
MÃRTURII DIN DIECEZÃ

Pr. Ioan Sociu, paroh de Nicolae-Bãlcescu (Bacãu)
În anii de desfãºurare a Conciliului al II-lea din Vatican, þara noastrã

traversa o perioadã deosebit de dificilã din punct de vedere socio-politic:
– graniþele erau închise ermetic. Nu ieºea nimeni din þarã, cu excepþia

oamenilor puterii (evreul de la Madrid);
– mijloacele de comunicaþii erau controlate sever;
– posturile de radio erau bruiate (pr. Mãcincã);
– televiziunea, la noi, atunci se nãºtea;
– telefoanele erau asculate;
– maºinile de scris erau înregistrate ºi folosirea lor necesita apro-

barea Miliþiei;
– societatea era þesutã cu informatori.
Trãiam perioada colectivizãrii: nu numai preoþii ºi intelectualii, ci ºi

oameni de rând erau timoraþi, terorizaþi, arestaþi, deportaþi, ºi orice
iniþiativã particularã era interpretatã drept conspiraþie.

Frica pusese stãpânire pe oameni, cãrora le era teamã ºi sã discute
între ei, cãci nu se ºtia cine dintre cei prezenþi era informator al
Securitãþii.

În aceastã conjuncturã politicã ºi stare de spirit, noi eram rupþi total
de lumea exterioarã, neavând posibilitatea de a ne informa despre cele
ce se întâmplau la Vatican, declarat „imperialist” de cãtre regimul dicta-
torial de la noi. Atât ºtiam doar, cã la Roma s-au deschis lucrãrile
Conciliului al II-lea din Vatican. Unicul episcop catolic liber ºi recunoscut
în þarã era Márton Áaron, episcop de Alba Iulia, dar, dupã câte ºtiu,
nici lui nu i s-a permis sã se prezinte la conciliu.

Primul ecleziast român catolic care a reuºit sã iasã din þarã, în anul
1964, cred, a fost Mons. Francisc Augustin, ordinariu substitut de Bucu-
reºti. Apoi, cred cã în acelaºi an, a reuºit sã meargã la Roma ºi Mons.
Petru Pleºca, ordinariu substitut de Iaºi, dar nerecunoscut de autori-
tãþile de stat, care desfiinþaserã Dieceza de Iaºi, considerând-o un fel de
protopopiat afiliat la Arhidieceza de Bucureºti. În iarna anului urmãtor,
1965, Mons. Petru Pleºca a ieºit a doua oarã ºi atunci a fost consacrat
episcop titular de Voli, dar s-a grãbit sã vinã repede înapoi.

Veºti despre cele întâmplate la conciliu nu ne-a adus, cel puþin nouã,
preoþilor prezenþi pe vremea aceea la Iaºi, nu ne-a povestit nimic ce sã
merite þinut minte, ºi aceasta, probabil, tot din cauza fricii.

În anii 1965-1966 am gãsit publicate, într-un ziar religios maghiar,
date privind reformarea postului euharistic; mai târziu am gãsit date
privind introducerea Liturghiei de sâmbãtã seara ca primã Liturghie a
duminicii, cu satisfacerea preceptului duminical. Le-am tradus, i le-am
arãtat Preasfinþitului care s-a manifestat mirat de noutate, dar pe
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mine m-a surprins reþinerea, dezinteresul chiar faþã de aceste noutãþi
pe care nu le-a promovat.

Din cele spuse pânã acum reiese cã prima cauzã a pãtrunderii lente,
în dieceza noastrã, a reformei liturgice operate de conciliu a fost con-
junctura politicã defavorabilã, iar a doua a fost conservatorismul
generat ºi de necunoaºterea în ansamblu a lucrãrilor ºi documentelor
conciliului, documente în care se arãtau ºi motivele ce necesitau reforma
în domeniile respective.

În anii de dupã conciliu, graniþele þãrii începeau, de acum, sã fie mai
puþin ermetice, mai permisive, începuse perioada când se mai putea
ieºi ºi se mai putea aduce în þarã câte o cãtre documentarã, uneori cu
riscul de a fi confiscatã la controlul de la graniþã.

Introducerea reformei liturgice împreunã cu limba românã în
liturgie a început efectiv, tot cu paºi mãrunþi, în anii 1971-1973, în Arhi-
dieceza de Bucureºti.

Mons. Augustin, în calitate de ordinariu substitut de Bucureºti, a
încercat sã ia taurul de coarne asistat ºi susþinut de preoþii, tineri la
vremea aceea, pe care îi avea în jur. Astfel, a fost constituitã o comisie
liturgicã din preoþi mai reprezentativi în arhidiecezã, dar cei care au
lucrat efectiv au fost pãrintele, la vremea aceea, Ioan Robu, vicar la
catedralã, pãrintele Ilie Sociu, pãrintele Virgil Chelaru, pãrintele
Þurcanu ºi pãrintele Dâm. Pãrintele Robu traducea operaþiunile din
misal, ceilalþi preoþi culegeau textele lecturilor ºi ale psalmilor din
Biblie, dactilografa le scria la maºinã pe matriþe, apoi  le multiplicau pe
un multiplicator rudimentar, pe care l-au numit „cocârlã”.

De la Bucureºti, aceste texte, astfel chinuite, erau trimise ºi în Moldova,
unde preoþii nu prea ºtiau ce sã facã cu ele, deoarece nu ni se dãduserã
nici un fel de explicaþii. Unii preoþi, întrebaþi dacã le-au introdus în
celebrare, rãspundeau cã da, le-au introdus, dar în sertare.

La Bãlcescu intrasem, de acum, în biserica nouã, pusesem un altar
cu faþa la popor, înjghebasem ºi o staþie de amplificare. Aveam acolo un
preot pensionar care nu voia nicicum sã celebreze cu faþa la popor. „Eu
celebrez la altarul lateral, sã nu se uite oamenii la mine când îmi ºterg
nasul”. Nu voia sã foloseascã microfonul: „Eu nu celebrez la radio”.
Adusesem din strãinãtate veºminte gotice: „Eu nu celebrez cu haine
ortodoxe”. Asemenea împotriviri erau la ordinea zilei ºi, ca atare, este
de înþeles cã a trebuit sã treacã un timp pânã ce, încetul cu încetul,
venind în contact cu diecezele de limbã maghiarã ºi germanã de dincolo
de Carpaþi, precum ºi cu comunitãþile din afara þãrii ºi vãzând cã ele au
deja misale tipãrite ºi cã celebreazã curent în limba poporului, am
început sã prindem ºi noi curaj.

Pe lângã textele sfintei Liturghii au fost traduse, multiplicate în
aceleaºi condiþii ca ºi textele sfintei Liturghii ºi introduse în celebrãri,
ºi ritualul înmormântãrii, precum ºi al administrãrii sacramentelor.

Prima carte liturgicã tipãritã a fost Liturghierul, tradus, dupã câte
am auzit, din limba spaniolã de cãtre un pãrinte orodox ºi oferit Mons.
Augustin. Dupã Revoluþie apoi, sub îngrijirea Preasfinþitului Petru
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Gherghel, s-a tipãrit Misalul, apoi lecþionarele ºi, în ultima vreme, am
primit ritualul administrãrii Botezului ºi, dupã câte ºtiu, urmeazã ºi
ritualul administrãrii celorlalte sacramente.

Acesta este un succint istoric al aplicãrii materiale, la noi, a reformei
liturgice operate de Conciliul al II-lea din Vatican. ªi fiindcã s-a aplicat
în modul în care am vãzut, în ea se gãsesc ºi destule inexactitãþi, în
sensul cã preoþii s-au ghidat, în modul de a celebra Liturghia, nu atât
dupã cele scrise în rubrici, cât, mai mult, dupã cele ce au auzit ºi au
vãzut la alþii. Acest lucru era jenant. Dupã cele ce vãd ºi aud de la alþii,
se conduc oamenii simplii, respectiv credincioºii, dar norma de cond-
uitã a preotului trebuie sã fie cartea, care, acum, slavã Domnului, o
avem sau o putem avea în mânã cu toatã uºurinþa, care însã se plânge
cã nu este cititã. Iar dacã o vom citi, vom vedea cât de puþin am fãcut
în materie de reformã liturgicã ºi ne vom simþi încurajaþi de a grãbi
pasul pentru ca în dieceza noastrã viaþa liturgicã sã pulseze din plin.

Acum graniþele nu mai sunt închise, mijloacele de comunicare sunt
libere ºi rapide, mijloacele tehnice de scris ºi multiplicat sunt de ultimã
actualitate, nu ne mai lipseºte decât pofta de treabã, pe care, dacã ne-o
facem, vom avea spor la lucru.

Dumnezeu sã ne ajute!
***

Vin cu completãrile promise, în materie de muzicã bisericeascã, la
mãrturia referitoare la modul în care reforma liturgicã, operatã de con-
ciliu, a pãtruns în spaþiul nostru bisericesc.

Omul de azi se caracterizeazã prin superficialitate, prin tendinþa de
a simplifica totul prin reduceri la minimum, prin eschivarea de la orice
efort, toate acestea fiind generate de comoditatea sa.

Acest lucru se verificã, spre regretul nostru, ºi în tagma preoþeascã.
Din motivele arãtate la începutul expunerii mele, adicã lipsa de

informaþii ºi de material documentar, dar ºi de specialiºti în materie de
muzicã bisericeascã de rit roman, la începutul introducerii limbii române
în sfânta Liturghie, totul se citea. Curând, însã, au apãrut niºte melodii
scrise, dupã câte ºtiu, de unul dintre „bruderii” de la Fraþii ªcolilor
Creºtine de la Bucureºti. Aceste melodii conþineau adresãrile preotului
celebrant cãtre credincioºii participanþi la sfânta Liturghie, precum ºi
rãspunsurile acestora. Aceste melodii s-au voit a fi gregoriene. Preoþii
care s-au putut orienta dupã note le-au cântat aºa cum au fost scrise.
Alþii le-au abandonat, iar alþii le-au interpretat fiecare dupã „arta” sa,
aºa cã astãzi, în genere, ele se cântã dupã urechea ºi imaginaþia fiecãrui
celebrant.

Se aud cântate, pe ici, pe acolo, prin diecezã, (epistola) lectura ºi
evanghelia, tot pe melodii care se vor a fi gregoriene, dar e pãcat sã
uzãm aceastã denumire clasicã pe niºte improvizaþii mai mult sau mai
puþin reuºite.

Spuneam cã oamenii de azi se caracterizeazã prin superficialitate,
prin tendinþa de a reduce, de a simplifica. Astfel, unii preoþi au simplificat
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melodia la „Cuvântul Domnului”, folosind aceeaºi melodie ºi la adresarea
de dupã lecturã – când credincioºii rãspund: „Mulþumim lui Dum-
nezeu” – ca ºi la adresarea de dupã evanghelie – când credincioºii
rãspund: „Laudã þie, Cristoase”. Acesta poate nu ar fi un pãcat chiar
atât de mare, dacã nu i-ar deruta pe credincioºii care trebuie sã rãs-
pundã nu numai dupã lecturã, ci ºi dupã evanghelie, când nu se mai
cântã „Mulþumim lui Dumnezeu”, ci „Laudã þie Cristoase”. ªi astfel se
întâmplã cã credincioºii, nu foarte atenþi, ori se blocheazã ºi nu rãspund
deloc, ori rãspund simultan: unii, „Mulþumim lui Dumnezeu”, iar alþii,
„Laudã þie, Cristoase”.

Cât priveºte psalmul responsorial, acesta se cântã pe niºte melodii
care nu fac parte din gregorianã. În cazul acesta, cântã fiecare dupã
„mãiestria” sa ºi nu avem ce obiecta. Dar mulþi lectori ºi preoþi folosesc,
pentru acest psalm, tonul 8 din psalmodierea gregorianã. ªi aici se
întâmplã adevãrata catastrofã, deoarece sunt modificate elemente de
bazã ale cântului gregorian ºi, astfel, facem ca „gregoriana” noastrã sã
fie deranjatã, deºi ar fi tot atât de uºor sã se cânte ºi corect.

ªtiu cã se lucreazã la ritual ºi cred cã se va reface ºi ritualul înmor-
mântãrii, ritual în care invitatorul, antifonele, psalmii ºi cântarea de la
laude ºi, respectiv, vesperele pentru morþi pot constitui o adevãratã
cheie pentru a intra în frumuseþea cântului gregorian ºi pentru a-l
îndrãgi. Nu-mi închipui cã sinodul diecezan nu va reintroduce laudele
ºi vesperele, cu care am crescut din copilãrie, la Liturghiile cu prohod
pentru morþi. Ceea ce se numeºte azi „Liturghie cu prohod” este un
simulacru, ºi încã ºi acesta atât de diferit, potrivit „artei” ºi zelului
fiecãrui preot în parte, deºi, dacã ºi aºa se dã o sumã în plus pentru
prohod, mãcar din consideraþie pentru oferta respectivã, ar trebui sã se
facã prohodul cu demnitatea ºi mãsura cerutã.

Puþina pricepere ºi comoditatea preoþilor au pauperizat liturgia de
frumuseþea ºi atracþia ei. Dacã unul dintre marii convertiþi ai secolului
trecut a reintrat în Biserica lui Cristos datoritã muzicii gregoriene pe
care o asculta cu pasiune cutreierând bisericile parisului, „...acele cuvinte
Dies irae, dies illa cãdeau peste sufletul meu ca bolnavii peste sicriu”,
atunci ar trebui sã simþim ºi noi responsabilitate pentru frumuseþea
liturgiei noastre, despre care o doamnã ortodoxã din Iaºi îmi spunea,
acum vreo patru ani în urmã: „Liturghiile la dumneavoastrã nu sunt
atractive fiindcã nu se cântã”. Desigur, aceastã afirmaþie este exa-
geratã, dar conþine ºi mult adevãr.

Apoi modul cum se cântã prefeþele este sub orice criticã. Noi avem,
de bine, de rãu, în misalele vechi trei tipuri de tonuri pentru prefaþã:
tonus simplex, tonus sollemnis ºi tonus sollemnior. Prefeþele pe care le
cântãm noi au din toate trei câte ceva, dar nu sunt nici una dintre ele.
Deºi ar fi de-a dreptul edificator pentru o ureche, cât de cât cultã, sã
audã, interpretat corect, unul sau altul dintre aceste cântãri înãlþãtoare,
cântãri pentru care unul dintre marii muzicieni a declarat cã ºi-ar da
toatã opera sa.
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S-a mai spus, îndrãznesc sã afirm din prezumþie, cã limba românã
este incompatibilã cu muzica gregorianã, deoarece accentele lexicale
nu cad pe accente muzicale. Dimpotrivã! Muzica gregorianã este con-
struitã pe structurile limbii latine. Or, cine poate nega cã limba românã,
dintre toate limbile neolatine, este cea mai fidelã limbii mamã din care
îºi are originea? Ca atare, gregoriana cea mai frumoasã ºi cea mai
corectã numai în limba românã se poate asculta. Din cele auzite pânã
acum, oare nu se poate intui cã limba românã are vocaþia de a duce mai
departe, peste secole, comoara cântului gregorian izgonit, pe nedrept,
din Bisericã împreunã cu limba latinã?

ªi când ne gândim la tezaurul de peste 5000 de imnuri pe care le are
Biserica, imnuri dintre care atâtea sunt cântate de cântul gregorian!
Apoi Secvenþele, dar ºi Introit-urile de la sfintele Liturghii din sãrbãtori,
antifoanele majore din novena Crãciunului, minunatele cântãri din
Sãptãmâna Sfântã, preconiul pascal etc., adevãrate capodopere, tezaur
sortit pieirii din cauza înþelegerii ºi aplicãrii greºite a reformei liturgice
operate de conciliu, care a declarat cã limba Bisericii rãmâne limba
latinã, iar muzica Bisericii rãmâne cântul gregorian, limbã ºi cânt care
nu exclud nici limba vulgului, nici alte genuri de muzicã religioasã.

Mã opresc aici, lãsând ca fiecare sã reflecteze asupra celor auzite ºi,
eventual, sã devinã conºtient cã noi, românii, avem o vocaþie sfântã,
din acest punct de vedere, vocaþie pe care nu avem voie s-o trãdãm.

Vã mulþumesc!

Pr. Dumitru Patraºcu, paroh ºi decan de Suceava
Apostolatul: qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum

(In 15,5).
Ni se relateazã în Evanghelia dupã sfântul Matei (27,45) cã, în

momentul cînd Mântuitorul rãstignit pe cruce a murit, „s-a fãcut întu-
neric pe tot pãmântul”.

Ce realitate înspãimântãtoare! Când Cristos moare, e întuneric. Unde
nu este Cristos, e întuneric. Unde e alungat Cristos e întuneric. În viaþa
omului în care nu este Cristos e întuneric.

Noi, preoþii ºi apostolii, suntem atât de legaþi de Cristos cum sufle-
tul este unit cu trupul nostru. Avem o rãspundere atât de mare în faþa
lui Dumnezeu, a Bisericii ºi a lumii, încât putem afirma cu toatã certi-
tudinea cã lumina, sfinþenia ºi mântuirea oamenilor depind de doi
factori: Dumnezeu ºi preoþii sãi.

„Voi sunteþi sarea pãmântului... Voi sunteþi lumina lumii” (Mt 5,13-14).
ªtim cã întunericul se va ridica, lumina evangheliei va strãluci mai

vie dacã orice preot al lui Cristos va fi o adevãratã luminã în Domnul.
De conºtiinciozitatea ºi sfinþenia preotului depind acceptarea sau respin-
gerea lui Cristos în sufletele oamenilor.

Trãim într-o lume în permanentã ºi acceleratã schimbare. O vedem
cu ochii, îi simþim pulsul ridicat, o urmãrim pas cu pas, zi de zi. Unde


