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Expunerea mea are ca temã implementarea – ca sã folosesc un termen
preluat din limbajul de lemn al politicienilor – reformei liturgice la noi.
Reformã, un alt cuvânt discreditat de politicieni. Când spun „la noi”
mã refer la Diecezele de Iaºi ºi de Bucureºti. Nu va fi o expunere ºtiin-
þificã, sistematicã, documentatã istoric, exhaustivã, ci niºte amintiri
personale, fragmentare, din anii ’70-’80, adicã de acum 25-30 de ani în
urmã, când puþini dintre cei care mã ascultã erau veniþi pe lume.

Am fãcut studiile de teologie exact în anii când se desfãºura
Conciliul al II-lea din Vatican. Când am fost hirotonit preot în ’66, adicã
la un an dupã terminarea conciliului, ºtiam despre conciliu un singur
lucru: cã a existat ºi nimic mai mult. Nu ºtiam nici mãcar de numele
constituþiei liturgice Sacrosanctum concilium. ªi nici alþii – mã refer la
cler – nu cred cã ºtiau mai mult decât mine. Erau timpuri de teroare
comunistã, de izolare totalã: nu erau posibile legãturile cu Roma, ieºirea
în Occident era extrem de dificilã, informaþii din afarã aproape impo-
sibil de pãtruns la noi prin Cortina de Fier; cãrþi religioase era interzis
sã se introducã în þarã. Controlul la vamã era sever ºi, dacã erau gãsite,
se confiscau. Erau patru categorii de obiecte interzise sã se introducã
în þarã: armament, pornografie, droguri, cãrþi ºi obiecte religioase. De
fapt, acestea din urmã fãceau parte din a treia categorie, aceea a drogu-
rilor. ªtim cum defineau marxiºtii religia: opiul poporului.

Dar anumite fisuri s-au produs în Cortina de Fier: se mai auzea câte
ceva la „Radio Europa Liberã”, mai venea câte un preot sau câte o
maicã din Occident, sau mai reuºea câte un preot care avea rude în strãi-
nãtate sã plece, reuºind astfel sã introducã câte o carte ºi, mai ales, sã
povesteascã ce se întâmplã în þãrile libere în domeniul liturgiei ºi cum
se punea în practicã reforma liturgicã voitã de Conciliul al II-lea din
Vatican. Un preot franciscan încã în viaþã, pãrintele Hans Proschinger,
paroh de Suceava la vremea aceea, fiind de origine germanã, ºi având
în Germania familia, avea posibilitatea sã meargã din când în când la
rude. El a devenit pionierul ºi marele promotor al introducerii reformei
liturgice la noi în diecezã. Nu a adus cãrþi, dar vedea cu ochiul, vedea
ce se fãcea acolo în Germania, ºi încerca sã facã ºi el în Biserica lui, la
Suceava, ce vãzuse la nemþi, fãcând mare propagandã liturgicã printre
preoþi, el fiind marele ºi, practic, singurul expert în materie. Primul
lucru pe care l-a fãcut, de-a dreptul revoluþionar ºi ºocant pentru toatã
lumea, a fost cã a fãcut un nou altar în biserica lui ºi a început sã
celebreze Liturghia cu faþa la popor; motiv suficient ca episcopul de
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atunci sã-l ameninþe cu excomunicarea. ªi dintr-o datã se întâmplã un
fenomen neaºteptat: toþi preoþii au fost cuprinºi de microbul ºi de pasi-
unea pentru liturgie. S-au creat douã tabere: unii, cei tineri, fanatici
adepþi ai reformei liturgice; s-a declanºat imediat sistemul de imuni-
tate: bãtrânii, fanatici adversari ai reformei liturgice. La toate mesele
festive ale preoþilor nu se discuta decât liturgie. Discuþiile începeau
deja dupã primul pahar. Discuþii furtunoase, pasionate, ºi cine striga
mai tare, acela avea dreptate; în realitate, strigau toþi ºi nu asculta
nimeni. Discuþii, interpretãri dupã ureche ale liturgiei, bazate pe zvonuri,
pe imaginaþie; toþi îºi dãdeau cu pãrerea, toþi erau experþi; de fapt, toþi
erau un fel de ignoranþi în materie. Singurul argument al tinerilor pro-
gresiºti era faptul cã erau tineri, ei având misiunea sã ducã Biserica
înainte; singurul argument al vârstnicilor conservatori era faptul cã
erau vârstnici ºi aveau experienþa vieþii. Ca atare, lor le revenea misi-
unea de a salva Biserica de la prãpastia în care o aruncau tinerii impru-
denþi ºi lipsiþi de experienþã. „Liturghia în limba românã? – se întrebau
îngroziþi – „Doamne, fereºte! Pierim, ne înghit ortodocºii!”.

Semnul, criteriul cel mai clar al apartenenþei la o tabãrã sau alta era
poziþia altarului sau, mai exact a preotului la Liturghie: Liturghie cu
faþa la popor – progresist, reformator; Liturghie cu spatele la popor –
conservator, antireformist. Nimeni nu-ºi dãdea seama cât era de fals
acest criteriu de departajare. E adevãrat, constituþia liturgicã vorbeºte
de altarul cu faþa la popor; dar e mai curând o recomandare decât o
obligaþie strictã. Dimpotrivã, în unele situaþii, de pildã, dacã este monu-
ment de artã, altarul nu poate fi atins. Exact când semna constituþia
liturgicã, în 1963, papa Paul al VI-lea a dispus restaurarea capelei private
din Vatican. Altarul a rãmas nemiºcat, lipit de perete. ªi în prezent,
actualul papã celebreazã liturgia euharisticã cu spatele la popor. Cu
spatele la popor, sau cu faþa la popor, Liturghia e la fel de corectã. E
interesant de remarcat cã Instititutio Generalis Missalis Romani,  în
ultima ei redactare (ediþia a III-a), în mai multe rânduri, de pildã, la
„Rugaþi-vã, fraþilor”, la arãtarea ostiei cu cuvintele „Iatã Mielul lui
Dumnezeu”, noteazã: „Preotul, întors cu faþa la popor...”, ceea ce presu-
pune cã celebreazã cu spatele la popor.

ªi aºa s-a trecut la punerea în practicã a reformei liturgice sau, mai
exact, a ceea ce fiecare îºi imagina cã este reformã liturgicã. Totul s-a
petrecut într-o manierã dezorganizatã, haoticã, fiecare preot proce-
dând dupã ureche, cum credea de cuviinþã, într-o atmosferã de confuzie,
de ignoranþã, de incertitudine. Unii celebrau cu spatele la popor, alþii
cu faþa; când au apãrut apoi textele liturgice în limba românã, unii
celebrau în limba românã dupã texte lipsite de aprobãrile necesare,
alþii în limba latinã dupã misalul vechi, tridentin. Nu m-aº mira sã mai
fie ºi astãzi vreun preot care sã dea dezlegare la spovadã dupã formula
tridentinã sau sã celebreze botezul copiilor în limba latinã, dupã
vechiul ritual. Dupã o înverºunatã opoziþie la introducerea limbii
poporului în liturgie, ne-am trezit în cele din urmã la extrema opusã;
izgonirea completã a limbii latine, deºi constituþia liturgicã, la numãrul
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36, spune cã uzul limbii latine va fi pãstrat în riturile latine; atâta doar
cã se poate acorda un loc mai larg limbii poporului. Aceeaºi soartã a
avut-o cântul gregorian, deºi constituþia liturgicã spune la numãrul
116: „Biserica recunoaºte cântul gregorian ca fiind propriu liturgiei
romane; de aceea, în acþiunile liturgice, în condiþii egale, el trebuie sã
ocupe primul loc”. Practic, nu mai ocupã nici un loc.

Un fenomen curios ºi inexplicabil a fost demolarea ºi înlãturarea
grilajului sau gãrduþului care în toate bisericile despãrþea prezbiteriul
de restul bisericii, gãrduþ cunoscut de toatã lumea cu numele de „banca
de împãrtãºanie”, fiindcã acolo credincioºii primeau în genunchi sfânta
Împãrtãºanie; unele erau foarte frumoase, din marmurã, lucrate
artistic. Pãcat cã s-au prãpãdit! Toatã lumea era convinsã cã aceasta
era voinþa conciliului ºi, ca atare, s-a trecut cu frenezie la treabã. E
adevãrat cã normele liturgice prevãd marcarea prezbiteriului într-un
mod oarecare. Iar modul cel mai bun era tocmai acel gãrduþ. El existã
deja în bazilica civilã romanã preluatã de creºtinism ca edificiu de cult. ªi
a dispãrut  dupã aproape douã mii de ani, în numele reformei liturgice.

Acest mod de a proceda, diferit de la parohie la parohie, a fost un
motiv întemeiat de perplexitate ºi de scandal pentru poporul creºtin.
Sã vã povestesc un caz concret. Eram paroh la Bãlþaþi, aproape de Iaºi.
Era în 1975 sau în 1976. De acum ici, colo, se introdusese în unele
biserici altarul cu faþa la popor. Cum aveam în bisericã un altar rudi-
mentar din scândurã, m-am hotãrât sã fac un altar nou, cu faþa la
popor, ºi cu aceastã ocazie sã înalþ ºi prezbiteriul care era la acelaºi
nivel cu restul bisericii. Mi-am ridicat parohia în cap. Enoriaºii mei
trimiteau scrisoare dupã scrisoare la episcop, cu semnãturi, sã mã mute
de urgenþã. ªi, ca sã fie mai convingãtori, au pus pe seama mea în acele
scrisori toate pãcatele ºi fãrãdelegile împotriva cãrora preoþii, în decur-
sul timpului, vorbiserã la predicã ºi de care ei îºi aminteau. De altfel,
se inspirau chiar din predicile pe care le auziserã de la mine. Cum
foloseam des pilde luate din lumea animalelor, mã reclamau la episcop
cã la predicã îi fãceam tot timpul animale: porci, boi, mãgari º.a.m.d.
Le explicam – eram de acum în posesia unor cãrþi de liturgie – cã ce
fãceam era corect, conform cu voinþa ºi legile Bisericii. Dar ei aveau un
argument zdrobitor. Îmi ziceau: „Dar la Iaºi unde sunt preoþii cei
deºtepþi, de ce nu s-a schimbat altarul?”. De fapt, bunii credincioºi ºtiau
ei ce ºtiau despre pãstorul lor. Vãzându-mã mereu cu cartea în mânã,
au ajuns la concluzia cã în seminar am fost foarte slab la carte. Profe-
sorii m-au trecut din milã la examene. Episcopul m-a hirotonit preot,
dar cu o condiþie: sã studiez ºi, dupã sfinþire, sã-mi completez
cunoºtinþele teologice. Dar a dat Dumnezeu cã dupã un an sau doi s-a
schimbat altarul ºi la catedrala din Iaºi. De fapt, nu s-a schimbat, ci s-a
aºezat un al doilea altar în faþa celui vechi, ca sã se poatã celebra cu
faþa la popor. Aveam acum posibilitatea sã mã reabilitez în faþa
credincioºilor mei, sã le spun: „Vedeþi? Nu numai la Iaºi sunt preoþi
deºtepþi”. Dar nu le-am zis nimic. Însã de bucurat în inima mea,
trebuie sã recunosc cã m-am bucurat.
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Din partea autoritãþii bisericeºti, la nivel de episcopie, nu s-a luat
nici o poziþie oficialã, nu s-a dat nici o îndrumare, nici o directivã, nici
o informare, nici un instructaj, nici pentru cler, nici pentru popor, nu a
existat nici un control. Se ºtia cã ºi în Occident, în ceea ce priveºte
introducerea noii liturgii, erau probleme grave: multã derutã, multã
dezordine, multe abuzuri, multe interpretãri greºite ale directivelor
Bisericii: în numele deschiderii ºi liberãþii conciliare, mulþi o luaserã
razna. Adresându-se Consiliului pentru aplicarea constituþiei liturgice,
papa Paul al VI-lea, la 15 aprilie 1967, spunea:

Sunt motive de durere ºi neliniºte episoadele de indisciplinã care în diferite
regiuni se rãspândesc în manifestãrile de cult comunitar ºi care iau adesea
forme voit arbitrare, uneori abãtându-se total de la normele în vigoare ale
Bisericii, provocând bunilor credincioºi tulburãri grave ºi având motivãri
inadmisibile, periculoase pentru pacea ºi ordinea Bisericii, rãspândind
scandal. Adresãm clerului ºi tuturor credincioºilor îndemnul sã nu se lase
seduºi de veleitatea unor experimente dictate de capricii, ci sã caute mai
curând sã desãvârºeascã ºi sã împlineascã riturile prescrise de Bisericã.

Iar un an mai târziu, la 14 octombrie 1968, papa spunea:
Vorbindu-vã despre normele care trebuie sã cãlãuzeascã activitatea
voastrã, nu putem trece sub tãcere unele tendinþe care se manifestã în
diferite pãrþi ale Bisericii ºi care sunt pentru noi motiv de mare neliniºte ºi
durere. Ne referim, mai presus de toate, la o mentalitate ce s-a format la
mulþi care primesc cu neplãcere tot ce vine de la autoritatea bisericeascã ºi
este poruncit în mod ligitim. De aceea, se întâmplã cã, în materie de litur-
gie, înseºi Conferinþele episcopale procedeazã pe cont propriu în afara
limitelor juste. Se întâmplã sã se procedeze în mod arbitrar la experimente
ºi sã se introducã rituri în contradicþie deschisã cu normele stabilite de
Bisericã. Toatã lumea îºi dã seama cã un asemenea mod de a acþiona nu
numai cã rãneºte grav conºtiinþa credincioºilor, dar dãuneazã însãºi punerii
în practicã ordonate a reformei liturgice, care reclamã de la toþi prudenþã,
vigilenþã ºi, mai presus de toate, disciplinã.

„Dumnezeu”, atrãgea mereu atenþia papa, citând cuvintele apos-
tolului (1Cor 14,33), „nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al pãcii”.
Preoþii noºtri, care nu aveau apucãturi anarhice ºi ºtiau ce înseamnã
disciplina ºi ascultarea faþã de Bisericã, trãiau adevãrate drame interi-
oare, cãci se întrebau: ceea ce importãm noi de la nemþi ºi de la fran-
cezi, trãgând cu ochiul ºi cu urechea la ce fac ei, e reformã liturgicã voitã
de Bisericã sau niºte abuzuri din acelea condamnate de papa, pe care
noi le importãm?

Dar era ceva ºi mai grav care provoca neliniºte, incertitudine,
îndoialã în conºtiinþele preoþilor. Se cunoºtea motivul tãcerii absolute
ºi a atitudinii, aº zice de dezaprobare, din partea autoritãþilor
bisericeºti locale faþã de cei care luau vreo iniþiativã în domeniul
liturgiei. Consilierii îl convinseserã pe episcopul de atunci cã reforma
liturgicã ºi, în general, Conciliul al II-lea din Vatican, era mai mult
lucrarea masoneriei decât a Duhului Sfânt. De fapt, deceniul în care ne



APLICAREA REFORMEI LITURGICE 53

aflam – anii ’70 -’80 – a fost o perioadã de mari tulburãri ºi neliniºti în
întreaga Bisericã.

În 1976, a apãrut în ziarul italian Panorama celebra listã a lui Mino
Pecorelli; sustrasã din arhivele lojii masonice „Marele Orient al Italiei”,
unde figurau nume ale prelaþilor de cel mai înalt rang, care avuseserã
un rol hotãrâtor în desfãºurarea conciliului, cu data înscrierii în maso-
nerie, cu numãrul matricol ºi cu monograma fiecãruia.

În comentariul care însoþea lista se spunea, printre altele, cã „Biserica
ar fi în mâinile masonilor... cã ei ar fi împins Conciliul al II-lea din
Vatican pe calea reformelor”. Printre numele care figurau pe acea listã
neagrã se aflau: cardinalii Jean Villot ºi Agostino Casaroli, secretari de
stat; Ugo Poletti, vicarul Romei; Joseph Suenens; Sebastiano Baggio,
prefectul Congregaþiei pentru Episcopi, care, se spunea, ar fi umplut
Biserica cu episcopi nevrednici, masoni sau cu idei masonice; Mons.
Pasquale Macchi, secretarul personal al lui Paul al VI-lea; episcopul
Annibale Bugnini, preºedinte al Consiliului pentru punerea în aplicare
a constituþiei liturgice ºi secretar al Congregaþiei pentru Cultul Divin;
episcopul Paulus Marcinkus, preºedintele Institutului pentru Operele
Religioase, ministrul finanþelor în Vatican etc. Cât adevãr era în lista
aceea? Nu era exclus ca însãºi masoneria sã fi pus la cale o diversiune
spre a crea confuzie ºi tulburare în Bisericã. Dar o mulþime de eveni-
mente misterioase care se petreceau pãreau sã confirme autenticitatea
listei. Destituirea neaºteptatã ºi fãrã nici o explicaþie a episcopului
Annibale Begnini, în iulie 1975, de cãtre papa Paul al VI-lea din funcþii
decisive pentru soarta reformei liturgice ºi trimiterea lui departe de
Roma, ca pro-nunþiu apostolic la Teheran (Iran), duceau la ideea cã
apartenenþa lui la masonerie era realã; devenind de notorietate publicã,
papa ar fi fost obligat sã ia aceastã mãsurã. Apoi generalul de cara-
binieri Enrico Mino, cãruia Paul al VI-lea îi cere sã facã investigaþii în
cazul prelaþilor din lista amintitã, moare în 1977 în condiþii suspecte,
prãbuºindu-se cu elicopterul. Papa Ioan Paul I, decis sã facã ordine în
Vatican ºi sã stârpeascã masoneria clericalã, moare în 1978 pe neaºtep-
tate, dupã numai 33 de zile de pontificat, dând naºtere la bãnuiala cã
moartea lui ar fi fost pusã la cale. În anul urmãtor, Mino Pecorelli,
membru al lojii masonice „P2”, moare ºi el împuºcat cu câteva gloanþe
de pistol în cap. Aºadar, destul de sumbrã atmosfera în care s-a
înfãptuit reforma liturgicã la noi, ºi nu numai la noi.

Prima carte liturgicã revizuitã dupã normele Conciliului al II-lea
din Vatican ºi publicatã de Sfântul Scaun a fost Calendarul Roman, în
1969. În anul urmãtor apar Liturghierul ºi Lecþionarul, dupã un an,
Liturgia orelor, în anii urmãtori, rând pe rând, ritualurile sacramen-
telor, iar ultimele cãrþi au fost publicate nu foarte departe în timp de
perioada în care ne aflãm.

Traducerea ºi publicarea Liturghierului, a Lecþionarului ºi a ritua-
lurilor s-a fãcut în limba românã relativ îndatã dupã publicarea lor în
limba latinã (cu excepþia Ritualului iniþierii adulþilor, care încã nu a
apãrut). Iniþiativa a venit din partea Arhidiecezei de Bucureºti, condusã
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la vremea aceea de Mons. Francisc Augustin, dar truditorii au fost,
aproape fãrã excepþie, din Moldova. Cum au putut pãtrunde cãrþile
liturgice latine de la Roma la noi în condiþiile pe care le cunoaºtem? E
un mister pe care pãrintele Ioan Ciuraru, sufletul înfãptuirii reformei
liturgice la noi, l-a dus cu el în mormânt. E de presupus totuºi cã mons.
Augustin, care avea o oarecare trecere la autoritãþile politice, a avut o
contribuþie însemnatã. Deþin un calendar roman în limba latinã, care
poartã semnãtura Monseniorului Augustin, ºi e menþionat anul 1969
sub semnãturã, de unde rezultã cã el a intrat în posesia primei cãrþi
liturgice reformate dupã conciliu, chiar în anul în care a apãrut.

S-a început cu traducerea ºi cu multiplicarea lecturilor de la Litur-
ghie. Doi vicari de la catedrala din Bucureºti, pãrintele Sociu Ilie ºi
Þurcanu Petru, ºi alþi vicari care s-au mai perindat, se ocupau de pro-
blema aceasta. Se multiplicau treptat textele pentru câteva Liturghii ºi
erau trimise periodic prin poºtã la toate parohiile din ambele dieceze.
Calitatea scrisului era slabã; literele erau scrise cu cernealã violetã,
adesea scrisul era ºters, textul era greu de citit. Era incomod de mers
de fiecare datã cu foile la iturghie, le mai încurcai. Apãreau uneori
situaþiile penibile, cum a fost cazul unui preot bãtrân pensionar, stângaci
ºi neajutorat, care, în momentul când a început sã citeascã prima lec-
turã – pe vremea aceea celebrantul era întotdeauna ºi lector –, s-a
trezit cu foile cãzându-i de pe pupitru ºi împrãºtiindu-se pe jos. Atunci
a rostit, fãrã sã-ºi dea seama cã e cu gura în microfon ºi cã îl aude toatã
lumea, cea mai teribilã iaculatorie care s-a auzit vreodatã în bisericã:
„La dracu’!”.

Dar dupã scurtã vreme s-a înjghebat o echipã de preoþi, care s-a
numit „comisie liturgicã”, pe care Mons. Augustin i-a încurajat, i-a
invitat la arhiepiscopie pentru a face o muncã sistematicã de traducere
a textelor biblice din Lecþionar. Nu ºtiu cum s-a înfiripat aceastã echipã
de preoþi inimoºi, interesaþi de viaþa liturgicã, dispuºi sã facã o muncã
deloc uºoarã, ºi chiar deloc plãtitã, cunoscuþi ca fiind dintre cei mai
citiþi ºi, deci, buni cunoscãtori ai limbii latine ºi ai limbii române.
Probabil cã s-au asociat spontan, din proprie iniþiativã, ºi mã îndoiesc
cã ar fi avut vreo numire oficialã. În tot cazul, eu, care am fost atras
prin absorbþie în aceastã comisie liturgicã, sigur n-am avut nici o
numire, nici oficialã, nici neoficialã. În tot cazul, nu m-am simþit
niciodatã un intrus. Era un grup bine sudat, în care domnea spiritul de
prietenie, de armonie, de perfectã înþelegere ºi de muncã în echipã. O
prietenie ce a durat pânã la moarte; pânã la moartea celor care au
murit; ºi au murit mai toþi. Ne întruneam periodic la Bucureºti, la
arhiepiscopie, de fiecare datã stând ºi muncind, analizând ºi învârtind
pe tote pãrþile fiecare frazã, fiecare cuvânt. Mons. Augustin ne trata cu
multã atenþie ºi cu multã simpatie. Un lucru remarcabil ºi surprin-
zãtor: stãtea la masã cu noi, el, care întotdeauna stãtuse singur la masã;
preoþii de la catedralã luau masa aparte.

Gurile rele spuneau cã iniþiativa aceasta în materie de liturgie o
luase din spirit de rivalitate, ca sã-l punã în umbrã pe colegul de la Iaºi,
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care, mergând într-o cãlãtorie privatã la Roma în 1965, a avut ºansa de
invidiat de a se întoarce acasã consacrat episcop. E posibil sã fi fost
numai vorbe de clacã. Cine poate cunoaºte ce este în inima omului? Deºi,
cine ºtie? Securitatea ºtia sã exploateze rivalitãþi existente, ºi, dacã nu
existau, ºtiau sã le provoace, conform principiului: Divide et impera!

Cel mai venerabil dintre membrii aºa-zisei comisii liturgice era
pãrintele Costicã Hausner, singurul din Dieceza de Bucureºti (paroh de
Constanþa), spirit subþire, bun cunoscãtor al limbii române ºi al altor
multor limbi strãine, având gesturi artistice ºi poetice fine. A publicat
acum câþiva ani în urmã, la Editura „Presa Bunã”, un volum de versuri
frumoase. Cu umorul sãu ºi cu felul lui de a fi, mai însenina atmosfera
de lucru, care era destul de monotonã, apãsãtoare ºi obositoare.

Un alt membru al echipei era pãrintele ªtefan Tãtaru, franciscan,
paroh de Focºani, care ne bucura, întrucât venea de fiecare datã cu geanta
plinã cu mere frumoase, procurate de la cunoscutul „Gostat” din Foc-
ºani. Era nu numai un bun cunoscãtor, dar chiar un profesionist al
limbii române, întrucât avea facultatea de filologie. Era prolific la
vorbã ºi se exprima cu încetinitorul, dar nu bãtea câmpii. La fiecare
cuvânt din text era în stare sã ne þinã o lecþie de filologie. Deºi din
Moldova, era de rit greco-catolic ºi lucrase ca preot în Ardeal înainte de
a-l bãga la puºcãrie comuniºtii. În ultima parte a vieþii s-a retras la
greco-catolici, la Oradea, unde a ºi murit. Avea tendinþa de bizantini-
zare, adicã de a introduce în traducere cuvinte ºi expresii cu iz ortodox.

Pãrintele  Iosif Simon, franciscan, paroh la vremea aceea la Mãrgineni,
dacã nu mã înºalã memoria, nu era as sub aspectul cunoaºterii limbii
române, în schimb, avea multã bunã-cuviinþã, mult bun-simþ, multã
rãbdare ºi o formidabilã putere de muncã.

Pãrintele Eugen Blãjuþ, senior, tot franciscan, paroh de Traian
(Roman), actualmente la conventul din Galaþi, era ºi este cunoscut ca
un pasionat cititor de literaturã, filosofie ºi teologie; ºtia sã þinã echi-
librul atunci când în traducere apãrea tendinþa de a folosi cuvinte ºi
expresii care nu erau cele mai potrivite.

Pãrintele Ioan Simon, paroh pe atunci la Coman (Bacãu), având ºi
el simþul limbii române, fiind bun muzician, a contribuit mult la muzica-
litatea frazei ºi la sincronizarea accentului fonic cu accentul muzical,
lucru extrem de important, mai ales la cântarea Prefeþelor Liturghiei.

Dar omul devotat trup ºi suflet Liturghiei a fost pãrintele Ioan
Ciuraru, pe nedrept înmormântat în uitare, mai înainte chiar ca trupul
sã-i fie înmormântat în 1996 în cimitirul din satul sãu natal, Valea
Micã (Bacãu). În ziua înmormântãrii, la întoarcerea de la cimitir, mã
aºtepta pãrintele Iosif Simon, care, bolnav de acum ºi sfârºit de puteri,
se þinea cu mâinile de balustrada de la intrarea în bisericã. Mi-a zis cu
adâncã mâhnire în glas: „Pãrinte, au fost la înmormântare amândoi
episcopii, ºi cel de Bucureºti, ºi cel de Iaºi, amândoi au vorbit, dar nici
unul nu a spus un cuvânt despre munca extraordinarã ºi despre meri-
tele pe care le-a avut pãrintele Ciuraru în liturgie”. I-am rãspuns:
„Pãrinte, îmi pare rãu, dar n-aveþi nici un motiv de supãrare. În
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normele introductive ale Ritualului înmormântãrii se recomandã la
înmormântare o scurtã omilie, dar excluso quovis genere laudationis
funebris, evitându-se orice soi de elogiu funebru. Episcopii cunosc
legile liturgice, le pun în practicã, ºi bine fac”. „Bine, bine”, zice, „dar
trebuie sã facem ceva ca sã se recunoascã meritele mari pe care le-a
avut omul acesta în bisericã. Ce ar fi sã cerem sã fie numit «Monsenior»
post-mortem?”. „Pãrinte, zic, n-are rost. Nu-i mai serveºte la nimic.
Lãsaþi-i pe alþii care sunt în viaþã sã se bucure de titluri ºi de brâie
roºii. Lui îi este deajuns rãsplata pe care o primeºte de la Dumnezeu”.

Pãrintele Ciuraru era un sufletist, un visãtor, un idealist, un luptã-
tor curajos, un om dãruit sutã la sutã slujirii Bisericii, plin de proiecte
în toate domeniile. Un preot în vârstã i-a prezis ºi cauza morþii: intoxicat
cu proiecte. Ca fizionomie ºi ca structurã sufleteascã, pãrintele Ciuraru
se asemãna foarte mult cu Don Quijote de la Mancha. ªtiind cã nu se
supãrã, îmi era coleg, îi atribuiam adesea titlul de nobleþe al eroului lui
Cervantes: „cavalerul tristei figuri”. Nu o datã mi-a fost dat sã aud din
gura unor confraþi cã e nebun, cã luptã cu morile de vânt. ªi poate cã
era. Dar un nebun, un visãtor, un idealist, un Don Quijote din aceia de
care lumea ºi, mai ales, Biserica are mare nevoie. Dacã n-ar fi existat
nebuni care sã viseze cã pot zbura ca pãsãrile în vãzduh, cã pot înota
ca peºtii în mare, cã pot alerga mai repede decât cãprioarele, noi n-am
avea astãzi nici avioane, nici submarine, nici automobile. Dacã n-ar fi
fost pãrintele Ciuraru, multe lucruri, considerate imposibile pe vremea
comunismului de cãtre oamenii cuminþi, prudenþi ºi cu capul pe umeri,
nu ar exista astãzi. De asemenea, când cenzura comunistã era cumplitã,
când orice maºinã de scris era înregistratã ºi supravegheatã de Securi-
tate, când orice paginã multiplicatã sau tipãritã trebuia sã aibã aprobarea
acelei anexe a Securitãþii care se numea Departamentul cultelor, pãrin-
tele Ciuraru a reuºit sã procure, numai el ºtia de unde ºi cum, nu numai
multiplicatoare, dar chiar o tipografie care funcþioneazã ºi astãzi la
Buzãu; a multiplicat, a tipãrit ºi a rãspândit în toatã þara mii, zeci de
mii de cãrþi religioase, catehisme, cãrþi de rugãciuni, cu aprobãrile de
rigoare ºi, mai ales, fãrã ele.

Era bãtãios, se lua de piept cu oricine ºi, când era cazul, dacã slava
lui Dumnezeu ºi mântuirea sufletelor o cereau, ºtia sã foloseascã ºi
pumnii. Îi plãcea sã spunã: „Oameni ºi preoþi bãtuþi de securiºti s-au
vãzut, dar securiºti bãtuþi de un preot nu s-au vãzut”. El bãtuse unul.
În primii ani de seminar suferise o operaþie foarte grea: i s-a extirpat
un plãmân. Medicii i-au mai dat numai câþiva ani de viaþã. ªtiind cã are
puþin de trãit, a încercat sã dea Bisericii tot ce poate în aceºti puþini
ani, fãrã sã se cruþe, iar Securitatea ºi-o fi zis: „Nu ne mai punem
mintea cu el, cã ºi aºa e condamnat la moarte”. Numai cã Dumnezeu,
care nu prea þine cont de calculele ºi pronosticurile medicilor, la anii
puþini pe care i-au dat medicii, i-a mai dat acolo un supliment de viaþã de
vreo 30-40 de ani. A fost un revoluþionar în sensul bun al cuvântului,
evident, în ’89 nu ºi-a scos certificat de revoluþionar, cum au fãcut
atâtea slugi ale Securitãþii pozând în victime ale prigoanei comuniste.
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Dupã o perioadã destul de scurtã de timp, la Arhiepiscopia de Bucu-
reºti, zelul liturgic s-a epuizat. În continuare, cârma a luat-o în mâinile
sale pãrintele Ciuraru. (Între timp, pãrintele Costicã Hausner, singur
fiind la parohia Constanþa, ºi la o distanþã mare, a încetat colaborarea.
La fel pãrintele ªtefan Tãtaru. Ba el chiar s-a supãrat pe colegii care
mai rãmãseserã din echipa liturgicã, lucru ce s-a vãzut cu ocazia
revizuirii colecþiei de cântece bisericeºti, care s-a fãcut tot la iniþiativa
pãrintelui Ciuraru). Atunci a publicat scrisoarea deschisã, adresatã tutu-
ror celor care vor s-o citeascã, unde critica necruþãtor ºi cu expresii ce
au rãmas de pominã, „pentacomisia liturgicã”; o critica nu numai pentru
noua colecþie de cântece, dar ºi pentru „limbajul jurnalistic” folosit în
traducerea textelor biblice ale Lecþionarului, limbaj cu totul diferit de
cel pravoslavonic de care el era împãtimit. În ceea ce priveºte noua
colecþie de cântece, cam avea dreptate. Poezia nu e ca proza. Poezia are
nevoie de o lungã perioadã de gestaþie, de reflecþie ºi, mai ales, de oameni
înzestraþi de Dumenezu cu har poetic.

Fãcutã în grabã ºi de oameni care nu prea aveau vânã poeticã, nu a
ieºit mare lucru sub aspect literar. Personal, dupã câteva ºedinþe de
lucru, m-am retras de la aceastã iniþiativã.

Cel care a adunat de peste tot cântecele din colecþie a fost pãrintele
Iosif Simon. Criteriile de clasificare a cântecelor prezentau un mare
neajuns. Unul dintre capitole este intitulat „Cântãri la Liturghie” cu
subdiviziunile sale: la Confiteor, la Gloria, la Psalmul responsorial, la
Credo, la Sanctus, la Agnus Dei. S-au pus aici cântecele pe care la
Liturghia dinainte de conciliu le cântau dascãlul ºi poporul, în timp ce
celebrantul rostea cu voce joasã textele în limba latinã prevãzute în
misal la pãrþile respective. Conform noii reforme liturgice, textele acestor
pãrþi trebuie recitate sau cântate de cãtre preot ºi popor aºa cum sunt
ele în misal, nu pot fi înlocuite cu alte texte luate din colecþia de cântãri
aprobatã de Conferinþa Episcopalã. În practicã, totuºi, ele sunt înlocu-
ite, cu justificarea: figureazã în colecþia de cântece, la Confiteor, la
Gloria º.a.m.d. Mai mult, în special în timpul Crãciunului ºi Paºtelui,
ne este dat sã constatãm cã textele Liturghiei amintite mai sus, care nu
pot fi înlocuite, sunt înlocuite în întregime cu colinde sau cântãri de
înviere.

În continuare, întrucât membrii echipei erau toþi din Moldova, toatã
munca de traducere a cãrþilor liturgice s-a fãcut în Moldova, mai exact,
ne întruneam, prin rotaþie, la seminar, unde pãrintele Ciuraru era
profesor, la Coman, unde era paroh pãrintele Ioan Simon, ºi la Bãlþaþi,
unde eram eu paroh, pânã în ’77. Între timp, pãrintele Ciuraru a cerut
sã meargã paroh la Buzãu, în Dieceza de Bucureºti, unde ºi-a instalat
multiplicatoarele ºi apoi tipografia. Era un punct strategic foarte potrivit.
Era aproape de graniþa dintre cele douã dieceze: aproape de Moldova,
unde îºi avea colaboratorii, ºi totodatã de Bucureºti, de unde cãrþile
liturgice traduse erau expediate în ambele dieceze. Se ºtia cã la vremea
aceea Episcopia de Iaºi era subordonatã economic ºi financiar Arhie-
piscopiei de Bucureºti. Pãrintele Iosif Simon ºi pãrintele Eugen Blãjuþ
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au rãmas colaboratori devotaþi, dar, în principal, munca a rãmas pe
umerii celorlalþi trei membri ai fostei pentacomisii, aºa cum fusese ea
botezatã de pãrintele Tãtaru. Fãrã a cãdea în victimism, trebuie sã
spun cã a fost o muncã de ocnaº. Sacrificam vacanþele de Paºti ºi de
Crãciun ºi o parte dintre vacanþele de varã. Munceam împreunã o
sãptãmânã, douã, fãrã întrerupere, de dimineaþa pânã seara, în general,
câte zece ore pe zi, lipiþi de scaun, moºind fiecare propoziþie, fiecare
cuvânt. Simþeam uneori cã ne explodeazã creierii. Mai ales bãtaie de
cap ne dãdeau documentele ºi normele introductive ale ritualurilor,
care au o limbã latinã foarte complicatã ºi încâlcitã. Nu prea aveam
traduceri paralele moderne de care sã ne ajutãm ºi, ca atare, nu eram
întotdeauna siguri dacã traducerea era sutã la sutã fidelã. Pentru toatã
munca aceasta nu a existat absolut nici o subvenþie, nici o recompensã:
nici pentru deplasãri, nici pentru materiale, nici pentru publicare:
totul s-a fãcut cu muncã patrioticã. Nici nu ºtiam la vremea aceea cã
existã un document al Bisericii care prevedea ca lucrãtorii liturgici sã
fie plãtiþi pentru munca lor. În ’74 am rãmas surprins când am primit
de la Arhiepiscopia de Bucureºti o adresã – eram paroh la Bãlþaþi – prin
care mi se comunica: „Am debitat contul dumneavoastrã cu suma de
40 lei reprezentând costul a douã ritualuri Botezul copiilor”. Lumea
era destul de importantã la valoarea banilor de atunci. Mi-am exprimat
surpinderea: chiar eu tradusesem acest ritual. Auzind probabil de
surprinderea mea, la puþinã vreme am primit un exemplar cu urmã-
toarea dedicaþie din partea Monseniorului Augustin: „Sfinþiei sale,
pãrintele Claudiu Dumea, în semn de apreciere ºi mulþumire pentru
contribuþia la aceastã lucrare”. Acelaºi omagiul l-au primit ºi ceilalþi. A
fost singurul gest de recunoºtinþã pe care l-am primit. În schimb,
criticile curgeau cu nemiluita, legate fiind de calitatea traducerilor. Mai
ales la mesele festive, cum am mai amintit, nu se mai discuta altceva.
Eram cei dintâi convinºi cã nu facem un lucru perfect, cã traducerile
pot fi îmbunãtãþite, cã putem greºi. Dar ne-am luat riscul de a greºi ºi
am acceptat situaþia deloc plãcutã de a fi criticaþi, cunoscând vorba
cardinalului Mercier: „Numai cine nu face nimic nu greºeºte, dar, în
acest caz, viaþa omului este un faliment”. La toate criticile, pãrintele
Ciuraru avea o singurã replicã: „Faceþi voi ceva mai bun ºi chiar mâine
tipãresc”. ªi nu s-a gãsit nimeni care sã facã ceva mai bun. Dovadã cã
acum, când, dupã treizeci de ani, se pune problema tipãririi ritualu-
rilor, aceleaºi texte se tipãresc. Odatã, la o adunare a preoþilor la Iaºi,
m-am ridicat ºi i-am rugat foarte insistent pe confraþi sã punã în scris
toate observaþiile ºi sugestiile cu privire la traducerile pe care le fãceam
ºi sã le trimitã prin poºtã la adresa parohiei Bãlþaþi, unde mã aflam
atunci. Pânã în prezent nu am primit nici o scrisoare. Încã mai aºtept.
Pe lângã neplãcerile de genul acesta, care nu erau de naturã sã ne
stimuleze entuziasmul, mai era o problemã de conºtiinþã foarte gravã,
care ne frãmânta. ªtiam bine cã traducerea cãrþilor liturgice þine de
competenþa Conferinþei Episcopale care, dupã ce le aprobã, trebuie sã
cearã ºi aprobarea Sfântului Scaun, iar dupã ce primesc aprobarea
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Sfântului Scaun, pot fi folosite. Care conferinþã episcopalã? Cu Sfântul
Scaun nu erau legãturi diplomatice. Nu sãvârºeam un grav abuz
punând în circulaþie cãrþi liturgice imediat dupã ce le traduceam, fãrã
nici o aprobare ºi nici o acoperire legalã? La vremea aceea venea din
când în când la noi Monseniorul Luigi Poggi, nunþiu itinerant, repre-
zentant al Sfântului Scaun în þãrile din Est. Ulterior a ajuns cardinal.
Cu ocazia unei vizite, pãrintele Ciuraru i-a expus problema, între-
bându-l: „Ce e de fãcut?”. El ar fi rãspuns: „Mergeþi înainte aºa”. Cu
asta nu intram în legalitate, dar oricum eram mai liniºtiþi în conºtiinþã.

Prin anii ’80, aceastã comisie liturgicã a dispãrut aºa cum apãruse:
n-a înfiinþat-o nimeni, n-a desfiinþat-o nimeni; s-a dizolvat singurã.
Pãrintele Ioan Simon a plecat în Germania, eu am plecat în strãinãtate
la studii, pãrintele Ciuraru, vrednicul hidalgo, s-a avântat spre noi
aventuri apostolice, deºi sãnãtatea îi dãdea semne de ºubrezire: intoxi-
carea cu proiecte îºi fãcea efectul. Principalele cãrþi liturgice publicate
de Sfântul Scaun pânã la perioada respectivã – cu excepþia Liturgiei
orelor – erau traduse în limba românã ºi puse în circulaþie.

Aceste frânturi de amintiri sunt destinate generaþiei tinere, ca sã
aibã prezent în memorie trecutul, cãci s-a spus, pe bunã dreptate, cã
cine uitã trecutul este condamnat sã repete greºelile trecutului.


