port Directorul Tipografiei Sfântului Sinod provine mai 

„mult din scrupulozitalea caracterului său. Domnia-Sa ca 

„Director al acestei tipografii a crezut, că se cuvine a face 

„cunoscut Sfântului Sinod, că î sa încredințat un post din 

„partea Guvernului. Dar en sânt de părere, că postul de Di- 

„vector al Tipografiei Cărților Bisericeşti nu este de loc în- 

„compatibil cu postul de Director al Cultelor. Din contră 

„aş crede, că ne putem mândri că persoana căreea noi am 

„încredințat Direcţia Tiposrafiei se bucură şi de încrederea 

„Onor. Guvern. De aceea eu rog pe S-tul Sinod ca, lutân- 

„du-se act despre aceasta, să se treacă la ordinea zilei. 

„I. P. S. Mitropolit Primat, Preşedinte“ (actualul): „Eu 

„cred că ar trebui să se întrebe D-l Chiricescu dacă bine- 

„voeşte să priimiască şi această sarcină. 

„D-l Ministru al Cultelor“ (adecă Domnul Take Ionescu, 

„acum Ministru de Finanţe): „Din partea Guvernului nu este 

„Nici o obiecţiune. 

„I. P. S. Mitropolit Primat, Preşedinte: Pun la vot pro- 

„punerea făcută de P. S. Episcop al Râmnicului de a se luă 

„act şi a se trece la ordinea zilei. 

„Cine este pentru, să binevoiască a ridică mâna. 

„Sa priimit. 

Dela Sf. Sinod am priimit următorul Ordin cu No. 

42 din 1 Mai 1899:
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„Domnule Director, 

„Am onoare a Vă comunică, că Sfântul Sinod în ședința 
„sa dela 1 Mai curent, a luat act de adresa Dv. No. 32/99 „ȘI a decis că nu este incompatibilitate între postul ce-'] o- „cupaţi la Tipografia Sf. Sinod și Direcţia Cultelor Şi deci „să rămâneți la locul Dv. de Director al Tipografiei. 

„Priimiţi, Domnule Director, Arhiereştile Noastre binecu- 
„Vântări. 

Președinte, /osif Mitropolit Primat 
Director, Econom Ovidiu Muscelenu 

Directorul Cultelor de altă dată este Administra- 
torul Casei Bisericei de acum, cu singura deosebire, 
că atribuţiunile sânt mai multe şi puterea e mai mare. 

Cât pentru persoana mea, în anul 1899, după în- 
suşi P. S. Raportor Atanasie, a fost o scrupulozi- 
tate din parte-mi că am înștiințat pe Sf. Sinod des- 
pre numirea mea ca Director al Cultelor. Mai mult: 
postul de Director al Tipografiei, după vederile şi ale 
P. S. Sale, nu eră de loc incompatibil cu postul de 
Director al Cultelor; ba eră o mândrie Și pentru P. 
S. Sa că persoana care se bucurase de increderea 
Sfântului Sinod, se bucură și de încrederea Onor. Gu- 
vern. Guvernul—interpretatorul natural al legilor co- 
mune, deci și al legei asupra cumulului—nu aveă nici 
o obiecţiune de făcut. Sf. Sinod a decis că nu e in- 
compatibilitate între acele posturi. Totuși în anul 1905, 
tot după însuși P. S. Episcop Atanasie Mironescu, 
nu mai poate fi vorba de scrupulozitate, nici de com- 
patibilitate, nici de creştineasca mândrie. Cărei îm- 
prejurări am a datori această schimbare? Căutând a-'mi face datoria, pe cât omenește este cu putință, 
fie ca Decan și Membru în Senatul Universitar, fie ca Administrator al Casei Bisericei, îl voiu fi indispus cu ceva? Amicus Plato, sed magis amica veritas. 

Dar P. S. Sa mai zice în Raport, că cele două func- țiuni ale mele: Director al Tipografiei și Administra- 
tor al Casei Bisericei «sânt incompatibile între sine de oare ce potrivit uzului stabilit, urmează să se con- 
troleze singur pe sine, ceea ce e chiar absurd».
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Cu toate acestea eu iau de martur, pentru corectitu- 

dinea mea, pe însuși P. S. Sa: în toți anii dela No- 

embre 1897 şi până la Martie 1903, când Tipografia 

a trecut sub controlul material al Casei Bisericei, m'a 

controlat, împreună cu ceilalți colegi din Comisiune, 

cu toată scrupulozitatea şi rigurozitatea. Declare P. 

S. Sa dacă în actele mele a găsit vre o dată vre o 

incorectitudine cât de neînsemnată. P. S. Sa știe, 

ca mulți alţii, că, în ce mă privește, controlul asu- 

pra actelor mele îl admit numai pentru ca să se 

satisfacă cerințele formale, prescrise de legi şi de re- 

gulamente. Nu fug însă şi nu voiu fugi de control, 

căci el îmi va fi ca garanție de corectitudine nu nu- 

mai în faţa mea, ci şi în fața altora. Dacă eu însumi 

imi controlez actele mele şi le găsesc corecte, pen- 

tru ca și cei ce mă vor controlă să le găsiască co- 

recte, de ce P. S. Sa, care m'a găsit corect totde- 

una, se încearcă a pune și această pată de incorec- 

titudine pe onestitatea mea, singura moștenire ce pot 

“lăsă copiilor mei? 
Insinuarea este atâta de fățişă și de revoltătoare, 

în cât trebue să protestez în contra ei, din răsputeri. 

Nu numai atât, dar caut în Arhiva Tipografiei şi a 

Casei Bisericei şi găsesc următoarele acte pentru dă- 

râmarea ei: 

Pe lângă Raportul No. 23 din 30, Aprilie 1898 am 

inaintat Sfântului Sinod proiectul de budget al acestei 

Tipografii pe exerciţiul 1898—1899, care s'a aprobat 

cu Ordinul No. 174 din 26 Mai 1898, în baza Raportu- 

lui Comisiunei, al cărei Raportor eră P. S. Atanasie al 

Râmnicului. Din acel Raport reproduc următoarele: 

„In ziua de 9 a. c. Comisiunea s'a transportat în localul Ti- 

„pografiei spre a verifică la fața locului după scripte, su- 

„mele ce figurează în acest proiect de budget. Din această 

„verificare Comisiunea a constatat că proiectul de budget este 

„întocmit în condițiuni corespunzătoare dorinţei Sfântului Si- 

„nod de a se cumpăni bine cheltuelile Tipografiei şi pe cât 

„posibil a se înfrână. Ceva mai mult. În acest proiect aflăm 

„o nimerită inovaţie. Sumele respective la venituri şi cheltu- 

„eli se trec în paralel cu cele din budgetul anului trecut, a-
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„rătându-se cu cât este în plus ori în minus...... Veniturile 
„sânt evaluate cu multă cumpănire. Din observarea lor ori 
„cine poate conchide că se vor realiză cu prisos. Aşa pro- 
„iectul de budget prezentat astă toamnă de către P. S. Ar- 
„hiereu Valerian Râmniceanu, fost Director, aveă la venituri 
„din vânzarea icoanelor zece ii de lei, s'au realizat însă pe 
„exerciţiul 97/98 numai 3.087 lei. Din contra proiectul de față 
„are ca venituri din acest artico! numai 2.000 lei. Deci lesne 
„se poate vedeă că venitul acesta se va realiză desigur în 
„Plus....... Tot aşa sânt evaluate şi veniturile dela celelalte ar- 
„ticole..... Proiectul înfățișează şi venituri, ce nu figurau până 
„acum în budgetul Tipografiei: venituri din legatul cărților şi 
„din transportul lor. Aceste venituri de asemenea sânt bine 
„cumpănite. Ele s'au evaluat în proporție cu sumele incasate 
„din aceste articole pe cinci luni din urmă ale anului finan- 
„ciar 189/7—1898 şi se vor realiză desigur în plus...... Chel- 
„tuelile sânt cumpănite ca Şi veniturile...“ 

Pe lângă Raportul No. 26 din %/, Aprilie 1898 
am înaintat Sfântului Sinod contul de gestiune pe 
1897—1898. In Raportul Comisiunei, semnat de P. 
S. Atanasie al Râmnicului ca Raportor, și înaintat 
Direcţiunei Tipografiei pe lângă Ordinul cu No. 157 
din 22 Mai 1898, cetim: „Comisiunea... s'a transportat 
„în ziua de'9 Mai la Tipografie și a verificat după scripte 
„la fața locului cele cuprinse în sus citatul raport și tablou. 
„Comisiunea cu această ocaziune a constatat: Veniturile pre- 
„cum și cheltuelile sânt înscrise regulat în condici. Cheltu- 
„elile s'au făcut în marginile budgetului şi ale creditelor acor- 
„date ulterior... Tabloul de gestiune ce ni s'a prezentat este 
„ca 0 oglindă unde ori cine poate vedea cu înlesnire toate 
„operațiunile tipografiei. Chiar în ținerea contabilităţei s'au 
„introdus mai multe ameliorări.... Din soldul de 30.852 lei 77 
„bani aflător în casă la 1 Aprilie 1898 ȘI realizat aproape în 
„intregul său de actualul Director, căci la 10 Noembre 1897 
„se află numerar în casă 2.484 lei 95 bani, Comisiunea a 
„aflat la 9 Mai a. c. 26.460 lei în numerar şi efecte. Dife- 
„inţa în minus provine din efectuarea de comande de ma- 
„lerial pentru tipografie, cum se vede din piesele justificative 
„ce S'au prezentat. In vederea celor arătate Comisiunea opi- 
„hează a se descărcă Direcţiunea Tipografiei de gestiunea fi- 
„hanciară pe exerciţiul expirat.“ 

In acest Raport este vorba de credite acordate ul. 
Zerior. Aceste credite au fost cerute de mine prin Ra- 
portul cu No. 424 din 17/29 Decembre 1%97. Au fost
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aprobate provizoriu prin Ordinul cu No. 423 din 20 
Decembre 1897 şi definitiv prin Ordinul No. 96 din 
11 Mai 1898, pe lângă care mi sa înaintat Raportul 
No. 115/1898, semnat de P. S. Atanasie al Râm- 
nicului, care se adresă astfel Sfântului Sinod: „...Una 
„din cauzele cele mai de căpetenie ce a adus Tipografia în 
„0 stare financiară nesatisfăcătoare a fost şi lipsa unui con- 
„trol regulat al depozitului de cărţi și de hârtie din Tipogra- 
„fie...... Comisiunea a găsit că e justificată propunerea Di- 
„recţiunei“, adecă a mea, „de a se înființă la Tipografie un 
„post de Conservator..... Fostul Director incasă dela !'egător 
„0 remiză. Preţul fixat în tarifa Tipogr afiei pentru legatul căr- 
„ților eră mai tot al legătorului, care avea Tipografia ca un 
„debuşeu al său. Noul. Director a luat îndată dispoziția ca 
„Suma ce se cuvine legătorului să fie înscrisă întreagă la chel- 
„tueli, iar suma ce se încasează după tarită din vânzarea căr- 
„ilor legate, să fie înscrisă întreagă la venituri. “Tipografia 
„prin această dispoziţie realizează un beneficiu cu mult mai 
„mare. De unde dela April până la 10 Noembre 1897“, data 
"venirei mele ca Director la această Tipografie, „beneficiul 
„Tipografiei din legatul cărţilor e de 216 lei, în ultimele 5 
„luni este de 900 lei....... In tarifa Tipografiei se prevede cos- 
„tul transportului cărţilor. El priveşte pe cumpărător. Insă 
„costul acesta nu se înscriă în trecut la venituri, deși nu se 
„cheltuiă pentru transpori atâta cât e prevăzut în tarif, iar 
„ce se cheltuiă, se luă une ori chiar din banii Tipografiei. 
„Acum însă costul transportului se trece după tarif întreg la 
„venituri, iar costul efectiv al transpor tului cărților—după chi- 
„tanța poştei—se trece la cheltueli..... 

Pe lângă Raportul No. 219 din “/,, Octobre 1898 
am înaintat Sfântului Sinod proiectul de budget pe 
1899—1900. Sa aprobat cu Ordinul No. 307 din 
27 Octobre 1898, în care se face menţiune de Ra- 
portul No. 395 al Comisiunei pentru luarea socote- 
lilor Tipografiei și Revistei Sfântului Sinod. In acest 
Raport, semnat de P. S. Gherasim al Argeşului, ca 
Raportor, se ceteşște: „... Proiectul de budget este bine 
„întocmit, pentru care opiniunea Comisiunei este a se aprobă 
„de Sf. Sinod cu modificarea, ca la venituri să se adauge 
„Suma de lei 1.033 bani 71 ce Tipografia are a priimi dela 
„Revistă pentru imprimate, iar la cheltueli suma de lei 1.200 

„spor la salariul Directorului Tipografiei“. Din Comisiune 
făceă parte și P. S. Atanasie al Râmnicului și repa-
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usatul întru fericire Silvestru Episcop al Hușilor. 
Pe lângă Raportul No. 18 din 9, Aprilie 1899 

am înaintat Sfântului Sinod contul de gestiune al Ti- 
pografiei pe exerciţiul 1898—1899. Cu Ordinul No. 
80 din 24 Mai 1899 al Sfântului Sinod s'a aprobat în 
baza Raportului No. 159/1899 al Comisiunei, semnat 
de P. S. Atanasie al Râmnicului, care zice: „... Comisi= 
„unea cercetând şi verificând după registre Şi după actele „justificative, veniturile şi cheltuelile în anul financiar 1898/ „99, a constatat următoarele: 1) Veniturile înscrise în condici „conrespund cu comandele făcute şi păstrate în Arhiva Ti- „pografiei; 2) Cheltuelile sânt justificate cu acte în regulă... „Pe baza acestor constatări din care rezultă că situaţia finan- „Ciară a Tipografiei este destul de satisfăcătoare, Comisiunea „Opinează a se dă Directorului descărcare de gestiunea anu- „lui fiinanciar 1898/99*. 

In raportul anexat la Ordinul No. 83 din 24 Mai 
1899 al Sfântului Sinod, P.S. Raportor Atanasie al 
Râmnicului zice: «... realizarea de venituri pentru 
tipografie din legatul și broșatul cărților este o nime- 
rită inovațiune a actualului Director... ». 

In raportul anexat la Ordinul No. 168 din 15 Oc- 
tobre 1899 al Sfântului Sinod, P. S. Raportor Atanasie 
al Râmnicului zice: «... broșatul și legatul cărţilor im- 
primate la tipografie, mulțămită măcurilor luate de 
actualul Director, aduce un bun venit Tipografiei...». 

Pe lângă Raportul cu No. 143 din 1/1$ Octobre 
1899 am înaintat Sfântului Sinod proiectul de bud- 
get pe exerciţiul 1900 —1901, pe care Pa aprobat cu 
Ordinul No. 182 din 19 Octobre 1899, în baza Ra- 
portului Comisiunei, făcut de P. S. Atanasie al Râm- 
nicului, care se exprimă astfel: „Comisiunea... contro- „lând sumele înscrise în proiectul de budget cu cele trecute în „registrele veniturilor şi cheltuelilor dela i Octobre 1898 până „la 1 Octobre a. c. interval ce s'a luat de normă pentru evaluarea „veniturilor şi a cheltuelilor tipografiei pe viitorul exerciţiu bud- „Setar, a constatat următoarele... veniturile prevăzute pe viitorul „exerciţiu deși toate sânt evaluate în minus totuşi întrec pe cele „prevăzute în budgetul exerciţiului curent; aceasta provine din „cauza că soldul la 1 Oct. 1898 eră de 31.341,11 pe când cel de „la 1 Oct. 1899 este de 55.626,45 așa dar cu 24.285,34 în plus. 

3.
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„Este deci afară de orice îndoială că veniturile prevăzute în 
„proiect sânt evaluate bine și că ele se vor realiză cu exac- 
„titate, dacă nu cu un excedent destul de însemnat. Proiec- 
„tul de budget al tipografiei pe viitorul exercițiu 1900-—1901 
„prevede cheltueli în sumă de 93.600 Iei, ce este cu 5.032, 
„21lsop mai mică decât suma prevăzută la cheltueli pe exer- 
„ciţiul curent... Comisiunea a găsit deci că şi cheltuelile sânt 
„bine cumpănite... proiectul de budget e bine echilibrat “.... 

Pe lângă Raportul cu No. 8 din 18/1 Aprilie 1900 
am înaintat Sfântului Sinod contul de gestiune pe 
1899 —1900, aprobat prin Ordinul cu No. 146 din 
17 Mai 1900, în baza Raportului Comisiunei, făcut 
de P. S. Atanasie al Râmnicului, care zice: „Comi- 
„siunea.... s'a transportat în ziua de 3 ale curentei luni la Ti- 
„pografie şi din cercetările făcute la faţa locului a constatat 
„următoarele:.... veniturile realizate prezintă un excedent de 
„lei 18.685 bani 83. De aici se vede că veniturile Tipogra- 
„fiei pe anul budgetar 1899/1900 au fost evaluate bine....... 
„Pentru trebuinţele proprii ale Tipografiei s'a cheltuit în a- 
„nul respectiv numai lei 68.797 bani 20. De aici se poate ve- 
„deă că Direcţia Tipografiei ţine seamă cu punctualitate de 
„dorința Sfântului Sinod ca cheltuetile Tipografiei să se în- 
„frâneze cât se poate mai mult... Comisiunea a procedat apoi la 

„verificarea veniturilor şi cheltuelilor. A revizuit întâi casa şi a 

„găsit în fiinţă suma de lei 63.001,24 din cari lel 50.000 în două 

„recipise ale Casei de Depuneri cu No. 65,325 din 15 Mar- 

„tie 1899 și 69,625 din 1 Mai 1899, iar restul în numerar, în 

„un cec al Băncei Naţionale No. 10,363 din 14 Martie 1900 

„Şi în rambursuri înregistrate. Cercetând condicile pentru în- 

„scrierea veniturilor şi cheltuelilor cum și condica de desfi- 

„gurare a depozitului de cărţi, comisiunea a constatat că ve- 

„niturile şi cheltuelile sânt trecute -regulat în condici, cheltu- 
„elile sânt justificate cu acte în regulă, iar condica de des- 
„figurarea depozitului de cărţi stă în concordanță cu cererile 
„pentru trimiterea de cărţi şi cu veniturile înscrise din vân- 
„Zarea lor.....% 

Pe lângă Raportul cu No. 90 din 11/24 Octobre 
1900 am înaintat Sfântului Sinod proiectul de bud- 
get pe exercițiul 1901—1902, care sa aprobat de Sf. 
Sinod cu Ordinul No. 280 din 24 Octobre 1900 
în baza Raportului Comisiunei, făcută de P. S. Ata- 
nasie al Râmnicului, care zice: »....Acest calcul în minus 
„se impunea dată fiind actuala criză, şi Direcţia Tipografiei 
„a dovedit şi de astă dată o prevedere vrednică de laudă în
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„alcătuirea budgetului ce priveşte veniturile... Cheltuelile sânt 
„calculate în minus cu lei 9.056 bani 50. Proiectul de bud- 
„Bet al Tipograflei pe exerciţiul 1901—1902 se prezintă deci 
„bine echilibrat.....* 

Contul de gestiune pe 1900—1901 l'am înaintat 
Sfântului Sinod pe lângă Raportul cu No. 2 din 5/18 
Aprilie 1901 și a fost aprobat cu Ordinul No. 57 din 
9 Mai 1901, în baza acestui Raport al Comisiunei 
respective: 

„Inalt Prea Sfinţite Stăpâne, 

„La Comisiunea pentru luarea socotelilor Tipografiei şi Re- 
„vistei Sfântului Sinod s'a trimis raportul Direcţiunei 'Tipo- 
„grafiei No. 2 înregistrat la No. 25/1901, pe lângă care se 
„alătură darea de seamă a gestiunei financiare a tipografiei 
„în cursul anului financiar 1900—1901. 

„Comisiunea compusă din P. P. S. S. Gherasim al Arge- 
„Şului, Atanasie al Râmnicului Noului Severin şi subscrisul 
„Rapoitor, transportându-se la fața locului în ziua de 2 Mai, 
„din cercetările făcute a constatat următoarele: 

1. „Veniturile realizate de tipografie în decursul anului finan- 
„Ciar 1900—1901 ating ţifra de lei 125.909 bani 46, din cari 
„dacă scădem lei 63.001 bani 24 cari se aflau în casă la 1 
„Aprilie 1900 ne rămân lei 62.908 bani 22, venituri realizate 
„în cursul anului budgetar trecut, în care Sf. Sinod aprobase 
„la venituri suma de lei 126.050,00, care comparată cu cea 
„realizată ne dă o diferință de 140 lei bani 54 în minus. A- 
„ceastă diferință în mai puțin—ne lămureşte Direcţiunea (să 
„se vadă Raportul)—n'ar fi existat dacă Revista ar fi achitat 
„mai înainte de încetarea anului financiar, suma de 3.833 lei, 
„bani 50 ce debită către Tipografie din imprimat în cursul 
„anului. Deci veniturile Tipografiei au fost bine evaluate, dar 
„incasările n'au fost tocmai prospere, şi faţă de criza fiinan- 
„Ciară prin care sântem nevoiți a trece, încă pot fi oare cum 
„Scuzabile 1). 

2. „La cheltueli Tipografia atinge ţifra de lei 68.733 bani 23 
„Sumă cu mult mai mică decât ţifra de 103.136 lei, bani 50 

  

1) P. S. Raportor Arhiereul Sofronie V. Craioveanu, care figurează ca 
membru în Comisiunea în numele căreea P. S. Atanasie al Râmnicului 
Noului Severin a făcut la 13 Mai 1905 Raportul în contra mea, puteă 
să-'şi amintească mai bine ca ori care altul, mai ales după explicările 
date, că nu se plătise Tipografiei lei 395, costul unui oare care impri- 
mat, și nu sa plătit nici până azi restul de lei 340. Dacă numai acel 
cost se plăteă până la /,, Martie seara 1901, totalul veniturilor reali- 
zate în 1900—1901 nu eră în minus cu lei 140 bani 54, ci în plus cu 
lei 254 bani 46.
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„cât aprobase Sf. Sinod a se cheltui în cursul anului finan- 
„ciar 1900—1901, deci, s'a cheltuit mai puţin decât prevede- 
„rile budgetare cu 34.403 lei, bani 27. 

3. „Făcând comparaţiune între veniturile şi cheltuelile Ti- 
„grafiei pe exercițiul anului budgetar 1900—1901, avem în 
„seara zilei de 31 Martie 1901 diferinţa de lei 57.176,23, care, 
„faţă de soldul de lei 63.001, bani 24 dela 1 Aprilie 1900 e 
„mai mică cu suma de 5.825 lei, bani Ol. 

„In urma acestora, Comisiunea procedând la verificarea ve- 
„niturilor și cheltuelilor, a revizuit mai întâi casa în care a 
„Săsit în ființă suma de 57.176 lei, bani 23 repartizată astfel: 
„40.000 lei depuşi la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni cu 
„recipisa No. 28.442 din 5 Martie 1901, şi: 17.176 lei, bani 
„23 în numerar. 

„Cercetând apoi condicile în cari s'au înscris veniturile și 
„cheltuelile, precum şi condica de radiarea în parte a depo- 
„Zitului de cărți vândute, s'a constatat că: veniturile și chel- 
„tuelile sânt înregistrate în mod regulat în condici, cheltu- 
„elile asemenea au fost justificate cu acte în regulă, iar con- 
„dica de radiarea în parte a depozitului de cărți, stă în con- 
„cordanţă directă cu cererile pentru expediare de cărți pre- 
„cum și cu sumele înscrise din vânzarea lor. 

„Intemeiată pe aceste constatări, Comisiunea este de părere 
„a se da descărcare Direcțiunei Tipografiei de gestiunea exer- 
„Ciţiului anului budgetar 1900—1901, iar prin subscrisul Ra- 
„portor cu smerenie supune rezultatul lucrărei sale Sfântului 
„Sinod spre a decide cele ce se va crede de cuviinţă. 

Raportor, + Sofronie V. Craioveanu 

Pentru mai multa clarificare a lucrului reproduc aici 
şi Raportul meu cu No. 2 din */,, Aprilie 1901, la 
care se referă P. S. Arhiereu Sofronie Vulpescu Cra- 
ioveanu în Raportul de mai sus: 

„Darea de s&mă asupra gestiunei acestei Tipografii în de- 
„cursul anului financiar 1900—1901 se cuprinde în tabelele: 
„A, B şi C, tipărite pe paginile următore acesteea. 

„Soldul de lei 63.001 bani 24 dela 1/1, Aprilie 1900, adaus 
„la venitul de lei 62.908 bani 22, realizat în decursul anu- 
„lui financiar 1900—1901, dă ţifra de lei 125.909 bani 46. 
„Acâstă ţitră, față cu suma de lei 126.050,00 proiectată de 
„Subsemnatul şi aprobată de Sfintul Sinod ca venit pe exer- 
„Ciţiul 1900—1901, ni se prezintă, deci, mai mică cu lei 140 
„bani 54. Cu tâte că diferința acâsta în minus este neinsem- 
„nată—în vederea greutăţei de a calcula și prevedea cu un 
„an şi jumătate înainte, veniturile posibile de realizat în de- 
„cursul unui an financiar întreg—am ţinut s'o scot la ivelă. 
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„Acea diferință în minus putea fi cu mult mai mare față cu 
„împuţinarea destul de simțită a vînzăzei cărților de ritual, 
„provenită în mare parte din pricina crizei prin care trecem, 
„etc. Insă, pentru anul financiar 1900—1901, acea diferință 
„putea să fie în plus cu 3.692 lei 96 bani peste prevederile 
„Dudgetare, dacă am fi fost în plăcuta poziţiune de a priimi 
„dela Revista „Biserica Ortodoxă Română“ restul de lei 3.833 
„bani 55, cît ne-a rămas datore la 1/,„ Martie 1901 pentru 
„imprimatul şi broşatul ei pe anul 1900—1901. In budget 
„aveam la venituri 15.000 lei pentru imprimarea Revistei, dar 
„nu ni s'a plătit pînă acum de cât 11.250 lei. 

„Cheltuelile au atins țifra de lei 68.733 bani 23. Acestă 
„țifră faţă cu suma de lei 103.136 bani 50, hotărită de Sfin- 
„tul Sinod ca să se cheltuiască în decursul anului financiar 
»1900—1901, ni se prezintă, deci, mai mică cu lei 34.403 
„bani 27. 

„Diferinţa dintre venituri și cheltueli este, prin urmare, de 
„lei 57.176 bani 23. Acâstă sumă constitue excedentul dela 
»"h3 Martie sera, 1901. Faţă cu soldul de lei 63.001 bani 
„24 dela !/,, Aprilie 1900, ea este, deci, mai mică cu 5.825 
„lei şi Ol ban. E mai mică nu pentru cuvântul că acestă Di- 
„recţiune n'ar fi căutat să înfiîneze cheltuelile (probă este 
„suma de lei 34.403 bani 27 în mai puţin de cît era hotă- 
„Tit să se cheltuiască), ci e mai mică: a) din cauza că dela 
„Revistă nu s'a plătit restul arătat de lei 3.833 bani 50, și 
„b) din cauza că suma de lei 4.528 bani 25 plătită de a- 
„cestă Tipografie pentru Revista „Biserica Ortodoxă Romină“ 
„în anul financiar 1900—1901, s'a hotărit a intră în casa 
„ Lipografiei în decursul anului financiar 1901 —1902; aşa că, 
„Soldul dela 1/,, Aprilie 1901 urmă a fi de lei 65.537 bani 
„98, deci, mai mare cu lei 2.536 bani 74 de cît cel dela la 
„Aprilie 1900. 

„Se vede, aşa dar, că, cu tâtă diferența în minus de lei 
5140 bani 54, la venituri, față cu prevederile budgetare, şi 
„cu totă diferința în minus de 5.825 lei 01 ban a soldului, 
„faţă cu soldul dela 1/,, Aprilie 1900, situaţia financiară a 
„acestei Tipografii, la finea anului 1900-—1901, nu e mai pe 
„jos de cît cea dela finea anului 1899—1900. Se arată a- 
„cesta și în tabela litera D, dela sfirşitul acestei dări de semă. 
„Acolo se notâză atit veniturile şi cheltuelile, cît şi diferinţa 
„dintre ele, dela !/,, Aprilie 1897 pînă la 31/, Martie 1901, 
„pe fie-care an financiar. Cu tâtă sporirea salariilor și cu 
„tote cunoscutele cheltueli extraordinare ce a avut de întim-— 
„Pinat acestă Tipografie mai ales în decursul anilor finan- 
„Ciari 1899—1900 şi 1900—1901, âm satisfacția a constata 
„Că, cu ajutorul lui Dumnezeu, pe cînd excedentele au tot
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„crescut, cheltuelile s'aii tot împuţinat, din an în an, de cînd 
„am on6rea de a conduce acâstă Tipografie. 

Proiectul de budget al acestei Tipografii pe exerci- 
țiul 1902—1903 l'am înaintat Sfântului Sinod pe lângă 
următorul Raport cu No. 82 din %/, Octobre 1901: 

„Cu cel mai profund respect înaintez pe lîngă acesta pro- 
„iectul de budget al acestei Tipografii pe exercițiul 1902—1903 
„pentru a fi supus discutărei și aprobărei Sfintului Sinod. 

„A. Ca și mai înainte aşa și dela venirea mea aici ca Di- 
„rector (19, Noembre 1897) tot-de-una cînd a fost ocaziunea 
„să înaintez Sfîntului Sinod vre un proiect de budget al a- 
„cestei Tipografii, am luat de bază, la evaluarea veniturilor, 
„veniturile realizate în timpul cel mai apropiat de epoca fa- 
„cerei budgetului, adecă dela Octobre pînă la Octobre, căci 
„aşa a fost şi este uzul de a se prezenta, cu șese luni îna- 
„inte, în Octobre, Sfîntului Sinod, budgetul pentru anul fi- 
„nanciar ce urmeză, cu începere dela Aprilie. 

„Abatere dela acestă regulă am făcut cu proiectul de bud- 
„set pe exerciţiul 1898—1899, potrivit Ordinului Sfintului Si- 
„nod No. 410/1897, căci predecesorul meu, Prea Sfinţitul Ar- 
„hiereu Valerian Rimniceanul, membru al Sfîntului Sinod, de 
„d6uă ori a prezentat, în tâmna anului 1897, proiectul de 
„budget şi de dâuă ori a fost înapoiat „spre a'l întocmi din 
„N0u, evaluînd veniturile cu mai multă exactitate și aproxi- 
„maţie şi cumpănind mai bine cheltuelile“. Atunci numai, în 
„%/, Aprilie 1898, am evaluat veniturile pe exerciţiul 1898— 
„1899, în baza operaţiunilor financiare ale anului budgetar 
„ce se încheiase cu o lună de zile .mai înainte. 

„Acâsta a fost o ocaziune bună, deşi excepțională, de a se 
„face un proiect de budget, evaluindu-se veniturile, la înce- 
„putul unui an financiar şi pentru acel an financiar, după 
„veniturile realizale în nu de mult trecutul an budgetar. 

„De alt-fei, dacă aveam să fac bună 6ră proiectul de bud- 
„set pe exerciţiul 1899—1900, cum lam şi făcut în Octobre 
„1898, înaintîndu-l Sfintului Sinod pe lîngă Raportul No. 219, 
„Şi aş fi evaluat veniturile după cele realizate în anul finan- 
„Clar 1898—1899, acâsta n'ar fi însemnat alt de cît că m'așş 
„fi gîndit la un plan de gospodărie bazat pe calcule închipuite. 

„Că lucrul este aşa dovedește împrejurarea că, în anul fi- 
„nanciar 1896—1897 s'au vîndut cărți de lei 66.180,84, iar 
„în anul următor, de lei 56.135,44; sau: în anul 1899—1900 
„Sau vindut cărți de lei 39.667,,85, iar în 1900—1901, de lei 
„28.319,,88. 

„A trebuit, deci, ca atunci şi de atunci încâci să iau de 
„bază, cum ziseiă, în ce privește numai veniturile, veniturile
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„realizate în timpul cel mai apropiat de epoca facerei budge- 
„tului, adecă dela Octobre pînă la Octobre, cu i6te că la al- 
„Cătuirea proiectului de budget e bine să se aibă în vedere 
„operaţiunile anului budgetar obicinuit; iar acesta nu atît pen- 
„tru evaluarea veniturilor, cît pentru prevederea cheltuelilor, 
„cari de alt-fel s'au prevăzut tot-de-una în veilerea cheltueli- 
„lor unui an întreg financiar, iar nu în vederea cheltuelilor 
„dela Octbre pînă la Octobre, căci acestea se efetueză în 
„d6uă exerciţii. 

„ Tipografia acâsta, ca și alte instituţiuni similare, nu are 
„venituri sigure, ca alte instituțiuni. Stocul ei de cărți nu e 
„0 garanţie pentru realizarea veniturilor propuse, cari în a- 
„nul acesta pot fi mai mici decit în anul trecut, sau invers. 
„Singurul capital sigur al acestei Tipografii este suma dis- 
„ponibilă ce are şi procentele dela ea. S'ar mai putea privi 
„ca venit sigur suma pentru imprimatui şi broşatul revistei 
„Biserica Ortodoxă Română“; dar şi acestă sumă nu se plă- 
„leşte tot-de-una la vreme. De aceea, fiind vorba dea se 
„evalua veniturile acestei Tipografii, nu foloseşte aprope la 
„Nimic constatarea veniturilor anului trecut financiar, pentru 
„ca în baza lor să se evalueze veniturile din anul viitor fi- 
„nanciar. 

„Un alt sistem de evaluarea veniturilor este şi acesta: să 
„se ia de bază incasările pe mai mulţi ani în urmă, şi, în ve- 
„derea mediei ce ar rezulta, să se fixeze veniturile din exer- 
„Ciţiul 1902—1903. Acest sistem se pâte aplica la formarea 
„budgetului Statului, de exemplu, nu însă şi la formarea bud- 
„getului acestei Tipografii, căci la din contra n'aş putea pro- 
„pune venituri realizabile pentru cuvîntul că, veniturile din 
„vinzarea cărţilor (cele mai însemnate venituri) se împuţineză— 
„cel puţin pentru un timp—în măsura în care Bisericile şi cre- 
„dincioşii îşi procură cărţile trebuinci6se de cari se pot sluji 
„mai mulţi ani fără a se simţi trebuință de înlocuirea lor. A- 
„cestea le-am zis şi la $/,, Octobre 1898 în Raportul meu No. 
„219, către Inalt Prea Sfinţia-V6stră, cînd făcusem şi o pro- 
„punere cu privire la timpul şi felul formărei budgetului a- 
„cestei Tipografii. 

„Cum că prevederile mele s'au realizat, este dovadă ală- 
„turatul proiect de budget în care se arată mersul veniturilor 
„în cei din urmă cinci ani. Pe cînd în anul 1896—1897 s'a 
„incasat din vinzarea cărţilor lei 66.180,84, în anii următori 
„veniturile din asemenea vînzare s'au împuţinat treptat, așa 
„că în anul 1900—1901 abia s'a realizat venitul din vînza- 
„rea cărţilor de lei 28.319,88. 

„Cum că sistemul mediei veniturilor pe mai mulţi ani în 
„urmă, aplicat la evaluarea veniturilor în anul financiar 1902—
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„1903 nu se pâte aplica la formarea budgetului acestei Ti- 
„pografii pe acel an, se arată din comparaţia acelei medii cu 
„veniturile ultimului an financiar. De exemplu : media veni- 
„tului din vînzarea cărţilor în ultimii 5 ani este de lei 48.708,,45. 
„In anul 1900—1901 s'a realizat venitul din vinzarea cărţilor 
„de lei 28.319,88. Pentru anul 1902—1903 eu unul n'aş putea 
trece în budget suma medie de lei 48.000, deci, mai mult 
„cu lei 20.000 de cit s'a realizat anul trecut, ca vefit din vîn- 
„Zarea cărților. Sau: n'aș putea trece în budgetul anului 1902— 
„1903 suma totală medie de lei 89.312,44, ca realizabilă, cînd 
„suma totală a veniturilor în anul 1900—1901 a fost de lei 
„62.908,22. Diferinţa de lei 26.404,22 dintre aceste duă su- 
„me totale fiind prea mare, nu mă pot bizui să cred că sar 
„putea realiza în anul financiar 1902—1903. 

„Așa fiind, la facerea alăturatului proiect de budget, m'am 
„ținut de acest principiu: evaluarea în minus a veniturilor, 
„impuținarea cheltuelilor. 

„Suma totală evaluață ca venit pe 1902—1903 este de lei 
„73.350,,18. Ea este mai mică cu lei 50.733,,88 decit cea a- 
„probată ca venit pe 1901-—1902, cu lei 21.362,,44 (am scă- 
„zut venitul de sub art. 10 [11], căci în „medie“ nu s'a cal- 
„culat nici un excedent) decit media totală a veniturilor din 
„cei din urmă 5 ani, cu lei 4.958,22 (s'a făcut aceeași scă- 
„dere) decît cea realizată în 1900—1901; etc.; este mai mică 
„cu lei 4.431,70 (s'a făcut aceeași scădere) chiar decît suma 
„de lei 62.381,,70 realizată dela !,, Octobre 1900—1/,, Oc- 
„tobre 1901. 

„Sumele parţiale evaluate ca venituri pe 1902—1903 nu 
„Sint mai mari, ci mai tâte sînt mai mici decît cele aprobate 
„pe 1901—1902, realizate pe 1900—1901. 

„Venitul din imprimarea revistei „Biserica Ortodoxă Romiînă« 
„este acelaș ca și pînă acum. 

„Suma de lei 250,00 prevăzută la art. 7 „diverse“ este mai 
„mare cu lei 200 ca cea aprobată pe 1901—1902, pentru-că 
„în ea sau calculat și eventualele procente ce vor produce 
„banii depuși în numerar la Casa de Depuneri, Consemna- 
„țiuni şi Iconomie, despre cari am tratat în Raportul meu No. 
„81/1901 către Inalt Prea Sfinţia-V6stră. 

„ Tot-de-una dela 1898 încâci am trecut în rubrica „diverse“ 
„Şi procentele banilor în numerar, depuși spre păstrare la Casa 
„de Depuneri. Nu le puteam trece întrun articul special fi- 
„ind-că suma ce se iconomisea şi prisosea era în creştere, 
„după ce la 1%/ Noembre 1897 nu s'a găsit în casa acestei 
„ Tipografii decît lei 2.484 bani 95 şi datorie din destul. Aşa 
„că, se depuneau şi se depun la Casa de Depuneri atiţia bani 
„în numerar cîţi se puteau şi se pot depune, și la trebuință
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„se luau și se iau. Quantumul veniturilor din procente ne „fiind fix—căci în anul 1899—1900 nu s'a ridicat dela Casa „de Depuneri nici un ban din cei depuşi, şi anul acesta, bună 
„Oră, am luat dela acea Casă lei 40.000 fără nici un procent „fiind-că nu trecuseră nici cele trei luni, după cari se plătese 
„Procente—nu se puteau trece într'o anume rubrică. Și la „urma urmelor, ori de se trec asemenea procente în rubri- 
„Ca „diverse“, ori în rubrică specială, c:m am făcut cu suma „prevăzută la venituri în rubrica cu No. 9 (10), ele sînt în 
„Tipografie şi ale Tipografiei. Nu tot ast-fel fiind și cu pro- „centele la suma din efecte—cari procente se pot incasa în- 
„tocmai dacă împrejurările nu vor atrage după sine amane- „tarea ori prefacerea efectelor iarăși în numerar, luîndu-se „pe ele mai puţin decit s'a dat, ceea ce ar însemna, în ase- „menea trist caz, că prefacerea unei părți din numerar în e- „fecte n'ar fi spre folosul, ci spre paguba acestei Tipografii— „pentru ele (procente) am prevăzut în proiectul de budget pe „exerciţiul 1902—1903 rubrică specială. 

„Ca a treia parte din numerariul aflat în casa Tipografiei, „care parte, potrivit Ordinului No. 57/1901 al Sfintului Sinod „urmează a rămînea la dispoziţia acestei Direcţiuni pentru „întimpinarea cheltuelilor ordinare, n'am trecut în proiectul „de budget pe cea dela 21/, Martie 1901 de lei 19.058,74, „Ci pe cea dela %/, Septembre 1901 de lei 15.400,18, din „ce rezultă că și din acest punct de vedere, veniturile eva- 
„luate pe 1902-—1903 se prezintă încă cu un minus de lei 3.658 
„56 pe lângă cel mai sus arătat. 

„Experiența va arăta dacă pină la realizarea veniturilor pre- „văzute, va ajunge acea a treia parte din numerar. Pînă acum „tot excedentul se trecea între venituri, căci, cum mai ziseii,; 
„Singura sumă sigură a acestei Tipografii este excedentul. Insă, „dacă să şi trecea întregul excedent între venituri, aceasta nu 
„se făcea cu intenţiunea ca Tipografia să rămînă fără el. Probă 
„despre aceasta este constatarea ce am avut on6re să fac în „Raportul meu No. 2/1901 către Înalt Prea Sfinția-V6stră, do- „vedind cu ţifre, că, pe când excedentele au tot crescut, chel- „tuelile s'au toț împuţinat, din an în an, de când am onrea „să conduc acâstă Tipografie. Credinţa mea a fost și este „că nu dela un procent-—pe care împrejurările îl pot face pro- „blematic—de 2 sau 3 %/, pe an mai mult ca până acum a- „tîrnă buna stare a acestei instituţiuni. Dovadă este starea „financiară de acum a casei, cu tâte greutăţile şi sarcinile „Prin care a trecut dela 107, Noembre 1897 încâci, pusă în „fața stărei financiare precare dela 1/,;, Noembre 1897,—stare „Prea bine cunoscută Sfintului Sinod. 

„B. Cheltuelile propuse pe 1902—1903 sînt de lei 69.020,00,
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„adecă în minus cu -lei 28.060,00 față cu cele aprobate pe 

,1901—1902, în minus cu lei 34.116,„590 față cu suma de 

„lei 103.136,50 ce a fost hotărită de Sfintul Sinod ca să se 

„cheltuiască în decursul anului financiar 1900—1901. 

„Cu tâte că totalul cheltuelilor propuse de lei 69.020,00 

„pe 1902—1903 este mai mare numai cu lei 286,77 decit suma 

„cheltuită în 1900—1901, aceasta nu împedecă a se crede că 

„la sfîrşitul anului 1902—1903 cheltuelile făcute nu vor fi în 

„minus față cu cele efectuate în 1900—1901. 

„In vederea treptatei şi simţitei împuţinări a veniturilor am 

„fost silit să împuţinez pentru 1902—1903 tâte cheltuelile, în- 

„deosebi cele pentru material şi personal. | 

„Faţă cu cheltuelile aprobate pe 1901—1902, cele ce res- 

„pectuos propun pe 1902—1903 sînt calculate în minus cu 

„lei 21.000,00 la material, cu lei 4.060,00 la salarii, cu lei 

„3.000,00 la cheltueli mărunte și extraordinare. 

„Minus-ul de lei 4.060,00 la Cap. Il (Il) provine: 

„1) Din suprimarea unuia din cele două posturi de corec- 

ptoră (lei 120 lunar). Secretarul-Conservator va îndeplini şi 

„funcțiunea de corector, fără vre un adaus de plată la aceea 

„pe care o are în budget. 

„2) din suprimarea unuia din cele trei posturi de culegă- 

„tori (lei 130 lunar). 

„3) din suprimarea a trei posturi de elevi culegători, din 

„cari unul plătit pină în Septembre a. c. cu lei 70 lunar, altul 

„cu lei 50 lunar și altul cu lei 45 lunar. 

„Acestă Direcţiune îşi rezervă dreptul de a mai face Și alte 

„Suprimări ce se vor dicta de împrejurări, mai ales pentru-că 

„e prea posibil ca, tipărindu-se tâte cărțile de ritual, stocul tre- 

„buincios de cărţi fiind suficient, tote Bisericile din Țară fi- 

„ind aprovizionate cu cărţile necesare și deci, lucrul împuţi- 

„nându-se,—este prea posibil, zic, ca, cel puţin pentru un 

„timp, personalul acestei “Tipografii să fie redus la strictul 

„necesar. 
„C. În proiectul de budget pe exercițiul 1902—1903 se pre- 

„văd, deci, lei 73.350,18 la venituri şi lei 69.020,00 Ia chel- 

„tueli, rezultând excedent budgetar de lei 4.330,18. 

„Proiectul de budget în cestiune, împreună cu acestă lă- 

„murire în privința lui, cu cel mai profund respect am onâre 

„a le înainta în mai multe exemplare pentru trebuinţele Sfin- 

„tului Sinod. 

Acest proiect de budget a fost aprobat de Sf. Sinod cu 

Ordinul No. 164 din 19 Octobre 1901, în baza Raportu- 

lui Comisiunei, tăcut de P. S. Dr. Atanasie Mironescu al 

Râmnicului, care zice: „Comisiunea... a constatat, că proiec-
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„tul de budget atât la venituri cât şi la cheltueli este bine echi- 
„librat, de oare ce veniturile precum şi cheltuelile propuse 
„sânt mult mai mici decât cele din anul precedent. Venitu- 
„tile.... cu lei 50.733 bani 88 în minus... cheltuelile... cu lei 
„28.060 în minus față cu cheltuelie aprobate pe anul prece- 
„dent şi cu lei 34.116 bani 50 faţă cu cheituelile aprobate de 
„Sf. Sinod pe 1900—1901...... Pe temsiul azestor constatări 
„făcute şi la fața locului, şi având în vedere că Direcţia Ti- 
„pografiei Cărţilor Bisericeşti își dă silința lăudabilă de a e- 
„valuă veniturile tipografiei cu exactitate și a înfrână cheltu- 
„elile, ceea ce este o condiţie neapărată și o garanţie pentru 
„mersul progresiv al acestei instituţii a St. Sinod, Comisi- 
„unea opinează a se aprobă proiectul de budget al Tipogra- 
„fiei pe exerciţiul 1902—1903....«. 

Pe lângă Raportul No. 1 din !/,, Aprilie 1902 am 
înaintat Sfântului Sinod contul de gestiune al Tipografiei 
Cărţilor Bisericeşti dela ?/,, Aprilie 1901 până Ia 31/, 
Martie 1902. Sf. Sinod l'a aprobat cu Ordinul No. 163 
din 13 Mai 1902, în baza Raportului Comisiunei, făcut 
de P. S. Episcop Atanasie al Râmnicului Noului Se- 
verin, care zice: ,.... veniturile au fost bine evaluate... s'a 
„cheltuit... mai puţin cu lei 26.829 bani 13... Cheltuelile.... 
„în curs de 5 ani au fost tot mai mici decât veniturile... A- 
„tât veniturile cât și cheltuelile sânt înscrise regulat în con- 
„dici și bine justificate. Starea economică a tipografiei se pre- 
„Zintă deci în condițiuni destul de avantagioase, aşa că Co- 
„Misiunea opinează a se da descărcare Direcţiunei de gestiunea 
„anului 1901—1902.... Având în vedere că Tipografia bine 
„administrată precum este nu se va resimți în mersul ei pro- 
„gresiv dacă se va mai reduce preţul cărţilor....“. 

Pe lângă Raportul cu No. 148 din !/,, Octobre 1902 
am înaintat Sf-lui Sinod proiectul de budgetul pe 
1903—1904. Sf. Sinod l'a aprobat cu Ordinul No. 278 
din 23 Octobre 1902, în baza următorului Raport: 

„Inalt Prea Sfinţite Stăpâne, 
„Proiectul de budget al Tipografiei pe anul 1903—1904 se 

„prezintă întocmit la venituri cu suma de lei 73.840,,78 deci 
„În minus cu lei 42.846,,26 bani faţă de veniturile realizate 
„Prin budgetul anului 1902—1903; iar la cheltueli cu suma 
„de lei 65.020, deci în minus cu lei 36.625,,03 față de chel- 
„tuelile aprobate prin budgetul anului curgător. Proiectul de 
„budget al Tipografiei aşa cum e propus soldează cu un ex- 
„cedent de lei 8.820 bani 78. 

„Comisiunea constatând că în proiectul de budget al Ti-
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„pografiei pe 1903—1904 atât veniturile cât şi cheltuelile sânt 
„evaluate bine, opinează a se aprobă cum e prezentat. 

„Acesta fiind rezultatul lucrărei sale, Comisiunea cu sme- 
„renie îl supune prin subscrisul raportor la deliberarea Sf. 
„Sinod, înapoind şi actele în cestiune. 

«Raportor, Atanasie Râmnicului 

Acesta este cel din urmă act prin care sa exer- 
citat controlul material din partea St. Sinod asupra 
Tipoprafiei Cărţilor Bisericești, căci la 2 Mai 1903 
Sf. Sinod mi-a trimis următorul Ordin cu No. 40: 

„Dommului Director al Tiposgrafiei Cărților Bisericeşti.. 

„Am onoare a Vă comunică, că Sf. Sinod în ședința din 
„1 Mai curent a luat act de Adresa Onor. Minister al Culte- 
„lor şi Instrucţiunei Publice—Administraţia Casei Bisericei— 
„No. 5042/903, care Vi se trimite pe lângă aceasta în copie, 
„spre a o aveă în vedere și a Vă conformă. 

„Primiţi, Domnule Director, Arhiereşti binecuvântări. 

„Preşedinte, Iosif Mitropolit Primat 
„Director, Econ. OVIDIU MUSCELENU 

lată acea copie: 

„I. P. S. Mitropolit Frimat, Preşedinte al Sf. Sinod. 

„Prin Legea Casei Bisericei, controlul tuturor averilor bise- 

„ricilor Catedrale şi Chiriarhice, ale Monastirilor și Schituri- 
„lor, ale Bisericilor parobiale şi filiale, precum și ae tuturor 
„așezămintelor bisericeşti actuale şi viitoare, cade în sarcina 
„Administraţiunei acestei Case, ori care ar fi proveniența a- 
„cestor averi şi ori de către cine sar administră. Casa Bi- 
„sericei are drept de control şi de privighere asupra fondu- 
„durilor tuluror îustituțiunilor religioase, care prin actele 
„de fondațiune sânt puse sub o administraţiune specială. 

„Tipografia Cărţilor Bisericeşti e o instituțiune religioasă, 
„Sau un aşezământ bisericesc. Prin urmare după litera şi spi- 
„ritul Legei, controlul material al averei acestei Tipografii, 
„cum şi al felului întrebuințărei acelei averi urmează și tre- 
„bue să-l aibă Administraţiunea Casei Bisericei. Ea va veri- 
„fică şi aprobă budgetul; ea va verifică și aprobă comptul de 
„gestiune. Legea este categorică în această privință și nu ad- 
„mite excepţiuni decât pentru patru aşezăminte bisericești pre- 
„văzute în art. 1, lit. c, ultimul aliniat. | 

„Aşa stând lucrurile, Vă rugăm Inait Prea Sfinţite, ca Pre- 
„şedinte al Sf. Sinod, să binevoiţi a luă cunoștință de hotă- 
„rârea noastră că, cu începere dela 1 Aprilie 1903, Adminis- 
„trațiunea Casei Bisericei va intră în drepturile și datoriile ei 
„faţă de această instituțiune bisericească.
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„Ținem însă să comunicăm Inalt Prea Sfinţiei Voastre, că 
„controlul moral al Sf. Sinod asupra acestei instituţiuni va 
„tămâneă neatins. Ca și până acum Sf. Sinod va face pro- 
„puneri în ceea ce privește tipăriturile de cărți de ritual şi 
„bisericești. Aceste tipărituri se vor face întocniai după ve- 
„derile şi hotărârile Sf. Sinod. 

„In asemenea condițiuni, această instituţiune bisericească 
„fiind sub privigherea morală a Sf. Sinod și sub controlul ma- 
„terial al Administraţiunei Casei Bisericei, sântem siguri că va 
„merge tot înflorind şi progresând pentru binele Sfintei noas- 
„tie Biserici, 

„Primiţi Vă rugăm, Inalt Prea Sfinţite, asigurarea deosebi- 
„tei noastre consideraţiuni. 

„Ministru, HARET 

„Administrator, P. GARBOVICEANU 

Prin urmare, nici unul din actele ce există nu 
invederează nici pe departe invinuirea de inco- 
rectitudine ce mi se aduce de P. S. Episcop Dr. 
Atanasie Mironescu. 

Acelaș lucru se poate dovedi şi cu actele în- 
tocmite după ce Tipografia a trecut sub contro- 
lul material al Administraţiunei Casei Bisericei. 
Anume: 

Pe lângă Raportul No. 22 din */, Mai 1903 am 
înaintat Domnului Ministru al Cultelor și al lastrucțiunei 
Publice contul de gestiune al acestei Tipografii pe 
1902—1903. Rezultatul verificărei acestui cont, apro- 
bat cu Ordinul No. 11822 din 11 lunie 1903, s'a 
consemnat în Referatul înregistrat sub No. 12594 în 
5 lunie 1903, din care reproduc următoarele aprecieri: 
n»... la venituri... s'au realizat în plus, peste prevederi, suma 
„de lei 16.934,84..... In acest an, conform aprobărilor date, 
„Sa construit un depozit sistematic, de care tipografia aveă 
„absolută nevoe și s'au făcut reparațiuni radicale localului 
„lipografiei.... Toate cheltuelile au de bază prevederile budge- 
„târe şi sânt sprijinite de acte justificative, clasate toate în 
„regulă... Registrele de care se servește Direcţiunea în dife- 
„titele operaţiuni, sânt acelea cerute de lege. ]-le sânt ţinute 
„în bună regulă. 'Toate operațiunile sânt notate la timp de 
„către însuşi d. Dr. Const. Chiricescu, director, care în mod 
„exclusiv se ocupă cu ţinerea lor... Din chipul cum sânt ţi- 
„nute toate registrele tipografiei... din chipul cum e păstrat
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„Materialul, se dovedește o bună cunoştinţă de contabilitate, „0 grijă mai pre sus de toată lauda, a D-Sale, pentru buna „conducere a instituțiunei ce i s'a încredinţat, 0 solicitudine „ca pentru lucrul său spre Susținerea onoarei comerciale a „instituțiunei Și a interesului moral ce e menită să inspire. „ȘI e o plăcută datorie din parte-mi“ (adecă a D-lui Admi- „histrator de atunci al Casei Bisericei, D-I p. Cârboviceanu) „să „Stăruesc în a se Simți calitatea aceasta de bun Administra- „tor a D-lui Dr. Const, Chiricescu, ceea ce asigură mersul „regulat și prosper al tipografiei cărţilor bisericești“, Pe lângă Raportul cu No. 120 din 1/,, Septembre 1903 am înaintat Domnului Ministru de Culte și In- strucțiune Publică proiectul de budget pe 1904—1905, care, cu Ordinul No. 21444 din 5 Noembre 1903, s'a aprobat așa cum a fost prezentat, și anume: La venituri Lei 73.959 — 
« cheltueli » 70.020 — 

Cu un excedent de » "3.939 2 
Ordinul de aprobare se închee astfel: «Tot o dată Vă aducem la cunoștință cum că, ne miră faptul scă- derei brusce a veniturilor tipoprafiei, față de budge- tele anterioare». 
La aceasta am răspuns prin următorul Raport cu No. 271 din 127; Noembre 1903: 

Domnului Administrator al Casei Bisericei. „Relativ de mirarea exprimată de D-v prin Ordinul No. »21444/1903 față de scăderea veniturilor propuse pe exer- „Cițiul 1904—1905, avându-se in vedere budgetele anterioare „ale acestei Tipografii, avem onoare a supune cunoștinței „D-v că dacă budgetele anterioare ale acestei Tipografii, dela „a, Noembre 1897 de când am onoare de a fi Director aici, „ar fi cunoscute D-Voastre, acea mirare ar fi fost înlăturată „Prin faptul, că totdeuna când am avut ocaziune să înaintăm „Sfântului Sinod vre un proiect de budget, veniturile pe exerci- „țiul viitor au fost evaluate în minus față cu cele realizate „în anul precedent. Spre a D-Voastre încredințare avem o- „oare a Vă înaintă în copie Raportul nostru cu No. 82 din va Octobre 1901 către Sf. Sinod“ (Raport reprodus niai „Sus) „pe lângă care am înaintat proiectul de budget pe exer- „ciţiul 1902—1903, în care am evaluat veniturile pe 1902— »1903 cu un minus nu de lei 21.453 bani 99, ca în proiec- „tul de budget pe exercițiul 1904—1905, ci cu un minus de „lei 50.733 bani 88; Şi să se noteze, că acest minus ar fi „fost mai mare dacă între veniturile propuse pe 1902—1903
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„nu S'ar fi calculat decât a treia parte din numetarul aflat în 
„casa acestei Tipografii în seara zilei de %/, Septembre 1901. 

„Am ales inadins citatul Raport cu No. 82 ca să Vi-l îna- 
„intăm în copie, căci în el arătăm şi motivele pentru care noi 
„alcătuim proiectul de budget al acestei Tipografii aşa cum 
„il alcătuim, şi nu în altfel. 

„Dacă, totuşi, arătările noastre vor fi cumva deosebite de 
„vederile D-Voastre, sântem gata a înapoiă budgetul ce aţi 
„binevoit să ni-l aprobaţi aşa cum a fost propus pe exerci- 
„țiul 1904—1905, spre a introduce în el modificările ce veți 
„socoti că trebuesc făcute. | 

„Un lucru, însă, am dori să nu se peardă din vedere, Şi 
„anume: singurul capital sigur al acestei Tipografii este su- 
„ma ei disponibilă, afară de îmbucurătorul caz în care D-v 
„acum, ca organ al Onor. Guvern în controlarea materială a 
„acestei Tipografii, veți binevoi a chibzui, întrun fel oare 
„carele, ca și această instituţiune de Stat să fie în poziţiunea 
„de a avea venituri sigure, căci mijloace se pot găsi din destul. 

„Până acum Direcţiunea acestei Tipografii a făcut, sub 
„auspiciile Sfântului Sinod, tot ce i-a stat în putere să facă, 
„Pentru bunul mers al acestei instituțiuni. Sperăm că de a- 
„cum înainte, această Tipografie fiind pusă și sub auspiciile 
„Inaltului Guvern al ŢȚărei, își va aveă asigurat mersul ei 
„prosper pentru binele moral și material al Sfintei noastre 
„Biserici. 

Pe lângă Raportul cu No. 1 din !/,, Aprilie 1904 
am înaintat Casei Bisericei contul de gestiune pe 
1903—1904, care a fost aprobat cu Ordinul No. 
10603 din 19 Mai 1904, în baza cuvenitului referat 
din 7 Mai 1904, în care, între altele, se constată: 
p... Veniturile realizate... față de prevederi, au intrecut pe 
„acestea cu lei 17.310,82.... Verificându-se actele justificative 
„Produse pentru sprijinirea cheltuelilor, s'a constatat că toate 
„cheituelile sânt făcute potrivit prevederilor budgetare, actele 
„fiind clasate în regulă şi păstrate în dosare speciale. Ca şi 
„anul trecut, am putut constată aceeaşi nestrămutată solici- 
„tudine a Direcţiunei atât pentru cea mai deplină bună rân- 
„duială a scriptelor, cât şi pentru îngrijirea cea mai desăvâr- 
„Şită cu care se face imprimarea cărților“. 

Cu ocaziunea expozițiunei din 1903, « Asociaţiunea 
română pentru înaintarea și respândirea artelor» a 
acordat acestei Tipografii medalia de aur. 

Pe lângă Raportul cu No. 164 din !/,, Septem- 
bre 1904, am înaintat Casei Bisericei proiectul de 
budget pe 1905—1906. Cu Ordinul No. 20110 din
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20 Septembre 1904 s'a aprobat «așa cum a fost pre- 
zentat». 

Din toate acestea rezultă, deci, că și după ce 
controlul material asupra acestei Tipoprafii a fost 
dat Casei Bisericei, Administraţiunea acesteea n'a 
avut decât cuvinte de laudă la adresa mea, pe 
cari nu pot zice că le-am meritat sau că le merit, 
de oarece n'am căutat alt decât să mă achit cu 

conştiințiozitate și onestitate de îndatoririle mele 

ca Director al Tipografiei Cărților Bisericești. 
Dela 1 Ianuarie 1905 sânt și Administrator al Casei 

Bisericei. P. S. Raportor Dr. Atanasie Mironescu zice, 
în Raport, că e absurd a mă contiolă pe mine însumi. 

La aceasta răspund: P. S. Sa ştie că, și controlul 
material asupra Revistei Sf. Sinod «Biserica Ortodoxă 
Română» îl are tut Casa Bisericei, începând din Mai 
1904 (Adresa No. 58 din 8 Mai 1904 a Sf. Sinod 
către Domnul Ministru al Cultelor și al Instrucțiunei 
Publice, înregistrată de Casa Bisericei la No. 12146/ 

1904). Doi din cei cinci membri, cari compun comi- 

tetul Revistei, au fost, până pela sfârșitul lunei De- 

cembre 1904: unul Administrator al Casei Bisericei, 

altul Administrator al Casei Școalelor, şi cu toate a- 

cestea, ambii, potrivit Regulamentului Revistei (art. 15), 
au semnat acte de contabilitate de-ale Revistei, cari 
au fost înaintate spre verificare și aprobare Casci Bi- 
sericei. Contul de gestiune al Revistei pe 1902—1903 
şi 1903—1904, semnat şi de cei doi foști Adminis- 
tratori, a fost verificat de un Şef-de-biurou dela Casa 
Bisericei şi aprobat de Domnul Haret fost Ministru 

(Temeiul No. 12146/1904). Proiectul de budget al 

Revistei pe 1904-—1905, de asemenea semnat de cei 

doi foşti Administratori, a fost verificat de către un 

Șef-de-biurou dela Casa Bisericei şi aprobat de Dom- 

nul Haret fost Ministru (Referatul din 31 Mai 1904, a- 
probat la 4 VI 1904 și anexat la Adresa 14889 din 
19 lunie 1904 către P. S. Președinte al comitetului 
redactor al Revistei «Biserica Ortodoxă Română»).
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Tot astfel și proiectul de budget al Revistei pe 1905 —1906 (Temeiul No. 24751 din 12 Octobre 1904 al Casei Bisericei și Adresa No. 6496 din 7 Mai 1905 a aceleeași Case către Sf. Sinod). In Regulamentul Re- vistei s'au introdus modificări, prin Decretul Regal 
No. 3140 dela 9 Decembre 1904. Şi până atunci, și 
de atunci înainte, până pe la sfârșitul lunei Decem- 
bre 1904, ceealaltă corespondenţă privitoare la par- tea materială a Revistei se rezolvă de fostul Admi- 
nistrator al Casei Bisericei, care în acelaș timp eră, este și astăzi, membru în comitetul Revistei, Și cu toate acestea nu s'a găsit nimeni să întrebuințeze ex- presiunea: absurd. De către toți se știe, că Ministrul are dreptul și datoria să controleze pe toți aceia pe cari Legea îi pune sub controlul său, sub autoritatea sa. 

Cu atât mai puțin față de mine nu eră locul a se intrebuință expresiunea: absurd, căci cu 9 zile înainte de a'și ceti în Sf. Sinod, la 13 Mai 1905, P.S. E- piscop Dr. Atanasie Mironescu, Raportul P. S. Sale, 
Domnul Ministru Mihail Vlădescu, nu eu Administrato- 
rul Casei Bisericei, luase hotărârea ca, verificarea dărei 
de seamă asupra gestiunei Tipografiei Cărţilor Bisericești 
pe 1904-—1905 să se facă nu de către vre un funcți- onar dela Casa Bisericei, ci de către un înalt funcţi onar dela Casa Școalelor (Temeiul No. 11593/1905). 

Prin urmare, și învinuirea, sau cel puțin teama, 
că la Tipografia Cărţilor Bisericeşti s'ar produce 
incorectitudini, prin faptul că eu m'aș controla 
pe mine însumi, este înlăturată. 

6. Directorul Tipografiei numai de formă a căutat să obțină de la Sf. Sinod autorizarea de a tipări cât mai multe cărţi bisericeşti de ritual, ca să-și deă aparenţa de om activ. 

Pentru lămurirea lucrului este de trebuință să arăt 
cu acte: ce anume cărți. s'au cerut să se imprime, câte s'au imprimat și câte nu. 

Următorul tablou învederează lucrul:
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Deci, avem de toate 37 de imprimate, astfel re-: 
partizate: 

12 cerute de Sf. Sinod și executate. 
1 idem, în execuţiune. 
1 idem, dar Comisiunea Sf. Sinod nu la întocmit.. 
1 cerut de Onor. Minister, în execuțiune. 

17 propuse de mine, aprobate de Sf. Sinod și exe- 
cutate. 

4 idem, dar Sf. Sinod nu le-a încuviințat. 
1 idem, dar Onor. Minister la amânat. 

37, totalul de mai sus. 

Și totuşi P. S. Episcop Dr. Atanasie Mironescu 

zice în Raport, că eu am căutat să obțin dela 
Sf. Sinod autorizarea de a tipâri cât mai multe 
cărți bisericeşti de ritual, ca să-'mi dau afarenza 

de om activ. Dar chiar omul cel mai bine dis- 
pus către P. S$. Sa poate vedeă din constatarea 
de mai sus, bazată pe acte și pe realitatea lu- 
crurilor, că azăfările P.S. Sale mau mici apa- 

venă de adevăr. 

7. Fără să fi comunicat Sfântului Sinod, Directorul Tipo- 
grafiei a îndoit leafa secretarului, zis şi conservator, 

în timpuri de criză, în anu! 1904. 

Cred că şi P. S. Sa admite cel puţin acum, că a- 
ceastă afacere, ca și multe altele din cele cu cari se 
ocupă în Raport, este de atribuțiunea și de compe- 
tența acelora cărora se cuvine controlul material a- 
supra acestei Tipografii. 

Dar lăsând acestea la o parte, rog respectuos pe 
P. S. Sa să binevoiască a produce, nu înaintea mea, 
ci înaintea Sfântului Sinod, dovada pe care își înte- 
meiază afirmaţiunea, că eu aș fi îndoit salariul Secre- 
tarului-Conservator dela această Tipografie, în anul 
financiar 1904—1905. P. S. Sa a putut observă din 
contul de gestiune al acestei Tipografii. pe 1904—:



1905, înaintat Sfântului Sinod de către Administra- 
țiunea Casei Bisericei pe lângă Adresa cu No. 6250 
din 4 Mai 1905, că Secretarul-Conservator a avut în 
anul financiar 1904—1905 leafă de 200 lei pe lună. 
Această leafă no are din anul 1gog, ci dela 1 Ianu- 
arie 1598, fără împuţinare sau sporire, şi aceasta după 
propunerea mea szsfizulă de P. S. Sa. Binevoiască 
P. S. Sa a cercetă în Arhiva Sfântului Sinod și se va 
convinge de adevărul afirmaţiunei mele. Nu va găsi 
nici un budget și nici un cont de gestiune al acestei 
Tipografii în care salariul Secretarului-Conservator să 
fie sporit măcar cu un ban peste suma de 200 lei 
pe lună. Ba din anul 1902 a fost obligat să îndepli- 
niască și atribuțiunile de corector, fără ca la salariu 
să i se adauge ceva. 

Să probez și cu acte oficiale această afirmaţiune 
a mea: 

In Raportul No. 424 din 11/,, Decembre 1897 către 
I. P. S. Președinte al Sf. Sinod ziceam: „Este indis- 
„pensabilă crearea postului de Conservator al depozitului de 
„cărți şi icoane, pentru ca Directorului să-i rămână grija de 
„a se ocupă de afacerile mai înalte ale Tipo-Litografiei, iar nu 
„de a se ocupă până și cu desfacerea detaliată a cărților şi 
„icoanelor. Directorul va încredința—cu observarea unor a- 
„numite forme— Conservatorului, o cantitate anumită de cărți 
„Și icoane spre desfacere, şi la intervale scurte, acesta va vărsă 
„Direcţiunei, cu referat lămuritor, sumele ce vor rezultă din 
„Vânzarea în detaliu a cărților și icoanelor. El va conservă 

- „Și hârtia și din ea va încredinţă, după trebuință, şefului a- 
„telierelor, iarăşi cu îndeplinirea unor anumite forme. Din spi- 
„rit de iconomie, Conservatorul depozitului va fi salariat cu 
„70 lei lunar şi cu începere dela 1 Ianuarie 1898. Deci, la 
„cap. | budgetar propun acordarea unui credit de 210 lei pen- 
„tru salariarea Conservatorului pe lunile Ianuarie, Februarie 
„şi Martie. Dela 1 Aprilie anul viitor înainte, se va prevedeă 
„în budgetul ce se va prezentă Sf-lui Sinod, suma cu care are a 
„f retribuit Conservatorul. Faţă cu arătata Și neînsemnata re- 
„muneraţie, postul de Conservator al depozitului va: fi unit 
„de o cam dată cu acel de Secretar-Contabil al Tipo-Litografiei“. 

|. P. S. Preşedinte al Sf. Sinod, prin Ordinul cu 
No. 423 din 20 Decembre 1897, bazat pe procesul
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verbal semnat de Comisiunea compusă din P.P. S.S: 

Silvestru al Huşilor, Gherasim (Timuș al Argeșului) și 

Atanasie Craioveanu (acum Episcop al Râmnicului 

Noului Severin), a aprobat provizoriu creditul cerut. 

In menţionatul proces verbal se zice: „.... Direcţiunea 
„Tipografiei cere a i se încuviință prealabil o sumă de 210 

„lei cu care să se plătească un Conservator al depozitului 

„de cărţi şi hârtie a Tipografiei. Comisiunea în vedere că pen- 

„tru un control regulat e necesar un asemenea post, este de 

„părere a se aprobă creditul cerut“. 

lar în Raportul No. 115/1898, semnat de actualul 

P. S. Episcop al Râmnicului, Dr. Atanasie Mironescu, ca 

Raportor, şi înaintat acestei Direcțiuni pe lângă Or- 

dinul de aprobare cu No. 96 din 11 Mai 1898 al Sf. 
Sinod, cetim: „Una din cauzele cele mai de căpetenie ce 
„a adus tipografia în o stare financiară nesatisfăcătoare a fost 

„şi lipsa unui control regulat a depozitului de cărți şi de hârtie 

„din tipografie. Dacă acest depozit nu se administrează cu 

„îngrijire, negreșit atunci instițuția nu va prosperă. Deci la 

„desfacerea cărților cât şi la întrebuințarea hârtiei de impri- 

„mat e neapărat a se observa oare care formă. Plecând dela 

„această idee Comisiunea a găsit că e justificată propunerea 

„Direcţiunei de a se înființa la tipografie un post de Con- 

„servator. Acesta va priimi spre desfacere cărți, va da soco- 

„teală de ele, va ţine în păstrare hârtia şi va încredința din 
„ea după trebuință Șefului de Atelier, însă totdeuna cu formă 
„în regulă. Postul acesta ființează la toate tipografiile mai în- 
„semnate. Creditul de 210 lei ce reprezintă plata Conserva- 
„torului pe trei luni, fu deci încuviinţat. lar în vederea mo- 
„destei retribuţiuni, postul acesta fu unit de o cam dată cu 

„cel de Secretar-Comptabil“. 

Aceea ce P. S. Atanasie al Râmnicului numiă a- 
tunci: Conservator, azi numeşte: «zis și conservator». 

Numește așa aceea ce altă dată nu-i conveniă și pro- 
testă în Sinod, zicând: «Vă rog a nu luă cuvintele. 
în altă accepțiune decât în aceea care li s'a dat», 

adecă: Secretar-Conservator al depozitului. 
De atunci și până astăzi postul de Conservator al 

depozitului a rămas unit cu cel de Secretar al Ti- 
pografiei. 

În budgetul pe 1898—1899 (Raportul No. 23/1898), 
pe 1899—1900 (Raportul No. 219/1898), pe 1900—



1901 (Raportul No. 143/1899), pe 1901—1902 (Ra- 
portul No. 90/1900), pe 1902—1903 (Raportul No. 
82/1901), pe 1903—1904 (Raportul No. 148/1902), 
toate aprobate de Sf. Sinod (Ordinele cu No. No.: 
174 și 307/1898, 182/1899, 280/1900, 164/1901 și 
278/1902); în budgetul pe 1904—1905 (Raportul No. 
120/1903) și pe 1905—1906 (Raportul No. 164/1904), 
ambele aprobate de Onor. Administraţiune a Casei 
Bisericei (Ordinele cu No. No.: 21444/1903 şi 20110/ 
1904), Secretarul- Conservator al acestei Tipografii fi- 
gurează cu salariu anual de 2.400 lei, fără vreo a- 
batere. 

In Raportul No. 82 din *%/, Octobre 1901, pe lângă 
care am înaintat Sf-lui Sinod proiectul de budget pe 
exercițiul 1902—1903, ziceam: «.... Minus-ul de lei... 
Provine: 1) din suprimarea unuia din cele două pos- 
furi de corectori (lei 120 lunar). Secretarul-Conserva- 
for va îndeplini și funcțiunea de corector, fără vre un 

adaus de plată la aceea pe care o are în budget. ». 
Pe lângă Ordinul de aprobare al Sf. Sinod cu No. 
164 din 19 Octobre 1901, mi s'a trimis în copie Ra- 
portul No. 288/1901 al Comisiunei,— Raport făcut și 
semnat de însuşi P. S. Dr. Atanasie Mironescu. In el 
se zice: « Această diferință îu minus provine din micșo- 

area cheltuelilor de material cu lei 27.000, apoi din 
suprimarea unui post de corector (120 lei lunar), al 
cârui serviciu îl va înlocui Secretarul Tipografiei, fără 
vre un adaus de plată... Afară de aceasta Direcţi- 
unea se angajează a face și alle reduceri, dacă îm- 
prejurările vor dictă». 

Toate acestea ştiindu-le P. S. Episcop al Râm- 
nicului Noului Severin, D. D. Dr. Atanasie Mi- 
ronescu, pentruce mă învinovățește înzadar, a- 
tribuindu-mi că în «timpuri de criză» am <în- 
doit leafa secretarului, zis și conservator?»
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8. Ministrul de Culte şi Instrucțiune Publică din Guvernul 
trecut n'a controlat, ci a administrat Tipografia, şi Di- 

rectorul ei n'a înștiințat pe Sf. Sinod. 

Eu n'am nici căderea, nici calitatea de a dă soco- 

teală de actele Guvernului trecut sau prezent, nici de 
a-i luă apărarea în cazul când i se aduc învinuiri ca 
Guvern. Acesta nefiind rolul meu, nu mă pot alunecă 
pe povârnișul de a pune suișuri în inima mea şi a 
mă face judecătorul altora, neavând competență. Cu 
atât mai mult nu consider că ar fi în atribuțiunea 
mea, ca Director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, 
să fac aprecieri, desigur în bine, asupra atitudinei Gu- 
vernului trecut, față de această Tipografie. Dacă le-aș 
și face, P. S. Dr. Atanasie Mironescu ar găsi poate 
mijlocul de a le infirmă, aplicându-mi și mie, într'un 
fel oare carele, teoria P. S. Sale, exprimată în Ra- 
port, câ dacă cineva ar aveă vre un superior, încetează 
de a fi liber, căci ar fi sub «presiune fizică sau mo- 
rală>. Cu toate acestea eu tot pot să afirm, în toată 
libertatea și în cunoștință de cauză, că totdeuna Gu- 
vernele au avut priviri mai mult decât prietenoase 
asupra acestei Instituţiuni bisericești. N'am nevoe să 
produc dovezi, căci ele sânt îndeobşte cunoscute. 

Nu mă ocup nici de drepturile ce le-ar aveă Mi- 
nisterul singur, sau în unire cu Sf. Sinod, asupra a- 
cestei Tipografii, ci vin la invinuirea ce mi se face 
mie direct: Directorul n'a înștiințat pe Sf. Sinod că 
D-l Ministru de Culte din Guvernul trecut a dispus 
a se plăti din fondurile Tipografiei costul transcrierei 
manuscriptului «Teofiact» şi imprimărei lui; cu a- 
ceasta Directorul a lipsit dela datoria sa ca funcți- 
onar al Sf. Sinod, ales de Sf. Sinod. 

Dar eu știu că acestea și alte lucruri sânt cunos- 
cute Sfântului Sinod. lacă dovezile: 

In Raportul No. 120 din 1/4 Septembre 1903— 
anul în care Tipografia a trecut sub controlul material 
al Administrațiunei Casei Bisericei—ziceam: «...Chel- 

„tuelile pe 1904—1905 se prezintă cu un spor, la
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material de tipografie, de lei 5.000,00, în vederea 
comandărei unei mașini noui de tipografie și a volu- 
minoaselor cărți aprobate de Sf. Sinod a se imprimă, 
treptat». Acest Raport, adresat de mine D-lui Ministru 
de Culte, a fost înaintat Sfântului Sinod, în 20 de exem- 
plare, de către Administraţiunea Casei Bisericei pe 
lângă Adresa cu No. 19359 din 24 Septembre 1903. 

In Raportul meu No.1 din !/,, Aprilie 1904, ziceam: 
«..„.Cheltueiile aprobate de Sf. Sinod pe exerciţiul 1903 
«—1904, au fost de lei 65,020,,00 (tabela A) Domnia- 
«Voastră, în vederea motivelor ce am avut onoare să 
«aduc prin Raportul No. 400/1904, aţi binevoit să a- 
«cordaţi un credit de lei 10.000,,00, prin Ordinul cu 
«No. 5257/1904, pentru câteva cheltueli, ce nu erau 
«prevăzute în budgetul acestei Tipografii pe exercițiul 
«1903—1904, precum: procurarea unei mașini noui de 
«tipografie, p/ata pentru transcrierea traducerei lui Teo- 
«ofilact—Wicodim Aehioritul (Athonitul), de Veniamin 
« Costache, la cele 1 Epistole a'e Sfântului Apostol Pa- 
«del, împrimarea primului volum din această lucrare, 
«imprimarea registrelor de contabilitate pentru toate 
«parohiile din Ţară, etc.». Acest Raport, adresat de 
mine D-lui Ministru de Culte, « fost înaintat 
Sfântului Sinod, în 20 de exemplare, de către 
Administrațiunea Casei Bisericei pe lângă Adresa cu 
No. 6381 din 8 Aprilie 1904. Cerut-a P. S. Sa, în 
Sinod, vre o explicaţiune, şi nu îi sa dat? 

Așa că, învinuirea că n'aș fi adus la CUNOȘ- 
tința Sfântului Sinod întrebuințările de fonduri 
la diferite destinațiuni, este la fel cu învinuirea 
că, fără știrea Sfântului Sinod aş fi îndoit leafa 
Secretarului-Conservator în timpuri de criză. Imi 
place a crede că cel puţin acum P. S. Episcop 
al Râmnicului Noului Severin D. D. Dr. Ata- 
nasie Mironescu nu va mai persistă în ideea ne- 
întemeiată, că eu aș fi lipsit dela datoria mea ca 
funcționar ales de Sfântul Sinod.   
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Pentru complecta liniștire a P. S. Sale mai pot a- 

dauge, că actualul Ministru de Culte și Instrucţiune 

Publică, D-l Mihai! Vlădescu, în vederea Raportului 

meu cu No. 336 din */, Martie 1905, mi-a adresat 
Ordinul cu No. 6051 din 2 Mai 1905 prin care de- 
clară, că se va prevedea la credite extraordinare din 
budgetul 1905—1906 costul imprimărei cărței lui Te- 
ofilact, cu toate cheltuelile ce s'au mai făcut pentru 
transcriere, clișee, etc. Sânt sigur că așa ar fi făcut 
oricare Ministru. 

P. S Dr. Atanasie Mironescu mai zice în Raport: 
«Insă chiar dacă Ministerul ar fi avut singur acest 
drept», adecă dreptul de a administră bunurile Ti- 
pografiei Cărţilor Bisericeşti, «eră de datoria Direc- 
torului să înștiințeze pe Sf. Sinod despre faptul a- 
cesta, mai ales că Munistrul» adecă D-l Sp. C. Haret 
«declarase în Sf. Sinod, că lucrarea se va imprimă 
pe socoteala Ministerului». 

Greu lucru este a intră în voea P. $. Dr. Atanasie 
Mironescu. Posed dela P. S. Sa epistola particulară 
cu data din 2 August 1904, în care îmi scrie: « M'am 
răsgândit asupra titlului dela poarta Tom. Î a lui Te- 
ofilact. Este vorba de un prinos adus de Sinod amin- 
tirei lui Veniamin. A mencionă pe poartă că e Pu- 
blicațiunea Ministerului, ar fi o conlrazicere. Deci re- 

unt la acest adaus. Vei tipări poarla după mode- 
ul alăturat». Așa că titlul volumului întâi din «Le- 
ofilact» s'a tipărit cu omisiunea cuvintelor: « Publica- 
fiune a Ministerului Cuitelor și Înstrucțiunei Publice», 
pe cari însuși P. S. Sa le scrisese cu mâna P. S. Sale, 
pe foaea cu titlul ce aveă să se imprime. 

Comentariile şi reflecțiunile sânt deprisos. 

9. Contul de gestiune e stereotip. Nu se arată situaţia de- 
pozitului. Excedentul este iluzoriu când depozitul de cărți 

descrește fără a se pune la loc alte cărți. 

Dacă nici aceste treburi nu cad sub controlul ma- 
terial al Administratiunei Casei Bisericei, apoi eu u-
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nul nu mai înțeleg în ce ar constă, după P. S. Sa, 
amestecul acestei Administrațiuni la Tipografia Căr- 
ților Bisericești. 

Până acum n'am auzit că vre un cont de gestiune 
al vre unei instituțiuni, ar puteă să fie stereotip. Cel 
puțin la Tipografia Cărţilor Bisericeşti nu s'a putut 
realiză acel progres după care să putem păstră cli- 
șeul budgetului și contului de gestiune pe un an— 
cel mai bun posibil—și să-l putem imprimă la fel în 
toți anii, dat fiind că am realiză exact în fiecare an 
aceleași venituri și am face la fel aceleași cheltueli, 
căci aceasta însemnează budget stereotip, cont ste- 
reotip, afară numai dacă cuvântului: stereotip, P. S. Sa 
nu-i va fi descoperit o altă însemnare filologică. 

A! dar poate Prea Sfinţia Sa reflectează la «tabeia 
comparativă» ce public de ani de zile în fiecare cont 
de gestiune spre a se vedeă în tot momentul mișca- 
rea comparativă a fondurilor pe mai mulți ani. Dacă 
este așa, P. S. Sa ridiculizează acum, aceea ce altă dată 
găsiă că e lucru foarte serios: «Tabela A. B. și C. 
ce însoțesc darea de seamă asupra gestiunei tipogra- 
fiei pe exercițiul 1901—1902 specifică felul venituri- 
lor şi cheltuelilor și diferența între venituri şi cheltu- 
eli, care în curs de 3 ani au fost tot mai mici decât 
veniturile ; așa pe exercițiul 1901—1902, diferinţa în- 
tre veniturile realizate și cheltuelile efectuate este de 
lei 49.704 bani 30, care constitue soldul la 31 Mar- 
tie 1902» (Raportul anexă la Ordinul No. 163/1902 al 
Sf. Sinod). Tabela C. de care ne vorbește P. S. Sa, 
este chiar «tabela comparativă», în care specificam, 
ca în toți anii, veniturile aprobate, veniturile realizate, 
cheltuelile aprobate, cheltuelile efectuate, diferența în- 
tre veniturile realizate și cheltuelile efectuate dela a- 
nul 1897—1898 înainte. 

De asemenea n'am auzit până acum zicându-se, că 
dacă am în casă excedent în numerar, acesta, ome- 
nește vorbind, ar fi iluzoriu, adecă n'ar există. Nu- 
mai atunci ar fi iluzoriu când numai în închipuirea
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'mea ar există acel excedent, pe când în ladă n'aș 
aveă nici o para chioară. Se vede, deci, că, după P. 
S. Sa, nu însemnează nimic, că Direcţiunea Tipo- 
grafiei așa a chibzuit lucrurile ca, după un an de criză, 
să fi realizat mai mult cu lei 18.512 bani 09 decât 
veniturile prevăzute pe 1904 —1905, și să fi cheltuit mai 
puțin cu lei 5.573 bani 40 decât se aprobase a se 
«cheltui pe 1904—1905. 

Dar însuși P. S. Dr. Atanasie Mironescu Epi- 
scopul Râmnicului Noului Severin declară în Ra- 
portul contra mae: «nu intru în amănunțimi de 
cifre». Şi bine face, căci dacă, în cestiuni de soco- 

teli și de control, nu vii la fața locului, la Tipo- 
grafie, ca să te luminezi, rămâi în întunerec și um- 
bli orbecând. 

Ca complectare ţin a mai adauge: prin Ordinul 
No. 73 din 7? Mai 1903, Sf. Sinod a pus îndatorire 
Directorului Tipografiei Cărţilor Bisericești ca, deși 
controlul fondurilor și gestiunei financiare a Tipogra- 
fiei a trecut la Ministerul de Culte, totuși Direcţiunea 
să înainteze şi pe viitor Sf-lui Sinod proiectul de bud- 
get și gestiunea financiară a fiecărui an. Şi în 1903, 
şi în 1904, şi în 1905 am făcut acest lucru, deși în 
art. 7 modificat din Regulamentul de revizuirea şi e- 
ditarea cărților bisericești și sancționat cu Decretul 
No. 1848 dela 19 Mai 1903, adecă posterior Ordinu- 
lui Sf. Sinod cu No. 73 din 7 Mai 1903, se zice că 
numai «budgetul Tipografiei Cărţilor Bisericești se va 
comunică şi Sfântului Sinod». De aici urmează că eu, 
ca Director al Tipografiei Cărţilor Bisericești, am fă- 
cut mai mult decât eram dator a face, și, totuși, fapta 
mea de a fi făcut ca să vie la cunoștința Sfântului Si- 
nod și cozfu/ de gestiune ul Tipografiei, iar nu numai 
„budgetul, este calificată de P. S. Episcop Atanasie 
Mironescu al Râmnicului, ca o lipsă de datorie, de 
-deferență și mai ştiu eu de ce, către Sf. Sinod.
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10. Directorul Tipografiei ţinând corespondenţă cu Sf. Si-. 
nod, prin Minister, dă a înţelege că a încetat de a mai fi 
la ordinile Sfântului Sinod, pe când el este dator să co- 

respundă direct cu Sf. Sinod în toate cestiunile; dă a 
înțelege că şi Sf. Sinod trebue să corespundă cu 

el tot prin Minister. 

Răspund: Dela sine se înțelege că, dacă între Sf. 
Sinod și între Onor. Minister s'a stabilit înţelegerea 
că, controlul moral asupra Tipografiei se cuvine ce- 
lui dintâi, iar controlul material, celui de-al doilea, 
eu n'aș fi stat în sfera ce mi se determinase, dacă 
în cestiuni morale, spirituale, m'aș fi adresat Ministe- 
rului, iar în cestiuni materiale, lumești, m'aș fi adre- 
sat Sfântului Sinod, în calitatea mea de Director al 
Tipografiei. A trebuit, deci, să dau Sfântului Sinod 
cele ce se cuvin Sfântului Sinod, adecă să corespund 
direct cu Sf. Sinod în anumite cestiuni; a trebuit să 
dau Ministerului cele ce se cuvin Ministerului, adecă să. 
corespund direct cu Ministerul în cestiuni ce cădeau 
și cad în atribuțiunile lui, și prin el, adecă indirect, cu 
Sf. Sinod, potrivit rânduelei stabilite. D=1 Sp. C. Haret 
fost Ministru de Culte și Instrucţiune Publică și D-l 
P. Gârboviceanu fost Administrator al Casei Bisericei, 
cei cari au iscălit actele privitoare la trecerea Tipo- 
grafiei Cărților Bisericești sub controlul material al 
Ministerului, pot dă cuvenita desminţire, dacă afirma- 
țiunea mea nu este adevărată. 

Intru aceasta eu nu mă bazez numai pe testimoniul 
ce ar puteă dă D-l Haret și D-l Gârboviceanu, ci şi 
pe acte. La Secretariatul Sfântului Sinod, din care 
face parte, de ani de zile, şi P. S. Dr. Atanasie Miro- 
nescu, se pot controlă următoarele tabele:



TABELA A. 
Ordinele directe ale Sfântului Sinod către Direcţiunea Tipo- 
grafiei Cărţilor Bisericeşti şi răspunsurile directe ale acesteea. 
  

  

        

No. şi data . 
Ordinelor OBIECTUL: No. şi data 
Sf. Sinod: răspunsurilor: 

40/1903 || Controlul material asupra Tipografiei 23/1903 
61/1903 || Dăruire de cărţi de ritual. 32/1903 
681903 » > > > > 28 şi 30/1903 

187/1903 > > >>> 249/1903 
189/1903 > > > 2» 233/1903 
121/1903 |l|Imprimarea unei rugăciuni. 104/1903 

- 130 din 19 ||Imprimarea Noului Testament. 378 din "a Febr. 1904: 
+ Mai 1903 Comisiune sânt rugaţi a 

da textul N. Test. 

83/1904 ||Dăruire de cărţi de ritual. 84/1904 
191/1904 > > > >» 289/1904 către Pro- 

toeria Jud. Ilfov. 
62/1905 » > >> > 85/1905 
19/1905 > > > >» 86/1905 

86/1905 > > >» o» 87/1905 
97/1905 || Se înaintează Raportul No. 171/1905 

al P. S. Episcop al Râmnicului No- 
ului Severin D. D. Dr. Atanasie Mi-|| Răspunsul este cel 
ronescu, contra mea. de față. 

  

TABELA B. 
Rapoartele directe ale Direcținnei Tipografiei Cărţilor Bise- 

viceşti către Sfântul Sinod şi răspunsurile directe ale 
acestui Inalt şi Sfânt Corp. 
  

  

  
  

  
  

  

po: şi data OBIECTUL: No. şi data 
apoartelor: răspunsurilor: 

23/1903  |iInaintarea contului de gestiune pe 
anul financiar 1902—1903. 119/1903 

11/1903  ||Se înaintează câte 17 exemplare din 
Octoihul cel Mare ed. 1 şi Liturgi- 
erul ed. III. 

210/1903 | Idem 16 ex. din Evanghelia ed. III. 
24/1903 || Se cere retipărirea unor cărți. 113/1903 

25 din $/, || Revista «Bis. Ort. Rom.» să plăteas- 100/1908: s'a înaințat Ca- 
Mai 1903 |că datoria de lei 6.331,50. zulă cele a va ode d 

cuviință». 

76/1904 | Se înaintează 17 ex. «Iconografia». Ă 
36/1905 || Se înaintează 17 ex. «Psaltirea». 
38/1905 || Votul special dat de Sf. Sinod, la 8 

Mai 1903, cu privire la supraveghe- 
rea imprimărei lui «Teofilact>, se 

mai menţine sau nu? 
39/1905 || Cererea de a mi se da voe casă mă! 97/1905, adecă Or- 

apăr de o acuzaţiune cu care eramlldinul la care răs- 
amenințat de către o Onor. Comisi- || pund prin Raportul 
une a Sfântului Sinod. de faţă. 

  

  

 



TABELA 0. 

Adresele Sfântului Sinod către Onor. Minister, pentru 
Directiunea Tipografiei Cărţilor Bisericeşti. 

Si lata A- No, şi data comu- 
reselor „Sl x . _ 

nod câtre Minis- OBIECTUL: nicărei acelor Adre 
ter pentru Tip. se de către Onor. 

Cărţilor Bis. Minister. 

     

     

  

        

       
         
     

  

114 din 14 | 
Mai 1993. | Reimprimare de cărți. 10998/1903 
131 din 19 | 
Mai 1903. |Imprimarea Noului Testament. 11066/1903   86 din 12 
Mai 1903. |lImprimarea lui « Teofilact». |   11067/1903 

TABELA D. 

Ordinele directe ale Sfântului Sinod către Direcțiumea Ti- 
pografiei Cărţilor Bisericeşti, şi răspunsurile îndivecte 

ale acesteea prin Ministerul Cultelor. 
  
     

        

Adresele Minis- 
No. şi data | No. şi data terului către Sf. 

: răspunsuri- Sinod, comuni- 
Ordinelor | OBIECTUL lor prin OBIECTUL când Rapoartele 
Sf. Sinod: Minister. Direcţiunei Ti- 

| poarafiei, 

  

  

73/1903 | Se cerea se 
trimite con- 
tul şi budge- 
tul pe fieca- [120 din 1/,, 

  

| 
Proiectul de bud- 

    

  
  

re an. Sept. 1903.| get pe 1904—1905. | 19359/1903 
Idem 1 din 1/4 A-! Contul de gestiune 

prilie 1904. | pe 1''03—1904. 6381/1904 
Idem 164/1904 | Proiectul de bud- 

get pe 1905- 1906.; 20109/1904 
idem | 1/1905 | Contul de gestiune 

IL pe 1904—1905. 6250/1905_||| 

TABELA E. 

Ordinele direcle ale Sfântului Sinod către Direcțiumea 
Tipografiei Cărților Bisericeşti, carea le-a co- 

mumnicat Onor. Minister spre rezolvare. 

  

== == 

No şi data No. și data Rapoar- 
Ordinelor OBIECTUL: telor către Onor. 
Sf. Sinod: Minister: 

  

241/1903 Imprumutare de clișee. 241/1903       

| | 

120/1903 Acordare de rabat 25%,. 122/1903 
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TABELA FE. 

Rapoartele Direcțiunei Tipografiei Cărţilor Bisericeşti 
către Onor. Minister, care, chibeuind, le-a co- 

1namical, spre ştiinţă, Sfântului Sinod. știință, Sfântului Sinod. 

No. şi data Ra- 
poartelor Direc- 
ţiunei Tipogra- 
fiei către Onor. 

Minister: 

  

   

      

                       
OBIECTUL: 

a făcut cunoscut 

Sfântului Sinod: 

  

prin cari Onor, Minister =] 

  

| 

37/1905 | Dare de seamă asupra activităţei | 
în atelierele Tipografiei. | 

  

6350/1905 | 
  

Ce rezultă din aceste G tabele? Acestea: Sf. Sinod 
a trimis Ordine directe Direcţiunei Tipografiei, Di- 
recțiunea a răspuns direct Sfântului Sinod (A). Di- 
recțiunea Tipografiei e scris direct Sfântului Sinod, Sf. 
Sinod a răspuns direct (B). Sf. Sinod a corespuns cu 
Direcțiunea Tipoprafiei, prin Minister (C), Direcţiunea 
Tipografiei a corespuns cu 5f. Sinod, prin Minister (D). 
Unele cestiuni (două: tabela E) înaintate de Sf. Sinod 
direct Tipografiei, au fost trimise de Tipografie, la 
Minister, pentru a fi rezolvate, căci erau socotite și 
de către Sf. Sinod ca cestiuni de ordine pur mate- 
rială. In fine Direcțiunea Tipografiei a scris Onor. Mi- 
nister, care a făcut comunicare Sfântului Sinod (FE). 

Convingă-se, deci, și P. S. Episcop Dr. Atanasie Mi- 
ronescu, că eu n'am corespondat cu Sf. Sinod numai 
prin Minister. Convingă-se, deci, și P. S. Episcop Dr. 
Atanasie Mironescu, că nici prin gând nu mi-a trecut să 
dau a se înțelege, că Sf. Sinod trebue să corespundă cu 
mine, prin Minister; din contra, fără ca eu să fiu pro- 
vocatorul, Sfântul Sinod a și corespondat cu mine 
prin Minister (să se vadă tabela C.). 

În cele 6 tabele, se oglindește realitatea lucrurilor, 
în ceea ce priveste corespondența cu „Sf. Sinod. „Si, to- 
uși, această realitate a fost sucită și răsucită de Prea 
Sfinţitul Dr. Atanasie Mironescu, vrând să convingă: 
pe Sf. Sinod că eu, ca Director al Tipografiei, naș 
mai fine seamă de această Înaltă și Sfântă IÎnstituţi- 
une Bisericească „Sinodală.
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(Comitetul revistei «Biserica Ortodoxă Română» 
corespondează tot direct cu Ministerul, în cestiuni ma- 
teriale, ca și mine. Din câte știu, până acum nu s'a 
făcut nici o învinovăţire acelui Comitet. Pe când îi 
va fi rezervat să fie chemat și el la răspundere pen- 
tru această abatere, de către P. S. Dr. Atanasie Mi- 
ronescu?). 

Astfel fiind lucrul, ce rost mai are chemarea 
mea la răspundere, pentru al meu «procedeu de 
biurou», despre care P. S. Sa zice că, Comisi- 
unea na putut să-l înțeleagă, deşi el este clar 
ca lumina zilei? Ce rost mai au aceste vozde din 
Raport: «Directorul Tipografiei a crezut în mod 
ușure]nic că va scăpă de răspundere dacă se va 
pune sub autoritatea Domnului Ministru atât pe 
sine cât și hârtiile ce înainta pe această cale Sfân- 
tului Sinod?» 

Ba încă P. S. Dr. Atanasie Mironescu mai zice, că eu 
am «făcut întocmai ca omul prins în un vârtej, în 
vârtejul grijirei de multe, cum zice rugăciunea Sfân- 
tului Efrem». Se vede că P. S. Episcop al Râmni- 
cului Noului Severin, D. D. Dr. Atanasie Mironescu, 
'şi-a adus aminte de pățania P. S. Sale, când Dom- 
nul Dimitrie A. Sturdza, ca prim-ministru, răspunzân- 
du-i pe cestiunea «preocupărilor lumești», "i-a cetit 
toată rugăciunea Sfântului Efrem, grăind: «Doamne 
«și Stăpânul vieței mele, duhul trândăvirei, al gri- 
«jei de multe, al iubirei de stăpânie și al grăirei în- 
«deşert, nu mi-l dă mie. lar duhul curăţeniei, al gân- 
«dului smerit, al răbdărei și al dragostei, dăruește-l 
«mie, slugei tale. Aşa, Doamne Impărate, dărueşte-mi 
«ca să-'mi văd greșalele mele și să nu osândese pre 
«lratele meu, că binecuvântat ești în veci vecilor; a- 
«min». Şi imediat a adaus: «lată Biserica! Iată înfd- 
fisarea Bisericei!» (Desbaterile Senatului, No. 22, pa- 
gina 154, coloana a doua; sesiunea ordinară 1901— 
1902; ședința dela 19 Decembre 1901).
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La vorbirea P. S. Sale de îzzzec, care numai 

creştinească nu se poate numi; la asemănarea 
Ministrului cu un az, eu nu răspund. 

P. S. Sa jelește dezpifafea mea personală, 
care ar fi atinsă prin faptul, că m'aș fi pus la 
adăpostul unui subaltern al meu, Şef-de-ateliere 

la Tipografie. Rog pe Prea Sfinția Sa să nu 
poarte grijă de a mea demnitate. Eu îmi dau 
seamă de ea. In viața mea personală, publică și 
familiară, nimeni nu mă poate arătă cu degetul. 
Ca dovadă despre prețul ce pun eu pe demnitatea 
mea, serviască P. S. Sale demnitatea răspunsu- 
lui meu. La violențe, vede bine că eu nu răs- 

pund cu violenţe; la insulte, vede bine că eu nu 
răspund cu insulte..... 

p. S. Sa însinue, că aș fi «indus în eroare pe Dom- 
nul Ministru, supunându-i spre semnătură o adresă 
(rezoluția?) No. 6350/1905, înregistrată la No. 138/ 
1905 către Sf. Sinod, însoțită de niște anexe ce nu 
meritau această onoare». In altă parte a Raportului 
P. S. Sa mai insinue, că eu aș supune Domnului Mi- 
nistru «spre semnătură hârtii nu tocmai corespunză- 
toare». P. S. Sa mai zice: «Comisiunea.... a fost la 
îndoială dacă trebue să se înregistreze sau nu adresa 
cu anexele în cestiune». 

Care anexe «nu meritau această onoare», adecă 

de a fi înaintate Sfântului Sinod pe lângă Adresa cu 
No. 6350/1905 a Domnului Ministru? Sânt acestea 
două: 

1). Raportul cu No. 37 din 5/, Mai 1905 al Di- 
recțiunei Tipografiei Cărţilor Bisericești către Domnul 
Ministru al Cultelor (înregistrat la Administrațiunea 
Casei Bisericei sub No. 11770 în 6 Mai 1905):
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»Dommule Ministru, 

„Cu cel mai profund respect am onoare a înaintă Domniei- „Voastre, în copie, Referatul din 4 Mai a. c. al Șefului-de-ate- „liere dela această Tipografie, cu privire la activitatea, în tim- „Pul din urmă, în atelierul de culegătorie și tipărire dela a- „ceastă Tipografie. 

2). Referatul din 4 Mai 1905 al Șefului-de-ateliere dela Tipografia Cărţilor Bisericești, către Directorul acelei Tipografii (înregistrat sub 58 în 1/, Mai 1905): 
»Domnule Director, 

„Cu profund respect Vă aduc la cunoștință că, cauza în- „târzierei cu tipărirea volumului al II-lea din „Tâlcuirea lui „ Teofilact“, a fost că am avut diferite lucrări dela Onor. Mi- „hister al Cultelor şi Instrucțiunei Publice, care a trebuit date „de urgenţă, și anume: 
|. „Didactica Magna“, 23 coale, în 3000 exemplare. II. „Calendarul Agricol“, 15 coale, în 4000 exemplare. HI. „Leonard și Ghertruda“ care este sub presă, în 3000 „exemplare. 
IV. „Toate registrele de compiabilitate pentru Administraţia „Casei Bisericei. 
V. „Toate registrele de comptabilitatea Parohiilor urbane Şi „rurale din ţară, precum şi compturile și budgetele necesare „acestor registre, tipărite întrun tiraj foarte mare. 
VI. „Tot în timpul acesta s'a mai tipărit o broșură a 1. P. „S. Mitropolit Primat, întitulată „Luteranii şi Grecii Ortodocși“, „în 1000 exemplare. 
VII. „Psaltirea ed. Ill-a, care s'a terminat acum, tipărită în „două culori, în 3000 exemplare. 
„Așa că am fost nevoit a lăsă numai un singur lucrător, „de prin luna Ianuarie 1905 încoace, din doui cari lucră mai „'nainte, spre a culege la Tâlcuirea lui Teofilact, aşa că în „loc de două coale pe săptămână, s'a dat numai una. VIII. Afară de acestea se mai lucrează Revista „Biserica „Ortodoxă Română“, care ocupă trei lucrători. IX. „O carte întitulată „Medicina introductivă“, care ocupă „doui lucrători, şi alte diferite lucrări mărunte dela Societa- „tea pentru învățătura poporului român, Sf. Mitropolie, Semi- „Narul Central, etc,, etc., etc. 
„Toate aceste lucrări s'au executat numai de şeapte cule- „gători de litere, de oare ce atâția sunt prevăzuţi în budgetul „ Lipografiei. 
„Astăzi când lucrările s'au mai împuţinat, s'a mai pus încă
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„un lucrător la Tâlcuire, spre a merge lucrarea mai repede.. 

„Primiţi, etc. 

Acestea sânt cele două hârtii despre cari P.S. Dr. 
Atanasie Mironescu zice, că pa merifau onoarea de a 

fi anexate la Adresa ministerială cu No. 6350. P. $. 
Sa își modulează pretenţiunile după cum îi convine: 

când vreă să mă apese zice că, Sf. Sinod este în 

drept a cunoaște toate cestiunile privitoare la Tipo- 

grafie; iar când vreă să se apere zice că, cele două. 
hârtii, privitoare la activitatea dela Tipografie, nu me- 
ritau onoarea de a fi aduse la cunoștința Sfântului 
Sinod, «și încă prin ce ffieră/». 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu a început atacurile con- 
tra mea, în Sf. Sinod, în ziua de 4 Mai 1905, zicând, 
între altele multe, că mai înainte se dă pe săptămână, 
din «Teofilact», câte două coale tipărite, iar dela o 
vreme deabia se tipăreşte una coală pe săptămână. 
Eu fiind surprins de asemenea atacuri, au doară nu 
eram în drept să mă apăr? Cu toate că eram con- 

scient de activitatea dela Tipografie, totuși, spre a 

aveă un act scris contra celor afirmate de P. S. Sa, 

m'am adresat celui în drept dela Tipografie ca să-'mi 
refere relativ de cele susținute în Sf. Sinod de către 
P. S. Dr. Atanasie Mironescu. Acestei împrejurări se 
datorește cunoscutul Referat, reprodus mai sus. 

In ziua de 5 Mai am comunicat Domnului Minis- 
tru de Culte și Instrucţiune Publică, incidentul pro- 
dus în Sf. Sinod la 4 Mai, i-am arătat Referatul 58, 
i-am dat explicaţiunile trebuincioase și Domnia-Sa a 
dispus ca să-i înaintez un Raport la care să anexez. 
copie de pe acel Referat, spre a se aduce la cunoș- - 
tința Sfântului Sinod, pentru ca să se facă lumină a- 
supra incidentului produs. 

In urma acestora am scris Raportul cu No. 37 din: 
5/'s Mai 1905, la care am anexat Referatul 58. Cum 
în acea zi nu m'am mai putut vedeă cu Domnul Mi- 
nistru, și cum a doua zi, 6 Mai, orele 9 de dimineaţă, 
Sf. Sinod aveă să țină ședință, cum a și ținut, și chiar”
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pentru acea zi trebuind să se deă elementele trebuin- 
cioase pentru înlăturarea incidentului, am dispus eu 
însumi să se facă cuvenita lucrare, scriind eu, ca Ad- 
ministrator al Casei Bisericei, pe Raportul 37, și sem- 
nând eu însumi această rezoluțiune: «Din Ordinul 
Domnului Ministru, se va înaîntă, spre stiință, Sfân- 
Zului Sinod». 

A doua zi am prezentat Domnului Ministru Rapor- 
tul 37 și Adresa către Sf. Sinod, scrisă de cu seară. 
De-asupra rezoluţiunei mele de pe acel Raport, D-l 
Ministru a scris: « Vâzur: Vlădescu», apoi a semnat 
Adresa către Sf. Sinod, ce eră contrasemnată de mine; 
Raportul și Adresa au fost înregistrate; Sfântului Si- 
nod s'a expediat imediat acea Adresă, care purtă și 
poartă No. 6350 din 6 Mai 1905, având ca anexe 
atât Raportul 37, cât și Referatul 58. 

Aceasta este Adresa de care P. S. Atanasie Mi- 
ronescu zice, în numele Onor. Comisiuni, că D-l Mi-- 
nistru a fost indus în eroare când a semnat-o; că ea 
este nu tocmai corespunzătoare; că «Comisiunea... a 
fost la îndoială dacă trebue să se înregistreze sau nu». 
Sf. Sinod, însă, a fost de părere contrară. Insăși Onor. 
Comisiune a recunoscut aceasta, căci iată cum se ex- 
primă în Raport: « Comisiunea mulțumește Sfântului 
Sinod că prin a sa binecumpănită, chibzuire 
d scos-o din acest impas», adecă din îndoeala dacă A- 
dresa 6350 trebue să se înregistreze sau nu. 

Cum se poate caracteriză această contrazicere 
a Onor. Comisiuni, care, pe de o parte găsește 
că o asemenea hârtie nu trebue înregistrată, iar 
pe de altă parte mulţumeşte Sfântului Sinod că 

„a tratat cum se cuveniă o Adresă ministerială ? 

Onor. Comisiunea respectivă, compusă din P. S$. 
Episcop al Argeșului D. D. Gherasim Timuş, P. $. 
Episcop al Râmnicului, ca Raportor, și P. S. Arhi- 
«ereu titular Sofronie V. Craioveanu, nu ştie ce a sem- 
nat Domnul Ministru: «adresa», ori «rezoluţia»?
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Adresa? Apoi aceasta eră în mânile Onorabilei Co- 
misiuni, care, cetindu-o de sus până jos, cum de n'a 

observat semnătura proprie a Domnului Ministru Mi- 
hail Vlădescu? 

Rezoluţia? E cunoscută acum şi în public zezo/z- 
fia cea atât de mult dorită de o foae bisericească 

A.E.R.-iană, întitulată: «Cuvântul Adevărului» 
din Râmnicu- Vâlcea, sediul episcopal al Prea 
Sfințitului Atanasie Episcopul Râmnicului. Acea re- 
zoluție se poate aprecia dacă este sau nu rezultatul 
unei induceri în eroare, după cum se afirmă în Raport. 

Trec la anexele Adresei 6350: 
Acestea au avut darul de a face lumină în privința 

scopului ce urmăriă P. S. Dr. Atanasie Mironescu Epi- 
scopul Râmnicului Noului Severin: «Sf. Sinod să retragă 
încrederea sa actualului Director al Tipografiei Cărţilor 

” Bisericeşti», etc. Acest scop îl urmăriă în faţa Stân- 
tului Sinod; iar în fața Domnului Ministru: căderea 
în dizgrație a unui asemenea «inducător în eroare»; 
și, ca vârf: zdrobirea morală a lui Chiricescu, în fața 
societăței. Urmărirea acestor scopuri a produs lupta 
înverșunată de a nu se înregistră Adresa 6350 de 
care se ţineau cele două anexe ale ei; dar Gizecum- 
pănita chibzuire a Stântului Sinod a înfrânt cerbicea. 

Cu toate că Adresa ministerială No. 6350 s'a în- 
registrat, totuşi, P. S. Dr. Atanasie Mironescu, poartă, în 
Raport, răsboi crâncen celor două anexe; ba în co- 
mentariul Raportului, făcut în numita foae, zice, cu 
emfază: dacă Ministrul a pus rezoluţiunea pe Rapor- 
tul 37 al Directorului Tipografiei, «afunci rămâne a 
se disculă cu Ministrul oportunitatea ei». 

Ce-am zis eu în Raportul 37 către Domnul Minis- 
tru ?—Inaintez un Referat privitor la activitatea în a- 
telierele Tipografiei, în timpul din urmă. Greu a tre- 
buir să cadă asupra Prea Sfinţitului Atanasie Miro- 
nescu acest Raport al meu. Prea Sfinţiei Sale nu-i 
trebuiau acte privitoare la activitatea dela Tipografie,
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ci P. S. Sa aveă trebuință să fie crezut pe cuvânt, 
că la Tipografie nu mai este activitate. 

Ce cuprinde Referatul 58 al Șefului-de -ateliere 
dela Tipografie >—Dare de seamă amănunțită asupra 
activităței din ateliere. Prea Sfinția Sa caută a slăbi 
acest Referat, zicând că n'are putere de dovadă, nu 
e valabil, căci Șeful-de-ateliere a fost «constrâns» să-| 
facă, de oare-ce îi s'a «pretins» de către mine, făcând 
asupra lui «îndoită presiune». De ce n'a binevoit P. S. 
Sa, ce/ care “şi-a luat răspunderea faptelor ce-mi îm- 
Pulă, să iă osteneală să vie până la Tipografie și să 
se încredințeze, că enumerarea tipăriturilor în Refera- 
tul Șefului-de-ateliere, corespunde cu cele consem- nate în condica pentru înregistrarea imprimatelor? Eu 
nu pot îndrăzni să fac cerere ca să se trimită la Ti- 
pografie vre un Procuror cu vre un Judecător de in- 
strucție, pentru ca lumină să se facă şi în această 
privință. Rog pe P. S. Dr. Atanasie Mironescu să mă în- 
datoreze cu acest serviciu, spre a P. S. Sale lămurire. 
Până atunci eu ţin a spune, că subalternii mei din ad- 
ministrațiunea Tipografiei, paginatorii, culegătorii şi toți 
ceilalți, nu sânt robi, ci liberi. Raporturile dintre mine 
Și personalul Tipografiei, sânt ca cele dintre tată şi fii. 
Raporturile dintre noi, bazate pe simțul datoriei, co- 
rectitudinei și al respectului reciproc, ne fac a ne simți 
nu ca și cum ne-am află într'o instituţiune comerci- 
ală, ci într'o casă bisericească, căci bisericească este 
Și trebue să rămână această Tipografie. Eu, ca Di- 
rector al ei, nu caut numai ca, în schimbul lefilor ce 
plătesc, să mi se deă partea corespunzătoare de lu- Cru, ci mai caut ca, personalul Tipografiei să se simtă că trăește și ca într'o casă de educațiune. Astfel fi- ind, la Tipografia Cărților Bisericești este exclusă i- deea de atotstăpânire și de slugărnicie. 

P. S. Episcop Dr. Atanasie Mironescu încă are o 
serie de subalterni. 1 se fac referate sau rapoarte de că- tre Directorul cancelariei episcopale, de către Revi- 
zorul eparhial, etc., și în baza lor P. S. Sa dă porunci,



cari apoi se execută. Multe din acele referate sau ra- 
poarte P. S. Sa le înaintează la diferite autorități, ca 
acte temeinice, și nimeni nu-și poate permite, până 
la proba contrară, să le infirmeze. 

Astfel fiind lucrurile, este destul de lămurit că 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu nu alege mijloacele 
pentru ajungerea scopului pe care îl urmărește. 

P. S. Sa zice, că am afins demnitatea Sfântului 
Sinod, făcându-l să steă de vorbă cu un subaltern al 
meu. Eu n'am făcut aceasta, ci Referatul, după ce 
l'am controlat, ca conţinut, după ce l'am examinat, ca 
formă, şi nu lam găsit necuviincios, l-am înregistrat. 

EI eră şi este privitor la o cestiune curat materială, 
și, în loc de a-l reproduce în Raportul către Dom- 
nul Ministru, ca şi cum toată opera de constatare 
ar fi a mea, mi S'ar cuveni, lam trimis în copie. In- 
tru ce s'a atins cu aceasta demnitatea Domnului Mi- 
nistru? Eu am trimis la Onor. Minister referate, in 
copie, bunăoară, Referatul 74/1903—1904 pe lângă 
Raportul No. 65 din 1'/„, lulie 1903, Referatul 118/ 
1903—1904 pe lângă Raportul No. 74 din */,, lulie 
1903, și nimeni nu s'a găsit să-mi impute că aș fi 
atins demnitatea cuiva. 

Referatul 58 a ajuns și la Sf. Sinod, fiind trimis de 
Onor. Minister ca anexă la Adresa 6350. Intru ce s'a 
atins cu aceasta demnitatea Sfântului Sinod? Chiar dacă 
acel Reterat s'ar fi trimis dela Tipografie direct Sfân- 
tului Sinod, încă n'ar puteă fi vorba de atingerea dem- 
nităţei Sfântului Sinod din partea mea, căci așa ceva 
s'a mai făcut și altă dată. 

Să aduc câte-va exemple: 
In Raportul No. 484 din 11/,, Ianuarie 1898 către 

I. P. S. Președinte al Sf. Sinod, ziceam: «/-/ Con- 
servator al depozitului de cărți, icoane și hârtie dela 
această Tipografie, mă informează că nu mai avem 
hârtie de cupertă... Imi permit a Vă rugă să bine- 
voiți a mă autoriză ca să procur hârtia trebuincioasă...» 
Inibaza Raportului Onor. Comisiuni respective, Ra-
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port făcut și semnat de P. S. Aranasie al Râmni- bului, Sf. Sinod a dat Ordinul de aprobare cu No. 
'97/1898. 

In Raportul 239 din %/,. Octobre 1898 către Sf. Si- 
nod ziceam: «.....$cful de ateliere ... îmi referă că, din 
coala 25-a (din Triod)..... lipsesc 500 exemplare...» 
Sf. Sinod cu Ordinul 302/1898 a aprobat a se ti- 
pări. Din SI. Sinod făceă parte și P. $. Dr. Atanasie 
Mironescu. 

Pe lângă Raportul No. 10 din IS Aprilie 1898 am înaintat Onor. Comisiuni pentru Revistă și Tipo- grafie, Referatul 829/1898 ai Secretarului-Conservator şi o adeverinţă a Şefului-de-ateliere. Din acea Onor. Comisiune făceă parte şi P. S.Dr. Atanasie Mironescu. Prin Raportul No. 20 din 11/, Mai 1900 am co- municat părerea executorului legărei Cărţei de rugă- ciuni pentru A. S.R. Principele Carol, cu privire la modelul de legătură, ce se potrivește mai bine cu or- namentarea dedicațiunei. S'a dat aprobarea fără ca ci- 
neva să se formalizeze de împrejurarea, că pe Onor. Comisiunc respectivă a Sfântului Sinod am pus-o în 
comunicare cu un legător. Aprobarea poartă urmă- toarele semnături: Iosif, Silvestru (repausat), Ghera- sim (al Argeșului), Aranasie. 

Prin Telegrama 2381 din Septembre 1903 P. S. E- piscop Atanasie Mironescu, ca membru în Comisiunea respectivă, trată singur cu Direcţiunea Tipografiei Căr- ților Bisericești, în privinţa formatului cărței lui Teofi- lact. La acea Adresă telegrafică am răspuns prin A- dresa cu No. 143 din 24/. Sentembre 1903, la care am anexat un format pe care P. S. Sa a scris: «Să se calculeze cât mai exact câte pagini de manuscris vor intră într'o coală, formatul de față». Șeful-de-ateli- „ere, acelaș dela care provine Referatul 58, a referat pe acel format: «Calculând am constatat că va intră într'o coală de tipar, între 18 și 19 file de manu- script». Pe acelaș format şi pe aceeași pagină pe care semnase Șeful-de-ateliere, P. S. Sa a scris: «Vă-
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zut și aprobat» şi s'a iscălit. Actele sânt de față, se 
pot controlă. 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu, cel atât «le zelos întru 
apararea demnităţei Sfântului Sinod, dar mai ales ze- 
los întru apărarea demnitaței P. S. Sale ca Membru 
al Sfântului Sinod, cum s'o fi alunecat să-'şi coboare 

demnitatea, punându-și iscălitura pe aceeași hârtie pe 
care "şi-o pusese Șeful-de-ateliere dela Tipografia Căr- 

ţilor Bisericești? Şi, totuși, P. S. Sa zice în Raport: 
«Și cum se poate judecă purtarea Directorului, cu 
trimiterea unei atari hârtii, dacă nu ca o lipsă cul-: 
pabilă de deferență către Sf. Sinod?» 

Fac următoarea respectuoasă întrebare: de când P. 
S. Sa este Episcop, n'a avut vre o dată ocaziunea 
să înainteze Sfântului Sinod, Ministerului, copie de 
pe vre un raport al vre unuia din subalternii P. Ș. 
Sale? De câte ori! Jignitu-s'a, prin aceasta, demni- 
tatea Sfântului Sinod sau a Onor. Minister? Făcutu- 
sa P. S. Sa, prin aceasta, vinovat de lipsă culpabilă 

de deferenţă către Sf. Sinod sau Onor. Minister? 

E lucru vădit: P. S. Sa caută prin toate mij- 

loacele să născociască argumente împotriva mea. 

Pe această cale merge până acolo, că face pe 
subalternii P. S. Sale dela «Cuvântul Adevăru- 

lui», sub «presiune fizică sau morală», să apară 
în fața lumei ca niște calomniatori ai mei, pe 

când în realitate autorul notelor explicative ce 

însoțesc Raportul tipărit în acea foae, este în- 

suși Prea Sfinția Sa. 
Să mă explic: 
In «Cuvântul Adevărului» an. IV, No. 4, de mercuri 

1 lunie 1905, în care s'a publicat Raportul înregistrat 
în Cancelaria Sfântului Sinod sub No. 171/1905;—iîn 

«Cuvântul Adevărului», zic, din care cu cel mai pro-: 
fund respect înaintez Inalt Prea Sfinției-Voastre un 
exemplar, se ceteşte: «Sfântul Sinod ascultând Ra- 

«portul a admis nu numai propunerea Domnului Mi-:



«nistru ca mai nainte de a intră în discuțiunea rapor- «tului să i se trimită D-sale o copie, spre a studiă «faptele produse în raport, ci și o altă propunere de <a se trimite copii după raport și altor persoane din «afară de Sf. Sinod, ce nu aveau acest drept. Această «din urmă propunere a pus și pe Redacţia «Cuvântulu «Adevărului» în fericita pozițiune de a-'şi procură o <atare copie, pe care o publicăm, însoțind-o şi cu «unele note explicative din partea Redacţiei». 
Se știe, însă, că Sf. Sinod a hotărit ca, o copie de pe Raport să se înainteze Domnului Ministru de Culte și Instrucţiune Publică, iar alta mie ca Director al Tipografiei Cărților Bisericești; la alţii, la nimeni. P. Cuc. Director al Cancelariei Sfântului Sinod poate mărturisi dacă a mai trimis copii și în alte părţi, sau nu. Până una alta eu pot afirmă, că dela Sf. Sinod. n'a mai eșit alte copii decât cele arătate. Deci nu- mai dela P. S. Dr. Atanasie Mironescu, Episcopul Râmnicului, autorul Raportului, a putut fi trimisă Re- dacțiunei «Cuvântul Adevărului», asemenea copie. 
Nu este de atribuțiunea mea să constat, dacă prin acestea P. S. Dr. Atanasie Mironescu « atinge demnitatea Sfântului Sinod» şi dacă arată «lipsă culpabilă de de- ferență către Sf. Sinod», când zice că, acest Inalt şi Sfânt Corp «a admis... și o altă propunere de a se trimite copii după raport și a/for persoane din afară de Sf. Sinod, ce pu aveau acest drept». Constat nu-. mai, că P. S. Atanasie Mironescu ar fi vrut să fiu executat mai înainte de a fi ascultat. 
Ca altă dovadă că P. S. Dr. Atanasie Mironescu este- autorul zz/roducerei la publicarea Raportului și auto-. rul comentariului de care este însoțit acel Raport, mai e şi nota explicativă la invinuirea că n'am comu-- nicat Sfântului Sinod deciziunea D-lui Ministru de Culte. din Guvernul trecut de a se plăti de Tipografie tran- scrierea lucrărei lui Teofilact, etc. In acea notă expli- cativă cetim: «Directorul Tipografiei sa mărginit a comunică despre aceasta pumai P. S. Episcop Atha--
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nasie al Râmnicului prin o scrisoare cu data de 8 

lulie 1903». Dar la pag. 57 a acestui răspuns eu am a- 

rătat că lucrul s'a făcut cunoscut și Sfântului Sinod, prin 

însuși Domnul Ministru de Culte din Guvernul trecut. 

Epistola din 8 lulie 1903, care să fi fost adresată P. 

S. Sale, cum a ajuns la Redacţia «Cuvântul Adevă- 

rului» ? I s'a furat? De ce nu a făcut cuvenitul denunţ? 

A dat-o însuşi P. S. Sa?... Cunosc pe membrii re- 

dactori dela «Cuvântul Adevărului» Mai toți mi-au 

fost elevi, unul, începând din cursul secundar infe- 

rior și terminând cu Universitatea; e vorba de D-l Ha- 

darag Vasile, care, plin de recunoștință către mine, 

fostul lui profesor la Huși, la Iași și la Bucureşti, mi-a 

dedicat o publicaţiune a sa. Mintea și inima mea nu 

poate admite că foștii mei elevi, cum sânt aproape toți 

cei dela «Cuvântul Adevărului», care altă dată aveau 

cuvinte de laudă și de stimă pentru mine, profesorul lor, 

să se prefacă, fără motiv, în bârfitori şi calomniatori 

ai mei. 

Deci, și din acest punct de vedere eu nu pot 

vedea alt autor al notelor explicative decât pe cel 

denunţat mai sus. Cu atât mai dureros pentru P. 

“S. Sa, că se arată atâta de dea, în cât frumos 

exemplu, frumoasă moralitate clădeşte în aceia 

“pe cari "i-a adunat în jurul P. S. Sale, în casta E- 

parhie, pe care astfel o pilduește. 

Prin Adresa cu No. 88 din 1!!/,, August 1905 

am cerut celor dela « Cuvântul Adevărului» să-'mi 

trimită cu ramburs trei anumite exemplare din a- 

cea foae bisericescă și să-mi comunice numele 

“persoanei sau persoanelor cari au făcut notele 

explicative la Raportul Prea Sfinţitului Dr. Ata- 

nasie Mironescu. N'am primit nici un răspuns. 

“Cum puteau bieţii oameni să atragă asupră-le ur- 

„gia patronului? De altfel acele note explicative



nici nu sânt semnate de Regacie, în numele că-. 
reea sânt făcute. 

Dacă cele ce afirm și dovedesc eu cu privire la 
paternitatea acelor note explicative, nu sânt a- 
devărate, să dovediască P. S. Episcop Dr. Ata- 
nasie Mironescu contrariul înaintea Sfântului Si- 
nod și să deă numele autorului, dacă nv este Prea 
Sfinţia Sa. 

Așa poreclita Redacţie a «Cuvântului Adevărului» 
se simte «/ericifă» că "și-a putut procură o copie de 
pe acel Raport. Fericirea se poate privi şi consideră 
de fiecare, potrivit gradului de creștere și de instruc- 
țiune de care a avut parte; așa că, ceea ce unul poate 
consideră ca fericire, altul poate privi ca nefericire, 
și invers. In cazul de față eu unul nu m'aș simți fe- 
ricit când pe deaproapele meu Vaș atacă pe nedrept, 
eu care, însumi dator de a fi moral și dea propagă 
moralitatea, m'aș hotări să produc învinuiri închipu- 
ite pentru nimicirea onoarei și bunei reputaţiuni a vre 
unuia din semenii mei. 

Aceeași procedură voise P. S. Dr. Atanasie Mironescu 
s'o întrebuințeze și în Sf. Sinod, dar a găsit elemente 
rezistente. —În calitatea mea de Administrator al Casei 
Bisericei eram față, împreună cu Domnul Ministru, în 
Sf. Sinod, cu ocaziunea ținerei şedinţei în care s'a ce-. 
tit Raportul la care răspund. După cetire P. S. Ar- 
hiereu Sofronie V. Craioveanu, unul din foștii mei e- 
levi, a fost întrebat, în ședință, de un P.S. Coleg,. dacă a semnat Raportul ce s'a cetit. Tăcerea P. S$. Sale 
a învedlerat răspunsul negativ, și cu drept cuvânt, căci 
cum puteă P. S. Sofronie să semneze Raportul, sau cel 
puțin procesul verbal de autorizare pentru facerea acelui 
Raport, în care este vorba și despre cărțile de ritual? P. S. Sa n'a figurat şi nu figurează în Comisiunea 
pentru revizuirea cărților de ritual. Aceeași întrebare 
a fost pusă și Prea Sfințitului Episcop al Argeșului



— 78 — 

D. D. Dr. Gherasim Timuș. P. S$. Sa a răspuns: «ce, 
ești judecător de instrucție»? Cunoscându-se atunci al 

cui este Raportul, P. S. Dr. Atanasie Mironescu, auto- 

rul, a declarat în plină ședință: îzz sizoar asupra mea 
răpsunderea celor cuprinse în Raportul ce am cetit. 

Dar Raportul l'a făcut în numele întregei Comisiuni. 

Demnitate este şi aceasta, insă cu oare care 

calificative corespunzătoare. 

In lista ce am primit pe lângă Ordinul cu No. 

97/1905 al Sf. Sinod î), P. S. Atanasie Mironescu cere 

«copie după rezoluția după raportul Direcțiunei Ti- 

pografiei Cărţilor Bisericești No. 57 (cincizeci și șeapte) 

din 8 Mai 1905 către Administraţia Casei Bisericei». 

La 8 Mai 1905 n'a eşit dela această Tipografie, 
pentru Administraţiunea Casei Bisericei, nici un ra- 

port cu No. 57. Ziua de 8 Mai 1905 căzând întro 

Duminică, n'a eşit a:unci, din Cancelaria acestei Di- 

recţiuni, nici o hârtie. Prima hârtie eșită a doua zi, 

la 9 Mai 1905, poartă No. 38. Raportul cu No. 57/1905, 

ce trebuește Prea Sfinţitului Dr. Atanasie Mironescu, 

nu e Raport, ci o Adresă din 23 Juzie 1905, pe lângă 

care am trimis o chitanță P. Cuc. Protoiereu al jude- 

țului Tecuci. Administrațiunea Casei Bisericei n'a avut 

nici un interes să rezolve o hârtie ce nu-i tusese adre- 

sată. E vădit, deci, că și în această cestiune atât de 

1) lacă acea listă: 

LISTA 

De actele pe care Comisiunea roagă pe Sf. Sinod a "i se înaintă în 
„copie de către Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericeşti. 

a). Textul Psaltirei de Neamţu, vizat de Comisiune. 
b). Actul de autorizare, pentru facerea pisaniilor. 
c). Ordin pentru aprobarea concediului, pentru desele absentări dela 

" Tipografie, unele chiar în curs de săptămâni întregi. 
d). Copie după rezoluția după raportul Direcţiunei Tipografiei Cărţilor 

_ Bisericeşti No. 57 din 8 Mai 1905, către Administraţia Casei Bisericei. 

Raportor, Atanasie Rămnic 
Pentru conformitate, 

Excon. Ovidiu Musceleru
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simplă, Prea Sfinţitului Episcop Atanasie Mironescu îi lipsește condițiunea esențială pe care s'ar puteă bizui să-și iă răspunderea invinuirilor ce formulează împotriva mea. 

Acesta este adevărul în privința coresponden- 
ței cu Sf. Sinod, adevăr ce a fost denaturat pen- 
tru a se pune în evidență faptul imaginar al a- 
tingerei din partea mea a demnităței Sfântului 
Sinod și al lipsei culvabile de deferență din par- 
te-mi către Sfântul Sinod. 

11. Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericeșşti voeşte să fi- gureze printre membrii Comisiunei pentru revizuirea cărțiior bisericeşti, fără să fi fost ales şi fără să aibă autorizaţiune. Cu toate că n'are delegaţiune şi nici pricepere, iși atribue meritul de a fi revizuit textul cărților bisericeşti, însem- nând aceasta la sfârșitul cărților. Faptul acesta constitue un furt literar și un abuz de încredere. 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu, cere în «listă» ca Di- recțiunea Tipografiei să-i comunice «act de autorizare pentru facerea pisaniilor» dela sfârșitul cărților, «în care se trece și pe sine că a revizuit cărțile respective». Să admitem că un asemenea «act» n'ar există. Din aceasta, însă, n'ar rezultă nimic, căci faptul săvârșit până la !'/,, Noembre 1897, săvârșit neincetat şi de atunci incoaci, n'a fost contestat de nimeni, deci nici de către P. S. Sa, până la €/, Mai 1905, data «a- vizului» pe care lam reprodus pe pagina 20. Acesta fi- ind un drept recunoscut atâta timp de către Sf. Sinod, în mod tacit, are valoare de <act», chiar dacă nu ar există vre un act scris. Cea dintâi carte de ritual pe care am pus şi numele meua fost « Triodul>, pe care, terminându-l de imprimat, Pam înaintat Sfântului Si- nod pe lângă Raportul cu No. 44/1898. P. S. Dr. Ata- nasie Mironescu eră şi atunci în Sf. Sinod, eră şi a- tunci membru în Comisiunea pentru revizuirea cărți-
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lor bisericești. De ce n'a protestat atunci? De ce nu 

mi-a zis atunci sau și mai târziu, că am «comis uz 

furi literar, un abuz de încredere, un îndrăzneț fal-- 

sificat, o falsificare a adevărului» De ce îmi zice 

de-al de acestea tocmai în anul 1905? De ce? 

Există, însă, și «act de autorizare pentru facerea pi- 

saniilor»,—act, care se află și în Arhiva Sfântului Si-. 

nod, care “i-a dat cuvenita întărire. lacă acel act scris: 

„Revizuirea textului, înlocuirea de cuvinte şi ultima corec- 

„tură la noile edițiuni a cărţilor bisericeşti, conform votului 

„Sfântului Sinod, să se facă de majoritatea membrilor redac- 

„tori ai revistei „Biserica Ortodoxă Română“, dresându-se pro- 

„ces-verbal, prin care să se constate, de care membri sau 

„făcut corecturile. Numele membrilor corectori se to 

„trece la finele cărţei, înt”o viyuetă“. 

Vignetă, nu pisanie. Una e vigneta şi alta e pisania. 

Acesta este «actul» pe care mi-"] cere P. S. Dr. Ata- 

nasie Mironescu. El este semnat deP.P.S.S.: Par- 

theniu, Pimen G. Piteșteanu și Nifon N. Ploeșteanu;. 

este făcut la 20 Octobre 1895; face parte din pro- 

cesul-verbal, care s'a aprobat de Sf. Sinod în şedinţa 

dela 23 Octobre 1895, şi cu Ordinul No. 362 din 

21 Octobre 1895 sa trimis Direcțiunei Tipografiei. 

Cărţilor Bisericești «sfre știință și conformare ». 

Rog respectuos pe P. S. Dr. Atanasie Mironescu să 

binevoiască a prezentă Sfântului Sinod «actul» prin 

care s'ar fi desființat «actul de autorizare» în ceea 

ce priveşte «facerea pisaniilor», adecă a vignetelor 

dela sfârșitul cărţilor, în care se trec numele celor ce 

revizuesc textul, înlocuesc cuvinte şi fac ultima co-- 

rectură la noile editiuni de cărți bisericești. 

Nu numai că «actul» n'a fost desființat, ci saîn- 

tărit și a doua oară prin Ordinul cu No. 442 din 29: 

Decembre 1895 al Sfântului Sinod. Așa că «actul» 

este şi azi în vigoare, în ceea ce priveşte vignetele. 

EI se păstrează și în Arhiva Direcţiunei Tipografiei 

Carţilor Bisericeşti, spre știință și conformare. p. $. 

Atanasie Mironescu, care mi-a făcut acuzațiuni în Sf. 

Sinod, şi a declarat că-'și iă răspunderea celor ce le-a.



— 81 — 

scris în Raportul contra mea, eră ținut să știe aceasta, 
iar nu, după ce mă acuză, să vină şi să-'mi ceară co- 
pie de pe acel «act». Dar aceasta a făcut-o P. S. Sa 
fiind sigur că-'mi va îngreuiă situațiunea, pe care con- 
siderând-o ca excepțional de gravă, a cerut Sfântului 
Sinod să iă o serie întreagă de măsuri contra mea, 
și cu toate acestea, P. S. Sa știe despre existenţa 
unui asemenea «act de autorizare pentru facerea pi- 
saniilor». Când voiu vorbi despre revizuirea ȘI impri- 
marea «Evangheliei în 16 limbi» (pag. 100—102), voiu 
produce cuvenita dovadă, că P. S. Dr. Atanasie Mi- 
ronescu are cunoştinţă de acel «act», pe care acum 
înadins îl tăgădueşte. 

Mi se zice că zoesc să figurez printre membrii Co- 
misiunei pentru revizuirea cărților bisericești, fără să 
fiu fost ales și fără să am autorizațiune. Nu poate fi 
vorba numai că voesc să figurez în acea Comisiune, 
dar că a: și dreptul și datoria de a figură. Spre a- 
cest sfârșit sânt ales și am și autorizațiune. 

Cu toate că pentru aceasta nu mi se cer «acte» 
de către P. S. Atanasie Mironescu, desigur pentrucă 
știe că există, totuși, interesul apărârei mă face ca 
să le dau pe față, mai ales că P. S. Sa se preface 
că nu le cunoaște. 

|. Dela Sf. Sinod s'a trimis, în copie, Raportul No. 
381, ca anexă la Ordinul 340 din 5 Noembre 1897, 
inregistrat de către Direcţiunea Tipografiei Cărţilor 
Bisericeşti sub No. 421 în 6 Noembre 1897, adecă 
în ajunul zilei în care eu am fost ales de Sf. Sinod 
ca Director al acestei Tipografii, după ce demisiunea 
predecesorului meu fusese priimită de Sf. Sinod la 6 | 
Noembre 1897. St. Sinod a aprobat concluziunile ci- 
tatului Raport cu No. 381. Una din acele concluzi- 
uni este: | 

«Insă având în vedere că propunerea de a le revizui 
«(cărţile) comitetul redactor al revistei a rămas fără 
«rezultat, opiniunea Comisiunei este, ca Sf. Sinod să 

6.
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«aleagă din sânul său o Gomisinne, sau cel puțin un 
«delegat al său, care să revizuiască împreună cu Direc- 
«torul Tipografii szs numitele cârţi și să observe ultima 
«corectură la imprimarea lor». 

Acest Raport poartă semnățura: Atanasie Mi- 
ronescu Craioveanu, adecă P. S. Episcop de azi 
al Râmnicului Noului Severin. 

După «Procesele verbale ale şedinţelor Sfântului 
Sinod din sesiunea de toamnă a anulu: 1897», pu- 
blicate în revista «Biserica Ortodoxă Română», anul 
al XXI-lea, No. 11—12, Februarie— Martie, comen- 
tariul concluziunei de mai sus, afrobază de Sf. Sinod, 
este următorul: 

„Este un vot al Sf. Sinod pentru cărţile cari au a se ti- 
„pări în viitor sau într'o nouă ediție, ca să se aleagă un de- 
„legat al St. Sinod“ (P. S. Arh. Atanasie Craioveanu; pag. 39). 

„Aceasta s'a votat deja“ (P. S. Episcop al Huşilor, Silve- 
stru; pag. 39). 

„Una din concluziunile aduse de această Comisiune pen: 
„tru tipărirea sau retipărirea cărților bisericești, constă în a- 
„ceea, ca să se aleagă din partea Sf. Sinod sau un delegat, 
„care să observe împremă cu Directorul Tipograftei modul 
„şi limba în care trebuesc retipărite cărţile de ritual biseri- 
„Cesc, sau o comisiune“ (P. S. Arhiereu Pimen Piteşteanu,; 
pag. 40). 

„Să fie reprezentat Sf. Sinod numai de un delegat sau o 
„comisiame? Trebue să fie trei sau unul?“ (|. P. S. Mitropolit 
Primat, Președinte; pag. 43). 

„Sânt de părerea P. S. Valerian Râmniceanu şi a P. S. Pi- 
„men Piteşteanu, ca să se aleagă mu Singur membru, care, 
„împreună cu Direclorul Tipografiei să observe cartea ce va 
„RH de imprimat“ (P. S. Episcop al Hușilor, Silvestru; pag. 100). 

Rezultatul votului: «Prin urmare P. P. S. S. 
«Episcopi al Hușilor şi al Argeșului și P. S. A- 
«tanasie Craioveanu, cari au întrunit majoritatea 
«cerută de Regulament, se proclamă zzemâri în 
«Comisiunea pentru vevizuirea cărților bisericești 
«de ritual» (|. P. S. Mitropolit Primat, Preşe- 
dinte; pag. 106).
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II. La 3 Mai 189% P.s. Atanasie Mironescu, de- venit Episcop al Râmnicului Noului Severin, mi-a tri- 
mis următoarea Adresă, scrisă toată de mâna Prea 
Sfinţiei Sale: 

<« Domniei Sale 
* Domnului Director al Ti fografiei Cărtilor 

<« Bisericești. 

« Domnule Diyector, 

«Comisiunea pentru revizuirea cărților biseri- 
«ceşti are onoare a Vă trimite alăturatul text de 
«Cazanii din. 1781, tipărit în Râmnic în timpul 
«episcopului Filaret, pe care text comisiunea cer- 
«cetându-l la găsit potrivit a se imprimă cu în- 
« dreptările făcute și pe care ș? Domnia Voastră 
«e veți mai face sub rezerva aprobărei ulteri- 
«oare a Comisiunei. 

«Primiți, Domnule Director, arhiereasca noas- 
«tră binecuvântare. 

«3 Mai 1898. 
„Atanasie al Râmnicului. 

P. S. Atanasie Mironescu zice în această A- 
dresă, înregistrată la No. 42/1898, că-'mi trimite 
textul Cazaniilor, că, Comisiunea l'a îndreptat și 
că'mi lasă și mie facultatea de a face îndrep- 
tări, sub rezerva aprobărei ulterioare a Onor. Co- 
misiuni. Insă adevărul este acesta: Textul Caza- 
niilor nu mi s'a trimis, căci eră la mine, procu- 
rat de mine (Adresele cu No. No.: 78 și 79/1898; 
418 și 419/1899). P. P. S. S. Membri din Co- 
misiune nu lau cercetat. oaze îndreptările în 
fext au fost făcute de mine. Din întâmplare păs- 
trez și azi acel text; dela început până la sfâr-
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şit se observă, că toate îndreptările sânt făcute 

nu de către vre unul din P. P. S. S. Membri a- 

leşi în, comisiunea pentru revizuirea cărților bi- 

sericeşti, ci toate sânt făcute de mine. Din în- 

tâmplare păstrez și corectura ultimă pentru ti- 

par. Zoază este făcută de mine. 
Totuși, în vigneta dela sfârșitul Cazaniilor, pag. 653, 

la 15/,, Decembre 1898, a trebuit să se scrie: «Acestă 

«carte, potrivit Deciziunei Sfântului Sinod din ședința 

«dela 3/,, Noembre 1897, sa văzut de P. P. S. S. 

«Episcopi: Atanasie al Râmnicului Noului Severin, Sil- 

«vestru al Hușilor și Gherasim al Argeșului, dz4ă ce 

«sa revăzut și îndreptat de mine Dr. Const. Chiri- 

«cescu din Comuna Topeşti, judeţul Gorj, Profesor la 

«Facultatea de Teologie din București și Director al 
«Tipografiei Cărţilor Bisericești». 

Aceea ce P. S. Atanasie Mironescu n'a con- 

testat în 7998, a contestat în 7905, socotind P. 

S. Sa că a dispărut ori ce urmă de dovadă con- 

trarie. 

III. La procesul-verbal No. 421 din 5/,g Februarie 

1902 am anexat o epistolă a mea, din aceeași zi, către 

P. S. Episcop al Râmnicului Noului Severin D. D. Dr. 

Atanasie Mironescu. Din acea epistolă reproduc urmă- 

toarele: 

«Din Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, e- 

«diția III, sau tipărit două coale, şi sânt gata 

«de a se pune sub presă încă trei coale. 
«Cu ocaziunea revederei textului corectat de 

«P. S. Voastră şi de P. S. Gherasim Episcopul 

« Argeșului, înainte de a-l] dă la tipar, şi cu o- 

«caziunea 24//77nei corecturi ce fac, am observat 
«următorul 7pz7e neajuns în fextul ce ați corec: 

<Zaz pentru tipărire...» 
P. S. Dr. Atanasie Mironescu aveă ocaziune bine-
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venită să se ridice în contra celor zise de mine în a- cea epistolă, că înainte de a se dă la tipar, eu re- văd textul corectat de P. P.S, S. Lor, că fac ul- tima corectură. Nu numai că nu sa împotrivit, dar a și semnat rezoluțiunea de aprobare ce a scris în- suși P. S. Sa pe acea epistolă; a semnat'o și P. S. Gherasim Timuș. Epistola se poate vedeă în Arhiva Tipografiei Cărţilor Bisericești. Nu puteă să se îm- protiviască fiindcă știă bine, că toată greutatea reve- derei și corectărei eră lăsată pe spatele meu, coztrar hotărârei Sfântului Sinod, care a fus îndatoriri dleo- Botrivă tuturor membrilor ce compun Comisiunea Ben- îru revizuirea şi corectarea cârfilor. Acea greutate o purtam singur cu toată plăcerea Și cu îndestularea su- fletească, că am ocaziune de a aduce servicii Bi- sericei căreea aparțin, și nici nu mi se furișă prin minte gândirea, că va veni o dată vremea, cum a şi venit, ca nu numai să mi se răpească mângâerea că am putut munci și produce ceva folositor, dar încă să se laude alții cu munca mea, și în loc de mul- țumită—pe care nu doresc s'o am dela oameni—să mi se zică: fur literar, ialșificator, și câte. altele. 
IV. La 19 Mai 1903 am priimit dela Sf. Sinod ur- mătorul Ordin cu No. 130: 
«Sf. Sinod în şedinţa din 14 Mai curenț, lu- «ând hotărârea de a se imprimă în 10.000 exem- 

«plare Noul Testament, după ediția de Neamţ <ŞI după formatul alăturat pe lângă aceasta, sân- «teți invitat să binevoiţi a aduce la îndeplinire a- «ceastă hotărâre, consultând Comrsinnea Sfâu- </ului Sinod pentru vevedevea Și corectarea căy- 
< 7/0 bisericeşti, iar pentru detalii în ceea ce «privește far/ea materială veți luă înțelegere cu « Onor. Minister—A dministrația Casei Bisericei». 

Acestea şi alte acte 'mi-au da dreptul și datoria de a face parte din Comisiunea pentru revede-
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rea şi corectarea cărților bisericești. Spre acest 
sfârşit am și fost ales şi autorizat, am şi dele- 
gațiune. 

Eu nu'mi a7ribuz meritul de a fi revizuit tex- 
tul cărților bisericești; acel merit îl am cu tot di- 
nadinsul și mă pot lăudă cu el. Recunosc însă, 
că la cele mai multe cărţi bisericești ce s'au ti- 
părit de când am onoare de a fi Director al a- 
cestei Tipografii, am trebuit să pun «ca zedregr» 
— expresia P. S. Dr. Atanasie Mironescu—însem- 
narea, că şi alţii s'au ostenit cu revederea și co- 
rectarea acelor cărți, deși la multe din ele nu 
s'au ostenit, precum voiu mai dovedi în cele ce 

urmează. Așa că, propunerea Prea Sfințitului 
Dr. Atanasie Mironescu, de a se semnă de că- 

tre Sf. Sinod o deciziune, prin care «acele pi- 
sanii să fie declarate neexacte și acea deciziune 

să se publice sub formă de comunicat în Revista 

Sfântului Sinod», nu pe mine mă poate atinge, 
ci pe Prea Sfinția Sa. 

P. S. Sa îmi atribue şi pepricepere, zicând: «Fără 
să aibă delegațiunea, și cutez a zice, zici priceperea, 
el își atribue meritul de a fi revizuit textul cărților 

bisericești». 
La 6 Noembre 1897 Sf. Sinod a priimit demisi- 

unea P. S. Arhiereu Valerian Râmniceanu din postul 
de Director al acestei Tipografii. PS. Atanasie Mi- 
ronescu a zis atunci: «Fiindcă este vorba a se alege 
«un nou Director, aș propune ca această alegere să 
«se amâne pentru mâne, ca P. P. S. S. membri să 
«poată aveă timp să se consulte asupra persoanei, 
«care ar fi mai aztă, așa în cât să putem procedă 
«la alegere în mai; deplină cunoștință de lucru. 

«P. S. Episcop al Dunărei-de-Yos (acum Mitro-
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«polit al Moldovei și Sucevei): Și eu nu aș aveă ni- 
«mic de obiectat, însă sânt dator să aduc la cunoş- 
«tința Sfântului Sinod, că astă seară plec şi mâne nu 
sânt aici. 

«P. S. Calistrat Bârlădeanu : Aș propune ca Sf. Si- 
«nod să suspende ședința pentru 5 minute, ca P. P. 
«S. S. membri să poată să se consulte asupra per- 
«soanei, care ar puteă să înlocuiască pe P. S. Valerian. 

«P.S. Episcop al Hușilor (Silvestru) : «După mine 
ceste prea greu, ca la moment să și găsim persoana, 
«care ar trebui să înlocuiască pe P. S. Director al 
« Tipografiei. Acesta este up serviciu și greu și inte- «resaut. Deci mă unesc și eu cu propunerea P. S. A- 
«tanasie, ca să se amâne pe mâne alegerea, spre a «ne gândi asupra persoanei. 

«P. S. Valerian Râmniceanu :.... Eu gândesc că, cu «ocaziunea aceasta ar fi foarte bine, să alegeți tot un 
«membru al Sf. Sinod, pentrucă gospodăria aceasta 
«este a Sfântului Sinod şi e bine să aibă în capul ei 
«un membru al lui mai de aproape. 

«/. P.S. Mitropolit Primat, Preşedinte: Până când «membrii Sfântului Sinod nu se vor înțelege asupra 
«persoanei, nu se poate hotări mai dinainte asupra 
«cui va cădeă soarta, Așa dar pun la vot cestiunea 
«de amânare pentru mâne. 

Alegerea s'a și amânat pentru ziua de 7 Noem- bre 1897. 
«Regulamentul de revizuirea și editarea cărților bi- sericești române» prevede: «Directorul Tipografiei tre- 

bue să fie o persoană distinsă atât prin știință cât Şi prin onestitate... va fi ales de Sf. Sinod în înțele- gere cu Ministrul Cultelor și aprobat cu Decret Re- gal...» 
Asupra alegerei dela 7 Noembre 1897 cetim în 

«Dezbaterile Sfântului Sinod» următoarea dare de 
seamă: 

«ÎI. P.S. Mitropolit Primat, Preşedinte:... Acum vă «rog să procedăm la alegerea Directorului Tipografiei.
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«Se procede la alegerea Directorului Tipografiei prin 

«vot secret. 

«. P. S. Mitropotit Primat, Presedinte: Rezultatul 

«votului este: Votanţi 14. Majoritate absolută 8. Au 

«întrunit: 
«D-nul Dr. Constantin Chiricescu 10 voturi. 

«P. S. Meletie Gălățeanu 2» 
«Bile albe 2 

«Prin urmare, D-nul Dr. Constantin Chiricescu, care 

«a întrunit majoritatea cerută de regulament, se pro- 

«clamă Director al Tipografiei Cărţilor Bisericești, în 

«locul P. S. Valerian Râmniceanu, demisionat. 

Deci, am avut onoare să obţin şi dela Sf. Si- 

nod un testimoniu de aff/udine, în sensul Re- 

gulamentului. Insuși P. S. Dr. Atanasie Miro- 

nescu a votat o persoană pe care a judecat-o 

și a găsit-o «mai aptă»; însuși P. S. Sa, ani 

de-a rândul s'a convins despre affzfrdinea și o- 

nesfilatea mea. Acum îmi zice că n'am rice- 

fere? Acela cu care P. S$. Sa se mândriă, la 

1899, că alesul Sfântului Sinod se bucură şi de 

încrederea Onor. Guvern, cum se bucură și azi, 

acum este un zzefricefut? Nu crede P. S. Sa că, 

mai ales acum, după ce am dat atâtea dovezi 

că am răspuns cum trebuiă încrederei ce mi-a 

acordat Sf. Sinod;—nu crede P. S. Sa, zic, că 

se pune într'o situațiune ciudată față de Sf. Si- 

nod, Căruia, prin faptul că mă acuză de pezri 

cepere, l-ar spune că n'a știut ce-a votat? Nu 

este al meu a constată, că aceasta este tot una 

cu a zice că, P. S. Dr. Atanasie Mironescu dă 

dovezi de lipsă culpabilă de deferență către Sf. 

Sinod. 
Cât de greu îmi vine a mai spune că, la școala 

înnaltă teologică la care a învățat P. S. Sa, am învă-
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țat și eu. Aceeași profesori cari Pau proclamat pe P. S. Sa doctor în teologie, m'au proclamat și pe mine. 
Prin concurs am ocupat o catedră de studii reli- gioase in cursul superior al Seminariului « Veniamin» din lași. Tot prin concurs am ocupat catedra ce am la Facultatea de teologie din București, unde sânt și Decan pe al 5-lea an aproape împlinit. La ambele aces- te concursuri ce am depus, a figurat în Comisiunea examinatoare și P. S. Dr. Atanasie Mironescu. Dacă P. $. Sa a constatat că are în față un zepriceput, de ce a iscălit că pot fi numit profesor? 

Dar să arăt nepriceperea mea, pe terenul pe care și la ales, adecă în cestiunea revederei şi corectărei cărților bisericești. 
P. S. Sa zice că eu, ca Director al Tipografiei, am speculat munca altora, adecă a celor cari au revizuit acele cărți, adecă munca celor ce luseseră aleși spre acest sfârșit, de către Sf. Sinod, în ședința dela 3 No- embre 1897. P. S. Sa zice că am speculat munca al- tora și că m'am trecut și pe mine între revizuitorii cărților bisericești; ba la sfârșitulul Psaltirei m'am tre- cut numai pe mine, cu toate slujbele mele. Și apoi adauge: «aceasta dovedește o oarbă sumeție la acest director de Tipografie, de oare ce el nu se îndestu- lează a-'și trece numele pe cuperta dela sfârșit a căr- ței ca tipograf ostenitor, ceea ce este drept, ci vo- ește ceva mai mult, voește să figureze și printre mem- brii Comisiunei Sf. Sinod, pentru revizuirea cărților 

respective». 

Acestor vorbe se împotrivește realitatea lucru- 
rilor, pe care o expun în cele ce urmează, după 
ce mai sus am arătat dreptul şi datoria mea de 
a fi în Comisiune și de a revizui cărțile bisericești. 

I. Zriodul, ediţia II, 1897—1898. La sfârșit are această însemnare: «Acest Triod s'a revăzut pină la «c6la 36 de D-1 Dr. Dragomir Demetrescu, iar co-



«rectura pînă la cola 29 s'a făcut pe vremea când 

«P. S. Arhiereu Valerian Rimnicianu se afla ca Di- 

«rector al Tipografiei Cărţilor Bisericești. Dela câla 

«36 înainte s'a revăzut de P.P.S. S. Episcopi: Atha- 

«nasie al Râmnicului Noului Severin, Silvestru al Hu- 

«şilor şi Gherasim al Argeșului, iar ultima corectură 

«dela cola 30 pină la sfirşit s'a făcut de D-l Dr. Con- 

«stantin Chiricescu Directorul Tipografiei Cărţilor Bi- 

«sericeşti». La Tipografie se păstrează aproape 300 

de pagini din 4/fima corectură făcută de mine la «Triod». 

Acea ultimă corectură n'a constat numai în a face 

cea din urmă corectură, după care s'a imprimat tex- 

tul, ci a constat şi în revederea și îndreptarea textului. 

Spre încredințare, iacă un exemplu dela pag. 643: 

Textul vevăzul de P. P. S.S. 

Membrii din Conisiune. 

Mergând a dis mai marilor 

celor fără-de-lege: ce-mi veți 

da mie și ei voiii da vouă pre- 

cum voiți pre Christos, pre ca- 

rele căutați? Iuda carele sa 

lepădat de prieteşugul lui 

Christos pentru aur. Milosti- 

veşte-te spre sufletele nostre, 

Christâse Dumnedeule și ne 

Texlul vevăzut de mine şi înt- 
primat. 

Iuda carele sa lepădat de 
prieteşusul lui Christos pentru 
aur, mergând a dis mai ma- 
rilor celor fără-de-lege : ce-mi 
veţi da mie şi eii voii da v6uă 
precum voiţi pre Christos, pre 
carele căutaţi? Milostivește-te 
spre sufletele nâstre, Christo- 
se Dumnedeule și ne mântu- 

mântuește. 

II. Carte forte folositre de suflet, 1898. 

La sfârșitul ei s'au tipărit următoarele: « Acestă carte, 

«potrivit Decidiunei luată de Sfintul Sinod al Sfintei 

«Biserici Ortodoxe Autocefale Române, în ședința de- 

«la 3/,, Noembre 1897, sa vădut de P. P. S.S. Epi- 

«scopi: Athanasie al Râmnicului Noului Severin, Sil- 

«vestru al Huşilor şi Gherasim al Argeșului, dz4d ce 

«sa revădut și îndreptat de D-l Dr. Constantin Chi- 

aricescu Profesor la Facultatea de Teologie din Bu- 

«curești și Director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti». 

Din această carte zumai primele opisprăzece pagini 

Sau revăzut şi îndreptat numai de P. S. Dr. Atanasie 

Mironescu; zestul cărfei bam revăzut și îndreptat eu, 

eşte.
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si foată ultima corectură fentru tipar am făcut-o eu. 
Atât textul cât și corectura sânt în întregime; se pot vedeă Ja această Tipografie. 

III. Cazanii, 1898. Aceea ce s'a tipărit în vig- 
neta dela sfârșitul acestei cărți, am reprodus pe pa- 
gina 84. /utreg textul a fost revăzut și îndreptat de 
mine; toată corectura am făcut-o eu ; probă: textul și 
ultima corectură, pe cari le ţin Ja dispozițiunea ori și cui. 

IV. Catavusien, ed. II, 1898. La sfârșitul aces- tei cărți s'au imprimat următoarele: «Acest Catava- 
sier se dă la lumină, în a doua ediție, în urma ho- tărîrei luată de Sfintul Sinod al Sfintei Biserici A- utocefale Ortodoxe Române în şedinţa dela 22 Mai 1898. EI s'a văzut de P.P. S.S. Episcopi: Athana- sie al ROmnicului Noului Severin, Silvestru al Hușilor și Gherasim al Argeșului, după ce s'a revăzut de Dom- nul Dr. Constantin Chiricescu, Profesor la Facultatea de Teologie și Director al Tipografiei Cărţilor Bise- 
ricești». Primele îndreptări în textul tipărit în această Tipografie la anul 1893 (ediția 1),—text, care a ser- vit de bază la ediția II, au fost făcute de P. S. E- 
piscop al Argeșului D. D. Dr. Gherasim Timuș. Ace/e îndreplări au fost complectate de mine. Ultima corec- Zură a fost făcută toală de mine. Se păstrează atât textul, cât și ultima corectură. Spre încredințare, a- duc aici unele exemple: 
Textul vevăzut de P.S. Ghe- 

rasim Timuș. 

Pag. 173. 

Născătâre de Dumnedei nă- 
dejdea tuturor creştinilor, aco- 
pere, păzeşte pre cei ce nădă&j- 
duesc spre tine. 

Pag. 191—j9%, 
Veniţi să bem băutură nouă 

nu din pâtră stâpă făcută cu 
minuni, ci din izvorul nestri- 
căciunei, din Christos cel ce   

Textul revăzut de mine și îu- 
primat. 

Pag. 173. 
Născătâre de Dumnedeii nă- 

dejdea tuturor creștinilor, aco- 
pere, apară, păzeşte pre cei ce 
nădă&jduesc spre tine. 

Pag. 192—193. 
Veniţi să bem beutură nuă, 

nu din pstră stârpă făcută cu 
minuni, ci din mormântul lui 
Christos, carele a izvorit izvo-
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a izvorât din mormiînt întru ca- | rul nestricăciunei, întru carele 

rele ne întărim. ne întărim. 

Pag. 260. Pag. 261. 

lanuarie 1. Ianuarie |. 

La sfântul Vasile. La Tăerea împrejur a Dom- 
nului, şi la Sfîntul Vasilie. 

V. Viaţu repausuţilor noștri și viața 
noastră după moarte, ed. |, 1899. La sfâr- 
şit nu sta imprimat nici un nume. La începutul căr- 

ţei s'au imprimat câteva cuvinte din parte-mi, prin 

care am făcut câteva însemnări cu privire la tradu- 

cere, la dăruirea cărței acestei Tipografii și la apa- 

rițiunea ei. 

VI. Proiect al textului de Măsturisirea 
Ortodoză ce urmează a se publica ca e- 

dițiune a Sf. Sinod. 1899. La sfârșit sau im- 
primat următoarele: «Potrivit hotărirei luată în șe- 

«dința dela 28 Octobre 1898 de Sfântul Sinod al 

«Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, acest 

«Proiect al textului de Mărturisirea Ortodoxă, s'a ti- 

«părit în 25 exemplare, după ce sa corectat de p. 

«S. Athanasie Episcopul Râmnicului Noului Severin». 

Cu toate acestea corectura ultimă a fost făcută de 

mine, introducând și părți omise de P. S. Sa. De 
exemplu: 

Corectura făcută de P.S. | Corectura făcută de mine 

Atanasie Mironescu. să imprimată. 

Pag. 88. Pag. 88. 

Intrebarea L. Intrebarea L. 

Care este a treia faptă 
a milosteniei sufleteşti? 

Corectura se păstrează. Ea e martură a celor ce arăt. 

Numele meu, totuși, nu e trecut la sfârșitul cărței. 

VII. Mărturisirea Ortodoxă, ed. |, 1899. 

Pe ultima pagină a acestei cărți sa tipărit:
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„Comisiunea de revizuire a acestui text: 
„Athanasie Episcop al Râmnicului Noulti Severin. 
„Silvestru Episcop al Hușilor. 
„Gherasim Episcop al Argeșul. 
„Pimen Piteşteanu. 
„Aeletie Gălăteannu. 
„Conon Bacănanul. 
„Varlaam Craioveanu. 

„Sa tipărit sub privegherea Domnului Dr. Constantin Chi- 
„Picescu Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericeşti. 

Poate opune ceva acestora,P. S. Dr. Atanasie 

Mironescu? Eu aş puteă complectă cu înștiința- 
rea, că şi alții sau ostenit cu revizuirea textului 
Mărturisirei Ortodoxe, dar nu ştiu dacă aici pe 

pământ sa scris undeva numele lor. 
VIII. Panihida, ed. 1, 1899. In vigneta dela 

sfârșitul acestei cărți s'a imprimat: «S'a văzut de Co- 
«misiunea respectivă a Sf. Sinod, după ce s'a revăzut 
«de P. S. Episcop Athanasie al Râmnicului Noului Se- 
«verin. Corectura din urmă s'a făcut de Domnul Dr. 
«Const. Chiricescu Directorul Tipografiei Cărților Bi- 
«sericeşti». Mai drept se poate zice, că s'a văzut de 
Comisiune după ce sa revâzul de P. S. Atanasie 
Mironescu și de mine. Ca dovadă reproduc următoa- 

rele din textul corectat, pe care îl păstrez: 

Textul revăzul de P.S. Dr. | Textul vrevăzul de mine şi 
Atanasie Mironescu. | îm primat. 

Pag. 49. : Pag. 49. 

Cu statornicie luptele ar&- ; Tare arătând vitejii, 
tându-le, 

Pag. 60. 

Se cuvine și aicea pre scurt 
a arăta, în diua în care se face 
pomenire pentru cei răposați, 

Pag. 60. 

Se cuvine a şti, că în diua 
i în care se face Parastas, la 
Liturghie se pune, la obicinu- 

precum mai înainte am ară- i itele tropare de după eşirea cu 
tat la început, la Liturgie, se ; sfinta Evanghelie, troparul cu 
pune Apostolul şi Evangelia ' condacul pentru cei răposați. 
pentru cei răposaţi, după A- ; La Apostolul şi Evanghelia di- 
postolul şi Evangelia dilei, și ' lei, se adaugă Apostolul și E- 
iarăși după Ectenia cea mare . vanghelia pentru cei r&posați. 

| 

| 
| 
|
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ce este după Evangelie, se 
face Ectenie îndată pentru cei 
morți, Milueşte-ne pre noi 
Dumnezeule... după cum este 
neschimbat printre, Fericiţi cei 
fără prihană. 

După Ectenia cea mare de 
după Evanghelie, se dice Ec- 
tenia pentru cei morți: Milu- 
eşte-ne pre noi Dumnedeule... 
Dumnedeul d-hurilor... Că tu 
ești învierea... Intru fericită a- 

| dormire... Vecinica pomenire. 

IX. Arhieraticon, ed. II, 1899. In vigneta dela 
sfârșit s'a tipărit: «Acest Arhieraticon s'a revăzut de 
«Comisiunea Sf. Sinod compusă din P. P. S. S. E- 
«piscopi: Athanasie al Râmnicului Noului Severin, 
«Silvestru al Hușilor și Gherasim al Argeșului, și s'a 
«tipărit sub privegherea D-lui Dr. Const. Chiricescu 
«Directorul Tipografiei Cărților Bisericeşti». Eu n'am 
priveghiat numai tipărirea, ci am introdus peste tot 
o punctuație cum se cade şi am fâcut în text dife- 
rite îndreptări. 

Am îndreptat: 

Primejdia, în loc de: pericolul. 
Pentru ca să ne izbăvim noi... 

Mai înainte arătate 
Mergând înainte 

Rânduduiala 
Sfintele 

Pentru ca să ne scăpăm noi... 
Mai înainte expuse. 
Premergând. 
Ordinea. 
Sacrele. 

Arhiereul:Pace tuturor. Din 
„ Sfânta Evangelie... 

Avhiereul: Pace tuturor.  , 
Intâiul Diaconu: Din sfinta 
Evanghelie... 

Potrivit ,„ Conform. 
Mergându-i înainte  ,„ Precedat. 

Robul ,„ Servul. 

Toate acestea și altele se pot observă în textul ce 
a fost corectat pentru tipărire și pe care îl păstrez. 

X. Apostolul, ed. Il, 1899. Nota dela sfârşitul 
acestei cărți: «Comisiunea revizuitoare: P. P. S.S. 
«Episcopi: Athanasie al Râmnicului, Silvestru al Hu- 
«Șului şi Gherasim al Argeșului. Corectura din urmă 
«sa făcut de D-l Dr. Const. Chiricescu, Directorul 
«Tipografiei Cărţilor Bisericești». Nu numai că am 
făcut eu toată ultima corectură, dar am introdus peste 
tot punctuația necesară, cu totul negligiată în textul



revăzut nu de toți membrii aleși în Comisiune de că- tre Sf. Sinod, ci numai de P.S. Atanasie Mironescu; am introdus și mai multe alte îndreptări, precum se vede din textul îndreptat și din ultima corectură, cari se pot vedeâ la această Tipografie. 
XI. Carte de PUgĂCiună, ediţia din 1899. La sfârșitul acestei cărți s'au tipărit următoarele: «Co- «misiunea împuternicită de Sf. Sinod cu alcătuirea «acestei cărți de rugăciuni: |. P. S. Arhiepiscop și « Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Primat al României și «Președinte al Sfintului Sind, D. D. Iosif. P.S. E- «piscop al Râmnicului Noului Severin, D. D. Athana- «sie. P. S. Episcop al Hușilor, D. D. Silvestru. Co- «rectura din urmă sa făcut de Domnul Director al « Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, Dr. Constantin Chi- «ricescu, care a şi priveghiat tipărirea acestei cărți». 
Manuscriptul ce s'a alcătuit îl păstrez în întregime. EI confirmă în totul cele spuse în vigneta dela sfâr- șitul acestei Cărţi de Rugăciuni. Eu am introdus sern- nele de interpuncțiune, am introdus îmbunătățiri și am fâcut și îndreptări, precum: Onisifor, în loc de: Onisfori; am notat sfinții ce se prăznuesc la 31 Ia- nuarie, fiind omiși în manuscript; Evpsihie, în loc de: Efsihie; Evfimia, în loc de: Efimia, și altele ce se pot constată din confruntarea manuscriptului cu textul imprimat. 

XII. Slarjba Invierei, ediţia din 1900. La sfâr- Șit s'a tipărit: «Acestă care s'a văzut de P.P. S.s. «Episcopi: Athanasie al Râmnicului Noului Severin, Sil- «vestru al Hușilor și Gherasim al Argeșului, după ce «S'a revăzut de Domnul Dr. Constantin Chiricescu, Pro- «tesor Universitar, Director al Cultelor și al Tipografiei «Cărţilor Bisericești». Textul după care s'a făcut im- Primarea, se conservă. P. P.S. 5. Membrii din Comi- siune n'au făcut nici o indreptare în text. Numai P. S. Dr. Atanasie Mironescu s'a mulțumit a scrie la sfâr- șitul textului de imprimat, următoarele: «19. III. 99.
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Să se imprime. Athanasie». Toată grija cu tipărirea 

şi a acestei cărți a fost lăsată asupra mea. 

XIII. Octoihul cel Mare, ed. Il, 1901. La sfâr- 
şit s'a tipărit: «Acest Octoih Mare s'a văzut de P. P. 
«S. S. Episcopi: Athanasie al Râmnicului Noului Se- 

«verin și Gherasim al Argeșului, şi sa tipărit sub pri- 

«vegherea Domnului Dr. Constantin Chiricescu, Profe- 

«sor şi Decan al Facultăţei de teologie din București, 

«Director al Tipogratiei Cărţilor Bisericeşti». La sfâr- 

șitul textului, care a servit la imprimare, stă scris: 

«Revedut de Episcopul Argeșului Gherasim Timuş». 

Această însemnare și iscălitură sânt proprii ale P. S. 

Gherasim Timuș. lacă îndreptările fâcute de P. 5. Sa 
în această carte: 

Pagina : Pagina 

8 slobozit, în loc de: liberat. : 302 diua şi noptea, în loc de: 
30 protivnici „contrară. în di şi în n6pte. 
60 povățuiască , conducă. ' 316 povăţuitor, în loc de: con- 

    

64 in raiu „întrînsul. i ducător. 

67 S'a adaus un și. ; 319 izbăvitorul, în loc de: li- 

76 adus, în loc de: băgat. ! beratorul. 

93 slobod > liber. - 328 poporului tei, în loc de: 

111 nzbăvit „ mântuit. : comunităţei tale. 

117 vestește „predică, : 829 ohştiei, în loc de: comu- 

120 vestit „predicat. | nităței. 

136 De > Ce. 341 povăţuitor, în loc de: con- 
147 mădulările „ membrele. : ducător. 

156 vestind „ predicând. : 363 nevoinţele, în loc de: chi- 

157 vestitori „predicatori. . nurile. 

175 pe > pre. 372 mărturisind, în loc de: pre- 

186 slobod , liber. dicându-l. 

195 cu închipuire, simbolic.  38+ cuvântând de Dumnezeu, 
209 cuvântul limba. în loc de: teologisind. 
219 slobozeşte „ arată liber. : 385 scuturat, în loc de: scurtat. 

220 sura » limba. | 390 slobozit , „ „ liberat. 

250 pune înainte, propune. i 390 vestesc „ „ „ predic. 

250 ticăloşie > miseria. , 413 stricăciunea, în loc de: 

253 S'a șters: ce sa arătat. ; conrupțiunea. 

255 vestitori, în loc de: pre- 419 înainte, în loc de: înanite. 

dicatori. i 440 slobozit.  » » liberat. 

259 defăimată, în loc de: ne- „d 459 slobod „ „ „ liber. 

cinstită. : 465 slohod „ „ „ liber.
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465 mântuit , liberat. 
469 sloboă , „ „ liber. 
472 în potriva, în loc de: în con- 

tra. 
474 în potriva, în loc de: con- 

tra. 

475 propoveduiţi, în loc de:pre- 
dicaţi. 

477 r6bă, în loc de: sclavă. 
478 povăţuitor, în loc de: con- 

ducător. 
493 mântuit, în loc de: libe- 

rat. 

497 sfințesc, în loc de: sân- 
țesc. 

499 apere, în loc de: mântu- 
iască. 

505 popovăţuitârea, în loc de: 
conducătârea. 

506 jos, în toc de: desubt. 
D510 vestit, „ „ predicat. 
5Il proroci, în loc de: pro- 

feţi. 
5Il propoveduitori, în loc de: 

predicatori. 
512 vestit, în loc de: predicat. 
512 Femeea cea pocătâsă, în 

loc de: Femeea păcătâsă. 
513 prorocesc, în loc de: pro- 

fețesc. 
515 vărsat, în loc de: deşertat. 
920 slobod, „ „ liber. 
520 mădulările, în loc de: mem- 

brele. 
558 prorocia, în loc de: pro- 

feţia. 

» » 

559 propovedui, în loc de: pre- | 
dica. 

564 străjuit, în loc de: păzit. 
564 mormânt, „ „ grâpă. 
565 rele pătimiri, posturi, în loc   

de: suferințele ajunărei. 
590 Mă tem, în loc de: Şi mă 

tem. 
631 pizma, în loc de: invidia. 
631 vestit „ „ „ predicat. 
645 propoveduindu-l, în loc de: 

predicându-l. 
645 slobozeşti, în loc de: mân- 

tuești. 
646 povăţuitorul, în loc de: 

conducătorul. 
651 propoveduiască, în loc de: 

vestească. 
728 mântuiască, în loc de:scape. 
728 milostiveşte-te, în loc de: 

îndură-te. 
729propoveduindu-l, în loc de: 

predicându-l. 
742 slăvindu-l, în loc de: mă- 

rindu-l. 
742 mărindu-te, în loc de: 1ă- 

udându-te. 
742 Soborul, în loc de: Corul. 
742 socotit fiind, în loc de: so- 

cotit. 
742 slobozindu-i, în loc de:li- 

berându-i. 
742 prin milostivire, în loc de: 

din compătimire. 
742 mironosițelor, în loc de: 

miro-purtătârelor. 
742 grâpa, în loc de: mormân- 

tul. 
742 vremea, în loc de: timpul. 
743 propoveduiască, în loc de: 

vestească. 
750 propoveduire, în loc de: 

predicare. 
753 dar, în loc de: har. 
755 odihnă, în loc de: repaos. 
758 robii ,„ p» „ Servii. 

Cartea întreagă are 767 pagini pe câte două co- 
loane. 

Intreaga deosebire ce rezultă din comparaţiunea 

7,
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ediţiunei IL cu edițiunea III a Octoihului Mare, se da- 

toreşte îndreptărilor ce am făcut eu. Ca dovadă ser- 

veşte ultima corectură ce am făcut pentru tipar, —co- 

rectură, care se conservă, ca și textul îndreptat de P. S. 

Dr. Gherasim Timuș. 

XIV. Pâne spre fiinţă, ediţiunea din 1903, 

după Cartea de rugăciuni, edițiunea din 1899 a Sfân- 

tului Sinod. La sfârşit nu s'a notat numele nici unui 

corector, deşi ultima corectură a fost făcută de mine. 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu, cel ce a revăzut textul 

după care s'a făcut imprimarea, n'a făcut decât a- 

ceste două îndreptări: în loc de «Rugăciune pentru 

călătorie» a zis: «Rugăciune la caz de bslă», și în 

loc de: «Rugăciune la caz de bslă» a zis: <Rugă- 

ciune pentru călătorie». Textul e în ființă, nu s'a 

perdut. 

XV. Expunerea doctrinei Bisericei Creş- 

tine Ortodoze, ediţiunea a treia, 1901. Pe poarta 

acestei cărţi stă scris: «W. Guettee. Expunerea doc- 

«trinei Bisericei Creștine Ortodoxe însoțită de deose- 

«birile ce se întimpină în cele-l-alte comunități creș- 

«tine, tradusă din franțuzește și tipărită (în două e- 

«diţiuni: 1875 şi 1887) de I. P. S. Arhiepiscop Şi 

«Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Primat al Rominiei. D. 

«D. losif Gheorghian. Acestă a treia ediție e revă- 

«zută şi îndreptată după a doua ediție a autorului 

«(1884), cu voea şi binecuvintarea Sfintului Sinod al 

«Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, de Dr. 

«Const. Chiricescu Profesor și Decan al Facultăței de 

«teologie din Bucureşti». | 

Comparându-se ediţia întâia şi a doua cu ediția III, 

care poartă titlul de mai sus, se poate vedea deose- 

Direa dintre ele. Deosebirea se datorește numai mie, 

şi nici de cum altui membru din Comisiune. Atât tex- 

tul îndreptat, cât și ultima corectură pentru tipar le 

țin la dispoziţiunea ori și cui. 

XVI. Acatister, ediţia |, 1901. La sfârșitul tex- 

tului, după care s'a imprimat această carte, P. S. Dr.
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Atanasie Mironescu a scris cu mâna P. S. Sale: «19. 
II. 901. Să se imprime» și sa îscă/ir. In aceasta a 
constat revizuirea. Acel text există. Revizuirea, în- 
dreptarea și ultima corectură am făcut-o eu Singur. 
Se conservă și ultima corectură. De aceea la sfârși- 
tul Acatisterului s'a tipărit: «Acestă carte, potrivit 
«hotărirei Stintului Sinod al Sfintei Biserici Autoce- 
«fale Ortodoxe Romine, s'a văzut de P. P. S.S. E- 
«piscopi: Atanasie al Râmnicului Noului Severin și 
«Gherasim al Argeșului, și s'a corectat de Dr. Con- 
«stantin Chiricescu Decan și Profesor ia Facultatea 
«de teologie din Bucureşti, Director al Ti ipografiei Câr- 
«filor Bisericesti». 

XVII. Orologiu mic, ed. III, 1902. Nimeni altul 
afară de mine n'a revăzut şi îndreptat această carte; 
nimeni altul afară de mine n'a făcut ultima corectură 
de tipar. Se păstrează atât textul cât și ultima co- 
rectură. 

Prin Raportul cu No. 15 din 1/,. Mai 1901 către 
Sf. Sinod, am cerut înnalta binecuvântare pentru im- 
primarea Orologiului mic. In baza Raportului P. Sfinţi- 
tului Dr. Atanasie Mironescu, Sf. Sinod, prin Ordinul 
cu No. 106 din 15 Mai 1901, a amânat de o cam 
dată reimprimarea Orologiului mic. 

In Raportul cu No. 24 din 1/.4 Mai 1902 către St. 
Sinod am zis: «..... In vederea precedentelor şi din 
«cauza că la această Tipografie nu mai aveam Orolo- 
«giul cel mic, az început a imprimă această carte după 
«ediția Sfântului Sinod din 1892, având în vedere și 
«Ciasoslovul tipărit de Arhimandritul şi Starețul Neonil 
«în tipografia Sfintei Monastiri Neamţu la anul 1848». 
Comisiunea respectivă a Sf. Sinod constată aceasta 
în Raportul către Sf. Sinod, fără a face vre o obiec- 
fiune. Acel Raport a fost aprobat de Sf. Sinod în şe- 
dința dela 8 Mai 1902 și mi s'a trimis în copie pe 
lângă Ordinul de aprobare cu No. 169 din 13 Mai 
1902 al Sfântului Sinod. Va să zică: încă o confir- 
mare în scris şi solemnă a dreptului și datoriei ce
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am de a figură în Comisiunea pentru revederea şi în- 

dreptarea cărților bisericești. Cu toate că nimeni al- 

tul afară de mine nu s'a ocupat de revederea, îndrep- 

tarea și ultima corectură pentru tipar o Orologiului 

mic, totuşi în vigneta dela sfârșitul acestei cărți, s'au 

imprimat următoarele: «Acest Orologiu mic sa vă- 

«zut de P. P. S. S. Episcopi: Athanasie al Romni- 

«cului Noului Severin şi Gherasim al Argeșului, și s'a 

«tipărit sub privegherea D-lui Dr. Constantin Chiri- 

«cescu, Profesor şi Decan al Facultăţei de teologie 

«din București, Director al Tipografiei Cărţilor Bise- 

«riceşti», 

XVIII. Sfânta Evanghelie ce se gice la Ve- 
cernia din diua de Paști (la a ddua înviere), tipărită 

în 16 limbi, în anul 1902. 

Am pus să se culeagă prima coală din această E- 

vanghelie, și, cum ea se tipăriă în mai multe limbi, 

am voit ca încă un membru din Comisiune, P. S. Epi- 

scop Atanasie Mironescu, să facă împreună cu mine ulti- 

ma corectură, cel puţin la această carte, și i-am trimis 

la Cozia corectura la primele opt pagine. Dar P. S. Sa 

"mi-a scris la 13 August 1902 din Monastirea Cozia: 

«Înapoiez corectura ce ai găsit cu cale să 'mă trimiți 

spre corectare. Am încercat a corecta puțin, însă dînd 

feste lucruri pe care nu Le CUNOSC NU fot săi îeu a- 

supră 'mă răspunderea morală pentru corectitudinea 

textului. De aceia fii bun D-ta și o confrunteză cu 

pechiul text ai ediției ] şi o tipărește fără a pune la 

sfârsit că e văzută de noi, ci trece numai pe copertă 

că e tipărită a 2-a edit. cu binecuvîntarea Sf. Sinod». 

Ţin această epistolă la dispozițiunea Sfântului Si- 

nod, împreună cu corectura despre care se vorbește 

în ea. P. S. Sa zice că a corectat puțin; iacă ce a 

corectat și cum a corectat: 

Pag. 2: «Nu se pâte un clișeu mai bun?» 

> 5: «drepți... în loc de: dreptă... 

ort/i în loc de: orti. 

>» "7: evenerafione (latineşte), în loc de: ve- 

neratione.
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Cât de eloquentă este epistola de mai sus! Câtă 
lumină revarsă asupra cestiunei de care mă ocup ! Cât 
de protivnică este P. S. Sale și cât de ocrotitoare 
este pentru mine! Și cu toate acestea P. S. Dr. Ata- 
nasie Mironescu n'a stat mult la îndoială să'mi zică, 
la 13 Mai 1905, în Sf. Sinod: «Aceasta dovedește 
o oarbă sumeţie la acest director de Tipografie, de 
oare ce el nu se îndestulează a-și trece numele pe 
cuperta dela sfârșit a cărței ca tipograf ostenitor, ceea 
ce este drept, ci voește ceva mai mult, voește să fi- 
gureze și printre membrii Comisiunei Sf. Sinod, pen- 
tru revizuirea cărților respective». 

Cum poate vorbi P. S. Sa de «Ssumeție» la 
adresa mea, pentru închipuitul pretext, când P. 
S. Sa scrie: vererațione, iar nu veneratione ? Cum 
«îndrăzneşte» P. S. Sa—expresiunea P. S. Sale— 
a zice, că eu n'am «pricepere», după ce singur 
şi-a dat testimoniu, că în Evanghelia ce ave 
să se tipăriască ca dat peste lucruri pe cari nu 
le cunoaşte»? cu toate că în corectura ce trimi- 
sesem P. S. Sale și pe care o păstrez, eră E- 
vanghelia numai în limba română, greacă şi latină. 

P. S. Sa a declarat în scris că, din cauza lu- 
crurilor pe cari nu le cunoaşte, nu-'Şi poate luă 
răspunderea morală pentru corectitudinea textu- 
lui. Eu mi-am luat singur răspunderea Și am fe- 
ușit. Totuși, după denunțarea P. S. Sale, eu sânt 
cel pefriceput, eu i-am furat știința, eu am a- 
buzat de încrederea P. S. Sale, eu am falşifi- 
Cat adevărul, etc. 

Eu n'am tipărit Evanghelia numai în 12 limbi, 
potrivit edițiunei I-a, ci în 16 limbi. Manuscrip- 
tul scris de mine, corectura ultimă făcută de mine, 
se conservă la Tipografia Cărţilor Bisericeşti. A-
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tât textul cât şi corectura întăresc arătările mele. 

In epistola de mai sus P. S. Sa îmi ziceă să 

nu pun la sfârșit că Evanghelia în 16 limbi e 

văzută de noi. Lam ascultat, dar am făcut o 

prefață la acea Evanghelie,—prefaţă pe care am 

semnat-o eu, sprea se şti cine 'și-a luat răspun- 

derea morală pentru corectitudinea textului. Dacă 

n'aș fi făcut cel puţin aceasta, după ce P. S. Sa 

a interzis publicarea numelui revăzătorului tex- 

tului, naș fi respectat Ordinul Sfântului Sinod 

cu privire la vignete. Cu toate că P. S. Dr. A- 

tanasie Mironescu mă siliă să nesocotesc acel 

Ordin, eu, totuşi, am reuşit să-'i menţin presti- 

giul. Care din noi doi va fi avut meritul de a fi 

susținut aplicarea Ordinelor Siântului Sinod, în 

contra nesocotitorului acelor Ordine, Sf. Sinod 

este în măsură de a vedea şi de a apreciă. 

XIX. Dummnedeeştile Liturghii, ed. UL, 1902. 

La sfârșit s'a tipărit: «Aceste Dumnedeești Liturghii 

«s'aă văzut de P. P. S. S. Episcopi: Athanasie al ROm- 

«nicului Noului Severin și Gherasim al Argeșului, și 

«S'aii tipărit sub privegherea Domnului Dr. Constantin 

«Chiricescu, Profesor și Decan al Facultăței de teolo- 

«gie din București, Director al Tipografiei Cărţilor Bi- 

«sericeşti». 

Eu, totuși, n'am priveghiat numai „tipărirea, ci am 

şi revăzut şi am făcut modificări şi îndreptări. Modi- 

ficările şi adausele le-am adus și la cunoștința ce- 

lor-l-alţi membri din Comisiune, fiindcă se deosebeau 

cu totul de cele din Liturgierul ediția II. Se pot ve- 

deă procesele-verbale cu No. No. 341 și 392/1902— 

1903 şi anexele lor, ce se conservă în Arhiva acestei 

Tipografii, cu privire la cele ce afirm. 

Intreaga ultimă corectură pentru tipar, făcută 

numai de mine, precum și textul, se conservă; se
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pot confruntă, pentru dovedirea afirmațiunilor mele. 

XX. Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghe- 
lie, ediția III, 1903. 

In Raportul Ozor. Comisiuni pentru luarea socoteli- 
lor Revistei și Tipografiei se cetește: « Comisiunea opi- 
nează a se dă autorizare Direcţiei Tipografiei, pentru 
imprimarea Evangheliei, în formatul Apostolului, edifia 
JI], și în număr de 2.000 exemplare, pe hârtie filigru- 
nată, însă ceva niai groasă». Acest Raport mi s'a co- 
municat în copie pe lângă Ordinul de aprobare al Sf. 
Sinod cu No. 169 din 13 Mai 1902, căruia m'am con- 
format. 

In vigneta dela sfârșitul ei (pag. 336) sa tipărit: 
«Acestă Sfintă şi Dumnedeescă Evanghelie sa tipărit 
«cu aprobarea și binecuvintarea Sfintului Sinod al Sfin- 
«tei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, duză ce 
«s'a revăzul si îndreptat de P. P. S. S. Episcopi: 
«Athanasie al Romnicului Noului Severin şi Gherasim 
«al Argeșului. Cea din urmă revedere și corectură s'a 
«făcut de D-l Dr. Constantin Chiricescu, Profesor și 
«Decan al Facultăţei de teologie din Bucureşti, Di- 
«rector al Tipografiei Cărţilor Bisericești». 

Atât textul corectat, cât și ultima corectură sânt 
în ființă. Pentru dovedirea celor spuse în vignetă, cu 
privire la mine, se aduc câteva exemple: 

Textul revăzut de P. P. S. S:: | Textul vevăzut de mine şi ti- 
Gherasim Timuş şi Atanasie păril. 

Mironescu. 

Pag. 1. Pag. 5. 

El își avu locuința ordinară 
la Efes, fundă și guvernă mai 
multe Biserici. 

Pag. 5. 

acel ce vine după mine, că- 
ruia nu sunt eă vrednic să-i 
desleg curua încălțămintei lui.   

EI își avu locuinţa obicizu- 
ită la Efes, întemeie şi cârmui 
mai multe Biserici. 

Pag. 9. 

Acela este cela ce vine după 
mine, carele mai înainte de 
mine a fost, căruia nu sint 
vrednic să-i desleg curâua în- 
călțămintei lui.
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Pag. 115. 

socotința cea mai comună 

Pag. 116. 

nu știm nimic positiv 

Pag. 138. 

Daţi însă milostenie, după 
puţinţă, şi iată tote vor fi vouă 
curate. 

Pag. 180. 

Cu poftă am dorit să mă- 
nânc cu voi aceste Pasci (La 
pagina 212: cu dor am dorit...) 

Pag. 185. 

Ci vă adunaţi comori în ce- 
rii, unde nici moliile nu le 
strică, și unde furii nu le sapă, 
nici le fură. 

Pag. 189. 

Marcu discipolul și înter- 
pretul lui Petru... și găsindu-o 
esactă şi demmă... aşa şi acela 
descrie... 

Pag. 252. 

12, Inchinarea cinstitei Cruci 
şi sântul Martir Avtonom. 

Pag. 256. 
15. Sântul marele Martir Ni- 

chita.   

Pag. 113. 

socotința cea mai de obşte 

Pag. :113. 

nu ştim nimic hotărît 

Pag. 137. 

Daţi dar, cele ce sut Ia voi, 
milostenie, și iată, tote vor fi 
vOuă curate. 

Pag. 183—184. 
Cu dor am dorit să mănânc 

cu voi aceste Paști 

Pag. 189. 

ci vă adunați voză comoară în 
ceri, unde nici moliile, nici 
rugina nu 0 strică, şi de unde 
furii nu o sapă, nici o îură. 

Pag. 193. 

Marcu, ucenicul şi tâlma- 
ciul lui Petru... şi săsindu-o 
întocmai şi vrednică... aşa Și 
acela povestește... 

Pag. 261. 

12. Inchinarea Cinstitei Cruci 
și Sfîntul mucenic Avtonom. 
Slujba lui se cântă la 11, pen- 
tru-că întru această zi se sfîr- 
şește praznicul Nașterei Năs- 
cătorei de Dumnedei. 

Pag. 263. 

(După Evanghelia dela Li- 
turghia din ziua de 13 Sep- 
temyrie) Se zice şi Evanghe- 
lia înoiret..... 

15. Sfintul marele mucenic 
Nichita românul și pomenirea 
Părintelui Visarion Arhiepi- 
scopul Larisei. 

La Mânecare, Evanghelia 
dela Luca.....
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Pag. 259. 

Evanghelia dela Matei, 

Pag. 263. 

27. Sântul martir Nestor. 

Pag. 270. 

7. Cel între sânţi Părintele 
nostru Amvrosie Episcopul 
Mediolanelor. 

Pag. 275. 

26. Soborul Prea Sântei Stă- 
pânei nâstre de Dumnedei 
Născătârei și pururea feciorei 
Maria. 

Pag. 277. 

Duminica 
Inaintea Botezului. Evange- 

la de la Marcu. 

Pag. 279. 

La ciasul al nouălea 
Evangelia dela Luca 

Cap. III, vers. 1. 
(urmează acestă Evanghelie).   

Pag. 270. 

La Liturghie, Evanghelia de- 
la Matei. 

Pag. 274. 

27. Sfintul mucenic Nestor. 
Intru acestă di facem prăz- 

nuire şi Cuviosului Părintelui 
Dimitrie dela Basarabov. .... 

Pag. 280. 

7. Cel între sfinţi Părintele 
Amvrosie Episcopul Mediola- 
nelor, şi Sfinta muceniţă Fi- 
loteea fecidra (ale cărei sfinte 
moşte se află la Curtea de Ar- 
seș). 

Pag. 285. 

26. Soborul Prea Sfintei, Stă- 
pânei nâstre, de Dumnedei 
Născătârei şi pururea fecidrei 
Maria, Sfîntul mucenic Efti- 
mie Episcopul Sardelor şi po- 
menirea Prea Cuviosului, de 
Dumnedeă purtătorul, Părin- 
tele Nicodim cel sfinţit (din ale 
cărui sfinte mâşte se află o 
parte în a sa sfintă Monastire 
Tismana din judeţul Gorj). 

Pag. 288. 

Duminică 
Mai înainte de Botezul Dom- 

nului, la Liturghie, Evanghe- 
lia dela Marcu. 

Pag. 290. 

La ciasul al nâutlea. 
Evanghelia dela Matei 
Cap. III, vers. 13—17. 

(Urmează această Evanghe- 
lie, care nu figurează în textul 
revăzut de P. S. Gherasim Ti- 
muș și P. S$. Atanasie Miro- 
nescu). . 
La vesperină, în Ajunul Bo- 

tezului
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Pag. 286. 

Cap. V, vers. 14. 

Pag. 312—313. 

Și a fost când zicea el a- 
cestea, ridicând o femee glas 
din popor, a dis lui..... 

Pag. 322. 

Pre aceştia "i-a trimis lisus. 

Evanghelia dela Luca 
Cap. III, vers. 1—18. 

(urmează această Evaghelie). 

Pag. 296. 

Cap. X, vers. 19—21. 

Pag. 321. 

Şi a fost când dicea el a- 

cestea, o femee din popor ri- 

dicând glas a dis lui..... 

Pag. 829. 

Pre aceşti doi-spre-dece i-a   trimis lisus. 

Aceste câteva exemple le consider suficiente. Mai 

pot adauge că, tipicul de pe pagina 261, 262, 263, 

267, 269, 278, 281, 286—287, 291—292 şi 319 (e- 

diția III), este introdus de mine. P. P. S. S. Ghera- 

sim “Timuș și Atanasie Mironescu termină Evanghe- 

lia dela Matei, cap. III, din sâmbăta mai înainte de 

Botezul Domnului, cu vers. 6, pe când ea trebuiă ter- 

_minată cu vers. Il, precum am făcut eu. In textul 

corectat de P. P. S. S. Lor nu figurează ziua de 5 

lanuarie; la pag. 310 nu figurează Evanghelia la sfin- 

ţirea apei (1 August), iar eu am intercalat-o la locul 

cuvenit (pag. 317). Tot asemenea am intercalat, ceea 

ce P. P. S. S. Lor au făcut, Evanghelii (de obște) 

la zilele Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, la un 

sfințit mucenic, la un cuvios mucenic, la mărturisitori, 

la sfinți fără de arginți; apoi Evanghelii la îngropa- 

rea pruncilor, mirenilor, monahilor, preoţilor de mir 

şi Evanghelie «la pace». Calculul de pe pag. 338 (e- 

diția II) nu e făcut de P.P. S. S..Lor, ci de mine. 

Textul corectat servește ca mărturie. Toată punctu- 

aţia este introdusă de mine. Uitima corectură de ti- 

par se păstrează; toată este făcută de mine. 

Cu chipul acesta am făcut eu și nu altul ca, atât 

Evanghelia cât și toate cărțile bisericeşti, ce am tipă- 

rit timp de aproape opt ani de zile, să se imprime
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în aşa fel, cum puține se vor fi imprimat de când 
există această Tipografie. 

XXI. Iconografia, retipărită în anul 1904 ca 
«proprietate a Tipografiei Cărţilor Bisericești», este 
reproducerea prin presă a manuscriptului publicat în 
anul 1891 de adormitul întru fericire Episcopul Ghe- 
nadie Enăceanu, dar fâră de «precuventarea» auto- 
rului și fără «descrierea manuscrisului». Rezoanele 
sânt uşor de priceput. Ultima corectură pentru tipar 
se păstrează; toată este făcută numai de mine. 

XXII. Psaltirea Provrocului şi Impăva- 
tului David, ediţiunea a Ill-ia, 1904. La sfârşi- 
tul ei am tipărit: «Această „Psaltire“ sa revăzut si 
îndreplat—în baza textului „Psaltirei“ de Neam fu— 
de Dr. Constantin Chiricescu Directorul 1 ipografiei 
Cărţilor Bisericesti din București, Profesor, Decan a! 
facultăjei de teologie, Administrator al Casei Sfintei 
Biserici Aulocefale Ortodoxe Române». 

In această carte bisericească de ritual s'a introdus 
noua ortografie adoptată de Academia Română. 

Improtiva acestei publicațiuni P. S. Episcop al Râm- 
nicului Noului Severin D. D. Dr. Atanasie Mironescu 
se ridică în mod special în Raportul P. S. Sale. 

P. S. Sa îmi zice: «în ultima tipăritură, ce a eșit 
acum, adecă în Psaltire, deşi Comisiunea respectivă 
a Sf. Sinod îi vizase textul Psaltirei de Neamţ...., 
D-sa tot găsi cu cale a face la sfârșitul Psaltirei ine- 
vitabila pisanie, de astă dată trecându-se numai sin- 
gur cu toate slujbele D-sale». 

P. S. Sa insuşi se învinovăţește când zice că, 
Comisiunea respectivă vizase textul Psaltivei. 
Oare Sf. Sinod a ales membri în Comisiunea pen- 
tru revizuirea cărţilor bisericești numei pentru ca 
să vizeze acele cărţi, ori pentru ca să Je rev. 
2niască și să de îndrepteze împreună cu Divec- 
forul Tipografiei Cirhilor Bisericeşti? 

Cum puteam eu să trec și pe P. S. Sa în vignetă,
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că a revăzut și îndreptat Psaltirea ediția IIl-ia, când 

nimic de felul acesta nu făcuse, ci se mulțumise a 

scrie pe textul Psaltirei de Neamţu: «Vedut», şi să 

semneze, nu Comisiunea, ci numai P. S. Sa: «Atha- 

nasie R.»? 
Văd insă că, Zrebuind să dau fiecăruia ce este al 

său și i se cuvine, P. S$. Dr. Atanasie Mironescu s'a 

indispus. N'ar fi fost vorba de îndispozifiune, dacă 

în vigneta dela sfârșitul Psaltirei îl încărcam şi pe P. 

S. Sa cu un merit, ce absolut nu i se cuvine. Eu nu 

mă pricep ce să zic de morala în puterea căreea să 

pretinzi a ţi se dă aceea ce nu este al tău, aceea ce 

nu ţi se cuvine. Ceilalți membri din Comisiune s'au 

lepădat de grija pe care le-o dedese Sf. Sinod de a 

revizui și îndreptă Psaltirea, împreună cu Directorul 

Tipografiei Cărţilor Bisericești. Maat eu singur am 

rămas și de astă dată la post, pumai eu singur mi-am 

făcut datoria și, deci, pumai eu singur mi-am luat 

răspunderea morală pentru corectitudinea textului ce 

am revăzut, am îndreptat şi am imprimat, trecându-mi 

numai numele meu la sfârşitul cărței ca Director al 

Tipografiei, adecă, ca membru în Comisiune, iar nu 

ca «tipograf ostenitor» cum mă gratifică P. S. Sa D. 

D. Dr. Atanasie Mironescu, trecându-mE pawmai fe 

mine «cu toate slujbele» mele, adecă, cu toate titlu- 

rile mele, titluri pe cari le-am trecut și altă dată, fără 

ca P. S. Dr. Atanasie Mironescu să se supere, fără 

ca P. S. Sa să fi dat vre un semn cât de mic de 

indispoziţiune; numai titlul meu de Administrator al 

Casei Bisericei figurează acum pentru prima oară pe 

o carte bisericească de ritual; lam pus, precum altă 

dată mi-am pus şi titlul ce aveam de Director al Cul- 
telor (vezi imprimatul XII, pag. 95). 

Aceasta nu «dovedeşte o oarbă sumeție la acest 

director de Tipografie» cum zice P. S. Sa, ci dove- 
deşte a/f-ceva. 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu mai zice: «în ce pri- 

veşte Psaltirea, Comisiunea opinează ca foaea cu pi-
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sania să se elimineze, înlocuindu-se cu alta, pe comp- 
tul D-lui Chiricescu și cu însemnarea că sa tipărit 
după Psaltirea de Neamţ». 

Sf. Sinod se va rosti. Sânt prea sigur însă, că P. 
S. Dr. Atanasie Mironescu n'ar fi îzcordaz arcul (Ps. 
10, 2) atâta de mult, dacă în «pisanie> puneam și 
numele P. S. Sale ca ostenitor, deși fără de trudă. 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu mai zice: «Tot o dată 
Comisiunea» adecă P. S. Sa «mai opinează, că în 
ceea ce privește pisaniile dela cărțile bisericești de 
ritua), Sf. Sinod să semneze o deciziune, prin care 
acele pisanii să fie declarate neexacte și acea deci- 
ziune să se publice sub formă de comunicat în Re- 
vista Sf. Sinod....... In fine Comisiunea opinează că 
dacă Sf. Sinod va binevoi să aprobe concluziunile ra- 
portului, atunci ele să se publice în extenso în su- 
marul dezbaterilor, ca un început al publicărei deci- 
ziunei despre care s'a amintit mai sus». P. S. Sa, 
însă, n'a mai așteptat nici hotărârea, nici aprobarea 
Sfântului Sinod, ci, ca unul ce va fi crezând că «Sfân- 
tul Sinod sânt eu», aderă P. S$. Sa, 'și-a publicat în- 
treg Raportul, cu comentarii, deși nu în Revista Sfân- 
tului Sinod, ci în fozea P. S. Sa/e «Cuvântul Ade- 
vărului» (exemplarul citat mai sus) și în ziarul poli- 
tic «Voința Naţională» dela 16, 17 și 20 Iulie 1905, 
sub titlul «Dosarul Bizantinilor», cu toate că, în trea- 
căt fie zis, în acest așa poreciit «dosar» este con- 
semnată fățișa acuzațiune pe care P. S. Episcop al 
Râmnicului Noului Severin D. D. Dr. Atanasie Miro- 
nescu o aduce Ministrului de Culte din Guvernul tre- 
cut, cu privire !a administrarea bunurilor Tipografiei 
Cărţilor Bisericeşti; așa că, nu interesele « Voinţei Na- 
ționale» s'au servit cu publicarea Raportului P. S. Dr. 
Atanasie Mironescu, ci ale altora. Ori cum o fi, P. 
S. Episcop Dr. Atanasie Mironescu Singur a opinat, 
singur a judecat, singur a hotărit, singur a executat. 
Eu unul am deplină încredere în rostirea Siântului 
Sinod față cu de-al de acestea.
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Dacă ar fi să fac și eu opiniune la <opiniune», 
aș crede că ar fi fost mai nimerit ca P. S. Dr. 

Atanasie Mironescu să fi făcut propunerea ast- 
fel: Sf. Sinod <ă semneze o deciziune prin care 
să se declare ca neexacte «pisanule» în care eu 
Atanasie al Râmnicului figurez «pe nedrept și a- 
buziv» (expresiunile din «avizul» reprodus pe 
pag. 20), şi acea deciziune să se publice sub formă 

de comunicat în Revista Sfântului Sinod. Așa, da! 
Tot P. S. Dr. Atanasie Mironescu mai zice: «Sf. 

Sinod să interzică punerea în vânzare a acestei Psal- 
tiri, până ce Comisiunea pentru revizuirea cărților bi- 
sericeşti de ritual va constată prin un raport special 
că ea s'a tipărit fără nici o modificare după textul 
Psaltirei de Neamţ». 

«Fără nici o modificare »2?? Dacă aş fi acceptat 
aceasta, m'aș fi improtivit uzului din trecut, m'aş 
fi împrotivit hotărârei Sfântului Sinod privitoare 
la modul revizuirei cărţilor bisericeşti de ritual. 

lacă Ordinul No. 113 din 14 Mai 1903 prin care 
Sf. Sinod a aprobat, între altele, a se tipări «Psalti- 
rea» în a treia ediţiune: 

«Vi se comunică, că Sf. Sinod în ședința din 12 
«Mai curent, în vederea raportului Comisiunei pentru 
«Revistă şi Tipografie, privitor la raportul Domniei- 
«Voastre No. 24/1903, a aprobat concluziunile rapor- 
«tului Comisiunei de a se imprimă 500 serii Sfinţi. 
«Evanghelişti pe hârtie, pânză, satin, matasă; Psa/- 
«firea în format mare al Liturgierului, edițiunea II], 

“cîn număr de 3.000 exemplare; Mineele tot în 3.000 
«exemplare şi Iconografia în 500 exemplare. Toate 
«acestea se vor imprimă pe hârtia cea mai bună (cârpă) 
«și după ce vor fi revăzute de Comisiunea respectivă. 
«Asemenea a hotărît a se reimprimă și cartea alcă- 
«tuită de P. S. repausat Episcop Silvestru, întitulată: 
«,„Pânea spre ființă“ în 2.000 exemplare.
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«In consecință, sânteți invitat să binevoiți a Vă 
«conformă acestei hotărâri a Sf. Sinod. 

«Priimiţi, etc. 
Din acest Ordin nu rezultă că «Psaltirea» a- 

vea să se tipărească fără mici o modificare, după 
fextul « Psaltivei» de Neam]; din contra se 
prevede, ca « Psultivea» şi celelulte să se 
imprime după ce vor fi revăzute de Co- 
misiunea vespectivă. Că textul «Psaltirei» 
a fost numai vzsaz de unul din membrii din Co- 
misiune, iar nu 7ev/zu7/, precum a hotărit Sf. 
Sinod, tot eu sânt cel vinovat? Acel text a tre- 
buit, deci, să-l revăd numai eu, cum am revăzut 
şi alte cărți, precum e, de exemplu, <« Orologiul 
cel mic» pe care, pentru motivele aduse la pa- 
gina 99 şi 100 a răspunsului de faţă, lam început 
al revedeă și imprimă înainte de a fi fost aprobat 
de Sf. Sinod, şi Sf. Sinod a încuviinţat procedarea 
mea. Dacă aş fi imprimat «Psaltirea» întocmai 
după edițiunea de Neamţu din 1859, atunci, de 
sigur P. S. Dr. Atanasie Mironescu miar fi a- 
cuzat că nu m'am conformat Ordinului de mai 
Sus, cum și hotărârei Sfântului Sinod cu privire 
la modul revizuirei cărţilor bisericeşti de ritual. 

Pentru înlăturarea discreditului pe care P. S. Dr. 
Atanasie Mironescu voește a-l aruncă asupra Psalti- 
rei ed. Il! ce am revăzut, îndreptat și imprimat eu, 
mă văd silit să arăt în ce anume se deosebeşte tex- 
tul zizaț de P. S. Sa, de textul „mprimat de mine 
ca Director al Tipografiei Cărţilor Bisericești. 
Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din Textul Psaltirei editia IIL-ia din 1904, 1859, vizat de P. S. Dr. At. Mironescu. revăzut, îndreptat şi imprimat de mine. 

In dosul! titlului cărţei este icoana 
<Inălţarea Domnului» cu Troparul. Lipseşte. 

Faţa 1 nenumerotată. Pag. 5. 
Pravoslavnicilor  Dreptslăvitorilor.
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Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din 
1539, uizat de P. 5. Dr. Af/. Mironescu, 

Faţa 2 nenumerotată. 
Și să ceteşte întru acest chip: 

4. 5. 
a 6. 
7. 8. 
a 9. 

10. 11 
a 12. 
13. 14 

Faţa 3 nenumerotată. 
precum mai pre larg să arată îna- 
inte la list, 103. 

In săptămâna dintâi, şi a doua, 
şi a treia, şi a patra, şi a șasa, ca 
să se cetească toate Catismele la 
a sa vreme. 

Faţa 4 nenumerotată. 
Şi așa să umple ustavul Psaltirei. 

Faţa 5 nenumerotată. 
în săptămâna Patimilor, în carea 

numai o Psaltire să ceteşte. 
Faţa 6 nenumerotată. 

WIXpăS 105405 
Faţa 7 nenumerotată. 

o hărăzesc 
blagocestive cetitoriule 

împreună cu voi (cetitorule) 
Faţa 8 nenumerotată. 

ci cunoscându-mi 
blagosloveşte 

Fericit bărbatul: 

Ps. 

Psalmut lui David, nescris de-a- 
supra la Evrei. 

Ps. 
rumpem 

Ps. 

Şi eu am adormit şiam dormit, 
Ps. 

feciorul 
(în Ps. 16, 14; 17, 49, 20, 11; etc. 
se întrebuințează cuvântul: fii). 

Ps. 
mişeilor 

Ps, 
eu am păzit căi năsilnice. 

Ps. 
Trimis-au dintru înălțime. 
şii voiu prinde pre dinşii 

Ps. 
Izbăvește de sabie sufletul meu: 

Textul Psaltirei ediția III-ia din 1904, 
revăzut, indreptat şi imprimat de mine, 

Pag. 6. 
Psaltirea se cetește întru acest chip: 

4 şi 5. 
Cat. (=Catisma) a 6. 

7 și 8 
Cat. a 9. 
10 şi 11 

Cat. a 12. 
13 și 14 (și aşa mai departe). 

Pag. 7. 
precum mai pre larg se arată spre 
sfârșitul acestei Cărţi, la titlul: A- 
răfare pentru Polieleu. i 

In săptămâna întâia, a doua,a tre- 
ia, a patra si a şeasea, să se ce- 
tească toate Catismele, la a lor vre- 
me. 
Pag. 8. 

Și aşa se umple rânduiala ceti- 
rei Psaltirei. 
Pag. 9. 
în săptămâna Patimilor, în care nu- 
mai O dată se ceteşte Psaltirea. 
Pag. 9. 
pix DOS 16oW06=micros cosmos. 

Pag. Il. 
o hărăzim 
bine cinstitorule cetitor 
împreună cu tine (cetitorule) 
Pag. 13. 
dar cunoscându-mi 
binecuvintează 1). 
Fericit bărbatul... (Psalmul 1), 

1. 
Psalmul 1, al lui David, nescris 

deasupra la Evrei. 
2, 

rupem 
3. 

Şi eu m'am culcat și am adormit. 
7. “ 

fiiul 

il. 
nefericiţilor 

16. , 
eu am păzit căile celor ce silesc. 

17. 
Trimis-a din înălțime. 
şi voiu prinde pre dânşii. 

21, 
Izbăveşte de sabie sufletul meu, 

1): Peste tot am făcut această schimbare.
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Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din 
1859, vizat de P. S. Dr. At. Mironescu, 
şi din mâna câinelui pre cea una 
născută a mea. 

Ps. 
Acesta va lua blagoslovenie de 

la Domnul, şi milostenie dela Dum- 
nezeu Mâtuitoriul său. 

Ps. 
mila şi adevărul, celor ce caută a- 
şezământul lui. 

Pentru numele tău Doamne, și 
curăţeşte păcatul meu, că mult este. 
sămânța (în Ps. 68, 40: seminţia). 
Caută spre mine, şi mă milucşte. 

Textul Psaltirei ediția III-ia din 1904, 
revăzut, îndreptat şi imprimat de mine, 
şi din mâna cânelui, viața mea. 

23. 
Acesta va luă binecuvântare*dela 

Dumnezeu, Mântuitorul său. 

24. 
mila şi adevărul, pentru cei ce ca- 
ută așezământul lui. 

Pentru numele tău, Doamne, să 
curățeşti păcatul meu, că mult este, 
seminţia. 
Caută spre mine şi mă m ântueșşte. 

Ps. 2 
Psalmul lui David, mainainte de 

asă unge, 26, 

Ps. 28 
fiiul inorogilor. 

"Psalmul lui David, 26 
Inainte de a se unge. 

fiiul inorogului. 
Ps. 29 

Psalmul cântărei înoirei casei lui 
David, 29, 

Ps. 30 
Cât este de multă mulţimea bu- 

nătăței tale Doamne, pre carea o 
ai ascuns celor ce să tem de tine. 

în cetatea îngrădirei, 
Lepădat sânt... Pentru aceasta ai 
auzit. 

inima voastră. 
Ps. 

şi tu ai lăsat păgânătatea inimei 
mele. 

nu să apropie cătră tine 
Fila 32. 

iară la alt doftor. 
mântuirea, carea petrece în vecii 
vecilor. 

Ps. 
toate lucrurile lui întru credință. 
lubeşte milostenia și judecata Dom- 
nul. - 
uriașul nu să va mântui întru mul- 
timea vârtutei lui, 

Mincinos este calul spre mântu- 
ire, şi întru mulțimea puterei sale 
nu se va mântui. 

„Psalmul cântărei înnoirei Casei; 
al lui David, 29, 

Cât este de mare mulțimea bu- 
nătăței tale, Doamne, pre care o 
ai păstrat celor ce se tem de tine. 
în cetatea întărită, 
Lepădat sânt,... Totuşi ai auzit, 

inimile voastre. 
31. 

și tu mi-ai ertat păgânătatea ini- 
mei mele, 
nu se apropie de tine 
Pag. 81. 
dar la alt doftor. 
mântuirea, carea rămâne în vecii 
vecilor. 

32, 
toate Incrurile lui cu credință. 
Domnul iubește milostenia şi ju- 
decata. 
uriașul nu se va mântui prin mul- 
țimea vârtuţei sale. 

Amăgire este calul pentru mân- 
tuire, și cu mărimea puterei lui, nu 
va scăpă. 

Ps. 33 
, şi lau slobozit. 

din toate necazurile lui lau mântuit, 
şi el l-a slobozit. 
din toate necazurile lui l-a izbăviț, 

Ps. 34 
Varsă sabie, şi închide înprotiva 

celor ce mă gonesc, 
şi în laț să caze într'insul. 

cel ce izbăveşti pre săracul, din 
mâna celor mai tari decât el, şi pre 

Scoate sabia și închide calea ce- 
lor ce mă gonesc. 
şi în laţ să cadă, 

cel ce izbăveșşti pre săracul şi 
pre cel nevoiaș, dela cei ce-i ră-
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Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din 
1859, vizat de P. S. Dr. At. Mironescu. 

săracul, şi pre mișelul dela cei ce-l 
răpesc pre dânsul. 

şi nerodire sufletului meu. 
dinții săi. 

întoarce sufletul meu dela fapta lor 
cea rea. 

întru norod greu te voiu lăuda. 
și să nu se bucure de mine. 

Testul Psaltirei ediţia IIl-ia din 1904, 
revăzut, îndreptat şi imprimat de mine. 

pesc pre dânșii. 

părăsit este sufletul meu. 
dinţii lor. 
întoarce sufletul meu dela faţa lor 
cea rea. 
întru norod mult, te voiu lăudă. 
şi să nu se bucure ei de mine. 

Ps. 35, 
să afle fără de legea lui şi să urască. 

Să nu-mi vie mie piciorul mân- 
driei. 

Ps. 
şi întărește pre cei drepţi Domnul. 

stingânduse ca fumul sau stins. 
şi sămânța lui. 

să afie fărădelegea lui şi s'o urască. 
Să nu vie preste mine piciorul 

mândriei. 
36. 
iară Domnul întăreşte pre cei drepți. 
potolindu-se ca fumul s'au stins. 
şi seminţia lui. 

Fila 39. Pag. 9%. 
Smulge sabie. Scoate sabia. . 

Ps. 37. 
Psalmul lui David, spre aducerea 

aminte pentru Sâmbătă: 87. 

Că fără de legea mea voiu vesti, 
şi mă voiu griji pentru păcatul mieu. 

Psalmul lui David, 37 
Spre aducere aminte pentru sâm- 

bătă, 
Că fărădelegea mea eu voiu măr- 

turisi, și mă voiu îngriji pentru pă- 
catul meu. 

Ps. 38. 
Iată cu palme măsurate ai pus 

zilele mele, şi statul mieu ca o ni- 
mica înaintea ta. 
Depărtează dela mine bătăile tale: 

că dela tăria mânii tale eu mam 

lipsit. 
Ps. 

Arderile de tot, şi pentru păcat. 

şi legea ta în mijlocul pântecelui 
meu. 

şi ne am putut să văz. 
să se veselească de tine. 

Domnul să grijaște de mine. 

Iată cu palme, măsurate ai pus 
zilele mele, şi traiul meu ca o ni- 

mica înaintea ta. 
Depărtează dela mine bătăile tale, 

că dela tăria mânei tale eu mă sfâr- 
şesc. 
39. 

Arderile-de-tot și jertfă pentru 
păcat. 
şi legea ta în mijlocul pântecelui 
meu este. 
şi nu mai pot să văd; 
să se veselească întru tine. 
Domnul se 'ngrijește de mine. 

Ps. 40. 
Eşia afară şi grăia înpreună. 

Asupra mea șoptia țoți vrăjmașii 
mei. 
au doară cel ce doarme, nu vaa- 

dauge asă scula; 
Pentru că omul păcei mele. 
Intru aceasta am cunoscut. 

ieşiă afară şi grăiă. 
Împreună asupra mea șoptiau toţi 

vrășmaşii mei. 
au doară, cel ce zace, nu se va mai 
scula? 
Si omul păcei mele. 
Intru aceasta voiu cunoaște. 

Ps. 41. ” 
Insetatau sufletul meu 

spre Dumnezeul cel tare. 
Acestea miam adus aminte, și am 

vărsat spre mine sufletul meu, că 
voi trece în locul cortului celui mi- 

Insetat-a sufletul meu de Dumne- 
zeul cel tare. 

De acestea mi-am adus aminte 
şi am vărsat în mine sufletul meu, 
când treceam în locul cortului ce-
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Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din 
1859, visat de P.S. Dr. At. Mironescu, 

nunat până la casa lui Dumnezeu. 

ce prăznueşte. 
spre mine însumi, 

pentru aceasta imi voiu aduce a- 
minte, 

Zioa va porunci Domnul mila sa, 
şi noaptea cântarea lui dela mine. 
Rugăciunea Dumnezeului vieţei 
mele. 
când să sfărama.... mă ocăria vrăj- 
mașii miei. 

Textul Psaltirei ediția IIL-ia din 1904, 
revăzut, îndreptat şi imprimat de mine. 

lui minunat, până în casa lui Dum- 
nezeu, 
ce prăznuiă. 
în mine însumi. 
pentrucă mi-am adus aminte. 

Ziua va porunci Domnul mila sa, 
iară noaptea cântarea lui dela mine, 
rugăciunea către Dumnezeul vieţei 
mele. 
când se sfărâmau.... mă ocărau vrăș- 
maşii mei, 

Ps. 42. 
Judecă mie Dumnezeule, Judecă-mă, Dumnezeule, 

Ps. 43 
mântuirile lui Iacov. 

nu spre arcul meu voiu nădăjdui, 
neau jefuit loruși. 

şi în neamuri neai risipit, 
şi nu team uitat, 

Și nu sau depărtat înapoi inimile 
noastre: și ai abătut cărările noas- 
tre dela calea ta. 

Că neai smerit pre noi în locul 
dosădirii: și neau acoperit pre noi 
umbra morții. 

De am uitat... de am întins... 
Au nu Dumnezeu va căuta acestea; 

mântuirea lui Iacov. 
nu în arcul meu voiu nădăjdui. 
ne-au făcut pradă loruși, 
şi între neamuri ne-ai risipit. 
dar nu te-am uitat. 

Şi nu s'au depărtat înapoi ini- 
mile noastre, nu s'au abătut cără- 
rile noastre dela calea ta. 

Ca să ne smerești pre noi în lo- 
cul dosădirei, şi să ne acoperi pre 
noi cu umbra morței. 
De am fi uitat,... de am fi întins... 
Au nu Dumnezeu ar fi căutat a- 
cestea? 

Ps. 44. 
toiagul dreptății, toiagul împărăției 
tale. 

Smirna, şi Stacti, şi Casia din 
hainele tale, din palaturi de piluri, 
din care teau veselit. Fetele împă- 
raților întru cinstea ta. 
Şi fata Tirului cu daruri: feţii tale 
se vor ruga bogaţii norodului. 

dinlăuntru. 
Ps. 45 

Dumnezeu în mijlocul eii, 
Domnul puterilor cu noi. 

Fila 48. 
cât şi pre singur 

toiagul dreptăței este toiagul îm- 
părăţiei tale. 

Smirnă şi stacti și casia sânt hai- 
nele tale; din palaturi de piluri, 
cântare te-a veselit; fetele împăra- 
ților întru cinstea ta. 
Şi fata Tirului, cu daruri în faţa ta; 
se vor rugă ţie bogaţii norodului. 
înlăuntru. 

Dumnezeu este în mijlocul ei. 
Domnul puterilor este cu noi. 
Pag. 118. 
încât şi pre singur. 

Ps. 46. 
Că este împărat a tot pământul 

Dumnezeu: 
Boierii noroadelor sau adunat cu 

Dumnezeul lui Avraam: Că ai lui 
Dumnezeu cei puternici ai pământu- 
lui foarte sau înălțat. 

Că Dumnezeu este Impărat a tot 
pământul ; 

Boerii noroadelor s'au adunat cu 
norodul Dumnezeului lui Avraam, că 
ai lui Dumnezeu sânt cei puternici 
ai pământului; foarte s'a înnălțat el. 

Ps. 47. 
Cu bucurie bine înrădăcinată a 

tot pământul, munţii Sionului. 
Cu bucurie bine înrădăcinată a 

tot pământul, este muntele Sionului.
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Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din 
1859, vizat de P.S, Dr. At. Alironescu, 

Incungiuraţi Sionul, şil cuprin- 
deţi pre dânsul, povestiţi în turnu- 
rile lui. 

Ps. 
Pentru ce mă tem în zioa cea 

rea; fără de legea călcâiului mieu 
mă va încungiura. 

bogăţia sa, şi mormânturile lor. 
şI după acestea în gurile lor bine 
vor voi. 

mărturisiseva ţie. 
Ps. 

Chemava ceriul de sus, şi pămân- 
tul, ca să aleagă pre norodul său. 

pre cei ce așază așezământul de 
iege al lui pentru jertfe. 

și mă vei proslăvi, 
Jertva laudei. 

Tex!ul Psaltirei ediția III-ia din 1904, 
revăzut, îndreptat şi imprimat de mine, 

Incungiuraţi Sionul, şi-'l cuprin- 
deți pre dânsul, numărați turnurile 
lui. 

48. 
Pentru ce să mă tem în ziua cea 

rea? când fărădelegea celor ce mă 
urmăresc mă va încungiură. 
bogăţia lor şi mormânturile lor. 
și după aceştia și cei ce în gurile 
lor bine-vor-voi. 
lăudă-te-va pre tine. 

49. 
Chemă-va ceriul de sus și pămân- 

tul, ca să judece pre norodul său, 
pre cei ce așează așezământul- 

de-lege al lui prin jertfe, 
şi tu mă vei proslăvi. 
Jertfa de laudă. 

Ps. 50 
Nu mă lepăda dela fața ta. 

bine vei voi, 
Nu mă lepădă pre mine dela faţa ta. 
vei binevoi. 

Ps. 51. 
Iubitai toate cuvintele cutundărei. 
a nădăjduit spre mulțimea bogăției. 

Ps. 53 
Că iată Dumnezeu ajută mie, şi 

Domnul este sprijinitorul sufletu- 
lui meu. 

Ps. 
Temere și cutemur au venit a- 

supra mea, și mau acoperit întu- 
nerecul. 

lată mam îndelungat fugind, şi 
mam sălășluit în pustie. 
o va încungiura pre ea preste zi- 
durile ei: 

izbăviva cu pace sufletul meu de 
cei ce să apropie de mine, că întru 
mulți era cu mine. 

întinsau mâna sa. 

Iubitai toate cuvintele stricăciunei. 
a nădăjduit întru mulţimea bogăției. 

Iată, Dumnezeu ajută mie, Dom- 
nul este sprijinitorul sufletului meu. 

54 
Temere şi cutremur a venit a- 

supra mea, și spaima m'a acoperit. 

lată, m'aș indepărtă fugind, şi m'aș 
sălășlui în pustie, 
o vor încungiură pre ea pre zidu- 
rile ei, 

Izbăvi-va cu pace sufietul meu, 
de cei ce se apropie de mine, că 
mulţi sânt împrotiva mea. 
întins-au mâna lor, 

Fila 57. Pag. 137. 
In patul amultor păcate. In patul a multe păcate. 

ci tu, însă tu, 
Ps. 55. 

Zioa nu mă voiu teme, și eu voiu 
nădăjdui spre tine. 

vei sfărâma. 
Intru mine sânt Dumnezeule ru- 

găciunile, care voiu răsplăti laudei 
tale. E 

In ziua în care mă voiu teme, 
vaju nădăjdui spre tine. 
vei sfărâmă, Doamne. 

Intru mine sânt, Dumnezeule, fă- 
găduințelele; plini-voiu jerfe de la- 
udă ție; 

Ps. 56. 
Deşteaptăte slava mea, deşteap- 

tăte Psaltire şi Alăută: deştepta- 
măvoiu dimineaţă. ! 

Deşteaptă-te suflete al meu, deş- 
teaptă-te psaltire şi alăută, deştep- 
tă-voiu zorile dimineţei.
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Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din 
1859, vizat de P.S. Dr. At. Mironescu. 

Textul Psaltirei ediția III-ia din 1904, 
revăzut, îndreplat şi imprimat de mine. 

Ps. 57. 
ca a unii aspide surde, şiş astupă 
urechile sale. 
întindeva arcul său până unde vor 
slăbi. 

Ps. 
sabie în buzele lor: că cine au auzit; 

Ps. 
Datai celor ce se tem de tine semn. 

cetatea îngrădirei. 
şi deșartă este mântuirea o- 
mului. 

ca a unei aspide surde, carea-şi 
astupă urechile sale. 
întinde-va arcul lor până unde va 
slăbi. 

58, , 
sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? 
9 
Dat-ai semn celor ce se tem de tine. 
cetatea întărită. 
căci deşert este ajutorul omului. 

Ps. 61. 
doao acestea am auzit. de două ori acestea am auzit. 

Ps. 62 
viețile. 

din său și din grăsime. 
lipitusau sufletul meu după tine. 

Fila 64. 
Ci apucă înainte. 

viaţa. 
de său şi de grăsime. 
lipitu-s'a sufletul meu de tine. 
Pag. 162. 
Deci apucă înainte. 

Ps. 65 
Trecut-am... şi neai scos. Trecut-am.... dar ne-ai scos. 

Ps. 67 
Pământul sau cutremurat, că ce- 

riurile au picat. 
Ploae de bună voe. 

și au slăbit, iară tu o ai săvârşit. 
Veniamin cel mai tânăr întru uimire. 

Fila 72. 
rumpe. 

Ps. 
şi dreptatea ta Dumnezeule, până 
la cele înalte care ai făcut mie mă- 
riri, 
când să vor ruşina, și să vor înfrunta. 

Ps. 
și cinstit Numele lui înaintea lor. 

Pământul s'a cutremurat şi ce- 
riurile au picat. 
Ploae devoe. 
şi ea a slăbit, iară tu o ai săvârşit. 
Veniamin cel mai tânăr, întru spaimă. 
Pag. 170. 
rupe. 

70. 
că dreptatea ta, Dumnezeule, este 
până la cele înnalte, cel ce ai fă- 
cut mie măriri, 
că s'au rușinat şi s'au înfruntat, 

71. 
că cinstit va fi numele lui înain- 
tea lor. 

Ps. '73. 
întru carele ai lăcuit întrinsul. întru carele ai locuit. 

Ps. '%. 
Şi sau făcut înpace locul lui, și 

lăcaşul lui în Sion, 
Tu înfricoşat ești, și cine va sta 

împrotivă ţie; de atuncea este mâ- 
nia ta, 
pământul sau temut, şi au alinat. 

Fila 81, 
mult Milosârd. 

Că s'a făcut în Salim locul lui, 
şi locașul lui în Sion. 

Tu înfricoşat eşti, şi cine va stă 
împrotivă ţie, după ce te vei mâ- 
niă? 
pământul s'a temut şi sa alinat, 
Pag. 189. 
mult îridurat,. 

Ps. 77. 
norilor deasupra 

Şi sau adus aminte că trup sânt. 
Și au ispitit. 

întorsusau întru arc strâmb. 
Auzitau Dumnezeu, şi au trecut cu 

vederea, şi auurgisit foarte pre Israil, 

nourilor de deasupra. 
Că şa adus aminte că trup sânt ei. 
Jară ei au ispitit. 
întorsu-s'au ca un arc strâmb. 
Auzit-a Dumnezeu şi s'a umplut de 

mânie, şi a urgisit foarte pre Israil.
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1859, vizat de P. S. Dr. At. Mironescu. 
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Textul Psallirei ediția III-ia din 1904, 
revăzut, îndreptat şi imprimat de mine, 

Ps. 78. 
în moştenirea ta. 

şi să cunoască întru neamuri. 
întru moștenirea ta. 
Să se cunoască întru neamuri, 

Ps. 80. 
Și nu au ascultat. Dar nu a ascultat. 

Ps. 81, 
clăteascăse. clătescu-se. 

Ps. 82. 
Că şi Assur au venit. 

Făle lor ca lui Madiam, şi Sisa- 
rii, ca lui Iavim la râul Chisson. 

Şi Asur a venit. 
Fă-le lor ca lui Madiam, ca lui 

Sisera, ca lui lavim la râul Chison. 
Ps. 84. 

Insă aproape este de cei ce să 
tem de dânsul mântuirea lui. 

Fila 91. 
ci cu milostivirea ta, 

Ps. 
Că mare ești tu, şi cel ce faci 

minuni. 
Și tu Doamne. 

Aproape este mântuirea lui de cei 
ce se tem de dânsul.. 
Pag. 221. 
însă cu milostivirea ta. 

85. - 
Că mare ești tu şi faci minuni. 

Jar tu, Doamne. 
Ps. 86. 

Aducemvoiu aminte de Raav, şi 

de Vavilon: de cei ce mă cunosc 
pre mine 

Aduce-mi-voiu aminte de Raav 
și de Vavilon, între cei ce mă cu- 
nosc pre mine. 

Ps. 87. 
Zioa am strigat, şi noaptea îna- 

intea ta. 
sau doftorii vor scula. 

Ziua am strigat către tine, și noap- 
tea înaintea ta. 
sau doftorii îi vor sculă. 

Ps. 8. 
Că ai zis: în veac mila să va zidi, 

Miaza noapte, şi marea, 
Că am zis: în veac mila se va zidi. 
Miazanoapte şi miazăzi. 

Ps. 93. 
şi moştenirea ta o au dosedit. 

De nu miar fi ajutat mie Dom- 
nui, puțin nu sar fi sălășluit în iad 
sufletul meu. 

Și sa făcut, 

şi moștenirea ta o au asuprit. 
De nu mi-ar fi ajutat mie Dom- 

nul, puţin şi s'ar fi sălășluit în iad 
sufletul meu. 
Dar s'a făcut. 

Ps. 94. 
Că a lui este marea, şi el o au 

făcut pre ea. 
ispititumau şi au văzut. 

A 'lui este marea, căci el o a fă- 
cut pre ea. 
ispititu-m'au şi au şi văzut. 

Ps. 96. 
dreptatea și judecata este îndrep- 
tarea scaunului lui, 

Păzeşte Domnul sufletele cuvi- 
oșilor săi, din mâna păcătosului va 
izbăvi pre dânșii. 

Ps 
De cătră fața iuțimii tale, și a mâ- 

niei tale, 

Săse scrie aceasta întru alt neam. 
Ps 

nu să va pleca în veacul veacului. 

dreptatea și judecata este temelia 
scaunului lui. 

Păzeşte Domnul sufletele cuvi- 
oşilor săi, din mâna păcătosului le 
va izbăvi. 

„101. 
Pentru iuţimea ta şi mânia ta, 

Se va scrie aceasta pentru alt neam. 
103, 
nu se va clăti în veacul veacului.
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Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din 
1859, vizat de P.S Dr. At. Mironescu. 

Ps. 
Veselitusau „Eghipetul întru eşi- 

rea lor: căci căzuse frica lor preste 
dânșii. 

ca să lumineze lor. 
Ps. 

Aduţi aminte de noi Doamne în- 
tru bună vrerea norodului tău. 

Si iau mântuit, 
au cântat laudei lui. 

izvodirile sale. 
Că au amârât duhul lui: şi au 

deosebit întru buzele sale. 
care au zis Domnul lor. 

şi sau omorât pământul lor în- 
tru sângiuri. 

Și şau adus aminte de așezămân- 
tul de lege al său, şi sau căit du- 
pre mulțimea milii sale. 

Ps. 
cetăţii ceii de lăcuit. 

Ps. 
cetatea ingrădirei. 

Dăne nouă ajutor din necaz, şi 
desartă este mântuirea oniu- 
dui, 

Ps. 
Şi tu Doamne, Doamne, fă cu 

mine pentru Numele tău, că bună 
este mila ta. 
Şi să cunoască... și tu Doamne. 

cu ruşinea sa. 
Fila 121. 

Dămi mână, șimă mântueşte, ca, 
lui Petru Dumnezeule. 

Ps. 
Cel ce face alăcui cea stearpă 

în casă, maica ce să veseleşte de 
feciori. 

Textul Psaltirei ediția IIL-ia din 1904, 
revăzut, îndreptat şi imprimat de mine, 

104%. 
Veselitu-s'a Eghipetul la eșirea 

lor, căci frica lor căzuse preste 
dânșii. 

ca să le lumineze. 
105. 

Adă-ți aminte de noi, Doamne, 
întru bună vrere către norodul tău. 
Dar i-a mântuit. 
a cântat lauda lui. 
izvodirile lor. 

Că au amârit duhul lui, și au 
nesocotit cu buzele lor. 
care a zis lor Domnul. 
și s'a pângărit pământul lor întru 
sângiuri. 

Şi şau adus aminte de așeză- 
mântul de lege al său, şi s'a îndu- 
rat, dupre mulțimea milei sale. 

106, 
cetăţei cea de locuit. 

107, 
Cetatea întărită. 

Dă-ne nouă ajutor întru necaz, 
că deșert este ajutorul omului. 

108. 
[ară tu, Doamne, Doamne, fă cu 

mine după numele tău, că bună este 
mila ta. 
Ca să cunoască... 
cu ruşinea lor. 
Pag. 274. 

Dă-mi mână, ca lui Petru, Dum- 
nezeule, şi mă mântuește, 

112. 
Cel ce face să locuiască cea stear- 

pă din casă, ca maică ce se vese- 
leşte de fii. 

„că tu Doamne. 

Ps. 113 
Făcutusau ludea sfințirea lui, Is- 

rail stăpânirea lui. 
Ceţi este ţie mare că ai fugit; 

şi tu lordane, că teai întors înapoi; 
este. 

Blagoslovitau pre cei ce să tem 
de Domnul. 

Ceriul ceriului Domnului. 
Ps. 

şi întru numele Domnului voiu 
chema. 

Făcutu-s'a Iuda sfinţirea lui, Is- 
rail stăpânirea lui. 

Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? 
Şi ție lordane, că te-ai întors înapoi? 
este el. 

Binecuvântă-va pre cei ce se tem 
de Domnul. 
Ceriul este cer Domnului. 

115. 
și numele Domnului voiu chemă. 

Ps. 117. 
Bine este a nădăjdui spre Dom- 

nul: decât a nădăjdui spre om. 
Mai bine este a nădăjdui spre 

Domnul, decât a nădăjdui spre om.
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Textul Psaltirei de Nenamţu, ediția din 
1859, vizat de P. S. Dr. At. Mironescu. 

Fila 127. 
cele ascunse ale tale şi rele. 

pentru căci. 
Suflete al mieu, căci zaci fără 

de grijă lenevindute; căci nu porţi 
grijă... 

Ps. 
să nu mă lepezi dela poruncile 
tale. 
să mă mărturisesc ţie: spre jude- 
căţile dreptăţii tale. 
mărturiile tale gândirea mea este. 

Aproape ești tu Domne, şi toate 
căile tale sânt adevărul. 

dintru mărturiile tale, 
pentru cuvântul tău, 

Ps. 
când sau ridicat oamenii... mânia lui. 

părâu au trecut sufletul nostru, 

Ps. 
Cei ce să nănăjduesc întru Dom- 

nul, ca muntele Sionului. 

Ps 
împărăţiile lui Hanaan. 

Ps. 
Că și acolo mâna ta... 

de vei. 
Ps. 

limba sa... buzele lor. 
Ps. 

că către, 
Fila 150. 

nu mă părăsi pre mine. 
Ps. 

Drept este Domnul întru toate 
căile sale, şi cuvios întru toate lu- 
crurile sale. 

Fila 156. 
ci, 

pre care nici le țin minte. 
Fila 157, 

Acest Psalm de osebi este scris... 
Fila 160, 

când au intrat calul... în mare. 

cum a sămănat pre fi lui Adam. 
Fila 161. 

Unt de vaci, şi lapte de oi, 

cei noi și cei de curând au venit. 

Textul Psaltirei ediția IIL-ia din 1904, 
revăzut, îndreptat şi imprimat de mine. 

Pag. 288. 
cele ascunse și rele ale tale. 
pentrucă, 

Suflete al meu, pentruce zaci fâră 
de grijă, lenevindu-te? De ce nu 
porţi grijă... 

118. 
să nu mă abat dela poruncile tale. 

să mă mărturisesc ţie, pentru ju- 
decăţile dreptăţei tale. 
mărturiile tale gândirea mea sânt. 

Aproape eşti tu, Doamne, şi toate 
poruncile tale sânt adevărul. 
din mărturiile tale. 
dupre cuvântul tău. 

123. . 
când s'au ridicat oamenii... mânia 
lor. 
părău ar fi trecut preste sufletul 
nostru. 

124, 
Cei ce se nădăjduesc întru Dom- 

nul sânt ca muntele Sionului. 
134. 
împărățiile Hanaanului. 

138. 
Şi acolo mâna ta... 
de vrei. 

139. 
limba lor..... 

140. 
căci către. 
Pag. 341, 
nu mă părăsi tu pre mine. 

144. 
Drept este Domnul întru toate 

căile sale, şi milostiv întru toate 
lucrurile sale. 
Pag. 354. 
deci. 
Pag. 355. 
pre care nici nu le ţin minte. 
Pag. 356. 
(Psalmul 151) 
Acest Psalm deosebi este scris... 
Pag. 362, 
căci a intrat calul... în mare. 
Pag. 364. 
când a semănat pre fiii lui Adam. 
Pag. 365. 
Unt de vacă şi lapte de oae. 
Pag. 366. 
celor noui și celor ce de curând 
au venit. 

buzele lor.
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Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din Textul Psallirei cdiția IIL-ia din 1904, 
1859, vizat de P.S. Dr. At. Mironescu. revăzut, îndrepial şi împrimatde mine. 

Fila 162. Pag. 367. 
Dinţi de hiară voiu trimite asu- Dinţi de hiară voiu trimite asu- 

pra lor, cu mânia celor ce să tâ- pra lor, cu veninul celor ce se tă- răsc pre pământ. răsc pre pământ. 
Dinafară.... şi din cămări frica.  Dinafară... şi dinlăuntru frica. 

Pag. 368. 
Că va judeca Domnul pre noro- ă va judecă Domnul pre noro- 

dul său, şi spre slugile sale să va dul său, și spre slugile sale se va 
umili. îndură, 

Fila 163. Pag. 370. 
Dela întâia înpărăţie: Cap, 2.  Dela Întâia a împăraţilor, Cap. 2. 

Fila 171. Pag. 390, 
Cântarea a zecea 1), 

Rugăciunea sfântului Proroc Zaha- Rugăciunea sfântului Proroc Za- 
riei. haria. 

Fila 172. Pag. 392. 
fă închinăciuni, câte îți va fi priu fă inchinăciuni, câte îţi va fi prin 
putință, dupre putere, putinţă. 

La <Pripele şi Mărimuri» 
Norod. Popor (nu peste tot). 

loan Bogoslovul. Ioan Teologul. 
La sfinţii cei fără de argint Cos- La Sfinţii cei fără de argint Cos- 

ma şi Damian. ma și Damian (1 Noemvrie și 1 Iulie). 
împrumutează. împrumută, 

  

?) Titlul: Cântarea a zecea, nu figurează în textul 
«Psaltirei» dela Neamţu, din 1859. Eu am introdus 
acel titlu, dar pz cu ixfenfiunea de a spori la zece numă- 
rul celor zoză pesne din canoane, ci cu intenfiunea 
de a numerotă și Rugăciunea sfântului Proroc Za- 
haria (din cântarea a noua), căci de fapt în «Psaltire» 
nu sânt numai ouă strofe ce s'au întitulat «cântări», 
ci zece. După cum am numerotat Psalmul 1 (și 151), 
nenumerotați în «Psaltirea» de Neamţu, din 1859, 
tot astfel am numerotat şi Rugăciunea sfântului Proroc 
Zaharia, cu atât mai mult cu cât în «Psaltire» sânt 
întitulate «cântări» şi acelea ce nu sânt «cântări», ci 
rugăciuni, precum: cântarea a treia, a Patra, a șeasea 
si a seaplea; cu atât mai mult cu cât ȘI cântarea a- 
decă rugăciunea a seasea incepe cu îrmos, aşa cum în- 
cepe şi rugăciunea pe care eu am numerotat-o, întitu- 
lând-o: «cântarea a zecea», ne mai fiind nici una din ce- 
lelalte câzzări din «Psaltire, care să înceapă cu îrzzos. 
Toate strofele întitulate câz/ări, incep cu versetul 1; 
tot astfel și aceea pe care eu am numerotat-o, întitu- 
lând-o: cânfazea a zecea.
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* Textul Psaltirei de Neamţu, ediția din 
1859, vizat de P. S. Dr. At. Mironescu. 

La sfinţii cei tără de argint Chir 
şi Ioan. 

Z2 

Textul Psaltirei ediția IIL-ia din 1904, 

revăzut, îndreptat şi imprimat de mine, 

La Sfinţii cei fără de argint Chir 
şi Loan (31 Ianuarie şi 28 Iunie). 

La «Cinstitul Paraclis al doilea». 
iară de nu este Preot, zice: 

Evanghelia dela Luca, Inceperea 54. 

Cu numele ei Marta. 
sor, 

iară Maria. 
Fila 197. 

Născătoare al lui Dumnezeu. 
Fila 200, 

Episcopi Pravoslavnici. 
Mântuește Doamne şi miluește pre 

Monastirile cele din sfintul munte, 
și din Rossia, şi din tot locul. 

Tila 201. 
dela Pravoslavnica credință. 

clirosul bisericesc. 
Pashalia, Naşterea luminei lunilor, 
Ştirbirea luminei lunilor. 

Domnii Ţării Moldaviei. 

iară de nu este Preot, se zice: 
Evanghelia dela Luca 

(Cap. X, vers. 38—42; XI, 27 şi 23.) 
cu numele Marta. 
soră. 
căci Maria. 
Pag. 447. 
Născătoare a lui Dumnezeu. 
Pag. 452 
Episcopi ortodocși. 
Mântueşte, Doamne, şi milueşte pre 
Monastirile de pretutindenea. 

Pag. 454. 
dela dreapta credinţă. 
Pag. 455. 
Clerul Bisericesc. 
Acestea sânt luate după «Psaltirea» 
tipărită în această Tipografie în a- 
nul 1895. 
Lipsesc. 

In acestea se deosebește textul Psaltirei de Neamţu 
(ediția din 1859), zizaz de P. S. Dr. Atanasie Miro- 
nescu, de textul Psaltirei de București (ediţia din 1904), 
îndreptat și imprimat de mine. 

Mai multe îndreptări n'am făcut, cu toate că a- 
proape peste tot ar fi trebuit să fac, mai ales în ceea 
ce priveşte forma. Dar și în îndreptările ce am făcut, 
m'am ferit să introduc corectări ca acestea: «Priz a- 
ceasta dai veselie în înima mea, mai mult decât în 

fimpul abondenței grâului» (Ps. &, 7). «În mormânt 

cine te va celebra» (Ps. 6, 5). «Să persecute vrâs- 
masul sufletul meu» (Ps. '7, 5). « Celebra-te-voiu Doam- 
ne cu toată inima mea» (Ps. 9, 1). «Restatorniceste 
sufletul meu» (Ps. 22, 3). «Secretul Domnului se des- 
copere celor ce se tem de dânsul» (Ps. 24, 15). « Fetele 
împăraților sânt între damele tale de onoare» 
(Ps. 44, 10)... (Psaltirea, ediția II, București, 1895, 
tipărită cu binecuvântarea și aprobarea Sfântului Si- 
nod al Sfintei noastre Biserici Autocefale Ortodoxe



Române). Din alte cărți de ritual nu mai aduc exem- 
ple, căci sânt cunoscute. 

Atenţiune deosebită a trebuit să întore asupra sem- 
nelor de interpuncțiune. Punctuaţiunea am reformat-o 
cu totul, peste tot, căci, precum se știe, punctuaţi- 
unea joacă cel mai însemnat rol în priceperea ori și 
cărei cărți. 

In colo, 'mi-am dat silința să reproduc textul în 
întregime. 

Poate că se va fi strecurat vre o greșală de tipar, 
cum s'au strecurat și în Psaltirea în baza căreea am 
făcut edițiunea a treia, lucru propriu, de altfel, fi- 
rei omenești, din care cauză, cei vechi obișnuiau, cu 
drept cuvânt, să tipăriască, la sfârşitul cărților, în- 
semnări ca aceasta: «,$i ori ce greșală și neajungere o- 
menească veți află, nu o Punereţi întru ponos, ci o 
îndreptați cu duhul blândețelor, fiindcă mâna cea de 
Zărână și mintea cea Pâmântească și omenească cu ne- 
Pulinţă e a fi fără de gresală şi fără de sminteală». 

Sânt în măsură a declară că, întâmplătoarele gre- 
şeli de tipar ce se vor fi strecurat cumva în « Psalti- 
rea» de București, din 1904, sânt fără asemănare mai 
neînsemnate decât acelea ce se puteau săvârși, în ur- 
ma revizuirei și îndreptărilor făcute în cărțile bise- 
ricești de către P. S. Dr. Atanasie Mironescu, dacă eu n'aș fi intervenit la timp spre a le înlătură. Exem- 
ple am adus destule; voiu mai aduce încă. 

Aștept acum «raportul special» promis de P. S. 
Dr. Atanasie Mironescu, în Raportul P. S. Sale, re- 
lativ de «Psaltirea» edițiunea a treia. Până atunci mă 
consider dispensat de a justifică îndreptările ce am 
făcut eu în acea «Psaltire», îndreptări pe care le-am 
făcut, cum am mai zis, potrivit necesităței și uzului 
din trecut, cum și hotărârei Sfântului Sinod cu privire 
la modul revizuirei cărților bisericești de ritual. 

XXIII. Trimiterile cele 14 ale slăvitului şi prea lăudatului, Apostol Pavel, de Te- 
ofilact; în execuţiune.
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Cu privire la acestea am zis în Raportul No. 38 
din */. Mai 1905 către Sf. Sinod: «Această supra- 
veghere a imprimărei... s'a făcut de P. P. S. S.E- 
piscopi al Argeșului și Râmnicului, la tomul I și al 
II-lea și la primele 21 coale din tomul III Și cel din 
urmă, contribuind și eu la exacta fipărire». 

Să probeze P. S. Dr. Atanasie Mironescu că ex 
Bam contribuit la exacta tipărire a lui «Ti eofilact», 
la volumele indicate. Eu probez cu ultima corectură 
că am contribuit. Ba pot zice că, dacă nu mă ames- 
tecam și eu la ss/ravegherea imprimărei lui Te 20/a- 
lact, acele volume n'ar fi eșit cum au eșit. Din multele 
exemple ce aș puteă aduce, să aduc numai unul.— 

Pe pagina 116, vol. 1 s'a cules: «.... iar mai bine 
a zice: Nu e destulă singură acesta, a nu cugeta tru- 
pește,...». După ultimul cuvânt P. S. Episcop al Râm- 
nicului Noului Severin D. D. Dr. Atanasie Mironescu, 
a adaus, cu propria mână, aceleași cuvinte de mai 
sus și a semnat, fără să șteargă pe cele dintâi ce 
erau la fel. Dacă eră să iau în consideraţiune o ast- 
fel de «supraveghere a imprimărei» trebuiă să se im- 
prime de două ori acelaş lucru. Ţin la dispozițiunea 
Sfântului Sinod acea pagină corectată şi semnată de 
P. S. Dr. Atanasie Mironescu. ŞI, totuși, P. S. Sa 
ar dori—să se vadă «avizul» P. S. Sale, ce am pu- 
blicat pe pagina 20—ca şi lucrul meu de contribuire 
la exacta tipărire a lui «Teofilact», să i se atribue 
tot P. S. Sale! 

Comisiunea specială aleasă de Sf. Sind în ședința 
dela 8 Mai 1903, ca să supravegheze imprimarea tra- 
ducerei după Teofilaci,—Comisiune specială compusă 
din P. P. S. S. Gherasim Timuș și Atanasie Miro- 
nescu, n'a mai binevoit sd mai supravegheze tipărirea 
lui Zeofilact» dela tom. III, coala 22-a înainte, fără 
ca Sf. Sinod să fi descărcat de această îndatorire pe 
acea Comisiune specială. Am încheiat cuvenitul pro- 
ces-verbal și am continuat și urmez cu cu supra- 
vegherea imprimărei lui «Teofilact»>, căci așa îmi
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dictau și îmi dictează 
Făcând o paralelă 

Tipografii de către nu 

Din Hanuscripiul corectat de 
către P.P. S. S.: Gherasim, Ti 
HtuŞ şi Atanasie Mironescu. 

Pag. 322. 
Pentru care pricină snustrai 

pre ei cu asprime (Tit |, 13). 
(La pagina 335, totuși, stă: 

„mustră-i pre aceştia cu as- 
ptime“.) 

Pag. 323. 
Fac. |, XXXI. 

Pag. 33i. 
lar Teodorit tălcuind zice- 

rea eșișei: 

Pag. 335. 
să fac pre Dina și pre Apolo. 

Pag. 341. 
Cuvîntul aceste. 

iar de și S'ar arăta oare-când 
vrednic casnicul spre hiroto- 
nie de treaptă precum și Oni- 
sim al nostru S'as arătat şi-l 
Vor erta stăpinii lui și-l vor 
scoate din casă facă-se robi, 

Tihim.  Colasă. 
(la pag. 344: Colasă.) 

Pag. 343. 
Şi pre mine a;bă-mă dator al 
tău. 

Pag. 347. 
că legea uumai are respecta- 
risire. 

Pag. 349. 
Laodinia. 

Evsevie a lui Panifil, pre care. | 

Pag. 350, 
saii părăsit Dumnezeu, 

| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 
| 

| 

interesele acestei Tipografii. 
între manuscriptul dat acestei 
mita Onor. Comisiune, şi între aceea ce am tipărit eu de când Ea n'a mai să se ocupe cu supravegherea imprimărei, 

binevoit 
se constată: 

Din acelaş manuscript împri- 
mat de mine, 

Pag. 340 
Pentru care pricină mustră-i 

pre ei cu asprime. 

Pag. 340, 
Fac. |, 31. 
Pag. 353. 

lar Teodorit tâlcuind zice- 
rea Eșirei: 

Pag. 361 
se fac pre Zina și pre Apolo. 

Pag. 370. 
Cuvântul acesta. 

iar deși S'ar arătă oare când 
vrednic casnicul spre hiroto- 
nie de treaptă, precum şi O- 
nisim al nostru s'a arătat, şi-l 
vor iertă stăpânii lui ȘI vor 
scoate din casă facă-se. 

Tihic. Colase. 

Pag. 372, 
și pre mine aibi-mă dator a] 
tău. 

Pag. 378, 
că legea si mai are respecta- 
risire. 

Pag. 380. 
Laodichia. 

Evsevie al lui Pamfil, pre ca- 
vele. 

Pag. 381. 
s'au părăsit de Dumnezeu.
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Din manuscriptul corectat de 
către P. P.S. S.: Gherasim Ti- 
muș și Atanasie Mironescil. 

Pag. 351. 
Iuptătorul de Duh Evnomiani. 

Pag. 352. 
fiind-că numai este singur. 

Pag. 358. 
Au aşezat dea dreapta mă- 

rirei întru cele înalte (Evr. ], 3). 
Pag. 359. 

Căci pururea din angheli 
au zis cind-va: (Evr. |, 5). 

Pag. 365. 
„că untul de lemn al bucuriei“. 

Pag. 370. 
Sau fiul omului, că fucer- 

cetez pre el (Evr, 2, 6). 
Pag. 371. 

pentru ca să nu zice aice, şi 
cum zici tu, o Pericite Pavele, 
că toate le-au supus tatălui 
Hristos, 

Pag. 395. 
că doua scaune sînt ale lui 
Hristos, unul adecă este acas 
al darului, lînga care... 

Pag, 407. 
Că mu neputinţă este cei ce 

o dată s'au luminat (Evr. 6, 4). 
Pag. 414. 

capul acest XĂIL al facerei. 
„Să nu pui mâna ta pre co- 

pilaşi“. 
Pag. 415. 

și martori au fost jurământul.   

Din acelaș manuscript împri- 
nat de mine. 

Pag. 383. 
luptătorii de Duh Evnomiani. 

fiindcă nu mai este singur. 
Pag. 393. 

A șezut de-a dreapta mări- 
rei întru cele înnalte. 

Pag. 395. 
Căci căruia!) din angheli a 

zis cândva: 
Pag. 402. 

„cu untuldelemn al bucuriei“. 
Pag. 410. 

Sau Fiiul Omului, că î] cer- 
cetezi pre el. 

Pag. 412. 
pentru ca să nu zică aicea: şi 
cum zici tu, o fericite Pavele, 
că toate le-a spus 7atăl lui 
Christos, 

Pag. 447. 
că două scaune sânt ale lui 
Christos, unul adecă este sca- 
un al darului, lângă care... 

Pag. 467. 
Că cu neputinţă este cei ce 

o dată s'au luminat. 
Pag. 478. 

capul acest XXII al Facerei. 
„Să nu pui mâna ta pre co- 

pilaş“. 

și martir a fost jurământul. 

Gândesc că aceste puține exemple sânt deajuns, de 
aceea nu mai aduc şi altele. Cine ştie ce sar fi întâm- 
plat dacă eu aș fi avut nenorocita ocaziune, îndrep- 
tând vre o carte bisericească, să numesc Zază pe a 
doua persoană a Sfintei Treimi, adecă pe Domnul 
Hristos, cum îl numesc, în «Teofiact», P. P. S. S.: 
Gherasim Timuș și Atanasie Mironescu! 

1) my "făpue..
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Se aduc și câteva exemple de punctuaţiune : 
Pag. 352. 

dupre cea scrisă şi s'au făcut 
parte a Domnului.... 

Pag. 358—359. 
„iar de ar zice cineva, că iată 
scrie este: „zis-ai Domnul 
Domnului miei, șezi deadreap- 
ta mea“ (Psalm CLX, 1). La a- 
ceasta răspundem... 

Pag. 360. 
Șiearăşi eu voiu fi lui Tată... 

Pag. 365. 
totdeauna rămîne vii în via- 
curi. Că aceasta însemnează 
zicerea. (2) Și anii tăi nu vor 
lipsi.   

Pag. 383. 
dupre cea scrisă: „Și s'a făcut 
parte a Domnului... 

Pag. 394, 
„jar de ar zice cineva, că iată 
Scris este: „Zis-a Domnul 
Domnului meu: şezi de-a 
dreapta mea“ (Psalm. CIX, 1), 
la aceasta răspundem... 

Pag. 396. 
ȘI iarăși: „Eu voiu fi lui Tată... 

Pag. 402, 
totdeuna rămâne viu în vea- 
curi; că aceasta însemnează 
zicerea 2); Şi anii tăi nu vor 
lipsi. 

Arătările mele se pot controlă. Spre acest sfârșit 
păstrez manuscriptul. 

XXIV. Noul Testument, în execuțiune. Să fac 
şi la acesta o mică paralelă: 
Textul de Neamţu (1918) | Textul de Neamţu revi. | Acelaș fext, dar îndr ep- recomandat de Sfăntul 
Sinod prin Ordinul cu 
No. 130 din 19 Mai 1903. 

Mat. 4, ȘI: şi căruia va 
voi Fiiul să-i 
descopere. 

> 13, 85: şi Iosz, 
» 14, 43: deprin oraşe, 
> 14 84: în pământul 

Ghenisaretului. 
> 19,11: nu toţi încap 

cuvântul a- 
cesta. 

» 94, B:acestea toate 
vor fi începă- 
tură a dure- 
rilor. 

na sa, 

necaz mare, 
carele n'a 

fost din înce- 
putul lumei. 

> 26,69: 

mărturisesc 
asupra ta; 

: va fi atuncia | va fi atunci necaz mare 

| aul şi îndreptat de P. P. 
S. S.: Gherasim Timuș şi 
Atanasie Mironescu. 

și căruia va voi Fiul să-"7 
descopere. 

şi losie. 

din prin oraşe. 

în pământul Geuisatu- 
ui. 

nu toţi cuprind cuvân- 
tul acesta. 

acestea toate sânt ince- 
pătură a durerilor. 

: să-şi îă hai- |să- şi iee kainele sale. 

ce aceștia | ce aceștiea mărturisesc 
aceștia asupra ta? 

i 

| care n'a fost de /a înce- 
| putul lumei. 

tat şi imprimat de mine 
Dr. Const. Chiricescu. 

şi căruia va voi Fiiul 
să-i descopere, 

și Josi. 
de prin oraşe. 

în pământul Gienisare- 
tilui, 

nu toți cuprind cuvân- 
tul aresta (ca şi în E- 
vangh. ed. III). 
acestea toate vor fi în- 
cepătură a durerilor. 

să'şi iă haina sa. 

va fi atunci necaz mare, 
care n'a fost din înce- 
putul lumei. 

Ce aceștia mărturisesc 
asupra ta?  



Textul de Neamţu (1318) 
veconmandat de Sfăntul 

Textul de Neamiu revi- | Acelaş text, dar îndrep- 
zuit și îndreptat de P. P. 

Sinod prin Ordinul cu |S. S: Gherasim Timuș şi 
No. 130 din 19 Mai 1903. 

Mat, 

Atanasie Mironescu. 

Dumnezeul | cel viă. 
cel viu. 

21, W: iară dela al 
șaselea cias, 
întunerec sau 
făcut preste 
totpământul. 

21, 66: pecetluind 
peatra îm pre- 
ună cu custo- 
dia. 

Marc. 3, 2i: Şi auzind 
cei ce era de 
spre dânsul 

(adecă? ai săi). 
> 6, 15: sau ca unul 

din Proroci. 

> 6, 34: şi au înce- 
put ai învă- 
ţa pre dân- 
şii aul. 

> 1, 8: ţineţi aşeză- 
mântul bă- 
trănilor. 

> &, 6: casălepue 
inainte, 

2 9, 20: aspumănd. 

> 9, 30: mergea (|- 
isus). 

Marc. 9, 40: Căcelcenu 
este împro- 
tiva voastră, 
pentru voi 
este. 

> 410, %: Si câutând 
lisus. 

> 13,43: cela ce va 
răbda până 
în sfârşit. 

> 4, î nu în praz- 
nic. 

> 44, 3: şisfărâmând 
alavasiru, 

> 4,49:cicasăseţii- 
nească Scrip- 

turile. 

> 44,69: Iarăslujnica. 

> 16,9: dimineața în 

  

  
ziua cea din- : 
tâi a Sâmbe- 
zei. 

iar de la al şeptelea 
ceas întunerec s'a făcut 
preste tot pământul. 

pecetluind piatra, şi pn- 
înd custodie. 

Si auzind cei ce erai 
pe lângă densul. 

sau că unul din pro- 
roci. 
şi a început a'i învăța 
pre dânşii sute, 

ţineţi aşezămentul oarze- 
nilor. 

ca să le pue inaintea 
lor. : 
spumăânl. 
mergeau. 

Că cel ce nu este îm- 

fat şi imprimat de mine 
Dr. Const. Chiricescu. 

26, 63: jurute pre!jură-te pre Dumnedeul | aarut-te pre Dumnezeul 

cel viu. 

Iar dela al şeaselea cias 
întunerec s'a făcut pres- 
te tot pământul. 

pecetluind peatra şi pu- 
nând custodie. 

Si auzind cei ce erau 
de spre dânsul. 

sau ca unul din proroci. 

şi a început a-i învăţă 
pre dânşii uzul. 

ţineţi aşezământul bă- 
/rânlor.   
ca să le pună înainte. 

aspumând. 
mergeă. 

Că, cel ce nu este îm- 
potriva noastră pentru , protiva noastră, pentru 
noi este, noi este (ca in [van- 

:ghelia ed. 111). 
| 

Si căutând imprejur — Si căutând lisus. 
lisus. 
cel ce va răbda până ai 
sfârșit, 

Nu îa praznic. 

şi sfărâmând vasul, 

ci ca se împlinească scrip- | 
turele. 

Și slujnica. 
dimineața în dioa cea 
dinteiă a s&ptEmânei. d în 

"Şi în Evangh, ed. II). 

cel ce va răbdă până în 
sfârșit, 

| Nu în praznic. 

și sfărâmând alavastrul. 

ci ca să sc pliniascăscrip- 
turile. 

Tar slujnica. 
dimineața, în ziua cea 
d'intâi a săptămânei (ca



Textul de Neamţu (1918) 
recomandat de Sfăntul 
Sinod prin Ordinul cu 
Av, 130 din 19 Mai 1903. 

Marc. 46, 44: Iară după a- 
ceea șezând 

„iei cei un 
_spre zece. 

Luc. 1, 4: Ca să cunoşti 
întărirea cu- 
vintelor de 
care te-ai în- 
văţat, 

> 1,5: Zaharia, din 
rândul Preo- 
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Textul de Neamlu reui- 
suit şi îndreptat de P. P. 
S. S.: Gherasim Timuș şi 

Atanasie Mironescu. 

lar după aceea, şe- 
dend cei un-spre-decc. 

Ca să cunoşti întă- 
rirea cuvintelor, întru 
care te ai învățat, 

Zaharia, din rinduiala 
preoţiei lui Avia.     ției lui Avia, 

Aceste câteva 
rită până la face 
departe? La ce 

ronescu, 

exemple sânt luate din 
rea răspunsului de față. Ce va fi mai 
Surprize ne mai 

Sf. Sinod a hotă 
1903), în ședința din 
să se imprime după 
aduse, cari se pot controlă, 
vizuit de P. P. S. S.: Gherasim 

ediția de 

  

Acelaş fest, dar îndrep- 
tat și împrimat de mine 
Dr. Const. Chiricescu, 

lar după aceea şezând 
ei, cei unsprăzece. 

Ca să cunoști întări- 
rea cuvintelor «e care 
te-ai învăţat, 

Zaharia, din rândul 
preoţiei lui Avia,   

partea tipă- 

putem așteptă? 
it (Ordinul No. 130 din 19 Mai 
14 Mai 1903, ca Wouț 7. estament 

Neamţ. Din exemplele 
căci păstrez textul re- 
Timuş și Atanasie Mi- se vede întru cât P.P. S. format /otărârei exprese a Sfântului Punctuaţiunea din textul reviz 

S. Lor s'au con- 
Sinod. 

uit de P. P. S. S. Lor este partea cea mai negligiată și mai vulnerabilă se chiar detestabilă. lată căte-va exemple, luate la în- tâmplare: 

Textul vevizuiţ şi îndreptat de P, P. S.S: Gherasim Timuş Și Atanasie Mironescu. 
Mat. 21,25 şi 26: lar ei cuge- tai întru sine, dicând, De vom dice din cer; va dice noă, Dar pentru ce n'aţi Credut lui? Jar de vom dice, De la Oameni; ne temem de norod; că toţi ai pre loan ca pre un proroc. Mat. 21, 29 şi 30: lar el r&s- pundend, a dis, Nu Voiă: iar maipreurmă căindu-se, a mers. ȘI mergând la Ccel-l-alt a die   

Textul revăzut, îndreptat şi înu- 
primat de mine. 

lar ei cugetau întru sine, zi- 
când: De vom zice: din cer, va 
zice nouă: Dar pentruce n'ați 
crezut lui? lar de vom zice: 
Dela oameni, ne temem de no- 
rod, că toți au pre loan ca pre 
un proroc. 

Iar el răspunzând, a zis: Nu 
voiu; iar mai pre urmă căin- 
du-se, a mers, Și mergând la 
natal, i. To“
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Testul revizuit şi îndreptat de 
P. P. S. S.: Gherasim Timuș 

şi Atanasie Mironescu. 

așijderea. lar el r&spundână, 
a dis, Eu Doamne voiă mer- 
ge: şi n'a mers, 

Mat. 22, 18: lar lisus cu- 
noscând vicleșugul lor, a dis, 
ce mă ispitiți fățarnicilor? 

Mat. 22, 20 şi 21: Şi a dis 
lor, Al cui este chipul.... Dis-a 
lui, Ale Chesarului. 

Marcu 6, 50: şi le a dis lor, 
Indrăsniţi: eu sânt, nu vă te- 
meţi. 

Marcu 12, 26: lar pentru 
morţi, că se vor scula: au n'aţi 
cetit în cartea lui Moisi, la rug 
cum "1 a grăit Dumnedeu lui, 

Testul revăzut, îndreptat şi îm- 
primal de mine. 

răspunzând, a zis: Eu, doam- 
ne, voiu merge, şi na mers. 

lar lisus cunoscând vicle- 
șugul lor, a zis: Ce mă ispi- 
tiți fățarnicilor? 

Și a zis lor: Al cui este chi- 
pul..... Zis-au lui: Ale Chesa- 
rului. 
și le-a zis lor: Indrăzniţi; cu 
sânt, nu vă temeţi. 

lar pentru morţi, că se vor 
sculă, au n'aţi cetit în cartea 
lui Moisi, la rug, cum 'i-a grăit 
Dumnezeu lui, zicând: Eu sânt   dicend, Eu sint Dumnezeul... | Dumnezeul... 

Negligiată este și ortografia, precum probează ur- 
mătoarele exemple luate din textul «Noului Testa- 
ment» revizuit de P. P. S. S. Membri din Comisiunea 
de revizuirea cărților bisericești și de ritual: mână 
(Mat. 8, 3, 15; 9, 25; etc); mâinele (Mat. 15, 2,17, 
22; etc.); porţele (Mat. 16, 18), soțiele (Mat. 18, 31); 
poruncele (Mat. 19, 17; Luc. 1, 6); asuprirele (Marc. 
7, 22); vor fi cutremur: (Marc. 13, 8); primejdiele (Mat. 
19, titlu), ucenicilor (Marc. 9, titlu); patimele (Marc. 
10 și 15, în titluri); mincionoase (Marc. 14, titlu); mar- 
genile (Mat. 24, 31); slugele (Mat. 26, 58); pânelor 
(Marc. 6, titlu); etc. 

In textul corectat de P. P.S. S.: Gherasim Timuş 
şi Atanasie Mironescu sânt o mulțime de cuvinte sub- 
liniate, ca și cum adecă acelea nu sar ţine de text. 
Așa ceva nu întimpinăm în textul de Neamţu. 

P. P. S. S. Lor au schimbat pe alocurea ordinea 
verseturilor, în vederea Textului de Neamţu, fără a 
observă, că şi în acel text, ori cât de îngrijit este 
imprimat, s'au strecurat și greșeli de tipar, precum: la 
fila 31, unde începe Cap. 14 din Matei, stă ca su-
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prascriere: «Dela Matei Cap. 12». Versetul 1 al Cap. 
9 din Matei este însemnat ceva mai jos de locul unde 
trebuiă imprimat, dar de aici nu poate rezultă, că ver- 
setul 1 a rămas nenumerotat. Şi tocmai la acest ca- 
pitul P. P. S. S. Membri din Comisiune au schimbat 
numerotația la primele 8 versete, lăsând, în textul ce 
au corectat, versetul 8 nenumerotat, dar îmbinându-l 
cu versetul 7 devenit 8, din cauza că versetul 2 a 

fost desfăcut în două, versetul 3 începând cu expre- 
siunile: Și văzând lisus credința lor... Imprimând Noul 
Testament, eu, totuși, țin seamă, respectiv de nume- 
rotarea verseturilor, de cele ce au găsit de cuviință 
să facă ceilalți P. P. S. S. Membrii din Comisiunea 
pentru revizuirea cărților bisericești, deși vina nu va 
putea cădeă asupra mea. 

In textul corectat de P. P.S S.: Gherasim Timuș 
și Atanasie Mironescu s'au introdus, din cărți, și lo- 
curi paralele. Multe din acestea sânt greșite; eu am 
trebuit să le îndreptez, precum se vede din puţinele 
exemple ce urmează: 

Paralele introduse de P.PSS.: 
Gherasim Timuş şi Atanasie 

Mironescu. 

La Mat. cap. 10, 33: Lu, 9, 
„n 14: 2. Luc, 7, 18, s. 

» » » 

spy 2: 1 
„Ha, , 2: II. Mat, 9, 1. 

» » » 6: 3. 

» n» 9, 441es, 
» n» 12, 1: Mat, 21, 331. 

» n n 14: Mat, 26, 2, Ss, 

nn 15 OV. Mat, 27.1. 
» n» 19, 86:..l0an 19,20,s. 

14, 35: Mar, 6, 53, s. 

  

Paralele îndreptate şi împri- 
mate de mine. 

Luc. 9, 26. 
XI. 2. Luc, 7, 18, s. 

Aceasta paralelă nu e la Mat, 
14, 35, ci la Mat. 14, 34; şi nu 
trebuiă: Mac. (—Macavei), ci 
Marc. (Marcu) 
XXI. 
II. 3, s. Mat, 9, 1, s. 
VL. 3. 
Is. 
Mat, 21, 33, s. 
XIV. 1, Mat 26, 
XV, 1, s. Hat, i, EN 
loan 19, 29, s. 

Din examinarea acestor 24 imprimate mari se 
poate vedeă, deci, ce valoare au aceste expre-
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siuni ale P. $. Episcop al Râmnicului Noului 
Severin D. D. Dr. Atanasie Mironescu: «Fără să 
aibă delegațiunea, şi cutez a zice, ppzc/ friceperea, 
el îşi atribue meritul de a fi revizuit textul căr- 
ților bisericești». 

Ce sar fi ales de acele cărţi, dacă n'aș fi pus 
la mijloc și priceperea mea, se poate vedeă din 
cele desfășurate mai sus și pe cari le pot probă 
în ori ce moment. * 

P. S. Dr. Atanasie Mironescu nu mi-a tăgă- 
duit friceferea timp de aproape 8 ani de zile. 
Mi-a tăgăduit-o în ziua de 13 Mai 1905. Exa- 
menul de mai sus dovedește însă îndeajuns, că 
acea tăgăduire este și rămâne neavenită, ca una 
ce nu se cuveniă să fie făcută, 

Insuficienţa—eu nu zic: pzefriceperea—insufici- 
ența, inevitabilă naturei omenești, nu trebuiă ca 
P. S. Dr. Atanasie Mironescu s'o îngrămădiască 
toată asupra mea, adecă și pe aceea care se gă- 
seşte și la P. S. Sa—am adus dovezi—ca mem- 
bru în Comisiunea pentru revizuirea cărţilor bise- 
riceşti, și să pretindă, în schimb, a fi încununat 
cu laurii ce nu i se cuvin. 

  

Relativ de mine P. S. Dr. Atanasie Mironescu mai 
zice: «Comisiunea ar puteă aduce mai multe dovezi 
de predilecția lui de a speculă munca altora. Dar se 
mărginește aici de a aminti numai că chiarla St. Si- 
nod în o sesiune anterioară s'a resimțit în o şedinţă 
că Directorul Tipografiei, în calitate de profesor de 
Teologie se făliă cu lucrări streine». 

Cu de-al de acestea P. S. Dr. Atanasie Mironescu 
voește să aducă în Sfântul Sinod niște cestiuni cari
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nu se pot discută în acest Iralt și Sfânt Corp, și de 
aceea eu, îz caf/ifutea mea de Director al Tipogra- 
fiei Cărfilor Bisericesti, nu mă pot decide să abuzez 
și să răpesc timpul Sfântului Sinod, ocupându-l cu ce- 
tirea răspunsului ce merifă învinuirea de mai sus. 

Ţin la dispozițiunea Sfântului Sinod toate actele și 
dovezile pe cari se sprijinește acest Raport al meu. 

Comunicarea de acte ce mi s'a cerut, după lista 
pe care am reprodus-o pe pagina 78, am făcut-o prin 
Raportul de față. Textul Psaltirei de Neamţu, viza/, 
nu lam putut înaintă Prea Sfinţitului Dr. Atanasie 
Mironescu Episcopul Râmnicului Noului Severin, to- 
tuși, îl țin la dispozițiunea Sfântului Sinod. 

/nal/ Prea Sfințite Stăpâne, 

Acesta este răspunsul meu. Cu cel mai adânc 
respect îl supun Sfântului Sinod. Am răspuns 
la toate punctele cuprinse în Raportul ce am pri- 
imit în copie pe lângă Ordinul cu No. 97/1905 
al Inalt Prea Sfinţiei- Voastre. Din noianul de in- 
vinuiri pe cari P. S. Episcop Dr. Atanasie Mi- 
ronescu le grămădește asupra mea, n'a rămas 
nimic, pentrucă toate acele invinuiri n'au nici o 
bază reală. Răspunsul meu, sprijinit pe acte și 
alte dovezi, arată valoarea acelor invinuiri, pe 
cari eu sânt între cei dintâi cari le regretă că 
sau putut produce! Eu le regret cu atât mai



mult, cu cât nu aduc nici o creștinească edifi- 

care! Le regret cu atât mai mult, cu cât ele nu 

sânt de natură adună, ci de a îmnprâștiă, de 

a iszpi/ 

Al Inalt Prea Sfinţiei- Voastre prea plecat și 

supus fiu duhovnicesc. 

DIRECTOR, 
Dr. CONSTANTIN CILIRICESCU 

Profesor, Decan al Facultăfei de teologie, 

Administrator al Casei Sfinlei biserici 

Autocefale Ortodoxe Române.



Raportul cu No. 125 din %/, Octobre 1903 al Di- 
vecțiunei Tipografiei Cărţilor Bisericeşti către Î. P. 
S. Președinte al Sfântului Sinod : 

In legătură cu Raportul meu No. 102/1905 către 
|. P. S. Voastră, cu cel mai profund respect înain- 
tez în copie procesul-verbal No. 250 din 2/,, Octo- 
bre a. c. în care se expun motivele pentru care am 
oprit continuarea imprimărei Noului Testament. 

Al Inalt Prea Sfinţiei-Voastre prea plecat și supus 
fiu duhovnicesc, 

Director, 

Dr. Const. Chiricescu 

Procesul- Verbal No. 250 încheiat de câtre Direcţi- 
unea Tipografiei Cărţilor Bisericești. la 2 Octobre 
7905 : 

Azi s'a deșchis sesiunea de toamnă a Sfântului Si- 
nod. În calitatea mea de Administrator al Casei Bi- 
sericei am însoțit pe Domnul Ministru de Culte ad- 

e-interim, Ion C. Grădișteanu, la prima ședință a Sfân- 
* “tului Biaoa, Cu această ocaziune s'a prenoit în parte 

- ȘI s'ă. completat Comisiunea de până acum pentru 
revizuirea cărților bisericești, cari se imprimă în a- 
ceastă Tipografie sub auspiciile Sfântului Sinod. 

Tot azi mi s'a prezentat de către D-l Şef de ate- 
liere dela această Tipografie coala 6-a din Noul Tes-
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tament, ca s'o revăd și s'o corectez înainte de a se 
pune sub presă. La Luca cap. 19 vers. 13 am dat 
de următoarea notă scrisă de P. S. Atanasie Miro- 
nescu Episcopul Râmnicului Noului Severin, în tex- 
tul revăzut şi îndreptat de P. S. Sa și de P. S. Ghe- 
rasim Timuș Episcopul Argeșului: «ua greutate evra- 
îcă de argint în valdre de jumatate talant sau 3000 
sicli — cam qo0o franci». 

Imediat după această notă urmează, în parentez: 
«De verificat». 

Cu drept cuvânt se impune verificarea notei de 
mai sus și înlocuirea ei cu alta, căci nu este în 
conformitate cu datele sțiințifice; dar neprecizându- 
se cine are să facă acea verificare, imprimarea No- 
ului Testament seToprește până la limpezirea cesti- 
unei, care, dacă seva prea întârziă, cazul îl voiu su- 
pune Sfântului Sinod. 

Director, 

Dr. Const. Chiricescu 

Jată, în facsimil, nota reprodusă mai Sus : 

 



  
 
 
 


