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Din Roma, tuturor participanþilor la Dies academicus organizat în
neuitata „Alma Mater” din Iaºi, un salut cordial în termeni conciliari:
o cunoaºtere cât mai profundã a lui Cristos, lumen gentium ºi optimismul
constituþiei Gaudium et spes în Biserica ºi lumea contemporanã!

Rãspund bucuros invitaþiei pãrintelui rector, care mi-a cerut sã aleg
între prezentarea unei teme de drept bisericesc ºi aducerea unei mãrtu-
rii „personale” legate de Conciliul al II-lea din Vatican. Am optat pentru
cea de-a doua variantã, cu o premisã relativã la prima.

Referitor la Codul de drept canonic, este cunoscut faptul cã revizuirea
legilor bisericeºti, anunþatã în mod public de papa Ioan al XXIII-lea, o
datã cu decizia convocãrii conciliului ecumenic, urma sã traducã în
norme disciplinare opera conciliarã. Reforma legislaþiei canonice s-a
concretizat în urmã cu 20 de ani, prin promulgarea noului Cod de drept
canonic. Amintesc doar cã, în timpul studiilor mele la Roma, reforma
dreptului „plutea în aer departe în largul mãrii”. O comisie interna-
þionalã de specialiºti discuta la nesfârºit despre un preambul al Codului,
un gen de constituþie, numit LEF – Lex Ecclesiae Fundamentalis, proiect
care ulterior a naufragiat.

Subliniez existenþa în acea perioadã post-conciliarã a unei atitudini,
destul de difuzã, ostilã dreptului bisericesc. Contrapunerea dialecticã
dintre „Biserica profeticã” ºi „Biserica juridicã”, dintre „carismã” ºi
„instituþie”, devenise un loc comun în limbajul unor preoþi ºi credin-
cioºi, inclusiv în universitãþile catolice. „Acea febrã de care suferea
trupul Bisericii a trecut”: este constatarea celor aproximativ 450 de
canoniºti, între care ºapte decani ai Facultãþilor de Drept din Roma,
exprimatã vineri, 24 ianuarie 2003, cu ocazia comemorãrii solemne a
douã decenii de la promulgarea noului Cod de drept canonic.

Perioada conciliarã ºi imediat post-conciliarã
în Biserica noastrã

Intrat în Seminar în 1958, am aflat prin pãrintele Anton Despinescu
despre moartea papei Pius al XII-lea ºi alegerea în octombrie a
patriarhului de Veneþia, viitorul Ioan al XXIII-lea. Nu îmi amintesc
bine, dacã la alegerea sau moartea pontifului, seminariºtii, elevi ºi
studenþi, am fost chemaþi la uºa camerei aceluiaºi pãrinte Despinescu
pentru a auzi câteva secvenþe despre eveniment, transmise de un post
de radio strãin. Tot pãrinþii profesori ne-au informat despre convocarea
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Conciliului al II-lea din Vatican, fapt care nouã nu ne spunea mare
lucru. Erau mai grãitoare gesturile ºi cuvintele noului papã: vizitarea
închisorii „Regina coeli” din Roma, faptul cã a acceptat sã pozeze pentru
modelarea propriului bust, cã vizita bolnavii din spitale, cã i-a primit
în audienþã în Vatican pe fiica ºi pe ginerele lui Hruºciov, cãruia,
dându-i binecuvântarea, l-ar fi asigurat spunându-i cã, „dacã nu-i face
bine, oricum nu-i stricã”. Sunt fapte cu rezonanþã deosebitã în mintea
ºi inima fiecãruia: Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur,
învaþã „Doctor angelicus”.

Fireºte, în acele vremuri de strictã supraveghere a preoþilor, conciliul
nu putea fi în centrul intereselor unui seminarist. Îmi amintesc bine
cum, în momentele libere, pe timpul ploios, ne plimbam în mici grupuri
pe lângã zidurile seminarului, vorbind între noi despre cine ºi câþi
preoþi au mai fost arestaþi. De altfel, întors vara în vacanþã, parohul
mi-a vorbit într-o zi despre situaþia din diecezã ºi „m-a încurajat”,
spunându-mi deschis: „Ai început tu seminarul, dar nu se ºtie dacã îl
vei putea termina!”. Cred cã voia sã mã sfãtuiascã sã mã gândesc bine
la ce fac la toamnã.

Cu toate acestea, rezonanþa puternicã a pontificatului lui Ioan al
XXIII-lea nu cunoºtea obstacole. Nu putea fi opritã nici de Cortina de
Fier ce ne despãrþea de lumea liberã. Din ziarele locale, de la posturile
strãine de radio, mi-am dat seama cã lumea respira greu sub calota
rãzboiului rece, cuprinsã de teama unui nou conflict armat de proporþii
planetare.

I-am mulþumit lui Dumnezeu împreunã cu toatã lumea de bunãvo-
inþã pentru intervenþia surprinzãtoare a lui Ioan al XXIII-lea pentru
evitarea declanºãrii conflictului de proporþii imprevizibile gata sã
izbucneascã între Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã, din cauza ampla-
sãrii de cãtre sovietici a unui numãr considerabil de rachete nucleare
în Cuba, la micã distanþã de Statele Unite. Era în 1962. La conducerea
Statelor Unite se afla tânãrul J.F. Kennedy, primul preºedinte catolic al
marii puteri americane. Ecoul discursurilor sale carismatice în favoarea
populaþiei de culoare reuºea sã ajungã ºi în Seminar. Consideram cã e
un om în deplinã sintonie cu papa. De fapt, în primãvara anului urmã-
tor avea sã aparã enciclica Pacem in terris, un alt nume sonor, simplu,
evanghelic, un document despre care s-a scris ºi în revista româneascã
de politicã externã Lumea, primitã ºi în Seminar. În acelaºi an, la 22
noiembrie 1963, pãrintele Anton Biºoc, prefectul Seminarului, a trecut
fulger seara prin fiecare clasã, anunþând cã preºedintele american a
fost asasinat de o mânã criminalã. Am privit îngândurat spre geam. La
asfinþit, pe cerul roºiatic se vedea Ceahlãul. Am mers cu gândul mai
departe spre Roma, unde conciliul era în plinã desfãºurare.

Aflasem cã lumea de pe toate meridianele interpreta în mod spontan
convocarea conciliului ca un semnal de încredere, ca un act de opti-
mism capabil sã sfideze rãul din cursul istoriei prin puterea credinþei.
Începuserã sã pãtrundã pe cale oralã ºi în seminar unele cuvinte ºi
expresii care, deºi nu erau comentate de profesori la cursuri, ne dãdeau
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aripi sub aspect spiritual ºi psihologic. Treptat, ne-au devenit familiare
expresiile lui Ioan al XXIII-lea referitoare la conciliu sau despre el: „A
fost un om trimis de Dumnezeu, al cãrui nume era Ioan”; necesitatea
de „a deschide fereastra pentru a lãsa sã intre aer proaspãt în Bise-
ricã”, aggiornamento, „semnele timpului”, „a cãuta ceea ce uneºte, ºi
nu ceea ce separã”. Apoi numele enciclicelor sale Mater et magistra,
Pacem in terris, deºi nu cunoºteam conþinutul, numai pronunþarea titlu-
lui avea un farmec ce nu se poate descrie. ªi asta nu doar în Seminarul
de pe Copou. Intrând în cimitirul „Eternitatea”, undeva chiar la intrare,
pe dreapta, inscripþia gravatã în acei ani pe o piatrã de mormânt
cuprinde ºi cuvintele bine evidenþiate „mater et magistra”, semn cã
ecoul pontificatului aceluia care era numit „Il Papa Buono” depãºise
cadrul Bisericii Catolice. De altfel, atenþiei lumii nu-i scãpa faptul cã
papa pusese conciliul în perspectiva reuniunii tuturor creºtinilor, invi-
tând la conciliu ºi observatori necreºtini.

În ciuda regimului de strâmtorare, cred cã fiecare seminarist simþea
lãuntric o bucurie nedesluºitã, dar profundã, ºi numai gândindu-se cã
în Biserica noastrã Catolicã se petrec lucruri mari. Personal, încã nu
ºtiam cã noi din România facem parte din „Biserica tãcerii”, deoarece
preoþii predicau în biserici pline de credincioºi, iar noi în seminar ne
vedeam de program. Faptul cã doream mai multã libertate îl puneam
pe seama vârstei, ºi nu a necesitãþii unei schimbãri de regulament.

Am urmãrit cu sufletul la gurã agonia îndelungatã a papei Ioan al
XXIII-lea ºi apoi alegerea lui Paul al VI-lea. Cum? Aºteptând nerãbdãtor
cursurile profesorilor binevoitori sã spunã dupã terminarea lecþiei ce se
mai întâmplã la conciliu.

Continuarea conciliului de cãtre marele Paul al VI-lea a fost consi-
deratã la noi ca o închidere a orizontului deschis de pontiful „primãverii
conciliare”. Multe informaþii despre conciliu puteau fi citite în revista
Ortodoxia. Se spunea: „Dacã Ioan al XXIII-lea a deschis un orizont de
360 de grade în relaþiile cu «fraþii separaþi» (o altã expresie pe atunci
de avangardã), Paul al VI-lea l-a redus la 180 de grade”. În privinþa
discuþiilor de la conciliu, multe puteau fi aflate din articole critice publi-
cate în revista „fraþilor ortodocºi”. Bineînþeles, studentul catolic reþinea
poziþia criticatã.

În anul de dupã încheierea conciliului, Sfântul Pãrinte a trimis câte
o frumoasã lumânare pascalã fiecãrui episcop. Adunaþi în sala mare, ne
perindam pe rând ºi am sãrutat cu pietate omagiul succesorului lui
Petru, care trimitea ºi celor ce n-au participat la conciliu semnul lui
Cristos, lumen gentium, lumina Celui Înviat.

Între timp, Monseniorul Petru Pleºca a fost la Roma ºi consacrat
episcop. A fost sãrbãtoarea siguranþei cã suntem cu papa.

Mai târziu, dupã încheierea conciliului, au început sã pãtrundã în
Seminar unele reviste franceze; erau reviste vechi din perioada conci-
liarã, dar pentru noi total necunoscute. Atunci am început sã cunosc
denumirea documentelor conciliare. Îmi amintesc, printre altele, cât de
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cuprinzãtor sunau la ureche numele: Unitatis redintegratio, Inter miri-
fica, Apostolicam actuositatem, Optatam totius.

Trebuind sã mã grãbesc, mãresc pasul.
În 1968, în ultimul semestru de studenþie, pãrintele G. Bachmeier a

prezentat studenþilor din anul IV toate documentele conciliului. A urmat
singura carte pe care o aveam mai mulþi, lucrarea în francezã a marelui
moralist pãrintele Bernard Häring: Vatican deux pour tous. Dacã nu
mã înºel, eram prima promoþie care „studia”, adicã lua contact cu docu-
mentele conciliare.

Îmi amintesc o observaþie referitoare la înnoirile liturgice, fãcutã
dupã ce a terminat de prezentat materialul despre Sacrosanctum conci-
lium din volumul menþionat. Ne spunea sã nu ne aruncãm în vânt dupã
înnoiri, cãci, la urma urmei, ortodoxul care repetã de sute de ori „Doamne,
miluieºte, Doamne, miluieºte”, ºi o face având cugetul curat ºi inima
smeritã, ajunge tot acolo. Important este spiritul reformei liturgice.

Dupã ce am lucrat în pastoraþie timp de opt luni de zile ca vicar
parohial la Barticeºti (unde guri rele spuneau cã n-am rãmas vicar
„nici cât stã pruncul în sânul mamei sale”), am fost chemat la Seminar
ca prefect de studii ºi disciplinã ºi profesor de limba latinã. O perioadã
extrem de frumoasã, dar cu rãspunderi prea mari pe umerii mei în
contextul respectiv, nu tocmai favorabil.

Aici m-a prins introducerea reformei liturgice în dieceza noastrã.
Auzisem deja cã între pãrinþii conciliari unii erau consideraþi „conser-
vatori”, iar alþii „progresiºti”, ºi cã fuseserã numiþi evanghelic „paralitici”
ºi, respectiv, „epileptici”. Toþi, deci, ºi unii, ºi alþii, aveau nevoie sã fie
vindecaþi de Isus.

Acelaºi lucru s-a petrecut în Dieceza de Iaºi când a fost vorba de
introducerea reformei liturgice dupã 1970. Împãrþirea preoþilor în douã
tabere, „paralitici” ºi „epileptici”, integratã, cu alte neajunsuri, a creat
o breºã în unitatea clerului. Cine a câºtigat de pe urma acelei sciziuni
a fost vrãjmaºul, aplicând vechiul adagiu latin: Divide et impera!

Cred cã în acele zile sfântul Iosif, patronul Seminarului ºi al diece-
zei, a avut mult de lucru.

În concluzie, adierile conciliare peste Cortinã pânã la noi pot fi ilus-
trate prin episodul lui Ilie din 1Rg 19,11-12:

A zis Domnul: Ieºi ºi stai pe munte înaintea feþei Domnului! Cãci iatã
Domnul va trece, ºi înaintea lui va fi vijelie. Dupã vijelie va fi cutremur, dar
Domnul nu va fi în cutremur;
Dupã cutremur va fi foc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar dupã foc, va fi
adiere de vânt lin, ºi acolo va fi Domnul”.
Deºi nu am avut contact direct cu Conciliul al II-lea din Vatican,

adierea Duhului Sfânt a ajuns ºi în Biserica noastrã, fiind scutiþi poate
de vijelia, de cutremurul, de focul care s-au abãtut în unele sectoare din
Bisericile din lumea liberã.

Mulþumesc pentru rãbdare. Tuturor, Gaudium cum pace!


