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În vremea desfãºurãrii Conciliului al II-lea din Vatican, strãbãteau
pânã la noi prea puþine informaþii, multe dintre ele ocazionale, trun-
chiate, obþinute prin ascultarea clandestinã a unui post de radio strãin,
de unde cu greu se distingea ceva printre hârâiturile bruiajului, sau din
câte o revistã interesatã mai mult de „mica bârfã” decât de esenþa
fenomenului. Reacþiile în þarã erau variate. ªtiu cã existau pe atunci
tineri cãrora conciliul, oricât de greu accesibil, le trezea un sentiment,
fie ºi nedesluºit, de bucurie, de libertate, mândria de a aparþine acestei
Biserici. Dintre cei maturi... îmi amintesc de un om de mare spiri-
tualitate, la care, pe cãi ocolite, foarte complicate ºi riscante, ajunsese
un volum cu documentele conciliului: îl þinea cu mult respect deasupra
ºifonierului, într-un loc mai puþin vizibil, dar nu pãrea a-l fi deschis
vreodatã. Alþii, în schimb, erau conºtienþi cã nu se mai poate trãi în
Bisericã fãrã textele de bazã ale conciliului.

În timp s-a realizat, aºa cum s-a putut în condiþiile de atunci, o
primã traducere, în lumea catolicã din Moldova, traducere care a circulat
dactilografiatã, în cerc foarte restrâns, probabil doar la Seminar ºi la
unii preoþi.

Odatã cu venirea ÎPS Ioan Robu la conducerea Arhidiecezei de Bucu-
reºti, s-au deschis ºi aici noi posibilitãþi de lucru. În 1987, el a iniþiat ºi
a încredinþat unei echipe de la arhiepiscopie realizarea unei forme
publicate a traducerii, care sã îmbine corectitudinea cu accesibilitatea.
La început era vorba de o revizuire a traducerii existente deja; dupã
puþinã vreme, ne-am dat seama cã procedeul ar fi implicat o muncã
imensã, cu rezultate aproximative. De acord cu Preasfinþitul, am hotãrât
sã facem o nouã traducere, þinând seama, evident, ori de câte ori era
util, de ceea ce se lucrase deja.

O primã problemã a fost: din ce limbã pornim traducerea. De vreme
ce limba oficialã a textelor conciliare a fost latina, am decis sã pornim
de la textul latin, folosind, desigur, în subsidiar, ºi traducerile în limbi
de circulaþie de care am putut dispune, mai ales cele în francezã ºi
italianã. (Spre deosebire de conciliu, textul de bazã al Catehismului
Bisericii Catolice a fost, dupã cum se ºtie, cel francez ºi, deci, în acest
caz, el a fost punctul de pornire al traducerii româneºti). Cu aceastã
ocazie, am putut remarca frumuseþea specificã a latinei conciliare, suplã
ºi personalã, mai plãcutã, cel puþin pentru noi, decât latina de cancelarie.
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O dificultate pe care o întâmpinã toþi traducãtorii din limbi clasice
în limbi moderne a fost pãstrarea frazei originale; am încercat sã o facem
în mãsura posibilului, lucru care uneori ni s-a reproºat. Totuºi, am vrut
ca cititorul român sã aibã în faþã ceva cât mai aproape de echilibrul
originalului; ºi nu un fel de repovestire cu cuvintele traducãtorului:
fragmentarea excesivã a frazei, sub aparenþa inteligibilitãþii, duce la
disimularea raportului dintre idei, punând, de exemplu, unele subor-
donate pe acelaºi plan cu principalele, ceea ce poate avea în final efecte
regretabile pentru ierarhia adevãrurilor.

O datã realizatã o primã formã a traducerii, fiecare document era
discutat cu Preasfinþitul Ioan Robu, revãzut de noi, apoi recitit în între-
gime de el. Dupã terminarea lucrãrii, Preasfinþitul a mai dat-o sã fie
revãzutã ºi de alte persoane competente, printre care, de exemplu,
pãrintele Vicenþiu Pal.

Problemele pe care le-am întâmpinat au fost de ordin terminologic
ºi stilistic. Traducerea trebuia sã se apropie la maximum de precizia
originalului, dar sã fie în spiritul limbii române ºi inteligibilã, chiar sub
aspect ecumenic, în spiritul constituþiei Gaudium et spes: cititorul
trebuia sã ajungã sã iubeascã textele conciliului, nu sã gãseascã în ele
argumente pentru regretabila idee cã apartenenþa la catolicism duce la
deznaþionalizare.

Trebuia, în acelaºi timp, sã se reflecte în limbajul textelor carac-
teristica lor, atât de semnificativã, a orientãrii biblice, mai mult decât
a oricãrui alt conciliu din trecut. Ne bucurãm sã spunem cã multe dintre
soluþiile bune pe care le-am adoptat îi aparþin arhiepiscopului nostru.

Numai câteva exemple de probleme de acest fel, pentru a nu abuza
de atenþia cititorului:

– Ministerium: o noþiune esenþialã pentru a înþelege natura autori-
tãþii în Bisericã: „Pildã v-am dat vouã ca, dupã cum v-am fãcut eu, aºa
sã faceþi ºi voi”. De aceea, orice aluzie la românescul „ministru” ºi „minis-
ter” ar fi fost nepotrivitã. L-am tradus cu perenul lui sens din latinã de
slujire.

– Ordinaria (potestas): termen tehnic, greu de redat ca atare în
românã, din cauza hilarelor posibile apropieri, involuntare sau mali-
þioase, de sensul depreciativ, cvasi-injurios, al cuvântului „ordinar” în
limba noastrã. Am pornit de la sensul de bazã al etimonului ºi am
tradus prima datã „legat de hirotonire”, iar în a doua ediþie, la judici-
oasa propunere a pãrintele Anton Lucaci, „(putere) legatã de oficiu”;
când nu am avut încotro, am recurs la forma, cu sufixul modificat,
„ordinariu, ordinarie”.

– Moniales: românescul „moniale” n-ar fi fost imposibil, pentru a
respecta nuanþele prin care þin sã se diferenþieze categoriile de per-
soane consacrate, chiar dacã ar fi fost greu de înþeles pentru „profani”.
În combinaþii, însã, rezultatul putea fi terifiant: „mãnãstirile de – moni-
ale”!? Echivalentul exact din monahismul românesc ar fi fost „monahii”:
dar, pentru cã putea pãrea straniu în lumea catolicã, l-am folosit doar
unde era strict necesar, iar în rest am folosit, globalizator, „maici”.
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Mai complicat a fost cu tipãrirea. Eram încã sub regimul comunist,
când cea mai benignã tipãriturã religioasã trebuia sã aibã ºtampila
Departamentului Cultelor pe fiecare paginã. Pentru un text atât de
„subversiv”, Departamentul n-a admis tipãrirea decât într-un triaj egal
cu numãrul preoþilor ºi, eventual, al seminariºtilor, cu listã ºi cu straº-
nice ameninþãri dacã ar fi fost gãsitã cartea la altcineva... Aºteptând
vremuri mai bune, conciliul a circulat, deci, în formã dactilografiatã, în
câte exemplare vor fi îngãduit mila Domnului ºi râvna cititorilor. De
aceea, nu s-au fãcut nici ultimele operaþiuni: au rãmas netraduse cele
douã note despre obligativitate ºi nu erau adãugate semnele diacritice
pe literele majuscule.

Imediat dupã evenimentele din decembrie ’89, a apãrut posibilitatea
tipãririi prin oferta fãcutã de reprezentanþii de la „Kirche in Not”,
veniþi la arhiepiscopie. Evident, Preasfinþitul Robu s-a grãbit sã le
încredinþeze manuscrisul spre tipãrire, cãci în vãlmãºagul de atunci
era greu de prevãzut o a doua ocazie. Noi, traducãtoarele, ne aflam atunci
la Buzãu pentru tipãrirea volumului II din Liturgia orelor, aºa cã n- am
putut face ultimele retuºuri. Din motive care þin de managementul
intern al fondurilor „Kirche in Not”, tipãrirea s-a fãcut în Ungaria, la
Nyiregyhaza, unde douã membre ale echipei au trebuit sã meargã
pentru corecturã, care n-a fost uºoarã, de vreme ce meºterii tipografi
trebuiserã sã culeagã, literã cu literã, un text lung într-o limbã care le
era necunoscutã. Pentru edificarea ascultãtorilor, pot aminti cã, din
cauza unor misterioase rânduieli ale Cãilor Ferate, drumul celor douã
colege de întoarcere din aceastã localitate foarte apropiatã de graniþa
româneascã s-a desfãºurat precum urmeazã: câteva staþii cu un tren
local, pânã la frontierã, unde li s-a spus cã pe acolo pot trece numai
localnicii, date jos din tren într-o haltã fãrã casã de bilete, urcate în
primul tren înapoi, amendate pentru cã nu avuseserã de unde sã
cumpere bilete pentru „retur”, suite într-un autobuz plin cu persoane
care pãreau sã ignore problemele vamale, apoi, parcurgând pe jos alãturi
de ei o porþiune de teren pe o minunatã noapte de iarnã, la lumina lunii;
ajunse, în fine, pe teritoriul natal, au mai trebuit sã-l strãbatã la -20o,
într-un tren cu geamurile sparte. Avatarurile devotamentului eclezial!

Spre bucuria noastrã, primul tiraj, remarcabil de mare, s-a epuizat.
În anul 2000 am pregãtit, deci, a doua ediþie; am revizuit traducerea,
þinând seama de observaþiile primite din diferite pãrþi. S-a putut tipãri
la Buzãu, în condiþii grafice mai bune.

Sigur cã orice traducere e mereu perfectibilã. Totuºi, aº ilustra modul
în care a putut fi receptatã, printr-un singur exemplu: al soþului unei
colege, necatolic ºi „neîmbisericit”, care, vãzând la ea textul conciliu-
lui, l-a rãsfoit ºi apoi, spre uluirea ei, nu l-a mai lãsat din mânã pânã
nu l-a strãbãtut pe tot, ca orice bun intelectual, cu sublinieri ºi fiºe...


