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EDITORIAL
WILHELM DANCÃ,
Conciliul al II-lea din Vatican, izvor de reînnoire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Autorul editorialului afirmã cã, în þara noastrã, receptarea spiritului de reîn-
noire ºi aplicarea normelor liturgico-pastorale de la Conciliul al II-lea din Vatican
au fost distorsionate de condiþiile socio-politice nefavorabile în care trãiau
credincioºii ºi pãstorii Bisericii noastre în perioada desfãºurãrii lucrãrilor
conciliului. Documentele conciliare sunt ºi astãzi un izvor de reînnoire, dar
izvorul nu e îndeajuns de cunoscut, folosit ºi frecventat. Învãþãtura Conciliului
al II-lea din Vatican este un medicament bun pentru îndepãrtarea ereziilor ºi
ispitelor actuale, cum ar fi erezia acþiunii ºi ispita lucrurilor. De asemenea,
editorialul susþine ideea cã, astãzi, Conciliul al II-lea din Vatican poate sã
devinã „operaþional”, dacã pãstorii ºi credincioºii, „împreunã” – aceasta este
logica conciliului – pãtrund mai adânc în mentalitatea conciliarã.

COMUNICÃRI
ÎPS IOAN ROBU,
De ieri pânã astãzi la noi: Conciliul al II-lea din Vatican  . . . . . . . . . . . . 18
Articolul este o mãrturie personalã a arhiepiscopului de Bucureºti, ÎPS Ioan
Robu, care îºi aminteºte de faptul cã, pânã în 1990, s-a simþit ºi la noi ceva,
dar puþin, din suflul nou al conciliului, care rãscolea Biserica universalã. Tradu-
cerea ºi publicarea documentelor a fost posibilã doar dupã 25 de ani de la
încheierea lucrãrilor conciliului (1990). Pentru vremea respectivã, conciliul a
sosit ca o scrisoare mult întârziatã, descoperitã ºi cititã cu greu ºi, în general
fãrã entuziasm. Totuºi, în þara noastrã nu am avut o aplicare exageratã a
reformei liturgice. Astãzi, chiar dacã mai sunt multe de fãcut, suflul conci-
liului este prezent în Biserica noastrã localã. Generaþiile noi de preoþi ºi credin-
cioºi nu percep documentele conciliare ca pe o scrisoare întârziatã, ci ca un
apel proaspãt la responsabilitate ºi fidelitate faþã de Bisericã.

PS PETRU GHERGHEL,
Descoperirea Conciliului al II-lea din Vatican  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Articolul începe cu o pledoarie pentru Bisericã, care merge înainte, îºi urmeazã
calea, în ciuda ameninþãrilor ºi încercãrilor ce se abat asupra ei. Apoi se prezintã
rolul conciliilor, pãstrarea adevãrului mântuitor nealterat, ºi se formuleazã
câteva întrebãri despre Conciliul al II-lea din Vatican în lumina situaþiei
anormale în care se afla Biserica noastrã localã: fãrã episcop pentru multã
vreme ºi separatã vizibil de Sfântul Pãrinte pentru mulþi ani. Cu toate
acestea, Biserica noastrã a aparþinut ontologic la realitatea Bisericii însãºi.
Conþinutul central al articolului aruncã o privire rapidã asupra Romei, unde
avea loc conciliul, ºi asupra Iaºului, unde se cãuta rãspândirea informaþiilor
despre conciliu: cartea lui B. Häring, Vatican al II-lea pentru toþi, ºi preotul
tipograf Ioan Ciuraru au avut un rol semnificativ în aceastã lucrare de cunoaº-
tere a documentelor conciliare. În final, autorul articolului se întreabã: ce am
fãcut noi din viaþa creºtinã, acum, la 40 de ani de la convocarea conciliului?



CUPRINS

PS AUREL PERCÃ,
Teologia moralã între vechi ºi nou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Acest articol susþine o idee de fond, ºi anume cã, în domeniul vieþii morale, a
existat mereu o tendinþã de trecere de la „vechi” la „nou”. În consecinþã,
articolul ilustreazã cum a avut loc trecerea de la morala cauzisticã la morala
inspiratã din învãþãtura Conciliului al II-lea din Vatican. Sunt prezentate în
continuare primele începuturi de reînnoire, prin care se cãuta un nou model
de teologie moralã. Oricum, trecerea de la „vechi” la „nou” s-a fãcut lent.
Dupã ce se prezintã „teologia moralã” în desfãºurarea conciliului ºi dupã termi-
narea lucrãrilor conciliului, articolul prezintã pe scurt dimensiunile
caracteristice ale noului model de teologie moralã, ºi anume dimensiunea
personalistã ºi cea comunitarã. În final, este analizatã situaþia de reînnoire a
teologiei morale în Seminarul din Iaºi, paºii grei care s-au fãcut de la mentali-
tatea unor manuale cu un pronunþat caracter individualist, psihologic ºi
juridic la mentalitatea unor manuale ce pun în evidenþã perspectiva biblicã,
istoricã ºi eclezialã a moralei.

VLADIMIR PETERCÃ,
Reflecþii asupra Conciliului al II-lea din Vatican  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Articolul susþine cã toate greutãþile pe care le-au întâmpinat atât pãrinþii
conciliari, cât ºi pãstorii ºi credincioºii în a pãtrunde ºi aplica normele ºi
învãþãtura Conciliului al II-lea din Vatican au fost spre binele Bisericii. În
acest sens, autorul articolului îºi aminteºte de munca de laborator pe care au
desfãºurat-o preoþii din generaþia 1968 în a pregãti cântul bisericesc ºi o dã ca
exemplu de lucrare beneficã pentru viaþa Bisericii. Dar amintirile despre
conciliu sunt legate de patru personalitãþi pe care le evocã: papa Paul al VI-
lea, teologul K. Rahner, cardinalul König ºi episcopul R. Lettmann, acesta din
urmã fiind secretarul cardinalului Döpfner, un personaj important în
elaborarea temelor sociale de la conciliu. În final, autorul se întreabã dacã
aºteptãrile conciliului au fost împlinite ºi, pentru a ajunge la aºa ceva, susþine
cã e necesarã o convertire permanentã a Bisericii la spiritul conciliar.

EDUARD FERENÞ,
Un nou suflu în teologia dogmaticã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Autorul articolului spune cã, pe când Ioan al XXIII-lea deschidea Conciliul al
II-lea din Vatican, la 11 octombrie 1962, avea aproape un an de preoþie. De
aceea, poate spune cã ºi-a trãit preoþia în lumina conciliului în condiþiile
ecleziale ºi sociale ale unei þãri comuniste ostile Bisericii Catolice ºi, în
consecinþã, conciliului. Conferinþa este o mãrturie despre condiþiile în care, în
calitate de preot catolic ºi de profesor de teologie, începând de la 1 ianuarie
1962, a cunoscut ºi aplicat învãþãtura Conciliului al II-lea din Vatican în
timpul ministeriului sãu sacerdotal. Mãrturia cuprinde trei momente: primul
se referã la perioada de la noi imediat premergãtoare conciliului; al doilea se
raporteazã la perioada anilor 1967-1975, adicã la anii aplicãrii conciliului în
contextul nostru eclezial; ultimul moment priveºte perioada postconciliarã
dintre anii 1975-2003.
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CLAUDIU DUMEA,
Aplicarea reformei liturgice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Expunerea are ca temã implementarea (termen preluat din limbajul de lemn
al politicienilor) reformei liturgice la noi. Reformã, un alt cuvânt discreditat
de politicieni. Când spune „la noi”, autorul se referã la Diecezele de Iaºi ºi de
Bucureºti. Nu este vorba de o expunere ºtiinþificã, sistematicã, documentatã
istoric, exhaustivã, ci de niºte amintiri personale, fragmentare, din anii ’70-’80.

MONS. ANTON LUCACI,
Adieri conciliare peste Cortinã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Autorul articolului rãspunde invitaþiei de a prezenta o temã de drept bise-
ricesc sau de a da o mãrturie „personalã” legatã de Conciliul al II-lea din Vatican,
optând pentru cea de-a doua variantã cu o premisã relativ la prima. Astfel,
este cunoscut faptul cã revizuirea legilor bisericeºti, anunþatã în mod public
de papa Ioan al XXIII-lea odatã 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. Autorul aminteºte cã, în timpul studiilor sale la Roma, reforma
dreptului „plutea în aer, departe, în largul mãrii” ºi subliniazã existenþa în
acea perioadã post-conciliarã a unei atitudini, destul de difuzã, ostilã drep-
tului bisericesc. „Acea febrã de care suferea trupul Bisericii a trecut”: este
constatarea celor aproximativ 450 de canoniºti, cu ocazia comemorãrii solemne
a douã decenii de la promulgarea noului Cod de drept canonic (24.01.1983).

Adierile conciliare peste Cortinã pânã la noi pot fi ilustrate prin episodul
lui Ilie, din 1Rg 19,11-12: „Domnul nu este în vijelie, cutremur, foc, ci în
adiere de vânt lin”. Deºi nu a avut un contact direct cu Conciliul al II-lea din
Vatican, adierea Duhului Sfânt a ajuns ºi în Biserica noastrã, fiind scutitã
poate de vijelia, de cutremurul, de focul care s-au abãtut în unele sectoare din
Bisericile din lumea liberã.

FRANCISCA BÃLTÃCEANU,
Traducerea documentelor Conciliului al II-lea din Vatican
în limba românã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
În articol se aratã cã s-a realizat, aºa cum s-a putut în condiþiile de atunci, o
primã traducere, în lumea catolicã din Moldova, traducere care a circulat dacti-
lografiatã, în cerc foarte restrâns, probabil doar la Seminar ºi la unii preoþi.
Odatã cu venirea ÎPS Ioan Robu la conducerea Arhidiecezei de Bucureºti, 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, s-a constat cã procedeul ar fi
implicat o muncã imensã, cu rezultate aproximative. De acord cu Preasfinþitul,
s-a luat hotrãrîrea de a face o nouã traducere, þinând seama, evident, ori de
câte ori era util, de ceea ce se lucrase deja.

ANTON DANCÃ,
Vocaþia la preoþie ºi la viaþa consacratã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Articolul-mãrturie aratã faptul cã autorul nu a avut prea multe informaþii
despre Conciliul al II-lea din Vatican, dar a sperat într-o schimbare mai bunã
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ºi în viaþa Bisericii din Dieceza de Iaºi, încercatã atât de greu, începând mai
ales cu anul 1948, când au fost desfiinþate seminariile ºi mãnãstirile. Mulþi
tineri, care mai aveau un pas pânã la atingerea idealului sacerdotal, ºi multe
persoane aspirante la viaþa consacratã, ba chiar ºi cele care aveau voturile
puse pe viaþã, au trebuit sã se întoarcã în familiile lor, ºi aºa destul de împo-
vãrate, fiindcã rãnile rãzboiului încã nu se cicatrizaserã. Unii tineri, vãzând
vitregia timpurilor, s-au înscris la alte ºcoli, dacã li s-a permis, iar alþii au
intrat în viaþa de familie.
Pe atunci, ca de altfel ºi azi, oamenii nu erau obiºnuiþi sã vadã cum
„Dumnezeu scrie drept pe rânduri strâmbe”. Persoanele consacrate se adunau
în bisericã pentru ore în ºir de adoraþie, adunau bani ca sã plãteascã Liturghii
pentru timpuri mai bune, se îngrijeau de împodobirea altarelor cu flori, în a-
ºi oferi serviciile la parohie ori de câte ori era necesar aportul lor etc. Încetul
cu încetul, vãzând exemplul lor, alte tinere se apropiau cu sfialã spre a le cere
câte o îndrumare spiritualã, simþind în suflet cã ºi ele ar putea sã-l slujeascã
pe Isus în viaþa consacratã. Autorul este de pãrere cã mulþi tineri îºi datoreazã
chemarea lor rugãciunilor ºi jertfelor acestor persoane alungate din mãnãstiri.
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The author of this editorial claims that in our country, the acception of the
renewal spirit and the application of the 2nd Vatican Council’s pastoral-litur-
gical norms were distorted by the unfavorable social and political conditions
in which the Christians and the shepherds of our Church lived, in the period
of the Council’s sessions development. The Council’s documents are even
today a source of renewal, but the source isn’t enough known, used and
frequented. The 2nd Vatican Council’s doctrine is a good medicine for the
removal of heresies and nowadays temptations, as the heresy of action and the
temptation of material things. The editorial also claims the idea that the 2nd

Vatican Council might become “operational”, if the shepherds and the
Christians, “all together” – this is the Council’s logic – penetrate deeper in the
Council’s mentality.
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ÎPS IOAN ROBU
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The article is a personal testimonial of Bucharest’s archbishop, ÎPS IOAN
ROBU, who recalls of the fact that, until 1990, we shared some, but a little of
the new  Council’s atmosphere, that stirred up the universal Church. The
translation and the publication of the documents was possible only 25 years
after the end of the Council’s sessions (1990). For that time, the Council
arrived as a delayed letter, discovered and hardly read and, generally, without
enthusiasm. Nevertheless, we haven’t experienced an exaggerated application
of the liturgical reforms. Nowadays, even if there are a lot of things to do, the
breath of the Council is still present in our local Church. The new priest gene-
rations and the believers don’t understand the Council’s documents as a delayed
letter, but as an fresh appeal to responsibility and fidelity towards the Church.

PS PETRU GHERGHEL
The discovery of the 2nd Vatican Council  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
The article begins with a pleading for the Church, that goes forward, follows
its path, in spite of the threats and trials that fall upon it. Afterwards, the role
of Councils is presented: they are the keepers of the unaltered redeeming
truth; questions are also formulated concerning the 2nd Vatican Council in the
light of the abnormal situation that our local Church experienced: a long time
without a bishop and separated visibly from the Pope for many years.
Nevertheless, our Church ontologically belonged to the reality of the Church
itself. The central content of the article takes a quick view over Rome – where
the Council took place – and over Iassy, where there was a search of a way to
spread information on the Council: B. Härings’s book The 2nd Vatican Council
for all, and father Ioan Ciuraru had a significant role in this acquaintance
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work with the Council’s documents. Finally, the author of the article asks
himself: what have we achieved of the Christian life, now, 40 years after the
Council’s assembly.

PS AUREL PERCÃ
The moral theology between old and new  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
This article sustains a base idea, namely, that in the moral life domain, there
was always a tendency of „old” to „new” passing. In consequence, the article
shows the way the passing from the casuistry moral to the moral inspired by
the 2nd Vatican Council’s doctrine took place. In succession, the first begi-
nnings of the renewal are presented, in order to find a new model of moral
theology. Anyhow, the passing from „old” to „new” went slow. After the
presentation of the moral theology’s development during and after the ending
of the Council’s sessions, the article shortly presents the main dimensions of
the new moral theology’s model, namely, the personal and commune dimen-
sion. Finally, the renewal situation of the moral theology in the Seminary
(Institute of Iassy), the difficult steps taken to pass from the individualistic,
psychological and juridical mentality of textbooks, to the mentality of manuals
that point out the biblical, historical and ecclesiastical perspective of the moral.

VLADIMIR PETERCÃ
Reflections upon the 2nd Vatican Council  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
The article sustains that all the difficulties that the Council fathers, all
together with the shepherds and the Christians encountered when trying to
penetrate and apply the 2nd Vatican Council’s norms and teachings, were for
the benefit of the Church. Concerning to this, the author of the article
remembers of the lab work that the 1968 generation priests made to prepare
the ecclesiastical music, and refers to it as to one benefic work for the life of
the Church. But the memories of the Council are linked to four great
personalities that he evokes: pope Paul VI, the theologian K. Rahner, the
cardinal König and the bishop R. Lettmann, the last one being cardinal
Döpfner’s secretary, an important person in the social themes’ elaboration of
the Council. Finally, the author asks himself if the Council’s expectations were
fulfilled and to come to something like that, he claims that a permanent
conversion of the Church to the Council’s spirit is required.

EDUARD FERENÞ
A new breath in the dogmatic theology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
The author of the article claims that, when John XXIII started the 2nd Vatican
Council, on the 11th of October 1962, almost an year of his priesthood had
passed. That’s why he can say that he lived his priesthood in the light of the
Council, in the ecclesial and social condition of a communist country hostile
to the Catholic Church, and sequently, to the Council. The conference is a
proof for the conditions in which, as a Catholic priest and theology professor,
beginning with the 1st of January 1962, he knew and applied the 2nd Vatican
Council’s doctrine during his sacerdotal ministry. The testimony contains
three moments: the first refers to the period succeeding the Council; the
second refers to the period of 1967-1975, namely, the years of the Council’s
application in the our ecclesiastical context; the last moment refers to the
period after the Council between 1975-2003.
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CLAUDIU DUMEA
The application of the liturgical reform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
The exposition has as an theme the implementation (term taken from the
„wooden” language of politicians) of the liturgical reform in our context. Reform,
another word discredited by the politicians. When he says „in our context”,
the author means at the Iassy and Bucharest dioceses. It is not a scientific,
systematic, historically documented, exhaustive exposition, but some
personal, fragmented memories from the ‘70-‘80.

Mons ANTON LUCACI
Conciliary breezes over the Iron Courtain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
The author of the article responds to the invitation to present an ecclesiastical
juridical theme or to give a „personal” testimony concerning the 2nd Vatican
Council, choosing for the second variant it is known  the fact that the revision
of the ecclesiastical laws, announced publicly by pope John XXIII the same
time as the decision to summon the Ecumenical Council, was about to
translate in disciplinary norms the Council’s works. The reform of the canonic
legislation was materialized 20 years ago, with the promulgation of the new
Canonic Law Code. The author remembers that, during his studies in Rome,
the law reform „floated in the air, far away, out at sea”, and he underlines the
existence, in that post-conciliary period, of an attitude, pretty much confuse,
hostile to the ecclesiastical law. „That fever that the Church’s body suffered
has passed away”: this is the conclusion of the approximately 450 canonists,
with the occasion of the impressive commemoration of two decades from the
promulgation of the new Canon Law Code  (24.01.1983).
The conciliary breezes over the Iron Courtain towards us can be illustrated by
the Elijah episode, 1Kg 19,11-12: „And behold, the Lord passed by, and a great
and strong wind rent the mountains, and broke in pieces the rocks, before the
Lord, but the Lord was not in the wind; and after the wind an earthquake, but
the Lord was not in the earthquake; and after the earthquake a fire, but the
Lord was not in the fire; and after the fire a still small voice”. Although he
hadn’t any direct contact with the 2nd Vatican Council, the breeze of the Holy
Spirit arrived also to our Church, being spared perhaps from the tempest, the
earthquake and the fire that fell on some sectors of the free world Churches.

FRANCISCA BÃLTÃCEANU
The Romanian translation of the 2nd Vatican Council’s documents  . . . . 64
In the article it is shown that a first Romanian translation was accomplished,
in the given conditions of that time, in the Catholic world of Moldavia, a
translation that passed by in a typed form, in a very exclusive circle, probably
only in the Seminary and among some priests. Once ÎPS IOAN ROBU came
at the lead of the Bucharest Archdiocese, many work possibilities opened here,
in our context. In 1987, he initiated and entrusted a team to make a published
form of the translation, in order to combine the rectitude with the accessi-
bility. In the beginning, it was about a revision of the current translated text;
shortly after, the process came out to implicate a huge work, with approximate
results. Accordingly to his Eminence, a decision was taken to make a new
translation, taking into account, obviously, anytime it was useful, what was
already written.
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The vocation to priesthood and to the consecrated life  . . . . . . . . . . . . . . . 67
The testimony-article shows the fact that the author didn’t have too many
information concerning the 2nd Vatican Council, but hoped in a better change
in the life of the Iassy Dioceses’ Church, tested so hard, starting especially
with 1948, when the Seminaries and convents were closed down. Many
teenagers, having only a small step in reaching out the sacerdotal ideal, and
many aspirants to the consecrated life, even those who vowed votes for life,
had to come back to their so burdened families, because the war wounds
weren’t healed enough. Some young people, seeing the wilderness of those
times, enlisted to other schools, if permitted, and others started the family life.
Then, as today, people weren’t used to see how „God writes straight on skew
lines”. The consecrated persons assembled in the Church for hours of
adoration, gathered money in order to pay Masses for better times, took care
of the altars’ beautification and offered their services to the parish as many
times necessary, etc. Slowly, seeing their example, many young girls shyly got
closed to ask them a spiritual guidance, feeling deep down the urge to serve
Jesus in the consecrated life. The author thinks that many young people owe their
call to the prayers and sacrifices of these persons banned from monasteries.

SHORT TESTIMONIES FROM THE DIOCESE
PR. IOAN SOCIU
About the sacred music  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
DUMITRU PATRAªCU
About the priest’s apostolate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
MONS. ªTEFAN ERDEª
Difficulties in the 2nd Vatican Council’s acception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
IERONIM BUDULAI
Short evocation of the 2nd Vatican Council’s convocation  . . . . . . . . . . . . . 82

HISTORY FILES
VIOLETA BARBU
Local synods in Ukraine, Poland and Constantinople

during the Counter reform age  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
FABIAN DOBOª
The Cotnari Synod - November the 6th 1642  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ARCHIVE FILES
MONS. PETRU PLEªCA
Sermons and correspondence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
PR. MIHAI ROTARU
About the 2nd Vatican Council’s dogmas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

REVIEWS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

CONTENTS12



EDITORIAL

CONCILIULUI AL II-LEA DIN VATICAN,
IZVOR DE REÎNNOIRE

Wilhelm DANCÃ
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi

În 11 octombrie 2002, s-au împlinit patruzeci de ani de la deschi-
derea Conciliului al II-lea din Vatican. Pentru noi – credincioºi laici,
persoane consacrate, seminariºti ºi preoþi –, aceastã aniversare este un
prilej potrivit de aducere aminte a modului în care a fost receptat suflul
conciliar în România (în special în Arhidieceza de Bucureºti ºi Dieceza
de Iaºi), fiindcã astãzi, ca Bisericã, suntem în parte rezultatul unor
opþiuni pastorale din trecutul recent. De la bun început trebuie spus
cã, la noi, receptarea ºi, apoi, raportarea la conciliu nu s-au desfãºurat
în mod normal, cauzele distorsionãrilor fiind diferite totuºi de cele pe
care le-a întâmpinat Biserica din Vest. Dupã cum se ºtie, în vremea
convocãrii ºi desfãºurãrii lucrãrilor conciliului, orânduirea social-politicã
a þãrii noastre nu era favorabilã schimbului liber de idei, cãrþi, infor-
maþii, experienþe ecleziale, dupã cum nu era nici pentru circulaþia
liberã a persoanelor dintr-o parte în alta a Europei. De aceea, în privinþa
cunoaºterii ºi adoptãrii normelor concilare de la Vatican al II-lea în
Biserica localã de Bucureºti ºi de Iaºi s-a fãcut cât s-a putut, în condiþii,
cum spuneam, nefavorabile, ceea ce a pus în luminã prin contrast
pasiunea pânã la jertfirea totalã de sine a unor preoþi destoinici pentru
binele poporului lui Dumnezeu. Despre aceste încercãri de raportare la
conciliu ºi despre pãstorii sufleteºti din acele timpuri vorbesc paginile
de faþã ale revistei „Dialog teologic”, care adunã câteva mãrturii de la
episcopii ºi preoþii în vârstã ce au trãit pe viu anii când aveau loc lucrã-
rile Conciliului al II-lea din Vatican ºi au fost printre primii ce au
cãutat sã punã în aplicare normele liturgice ºi pastorale promulgate de
conciliu. ªi pe aceastã cale, un gând de mulþumire adresat tuturor
acelora care, în Biserica noastrã, au avut de suferit „din cauza” sau
„pentru cauza” conciliului.

O idee sau o pãrere comunã traverseazã comunicãrile ºi mãrturiile
pe care le prezentãm în continuare: deºi au trecut ani buni de la termi-
narea lucrãrilor (37 de ani), Conciliul al II-lea din Vatican este un izvor de
reînnoire care, din pãcate, nu e îndeajuns de cunoscut, trãit ºi frecventat.

De la martorii oculari ce au trãit dincolo de Cortina de Fier aflãm
cã, în perioada imediat urmãtoare conciliului, bucuria reînnoirii conci-
liare a trecut, iar Biserica din Europa de Vest a intrat ca într-un fel de
Vinere Sfântã prelungitã. „Începea Vinerea Sfântã”, spune cardinalul
Suenens, „acesta era timpul morþii lui Dumnezeu, al negãrii lui Isus ca
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Fiu unic al lui Dumnezeu, al contestãrii Bisericii ca sacrament de mân-
tuire. În acelaºi timp, valul de imoralitate, asemenea unei revãrsãri de
ape, inunda lumea; mass-media încurajau decadenþa moralã gravã, la
care societatea permisivã nu reacþiona în nici un fel, având ºi compli-
citatea tãcutã a multor creºtini a cãror grijã primordialã era aceea de a
se arãta înþelegãtori.

În fiecare Bisericã localã au apãrut greutãþile. Cu inima strânsã, am
vãzut cum au plecat din Bisericã mulþi preoþi, cãlugãri ºi cãlugãriþe. Cu
mulþi dintre ei, întâlnirile de rãmas bun au fost deosebit de dureroase.
Aceste despãrþiri fac rãu ºi lasã urme de moarte.

Dar mai erau ºi alte motive de tristeþe: de la terminarea conciliului,
trãirea religioasã scãdea constant ºi peste tot; numãrul chemãrilor
scãdea în mod tulburãtor; noviciatele ºi seminariile se închideau; pãrinþii
creºtini vedeau cum fiii lor ajunºi la maturitate pãrãseau Biserica;
cãminele nu mai erau încãlzite de rugãciunea în comun; creºtinii erau
derutaþi de evoluþia conciliarã; se accentua polarizarea între tendinþe”.
Iar ceva mai departe, cardinalul Suenens adaugã: „credinþa mã asigurã
cã Dumnezeu este prezent printre noi pânã la sfârºitul lumii, ºi cã el
este mai aproape ca niciodatã când întunericul Golgotei îl ascunde de
ochii noºtri”1. 

ªtirile contrastante care veneau din Vest în legãturã cu reînnoirea
coniciliarã îi fãceau pe pãstorii noºtri sã fie extrem de prudenþi. Totuºi,
timpurile respective nu au fost scutite de neajunsuri ºi exagerãri. Vrem
sã ne amintim de ele, pentru cã:

1) fac parte din istoria Bisericii noastre locale ºi explicã într-un fel
opþiunile pastorale de astãzi;

2) ne oferã ocazia de a reveni asupra documentelor elaborate de
pãrinþii conciliari, invitându-ne sã pãtrundem mai adânc în spiritul ºi
mentalitatea lor.

Papa Paul al VI-lea repeta deseori cã mentalitatea conciliului nu a
atins decât o micã parte dintre membrii Bisericii. Acelaºi lucru îl spune
ºi papa Ioan Paul al II-lea în zilele noastre. În ce priveºte mentalitatea
conciliarã de la noi, putem spune cã se face trecerea de la iarnã la
primãvarã, când lumina zilei se mãreºte. Într-adevãr, suntem liberi sã
punem în practicã normele ºi spiritul conciliului. Avem aceastã
posibilitate, deºi, în practicã, nu-i chiar aºa de simplu!

Din pãcate, existã o anume rezistenþã pasivã la documentele conci-
liului atât din partea preoþilor (teologia conciliarã ar fi prea abstractã,
prea înaltã), cât ºi din partea laicilor (care le ignorã aproape total).
Aceastã rezistenþã are mai multe cauze, cea mai importantã fiind
necunoaºterea documentelor. De asemenea, se poate medita asupra
faptului cã nu s-a fãcut destul efort pentru a traduce orientãrile con-
ciliului într-un limbaj mai simplu, pe înþelesul tuturor. Deseori învãþã-
tura conciliului a rãmas un bun descoperit doar de o mânã de credincioºi

1 L.J. SUENENS, Une nouvelle Pentecôte?, Desclée de Brouwer, Paris 1974, 251-252; 254.
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intelectuali. Reînnoirea conciliarã nu a pãtruns în mentalitaea între-
gului popor al lui Dumnezeu, ci a rãmas la nivelul unui grup restrâns
de preoþi ºi credincioºi.

Nu trebuie uitat faptul cã acest conciliu este o datorie care trebuie
îndeplinitã. Conciliul a definit condiþiile necesare pentru ca Biserica
sã-ºi ducã la bun sfârºit misiunea ei de astãzi, iar aceastã lucrare nu se
face în câteva luni sau în câþiva ani. Este vorba de o muncã zilnicã ºi
neîntreruptã.

În consecinþã, este necesarã asimilarea conciliului de cãtre toþi
membrii Bisericii. Este necesar ca spiritul conciliar sã pãtrundã menta-
litatea noastrã, fiindcã el este Cuvântul lui Dumnezeu pentru timpu-
rile de astãzi. Deci, mai întâi trebuie sã intre în mentalitatea noastrã,
apoi va intra ºi în alegerile noastre existenþiale. Numai în felul acesta
Conciliul al II-lea din Vatican va fi „operaþional”2.

Sã amintim faptul cã, pentru a nu rãmâne literã moartã, Conciliul
Tridentin a avut nevoie de patru sute de ani, timp în care a fost
asimilat de clerici, fiindcã acel conciliu era consacrat în chip deosebit
problemelor cu care se confrunta clerul. Mulþi papi – Pius al IV-lea,
sfântul Pius al V-lea, Grigore al XIII-lea – ºi sfinþi – Carol Boromeu,
Petru Canisius, Robert Bellarmin – au depus eforturi mari pentru a
rãspândi, traduce, explica decretele conciliare, pentru a înfiinþa seminarii,
a reforma clerul ºi a promova formarea sa permanentã. Ceea ce se
numeºte Catehismul Conciliului Tridentin sau Catehismul Roman a
fost scris pentru parohi, ca antidot la Catehismul Mare al lui Luther.
Astfel, pentru a deveni operaþional, Conciliul Tridentin a trebuit sã fie
asimilat de clerici. ªi aºa a fost. Dar au fost necesari zeci ºi sute de ani
de muncã permanentã.

Tot la fel, pentru a deveni operaþional, Conciliul al II-lea din Vatican,
„conciliul poporului lui Dumnezeu” trebuie sã fie asimilat de poporul
lui Dumnezeu, laici ºi preoþi, împreunã. Aceasta este logica lui. Trebuie
sã fie asimilat de cei cãrora le este dedicat, în primul rând. Trebuie
asimilat de noi. Dacã nu, zãdãrnicim harul timpului de faþã. Dupã 37
de ani de la terminarea lucrãrilor conciliului ºi dupã 12 ani de libertate
pentru Biserica Catolicã din România, nu este prea târziu sã începem
(sã reluãm?) – preoþi ºi laici împreunã – lectura sistematicã, fragment
cu fragment, a documentelor conciliului pentru a-i înþelege spiritul ºi
pentru a-l pune apoi în practicã. Am auzit cã undeva la Timiºoara, într-o
parohie greco-catolicã, se întâmplã lucrul acesta. Asemenea iniþiative
trebuie încurajte ºi rãspândite peste tot.

Conciliul al II-lea din Vatican s-a nãscut din tradiþia Bisericii. Din
Faptele Apostolilor (cap. 15) aflãm cã tradiþia apostolicã a prevãzut ca,
în caz de conflict sau de probleme grave, creºtinii sã recurgã la soluþiile
pe care le va da un conciliu. Convertirea pãgânilor la creºtinism ºi
dispensarea lor de riturile iudaice a fost problema primului Conciliu de

2 Cf. TH. REY-MERMET, Croire, III, Dorguet-Ardandt, Limoges 1979, 3-23.
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la Ierusalim, prezidat de sfântul Petru, dar provocat cumva de lucrarea
apostolicã a sfinþilor Paul ºi Barnaba. În cele din urmã, „Biserica
întreagã” cade de acord asupra unor probleme pastorale, iar în final se
spune: „Duhul Sfânt ºi noi am hotârît sã nu vi se punã nici o povarã...”.
Deci, în tradiþia creºtinã a Bisericii ziditã pe credinþa sfântului apostol
Petru se face conciliu.

ªi concilii s-au fãcut. În douãzeci de secole de viaþã creºtinã a
Bisericii au fost douãzeci de concilii ecumenice, adicã generale, pentru
cã aceste adunãri periodice ale tuturor episcopilor catolici constituie o
funcþie vitalã a Poporului lui Dumnezeu. Dupã primul Conciliu de la
Ierusalim, au trecut trei secole pânã la Conciliul de la Niceea; tot atât
a trecut de la Conciliul Tridentin (1563) pânã la Conciliul I din Vatican
(1869), care a fost întrerupt dupã opt luni de cãtre Bismark ºi Gari-
baldi. Papa Pius al XI-lea a încercat sã reia lucrãrile acestui conciliu
neterminat în 1923, la fel ºi papa Pius al XII-lea în 1948, dar fãrã
succes.

În 25 ianuarie 1959, la sfârºitul sãptãmânii mondiale de rugãciuni
pentru unitatea creºtinilor, în bazilica „San Paolo fuori le mura”, papa
Ioan al XXIII-lea anunþã în public intenþia de a convoca un sinod diecezan
pentru Roma ºi un conciliu ecumenic pentru Biserica universalã. Cei
18 cardinali prezenþi la ceremonie au rãmas muþi neºtiind ce sã creadã
în acel moment. Totuºi, mai târziu îl vor ajuta pe Ioan al XXIII-lea în
munca de pregãtire ºi desfãºurare a conciliului. Dupã terminarea consul-
tãrilor, care au început în 17 mai 1959 (de Rusalii), papa numeºte, un
an mai târziu (5 iunie 1960), douãsprezece comisii ºi trei secretariate
pentru redactarea schemelor de lucru. În ziua de Crãciun 1961, publicã
bula de deschidere a conciliului în 1962 ºi, într-adevãr, la 11 octombrie
1962, în bazilica „Sfântul Petru”, Biserica Catolicã celebreazã cu mare
solemnitate deschiderea celui de-al XXI-lea conciliu general.

Conciliul va dura pânã la 8 decembrie 1965, ºi se va desfãºura în
patru perioade numite „sesiuni”. De la noi a participat Mons. Petru
Pleºca în calitate de peritus, dar numai la sesiunea a III-a ºi a IV-a3.
Prima reuniune generalã a avut loc în 13 octombrie 1962, la care au
fost prezenþi circa 2300 de pãrinþi conciliari. Pe parcursul celor trei ani
(1962-1965), Conciliul al II-lea din Vatican a produs 16 documente:
patru constituþii – Dei Verbum, Sacrosanctum concilium, Lumen gen-
tium, Gaudium et spes; nouã decrete - Ad gentes, Christus Dominus,
Presbyterorum ordinis, Optatam totius, Apostolicam actuositatem, Per-
fectae caritatis, Unitatis redintegratio, Orientalium Ecclesiarum, Inter
mirifica; 3 declaraþii – Gravissimum educationis, Nostra aetate,
Dignitatis humanae.

„Constituþia” este un document dogmatic cu valoare doctrinalã per-
manentã; „decretul” este un ansamblu de hotãrîri cu caracter practic,
pastoral, disciplinar; „declaraþia” oferã orientãri, adicã direcþii de reflec-
þie ºi de comportament pentru lumea de astãzi.

3 Cf. „File de arhivã” din prezentul numãr al revistei.
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Aceste ºaisprezece documente de la Vatican al II-lea au fost schema-
tizate, discutate, amendate, nuanþate ºi votate în final de aproape toþi
cei 2300 de pãrinþi conciliari. De aceea, trebuie ºtiut cã documentele nu
au fost redactate dupã regulile compoziþiei literare ºi, deci, conþin
pasaje greu de pãtruns la prima lecturã. În ciuda acestor aspecte, ele
pot fi exploatate ca o carierã, ca un filon de aur, pentru cã „Duhul Sfânt
ºi noi am hotãrât sã...” este prezent în fiecare paginã a Conciliului al
II-lea din Vatican.

Acelaºi Duh Sfânt sã întãreascã Biserica din timpurile noastre, care
este ispititã de noi forme de pelagianism (ispita lucrurilor, ispita acþiu-
nii etc.); pe un fond generalizat de neliniºte ºi teamã, documentele
conciliare confirmã credinþa cã „suntem ceea ce suntem prin harul lui
Dumnezeu”. De aceea, sã ne lãsãm conduºi de Duhul conciliului,
pentru a putea trãi spiritul ºi mentalitatea lui.



COMUNICÃRI

DE IERI PÂNÃ ASTÃZI, LA NOI:
CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN

ÎPS Ioan ROBU
arhiepiscop ºi mitropolit de Bucureºti

1. În 1968, când am terminat Seminarul din Iaºi, nu auzisem mai
nimic despre Conciliul al II-lea din Vatican, deºi trecuserã câþiva ani de
la încheierea lui. Citisem, ce-i drept, o carte despre conciliu, Vatican
deux pour tous (Conciliul al II-lea din Vatican pentru toþi), de Bernard
Häring. Seminarul era izolat, ca toatã þara de altfel, ºi veºtile despre
conciliu veneau puþine, pe calea radioului, ºi, apoi, ºi mai puþine soseau
la noi, studenþii ºi elevii din Iaºi; câte un profesor ne mai spunea câte
ceva. Biserica deschisese o fereastrã largã pentru aggiornamento, dar
noi eram prea departe, dupã un zid, ca sã simþim ºi noi ceva din suflul
nou care rãscolea Biserica. Astfel, înainte de hirotonirea preoþeascã,
am învãþat ambele forme de celebrare a sfintei Liturgii, pre ºi post
conciliarã. Tot din 1968, unii parohi, pe cont propriu, au început sã aplice
reforma liturgicã ºi sã celebreze sacramentele, dar mai întâi sfânta
Liturghie în limba românã, conform noului ritual.

În a doua jumãtate a anului 1971 au început sã se trimitã de la Bucu-
reºti (se formase între timp o comisie liturgicã împreunã cu câþiva
preoþi din Dieceza de Iaºi) textele ciclostilate care trebuiau folosite la
celebrarea Liturghiilor în Diecezele de Iaºi ºi Bucureºti. Erau niºte
hârtii urâte, chiar dacã albastrul e frumos; uneori abia puteau fi citite;
unii preoþi în vârstã spuneau cã mai bine era înainte de conciliu, în
latineºte... Pânã sã avem cãrþile liturgice a trecut multã vreme; ºi mai
mult a trecut pânã la traducerea conciliului.

În 1990, deci la 25 de ani de la încheierea conciliului, am tradus ºi
publicat ºi noi documentele. Aº spune, pentru vremea respectivã, cã la
noi conciliul a sosit ca o scrisoare mult întârziatã, rãtãcitã undeva ºi,
în sfârºit, descoperitã ºi cititã anevoie ºi, în general, fãrã entuziasm.

Pânã am plecat la Roma, în 1973, citisem deja actele conciliului; nu
cred cã am înþeles multe, mai ales cã în jurul meu nu vedeam mai nimic
miºcat de conciliu în gândirea noastrã ºi în jurul nostru. ªi totuºi, nu
voi uita niciodatã cum un paroh, ca sã-i convingã pe credincioºi sã
renunþe la plãcuþele prinse pe bãncile bisericii (cu numele familiei),
care indicau dreptul lor exclusiv sã ocupe la slujbe acele locuri, spunea:
„Conciliul al II-lea din Vatican a hotãrât pentru toate bisericile – artico-
lul 32: vor fi eliminate toate plãcuþele de pe bãncile din bisericã; oricine
se aºazã în bancã unde vrea ºi dacã mai gãseºte loc”. „Vã rog sã vã
conformaþi...”, adãuga autoritar parohul. ªi, ca sã nu credem cã nu
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exista o idee clarã privind importanþa conciliului, cineva din bisericã,
dupã ce a ascultat îndemnul parohului „citând” din conciliu, a spus:
„Nu cred cã s-a ocupat conciliul de plãcuþele din biserici...”.
2. Bucuria, entuziasmul pentru conciliu le-am trãit mai întâi la Roma,
ºi cumva chiar mândru cã Biserica noastrã Catolicã ºi-a fãcut timp
pentru reînnoire; ºi-a adunat episcopii din lumea întreagã – ca pentru
un examen de conºtiinþã ºi analizã a propriei vieþi – sã rãspundã la
provocãrile prezentului ºi sã le scruteze pe cele ale viitorului, pentru a-
ºi împlini cu fidelitate misiunea de mamã ºi învãþãtoare.

Nu-mi amintesc ca la Roma sã fi avut cel puþin un curs fãrã trimiteri
la documentele conciliului. Profesorii de la „Academia Alfonsianã”
adoptaserã de câþiva ani buni limbajul conciliului pentru tratarea pro-
blemelor de ordin moral. Îmi amintesc de un curs pe care l-am îndrãgit
mult: Morala evanghelizãrii ºi evanghelizarea Moralei. Ceea ce am
sesizat de la bun început era acest lucru: în locul cunoscutelor referinþe
la Codul de drept canonic, erau nenumãrate trimiteri la Scripturã,
tradiþie ºi la actele conciliului. Conciliul a adus o atmosferã, un suflu
nou în teologie, atât prin documentele sale, cât ºi prin toate comen-
tariile publicate despre aceste documente, o literaturã nouã teologicã,
nume noi de teologi în diferite discipline bisericeºti, o puzderie de
reviste, toate purtãtoare ºi amplificatoare ale vocii conciliului.

Lumea ºcolilor teologice cunoºtea acest suflu nou din bisericã, dar
în mulþimea credincioºilor, cele ale conciliului, ºi aceasta o spun nu
numai despre credincioºii noºtri din România, rãmâneau încã necunos-
cute. De reforma liturgicã au luat act îndatã credincioºii; ºi nu rareori
cu uimire ºi surprindere. Îmi aduc aminte de o comparaþie care cred cã-
i aparþine lui Bernard Häring. Biserica, înainte de conciliu, se asemãna
cu o grãdinã în care plantele evlaviilor crescuserã întratât, încât nu
mai lãsau sã se vadã sacramentele Bisericii, în special Euharistia. Dacã
ºi aceastã comparaþie ºchioapãtã, asemenea altora, ºi mai mult au
ºchiopãtat cei care în zelul aplicãrii reformelor liturgice au eliminat, în
multe pãrþi, aproape total diferitele forme de evlavie; au scos din
biserici atmosfera caldã a exerciþiilor de pietate.
3. Ca profesor la Iaºi, începând din 1977, am încercat sã fiu ºi eu ca ºi
ceilalþi profesori, purtãtor al spiritului conciliului, dupã ce am trecut
prin experienþa romanã ºi dupã ce am mai vãzut prin Europa diferite
urme ale aplicãrii conciliului. Suferinþa începea când mã întrebam ce
bibliografie sã cer, sau dacã sã o cer studenþilor, pentru cã biblioteca
Seminarului era cum era. Documentele conciliului erau netraduse; de
unde comentarii ºi reviste ºi scrieri ale noilor teologi? Din biblioteca
personalã mai dãdeam unele cãrþi, dar ajungeau acestea la câteva clase
de studenþi? Mai apoi însã au trecut anii ºi lucrurile s-au schimbat în
bine, cu o bibliotecã ce poate rivaliza cu cele ale altor seminarii. Ca
trecerea sã nu fie bruscã, ºi ca vechile manuale sã nu fie uitate, ca rigu-
rozitatea ºi precizia din clasicii de specialitate sã treacã prin cunoaº-
tere ºi la studenþii de pe atunci, le mai ceream uneori sã mai citeascã
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ºi din Noldin, în limba latinã. ªi uitam acum sã precizez un lucru la
care þineam: cazuistica vechilor cãrþi dezvoltã imaginaþia ºi oferã, în
acelaºi timp, repere de soluþionare a unor situaþii foarte aparte, când
te afli în confesional, în funcþie de confesor. ªi aºa îl mai recomandam
ºi pe cel amintit mai sus.
4. Dacã la noi s-au fãcut mai târziu cunoscute documentele conciliului,
cel puþin cu atât ne putem mângâia, cã nu am asistat, de exemplu, la o
aplicare exageratã a reformei liturgice; bisericile n-au fost golite de icoane
ºi statui, la noi evlaviile tradiþionale au supravieþuit ºi au mers mai
departe peste timp, îmbinându-se bine cu programele sfintelor Liturghii,
care ºi ele au cãldura lor prin cântecele ºi participarea credincioºilor. 

Îmi amintesc cu neplãcere de nedumerirea unui preot strãin care
ne-a întrebat ce rugãciune am fãcut la sfârºitul Liturghiei. A trebuit
sã-i explic cã era rugãciunea Îngerul Domnului... pe care, oricum, chiar
dacã era în limba românã, trebuia s-o identifice în mod normal.

Prin orele de catehezã, conferinþe ºi predarea religiei în ºcoli, prin
cãrþile ºi revistele noastre, continuã creºterea cunoaºterii acestui Sacro-
sanctum concilium, privire seninã ºi iubitoare spre Dumnezeu, spre
om, Bisericã ºi lume, care te fac sã te simþi viu în trupul lui Cristos viu,
care este Biserica, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã.

ªi sigur cã ne mai rãmân multe de fãcut pentru a rãspândi ºi trãi
spiritul Conciliului al II-lea din Vatican, chiar acum când unii au ajuns
deja cu gândul la convocarea unui nou conciliu.

Astãzi, chiar dacã ne aflãm la mulþi ani distanþã faþã de încheierea
Conciliului al II-lea din Vatican, cred cã suflul acestuia este prezent în
Biserica noastrã localã ºi, în acelaºi timp, universalã; cred cã gene-
raþiile noi de preoþi ºi credincioºi nu-i percep documentele ca pe o scri-
soare întârziatã, ci ca pe un apel mereu proaspãt la rãspundere ºi
fidelitate faþã de Templul Duhului Sfânt, care este Biserica, locuirea lui
Dumnezeu cu oamenii; cred cã noua stare de veghere pe care a adus-o
conciliul în Bisericã dãinuie ºi va dãinui încã.



DESCOPERIREA
CONCILIULUI AL II-LEA DIN VATICAN

PS Petru GHERGHEL
episcop de Iaºi

Biserica îºi urmeazã calea:
merge înainte – înainteazã în larg

Fiind un organism viu, Biserica, trupul mistic al lui Cristos, se
bucurã de o creºtere continuã, aºa cum un trup omenesc se dezvoltã
treptat, urmând acel program genetic pe care oamenii, în general, nu-l
cunosc, dar îl experimenteazã zi de zi. Sunt clipe în viaþa omului când
toate merg bine ºi progresul este vizibil, sunt însã momente grele, de
cumpãnã, când viaþa fie stagneazã, fie înainteazã cu greutate.

Pentru BisericÃ, în general, acest drum, odatã început, continuã sã
creascã ºi sã se maturizeze dupã programul stabilit de divinul înte-
meietor. Spre deosebire de realitatea trupului fizic, care are o limitã ºi
moare, trupul mistic al Bisericii are o destinaþie veºnicã, cãci, o datã
început, el nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui,
aºa cum ºtim cã s-a întâmplat cu Cristos, capul acestui trup, care, o
datã înviat din morþi, nu mai moare, ci este veºnic viu. Ne bucurãm sã
descoperim ºi sã experimentãm acest adevãr împreunã cu sfântul Paul
ºi cu primii creºtini, prezenþi în Roma:

Aºadar, am fost înmormântaþi împreunã cu el prin botez în moartea lui
pentru ca, dupã cum Cristos a înviat din morþi prin gloria Tatãlui, la fel ºi
noi sã umblãm într-o viaþã nouã. Cãci dacã am fost împreunã sãdiþi într-o
moarte asemãnãtoare cu a lui, la fel vom fi în înviere, ºtiind bine cã omul
nostru cel vechi a fost rãstignit împreunã cu el, pentru ca trupul pãcatului
sã fie nimicit, aºa încât sã nu mai fim sclavii pãcatului, fiindcã cel care a
murit a fost eliberat de pãcat.
Dar dacã am murit împreunã cu Cristos, credem cã vom ºi trãi împreunã
cu el, ºtiind cã Cristos cel înviat din morþi nu mai moare, moartea nu mai
are nici o putere asupra lui (Rom 6,3-9).
Noi, prin botez, am intrat în aceastã realitate a trupului mistic al lui

Cristos, în Bisericã, ºi credem cã vom avea soarta lui, o viaþã fãrã de
sfârºit. Asigurarea datã de însuºi Isus Cristos, când l-a ales pe Petru sã
fie în fruntea apostolilor ºi piatra pe care sã fie clãditã Biserica, nu mai
are nevoie de alte argumente: „Tu eºti Petru ºi pe aceastã piatrã voi
zidi Biserica mea ºi porþile iadului nu o vor birui” (Mt 16,18).

Chiar dacã greutãþile curg, valurile cresc sau furtunile se înteþesc ºi
se nãpustesc asupra ei, chiar dacã întunericul nopþii, a încercãrilor, o
fac sã sufere, ea este opera lui Cristos ºi rãmâne pânã în veºnicie, unde
toate se vor desãvârºi în Cristos ºi vor fi încredinþate Tatãlui, ca Dum-
nezeu sã fie totul în toþi (cf. 1Cor 15,24-28).
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Rolul conciliilor
Noi ºtim cã Mântuitorul, întemeind Biserica, i-a trimis pe cei doi-

sprezece apostoli ºi pe ceilalþi ucenici, ºi ei, întãriþi ºi luminaþi de
Duhul Sfânt care a coborât în ziua de Rusalii, pornesc în toatã lumea
sã vesteascã evanghelia pânã la marginile pãmântului, ºi astfel, sã
semene peste tot cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dum-
nezeu nu a fost primit peste tot la fel ºi nu a încolþit la fel în toate inimile,
întrucât ºi popoarele, ºi persoanele la care a ajuns au fost diferite.

Cu toþii ºtim cã, atunci când vorbim despre credinþã, avem doi
factori, elementul uman ºi cel divin. Dacã elementul divin e mereu
identic, neschimbãtor, elementul uman este diferit de la om la om, de
la popor la popor, e capabil de greºeli, de diverse manifestãri, chiar ºi
contrare, ºi poate cu adevãrat lãsa loc la apariþia buruienilor, la creºterea
neghinei, cum ºtim cã s-a întâmplat atunci când diavolul a aruncat
neghina în lanul de grâu (cf. Mt 13,25).

Pentru pãstrarea adevãrului nealterat, apostolii ne-au lãsat exem-
plul lor, stabilind crezul apostolic împreunã, cum ºtim deja din Faptele
Apostolilor ºi din scrierile sfântului Apostol Paul (cf. Fap 6,2).

Acelaºi lucru urma sã se întâmple în continuare în Bisericã. ªi aºa
s-a întâmplat cu primele sinoade ecumenice, începând cu cel din Niceea
(325), din Asia Micã, pentru combaterea arianismului, continuând apoi
cu Conciliul I din Constantinopol (381), Conciliul din Efes (431), Conciliul
din Calcedon (451), Conciliul al II-lea din Constantinopol (533), Con-
ciliul al III-lea din Constantinopol (681), Conciliul al II-lea din Niceea
(787), Conciliul al IV-lea din Constantinopol (869-870), ºi apoi cu cele
din Biserica apuseanã: Conciliul I din Lateran (1123), Conciliul al II-lea
din Lateran (1139), Conciliul al III-lea din Lateran (1179), Conciliul al
IV-lea din Lateran (1215), Conciliul I din Lyon (1245), Conciliul al II-lea
din Lyon (1274), Conciliul din Vienne (1311-1312), Conciliul din Con-
stanz (1414-1418), Conciliul din Florenþa (1439-1444), Conciliul al V-lea
din Lateran (1512-1517), Conciliul Tridentin (1545-1563), Conciliul I
din Vatican I (1870), Conciliul al II-lea din Vatican (1962-1965).

Zilele pe care le trãim ne fac contemporani cu marele eveniment al
Bisericii din ultimele decenii ale celui de-al doilea mileniu ºi ne aflãm
din plin sub influenþa lui beneficã ce a rãspândit-o în lume: Conciliul
ecumenic al II-lea din Vatican.

Întrebãri actuale
Am procedat la aceastã scurtã pledoarie pentru a mã întoarce la

subiectul nostru, la realitatea Bisericii noastre locale, în raport cu
Biserica universalã de care este strâns legatã ºi de la care primeºte
forþa ºi seva, pentru cã izvorul vieþii ei este Cristos, capul ce a orânduit
ca poporul cel nou sã fie clãdit ºi structurat pe fundamentul apostolilor,
construcþie care îl are ca piatrã de temelie pe însuºi Domnul nostru
venit pe pãmânt.
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În ultimii ani, noi, ca Bisericã localã, am avut o situaþie de douã ori
anormalã. Mai întâi o perioadã lungã nu am avut episcop, ºi apoi am
fost separaþi fizic ºi vizibil de capul vãzut al Bisericii, Sfântul Pãrinte
papa, pentru mulþi ani. Un lucru sigur nu a putut fi anulat, de nici o
forþã pãmânteascã, apartenenþa noastrã ontologicã la însãºi realitatea
Bisericii. Am aparþinut la Biserica universalã ºi ne-am bucurat chiar
dacã nu am putut vedea cu ochi pãmânteºti aceastã realitate ºi nu ne-am
putut bucura din plin de aceastã binecuvântatã comuniune spiritualã.
Suntem totuºi beneficiarii lucrãrii Duhului Sfânt care trece peste grani-
þele ºi limitele umane ºi ne lumineazã ºi pe noi, fiii acestei Biserici locale.

La acest moment retrospectiv, când nu se împlinesc nici 41 de ani de
la începutul ºi terminarea Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965),
ne întoarcem totuºi în timp sã marcãm acest eveniment istoric din
viaþa Bisericii ºi acest adevãrat dar pentru Bisericã ºi omenire.

Cum de a fost posibil? 
Voi încerca sã prezint doar câteva realitãþi ºi, între ele, trei perso-

nalitãþi.
a) Mai întâi, conciliul a fost ºi va rãmâne un adevãrat kairos,

datoritã harului special oferit Bisericii sale de Întemeietorul ei: „Iatã,
eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la sfârºitul lumii” (Mt 28,20).

b) Apoi, datoritã lucrãrii miraculoase a Duhului Sfânt care a aºteptat
atâta timp ºi a intervenit în istorie prin marea figurã a unui papã (pen-
tru unii de tranziþie), Ioan al XXIII-lea. De fapt, este o adevãratã surprizã
a lui Dumnezeu pentru întreaga omenire ºi, desigur, pentru Bisericã.
Marele Yves Congar vorbea despre Ioan al XXIII-lea ca un „dar uriaº”
fãcut de Dumnezeu Bisericii din zilele noastre. Ajuns papã în anul
1958, la mai puþin de un an (la 25 ianuarie 1959), face cunoscutã lumii
intenþia de a convoca un conciliu ecumenic. Toþi au rãmas surprinºi.
Pânã ºi cardinalii ºi-au arãtat ºovãiala. Din cei 74 care au fost consul-
taþi, au rãspuns doar 25 la apelul papei, ºi din cei 25, doar 7 au venit
cu propuneri concrete. Filmul care a fost prezentat dupã beatificarea
sa este grãitor: rãmãsese aproape singur, nimeni ºi nimic nu a putut sã-i
ºteargã din minte înflãcãrarea pentru convocarea conciliului.

Ce voia acest papã, „aproape trecut”, prin conciliu?
Dorea sã aºeze adevãrurile de credinþã într-o luminã nouã, aºa încât

ele sã rãspundã la problemele societãþii de azi, la problemele ºi reali-
tãþile omului modern. Celelalte probleme – unirea în credinþã, reformele
liturgice, a structurilor bisericeºti – s-au adãugat rând pe rând.

A dorit un aggiornamento pentru întreaga Bisericã ºi pentru mem-
brii ei.

Gândul pe care l-a avut i-a cuprins întreaga viaþã ºi operã. Încet-încet,
colaboratorii sãi ºi majoritatea episcopilor s-au deschis pentru o ase-
menea aventurã. O putem numi o adevãratã aventurã spiritualã care a
cuprins apoi întreaga Bisericã ºi întreaga societate.
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Sesiunea I a conciliului s-a deschis la 11 octombrie 1962, cu pre-
zenþa a 2540 de pãrinþi din cei 2908 invitaþi. La 8 decembrie 1962,
pãrinþii conciliari au plecat acasã edificaþi de problemele ce stau în faþa
întregii Biserici, fãrã nici o decizie.

La 3 iunie 1963, Ioan al XXIII-lea moare, cutremurând din temelii
întreaga Bisericã ºi societate. 

Ce va fi acum? 
Unii credeau cã totul s-a terminat. Alþii sperau într-o schimbare,

într-o întoarcere la cele dinainte, alþii aºteptau noi surprize din partea
lui Dumnezeu. 

Temerile ºi aºteptãrile unora s-au spulberat când a fost ales Giova-
nni Battista Montini, care nu numai cã nu a întrerupt conciliul, ci l-a
continuat, cu o nouã ºi deosebitã însufleþire ºi profunzime.

Din nou a intervenit Duhul Sfânt, alegând un om sfânt, integru,
profund ºi dedicat Bisericii pânã la cea din urmã fibrã a sufletului.

Sub îndrumarea sa, conciliul a continuat cu sesiunea a II-a
(29.09.1963 – 4.12.1963), apoi cu sesiunea a III-a (14.09.1964 – 21.11.1964),
ºi sesiunea a IV-a (14.09.1965 - 8.12.1965).

Munca depusã în aceste trei sesiuni a fost încununatã de succes, pentru
cã s-au promulgat 16 documente: 4 constituþii, 9 decrete ºi 3 declaraþii.

Cu aceasta, conciliul a putut fi considerat ca o adevãratã manifes-
tare a lui Dumnezeu, o epifanie – Hoc signum magni regis est –, deve-
nind astfel evanghelia timpului nostru.

De la Roma la Iaºi
La un asemenea eveniment, Biserica noastrã localã a participat în

patru moduri. 
Mai întâi a ºtiut, a luat act, a tãcut ºi a aºteptat.
Apoi a avut un martor, observator ºi participant la ultima parte, în

persoana episcopului Petru Pleºca (consacrat în 1965), care ne-a infor-
mat despre eveniment ºi apoi a adoptat un timp de temporizare ºi
aºteptare.

În cel de-al treilea rând, printr-o angajare, aº numi-o de pionierat,
în a cunoaºte ºi a aplica normele Conciliului al II-lea din Vatican din
partea unor lideri spirituali – preoþi profesori –, oprindu-mã în special
asupra unuia, pe care îl voi numi mai jos.

În al patrulea rând, încã înainte de schimbãrile politice din România,
prin aplicarea unor norme în domeniul liturgiei, a teologiei dogmatice
ºi morale ºi a predãrii Sfintei Scripturi în cadrul învãþãmântului
teologic.

În ultimul rând, publicarea ºi popularizarea documentelor conci-
liului prin introducerea lor mai întâi pentru uz intern, în Seminar ºi
prin unele biserici, ºi apoi prin publicarea lor, în formã provizorie, sub
coordonarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureºti, în noiem-
brie 1990.
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Din aceste note prezentate referitoare la noi, vreau sã acord câteva
rânduri unui nume pe care cred cã aº putea sã-l compar cu mari perso-
nalitãþi ale Bisericii universale (cu Maximilian Kolbe), pentru cã nu
numai cã a auzit, a iubit conciliul, dar s-a oferit sã-l facã cunoscut, cu
mari riscuri, atât din partea autoritãþilor laice, cât ºi din partea auto-
ritãþii bisericeºti. Despre el probabil vor mai trebui scrise multe, ºi pe
frontispiciul editurilor noastre, fie la Iaºi, fie la Bucureºti, ar trebui sã-i
dãltuim numele: Ioan Ciuraru – pãrinte spiritual ºi tipograf.

La pierderea lui pentru aceastã lume, am dorit sã încadrez persoana
ºi opera sa în aceste cuvinte: Fuit sacerdos victimae suae, et victima
sacerdotii sui – în traducere  largã A fost preotul victimei sale ºi victima
preoþiei sale.

Nu exagerez spunând cã pentru noi a fost un fenomen pe care mulþi
nu l-au înþeles, iar noi nu puteam þine pasul dupã el. Era de o trãire
impresionantã, de o încãpãþânare cu totul specialã în a face bine, în a
scrie, multiplica ºi publica tot ce era posibil, de la foi volante, la cursuri,
calendare, ºi cãrþi. Era un neliniºtit ºi nedormit multiplicator ºi tipo-
graf în Seminar, în condiþii de clandestinitate ºi apoi la Bucureºti ºi
Buzãu, sub acoperirea cvasi-oficialã a Arhiepiscopiei, a Mons. Augustin,
care, de fapt, nu ºtia ºi nu trebuia sã ºtie totul despre activitatea
publicisticã a centrului de multiplicare de la Buzãu.

Acum, când avem atâtea edituri, tipografii, centre de difuzare a docu-
mentelor, cãrþilor ºi a materialelor, ne vine destul de greu sã ne întoarcem
la acele timpuri. Sã le evocãm pentru cã ele au fost ºi rãmân atât de
frumoase ºi valoroase. Trebuie sã-i facem nu una, ci multe statui,
acestui pãrinte tipograf, I. Ciuraru.

Conciliul al II-lea din Vatican pentru toþi
Intenþia organizatorilor de a oferi pentru Conciliul al II-lea din

Vatican o retrospectivã vãzutã ºi de cei care au trãit acele clipe ale con-
ciliului, ce se desfãºura undeva departe, într-o lume liberã cu care noi
nu aveam legãturi, mi se pare deosebit de beneficã. Ne putem verifica
pe noi înºine în lumina marelui mister al Bisericii ºi putem descoperi
modul cum Dumnezeu ºtie sã facã surprize pentru poporul sãu.

Trãiam ºi participam la viaþa ºi activitatea Bisericii fãrã sã realizãm
acest fapt. Am beneficiat de contribuþia întregii Biserici pe cãi nebãnuite,
trecând peste bariere, peste opreliºtea impusã de regim, pe undele radio-
ului, a unor cãrþi apãrute prin minune între noi ºi, desigur, prin lucrarea
tainicã a Duhului Sfânt.

Ca preoþi ºi, mai târziu, ca profesori, întorºi în Seminar pentru for-
marea viitorilor apostoli, noi înºine lipsiþi de tezaurul conciliului, cu greu
am putut beneficia ºi transmite noile linii formative. Am putea spune
cã eram cumva rupþi de documentele bisericeºti ºi, într-un fel, vãduviþi
de informaþiile ºi datele noi din domeniile vieþii intelectuale ºi spirituale.

Într-un astfel de context, apariþia cãrþii Conciliul al II-lea din Vatican
pentru toþi ni s-a pãrut ca o manã cereascã, chiar ca o micã revoluþie.
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Era o întâlnire mai pe larg ºi mai pe înþelesul nostru cu marile pro-
bleme frãmântate în conciliu ºi stabilite ca o nouã formã de viaþã pentru
fiecare membru al Bisericii.

Aceastã lucrare, datoratã în exclusivitate pr. Ioan Ciuraru, ni s-a
pãrut epocalã; o lucrare de referinþã pentru orice profesor, preot ºi semi-
narist. Rãspândirea ei printre noi a fost clandestinã, fãrã nici un aviz
ºi chiar fãrã binecuvântarea oficialã bisericeascã. Era material pentru
uzul intern ºi pe rãspundere proprie.

Reþin ºi astãzi ecoul acestei lucrãri printre noi ºi teama ca nu cumva
sã fie descoperitã de cineva din aparatul de control. Dacã vã uitaþi bine,
n-a fost trecut nici autorul, nici data traducerii ºi multiplicãrii.

Aceastã lucrare apãrutã imediat dupã conciliu sub semnãtura unui
mare teolog, Bernard Häring, ºi tradusã la noi dupã 10 ani (1975) de la
încheierea conciliului, a marcat un moment de cotiturã pentru faptul
cã, din acest moment, au început sã aparã în Seminar ºi alte traduceri,
bineînþeles, în exemplare  multiplicate la maºinã, iar în þarã, la nivel
central, s-a trecut la traducerile misalului ºi a ritualurilor de cãtre o
comisie mixtã stabilitã de cãtre ierarhii din Bucureºti ºi Iaºi.

Concluzie
Cred cã retrãirea experienþelor din acele momente ale Bisericii univer-

sale ºi, mai ales, ale Bisericii noastre locale, ne face sã constatãm cã
Biserica lui Cristos e vie, e dinamicã ºi mereu se reînnoieºte.

Strãduinþa de a pãtrunde în conþinutul profund al conciliului, lupta
de a-l aplica în toate sectoarele vieþii bisericeºti, tensiunile care le-a
generat dorinþa de a fi cât mai prompþi în aplicarea normelor liturgice,
mai ales, introducerea limbii materne în celebrarea Sfintei Liturghii ºi
a sacramentelor, ne fac astãzi sã admirãm lucrarea Duhului Sfânt, care
nu se lasã întrecut în descoperirea cãilor de aplicare a inspiraþiilor sale
ºi de propovãduire a mesajului evanghelic, la toate popoarele ºi în toate
timpurile.

Astãzi, putem spune cã tezaurul conciliului s-a deschis înaintea
ochilor noºtri ºi nu mai suntem împiedicaþi de ordinele politice sau de
ziduri separatoare de lume, sã nu-l aplicãm. 

Rãmâne o întrebare: Noi, la 40 de ani, ce-am fãcut cu viaþa noastrã
creºtinã în lumina acestui mare dar fãcut de Duhul Sfânt Bisericii lui
Cristos?
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PS Aurel PERCÃ
episcop auxiliar de Iaºi

1. De la morala cazuisticã la morala
Conciliului al II-lea din Vatican
Începând cu jumãtatea secolului al XX-lea, situaþia reflecþiei

teologico-morale este caracterizatã de abandonarea progresivã a unui
mod de înþelegere ºi trãire a imperativului moral, care a fost dominant
în Bisericã pentru mai mult de trei secole. Ne referim la morala cazu-
isticã, pe care o vom prezenta pe scurt în geneza ºi evoluþia sa, înainte
de a-i constata dispariþia treptatã din orizontul teologic.

Descrierea acestui tip de teologie moralã ne va ajuta sã avem o
viziune mai completã a dezvoltãrii istorice a moralei creºtine ºi, mai
ales, sã înþelegem în ce constã aceastã trecere a teologiei morale de la
„vechi” la „nou”.

În istoria teologiei morale, perioada post-tridentinã ocupã un loc
important. Începutul moralei ca disciplinã independentã coincide cu
apariþia moralei cazuistice.

În zorii secolului al XVII-lea, mai precis în anul 1600, apariþia
lucrãrii Institutiones morales a spaniolului Juan Azor însemneazã
naºterea unui gen literar nou în teologia moralã. Desprinsã de acum
înainte de filozofia vie, de dogmã ºi chiar de o teologie moralã specu-
lativã, strãinã spiritualitãþii ºi misticii, aceastã Theologia moralis
practica va fi numitã în mod pompos Theologia moralis1.

Începând cu aceastã datã ºi suplinind uneori Codul de drept canonic,
teologia moralã rãmâne fidelã planului ºi metodei definite de Ratio
studiorum din cadrul Colegiului Roman. Pentru prima oarã în istoria
teologiei morale, morala  a dobândit o autonomie proprie; ea nu mai
depindea de alte discipline; studierea virtuþilor morale, de exemplu, a
credinþei, nu mai pornea , ca, de pildã, în Petru Lombardul, de la între-
barea ciudatã a vechilor scolastici: „Isus Cristos a avut credinþã ?” 

Morala cazuisticã îºi are antecedentele sale istorice în Cãrþile peni-
tenþiale ºi în Summae per confessores. Trecerea de la aceastã fazã la
noul gen al moralei cazuistice, prezentã în Institutiones morales, repre-
zintã deja o evoluþie a acestei discipline faþã de secolele precedente,
dictatã de spiritul Conciliului Tridentin, mai ales pornind de la admi-
nistrarea sacramentului penitenþei, care cerea declararea exactã a
pãcatelor dupã numãr, specie ºi împrejurãri, ceea ce a dus la aprofundarea

1 Cf. L.VEREECKE, Introduzione alla storia della teologia morale, Roma, 1969, 66.
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problemelor de teologie moralã. Dezvoltarea istoricã a moralei cazuis-
tice, dupã ce s-a consumat separarea de dogmaticã, este cuprinsã între
secolele XVII-XX, pânã la Conciliul al II-lea din Vatican (pentru a indica
un moment determinant).

Exigenþa reînnoirii metodei ºi a conþinutului s-a fãcut simþitã înãun-
trul ºi în afara Bisericii deja din jurul anilor ’50. Era deja clar cã morala,
elaboratã de Conciliul Tridentin ºi dupã aceea, nu mai fãcea faþã  la
schimbãrile empirice ºi conceptuale ce au intervenit de-a lungul veacu-
rilor. Pe de altã parte, nu se notau mari semne de schimbare, aºa încât,
la deschiderea Conciliului al II-lea din Vatican, reflecþia moralã a ajuns
nepregãtitã. Teologii moraliºti convocaþi la conciliu erau puþini, mai
mult chemaþi într-o perioadã ulterioarã pentru elaborarea a ceea ce
acum este constituþia pastoralã Gaudium et spes (voi reveni asupra
acestui moment al conciliului).

Am voit sã amintesc de aceastã perioadã din istoria teologiei morale
pentru a avea o viziune mai completã a dezvoltãrii istorice a acestei disci-
pline ºi pentru a vedea cã a existat mereu o tendinþã de trecere de la
„vechi” la „nou”.

Morala se califica în mod prevalent, ba chiar în exclusivitate, în a aminti
„ceea ce nu trebuie fãcut”, ºi nu „ce trebuie fãcut”; teologia moralã era
mai expertã în analiza pãcatelor ºi a deosebirii lor dupã gen ºi specie,
mai puþin în prezentarea virtuþilor ºi valorilor; mai preocupatã de for-
marea conºtiinþelor în particular ºi mai puþin a conºtiinþei publice (econo-
mie, culturã, politicã, etc.); mai atentã sã evalueze actul uman consi-
derat în sine ºi mai puþin preocupatã de a-l prezenta în contextul vieþii
personale ºi comunitare.

Teologia moralã, care se învãþa în seminarii ºi universitãþile ponti-
ficale, era aproape în întregime pãtrunsã, în toate tratatele sale, de Codul
de drept canonic ºi civil; cu alte cuvinte, se învãþa mai mult dreptul
decât morala, cu rezultatul propunerii unei morale legaliste ºi cazuis-
tice, o moralã redusã la un ansamblu de norme ºi de precepte pozitive,
civile ºi eclezistice.

Recunoscând meritul ºi importanþa acestui mod de a prezenta proble-
mele de teologie moralã, impuse de contextul istoric al Bisericii, putem
prezenta schematic urmãtoarele deficienþe2.

Ruptura moralei de sinteza teologicã: nu este vorba de separare ca
disciplinã autonomã, ci de ruptura de izvoarele reale autentice de unde
trebuie sã izvorascã angajarea creºtinului: ruptura de Sfânta Scripturã,
ruptura de teologie (cristologie, ecleziologie, teologia sacramentarã).

Legalismul exagerat: morala cazuisticã s-a nãscut ºi s-a dezvoltat
într-un mediu legalist ºi acest legalism  al moralei cazuistice apare în
mod special în importanþa acordatã „obligaþiei” (datoriei, ascultãrii etc.);
în importanþa primitã din partea legii pozitive, mai ales a celei bise-
riceºti; în pozitivismul teologic ºi pragmatismul moral (metoda pozi-
tivã în predarea teologiei).

2 Cf. M. VIDAL, Manuale di etica teologica, I. Morale fondamentale, Assisi 1994, 130-132.
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Pozitivismul moral practic a dominat ºi morala cazuisticã: acorda
un loc important argumentului de autoritate (o citare biblicã, un docu-
ment al magisteriului, pãrerea unanimã a teologilor moraliºti); ºi apoi
marea preocupare pentru deducerea unor principii care trebuiau accep-
tate în mod indiscutabil, dar nu pentru a da o bazã valorilor morale.

Ruptura de filozofie; morala post-tridentinã a suferit din cauza
lipsei de dialog cu gândirea filozoficã din timpul sãu. În timp ce sfântul
Toma a construit edificiul sãu moral într-un dialog continuu cu Aristotel,
teologii moraliºti nu au þinut cont de curentele ideologice ale epocii lor.

Legãtura excesivã cu practica penitenþialã: morala cazuisticã, fiind
debitoare Sumelor pentru confesori , a avut o relaþie directã ºi imediatã
cu practica penitenþialã. De aceea, manualele de moralã cazuisticã sunt
gândite pentru confesori. Aceastã legãturã excesivã cu practica peniten-
þailã a dat moralei anumite accente: predilecþia pentru determinarea
pãcatelor (cu consecinþa imediatã a unei „morale a limitei sau a mini-
mului”); insistenþa asupra cazului concret, cu reducerea la un tip de
„moralã a actelor”; prevalenþa punctelor practice cu referinþã imediatã
la practica sacramentului spovezii.

Istoria teologiei morale a cunoscut diferite modele în intenþia sa de a
prezenta angajarea eticã a creºtinilor, dorind, în acelaºi timp, sã rãmânã
fidelã mesajului evanghelic ºi situaþiei schimbãtoare a fiecãrei epoci.

În ultima parte a secolului al XX-lea a început definirea unui alt
model de teologie moralã, care intenþiona sã însumeze originalitatea
genuinã a evangheliei ºi adaptarea ei la situaþia omului actual. În lipsa
unei denumiri acceptate în mod unanim, putem da numele de moralã
reînnoitã.

2. Reînnoirea Conciliului al II-lea din Vatican:
configurarea unui model nou de teologie moralã

Primele începuturi de reînnoire
Evenimentul eclezial al Conciliului al II-lea din Vatican marcheazã

sfârºitul moralei cazuistice sau post-tridentine ºi începutul unei perioade
noi în  istoria teologiei morale. Acest sfârºit a avut nuanþele unei „vic-
torii” pentru unii ºi ale unei „înfrângeri” pentru alþii. Se încheia  perioada
manualelor denumite Institutiones morales ºi începutul altei perioade,
aceea a moralei reînnoite sau a moralei dupã Conciliul al II-lea din
Vatican3.

Trecerea de la morala cazuisticã la morala reînnoitã nu a fost
uºoarã (aºa cum, de altfel, nici acum nu este uºor sã armonizãm toatã
învãþãtura moralei cu spiritul promovat de Conciliul al II-lea Vatican).
Reînnoirea teologiei morale nu a fost o operã aºa de uºoarã, cum au
crezut mulþi teologi ºi aºa cum constatãm ºi noi în mediul nostru. Este

3 Cf. PH.DELHAYE, „L’utilisation des textes du Vatican II en theologie morale”, în
Revue Theologique de Louvain 2 (1971) 422.
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ºi firesc; a implanta o moralã de tip nou pe un teren ocupat pentru
atâta timp de morala cazuisticã este destul de greu.

Trebuie sã subliniez faptul cã, în ciuda unor centre de studii
teologice care susþineau reînnoirea în domeniul teologiei morale, în
ajunul ºi chiar în timpul desfãºurãrii conciliului continuau sã aparã
ediþii de manuale de moralã cazuisticã (la noi a ajuns, printre altele,
manualul lui Van Kohl); ºi nu este greu sã intuim neîncrederea multora
faþã de reînnoirea acestei discipline. 

Fiind în imposibilitatea de a fi la curent cu aceste tentative de reîn-
noire, chiar cu documentele conciliului în faza de desfãºurare, în Semi-
narul nostru s-a continuat predarea teologiei morale dupã sistemul
cazuistic, cunoscut fiind manualul lui Noldin în trei volume: De Prin-
cipiis, De praeceptis, De Sacramentis, ºi broºura De castitate. 

Fãrã a condamna acest sistem de predare a moralei, trebuie sã
recunoaºtem meritul lui, fiindcã o mare parte dintre preoþii noºtri s-a
format în spiritul moralei cazuistice. De aceea, a existat ºi existã
pentru mulþi revenirea la expresia „morala cazuisticã”; este greu sã se
treacã la o formã care cere o capacitate de a lega morala de celelalte
discipline teologice. Dar odatã cu pãtrunderea spiritului promovat de
Conciliul al II-lea din Vatican, s-au fãcut simþite ºi dorinþele de reîn-
noire ºi în contextul seminarului nostru.

De altfel, trecerea de la „vechi” la „nou” în domeniul teologiei morale
a fost lentã ºi pentru conciliu.

Teologia moralã în desfãºurarea conciliului
În intenþia conciliului a fost ºi abordarea teologiei morale, însã nu

în faza pe care o cunoaºtem din documentele finale, ci în faza iniþialã.
Conciliul urma sã trateze despre teologia moralã într-o schemã

intitulatã De ordine morali, pregãtitã de un grup de moraliºti romani
de tip conservator. Forma sa urma metodologia de condamnare:
condamnarea erorilor actuale în domeniul moralei. Aceastã schemã a
fost respinsã în ansamblul ei ºi nu a fost substituitã de nici o altã
schemã care sã reuneascã referinþele la reînnoirea teologiei morale.
Acest fapt explicã vicisitudinile la care a fost supusã morala în timpul
desfãºurãrii conciliului. Pentru ce motiv?

Istoria conciliului demonstreazã cã marile texte adoptate sunt dato-
rate unor eforturi teologice care le-au precedat. Acesta este cazul litur-
giei, ecleziologiei, exegezei. Or, miºcarea în favoarea reînnoirii moralei
a fost relativ exclusã; pe de altã parte, la conciliu au participat puþini
teologi moraliºti; majoritatea episcopilor prezenþi erau specialiºti în
exegezã ºi dogmaticã; alegerea  experþilor (periti) i-a exclus aproape în
totalitate pe teologii moraliºti favorabili noilor tendinþe.

A trebuit sã mai treacã mult timp pânã când a venit ºi rândul
moralei, ºi aceasta a coincis cu pregãtirea schemei pentru constituþia
pastoralã Gaudium et spes. Consecinþele sunt paradoxal fericite,
pentru cã în acest document se va cãuta gãsirea unei noi formulãri a
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imperativelor credinþei în concordanþã cu Sfânta Scripturã, dogma,
altfel spus, cu viaþa Bisericii, deschizând perspectivele reînnoirii moralei4.

Trecând în revistã documentele conciliare, ne întrebãm care este
aportul Conciliului al II-lea din Vatican pentru reînnoirea moralei. 

Rãspunsul la aceastã întrebare poate fi diferit, în funcþie de unghiul
din care evaluãm conciliul. De fapt, sunt rãspunsuri divergente; amin-
tesc douã, pe care le consider de mare autoritate.

Y. Congar, la un congres þinut în 1967, fãcând un fel de bilanþ al
conciliului, afirma deficienþa sau lipsa temei morale în Vatican al II-lea;
dupã acest teolog, Conciliul al II-lea din Vatican nu se caracterizeazã ca
un conciliu de reînnoire a teologiei morale5.

O altã autoritate, de aceastã datã în domeniul teologiei morale, B.
Häring, promotor al reînnoirii teologiei morale încã prin anii ’50 cu
lucrarea Legea lui Cristos, evalueazã din punct de vedere pozitiv
aportul conciliului la reînnoirea moralei; dupã el, conciliul marcheazã
începutul unei noi epoci pentru teologia moralã ºi crede cã fiecare
document conciliar contribuie la aceastã nouã etapã. Spiritul general al
conciliului este o atmosferã care acceptã, în cele din urmã, ºi chiar cere
reînnoirea moralei: de exemplu, constituþia dogmaticã Lumen gentium
pune perspectiva unei morale mai ecleziale; Dei Verbum plaseazã la
baza moralei Sfânta Scripturã; constituþia Sacrosanctum concilium
introduce un ton misteric ºi sacramental pentru comportamentul
creºtin; constituþia pastoralã Gaudium et spes abordeazã teme concrete
ºi hotãrâtoare pentru viaþa ºi comportamentul creºtin6.

Existã un text conciliar în care, în formã explicitã, se vorbeºte despre
aggiornarea teologiei morale; ne referim la paragraful 16 din decretul
pentru formarea viitorilor preoþi, Optatam totius: „Sã se acorde o grijã
deosebitã în perfecþionarea teologiei morale, astfel ca expunerea sa
ºtiinþificã, în mare parte întemeiatã pe Sfânta Scripturã, sã punã în
luminã vocaþia creºtinilor în Cristos” (OT 16). 

Este vorba de un adevãrat îndemn, de un votum  al conciliului, ca sã
se punã un accent deosebit pe reînnoirea teologiei morale. Aceastã accen-
tuare era interpretatã plecând de la situaþia nefavorabilã în care se afla
aceastã disciplinã. Suntem în faþa unui mandat explicit al conciliului
pentru promovarea reînnoirii moralei. Acest îndemn este „punctul
culminant al tuturor eforturilor fãcute pânã astãzi pentru reînnoirea
teologiei morale ºi înseamnã, fãrã îndoialã, începutul unei noi epoci”7.

În acest sens, s-au pus în relief trãsãturile pe care conciliul le cere
pentru morala catolicã: caracterul ºtiinþific, specificul creºtin (contactul
cu Sfânta Scripturã), orientarea pozitivã ºi de perfecþiune (sã punã în
evidenþã mãreþia vocaþiei creºtine), caracterul eclezial („al creºtinilor

4 Cf. Acta et Documenta Concilio Oecumenica Vaticano II apparando. Serie II. Prae-
paratoria, III, I, Vatican 1969, 24-53.

5 Cf. Y. CONGAR, Ecclesia 37 (1976); 2 (1947).
6 B. HÄRING, „Moraltheologie unterwegs”, în Studia moralia 4 (1966) 8-9.
7 B. HÄRING, La legge di Cristo, I, Brescia 1972, 76.
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în Cristos”), unificatã în caritate ºi deschisã faþã de lume (obligaþia de
a aduce roade de caritate pentru viaþa lumii).

Dupã Conciliul al II-lea din Vatican
Reflecþia perioadei post-conciliare a cãutat sã realizeze programul

de reînnoire, de aggiornare. Conciliul a deschis pentru teologia moralã
trei perspective, care îi conferã o identitate proprie în calitate de ºtiinþã
teologicã:

– perspectiva biblico-teologicã: este esenþialã pentru teologia moralã;
lipsa sau referinþa insuficientã la Cuvântul lui Dumnezeu este la originea
crizei moralei tradiþionale;

– dimensiunea istoricã: referinþa la istorie este un aspect esenþial al
eticii creºtine; morala creºtinã este istoricã pentru simplul fapt cã este
destinatã a fi contemporanã cu orice epocã istoricã;

– dimensiunea eclezialã: morala creºtinã se calificã în a fi eclezialã
pentru diferiþi factori; comunitatea creºtinã este locul cunoaºterii adevã-
rului moral,  împotriva oricãrei forme individualiste; în plus, dimensi-
unea eclezialã a moralei trebuie sã aibã în centru magisteriul ierarhic.

Bineînþeles cã Vatican al II-lea nu a terminat  munca de reînnoire a
teologiei morale; abia acum începe sã se intensifice aceastã muncã de
reînnoire.

Este dificil sã facem un bilanþ al reflecþiei teologico-morale poste-
rioare conciliului din lipsa unei perspective suficiente pentru o analizã
obiectivã. Totuºi, au fost semnale deosebite marcate de diferite com-
pendii de studii izolate, dicþionare, enciclopedii, opere colective, unde s-
a încercat ºi se încearcã în continuare aceastã muncã de reînnoire. Este
interesant faptul cã enciclica Veritatis spendor (1993) subliniazã aceastã
operã de reînnoire: „Efortul multor teologi susþinuþi de încurajarea
conciliului a dat deja roadele sale cu reflecþii interesante ºi utile cu
privire la adevãrurile de credinþã de crezut ºi de aplicat în viaþã, prezen-
tate în formã corespunzãtoare sensibilitãþii ºi interogativelor timpului
nostru” (VS, 29).

Totuºi, aceastã enciclicã, publicatã la o distanþã de 38 de ani de la
conciliu, conþine ºi un avertisment determinat de orientãrile actuale
ale teologiei morale: edificiul moralei se bazeazã pe trei concepte:
adevãrul, libertatea ºi binele. Enciclica nu face altceva decât explici-
teazã aceastã afirmaþie prin douã miºcãri repetate încontinuu: condam-
narea deviaþiilor ºi formularea unei orientãri corecte pentru viaþa
creºtinã. Enciclica vizeazã mai ales afirmaþiile teoretice ºi practice care
exaltã libertatea omului, mergând chiar pânã la o opoziþie faþã de
adevãr. În aceastã crizã de „libertate” ºi de „adevãr” îºi fac simþitã
prezenþa subiectivismul, individualismul, utilitarismul, scepticismul.

Propunerea moralã a papei Ioan Paul al II-lea este un efort pentru
menþinerea ordinei morale obiective în faþa ameninþãrilor pe care
cultura actualã de marcã subiectivistã le prezintã, cu tendinþe grave ce
aduc în omenire un „gol moral”.
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Aceastã intervenþie a enciclicii Veritatis splendor este departe de a
frâna reînnoirea în curs a teologiei morale. Magisteriul are misiunea de
a tutela ºi veghea la respectarea adevãrului revelat. De aceea, aceastã
enciclicã trebuie cititã cu responsabilitate fidelã de cãtre creºtini ºi
teologi, ea  vrea sã tempereze exagerãrile ºi, în acelaºi timp, sã reînvi-
oreze orientarea sãnãtoasã a moralei în spiritul cerut de conciliu8.

3. Liniile caracteristice ale noului model de teologie moralã
Vreau sã indic pe scurt câteva dintre liniile caracteristice ale teolo-

giei morale, prezentatã în spiritul voit de Conciliul al II-lea Vatican:
Morala cazuisticã vedea aplicarea legii la diferite cazuri ºi împre-

jurãri; noul model de moralã situeazã persoana în centrul sistemului
etic. Omul este „subiectul” moralei ºi omul este obiectul evaluãrii etice.
Aceastã configurare personalistã a moralei concordã cu viziunea biblicã
ºi cu mentalitatea omului de astãzi. Pentru Biblie, comportamentul
moral are loc în raportul interpersonal; este persoana (omul) care
acþioneazã în dialog cu altã persoanã (Dumnezeu). Conciliul al II-lea
din Vatican  a fãcut proprie aceastã orientare ºi a aplicat-o la morala
conjugalã (cf. GS 51).

Pornind de la orientarea personalistã  a moralei, dobândesc o
importanþã deosebitã categoriile etice de opþiune fundamentalã ºi de
atitudine în faþa hegemoniei actelor din morala cazuisticã. Studiile
asupra opþiunii fundamentale au pus în evidenþã importanþa cate-
goricã a acestei structuri antropologice pentru a exprima responsa-
bilitatea moralã.

Teologia post-tridentinã a suferit un proces de „închidere” într-un
ghetou; totul era limitat la viaþa eclezialã. Morala actualã vrea sã
trãiascã într-o viaþã de dialog, de deschidere, de convieþuire. Acest
dialog se realizeazã la diferite nivele:

a) Dialog cu întregul complex al ºtiinþelor teologice: teologia moralã,
deºi îºi pãstreazã independenþa ca disciplinã, trebuie sã fie în dialog cu
exegeza, istoria Bisericii, teologia sistematicã ºi cu celelalte discipline
ale ºtiinþelor teologice: sociologia, psihologia, alte sisteme morale
necatolice. Morala actualã cautã sã rãspundã exigenþelor unei omeniri
pe cale de secularizare. Teologia moralã trebuie sã dea o nouã semni-
ficaþie problemelor de bazã ale eticii creºtine: ce înseamnã voinþa lui
Dumnezeu, pe ce se bazeazã morala creºtinã; care este relaþia între
credinþã ºi Cristos ºi comportamentul moral al creºtinului; care sunt
modurile ºi cãile de intervenþie ale Bisericii în problemele acestei lumi.

b) Pentru multe motive, teologia moralã post-tridentinã s-a menþi-
nut pe planul eticii individuale. Morala actualã cautã sã depãºeascã
aceastã viziune individualistã: „Transformãrile profunde ºi rapide ale
lucrurilor cer cu insistenþã ca nimeni sã nu rãmânã în inerþia sa ºi sã

8 Cf. M.VIDAL, La proposta morale di Giovanni Paolo II. Commentario teologico-
morale della encicilica Veritatis splendor, Bologna 1994.
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fie indulgent cu o eticã pur individualistã”(GS 30). Este practic vorba
de o deprivatizare a teologiei morale care corespunde acestei tendinþe
prezente în tot domeniul teologiei în general. Plecând de la aceastã
perspectivã, morala reînnoitã trebuie sã aibã:

– o tonalitate mai comunitarã (cf. GS 30);
– capacitatea de a rezolva problemele morale cu o nouã orientare

mai comunitarã ºi socialã (cf. LG 1) [în faþa dispreþului faþã de legile ºi
normele sociale, evaziunea sub toate formele, normele de igienã ºi
circulaþie, problema datoriilor faþã de societate etc.];

– deschiderea faþã de problemele noi, în raport cu viaþa socialã ºi
comunitarã.

4. Situaþia reînnoirii moralei în Seminarul din Iaºi
Cum s-a produs aceastã trecere de la „vechi” la „nou” în Seminarul

din Iaºi?
Trebuie spus cã documentele conciliului au pãtruns destul de târziu

la noi. ªi deºi aveam documentele la un moment dat, nu era o legãturã
cu reflecþia teologicã pe plan internaþional, pentru a vedea cum se pun
în practicã diferitele directive la conciliului. De aceea, pentru mult
timp, în Seminarul nostru s-a mers încã pe linia tradiþionalã, pânã
când s-au întors primii preoþi care au studiat la Roma. ªi aceasta se
întâmpla la o diferenþã de 15 ani de la începerea conciliului. Preasfin-
þitul Ioan Robu a fost primul care, studiind teologia moralã la Roma, a
adus prima adiere de schimbare în metoda prezentãrii ºi predãrii
teologiei morale în lumina conciliului. Nu a fost uºor, deoarece lipsea
literatura de specialitate, nu existau studii sistematice propriu-zise, ca,
de altfel, la toate disciplinele teologice; a fost destul de grea trecerea de
la Noldin, autorul dupã care au studiat multe generaþii de preoþi în
acest Seminar, la noua formã de prezentare a teologiei morale, mulþi
spuneau „dupã B. Häring”, deºi nu s-a predat niciodatã dupã manua-
lele acestui autor.

Primele încercãri au fost lucrãrile monografice cu care s-au acoperit
problemele rãmase descoperite din vechiul manual: problema cãsãto-
riei, a virtuþilor teologale ºi cardinale, a spovezii.

Se simþea totuºi nevoia unui manual care sã prezinte toate proble-
mele de moralã, asemenea vechilor manuale. Prima încercare a fost
traducerea ºi fixarea ca manual de bazã pentru Teologia moralã a celor
trei volume ale lui A. Günther – Chemare ºi rãspuns. 

Între timp au apãrut ºi alte încercãri de manuale elaborate în
spiritul Conciliului al II-lea Vatican – cu limite ºi uneori exagerãri – ºi
pe baza lor s-a încercat alcãtuirea tratatelor unitare de moralã, care sã
acopere toatã aria de probleme, cerutã ºi de Ratio studiorum.

S-a reuºit sã se facã un salt de la „vechi” la „nou”?
Într-o logicã de continuitate (discontinuitate), Conciliul al II-lea din

Vatican încheie o tradiþie ºi deschide alta; încheie tradiþia aºa-zisã a
moralei manualelor, care, din secolul al XVI-lea, a ajuns fãrã întreru-
pere în timpurile noastre.
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Ca urmare a intervenþiei conciliului, încetul cu încetul, teologia
moralã ca disciplinã teologicã s-a reînnoit profund. Trebuie sã recu-
noaºtem cã este meritul multor teologi moraliºti care s-au angajat sã
prezinte o moralã mai corespunzãtoare sensibilitãþii ºi întrebãrilor oame-
nilor din timpurile noastre; o moralã categoric teologicã, o moralã a
credinþei ºi în acelaºi timp a raþiunii. Noi vorbim la distanþã de 40 de
ani de la Conciliul al II-lea din Vatican. Între timp, în seminarii ºi în
universitãþile pontificale ºi în ºcolile de formare teologicã, manualele
tradiþionale au dispãrut, gãsim manuale noi, care sunt rodul muncii ºi
angajãrii unor teologi moraliºti care au luat în serios recomandarea
Conciliului al II-lea din Vatican, care cerea o expunere mai teologicã a
moralei, astfel încât sã rãspundã, pe baza evangheliei, la problema
eticã a timpurilor noastre.
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1. Era totul spre binele Bisericii
Fac parte din generaþia 1968, iar conciliul a marcat ºi nu a marcat

formarea noastrã teologicã. Totuºi, trebuia sã trãim din plin aceastã
primãvarã cu Biserica noastrã: Conciliul al II-lea din Vatican. Am
studiat teologia în plin conciliu ºi era firesc, cu mintea ºi forþele
noastre tinereºti, sã însoþim de departe ºi sã studiem fazele mai
importante din conciliu. În timp ce la Vatican se petreceau lucruri de-a
dreptul minunate, iar Biserica însãºi respira din plin aerul proaspãt ºi
înnoitor al primãverii sale peste noi, peste Seminarul din Iaºi, peste
formaþia noastrã teologicã domnea mai departe iarna înzãpezitã ºi
geroasã impusã de niºte oameni care nu aveau curajul sau cãrora le
era, pur ºi simplu, fricã de adevãrul rãscolitor al teologiei. Putem
spune cã, în formaþia noastrã, am fost contemporani cu conciliul,
desfãºurat între anii 1962-1965. ªi totuºi, am fost aºa de departe de
sursa de luminã ºi speranþã pe care o simþeam cã se abate ºi asupra
noastrã, adiind de undeva de departe. În acele vremuri grele, mi-aduc
bine aminte, am primit în douã exemplare documentele Conciliului al
II-lea din Vatican, un exemplar l-am dãruit unui coleg care, din pãcate,
nu mai este printre noi, s-a stins în urma unui accident îngrozitor, iar
al doilea exemplar mi-a rãmas mie ºi, din acea zi, l-am þinut alãturi de
Sfânta Scripturã. Citeam pagini întregi din documentele conciliare,
fiind de fiecare datã surprins de prospeþimea limbajului, care nu
spunea lucruri noi, dar am înþeles atunci cã maniera ºi felul cum erau
afirmate de cãtre conciliu acele lucruri era de-a dreptul minunatã ºi cã
în curând avea sã se schimbe faþa Bisericii.

Îmi amintesc ºi acum cum noi, o grupã de tineri profesori de la
Institutul nostru din Iaºi, ne strãduiam printre mii de dificultãþi sã
celebrãm Liturghia pentru prima datã în limba românã. Era o adevã-
ratã muncã de laborator, în care fiecare participant venea cu propuneri
noi sau prezenta soluþii. De fapt, nici nu realizam atunci cã ceea ce
fãceam în acele clipe, de fapt, era istorie. ªi noi, ca ºi pãrinþii de la
Conciliul al II-lea din Vatican, ne-am izbit de lucruri practice, bunãoarã
cum e mai bine sã stea preotul la altar, cu faþa la popor sau sã stea ca
mai înainte? Azi ne pare ca ceva de mult depãºit, în schimb noi atunci
cântãream orice gest ºi orice cuvânt. Mi-amintesc cum, cu talentul pe
care credeam cã-l am, am contribuit modest la cântul liturgic. Pentru
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noi, pe atunci era mai important, astãzi problema este de mult depãºitã,
anume dacã ºi cum trebuie sãvârºite Liturghiile cântate (de exemplu,
arhiepiscopul Peter Erdö, cu prilejul înscãunãrii sale recente în bazilica
din Esztergom, a celebrat ceea ce noi numim o „misã cititã”). Ba, mai
mult, am compus o serie de melodii de psalmi, de antifoane ºi de cântãri
liturgice, care de mult au intrat în memoria credincioºilor noºtri. De
fapt, aceasta a fost o pietricicã la marile transformãri de limbã ºi
gesturi liturgice, care fãceau parte dintr-un plan mai mult general, ce
avea sã se numeascã reforma conciliarã.

2. Amintiri despre conciliu
Conciliu înseamnã în egalã mãsurã ºi o întâlnire cu trecutul, adicã

cu oamenii conciliului. Ei i-au dat viaþã ºi prin ideile lor ºi-au înscris
adânc numele în conºtiinþa noastrã. Este vorba despre papa Paul al
VI-lea, profesorul Karl Rahner, cardinalul König ºi, ultimul, dar nu în
cele din urmã, episcopul de Münster, Reinhard Lettmann, care, pe
atunci ca tânãr preot, era secretarul personal al cardinalului Höpfner.

Dar sã spun cum i-am întâlnit pe toþi aceºtia? Eram student la
„Propaganda Fide”, când, într-o zi, rectorul de atunci, azi episcopul
Ronchi, de care îmi amintesc cu mult respect ºi recunoºtinþã, ne anunþa
venirea Sfântului Pãrinte la Colegiu. Era un eveniment istoric, pe care
l-am înþeles mult mai târziu. Pe atunci papa nu obiºnuia sã pãrãseascã
Vaticanul decât în condiþii ºi pentru motive cu totul speciale. Era la
numai câþiva ani dupã încheierea conciliului, când reforma începea sã
prindã rãdãcini sau, în alte pãrþi, sã dea chiar primele roade. Trebuie
spus cã partea a doua a conciliului se datoreazã lui, el a dorit cu tot
dinadinsul sã continue opera înaintaºului sãu, papa Ioan al XXIII-lea.
Era un papã cu adevãrat ascet, parcã era copiat dintr-o frescã bizantinã.
Era un bun cunoscãtor al teologiei catolice, dar, în acelaºi timp, ºi un
subtil cunoscãtor al realitãþilor politice internaþionale ale anilor ºapte-
zeci. S-a angajat cu trup ºi suflet sã ducã la bun sfârºit conciliul ecume-
nic din Vatican, care s-a încheiat în anul de graþie 1965. Îmi amintesc
cum, în cuvântul de salut pe care Sfântul Pãrinte ni l-a adresat cu acel
prilej, a subliniat încã o datã importanþa conciliului ºi datoria noastrã,
a studenþilor de la „Propaganda Fide” adunaþi acolo din toatã lumea,
de a-l traduce în viaþã. Colegiul nostru fiind pepiniera de mâine a
Bisericii, constituiam speranþele ei.

Un al doilea caz. De data aceasta mã aflam la Innsbrück, oraºul
unde a activat ca profesor renumitul Karl Rahner. Nu mai era în viaþã,
dar sufletul sãu generos ºi simplu continua sã vorbeascã peste timp. El
a fost unul dintre artizanii Conciliului al II-lea din Vatican, un deschi-
zãtor de drumuri pentru timpurile noastre moderne. Populaþia Innsbrü-
ckului i-a cinstit memoria denumind o piaþã a oraºului cu numele sãu,
iar Facultatea de Teologie ºi-a legat pentru totdeauna numele de renu-
mele sãu. În partea a doua a intervenþiei mele, voi aduce mai multe
informaþii dintr-o broºurã apãrutã la München, în care profesorul Rahner
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scrie un articol intitulat „Was würde erreicht?”. Profesorul scria aceste
cuvinte exact la un an dupã încheierea conciliului. Cred cã astãzi, dupã
mai bine de treizeci ºi cinci de ani de la terminarea conciliului, între-
barea profesorului Rahner este mai mult decât justificatã.

Aº prefera sã mã refer mai întâi la episcopul Reihnard Lettmann. El
a fost secretarul personal al cardinalului Höpfner, mai întâi profesor ºi
episcop la Münster, dupã aceea cardinal la Köln. A reuºit sã înveþe sã
stenografieze în limba latinã pentru cã trebuia sã desfãºoare un volum
imens de lucru. Pe atunci era tânãr ºi doritor sã facã ceva, iar ideea
cardinalului Höpfner a dovedit a fi salvatoare. Mijloacele moderne de
transcris ºi copiat nu fuseserã încã descoperite, aºa cã era constrâns sã
lucreze cu mijloacele clasice, ceea ce îi îngreuna mult munca. „Am
fãcut totul cu dragã inimã”, îmi mãrturisea el mult mai târziu într-o
discuþie, „mai ales, am fãcut aceastã muncã cu entuziasm tineresc, pen-
tru cã ºtiam cã pun ºi eu o cãrãmidã la mãreaþa operã care se numeºte
Biserica Catolicã”.

Al patrulea personaj este un martor al conciliului în toate fazele
sale. Este vorba de cardinalul König, pe atunci cardinal de Viena (astãzi
bucurându-se de pensionarea tihnitã ºi meritatã). A fost un om al Bise-
ricii, cu clarviziunea istoriei ºi cu multe merite în politica paºilor mãrunþi
pentru mulþi de dupã Cortina de Fier. Era toamna anului 1985, mã
aflam la Viena ca invitat la „Colloqium Biblicum”, organizat de Univer-
sitatea de Stat din Viena, ºi la care participau mulþi profesori din þãrile
est-europene. Într-o searã l-am avut ca oaspete al nostru tocmai pe
cardinalul König, care urma sã conferenþieze pe urmãtoarea temã:
„Amintiri despre conciliu”. Toþi l-am ascultat cu atenþie, am luat notiþe
ºi i-am pus întrebãri. Ne vorbea ca unul care a trãit primul aceste
evenimente formidabile din viaþa Bisericii. Îºi amintea detalii, ne relata
despre miºcãrile din culise, despre poziþiile  diferiþilor pãrinþi conciliari.
În primul rând, ºi acest lucru este deosebit de important pentru Bisericã,
puterea laicã nu a avut absolut nici o influenþã asupra conciliului.

Papa Ioan al XXIII-lea simþea nevoia unui conciliu, timpurile erau
mature, iar Biserica trebuia sã se pregãteascã pentru o nouã etapã a
misiunii sale. Ne-a relatat atunci faptul devenit istoric, cum papa Ioan
al XXIII-lea, voind sã explice de ce era nevoie de conciliu, a deschis larg
geamul apartamentului sãu ºi, printr-un gest profetic, a pronunþat urmã-
toarele cuvinte: „Biserica are nevoie de aer proaspãt, care sã vinã din
afarã, are nevoie de mult aer proaspãt”.

Din nevoia de a se acomoda, deci de a se aggiorna la timpurile noastre
moderne, de a se despuia de tot ceea ce era depãºit, de tot ceea ce însemna
praf ºi nu mai corespundea timpurilor pe care le trãim. Conciliul a
început cu ceea ce era mai uºor sau mai nevinovat, cu constituþia
despre liturgie, sau cum se numeºte oficial, Sacrosantum concilium, ca
sã ajungã la ultima constituþie, cea mai complicatã ºi cu implicaþii
nebãnuite pentru Bisericã, cea pastoralã privind Biserica noastrã în
lumea contemporanã, numitã Guadium et spes. Cardinalul König ne-a
vorbit despre entuziasmul pãrinþilor conciliari, despre dãruirea fiecãruia,
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dar, mai ales, a consilierilor conciliului, care desfãºurau o muncã isto-
vitoare de laborator. Conciliul nu a venit cu declaraþii noi în ceea ce
priveºte un adevãr sau altul al religiei catolice, aºa cum o fãcuserã
celelalte concilii ecumenice, Conciliul al II-lea din Vatican a adus, în
schimb, un nou mod de gândire ºi apreciere a fenomenului religios, un
nou mod de a pune problemele, pe care viaþa le ridicã în fiecare zi, un
alt mod mai deschis ºi mai firesc de a vedea relaþiile Bisericii Catolice
cu alte religii etc. Cu alte cuvinte, un mod mai apropiat de realitate,
deci un mod mai luminat de a acþiona ºi de a fi în toate domeniile, care
sã corespundã misiunii Bisericii pentru mileniul al III-lea. Este o
trãsãturã esenþialã a Bisericii lui Cristos, aceea de a avea în sine puterea
de a renaºte ºi a-ºi continua drumul nestingherit. De fapt, drumul
Bisericii este ºi drumul omului.

3. Au fost aºteptãrile conciliare împlinite?
Aº afirma cã, de data aceasta, dificultatea principalã nu a fost atât

conciliul, cât, mai mult, cunoaºterea ºi aplicarea lui. De aceea, se poate
spune cã munca propriu-zisã a început dupã conciliu.

Aº face o comparaþie, atât cât îmi este permis sã o fac, cu începu-
turile celei de-a IV-a Evanghelii. Rabinii spuneau cã, atunci când va
veni Mesia, se va statornici în lume o adevãratã atmosferã de sãrbã-
toare, adicã de nuntã. Mesia, ca un trimis al pãcii, va gãsi poporul în
sãrbãtoare ºi, deci, bine dispus, asemenea nuntaºilor. Este cazul prezenþei
lui Isus, însoþit de Maria ºi de grupul discipolilor în cea de-a treia zi,
cum menþioneazã evanghelistul, la nunta din Cana Galileii.

Tot aºa a fost ºi pentru Bisericã, a fost timpul de cunoaºtere ºi apli-
care a dispoziþiilor conciliare. O mare aºteptare s-a rãsfrânt din conciliu,
care priveºte raportul nou, aº spune, schimbat, al creºtinilor între ei,
pe de o parte, iar pe de altã parte, este raportul bisericilor creºtine
între ele. E o întrebare cu adevãrat provocatoare: Sunt creºtinii mai
aproape între ei, aºa cum reiese din constituþia dogmaticã Lumen gen-
tium sau din decretul despre ecumenism Unitatis redintegratio?

Totuºi, trebuie sã spunem, ca profesorul Karl Rahner, cã întâm-
pinãm cu recunoºtinþã harul lui Dumenezeu, cã acest conciliu a rezolvat
multe dintre probleme, mai mult chiar decât sperau susþinãtorii cei
mai aprinºi sau cei mai buni prieteni ai conciliului. Chiar ºi la o vedere
fugitivã asupra temelor dezbãtute în conciliu, este îndeajuns sã consta-
tãm cã acest conciliu, în raport cu celelalte 20 de concilii ecumenice de
pânã acum, poate fi comparat doar cu Conciliul Tridentin. Într-adevãr,
întreaga muncã a conciliului a fost concentratã asupra Bisericii înseºi,
pe care pãrinþii conciliari o voiau pregãtitã pentru o nouã etapã din
drumul ei. Rezultatele conciliului ar putea fi rezumate în trei puncte:

a) Viziunea fundamentalã a Bisericii în constituþia dogmaticã Lumen
gentium.

b) Viaþa internã a Bisericii vãzutã în misiunea ei teologicã, juridicã
ºi pastoral-teologicã:
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– misiunea Bisericii de a sfinþi, în constituþia despre liturgie Sacro-
santum concilium;

– misiunea Bisericii de a pãstori, în decretul Christus Dominus ºi
decretul privind mijloacele de comunicare în masã Inter mirifica;

– misiunea Bisericii de a învãþa, în constituþia dogmaticã Dei Verbum
ºi declaraþia despre educaþia creºtinã Gravissimum educationis;

– alte decrete: despre formarea preoþilor (Optatam totius), despre
viaþa cãlugãreascã (Perfectae caritatis), precum ºi despre apostolatul
laicilor (Apostolicam actuositatem).

c) Misiunea Bisericii în exterior:
– raportul ei cu creºtinii necatolici, în decretul despre ecumenism

(Unitatis redintegratio) ºi decretul despre Bisericile orientale catolice
(Orietalium ecclesiarum);

– raportul e cu religiile necatolice, inclusiv evrei, în decretul Ad gentes
ºi în decretul Nostra aetate;

– raportul ei cu situaþia lumii contemporane, în constituþia pastoralã
Gaudium et spes;

– raportul ei în declaraþia privind libertatea religioasã Dignitatis
humanae.

Din acest sumar tablou al tematicilor conciliare se poate spune cã
Biserica ºi-a pus cu adevãrat toate întrebãrile cu care este ea con-
fruntatã astãzi, dând un rãspuns sincer ºi unitar. Biserica vorbeºte,
desigur, în primul rând, cãtre ea însãºi, dar ea se gândeºte, în acelaºi
timp, ºi cum sã-l slujeascã mai bine pe Dumnezeu, pe om, lumea de azi
ºi viitorul ei. Acest conciliu a fost primul dintre toate conciliile ecume-
nice care poate fi definit un conciliu al liturgiei, un conciliu al misiunii
Bisericii, un conciliu al dialogului cu lumea, un conciliu al ecumenis-
mului. În felul acesta, conciliul ºi-a îndeplinit misiunea pe care noi toþi
o avem înaintea ochilor, o purtãm pe umerii noºtri. De aceea, orice
progres, orice înnoire a Bisericii este sãditã în îndoielile ºi în experienþa
strãdaniilor membrilor ei.

Noi toþi suntem doar orchestranþii simfoniei neterminate, care este
conciliul ºi pe care suntem chemaþi sã- l aprofundãm, sã-l aplicãm ºi sã-l
trãim mereu ca într-o repetiþie generalã. Conciliul nu s-a terminat, el
continuã în inimile noastre, cãci convertirea trebuie sã înceapã ºi sã se
termine în interiorul nostru, cum spunea apostolul Paul: „Iar acum
rãmân acestea trei: credinþa, speranþa ºi iubirea. Dar mai mare decât
toate acestea este iubirea” (1Cor 13,13). Este vorba despre iubirea de
adevãr, despre iubirea faþã de conciliu, despre iubirea faþã de Bisericã.
Iubim noi cu adevãrat adevãrul?

Succesul sau insuccesul nostru ca apostoli ai Bisericii, aici ºi acum,
care, desigur, înflãcãreazã inimile ºi faptele noastre, stã în dragostea
faþã de hotãrârile conciliului, în modul cum ne convertim zi de zi, în
modul în care ºtim sã punem în practicã hotãrârile conciliului, iarãºi
ºi iarãºi.

Termin cu aceste cuvinte spuse de teologul O. Cullmann: „Nu înãbuºiþi
Duhul Sfânt, cãci noi trebuie sã ne reînnoim continuu prin puterea lui!”.
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Atunci când Ioan al XXIII-lea deschidea Conciliul al II-lea din Vatican,
la 11 octombrie 1962, aveam aproape un an de preoþie. De aceea, pot
spune cã mi-am trãit preoþia în lumina conciliului în condiþiile ecleziale
ºi sociale ale unei þãri comuniste ostile Bisericii Catolice ºi, de aceea,
conciliului. În conferinþa de faþã doresc sã dau, pur ºi simplu, o mãr-
turie despre condiþiile în care, în calitate de preot catolic ºi de profesor
de teologie, începând de la 1 ianuarie 1962, am cunoscut ºi aplicat învã-
þãtura Conciliului Vatican al II-lea în timpul ministeriului meu sacer-
dotal. Mãrturia cuprinde trei momente: primul se referã la perioada de
la noi imediat premergãtoare conciliului; al doilea se raporteazã la
perioada anilor 1967-1975, adicã la anii aplicãrii conciliului în contextul
nostru eclezial; ultimul moment priveºte perioada postconciliarã
dintre anii 1975-2003.

1. Contextul social ºi eclezial local
din perioada imediat premergãtoare conciliului
La 9 octombrie 1958, fiind în Seminar, dimineaþa la ora ºase, în mod

neobiºnuit, l-am vãzut pe pãrintele Anton Trifaº, rectorul Institutului
Teologic, intrând cu o cotã albã ºi cu stolã neagrã în capelã. Urcându-se
la altar, ne-a anunþat trecerea la cele veºnice a papei Pius al XII-lea. A
fost un moment cutremurãtor, un eveniment care s-a rãspândit pretu-
tindeni pe calea radioului. Ne-a îndemnat sã ne rugãm pentru odihna
Sfântului Pãrinte Pius al XII-lea ºi pentru Bisericã. Ne-a vorbit succint
despre valoarea teologicã a magisteriului sãu desfãºurat timp de nouã-
sprezece ani la cârma Bisericii (2.03I.1939 - 9.10.1958) ºi despre grija
sa pãrinteascã faþã de Biserica noastrã localã. De fapt, în acele condiþii
de prigoanã pentru Bisericã, la 27 martie 1952, la un an dupã moartea
episcopului martir Anton Durcovici (10.12.1951), trimisese episcopa-
tului catolic ºi credincioºilor catolici din România scrisoarea apostolicã
Veritatem facientes1.

La 28 octombrie 1958 a fost ales papã Angelo Giuseppe Roncali, la
vârsta de 77 de ani (s-a nãscut la 25 noiembrie 1881), pe atunci patriarh
de Veneþia. Nu auzisem de el, dar dupã vârstã înþelegeam cã va fi un
papã de tranziþie, desigur, dar ºi renovator.

Primul gest pe care l-a fãcut ca papã, spre deosebire de Pius al XII-lea,
a fost ieºirea din Vatican, pelerinajul cu trenul la Loreto, vizitele

1 Cf. Documentation Catholique, 20.04.1952.
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deþinuþilor din închisorile romane ºi ale bolnavilor, neþinând cont de
regulile ºi de formalitãþile din Vatican. Al doilea, cel mai surprinzãtor,
fãrã sã þinã cont de opinia contrarã a Curiei, a fost primirea în audi-
enþã a familiei lui Hruºciov, primul secretar al Partidului Comunist al
URSS-ului de atunci, fapt pentru care, în timpul pontificatului lui Pius
al XII-lea, riscai excomunicarea. Primirea familiei lui Hruºciov de cãtre
papã a avut un mare rãsunet în blocul comunist ºi, desigur, la Bucureºti.

Ecoul cel mai mare în lume l-au avut însã enciclicele sale, Mater et
magistra (15.05.1961) ºi Pacem in terris (11.04.1963)2. În timp ce Occi-
dentul le studia ºi le traducea în limbile de circulaþie europeanã, la noi
cenzura comunistã interzicea pânã ºi intrarea lor în þarã.

În acei ani, imediat dupã apariþia lor, spre surprinderea sa, pãrintele
rector Gaºpar Bachmeier a primit un telefon de la împuternicitul culte-
lor de atunci, Dumitru Andronic, care-l anunþa cã o reprezentanþã a amba-
sadei Austriei va vizita Seminarul, ºi cã va trebui s-o primeascã oficial.

Lucru nemaiauzit pânã atunci. Orice întâlnire cu persoanele strãine
era strict interzisã. Când am vãzut maºina ambasadorului Austriei cu
steagul respectiv arborat pe capotã intrând pe aleea Seminarului,
aveam toþi emoþii, fiind nedumeriþi de o astfel de vizitã protocolarã.

Pãrintele Bachmeier i-a primit în cancelarie, luându-mã ºi pe mine
la acea întâlnire. Dupã unele întrebãri obiºnuite, ºeful delegaþiei austri-
ace l-a întrebat pe pãrintele rector:

– Aþi auzit de enciclica Mater et magistra?
– Da, am auzit, a rãspuns pãrintele Bachmeier.
– Aþi citit-o? Aici, rectorul a zâmbit diplomatic ºi a rãspuns un „da” sec.
– Cum, unde? a reluat ambasadorul.
– Da, am citit-o la cimitirul „Eternitatea”, pe crucea unei credincioase

înmormântate de curând. Pe ea erau scrise de cãtre fiul rãposatei, un
sculptor, aceste cuvinte: „Mama mi-a fost în viaþã mater et magistra”.

– Atâta tot?
– Atât, textul enciclicelor îl aºteptãm sã soseascã ºi pe la noi...
Din acest fapt vã puteþi da seama de ce condiþii dispuneam pentru a

putea ajunge la cunoaºterea actelor magisteriului Bisericii. Punerea lor
în practicã era ºi mai grea.

Dupã 25 ianuarie 1959, adicã dupã convocarea Conciliului al II-lea
din Vatican de cãtre Ioan al XXIII-lea, la Mons. Petru Pleºca, ordinariu
de Iaºi, au ajuns unele întrebãri trimise de comisia de pregãtire a conci-
liului, la care trebuia sã rãspundã. Îmi amintesc cã ele se refereau tocmai
la acele schemata propuse de cardinalul Alfred Ottaviani, preºedintele
Sfântului Oficiu, în aula conciliarã, pentru a fi aprobate. Mult mai
târziu am aflat cã toate fuseserã respinse în bloc de pãrinþii conciliari,
întrucât reflectau cunoscutele theses ale manualelor scolastice, fãrã sã
þinã cont de situaþia de fapt a Bisericii3.

2 Cf. DS, 3930-3953; 3955-3997.
3 Cf. J. RATZINGER, Rapporto sulla fede, Pauline, Torino 1985, 39.
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La conciliu, Biserica noastrã localã n-a avut nici un reprezentant,
nici din ierarhie, nici din rândul clerului sau al laicilor. Unicul invitat
cu drept de vot a fost episcopul Marton Aron de la Alba Iulia, dar având
domiciliu obligatoriu dupã ieºirea din închisoare, nu i s-a permis sã
participe.

Conciliul s-a încheiat la 8 decembrie 1965. Tot ceea ce puteam afla
despre documentele conciliare auzeam doar de la postul de radio „Europa
Liberã”, ºi acela bruiat peste mãsurã.

Astfel informaþi, unii preoþi au început sã aplice ºi la noi unele
reforme liturgice, ca, de exemplu, altarul cu faþa spre popor ºi citirea
evangheliei în limba românã. Atitudinea lor a fost consideratã de ierar-
hia de atunci pripitã, dacã nu chiar „protestantã”. Cazul s-a petrecut
în Parohia Romano-Catolicã Hãlãuceºti, paroh fiind pãrintele Iacob
Ferenþ. Oricum, nu toþi preoþii au înþeles modul „lent” în care, chiar în
afara diecezei noastre, Biserica a trecut la aplicarea normelor stabilite
de conciliu. Acest lucru s-a desfãºurat lent, din cauza dificultãþilor reale
de a schimba modul de a gândi ºi de a acþiona, mod înrãdãcinat adânc
în situaþii ºi deprinderi vechi de veacuri.

Primul document care mi-a sosit în luna octombrie 1967 de la Paris
a fost constituþia Lumen gentium, în limba latinã ºi francezã. Ca pro-
fesor de dogmaticã, am început s-o citesc. La 9 decembrie o terminasem,
predând ºi studenþilor de atunci unele teme din ea. 

Vã mãrturisesc cã am întâmpinat multe greutãþi citind-o. Dificul-
tãþile nu erau de ordin lingvistic, ci de conþinut. Pânã atunci ºi dupã
aceea, pânã în 1974, am predat dogmatica în latineºte, urmându-l pe
Tanquerey4. Cele cinci volume de dogmaticã ale lui Tanquerey erau un
adevãrat patrimoniu doctrinar, dar metoda folositã de el era cea scolas-
ticã, accentul fiind mai mult defensiv decât pozitiv.

Conciliul al II-lea din Vatican, aºezând atât constituþiile, cât ºi cele-
lalte documente în „economia istoriei mântuirii”, urmând astfel perspec-
tiva sfinþilor pãrinþi ai Bisericii, a deschis o nouã perspectivã în cercetarea
teologicã, o nouã metodã de a preda teologia dogmaticã, în care noi, cei
de la Iaºi, nu eram încã destul de iniþiaþi. Ne mulþumeam cu transmi-
terea depozitului credinþei ºi cu condamnarea cât mai amãnunþitã a
erorilor ºi chiar a tendinþelor acelei theologie nouvelle, care apãruse în
rândul clerului francez, mai ales. Eram, altfel spus, ºi din cauza atacu-
rilor ºi a prigoanei comuniste, în stare defensivã, de autoapãrare. Aceasta
a fost situaþia informaþionalã ºi a predãrii teologiei dogmatice la noi în
perioada anilor 1958-1967.

2. Perioada aplicãrii Conciliului al II-lea din Vatican la noi 
între anii 1967-1975
Dupã anul 1967, situaþia socialã ºi eclezialã de la noi a început sã se

amelioreze întrucâtva. În 1964, Nicolae Ceauºescu, primul secretar al

4 Cf. A. TANQUEREY, Synopsis theologiae Dogmaticae, Desclée, Paris 1933.
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Partidului Comunist Român, a emis un decret prin care i-a eliberat din
închisori pe toþi deþinuþii politici. Atunci am cunoscut unii preoþi ieºiþi
din închisorile comuniste, pe pãrintele Asaftei Andrei (1970), fostul
prefect al Seminarului, pe pãrintele W. Clofanda, parohul de Botoºani,
pe pãrintele Ioan Mãrtinaº, paroh de Gherãeºti, iar din Arhidieceza de
Bucureºti, pe episcopul Schubert, Mons. Menges ºi alþii.

În aceastã situaþie de o oarecare destindere, deºi controlatã amã-
nunþit, am primit în particular, unul sau altul dintre profesori, noi cãrþi
de teologie, inclusiv documentele conciliare. La dogmaticã am început
sã-mi lãrgesc orizontul. La 1 martie 1974, am primit douã cãrþi de la
un preot francez, pãrintele Bremont, ºi anume: OTTO SEMMERLOTH,
S.J., L’Eglise,sacrement de la rédemption, Saint-Paul, Paris 1963, ºi
aceea a lui ADRIEN GREA, L’Eglise et sa divine constitution, Caster-
mann, Tournai 1965. Cu ajutorul acestor autori, am început sã înþeleg
mai bine documentele conciliare, deºi cãrþile lor fuseserã scrise înaintea
conciliului. Oricum, parcã deveneam mai sigur pe situaþie ºi mai dornic
de a pãtrunde noua perspectivã teologicã a conciliului.

În contextul social dificil al acelor ani, providenþa ne-a pregãtit un
dar pe care, personal, îl consider deosebit de important. Despre ce dar
e vorba? Îmi amintesc cã, prin 1972, mai ales în Muntenia, avuseserã
loc niºte inundaþii devastatoare. Multe localitãþi ºi instituþii fuseserã
inundate de ape. Ca gest de omenie, Caritas-ul german, prin distinsul
prelat Mons. Bayer, a trimis statului român, ca ajutor, douã microbuze
Volkswagen, dotate cu aparatele necesare pentru distilarea apei ºi cu
alte funcþionalitãþi. Profitând de ocazie, în calitate de rector al Institu-
tului Teologic Romano-Catolic din Iaºi, am înaintat o nouã cerere,
alãturând-o altora de acest gen, prin care ceream Departamentului
Cultelor aprobarea de a trimite cinci preoþi la Roma pentru a studia
teologia. Dupã multe opoziþii, intimidãri ºi examene, în anul 1973 am
reuºit ca, din cei ºase preoþi candidaþi, care au susþinut examenele
prescrise de Departamentul Cultelor în faþa comisiei de examinare
constituite ad hoc, sã trimitem trei, ºi anume: pãrintele Anton Lucaci,
pãrintele Ioan Robu (astãzi arhiepiscop de Bucureºti), ºi pãrintele Vladi-
mir Petercã. Dupã doi ani au mai plecat doi: pãrintele Alois Fechet ºi
subsemnatul. Acesta a fost, dupã pãrerea mea, momentul providenþial
de a putea veni în contact direct cu cei ce participaserã la conciliu, un
moment istoric care ne-a permis ca, dupã o întrerupere de peste treizeci
ºi doi de ani, sã reluãm contactul direct cu teologia romanã.

3. Perioada anilor 1975 - 2003
Adevãrata teologie a Conciliului al II-lea din Vatican mi-am însuºit-

o la Roma în anii de specializare teologicã. Acolo am avut darul de a
audia profesori de teologie care participaserã ca experþi în cadrul subco-
misiilor teologice ale conciliului ori au fãcut parte din rândul teologilor
atât de mult cãutaþi de episcopii sinodali în timpul conciliului.

Îi amintesc cu veneraþie ºi recunoºtinþã de Mons. Giovanni Vodopivec,
decanul Facultãþii de Teologie a Universitãþii Urbaniana, moderatorul
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principal al tezei mele de doctorat; de Don Burkhard Neunheuser
(O.S.B.), profesor de teologie dogmaticã la Institutul Pontifical de Litur-
gie din Roma ºi la Urbaniana; de Don Cipriano Vagaggini (O.S.B.),
rector ºi profesor de teologie liturgicã la Sant’Anselmo; de Don Salvatore
Marsili (O.S.B.), profesor de teologie liturgicã la Institutul de Liturgie
ºi la Gregoriana; de Don Jean Gribomont (O.S.B.), profesor de teologie
patristicã la Urbaniana, colaborator activ la Sources Chrétiennes; de
Don Adrien Nocent (O.S.B.), profesor la Institutul Liturgic din Roma
ºi la Urbaniana; de Joao Saraiva Martins, rectorul Universitãþii Urba-
niana, profesor de teologie sacramentalã (astãzi cardinal); de Acchile
M. Triacca (S.D.B.), profesor la Institutul Pontifical Liturgic ºi la Grego-
riana; de pãrintele Louis Ligier (S.J.), profesor de teologie la Grego-
riana ºi la Sant’Anselmo; de pãrintele Mario Erbetta, profesor de limbi
orientale la Urbaniana; de Tommaso Federici, profesor de teologie
biblicã la Institutul Pontifical Liturgic ºi la Urbaniana etc.

La aceºti teologi romani de excepþie trebuie sã îi adaug pe pãrintele
Yves Congar (O.P.), pe care l-am consultat special la Paris (Le Saulchoir),
în privinþa tezei mele despre „Misterul Bisericii locale”, ca ºi pe pãrin-
tele Karl Rahner (S.J.), pe care l-am audiat la Universitatea Urbaniana
din Roma. Lor le datorez faptul de a fi putut aprofunda teologia în
lumina Conciliului al II-lea din Vatican, îndeosebi constituþiile dogmatice
ºi decretul Unitatis redintegratio.

În 1979, în luna octombrie, m-am întors la Iaºi, unde mi-am reluat
catedra de dogmaticã, predând simultan ºi liturgia, în care eram licenþiat
la Sant’Anselmo din Roma.

Primul contact cu studenþii din anii 1979-1980 a fost deosebit de
plãcut ºi de încurajator. Studenþii, orientaþi deja în perspectiva conciliului
de actualul arhiepiscop Ioan Robu, care se întorsese de la Roma cu un
an mai înainte, erau însetaþi de teologie. Atunci s-au „deschis noi dru-
muri”, revista lor internã o dovedea, iar cursurile de teologie au început
sã aparã progresiv.

Referindu-mã la doctrina sacrã conciliarã, pot da mãrturie cã, în
general, profesorii din Institutul nostru ºi-au dat fiecare aportul pentru
a o transmite studenþilor. Ca profesor de sistematicã, conºtient fiind cã
realizãrile esenþiale ale conciliului sunt cele conþinute în cele patru
constituþii, am sã mã refer puþin la ele. Prezentarea lor metodicã am
fãcut-o în diferitele tratate apãrute la diverse edituri.

Din Lumen gentium reiese cã Biserica ºi-a însuºit în cadrul conci-
liului o mai clarã conºtiinþã despre identitatea ei cea mai profundã,
adicã aceea de a fi „un mister”, realizarea istoricã a planului mântuirii
lui Dumnezeu-Treime pentru toþi oamenii; aceea de a fi ca un sacra-
ment al tainicei comuniuni cu Dumnezeu ºi al unitãþii neamului ome-
nesc5; aceea de a fi pe pãmânt germenul ºi începutul împãrãþiei lui
Dumnezeu; aceea de a fi trupul lui Cristos vivificat de Duhul Sfânt, ca

5 Cf. LG 1; 5: EncVat 1/284; 289.
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ºi poporul lui Dumnezeu, poporul noii alianþe, în slujba cãruia Cristos
a instituit o ierarhie formatã din romanul pontif ºi episcopi. În acest
popor, laicii înºiºi au misiunea lor nobilã pe care o desfãºoarã în comu-
niune cu pãstorii orânduiþi de Duhul Sfânt pentru a conduce credincioºii
la mântuire6.

Din Dei Verbum reiese cã centrul vieþii Bisericii ºi sufletul întregii
teologii stã în Sfintele Scripturi ale Vechiului ºi Noului Testament, în
care Dumnezeu s-a autorelevat. Revelaþia aceasta ºi-a gãsit plinãtatea
în Isus Cristos. Ea este transmisã poporului lui Dumnezeu de cãtre sfin-
þii apostoli ºi de succesorii lor, episcopii, iar credincioºii trebuie s-o pri-
meascã cu credinþã, dându-ºi obsequium plenum mentis ac voluntatis7

cuvântului lui Dumnezeu. Scriptura, tradiþia ºi magisterul Bisericii sunt
astfel unite încât nu pot dãinui independent8. Scriptura ºi tradiþia
constituie regula fidei, norma credinþei Bisericii ºi sufletul teologiei9.

Cât priveºte constituþia Sacrosanctum concilium despre sacra liturgie,
am tratat special în cele douã volume intitulate Anamnesis ºi Euharis-
tia, sacramentul sacrificiului lui Cristos, ca ºi în Teologia fundamentalã
a sacramentelor. În ele arãt cã liturgia este exerciþiul preoþiei lui Cristos,
în care, prin intermediul semnelor sensibile, este oferit Tatãlui însuºi
cultul pe care i l-a adus Fiul sãu, înfãptuind simultan sfinþirea omului10.

În aceastã constituþie s-au pus bazele reformei liturgice care avea sã
fie actualizatã dupã conciliu, reformã ce urmãrea participarea activã ºi
rodnicã a credincioºilor la actele liturgice11. În liturgie, de maximã
importanþã este Sfânta Scripturã. Prin distribuirea textelor sacre în cei
trei ani liturgici, conciliul are meritul de a fi compus cel mai bogat
lecþionar din toate liturgiile creºtine.

Constituþia Gaudium et spes am prezentat-o în tratatul despre Dum-
nezeu unic în fiinþã ºi întreit în persoane, ca ºi în Escatologia creºtinã,
iar partea socialã a ei am prezentat-o în lucrarea Doctrina socialã a
Bisericii Catolice ºi în revista Verbum , 7-12 (15.05.1991), 92-105. În ele
am arãtat cã specificul acestei constituþii este deschiderea Bisericii
spre lumea contemporanã ºi implicarea ei într-un dialog cu lumea
modernã în continuã evoluþie. Temele dialogului sunt: actuala evoluþie
a lumii, rolul ºi îndatoririle omului în univers, sensul eforturilor indi-
viduale ºi colective, scopul creaþiei ºi al omului, misterul suferinþei ºi al
morþii, problema ateismului etc. În toate aceste probleme care
neliniºtesc inima omului, Biserica voieºte sã-l ajute, rãspunzând la cele
mai profunde întrebãri ale sale, în lumina revelaþiei12. Conciliul accen-
tueazã cã misterul omului se clarificã numai în misterul lui Cristos:

6 LG 30-38: EncVat 1/361-386.
7 DV 5: EncVat 1/877.
8 DV 10: EncVat 1/888.
9 DV 21; 24: EncVat 1/904; 907.
10 SC 7: EncVat 1/11.
11 SC 11: EncVat 1/18.
12 Cf. GS 10: EncVat 1/1350-1351; GS 22: EncVat 1/1390.
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Reapse nonnisi in mysterio Verbi incarnati mysterium hominis clarescit13.
Cristos este centrul ºi sfârºitul istoriei umane: „Biserica crede, de ase-
menea, cã în Domnul ºi Învãþãtorul ei se gãseºte cheia, centrul ºi sfâr-
ºitul întregii istorii umane”14.

O prezentare aparte a conciliului am fãcut-o în Mariologie. Acolo am
prezentat ºi desfãºurarea lucrãrilor din aula conciliarã, indicând ºi difi-
cultãþile întâlnite de pãrinþii sinodali în prezentarea misterului sfintei
Fecioare Maria. Dupã indicarea celor douã curente teologice în câmpul
mariologiei, am analizat tot capitolul al VIII-lea al constituþiei Lumen
gentium. Cu alte cuvinte, teologia dogmaticã din Seminarul nostru
urmeazã cu fidelitate magisteriul Conciliului al II-lea din Vatican.

Concluzie
În concluzie, ne întrebãm: Ce este Conciliul al II-lea din Vatican

pentru noi? Conciliul al II-lea din Vatican este un mare dar al Preasfin-
tei Treimi fãcut Bisericii, deoarece aceasta a ieºit din conciliu reînnoitã
în cultul sãu, în instituþiile sale ºi în modul sãu de a se prezenta îna-
intea altor religii ºi a lumii întregi. E necesar sã ne raportãm mereu la
el, deoarece acest conciliu a devenit o sfidare pentru Bisericã ºi pentru
lume. Trebuie sã-l facem cunoscut toþi, metodic, sã-l interpretãm în
mod adecvat, apãrându-l de interpretãrile tendenþioase. Demne de
urmat sunt ºi din acest punct de vedere enciclica lui Ioan Paul al II-lea
Fides et ratio (14.09.1998) ºi declaraþia Dominus Iesus (6.08.2000) a
Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei. Din accentele acestor douã
documente magisteriale reiese cã mulþi catolici de astãzi nu cunosc
încã ºi nu apreciazã la justa lor valoare documentele conciliare.

Conciliul al II-lea din Vatican este „Marele Catehism al mileniului al
treilea”, deoarece a trasat pentru Bisericã drumurile ce vor trebui
neapãrat urmate în anii ce vor veni. Asemenea Sfântului Pãrinte actual,
vãd în conciliul ca atare „seminarul Duhului Sfânt”15. Cele spuse de
pãrinþii sinodali sub asistenþa activã a Duhului Sfânt la conciliu repre-
zintã o nouã ºi mai profundã pãtrundere a planului mântuirii, a miste-
rului etern ºi, totodatã, o marcare clarã a drumului de urmat de cãtre
cei care au primit misiunea de a face cunoscut acest mister lumii contem-
porane. Conciliul este de mare actualitate, deoarece noua evanghelizare
a lumii îºi are originea în documentele sale. Vatican al II-lea va continua,
de aceea, multã vreme sã fie o provocare pentru toate Bisericile ºi un
program pentru fiecare dintre noi16.

Fiecare slujitor al evangheliei ºi fiecare credincios trebuie sã-i mul-
þumeascã Duhului Sfânt pentru darul conciliului ºi sã se simtã constant

13 GS 10: EncVat 1/1385.
14 GS 10: EncVat 1/1351.
15 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Varcare la sogila della speranza, Arnoldo Mondadori,

Milano 1994, 173. Cf. ºi trad. românã, Sã trecem pragul speranþei, tr. Sorin Mãrculescu,
Humanitas, Bucureºti 1995, 195.

16 IOAN PAUL AL II-LEA, Varcare la sogila della speranza, 200.
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îndatorat lui, „revenind deseori la textele autentice ale conciliului
autentic”17.

În sfârºit, un aspect kerigmatic. Orice conciliu, pentru a da roade,
trebuie sã fie urmat de un val puternic de sfinþenie. Aºa a fost dupã
Conciliul Tridentin, care, tocmai datoritã sfinþilor ce au apãrut dupã el,
ºi-a atins scopul de adevãratã reformã. Mântuirea pentru Bisericã vine
din interior, dar aceasta nu înseamnã nicidecum cã vine din decretele
ierarhiei. Va depinde de toþi catolicii, de noi, cei de faþã, chemaþi sã-i
dãm viaþã, dacã Conciliul al II-lea din Vatican ºi documentele sale vor
fi considerate o perioadã luminoasã ºi pentru istoria Bisericii noastre
locale. Biserica nu are nevoie de reformatori, de gospodari, de funcþio-
nari ºi de organizatori, ci de noi sfinþi. Aceºtia au început întotdeauna
reforma, reînnoindu-se pe ei înºiºi în Cristos.

17 J. RATZINGER, Rapporto sulla fede, 29; 32.
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Claudiu DUMEA
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi

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
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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.



ADIERI CONCILIARE PESTE CORTINÃ

Mons. Anton LUCACI
„Radio Vatican” (Italia)

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!
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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...
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Anton DANCÃ
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi

Am fost hirotonit preot în anul 1963, când s-a deschis Conciliul
ecumenic al II-lea din  Vatican. Nu am avut prea multe informaþii, dar
am sperat într-o schimbare mai bunã ºi în viaþa Bisericii din Dieceza
de Iaºi, încercatã atât de greu, începând mai ales cu anul 1948, când au
fost desfiinþate seminariile ºi mãnãstirile. Mulþi tineri, care mai aveau
un pas pânã la atingerea idealului sacerdotal, ºi multe persoane aspi-
rante la viaþa consacratã, ba chiar ºi cele care aveau voturile puse pe
viaþã, au trebuit sã se întoarcã în familiile lor, ºi aºa destul de împo-
vãrate, fiindcã rãnile rãzboiului încã nu se cicatrizaserã. Unii tineri,
vãzând vitregia timpurilor, s-au înscris la alte ºcoli, dacã li s-a permis,
iar alþii au intrat în viaþa de familie.

Îmi aduc aminte cum, în familie, în prezenþa tatei ºi a mamei, erau
compãtimite aceste persoane cãrora li se furase idealul. Pe atunci, ca,
de altfel, ºi azi, oamenii nu erau obiºnuiþi sã vadã cum „Dumnezeu
scrie drept pe rânduri strâmbe”. Persoanele consacrate din satul meu,
Adjudeni, în majoritate surori franciscane ºi din Congregaþia
Notre-Dame, se adunau în bisericã pentru ore în ºir de adoraþie,
adunau bani pentru a plãti Liturghii pentru timpuri mai bune, se îngri-
jeau de împodobirea altarelor cu flori, în a-ºi oferi serviciile la parohie
ori de câte ori era necesar aportul lor. Încetul cu încetul, vãzând exemplul
lor, alte tinere se apropiau cu sfialã spre a le cere câte o îndrumare
spiritualã, simþind în suflet cã ºi ele ar putea sã-l slujeascã pe Isus în
viaþa consacratã. Cred cã mulþi tineri ºi multe tinere îºi datoreazã
chemarea lor rugãciunilor ºi jertfelor acestor persoane alungate din
mãnãstiri.

Ajungând preot în anul deschiderii conciliului, am fost repartizat pe
primul post de vicar la Sãbãoani. Aici am întâlnit un numãr ºi mai
mare de persoane consacrate, dar ºi o ploaie de fete, mai tinere ºi mai
în vârstã, dornice de dãruire lui Dumnezeu. Le-am ajutat cât a fost cu
putinþã. Cât priveºte chemãrile la preoþie, lucrurile au mers cumva mai
bine, fiindcã deja din anul 1956 funcþiona Seminarul diecezan din Iaºi.
Este drept, cu un numãr destul de restrâns, fiindcã statul comunist nu
admitea decât numerus clausus, adicã 5-7 candidaþi pe an ºi, pentru a
forma o clasã, trebuia aºteptat patru ani. La examene pentru admitere
se prezentau mulþi ºi era atât de dureros ca apoi cei mai mulþi sã
primeascã înºtiinþarea: „Reuºit fãrã loc”. În perioada cât am stat la
Sãbãoani s-a dat examen o singurã datã. Îmi pusesem ochii pe doi
ministranþi, pe care îi voiam în seminar. Pe unul mi l-a furat Securitatea
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chiar înainte de examen; al doilea a reuºit ºi am avut satisfacþia de a-l
vedea nu numai preot, ci ºi episcop; într-un fel, chiar ºi pe un altul din
filiala Traian.

Ajungând paroh la Dãrmãneºti, aici lucrurile stãteau altfel: sãrãcie
totalã, o singurã persoanã consacratã, dar am oferit casa parohialã, din
când în când, persoanelor consacrate din Sãbãoani, pentru a face zile
de reculegere, cel mai des frecventând-o sora Veronica Antoci cu câteva
aspirante pentru Congregaþia Surorilor Sociale. Tot aici mi-a venit un
tânãr din Sãbãoani, Damian Vârgã, sã-mi spunã cã ar dori sã meragã
la seminar ºi sã-mi dau pãrerea. De mai multe sãptãmâni aveam aproape
zilnic vizita securistului Dolhescu din Bacãu, care voia sã mã sileascã
pe orice cale sã dau o declaraþie incriminatoare la adresa pãrintelui Ioan
Mãrtinaº. Mã temeam sã nu vinã chiar în timpul convorbirii cu Vârgã
Damian ºi sã-l ancheteze despre rostul vizitei. L-am luat ºi ne-am ascuns
într-o camerã la etaj ºi, ca sã-i vãd seriozitatea intenþiei, i-am descris
toate necazurile unui preot, inclusiv pericolul ce ne paºte în momentul
de faþã. A stat ºi m-a ascultat, apoi mi-a zis: „Eu cred cã de aceea
preoþia este atât de frumoasã, fiindcã are multe greutãþi de înfruntat”.
I-am admirat rãspunsul ºi l-am încurajat. Azi este preot ºi lucreazã în
Germania cu mult succes, cu multã dãruire ºi cu multã bucurie. 

La Barticeºti am întâlnit o viaþã spiritualã înfloritoare, atât în rândul
persoanelor consacrate ºi a acelora care aspirau la aºa ceva, cât ºi a
tinerilor pentru preoþie. Din pãcate, nu am avut timp sã mã ocup prea
mult, fiindcã am stat numai zece luni ca paroh. În schimb, am avut o
mare satisfacþie la Iugani, unde am întâlnit persoane consacrate ºi
chemãri la preoþie într-un numãr impresionant. Având la parohie douã
surori – atât din familie, cât ºi din Congregaþia Notre-Dame – le-am
oferit asistenþã spiritualã ºi posibilitatea de a se întruni în casa paro-
hialã pentru a se încuraja reciproc. Aici am cunoscut-o pe sora Ana Balan,
un  exemplu de dãruire totalã în folosul aproapelui. Cunoscând ceva
medicinã, umbla mereu cu geanta cu medicamente într-o mânã ºi în
cealaltã cu rozariul. Toatã lumea din Iugani ºi Teþcani o considera
„sfântã”. Dacã mi-ar sta în putinþã, aº declara-o ºi eu, fãrã proces de
beatificare.

Fiind apoi paroh la Mãrgineni (Bacãu), am avut posibilitatea sã lucrez
clandestin pentru surorile oblate asumpþioniste, animatoare fiind neobo-
sita sorã a pãrintelui decan ªtefan Erdeº, Varvara. Ea a iniþiat un novi-
ciat clandestin ºi îmi aduc aminte cum, având o casã de reculegere în
oraº, printre blocuri, numitã „Castel”, mergeam sã le þin exerciþii
spirituale, având grijã ca în fiecare zi sã merg îmbrãcat altfel, ca sã nu
fiu descoperit de ochii atât de vigilenþi ai Securitãþii. Dar ceea ce am
admirat ºi mai mult, ºi odatã m-a emoþionat pânã la lacrimi, a fost
curajul acelor tinere care îºi riscau nu numai serviciul sau ºcoala, ci ºi
libertatea; felul lor de a corespunde printr-o trãire spiritualã exem-
plarã cerinþelor vieþii consacrate ºi jertfele pe care le fãceau m-au fãcut
sã gândesc la o schimbare în bine a lucrurilor din þarã, fiindcã nu se
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poate ca Dumnezeu sã nu priveascã ºi spre sutele ºi miile de alte tinere
ºi alþi tineri dornici de a-ºi vedea vocaþia încoronatã cu bucuria dãruirii
totale.

Când, dupã evenimentele din decembrie 1989, bucuria chemãrilor
visate înainte a devenit realitate, am dorit sã-mi exprim mulþumirea
faþã de bunul Dumnezeu, oferind o cãsuþã ºi o grãdinã pentru asump-
þioniºtii augustinieni, care au ridicat o mãnãstire frumoasã ºi atât de
folositoare nu numai lor, ci ºi credincioºilor din împrejurimi.

Când dupã douãzeci de ani de la încheierea Conciliului al II-lea din
Vatican s-a fãcut o analizã a rezultatelor ºi s-a constatat criza chemãrilor
la preoþie ºi viaþa consacratã, s-a emis ipoteza cã acesta a fost planul lui
Dumnezeu ca, prin scãderea chemãrilor amintite, sã creascã impor-
tanþa preoþiei comune a credincioºilor, în conformitate cu documentele
conciliare. Cred cã la noi numai jertfele credincioºilor – laici, preoþi ºi
persoane consacrate –, în frunte cu martiriul episcopului Anton Dur-
covici, a adus explozia chemãrilor de azi.

La Institutul Teologic din Iaºi, unde de zece ani îmi desfãºor acti-
vitatea de spiritual, am trãit ºi trãiesc din plin bucuria vocaþiilor
împlinite. Singurul lucru pe care îl mai doresc este ca toate sã meargã
din bine în mai bine, de aceea, m-am strãduit sã redau câteva norme,
extrase atât din documentele Conciliului al II-lea din Vatican, de care
eu nu am avut parte în primii ani de preoþie, precum ºi din cele posteri-
oare, spre folosul tuturor, dar, mai ales, al acelora care îºi pun în mod
serios problema chemãrii la preoþie sau la viaþa consacratã.

Cred cã nimeni nu se îndoieºte de faptul cã primul protagonist al voca-
þiilor este Dumnezeu care, aºa cum ni-l prezintã Biblia, apare ca „acela
care cheamã” (cf. Rom 9,11; Gal 5,8; 1Pt 1,15).

Când analizãm chemarea, ca sã ne putem da seama dacã este auten-
ticã sau nu, dacã vine de la Dumnezeu sau este un simplu act personal
de voinþã, izvorât dintr-un sentiment mai puþin sfânt, trebuie sã þinem
seama de urmãtoarele:

a) Chemarea autenticã este un act de alegere izvorât din libera ºi
suverana voinþã divinã. Dumnezeu, din iniþiativã proprie, îºi aratã
iubirea sa faþã de om, alegându-l chiar înainte de a se naºte (cf. Ier 1,5;
Gal 1,15) ºi cãlãuzindu-l pe toatã perioada existenþei sale pãmânteºti,
oricare ar fi starea realã a persoanei, materialã ºi spiritualã, ºi oricare
ar fi circumstanþele concrete în care omul, din proprie iniþiativã,
ajunge sã-ºi gãseascã drumul pe care îl are de strãbãtut. Prin urmare,
înainte de a admite pe cineva la preoþie sau la viaþa consacratã, trebuie
examinatã familia, fiindcã nu poate sã facã pomul rãu roade bune (cf.
Lc 6,43).

b) Chemarea este un act de iubire creativã, personal ºi unic. Dum-
nezeu îl cheamã pe om pe „nume” (Is 43,1), adicã îl creeazã în conformi-
tate cu planul vieþii pe care l-a fãcut cu cel chemat. Prin urmare, vocaþia
nu vine din exterior, ci este înscrisã în fibrele fiinþei lui, deoarece
Creatorul este acela care începe un dialog cu fiecare persoanã într-un
mod original, de aºa naturã încât fiecare sã-i poatã rãspunde, punând
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în evidenþã amprenta sa divinã toatã viaþa, asemenea cardinalului
Newman, care spunea: „Eu am fost creat ca sã fac sau sã fiu ceva
pentru care nimeni altul nu a fost creat. Puþin importã dacã eu sunt
bogat sau sãrac, dispreþuit sau stimat de ceilalþi oameni. Dumnezeu mã
cunoaºte ºi mã cheamã pe nume. Într-un fel oarecare, sunt tot atât de
necesar pe postul meu cât de necesar este un arhanghel pe postul lui”1.
Prin urmare, examinând chemarea candidatului, trebuie sã fie gãsit
imboldul „programatic”, adicã acea comunicare tainicã a proiectului
divin care dã orientare existenþei celui chemat; trebuie gãsit acel
imbold „pasionant”, care nu-l lasã în pace, îl urmãreºte ºi, într-un fel,
îl obsedeazã; acel imbold care îi transformã viaþa ºi îi inspirã gustul
virtuþilor ºi al ºtiinþelor mântuitoare; imboldul care îl împinge pe cel
chemat sã caute sensul vieþii sale cu toatã seriozitatea, fiindcã „vocaþia
este o realitate vitalã care se conºtientizeazã în mod progresiv în
intimitatea unui dialog dintre Dumnezeul bucuriei, care nu înceteazã
sã cheme, ºi credinciosul care nu înceteazã sã rãspundã cu bucurie”2,
în mãsura în care el este conºtient de aceastã întâlnire personalã cu
Dumnezeu ºi se întãreºte în conºtiinþa proprie de necesitatea întâlnirii
cu fraþii. Acest dialog îºi are începutul în timp ºi se va termina în
veºnicie (cf. LG 48).

Deºi chemarea este un dar „universal”, adicã nu existã om care sã
nu fie prins în planul iubirii lui Dumnezeu (cf. LG 2; AG 2; GS 22),
totuºi fiecare îºi are specificul chemãrii personale pentru „postul” sãu
în istorie, fiindcã este un dar pentru o misiune prevãzutã de Creator,
adicã de a fi o nuanþã aparte, menitã sã reveleze iubirea sa nemãrginitã
în slujirea specificã a fraþilor (cf. LG 11; AG 2; 5; 36), sau, aºa cum
spune atât de frumos papa Ioan Paul al II-lea despre viaþa consacratã,
cã este „epifania iubirii lui Dumnezeu în lume”, fiindcã

persoanele consacrate, care locuiesc „în însãºi inima Bisericii ca element
decisiv pentru misiunea ei”3, sã arate cã existenþa lor este solid înrãdã-
cinatã în Cristos, cã viaþa cãlugãreascã este „casã ºi ºcoalã de comuniune”,
cã în slujirea lor umilã ºi fidelã, pusã în slujba omului, pulseazã acea
„fantezie a caritãþii”4, pe care Duhul Sfânt o menþine vie în Bisericã. Sã nu
uitãm cã, în iubirea contemplãrii, în bucuria de a-i sluji pe ceilalþi fraþi, în
caritatea trãitã pentru împãrãþia cerurilor, în dedicarea generoasã pentru
propriul mister, constã forþa oricãrei propuneri vocaþionale5.
Toate cele spuse pânã acum, Catehismul Bisericii Catolice le rezumã

astfel:

1 Cf. J. H. NEWMAN, o.c., în Nuovo dizionario di spiritualitá, ed. S. de Fiores – T.
Goffi, Pauline 1985; cf. V. DE BERNARDI (S.J.), Le cento vie, Milano 1966, 9.

2 La preparazione al sacerdozio ministeriale: orientameni e norme, Pastorali Italiane,
Roma 1972, 334.

3 IOAN PAUL AL II-LEA, Vita consaecrata, 72; 3.
4 IOAN PAUL AL II-LEA, Vita consaecrata, 50.
5 IOAN PAUL AL II-LEA, Novo millenio ineunte, 43; 50; 158.
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Sfaturile evanghelice manifestã plinãtatea vie a iubirii, care nu se saturã
sã dea tot mai mult. Ele îi atestã elanul ºi ne solicitã promptitudinea
spiritualã. Perfecþiunea Legii noi constã esenþialmente în preceptele iubirii
faþã de Dumnezeu ºi de aproapele. Sfaturile aratã cãi mai directe, mijloace
mai lesnicioase ºi sunt de practicat dupã vocaþia fiecãruia: (Dumnezeu) nu
vrea ca fiecare sã observe toate sfaturile, ci numai pe acelea care se potri-
vesc cu diversitatea persoanelor, a timpurilor, a ocaziilor ºi a puterilor,
dupã cum o cere iubirea. Cãci iubirea, ca reginã a tuturor virtuþilor, a tutu-
ror poruncilor, a tuturor sfaturilor, cu alte cuvinte, a tuturor legilor ºi a tut-
uror acþiunilor creºtine, le dã tuturor rangul, ordinea, timpul ºi valoarea6.
Sfântul Pãrinte papa Ioan Paul al II-lea pune în evidenþã un lucru

deosebit de important din viaþa consacratã pentru vocaþia fiecãrui
creºtin în parte, acela cã „ea reveleazã natura profundã a fiecãrei voca-
þii creºtine la sfinþenie ºi faptul cã întreaga Bisericã – mireasã – tinde
cãtre Cristos, «mirele sãu unic» [...] Profesiunea sfaturilor evanghelice
este profund legatã de misterele lui Cristos, cãci ea are drept misiune
sã facã prezentã, într-un fel, forma de viaþã pe care a ales-o Cristos,
arãtând cã ea este o valoare absolut escatologicã”7, de fi în veci ca îngerii
lui Dumnezeu (cf. Mt 22,30).

Prin urmare, atât caracterul sacerdotal, cât ºi viaþa consacratã aratã
clar cã singurul scop vrednic de luat în seamã în aceastã viaþã nu
constã în a se înãlþa pe sine, ci de a trãi valorile transcendentale, pre-
cum unirea cu Dumnezeu ºi imitarea lui Cristos, de a urma calea pe
care ne-a arãtat-o: arta de a sluji, fiindcã viaþa conformã cu evanghelia
este calea transcendenþei, fiind o viaþã conºtient aleasã de jertfire pentru
alþii.

În mesajul sãu pentru cea de-a XL-a Zi Mondialã de Rugãciune
pentru Vocaþii, papa Ioan Paul al II-lea spune:

Chemarea la slujire este întotdeauna, în mod tainic, vocaþie de a lua parte
în mod foarte personal, chiar cu efort ºi suferinþã, la ministeriul mântuirii.
[...] A sluji este o vocaþie cu totul naturalã, deoarece fiinþa umanã este în
mod natural slujitoare, nefiind stãpânã a propriei vieþi ºi având, la rândul
sãu, nevoie de serviciile altuia. [...] Isus ne cheamã sã fim ca el, sã învãþãm
de la el arta de a sluji, pentru cã numai în slujire fiinþa umanã descoperã
demnitatea proprie ºi a altuia. [...] Adevãratul slujitor este umil, ºtie cã
este „inutil” (cf. Lc 17,10), nu cautã avantaje egoiste, ci se dãruieºte pentru
ceilalþi, experimentând în dãruirea de sine bucuria gratuitãþii8.
Voturile, ca ºi caracterul sacerdotal, trebuie sã conºtientizeze persoana

umanã în fiecare clipã, fiindcã în fiecare clipã ele strigã la urechea
sufletului: „Tu, omule, nu poþi atinge un ideal care sã fie mai puþin
decât foarte bun. Nu te poþi opri sã dai un randament de viaþã spiri-
tualã de 60% când ai capacitatea de a atinge nivelul maxim, de 100%.

6 CBC, 1974; cf. FRANCISC DE SALES, Amour 8, 6.
7 IOAN PAUL AL II-LEA, Vita consaecrata, 29.
8 IOAN PAUL AL II-LEA, Mesajul pentru cea de XL-a  Zi Mondialã de Rugãciune pentru

Vocaþii (11 mai 2003), 2; 4.
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Trebuie sã atingi acest nivel maxim ºi nu sã te mulþumeºti cu un ideal
preoþesc, sau monastic, spãlãcit, fiindcã de-þi vei propune mai puþin
decât poþi face, nu vei fi fericit niciodatã”.

Acest lucru trebuie spus mult mai accentuat despre preot, el fiind
chemat sã fie „un alt Cristos”, chiar dacã armonia dintre structura
psihologicã a omenescului din el ºi chemarea lui Dumnezeu nu-i uºor
de realizat; totuºi, fiecare trebuie sã spunã cu apostolul Paul: „Toate le
pot în cel ce mã întãreºte” (Fil 4,13), chiar dacã trebuie pãstratã în vase
de lut.

Cercetãrile fãcute în acest domeniu de pãrintele Rulla (S.J.) dupã
Conciliul al II-lea din Vatican aratã: cu toatã bunãvoinþa celor chemaþi,
60-80% dintre ei nu reuºesc, sau au mari dificultãþi, în a realiza armo-
nia amintitã, 60-80% dintre cei chemaþi, cu toate cã acceptã raþional
– conºtient ºi responsabil – valorile evanghelice, nu reuºesc sã le punã
în practicã 100%, fiindcã natura temperamentalã a omului se cautã
mereu pe sine. Însuºi faptul cã preotul sau cãlugãrul se considerã pe
sine format constituie o lipsã care trebuie înlãturatã, fiindcã ceea ce nu
se trãieºte cu bucurie, cu entuziasm, nu înseamnã victorie, nu înseamnã
atingerea unui ideal transcendental iniþiat de Dumnezeu. Lipsa de
trãire cu entuziasm ºi bucurie a preoþiei ºi a vieþii consacrate a dus la
scãderea accentuatã a vocaþiilor, printre altele. Înainte de reforma
liturgicã, sfânta Liturghie începea la treptele altarului cu Introibo ad
altare Dei – „Voi intra la altarul lui Dumnezeu”, la care ministrantul
rãspundea: Ad Deum qui laetificat juventutem meam” – „La Dumnezeul
care dã bucurie tinereþii mele”. Când Dumnezeu mã înveseleºte nu
numai la celebrarea euharisticã, ci ºi la Liturgia orelor, la meditaþie, la
lectura spiritualã, la recitarea Rozariului, la confesional, la patul bolna-
vilor etc., atunci simt cum întineresc prin cei care mã urmeazã în vocaþie. 

A trãi valorile evanghelice – la preoþie sau cãlugãrie –, în confor-
mitate cu aºezarea lor logicã pe scara valorilor, înseamnã a fi un bun
preot sau persoanã religioasã. Valorile evanghelice nu se depoziteazã,
ci se trãiesc cu bucurie, valorificându-le, asemenea talanþilor din evan-
ghelie, în favoarea stãpânului, ºi nu pentru sine (cf. Mt 25,15). A creºte
în chemare înseamnã a transforma valorile cunoscute în valori revela-
toare9, adicã: urcând mereu mai sus spre Dumnezeu – valoarea valori-
lor de pe cea mai înaltã treaptã – cel cu vocaþie autenticã trebuie sã îi
tragã dupã sine pe toþi cei din urma lui, urcându-i pe scara valorilor.
Conºtiinþa de a urca mereu ºi de a trage dupã sine este însoþitã mereu
de sentimentul smereniei, constatând cât de greu este urcuºul pentru
sine ºi cât de puþini sunt cei dispuºi sã-l urmeze. În acest caz, va privi
Domnul la smerenia slujitorului (slujitoarei) credincios (credincioase)
ºi-l (o) va copleºi cu harurile sale necesare înaintãrii, cu bucuria suc-
cesului. Dar spune Sfântul Pãrinte papa Ioan Paul al II-lea cã numai

9 A. MANENTI, Vocazione psicologia e grazia (Prospettive di integrazione), Dehoniane,
Bologna, 25-29.



dacã viaþa consacratã îºi menþine forþa profeticã, ea devine în inte-
riorul unei culturi ferment evanghelic în stare sã o purifice ºi sã o facã
sã evolueze10, sã se înalþe. Cu atât mai mult va realiza preotul prin
viaþa sa.

Înãlþându-ºi ruga cãtre Mama lui Isus pentru cei chemaþi la preoþie
ºi la viaþa consacratã, papa Ioan Paul al II-lea spune: „Marie, slujitoare
umilã a Celui Preaînalt, Fiul pe care l-ai nãscut te-a fãcut slujitoarea
omenirii. [...] Fã-i capabili (pe cei tineri) sã primeascã invitaþia Fiului
tãu de a face din viaþã lor un dar total pentru gloria lui Dumnezeu. Fã-
i sã înþeleagã cã slujirea lui Dumnezeu îndestuleazã inima ºi cã numai
în slujirea lui Dumnezeu ºi a împãrãþiei sale se realizeazã conform
planului divin, iar viaþa devine imn de slavã adus Preasfintei Treimi”11.

Desigur, Biserica ne îndeamnã sã ne rugãm toþi, conform cerinþei lui
Isus, ca Tatãl sã trimitã lucrãtori în seceriºul sãu (cf. Mt 9,38), dar
aratã cã, în chip special, preotul, ca pãstor al vocaþiilor, iar persoanele
consacrate, ca ideal de spiritualitate, au datoria aceasta, spunând cã mai
ales „în þinuturile în care existã mãnãstiri, vocaþia acestor comunitãþi
este de a înlesni împãrtãºirea Liturgiei orelor cu credincioºii ºi de a-ºi
asigura singurãtatea necesarã pentru o rugãciune personalã mai
intensã”12.
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10 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Vita consacrata, 80.
11 IOAN PAUL AL II-LEA, Mesajul pentru cea de-a XL-a Zi Mondialã de Rugãciune

pentru Vocaþii (11 mai 2003),  6.
12 CBC, 2691; PC 7.
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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
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vor ajunge aceºti oameni? Ce cautã? Spre ce se îndreaptã cu atâta
vitezã? Ce urmãresc?... Foarte greu de spus. Dificil de a prevedea. Nesi-
gurã orice afirmaþie.

Dar în aceastã lume, aºa cum este ea, suntem ºi noi, preoþii, ºi mai
presus de toate apostolii. Apostol, în cel mai serios ºi responsabil sens.
Apostol, în toatã plinãtatea ºi originea divinã. Acest extraordinar cuvânt,
Scrisoarea cãtre Evrei îl aplicã lui Isus, „apostolul ºi marele preot al
mãrturisirii noastre” (Evr 3,1). Cãci singur Isus este, prin excelenþã,
„trimisul Tatãlui”, iar noi avem puterea prin el. Misiunea noastrã, ase-
menea lui Cristos, este în lume, între oameni. Pentru lumea de azi,
trebuie sã corespundã apostolul de azi.

Stilul apostolatului pe care-l doreºte astãzi Duhul Sfânt a fost trasat
de Conciliul al II-lea din Vatican. Sfântul Pãrinte Ioan al XXIII-lea,
venind pe scaunul apostolic ºi aruncând o privire asupra lumii de azi,
nu i-a fost greu sã constate calitãþile ºi ºubrezeniile omului modern.
Inspirat de Duhul Sfânt, a instituit Conciliul al II-lea din Vatican. A
voit sã aºeze adevãrurile creºtine într-o luminã nouã, pentru a cores-
punde problemelor omului de azi. Dacã nu se corespunde la acest nou
har, la aceastã acþiune a Duhului Sfânt, se produce o tensiune atât între
preoþi, cât ºi între credincioºi. Noi suntem cei care formãm istoria
Bisericii cu ajutorul lui Dumnezeu ºi a sosit timpul sã transformãm
acest nou stil în realitate. „Biserica numai atunci se va regãsi ºi înnoi
când se va îndrepta cãtre lume ºi va intra în dialog cu societatea”,
spunea cardinalul Montini.

La noi în diecezã, aplicarea conciliului a fost foarte anevoioasã din
cauze multiple. Era perioada comunistã, totul trebuia controlat ºi
aprobat de departamentul cultelor, lipsa mijloacelor de informaþie, con-
servatorismul preoþilor ºi chiar al ierarhiei, diferitele curente pro ºi
contra care circulau prin Occident ºi ajungeau la noi într-un mod ºi
mai eronat.

Totuºi, ºtiam cã ceva trebuie înnoit, trebuie schimbat, trebuie sã
lucrãm cu mai multã dãruire pentru suflete, pentru mântuire, sã-i înþe-
legem ºi sã le explicãm mai mult oamenilor, arãtându-le icoana perpetuã
a lui Cristos care este viu, ºi nu static, ºi trãieºte permanent cu lumea
de azi pe care o iubeºte ºi vrea s-o mântuiascã. Convertirea, nota
dominantã a evangheliei, presupune permanenta schimbare, îmbunã-
tãþire, perfecþiune personalã ºi o activitate permanentã pentru viaþa
creºtinã.

Din activitatea pastoralã de 40 de ani de preoþie aº putea consemna
câteva repere absolut necesare pentru o viaþã creºtinã autenticã ºi pentru
a traduce ecleziologia Conciliului al II-lea din Vatican în viaþa pastoralã.

1. Euharistia, care trebuie sã devinã izvorul ºi culmea întregii evan-
ghelizãri, pentru cã în ea se aflã „tot binele spiritual al Bisericii” (PO 5).
Sfânta Liturghie bine pregãtitã, cu explicarea textelor liturgice la credin-
cioºi pentru o trãire mai intensã care poate sã ajungã chiar la o micã
predicã de câteva minute. A le explica credincioºilor cã o sfântã Liturghie
la care participã fãrã sã se împãrtãºeascã nu este o Liturghie completã,
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Isus vine pe altar nu numai ca sã ne vadã, dar ºi sã se contopeascã cu
noi, împãrtãºindu-ne, ºi sã fim demni pentru aceastã unire.

2. Caritatea, faþã de cei sãraci, bãtrâni, lipsiþi, familii numeroase,
bolnavi, abandonaþi, pãcãtoºi, beþivi, pentru ajutorul lor material, dar
ºi cel spiritual, cu o atenþionare, ºi grija deosebitã pentru recuperarea
lor umanã ºi creºtinã.

Formarea caritasului parohial iniþiindu-i pe copii, în mod deosebit
pe tineri, confecþionând coroniþe de advent, obiecte de înfrumuseþat
pomul de Crãciun, jucãrii, steluþe, ºi vândute credincioºilor, atenþionân-
du-i pentru scopul caritativ, stimulând grupurile de la Rozariul viu, de
la Acþiunea Catolicã, de la A.M.C. sau întreprinzãtori particulari pentru
scop caritativ.

3. Evanghelizarea, care este misiunea primordialã a preotului ºi, în
mod deosebit, a pãstorilor sufleteºti. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu
nu numai duminica, dar ºi în timpul sãptãmânii, ºi uneori chiar zilnic.
Este timpul Adventului, al Postului Mare, cu devoþiunea „Calea Crucii”,
luna mai, când credincioºii vin în numãr mai mare la bisericã, întrucât
se predicã în fiecare zi, alegându-se ºi anumite tematici adecvate comuni-
tãþii respective. Apoi, cu ocazia botezului, a cãsãtoriei ºi la înmor-
mântãri, invitând pãrinþii, naºii, rudele sã participe ºi la sfintele sacra-
mente. Încurajarea sãrbãtorii zilei de naºtere ºi a zilei onomastice prin
participarea la sfânta Liturghie ºi sacramente, primind din partea
preotului o iconiþã pentru consemnarea acestui eveniment.

Vestirea cuvântului lui Dumnezeu le revine pãstorilor, însã orice om
botezat este obligat sã-l anunþe  „la toatã fãpura” (Mc 16,15). Este misi-
unea nostrã de a-i conºtientiza pe laici ºi a-i face apþi pentru misiunea
de evangheliazare ºi cu o grijã deosebitã faþã de pãrinþi, care sunt primii
învãþãtori ai copiilor lor în privinþa credinþei.

O notã deosebitã trebuie acordatã evanghelizãrii pe grupuri: copii,
tineri, pãrinþi, intelectuali. De o importanþã deosebitã sunt Liturghiile
prentru copii ºi pentru tineri, cu predici adecvate ºi implicarea lor în
desfãºurarea Liturghiei prin citirea lecturilor, a rugãciunii credincio-
ºilor ºi cântece dupã gustul lor.

Un mare efect pastoral îl are pregãtirea solemnitãþii Primei Împãrtã-
ºanii a copiilor, care trebuie sã fie o sãrbãtoare pentru toatã comunitatea
ºi o ocazie de revitalizare spiritualã a parohiei, tocmai pentru cã sunt
implicaþi nu numai copiii, dar ºi pãrinþii, rudele, cunoscuþii ºi toþi credin-
cioºii, ca sã respire aceastã atmosferã de nevinovãþie ºi dãruire sincerã
ºi totalã lui Dumnezeu.

Dacã pentru intelectuali poate e mai greu de format un grup bine
sudat ºi ancorat în credinþã datoritã preocupãrilor ºi serviciilor variate
în care sunt implicaþi, ei pot fi ajutaþi mai ales prin copiii lor bine
pregãtiþi la sacramente ºi catehizaþi care vor veni la bisericã, se vor
ruga ºi vor antrena întreaga familie. Apoi, prin pastorala individualã,
poate zãbovind mai mult la sfinþirea caselor sau cu alte ocazii ºi
prezenþa preotului, le face o bucurie ºi cinste. Un bun intelectual este
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întotdeauna receptiv la discuþii ºi argumente ºi, odatã recâºtigat pentru
Dumnezeu, va fi o torþã vie ºi pentru alþii.

O altã metodã pastoralã de evanghelizare eficace ºi de recuperare
spiritualã este practicarea celor  prime nouã vineri din lunã. Credinciosul,
spovedindu-se de nouã ori lunar ºi împãrtãºindu-se de mai multe ori,
nu poate fi indiferent, pentru cã impactul cu Isus îl va transforma ºi-l
va obiºnui cu viaþa de credinþã.

Cunosc parohii mari cu 5000-6000 de suflete, unde, la prima vinere
din lunã, nu participau decât 40-50 de persoane ºi aveau douã Liturghii
zilnice dimineaþa ºi seara ºi, dupã cicluri de predici despre iubirea lui
Dumnezeu prin Isus Cristos ºi despre importanþa spovezii ºi a sfintei
Împãrtãºanii, numãrul celor care practicau cele prime nouã vineri din
lunã a crescut în câþiva ani la 400-500 de persoane, pentru ca în zece
ani sã ajungã la 700-800 de persoane.

Mulþi preoþi, dupã conciliu, au renunþat la aceste practici, consi-
derându-le sentimentale, dar oamenii au nevoie de iubire ºi sã-l cunoascã
pe Dumnezeu-iubire, ºi atunci sunt în stare de cele mai mari sacrificii
pentru a poseda aceastã iubire. Dar nu numai atât, ei devin apostolii
iubirii ºi o rãspândesc în familie, între prieteni, în rândul celorlalþi
credincioºi.

M-a durut mult în suflet când, cu câþiva ani în urmã, l-am rugat pe
un preot tânãr, cu trei ani de preoþie, care se afla ocazional în parohie,
ºi era prima vinere din lunã, sã celebreze Liturghia de searã ºi sã spunã
câteva cuvinte despre inima lui Isus ºi mi-a rãspuns: „Nu ºtiu nimic
despre inima lui Isus, n-am predicat niciodatã despre aceastã temã”.
Predicile pãrintelui Leopold Nestmann despre iubirea lui Isus prin
inima sa preasfântã sunt ca un foc ce arde în vâlvãtaie ºi incendiazã cu
iubirea lui Dumnezeu sufletele celor mai mari pãcãtoºi, convertindu-i
la o viaþã cu adevãrat creºtineascã. Ar merita sã fie publicate.

În Bucovina, apostolatul îmbracã un aspect mai specific, deoarece
comunitãþile sunt formate, pe lângã români, ºi din germani ºi ucrai-
neni. ªi aceste etnii fac parte din poporul lui Dumnezeu, din comuni-
tãþile noastre creºtine, ºi ei trebuie mântuiþi. De aceea, se celebreazã
mai ales în duminici ºi cu ocazia hramului comunitãþilor respective
sfânta Liturghie în limba polonã, germanã sau ucraineanã, la care
credincioºii participã cu însufleþire, citesc lecturile, cântã în limba lor
ºi au ocazia sã se cunoascã, sã se ajute, sã colaboreze cu ceilalþi membrii
ai comunitãþii. De asemenea, anumite datini ºi obiceiuri frumoase spe-
cifice fiecãrei etnii au darul sã îmbogãþeascã ºi sã înfrumuseþeze întreaga
comunitate.

Adresându-se clerului din Dieceza de Roma (la 7.03.1987), papa
Ioan Paul al II-lea afirma: „În toatã Europa ºi chiar în Italia ºi la Roma,
simþim nevoia profundã a unei «a doua evanghelizãri». Aceastã nouã
evanghelizare trebuie sã aibã douã caracteristici: prima, trebuie sã fie
inspiratã din Conciliul al II-lea din Vatican, din învãþãtura sa, din orien-
tãrile sale, a doua sã fie îndreptatã în mod special spre noile generaþii”.
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Da, din creuzetul Conciliului al II-lea din Vatican izvorãºte o luminã
mai purã, mai apropiatã de sursã, capabilã sã cuprindã toþi oamenii.
Iar noi suntem purtãtorii acestei torþe. Iar bunul Dumnezeu sã ne
ajute sã purtãm stindardul preoþiei lui Cristos, cãlãuziþi de lumina lui.

Pr. ªtefan Erdeº, paroh ºi decan de Bacãu
Am fost sfinþit preot la data de 21 aprilie 1963, deci în plin conciliu.

Singurele ºtiri despre conciliu le aveam de la „Europa Liberã”, care
interpreta problemele bisericeºti, ca ºi astãzi, anapoda. Am auzit în
acei ani mai mulþi preoþi spunând: „Va trebui sã vinã un mare sfânt sã
repare ceea ce a stricat acest conciliu”. Am crezut ºi eu cã nu este bine
ce se hotãrãºte la Roma. Au trecut anii, am citit hotãrârile conciliului
ºi sunt emoþionat, edificat, uimit de ceea ce s-a hotãrât acolo. Este
suficient sã amintesc de noua liturgie, în frunte cu sfânta Euharistie,
Catehismul Bisericii Catolice, noul Cod de drept canonic, limba maternã
la celebrarea sfintelor sacramente ºi multe altele. Celebrarea în limba
românã, Liturghia cu faþa la popor, concelebrarea erau la acea vreme o
provocare, scandal chiar.

Astãzi vedem lucrurile cu totul altfel. Sã ne amintim cã Biserica este
condusã de Duhul Sfânt ºi ceea ce s-a hotãrât la Conciliul al II-lea din
Vatican este spre folosul nostru, al tuturor: preoþi ºi credincioºi.

Sã punem în practicã hotãrârile conciliului ºi vom fi mântuiþi.

Pr. Ieronim Budulai, paroh de Ciugheº (Bacãu)
Dupã Al II-lea Rãzboi Mondial, au avut loc mari transformãri

politice, sociale, economice ºi culturale pe întreaga planetã. Comunis-
mul s-a întins ca o pecingine. Ateismul, materialismul am început sã
facã ravagii. Lumea, în cea mai mare parte, ameþitã de descoperirile
ulterioare, a uitat de Dumnezeu, de suflet, de viaþa veºnicã. Astfel, s-a
ajuns ca metropolele, care odinioarã erau focare de credinþã ºi culturã,
sã ajungã a avea un popor ce ignorã tot atât de bine pe Dumnezeu ºi
cele sufleteºti ca ºi pieile roºii din America. Oamenii însetaþi de progres,
de libertate, de bunãstare, dar toate acestea pãmânteºti! Marile adevã-
ruri, care veacuri de-a rânduri au încreºtinat Imperiul Roman, au
îmblânzit popoarele barbare, au menþinut echilibrul între puterile
Europei, au ajuns sã fie puse alãturi de legendele înflorate ale mito-
logiei greceºti sau persane, sau în colecþii de basme, cu care bunicii îºi
adormeau nepoþii.

Era firesc ca, într-o asemenea atmosferã, sufletele mari ale Bisericii
sã cearã de de la dânsa un conciliu. Se pare însã cã lucrul a trebuit sã
se amâne. Nu venise încã momentul providenþial! Lipsea ºi omul hãrãzit
de Dumnezeu! ªi acest om a fost papa Ioan al XXIII-lea.

Dupã moartea lui Pius al XII-lea, conclavul s-a întrunit la 25
octombrie 1958, cu participarea a 51 de cardinali. La 28 octombrie ei l-au
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ales pe patriarhul de Veneþia, Angelo Giseppe Roncalli, ca nou papã; s-a
numit Ioan al XXIII-lea.

Mi-aduc aminte ca ieri, cum într-o searã de octombrie 1958, la
sfârºitul recitãrii Rozariului, pãrinte Ioan Jicmon, de pie memorie, ne-a
anunþat cã a fost ales noul papã ºi cã se numeºte Ioan al XXIII-lea.

Noul papã era în vârstã de 77 de ani ºi pentru mulþi trecea drept un
„papã de tranziþie” ºi, totuºi, dupã expresia lui Y. Congar, Dumnezeu
„fãcea lumii un dar uriaº”, pentru cã pontificatul lui Ioan al XXIII-lea
deschide un nou capitol în istoria Bisericii. El va intra în istorie ca
„papã al conciliului”.

Ajuns pe scaunul sfântului Petru, îºi aruncã ochii asupra turmei ce
i s-a încredinþat. ªi nu i-a fost greu sã vadã starea în care se afla. L-a
lovit când a vãzut cât de înstrãinat e omul modern de Dumnezeu. ªi l-a
mai lovit un lucru. Instituþiile ºi normele Bisericii nu mai corespun-
deau cu mersul omenirii. Era nevoie de o reformã, atât în viaþa creºtinã,
cât ºi în orânduirea Bisericii. De aceea, cu autoritatea de pãrinte ºi
inspirat de Dumnezeu, la 25 ianuarie 1959, la 3 luni de pontificat, în
ciuda împrejurãrilor neprielnice, face cunoscutã lumii intenþia de a
convoca un conciliu ecumenic. Lumea a rãmas surprinsã. Pânã ºi cardi-
nalii ºi-au arãtat ºovãiala. Din cei 74 au rãspuns doar 25 la apelul papei,
iar din cei 25 numai 7 au venit cu propuneri concrete.

Ce a voit papa prin conciliu? A voit sã punã adevãrurile creºtine
într-o luminã nouã, aºa încât ele sã rãspundã la problemele omului din
zilele noastre. A voit, cum însuºi papa a zis, un aggiornamentto. Când
un cardinal l-a întrebat despre necesitatea unui conciliu, papa i-a
rãspuns deschizând o fereastrã a apartamentului sãu ºi zicând: „Sã
intre puþin aer proaspãt în Bisericã”. A voit Sfântul Pãrinte ca, prin
conciliu, sã se facã un pas spre unirea în credinþã a tuturor creºtinilor.

Îmi amintesc cã, înaintea deschiderii conciliului, care a avut loc la
11 octombrie 1962, papa a fãcut un pelerinaj la Assisi ºi Loretto, sã se
roage pentru reuºita conciliului. S-a comentat foarte mult acest fapt,
pentru cã era prima cãlãtorie mai lungã pe care o fãcea un papã, dupã
aproape o sutã de ani de prizonerat în Vatican.

Despre mersul conciliului, ºtirile se rãspândeau la noi prin Cortina
de Fier doar prin „Radio Vatican” ºi „Europa Liberã”, pe cale oficialã
mai puþin.

Dupã 1965, când s-a încheiat conciliul ºi au început sî aparã ºi la noi
documentele conciliare, cea mai mare parte din cler ºi popor a vãzut în
conciliu o revelaþie, o epifanie, o arãtare a lui Dumnezeu. Hoc signum
Magni Regis est, ºi-au primit cu entuziasm aceste documente concili-
are. A fost însã ºi la noi, ca, de altfel, ºi în alte pãrþi, o oarecare reþinere,
o oarecare opoziþie chiar, faþã de hotãrârile conciliului. Vii discuþii s-au
purtat mai ales cu privire la introducerea reformei în liturgie. Cum sã
se renunþe la limba latinã la sfânta Liturghie ºi în distribuirea sacra-
mentelor, cum sã se renunþe la Liturghia cititã, când în timpul ei puteai
sã reciþi în „liniºte” Rozariul, sau sã spui Breviarul, cum sã faci o masã
a jertfei, când erau altarele atât de meºteºugit lucrate?
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Încetul cu încetul, însã, au început ºi la noi sã se introducã înnoirile
conciliului ºi reforma în domeniul Liturghiei, nu însã fãrã mari greutãþi.
A apãrut mai întâi Liturghierul, apoi foi ºapirografiate, uneori aproape
iligibile, pentru lecturi. Un merit deosebit l-a avut pãrintele Ioan Ciuraru,
în domeniul apariþiilor cãrþilor liturgice, care, fiind la Seminar, trãgea
de dimineaþã pânã seara la „cocârlã”, murdãrindu-se din cap pânã în
picioare.

Închei aceste câteva gânduri ºi evocãri asupra Conciliului al II-lea
din Vatican, cu speranþa cã ele vor fi adus, pentru cititori ºi ascultãtori,
o viziune mai cuprinzãtoare asupra acestui moment de har din istoria
Bisericii universale ºi locale.



FILE DE ISTORIE

SINOADELE LOCALE
DIN UCRAINA, POLONIA ªI CONSTANTINOPOL

ÎN EPOCA CONTRAREFORMEI 

Violeta BARBU
Institutul de Istorie „N. Iorga”, Bucureºti

1. Sinoadele locale, ecou al Conciliului Tridentin

1.1. Conciliul Tridentin (1545-1563) ºi naºterea modernitãþii
Pentru istoriografia marxistã, Conciliul Tridentin nu putea fi decât

expresia rezistenþei societãþii feudale faþã de burghezia pe cale de a se
naºte. Istoriografia idealistã (Benedetto Croce) nu vedea nici ea altceva
decât o mobilizare a forþelor celor mai conservatoare. Dupã vastele cerce-
tãri întreprinse de Jean Delumeau din perspectiva antropologiei religi-
oase ºi a istoriei sociale, istoriografia mai  recentã  a vãzut în el adevãratul
început al modernitãþii europene. Conciliul a creat o incizie în istoria
confesiunii catolice ºi a separat douã perioade mari, dintre care cea de-
a doua avea sã se termine doar odatã cu Conciliul al II-lea din Vatican,
în plinã modernitate1. Confruntarea cu provocarea Reformei ºi rãspun-
surile gãsite la aceasta constituie, fireºte, substanþa reflecþiei conciliare.
Dar aceastã problemã obsesivã a fost înfruntatã într-un context mai
vast, care a produs ºi a înglobat fractura religioasã. Noul sistem de state,
apãrute la sfârºitul veacului al XV-lea, tindea sã-ºi asume, direct sau
indirect, controlul Bisericilor din teritoriul lor. De aceea, întrebarea
capitalã ce se nãscuse în Biserica Romanã, chiar înainte sã încolþeascã
semnele Reformei, se formula astfel:  cum putea fi menþinut propriul
magisteriu ºi, mai presus de toate, propria jurisdicþie universalã într-o
lume a cãrei putere se disloca, decupându-se ºi consolidându-se teritorial
la nivelul statelor moderne?2.

Împotriva acestei tendinþe politice, Biserica Romanã a reacþionat pe
douã planuri: pe de-o parte, ea îºi asumã caracteristicile unei societãþi

1 Despre modul în care conciliul a trasat cadrele modernitãþii în toate dimensiunile
acesteia, cf. A. DUPRONT, „Le concile de Trente”, în Le Concile et les Conciles, Paris-
Chevetogne 1960, 195-243; W. BÖCKENFÖRDE, „Zum Verhältnis von Kirche und moder-
nere Welt. Aufriss eines Problems”, în Studien zum Beginn der modernen Welt, ed.
Reinhardt Köselleck, Stuttgart 1977, 154-177; P. Prodi – W. Reinhard, ed., Il Concilio
di Trento e il moderno, Il Mulino, Bologna 1996; G. ALBERIGO – I. ROGGER , ed., Il
concilio di Trento alla vigilia del terzo millenio, Brescia 1997, 267-285.

2 Aceastã tezã este susþinutã în H. JEDIN – P. PRODI, ed., Il concilio di Trento come
crocevia della politica europea, Bologna 1979.
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suverane, imitând-o pe cea statalã cu toate formele ºi expresiile tipice
ale puterii statului modern (trecerea de la dreptul canonic la jus
publicum ecclesiasticum ca formã a dreptului pozitiv, înfiinþarea Cole-
giului Permanent al Cardinalilor, care a devenit Sfântul Scaun), cu
excepþia teritorialitãþii; pe de altã parte, se strãduie sã-ºi creeze o
dimensiune normativã care sã  nu coincidã ºi sã se sustragã dimen-
siunii pozitive (raþionale) a statului, care îºi elaboreazã în aceastã
perioadã sistemul sãu propriu de drept. Aceastã dimensiune normativã
nouã a Bisericii ca instanþã atinge straturile profunde ale societãþii
pânã la nivelul persoanei, straturi aflate sub nivelul raportului Bise-
ricã-Stat, sub nivelul compromisurilor dintre „tron ºi altar”; dimensi-
unea nouã se cheamã „puterea asupra conºtiinþelor”3. Renaºterea Bise-
ricii Romane se va produce, aºadar, nu în sfera publicã, ci în cea
privatã, nu în cea a dreptului, ci a eticii, adicã în ceea ce avea sã se
numeascã, dupã Conciliul Tridentin, cura animarum.

1.2. Construirea unei noi legitimitãþi
Conciliul s-a deschis dupã o epocã de scepticism, dacã þinem seama

de insuccesul conciliilor precedente ºi al tentativelor locale întreprinse
de puterea politicã de a angaja un dialog cu protestanþii. Conciliul din
Ferrara-Florenþa (1438-1439) îºi cheltuise energiile în efortul unei
uniri vremelnice ºi neviabile cu Biserica Rãsãritului, Conciliul din Basel
(1431-1449) eºuase în condamnarea ereticilor, Conciliul de la Pisa (1409)
se împotmolise în rãfuieli sterile de naturã politicã4. Pe plan local,
eforturile imperiale de „reunire” (Hagenau, Worms, Ratisbona 1540-1541,
Augsburg 1548) nu reuºiserã sã depãºeascã blocajul asupra chestiu-
nilor dogmatice, astfel încât nu au condus la o înþelegere doctrinarã
între catolici ºi protestanþi în Germania5.

În mai multe privinþe, Conciliul Tridentin nu a corespuns exigen-
þelor normative impuse de practica istoricã a unui asemenea tip de
adunare bisericeascã. El a inaugurat astfel o formã modernã de dezba-
tere ºi de genezã a deciziilor, care va înrâuri decisiv sinoadele ulterioare.
Deschis oficial la 13 decembrie 1545, conciliul a ratat de la bun început
obiectivul major care ar fi trebuit sã-l justifice: unirea din nou a creº-
tinilor. Reformarea vieþii religioase ºi eliberarea creºtinilor aflaþi sub
stãpânirea Semilunei erau celelalte douã þinte ale pãrinþilor conciliari.
De ambele pãrþi, se manifestaserã grave neînþelegeri în privinþa carac-
terul ecumenic al adunãrii.  Protestanþii ar fi dorit ca lucrãrile sã se

3 P. PRODI, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo
tra coscienza e diritto, Il Mulino 2000, 269-275.

4 Cf. J. HELMRATH, „Reform als Thema der Konzilien des Spätmittelalters”, în
Christian Unity, ed. G. Alberigo, Presse Universitaire de Louvein 1989, 75-152.

5 Cf. J. DELUMEAU, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF 1988, 87-90; 109-
111; J. DELUMEAU,  Le catholicisme entre Luther et Voltaire, PUF 1985, 47-50; P.
CHAUNU, Le Temps des Réformes, Fayard 1975, 513-537.
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desfãºoare în Germania, þara în care Reforma se nãscuse, ºi sã se
bucure de „libertate”, adicã sã se acorde un spaþiu suficient de expresie
teologilor, laicilor reformaþi ºi, în primul rând, reprezentanþilor prin-
cipilor, papa sã se subordoneze hotãrârilor conciliului, care sã nu fie
proclamate ca infailibile. Cât despre catolici, aceºtia nu doreau cu nici
un chip sã abandoneze autoritatea papei. Aºa se face cã doar câþiva
teologi protestanþi germani au venit la Trento în faza a doua a lucrã-
rilor, acceptând sã negocieze indirect, prin interpuºii imperiali, obligând
astfel conciliul sã se  mulþumeascã, în final,  cu condamnarea  tezelor,
în absenþa capilor Reformei6.

Al doilea criteriu de legitimare neconfirmat de Conciliul Tridentin
era reprezentativitatea. Cifrele absolute, ca ºi distribuþia teritorialã a
diecezelor europene reprezentate la Trento, ne indicã un total care
doar de câteva ori a atins un maximum de 273 de votanþi, ceea ce
însemna chiar mai puþin decât la conciliile anterioare ºi, în orice caz,
aproape jumãtate din numãrul episcopilor catolici din Europa Occi-
dentalã la acea datã. Ca urmare a acestei situaþii, chestiuni esenþiale
de ordin dogmatic sau de moralã, cum ar fi: liberul arbitru, doctrina
asupra pãcatului originar, doctrina despre justificare, Euharistia, au
ajuns sã fie votate de doar 73 de episcopi ºi reprezentanþi ai ordinelor.
Prin urmare, în istoriografia conciliarã7, nu de puþine ori s-a afirmat
caracterul meridional al catolicismului reprezentat la Trento.

Mai mult decât atât. La deschiderea sa, Conciliul Tridentin nu mai
era o adunare a creºtinãtãþii asemenea celorlalte similare ale evului
mediu târziu, la care naþiunile erau prezente nu numai prin inter-
mediul episcopilor, ci ºi al stãrilor ºi corporaþiilor (capitlurile, univer-
sitãþile) ºi al principilor sau al reprezentanþilor acestora. La Trento,
aceºtia din urmã rãmân în mod constant în afara adunãrii. Iatã, aºadar,
un alt semn al modernitãþii, înscris în paralelismul dintre o adunare cu
o componenþã eminamente ecleziasticã ºi organizarea politicã.

Cu toate acestea, nu este mai puþin adevãrat ca mãreþia conciliului
s-a nãscut din rãspunsul pe care el l-a oferit unei imense ºi arzatoare
dorinþe de reformã, nãscutã în sânul Bisericii catolice înseºi. Dacã salv-
gardarea ºi consolidarea catolicismului în teritoriile unde curentele
protestante nu pãtrunseserã încã ar fi putut pãrea la început un obi-
ectiv mai curând minimal ºi, în orice caz, mult prea modest, evoluþia
situaþiei dupã un secol de la încheierea lucrãrilor Conciliului Tridentin
avea sa confirme justeþea ºi eficienþa strategiei lui. Restructurarea
sistematicã a teologiei, renovarea catehezei, un cler motivat ºi devotat
pastoraþiei, spaþiul acordat devoþiunii personale, aºa-numita devotio
moderna8 au fost obiective atinse  care ºi-au dat pe termen lung roadele

6 Cf. H. TÜCHLE – C. A. BOUMAN – J. LE BRUN, ed., Nouvelle Histoire de l’Eglise.
Réforme et Contre- Réforme, III, Seuil 1968, 174-175.

7 Leibniz este primul care a sesizat acest caracter „italian” al conciliului; cf. J. DELU-
MEAU, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, 51.

8 M. BENDISCOLI, Riforma cattolica. Antologia di documenti, Roma 1963; H. O.
EVENNETT, The Spirit of The Counter Reformation, Cambridge 1968, 125-146.
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atât calitativ, cât ºi cantitativ, în recucerirea treptatã a teritoriilor
pierdute. Dar oricât de pertinente ºi îndreptãþite ar fi fost reformele,
oricât de necesare ºi de conforme realitãþii, ele ar fi rãmas doar nobile
intenþii sau literã moartã în decretele conciliare, dacã nu ar fi fost
purtate spre viaþã, puse în practicã de instrumente noi, adecvate schim-
bãrilor scontate9.  Sinoadele locale au fost, alãturi de vizitele pastorale
ºi de seminarii, un astfel de instrument privilegiat.

Consolidarea autoritãþii papale, pe care conciliul o contrapune
cezaro-papismului suveranilor, a fãcut ca aplicarea pe cât de riguros
posibilã a deciziilor conciliare sã devinã principalul scop al sinoadelor
locale. Chiar în decretul general de reformã al conciliului se prevedea
sinodul diecezan, adicã reunirea întregului cler sub preºedinþia episco-
pului locului o datã pe an ºi o datã la trei ani, sinodul provincial, ce
consta în reunirea episcopilor dintr-o provincie ecleziasticã, sub preºe-
dinþia unui arhiepiscop sau mitropolit, în baza unei legislaþii ºi a unei
jurisdicþii10. Aceastã dialecticã dintre universal ºi local s-a izbit însã
adesea de tendinþele centraliste romane ºi de presiunea statului.

Gest revelator, Pius al V-lea trimite imediat dupã închiderea lucrã-
rilor textele decretelor conciliare în cele mai îndepãrtate dieceze (Gova,
Mexic, Guatemala, Honduras, Venezuela etc.)11. Sinoadele au avut apoi
scopul de a transfera spiritul conciliar în viaþa cotidianã a catolicilor, de
a dezbate asupra cultului, a sacramentelor, asupra doctrinei ºi moralei.
Multe dintre ele au fost convocate imediat dupã închiderea lucrãrilor
Conciliului Tridentin, în 1565, permiþând astfel o preluare eficientã a
controlului asupra clerului ºi credincioºilor. Numai între 1566 ºi 1581,
titularul diecezei ambroziane de Milano, sfântul Carol Borromeu, a
convocat nu mai puþin de 11 sinoade diocezane, iar în Lombardia, în
toatã aceastã perioadã, 6 sinoade provinciale12.

Un numãr de peste 100 de astfel de sinoade (diecezane ºi provin-
ciale) se þinurã peste tot, în Europa, doar în intervalul 1565-1572.  În
acest context se înscrie, de pildã, ºi sinodul local din Moldova, promovat
de vizitatorul apostolic Alessandro Comuleo, abate de Nona, ºi de com-
panionul sãu, iezuitul Tomas Radius în 1586, în vremea domniei lui

9 Cf. G. BEDOUELLE, La storia della Chiesa, Jaka Book 1993, 110; se vorbeºte despre
„reforma programatã” ºi „reforma aplicatã”.

10 Cf. G. LE BRAS, „Dialectique de l’universel et du particulier dans le droit canon”,
în Annali di storia del diritto 1 (1957) 77-84. Despre criza de creativitate în care au
intrat sinoadele locale la doar câteva decenii dupã reformã, cf. P. CAIAZZA, „La prassi sino-
dale nel seicento: un «buco nero »”, în Ricerche di storia sociale e religiosa 51 (1997)
61-109.

11 Cf. J. DELUMEAU, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, 81.
12 Cf. G. BASCAPÉ, Vita e opere di San Carlo, Milano 1983, 123-168. Studiul conci-

liilor provinciale pe unitãþi teritoriale este de abia la început; cf., în acest sens, lucrãrile
recente publicate de P. CAIAZZA, Tra Stato e papato. Concili provinciali post-tridentini
(1564-1648), Roma 1992 ºi M. M. MIELE, Die Provinzialkonzilien Süditaliens in der
Neuzeit, Paderborn 1996.
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Petru ªchiopul13. ªtirile despre conþinutul acestui sinod sunt foarte
sumare: un fapt este cert, ºi anume voinþa afirmatã cu acest prilej ºi
secondatã de politica domnului de a împiedica accesul în Moldova al
pastorilor luterani, sub ameninþarea unor severe amenzi civile. Alãturi
de aceastã mãsurã, sinodul pune problema reorganizãrii provinciei
ecleziastice a Moldovei ºi a intrãrii acesteia în regularitatea canonicã.
Acest deziderat nu va fi împlinit decât peste câþiva ani, la 7 ianuarie
1591, prin numirea lui Bernardin Quirini, fost privincial al minoriþilor
observanþi din Creta, ca episcop titular de Argeº, cu jurisdicþie ºi asupra
Moldovei ºi cu sediul la Bacãu.  Graþie vizitelor sale eparhiale, Moldova
se poate mândri cã este una dintre primele þãri ale zonei în care refor-
mele tridentine au început sã fie aplicate.

2. Europa „ad extra”: sinoadele în  lumea frontierei

2.1. Rupturã în timp,  unitate în spaþiu
Cu atât mai necesar era sinodul ca instituþie a dialogului ºi a reflec-

þiei la marginea Europei, spaþiu al diferenþei, acolo unde îºi încruciºau
prezenþa, alãturi de catolici ºi protestanþi, ºi popoarele „pãgâne” (musul-
manii) sau cele aflate sub jurisdicþia unor Biserici ce se dovediserã
ireductibile la unire (Bisericile Rãsãriteanã ºi Armeanã). De aceea, harta
sinoadelor locale sau a sinoadelor interconfesionale din prima jumãtate
a secolului al XVII-lea retraseazã limitele continuumului creºtin euro-
pean14, adicã a acelei unitãþi axiologice ce continuã sã domine continentul,
în ciuda clivajelor create de Reformã.

2.2. Europa continuumului creºtin
Am ales aceastã sintagmã ca instrument de analizã eficace, nu

pentru a introduce în perspectiva noastrã iluzia simplificatoare a omoge-
nitãþii instituþionale, a normelor ºi practicilor, a valorilor ºi reprezen-
tãrilor occidentale într-o perioadã datã (premodernitatea). Cu atât mai
puþin împãrtãºim nostalgia celor care ºi-ar dori  sã reînvieze marile
sinteze „imperialiste” înfãptuite în anii ’60-’70 de cãtre nume rãsunã-
toare ale istoriei sociale. Înþeleasã în cele douã dimensiuni ale ei – stu-
diul economiei ºi al mentalitãþilor –, aceastã vârstã a istoriei sociale nu
a dus, cum se spera, la fãurirea unor categorii fundamentale care sã defi-
neascã atât civilizaþiile europene, cât ºi pe cele extraeuropene, din sim-
plul motiv cã acestea din urmã, chiar dacã se doreau cu ardoare  integrate

13 Cf. C. ALZATTI, Terra romena tra Oriente e Occidente. Chiese ed etnie nel tardo
’500, Jaka Book 1981, 273-274. Un cadru general, în  M. CRÃCIUN, Protestantism ºi
ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea, Cluj-Napoca 1996, 170-185; V. BARBU, „Contra-
reforma catolicã în Moldova la jumãtatea secolului al XVII-lea”, în  Historia manet. Volum
omagial Demény Lajos emlékkonyv,  ed. V. Barbu – T. Kinga, Kriterion 2000, 332-339. 

14 Cf., în acest sens, ºi conceptual foarte recent de „frontiere ale credinþei”  în cule-
gerea de studii Frontiers of Faith. Religious Exchanges and the Constitution of Reli-
gious identities. 1400-1750, ed. E. Andor – Istvan György Tóth, Budapesta 2001.
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în  modele explicative globale, nu se reflectau decât sporadic ºi parþial
în discursul istoriografic, iar o alternativã la aceastã unicã sursã de
comparaþie încã nu fusese întrezãritã.  Nu e de mirare cã ceea ce a
rezultat, la capãtul eforturilor de sintezã ale lui Fernard Braudel15 a
fost mai degrabã o articulare a Europei ca model „tare” la lumile care
o înconjoarã, largi zone în care statisticile rezultau rarefiate, iar petele
albe se uneau între ele.

Din punct de vedere al evoluþiei istoriei sociale, ne aflãm de abia
acum în plin proces de explorare a substanþei, parametrilor ºi istori-
citãþii acestui model „european”. Ultimile douã decenii, în afara unui
progres semnificativ în ceea ce priveºte raþionamentul ºi epistemologia
istoriei, au deplasat ºi reformulat câteva proprietãþi structurale de
duratã lungã ale societãþii occidentale, iar mai apoi, dupã 1990, câteva
„forme de experienþã” socialã înzestrate cu istoricitate.

În aceastã conjuncturã, ca epocã recunoscutã îndeobºte ca cea mai
unitarã, evul mediu s-a bucurat chiar de o dezbatere în cadrul cãreia
Jacques Le Goff, promotorul noii istorii sociale din anii’80, se întreba
în mod serios dacã este posibilã o „istorie totalã”16 a acestei perioade ºi
cât de coerentã ºi de unitarã este ea cu adevãrat. Pentru faza finalã a
evului mediu (secolul al XIV-lea ºi al XV-lea), Europa Occidentalã s-ar
delimita cu o frontierã deschisã ºi ar constitui un model cultural definit
printr-o antropologie unitarã ºi prin recurenþa aceloraºi clivaje majore
în culturile care îl compun (separaþia între teologie ºi filosofie, între
justiþie ca instituþie ºi forul conºtiinþei, între cele douã „corpuri”,
privat ºi politic, ale principelui, între puterile statului de drept, între
spiritual ºi secular etc.17). O bunã parte dintre aceste separaþii au
devenit mai vizibile la analizã când s-a constatat cã ele se opreau la
graniþele politice ale Commonwealth-ului bizantin, dupã expresia binecu-
noscutã a lui Dmitri Obolensky, ºi nu întâmplãtor au fost formulate de
un istoric rãsãritean de reputaþie europeanã, Aaron Gurjeviæ, într-o
carte devenitã clasicã pentru istoriografia modernã18.

Este cazul sã aducem aici în discuþie ºi o altã teorie fãuritã recent19

tot în istoriografia rãsãriteanã. Autorul ei, Jerzy Kloczowski20, cunoscut

15 Cf. Grammaire des Civilisations, Flammarion 1987, 25-39.
16 J. LE GOFF, La nouvelle histoire, Editions Complexe 1978, 18.
17 Cf. J.-C. ESLIN, Dieu et pouvoir. Théologie et politique en Occident, Seuil 1999, 73-78.
18 Cf. A. GURJEWISCH, Die Welt des Mittel-alterlichen Menschen, Dresden 1978. Despre

douã tradiþii aflate în conflict se vorbea deja în perioada interbelicã; cf. A. FLORENSKIY,
Le conflit de deux traditions, la latine et la Byzantine, dans la vie intellectuelle de l’Europe
Orientale aux XVIe-XVIIe siècle, Praga 1937. Teoria opusã, a legãturilor continue în D.
GEANAKOPULOS, Byzantine East and Latin West. Two Worlds of Christendom in Middle
Ages and Renaissance. Studies in ecclesiastical and Cutlural History, Oxford 1967, iar
pentru momentul particular de translatio studi de dupã 1453, cf. N.G. WILSON, Da
Bisanzio all’Italia. Gli studi greci nell’Umanesimo italiano, Edizioni dell’Orso,
Alessandria 2001.

19 Elemente ale unei teorii similare se regãsesc ºi în A. ZOLTOWSKI, Border of Europe.
A Study of the Polish eastern Provinces, London 1950.

20 Cf. J. KLOCZWSKI„Les Slaves dans la chrétienté aux XIVe et XVIIe siècle”, în The
Common Christian Roots of the European Nations. An international Collokium in the
Vatican, I, Le Monnier-Florence 1982, 115-126.



SINOADELE LOCALE ÎN EPOCA CONTRAREFORMEI 91

istoric al Bisericii, pleacã de la premisa cã, cel puþin pentru secolul al
XIV-lea ºi al XV-lea, Europa Rãsãriteanã ne dã, prin contrast cu cealaltã
Europã confesional omogenã, imaginea unei mari diversitãþi culturale
ºi confesionale. Succesul fermentului divizator al Reformei nu a fãcut
decât sã ducã mai departe aceastã fãrâmiþare. În ciuda pluralismului
confesional al regiunii, din care nu lipsesc nici Islamul, nici iudaismul,
convieþuirea paºnicã a denominaþiunilor ºi toleranþa rãmân caracte-
risticile majore ºi înainte, ºi dupã valul protestantismului. Dupã
Kloczowski, secretul se aflã în prudenþa politicii religioase a dinastiilor
locale. Sub influenþa lor, Bisericile locale au adoptat cu rezervã normele
canonice ºi disciplina ecleziasticã romanã (bizantinã), într-o relaþie de
subsidiaritate – dar nu de autonomie – cu autoritatea centralã. În spri-
jinul demonstraþiei, istoricul polonez aduce ºi influenþele religioase
(comportamente, practici, tipuri de pietate) ce rezultã din contactul
societãþilor limitrofe (cultul icoanelor în Polonia, circulaþia aceloraºi apo-
crife în zona centralã ºi sudicã, revendicarea, de cãtre husiþi, a Împãrtã-
ºaniei sub ambe specii etc.).

Fiindcã este construitã atât pe criteriul distincþiei, cât ºi pe acela al
analogiei,  ipoteza  lui Jerzy Kloczowsky prezintã interesul unui instru-
ment de analizã. În fond, ea imagineazã spaþiul „celeilalte” Europe ca
rezultatul îngemãnãrii a douã „periferii”, în a cãror identitate cultu-
ralã iau loc similare decalaje, frecvente inculturãri ºi diluãri progresive
faþã de cei doi poli. Valoarea de interes a acestor „zone de tranzit”, pentru
înþelegerea modelului „tare” european, a fost recomandatã, de altfel,
chiar de Fernand Braudel, încã din 197221.

Dacã admitem ca pe un loc comun „explozia” continuumului creºtin
medieval sub loviturile Reformei ºi redesenarea întregii hãrþi confe-
sionale a Europei apusene, în geometria mai amplã a întregului continent
ºi la nivelul reprezentãrilor dominante, diviziunea nu este atât de pro-
fundã pe cât pare. Distincþiile operate chiar în geografia politicã a
continentului nu sunt de ajuns sã-i submineze  unitatea.

Potrivit analizei lui Bernard Plongeron22, doi sunt factorii prin care
acest orizont comun de valori continuã sã supravieþuiascã totuºi ºi în
epoca de dupã Reformã: devotio moderna, care capteazã masele largi de
credincioºi din ambele confesiuni, catolicã ºi protestantã, ºi o menta-
litate teologicã în sensul larg al cuvântului. Aceasta din urmã presupune
convingerea larg împãrtãºitã în Europa premodernã cã lumea este
teritoriul unui conflict moral între bine ºi rãu, cã trãieºte într-un
continuum temporal, în care creaþia ºi escatologia traseazã traiectoria
trecut-prezent-viitor. O astfel de percepþie a timpului se organizeazã în
jurul a doi poli complementari, cum îi numeºte Reinhardt Kösellek:
„un spaþiu al experienþei”, pe care Biserica îl numeºte „tradiþie”, ºi un

21 Cf. Ecrits historiques, Flammarion 1972, 23.
22 Cf. B. PLONGERON, „Continuum chrétien et changement de sociétés en Europe

Occidentale (XVIe-XXe siècles), în The Common Christian Roots, I, 137-198.
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„orizont de aºteptare”23, împlinit în dimensiunea escatologicã. Între
aceºti doi poli, se joacã tensiunea dramaticã a schimbãrii sociale. Domi-
natã de aceastã „mentalitate teologicã”, Europa Occidentalã tinde sã
subordoneze mereu spaþiul timpului. De abia în epoca Contrareformei,
spargerea unitãþii spaþiale a republicii creºtine medievale  (Europa ad
intra) face ca Europa ad extra sã devinã o realitate ce pãtrunde încet,
dar sigur, în orizontul conºtiinþei. Ca orice perioadã de crizã, Reforma
catolicã a pus în discuþie „unitatea”, declanºând prin miºcarea ce ºi-a
propus sã o contracareze un vast proces conºtient ºi dirijat nu numai
de recuperare a acestei unitãþi ad intra, ci ºi de expansiune irezistibilã
ad extra. Niciodatã în trecutul creºtinismului, observã Jean Delumeau,
acesta nu s-a rãspândit mai mult ºi pe teritorii atât de vaste. Încã
înainte de Conciliul Tridentin, catolicismul plecase sã ia cu asalt lumile
noi atinse de corãbiile oamenilor Apusului. O cucerire religioasã, compa-
rabilã cu cea din vremurile apostolice reîncepu nu la scara unui
imperiu, ci a întregii planete. În secolul al XVI-lea ºi al XVII-lea, lumea
catolicã era îndreptãþitã sã aibã sentimentul cã pierderile provocate de
Reformã erau generos compensate de câºtigurile în afara graniþelor euro-
pene, ºi aceasta cu atât mai mult cu cât, în Europa Centralã ºi Orien-
talã, pericolul turcesc pãrea sã fie þinut sub control. Între 7 octombrie
1571, cea dintâi mare izbândã asupra turcilor la Lepanto, ºi bãtãlia de
la Kahlenberg (12 septembrie 1683), care marcheazã refluxul inexo-
rabil al otomanilor, Biserica Romanã nu a încetat ofensiva spiritualã în
teritoriile creºtine care i se deschideau astfel.

Rosturile acestui demers sunt, aºadar, acelea de a surprinde acest
fenomen în expansiunea lui ºi de a-i mãsura importanþa în redesenarea
frontierelor culturale europene. Peste zonele astfel decupate, imbricate
ºi în continuã miºcare, ampla miºcare a misionarilor trimiºi de „Pro-
paganda Fide” pânã la Constantinopol a fost susþinutã de dialogul
înteþit în sinoade ºi dispute interconfesionale, tot atâþia vectori ai unei
noi conºtiinþe europene, dramatic interpelatã de alteritate.  De naºterea
alteritãþii interioare a depins, fãrã îndoialã, conºtientizarea alteritãþii
din afarã, ca ºi dorinþa de a o depãºi. 

3. Sinodul ca modalitate a acordului ºi a consensului
A. Chestiunea acordului ocupã în ultimii ani un loc central în

antropologia istoricã24. Recursul la sociologia lui Emil Durkheim25 este
esenþial în aceastã privinþã ºi presupune existenþa unui „loc” care nu
este niciodatã nici pur religios, nici pur politic, nici pur social, în cadrul

23 R. KÖSELLEK, Le future passé; contribution à la sémantique des temps historiques,
Paris 1990, 123-129 ; A. BOURGUIÈRE, „Le changement social”, în Les formes de l’expéri-
ence. Une autre histoire sociale, ed. B. Lepetit – A. Michel, 1995, 256.

24 Cf. B. LEPETIT, „Histoire des pratiques, pratiques de l’histoire”, în Les formes de
l’expérience, 16-22.

25 Cf. E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris 1912.
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cãruia agenþii sociali negociazã convenþiile pe baza unor sisteme de
legitimare. Sinodul este, din acest punct de vedere, un astfel de „loc”,
în care se poate urmãri, în toate articulaþiile ei, dinamica acordului. În
cazul sinoadelor din Rãsãritul Europei, agenþii sociali posedã o etero-
genitate etnicã, socialã ºi religioasã, ce nu corespunde regulilor precise
ale noþiunii de „sinod” în sensul restrâns al cuvântului. Apartenenþa
lor la un grup care îi închide ºi îi defineºte se constituie, se reconstituie
sau se refuzã în funcþie de instituirea sau de ruperea acordului. Aceastã
maleabilitate surprinsã istoric ar putea avea aparenþa doar a unui joc
instabil al configuraþiei religioase, dacã nu am înscrie-o într-o încer-
care de a reconstitui pentru acea epocã categoriile în care ea a fost
gânditã. Care ar fi aceste categorii întruchipate de „locul” plurivalent
al sinodului? Mai întâi, categoria normelor ca regulatoare a practicilor
religioase ºi refondatoare ale instituþiilor. În al doilea rând, categoriile
unei noi antropologii, articulatã la revizuirea unor concepte ale teologiei
fundamentale, cum ar fi categoria libertãþii (discuþia asupra liberului
arbitru), categoria persoanei (teologia trinitarã), categoria rãspunderii
morale (judecata particularã ºi purgatoriul), categoria sacrului (sfin-
þenia), categoria semnificaþiei (teologia sacramentelor). Cea de-a treia
categorie este cea a schimbãrii, înþeleasã în sensul expresiei lui Pierre
Bourdieu, „o nouã manierã de a gândi”, capabilã sã antreneze o tran-
sformare a socialului. Din acest punct de vedere, sinodul ºi, în general,
ceea ce s-a numit via concilii este un „loc” privilegiat al dialogului,
adicã al împlinirii deficitului de cunoaºtere al celuilalt.

B. O altã noþiune la modã este consensul, care, în timp, a cãpãtat o
constelaþie istoricã ºi socialã de utilizãri. În teoria filosofiei politice
moderne a ªcolii de la Frankfurt, consensul are valoarea de acord asupra
argumentelor cu care se probeazã  adevãrul26; prin aceasta se deosebeºte
de accepþia clasicã potrivit cãreia prin consens se înþelege acordul
faptic exprimat al majoritãþii.

Consecinþele extrapolãrii consensului în argumentaþia teologicã au
fost explorate ºi sistematizate recent27: cum adevãrurile teologice sunt
nu numai universale, ci ºi adevãruri de credinþã ºi de speranþã, ele nu
pot fi închise într-o argumentaþie, ci au nevoie de deschiderea cuvenitã
cãtre transcendent. Pe de altã parte, aceste adevãruri sunt rezultanta
consensului unei pluralitãþi (tradiþia, comunitatea).

Din acest punct de vedere, apare evident cã sinoadele ecumenice au
fost locuri privilegiate în care cãutarea consensualã a adevãrului s-a
fãcut pe cale discursivã ºi argumentativã. Consensul teologic presupune

26 Cf. J. HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1981; J.
HABERMAS, Diskurs des Moderne, Frankfurt 1985, 362-368.

27 Cf. J. WOHLMUTH, „Konsens als Wahrheit. Versuch einer theologischen Klärung”,
în Zeitschrift für Katholische Theologie 103 (1981) 309-322; H. G. STOBBE,
„Konsensfindung als hermeneutische Problem”, în Theologisce Konsens und
Kirchenspaltung, ed. H. G. Stobbe, Stuttgart 1981, 38-44.
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însã alþi doi factori, la fel de indispensabili împlinirii lui, ca ºi acordul
asupra argumentelor: autoritatea ºi receptarea acestor adevãruri de
cãtre ansamblul societãþii. Conciliul din Ferrara-Florenþa este un exem-
plu suficient pentru eºecul în planul autoritãþii ºi al receptãrii. În cazul
acestui conciliu, de care Occidentul ºi Orientul îºi legaserã atâtea
nãdejdi, receptarea a dezavuat armonia adevãrurilor obþinute pe cale
discursivã ºi a atras atenþia în modul cel mai serios cu putinþã asupra
necesitãþii unei practici a consensului social, fãrã de care teoria abs-
tractã ºi chiar voinþa politicã nu vor trece de litera moartã.

În sfârºit, studiul experienþei istorice a încercãrii de restaurare a
unitãþii pe cale sinodalã, via concilii, conduce cãtre existenþa necesarã
a douã planuri  pe care se poate dezvolta un dialog ecumenic durabil:
cel dintâi este  convergenþa  (armonia) asupra unor principii fundamen-
tale (consens de bazã)28, cel de-al doilea, mult mai fragil ºi mai dificil de
atins, este consensul prin unanimitate, unanimis consensus, exprimatã
îndeobºte prin vot. Or, în cazul puterii de convingere a argumentãrii,
echilibrul majoritate- minoritate nu este întotdeauna ireversibil ºi nici
atât de simplu de determinat ca în formele mecanice de tip democratic.

4. Sinoadele din Polonia ºi Ucraina

4.1. Sinodul ºi principiul „quod omnes tangit”; Piotrkow (1551)
Aºa cum se ºtie, Polonia nu a participat la Conciliul Tridentin. Sinodul

de la Piotrkow (1551) fusese convocat  tocmai pentru a se decide
asupra participãrii Poloniei la Conciliul Tridentin ºi asupra poziþiei ce
trebuia adoptate în materie de chestiuni de credinþã. Douã figuri impor-
tante ale catolicismului polonez aveau sã-ºi dispute poziþiile diametral
opuse: Andrea Frycius Modrevius29 ºi Stanislas Hosius30. Îi uneau
încrederea de care se bucurau în ochii regelui Sigismund, îi despãrþeau
formaþia ºi profilul intelectual: în timp ce Modrevius se mândrea cu
contacte personale foarte strânse cu personaje-cheie ale Reformei, Eras-
mus ºi Melanchton, Hosius, viitor cardinal cu studii la Padova, se consi-
dera mai apropiat de cercurile romane, conservatoare.

Miezul dezbaterilor sinodului din 1551 l-au format tezele expuse de
cei doi teologi: Mãrturisirii de credinþã a lui Hosius, care avea sã fie
editatã în 1553 la Cracovia, ºi monumentala operã a lui Modrevius De
Republica emendanda, împãrþitã în cinci volume: Despre moravuri,

28 Cf. J. WOHLMUTH, „Kircheneinigung durch Konsens? Eine systematisch-histo-
rische Ûberlegung zu den Unionsverhandlungen auf dem Konzil von Ferrara-Florenz?”,
în Christian Unity, 199.

29 Dintre numeroasele studii care i-au fost consacrate, amintim aici monografia lui
S. KOT, Andrej Frycz Modrzewski, Cracovia 1923; P. MESNARD, L’essor de la philosophie
politique au XVIe siècle, J. Vrin, Paris 1969, 471 º.u.; T. WYRWA, „La liberté de conscience
en Pologne à la charnière des XVe et XVIIe siècles”, în La liberté de conscience (XVIe-
XVIIe siècles). Actes du Colloque de Mulhouse et Bâle, Geneva 1989, Droz 1991, 257-259.

30 Cf. J. LORTZ, Kardinal Slanislas Hosius, Köln 1931.
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Despre legi, Despre rãzboi, Despre Bisericã ºi Despre ºcoalã, apãrutã la
Cracovia în 1551, cu excepþia pãrþii Despre Bisericã, cenzuratã deja de
Universitatea din Cracovia. Deºi poziþia lui Hosius, conservatoare ºi
antiprotestantã, dominã lucrãrile sinodului, opera lui Modrevius, reedi-
tatã la Basel în 1554, sub auspiciile importantei case editoriale „Oporin”,
avea sã însemne un moment de rãscruce în definirea unei noi ºtiinþe
europene, ºtiinþa politicã. Prin el, Polonia se înscria în miezul dezba-
terilor civice ale Renaºterii. Aºezat de  cãtre istoriografia recentã alãturi
de Erasmus ºi de faimosul Jean Bodin, Modrevius împãrtãºea poziþii ºi
mai radicale decât aceºtia, cu atât mai neaºteptate cu cât, spre deose-
bire de ceilalþi doi umaniºti,  erau susþinute de un teolog catolic.

Opera sa traseazã, de fapt, jaloanele celei dintâi doctrine sociale a
Bisericii, prin principiile expuse în primele douã pãrþi: universalitatea
pedepselor în conformitate cu egalitatea persoanelor, potrivit dreptului
natural ºi divin, dreptul tuturor de a se bucura de libertate ºi propri-
etate ºi desfiinþarea servituþii, ca incompatibilã cu principiile creºtine
catolice, alegerea magistraþilor prin sufragiu universal.

Dar ceea ce intereseazã pentru tema noastrã este noua ecleziologie
propusã în partea intitulatã De Ecclesia, în care Modrevius preconi-
zeazã, sub inspiraþia operei lui Erasmus, De sarcienda Ecclesiae concor-
dia31, un nou sistem de organizare a Bisericii locale ºi, în consecinþã, un
nou mod de a delega trimiºii la conciliul general de la Trento. Pentru
ca un conciliu sã fie general, trebuie sã fie reprezentatã Biserica ºi
poporul întreg. Mai întâi, la nivelul sinoadelor diecezane, era necesar
sã se întâlneascã, în spiritul cel mai irenic, toate confesiunile, inclusiv
cele de rit oriental: rutenii, grecii, armenii. Credincios unui principiu
apostolic, Modrevius postuleazã cã toþi creºtinii, inclusiv laicii, trebuie
sã aibã un cuvânt de spus la conciliu, aºa cum se întâmplã în republicã,
unde regele consultã Senatul ºi dietinele, care sunt organisme ce func-
þioneazã pe temeiul reprezentativitãþii. În sprijinul acestei idei, omul
de stat polonez invocã binecunoscutul adagiu medieval: „ceea ce intere-
seazã pe toatã lumea” – quod omnes tangit32 – trebuie dezbãtut ºi hotãrât
de toatã lumea.

Ducând mai departe acest raþionament, Modrevius aplicã structurilor
ecleziastice colective principiile desprinse din organizarea politicã: repre-
zentativitate, alegeri libere, abolirea privilegiilor, toleranþã. În conse-
cinþã, sinodul local nu mai trebuie sã funcþioneze „dupã obicei”, ci ca o
adunare generalã a tuturor creºtinilor, laici ºi preoþi. Dintre aceºtia,
prin tragere la sorþi, urmau sã fie desemnaþi doi delegaþi la sinodul
provincial, iar de la acest nivel, sã fie aleºi trei delegaþi, indiferent de

31 Cf. J. LECLER, Histoire de la tolérence au siècle de la Réforme, Albin Michel 1994,
371-374.

32 A. BOUREAU, „Quod omnes tangit: De la tangence des univers de croyance à la
fondation sémantique de la norme juridique médiévale”, în Le gré des langues 1 (1990)
154-160.
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originea lor socialã ºi de funcþiile deþinute, care sã ducã la Trento
poziþia Bisericii Catolice din regat.

Tezele expuse în De Ecclesia, chiar dacã în mod evident de inspiraþie
protestantã,  sunt interpretate însã cu destulã moderaþie. În pofida faptu-
lui cã sinodul din 1551 a fost dominat de poziþia lui Hosius, seminþele
democratizãrii ecleziastice ºi ale ecumenismului fuseserã aruncate,
precum fusese deschisã o breºã largã prezenþei laicilor în forurile unde
se dezbãteau chestiunile de credinþã, quod omnes tangit.

4.2. Sinodul ca afirmare a consensului: Sandomir (1570)
Cuvântul „consens” a fost aºezat în fruntea actului final care a pecet-

luit sinodul protestant general de la Sandomir33, urmat apoi de alte
sinoade de acelaºi tip: 1573, 1578, 1583, 1595, care au reînnoit de
fiecare datã hotãrârile din 1570. Valoarea lui juridicã, în plan eclezi-
astic, meritã o atenþie specialã în studiul de faþã. Precedat de sinoade
regionale desfãºurate în intervalul 1567-1570, sinodul protestant de la
Sandomir consfinþea consensul dogmatic al cel puþin trei denomina-
þiuni protestante, cele mai semnificative în Polonia la acea datã: calvinii,
luteranii ºi „fraþii boemi”. La sfârºitul deliberãrilor, a fost adoptatã de
cãtre toþi delegaþii bisericilor protestante, grupaþi în jurul calvinilor,
Mãrturisirea de la Sandomir. Consensul a fost obþinut prin recu-
noaºterea dreptului egal ºi pentru celelate mãrturisiri de credinþã  (Con-
fesiunea de la Augsburg pentru luterani ºi Confesiunea cehã din 1535,
aprobatã de Luter pentru „fraþii boemi”)34.

Tãria ºi eficacitatea cuvântului consens vin din distincþia faþã de
principiul „unirii”, ºi aceasta nu va rãmâne fãrã urmãri pe parcursul
secolului urmãtor, ori de câte ori proiecte de unire ecleziasticã vor mai
fi înfãptuite sau imaginate. Dincolo de acordul asupra celor trei mãrtu-
risiri, consensul garanta fiecãrei confesiuni libertatea ritului ºi a ceremo-
niilor. Spre a consolida acest acord, credincioºii tuturor denominaþi-
unilor semnatare erau invitaþi sã frecventeze bisericile celorlalþi, sã
asculte predicile ºi sã primeascã sacramentele; reprezentanþi ai celor
trei Biserici erau invitaþi la sinoadele fiecãreia dintre acestea.

În timp, formula  de acord a consensului de la Sandomir s-a dovedit
mai viabilã ºi mai productivã  decât „armonia” preconizatã de Theodore
de Bèze în Harmonia confessionum fidei (Geneva 1581), de vreme ce se
regãseºte ºi este invocatã explicit  ca model peste tot în Europa, acolo
unde protestanþii cãutau o reconciliere a poziþiilor în faþa inamicului
comun, catolicismul: Franþa ºi Germania – 1614, Olanda – 1616, Anglia
– 1625 ºi chiar Suedia, la recomandarea lui Hugo Grotius.

33 Consensus mutuus in fide et religione christiana inter ecclesias evangelicas
majoris et minoris Polonaie, magni Ducatus Lithaniae primo Sendomiriae anno 1570
sancitus; cf. A. JOUBERT, De Luther à Moghila,  Heidelberg 1605.

34 Cf. O. HALECKI, L’accord de Sandomir, Varºovia 1915, 146-210.
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Urmând aceastã posteritate în Polonia ºi judecând dupã strategiile
utilizate de catolici pentru uniunea de la Brest, nu este greu sã desci-
frãm secretul succesului formulei de consens: uniune de jure, dar nu ºi
de facto, colaborare efectivã ºi unitate de poziþie faþã de celelalte forþe
ale societãþii, cu preþul garantãrii identitãþii ºi al recunoaºterii reciproce,
asumate nu numai de cãtre elita bisericeascã, ci de întregul ansamblu
al poporului credincios, prezervarea pãcii religioase cu preþul oricãrui
compromis. Mai ales acest din urmã principiu va fi afirmat cu tãrie de
ultimul sinod general din 1595, þinut la Torun35, cu participarea ºi a
unei delegaþii ortodoxe rutene, condusã de principele Constantin Vasile
Ostrogsky. Doritor sã împiedice cu orice preþ unirea episcopatului
rutean cu Roma, exortaþiile principelui erau menite sã-i stârneascã pe
protestanþi la o insurecþie armatã comunã. Adunarea a ales însã calea
constituþionalã  recomandatã de Turnovius, capul „fraþilor boemi”:
„dreptul comun ºi libertãþile de care ne bucurãm alãturi de adversarii
noºtri” (201).

4.3. Sinoadele disciplinare ale patriarhului Ieremia al II-lea
Vizita pastoralã a patriarhului ecumenic Ieremia al II-lea la credin-

cioºii ruteni din Polonia, în 1589, a fost prima de acest fel în toatã
istoria ºi a fost un rãspuns la cererea acestora de a rezolva problema
statutului frãþiei ortodoxe de la Liov. În drumul de întoarcere de la
Moscova, unde se dusese sã ridice mitropolia la rangul de patriarhie,
Ieremia al II-lea avea sã poposeascã vreme de ºase luni în Polonia.
Ducea cu sine aspiraþiile noii patriarhii ruseºti, care ºi-ar fi dorit sã
capete jurisdicþie ºi asupra rutenilor. Patriarhul constantinopolitan nu
înþelegea însã sã cedeze mitropolia lituanianã, ci, dimpotrivã, sã
întãreascã acolo influenþa ºi autoritatea scaunului ecumenic36.

Douã sinoade au fost convocate de Ieremia al II-lea: unul la Vilnius,
în marele ducat, ºi altul la Kamienec, în regat37. Primele mãsuri luate
în cadrul acestor sinoade au fost mai degrabã de ordin disciplinar-canonic:
s-a interzis hirotonirea preoþilor cãsãtoriþi a doua oarã ºi a fost depus
mitropolitul Onisifor, pe motiv cã fusese cãsãtorit a doua oarã. Succe-
sorul numit de patriarh, Mihail Rahoza, arhimandrit la Sluck, a primit,
o datã cu consacrarea, ºi porunca patriarhalã de a þine sinod o datã pe
an. Evident cã, prin subordonarea mitropolitului, Ieremia al II-lea
întãrea explicit jurisdicþia patriarhalã asupra acestor teritorii. Mai
mult decât atât; în acelaºi scop, îºi numi, fapt fãrã precedent, ºi un
exarh, un reprezentant personal, pentru toate diecezele orientale din regat,
în persoana episcopului de Luck, Chiril Terlecki.

35 Cf. T. GLEMMA, La situation ecclésiatique à Torun aux XVIe et XVIIe siècle, Torun
1934, 125-129.

36 Cf. H. JABLONOWSKI, Westrussland zwischen Wilna und Moskau, Leiden 1955, 56-89.
37 Cf. A. JOUBERT, De Luther à Moghila, 331-334.
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Chestiunea frãþiei ortodoxe de la Liov38 a rezolvat-o în acelaºi spirit
de întãrire a autoritãþii: a confirmat privilegiile ºi statutele acordate în
1586 de patriarhul Ioachim al Antiohiei, prin care confreria, iniþial
exclusiv burghezã, se deschidea ºi nobilimii, cãpãtând totodatã dreptul
de a deschide o ºcoalã, dupã modelul celei de la Ostrog, în care limbile
de predare sã fie slavona ºi greaca. Frãþia lioveanã devenea totodatã
stavropighie patriarhalã, ceea ce implica scoaterea ei de sub jurisdicþia
episcopului locului. Pentru întãrirea Bisericii Ortodoxe în faþa peri-
colului comun al protestantismului ºi al catolicismului, patriarhul a
înþeles cã trebuie sã cointereseze elitele sociale, ajutându-le sã se soli-
darizeze ºi sã-ºi creeze ºcoli pentru instruirea tineretului.

4.4. Sinodul de unire de la Brest (1596)
În logica cauzã-efect a istoriografiei din ultimii cincizeci de ani,

unirea de la Brest a fost evaluatã ºi interpretatã în variate contexte,
potrivit factorilor pe care fiecare analizã le privilegia: factorul politic,
factorul ecleziastic ºi chiar factorul social. Din acest dosar, deschis de
apologii contemporane, cum este cea a lui Baronies, nu lipsesc pole-
micile acerbe, mai ales cele pornite de pe poziþii confesionale asumate.
Un status questionis39 al acestei teme ne indicã dezvoltarea paralelã a
analizelor, dar ºi interferenþa lor sintetizatã în poziþiile mai recente. În
sinteza sa dedicatã progresului proiectelor unioniste de la Conciliul din
Ferrara-Florenþa pânã la cel din Brest, în prelungirea unei tradiþii
istoriografice poloneze mai vechi, din care îi amintim aici pe Mons.
Edward Likowski ºi pe Janusz Wolinski, Oskar Halecki40 considerã
evenimentele din 1596 care au condus la unirea unei pãrþi a Bisericii
Rutene cu Roma ca pe una dintre cele mai importante înfãptuiri ale
„spiritului federalist” pe care uniunea de la Lublin  (1569) îl dezvoltase
în Europa Centralã. Pentru Halecki, unirea de la Brest nu este decât
extensia religioasã a unei construcþii politice, ale cãrei temeiuri con-
stituþionale au rezistat vreme de douã secole, iar consecinþa ei cea mai
îsemnatã ar fi înlesnirea extinderii culturii occientale ºi a umanismului
renascentist în teritoriile lituaniene ºi rutene ºi împingerea spre est a
frontierei comunitãþii europene. Faþã de aceastã tezã s-au exprimat
rezerve întemeiate41, în principal, pe cele mai importante urmãri ale
uniunii de la Lublin: polonizarea elitelor din regiunile slave ºi întãrirea
poziþiei Bisericilor protestante, cele dintâi care au beneficiat de egalitatea

38 Cf. B. KUMOR, „Les associations ecclésiastiques de laiques dans les pays polonais
avant le partage”, în Le livre du Millénaire de Catholicisme, I, Lublin 1969, 546 (rez. fr.).

39 Cf. pentru aceasta numãrul special al revistei Istina 35 (1990) 3-107; G.
BEDOUELLE, La storia della Chiesa, 172-173.

40 Cf. O. HALECKI, From Florence to Brest, Roma 1958, 422-436; O. HALECKI, Border-
lands of Western Civilisation. A History of East Central Europa, Ronald Press Company,
New York 1952, 181-185; O. HALECKI, A History of Poland, Routledge and Kegan Paul
1978, 117; 129.

41 Cf. Nouvelle Histoire de l’Eglise, III, 487.
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religioasã stipulatã în actele tratatului. Istoricii iezuiþi ºi, în mod
particular, Georg Hofmann42, cel mai bun cunoscãtor al activitãþii ordi-
nului în orientul ortodox, au vãzut în actul din 1596 încununarea efortu-
rilor câtorva importanþi reprezentanþi ai Societãþiii lui Isus ºi a strãda-
niilor teologice ale unor personalitãþi din elita polonezã, care au intrat
în rândurile Societãþii: Jakob Wujek, Stanislas Kostka, Stanislas
Warszewicki, misionar în Moldova. Lor li se adaugã intransigentul
Petru Skarga, autorul operei Despre unitatea Bisericii lui Dumnezeu
sub un singur pãstor ºi despre ruperea acestei unitãþi de cãtre greci
(Vilnius 1577, reeditatã în 1590)43 ºi profesor la Colegiul Iezuit înfiinþat
la Vilnius.  A doua dimensiune a activitãþii iezuite, dincolo de învãþã-
mânt ºi de scrierile teologice, este cea a strãdaniilor politice în care s-a
ilustrat Antonio Possevino44, a cãrui misiune ajunsese pânã la Moscova
ºi în Transilvania. Nu în ultimul rând, trebuie sã ataºãm acestei liste
de nume pe unul dintre cei trei artizani ai unirii, fost elev al Colegiului
Iezuit de la Roma, episcopul Bernard Maciejowski, viitor cardinal
(1600) ºi primat (1606-1608).

Pe baza seriei de documente publicate de bazilitanul Atanasie
Welykj45, Ambroise Joubert a dat un credit mic ipotezei unirii ca o creaþie
iezuitã, nu pentru a diminua în vreun fel meritele, remarcabile, de
altfel, ale fiilor sfântului Ignaþiu, ci pentru a atrage atenþia asupra unei
realitãþi pe care corespondenþa o fãcea incontestabilã: Vaticanul a rãmas
vreme de mai bine de douãzeci de ani surd la sugestiile acestora de a
pregãti unirea rutenilor46. Cu acest punct de vedere, sunt scoase din
discuþie ºi numeroasele lucrãri aparþinând istoriografiei ortodoxe, care
nu vãd în uniunea de la Brest decât duºmãnoase acþiuni de prozelitism.

În acelaºi timp, cercetãrile lui Jobert au condus la conturarea unei
a treia poziþii, cea a factorilor socio-religioºi de naturã internã. În
viziunea lui Jobert, împãrtãºitã ºi de autorii sintezei Nouvelle Histoire
de l’Eglise (sub direcþia lui L. J. Rogier, R. Aubert ºi M. D. Knowles),
ca ºi de istorici polonezi ca Juliusz Bardach47, Ludomir Bienkowski48,

42 Cf. G. HOFMANN, Ruthenica. I. Die Wiedereinigung der Ruthenen, OC 1924-1925,
125-172.

43 Cf. A. BERGA, Un prédicateur de la Cour de Pologne sous Sigismund III. Pierre
Skarga (1536-1612). Etude sur la Pologne du XVIe siècle et le protestantisme polonais,
Paris 1916, 12.

44 Cf. D. CACCAMO, „La diplomazia della Contrariforma e la croceata: dai piani del
Possevino alla «luna Guerra» di Clement VIII”, în Archivio Storico Italiano, 128 (1970)
179-186.

45 Cf. „Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum 1590-1600”, în Analecta
Ordinis Sancti Basili Magni, Roma 1970.

46 Cf. A. JOUBERT, De Luther à Moghila, 343.
47 Cf. J. BARDACH, „La rencontre des Eglises catholique et orthodoxe sur les

territoires orientaux du Royaume de Pologne et de Lituanie aux XIVe-XVIe siècle”, în
The Commons Christian Roots of European Nations, II, 822-824.

48 Cf.L. BIENKOWSKI, „La culture occidentale et l’union de Brest”, în The Commons
Christian Roots of European Nations, II, 1201-1206.
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convieþuirea cu catolicii ºi, mai apoi, cu protestanþii a structurilor ecle-
ziastice ale ortodocºilor pe teritoriul regatului, ca ºi în marele ducat al
Lituaniei a determinat un anume profil al Bisericii Orientale: parti-
ciparea elementului laic la administrarea Bisericii, prin intermediul
puternicelor frãþii de la Liov ºi Vilnius, existenþa lui ius collationis (în
ruteanã prawo podawania), prin care domnii de pãmânt, atât catolici,
cât ºi ortodocºi, dispuneau de posturi ecleziastice ºi de prebende cores-
punzãtoare în bisericile ce se aflau pe pãmântul lor, profunde clivaje de
ordin social ce-ºi aveau originea în diversitatea confesionalã (nobilii
ruteni care trecuserã la catolicism sau la protestantism se considerau
superiori celor rãmaºi ortodocºi). Nu în ultimul rând,  trebuie luate în
calcul criza de identitate a Bisericii Rutene Ortodoxe, mai ales dupã
vizita lui Ieremia al II-lea, în ceea ce priveºte jurisdicþia ºi dependenþa
ei de Patriarhia de Constantinopol, situaþia precarã a  clerului ce se
vedea din ce în ce mai surclasat de cel catolic în privinþa nivelului ins-
trucþiei, teama în faþa pericolului crescând al antitrinitarismului. Privind
lucrurile în linii generale, se vãd întrunite toate condiþiile pentru o con-
figuraþie potenþial instabilã, gata sã se orienteze „într-o miºcare aproape
spontanã”, dupã fascinaþia exercitatã de o „civilizaþie superioarã”49.

Dar aceastã miºcare e mai puþin „spontanã” decât s-ar crede. În dina-
mica ei se regãsesc diverse nuclee, grupuri de actori sociali (ierarhi,
laici), care-i imprimã liniile de conduitã. Între aceºti actori se insta-
leazã, aºadar, diverse serii de acorduri, care se extind apoi, prin adeziune
ºi consens la ansamblul mai larg al corpului social. Unul dintre aceste
nuclee, cel mai decis ºi mai activ în pregãtirea unirii, este format din
tandemul celor doi episcopi de Luck, cel rutean, Terlecki, ºi cel latin,
Maciejowski.

Din perspectiva demersului nostru, este legitim sã ne întrebãm care
a fost rolul sinodului în geneza acordului asupra unirii. Deºi nu unul,
ci mai multe concilii locale s-au întrunit în perioada premergãtoare, nu
este dificil de înþeles cã rolul lor a fost destul de palid. Cel dintâi sinod
local, convocat în octombrie 1591, pare sã fi avut drept misiune anu-
larea deciziilor patriarhului Ieremia al II-lea: plasarea confreriilor sub
autoritate episcopalã, împreunã cu ºcolile ºi tipografiile, ºi restituirea
vechiului obicei al alegerilor canonice, prin desemnarea de cãtre rege a
episcopului sau mitropolitului, în baza unei liste cu patru candidaþi pre-
zentaþi de cãtre sinod. De facto, prin votarea acestor hotãrâri, Biserica
Ruteanã ieºea de sub autoritatea Patriarhiei de Constantinopol, fie ºi
numai din punctul de vedere al obedienþei la care era datoare. Cu acest
prilej, a fost fãcut public un document din 24 iunie 1590, semnat de
Terlecki ºi de alþi trei episcopi, prin care cereau protecþia regalã pentru
privilegiile anterioare ºi se menþiona expres intenþia de a recunoaºte
autoritatea papei. Acest document nu a format obiectul unei dezbateri
în sinod.

49 A. JOBERT, o.c., 342-344.
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Dupã multe negocieri diplomatice cu Vaticanul, prin intermediul
nunþiului Malespina ºi apoi cu regele Sigismund al III-lea, episcopul
rutean de Luck, Terlecki,  avea deja pregãtitã o scrisoare adresatã
papei Clement al VIII-lea. Alãturi de pecetea mitropolitului Mihail
Rahoza de Kiev, îºi aºezaserã semnãtura ºapte episcopi, în dorinþa de a
înfãptui unitatea, pentru care patriarhii Rãsãritului nu fãceau sufi-
ciente eforturi. Îngrijoraþi de amploarea ereziilor (protestante), ierarhii
doreau ca duºmanii unitãþii Bisericii sã nu mai profite de diviziunea ei
ºi de faptul cã avea prea mulþi capi. Unul dintre aceºti capi, patriarhul
de Constantinopol, era „sclavul” turcilor, ceea ce,  pe fondul politic al
proiectului ligii antiotomane al papei Clement al VIII-lea50,  pentru
episcopatul rutean nu era de acceptat.

La 22 iunie 1595, în sinodul de la Brest, mitropolitul ºi episcopii sãi
au semnat cererea de unire în 32 de articole. Între acestea, rutenii
cereau pãstrarea disciplinei canonice rãsãritene, a ritului, dar nici un
cuvânt despre Filioque ºi despre adoptarea calendarului gregorian. Nu
a existat o dezbatere în acest sinod, el având rolul de a ratifica un text
elaborat de ierarhi. În cursul audienþei solemne de la Roma a epis-
copilor Terlecki ºi Pociej, la 23 decembrie 1595, papa Clement al VIII-lea
le-a conferit bula Magnus Domini, în care se stipula dreptul de a
conserva ceremoniile ºi ritul, dar nu cu drept deplin, ci ca pe o favoare
ºi în chip condiþionat „cu condiþia ca ele sã nu contravinã adevãrului ºi
doctrinei catolice”. O lungã profesiune de credinþã a fost pronunþatã de
cei doi delegaþi ruteni.

Cu toate cã istoria îl cinsteºte cu un loc memorabil în rândul eveni-
mentelor  europene ale epocii, sinodul de la Brest nu a fost în sine un
punct crucial; renumele i se datoreazã doar fructelor pe care le-a dat
decizia de unire confirmatã la acest conclav.

4.4. Sinoadele  din perioada proiectului de unire universalã
(1624-1629) ºi problema identitãþii ortodoxe

Primul sinod ortodox de la Kiev (1628) este legat de numele lui
Meletie  Smotryski, arhiepiscop de Polock51, personalitatea cea mai remar-
cabilã a ortodoxiei rutene. Tripla sa formaþie teologicã: rãsãriteanã
(Colegiul de la Ostrog, al cãrui rector fusese chiar tatãl sãu),  protes-
tantã (Leipzig ºi Wittenberg) ºi catolicã (Colegiul Iezuit de la Vilnius)
îi conferea o poziþie privilegiatã în rândul tuturor celorlalþi teologi, nu
numai ruteni, ci din oricare altã parte a teritoriilor ortodoxe. Consi-
derând cã Biserica Orientalã avea mare nevoie de o expunere doctrinalã,

50 Cf. O. HAKECKI, „Rome, Constantinople et Moscou au temps de l’Union de Brest”,
în 1054-1954. L’Eglise et les églises, I, Chevetogne 1954, 471-480; O. HAKECKI, „Le
projet de ligue anti-ottomane à la fin du XVIe siècle”, în Académie des Inscriptions et
Belles Lettres, Paris 1961, 192-197.

51 Cf. J. UMINSKI, Histoire de l’Eglise, I, Opol 1960, 12-18; A. JOUBERT, De Luther à
Moghila, 352-353.



DIALOG TEOLOGIC 11(2003)102

Smotryski redactã un catehism pe care ar fi dorit sã-l supunã auto-
ritãþii patriarhale. Voiajul în Orient, la Ierusalim ºi mai apoi la Con-
stantinopol nu i-a adus speratele clarificãri dogmatice. Mai ales întâlnirea
cu patriarhul Chiril Lukaris îl dezamãgi profund; acesta îi încredinþã
lui Smotryski manuscrisul unui catehism (astãzi pierdut)  redactat de
el în greaca modernã, iar lectura lui a avut pentru Meletie un efect de
bumerang. Întors acasã, s-a convertit la catolicism în secret, convins cã
direcþia în care se îndrepta patriarhia ecumenicã era una extrem de
periculoasã.

Contactele strânse cu Petru Movilã, cu alþi episcopi ºi cu mitropo-
litul ortodox Iov Borecki au dus la convocarea sinodului din 15 august
1628, pentru care Smotryski alcãtuise Apologia cãlãtoriei mele în Orient,
în scopul denunþãrii pericolului calvin care infestase scaunul patri-
arhiei ecumenice. Episcopul de Przemysl, Isaak Kopinski, reprezen-
tantul aripii dure a ortodoxiei rutene52, numai la auzul veºtii cã se plãnu-
ieºte un astfel de sinod, la care el nu fusese invitat, difuzã în toatã
eparhia sa o pastoralã, prin care denunþa demersurile lui Meletie ºi pe
mitropolitul Iov ca pe niºte conspiratori prounioniºti. Sub presiunea
cazacilor care tulburarã lucrãrile sinodului, Apologia a fost condam-
natã ca incompatibilã cu învãþãturile Bisericii Rãsãritului în nu mai
puþin de 105 de puncte, iar Smotryski însuºi se vãzu nevoit sã-ºi recu-
noascã erorile ºi sã-ºi arunce în foc lucrarea53.

Sub presiunea regelui Sigismund al III-lea, un an mai târziu, în
1629, cele douã Biserici rutene au fost obligate sã þinã fiecare un nou
sinod local, ca apoi sã se întâlneascã într-un sinod de reconciliere, ce
trebuia sã aibã loc la Liov. Congregaþia „De Propaganda Fide” a zãdãr-
nicit însã demersurile puterii politice ºi, consecventã cu poziþiile ante-
rioare, refuzã discutarea argumentelor de pe poziþie de egalitate,
pretinzând ca dogmele ce constituiau principalul obstacol – Filioque ºi
primatul papal – sã fie acceptate fãrã rezerve ºi în prealabil. Argumen-
tele sunt, fireºte, din categoria „autoritãþii ºi puterii”: un astfel de
sinod nu mai are competenþa sã dezbatã asupra unor puncte dogmatice
asupra cãrora s-a obþinut un acord la Florenþa ºi apoi la Brest. O
tipologie clarã a sinoadelor începe sã prindã contur în gândirea Sacrei
Congregaþii: sinoadele provinciale „nationali”54 nu au competenþa
necesarã sã discute chestiuni dogmatice, care sunt de resortul exclusiv
al sinoadelor ecumenice sau universale. Cu astfel de obiecþii, dar ºi cu
diplomatice rezerve în ceea ce priveºte competenþa regelui de a emite o
licenþã pentru convocarea unor sinoade, „Propaganda Fide” înclinã

52 În 1622 trimisese emisari la Moscova, spre a declara cã ortodocºii ruteni ºi cazacii
zaporojeni sunt gata sã se uneascã cu þarul; cf. A. JOUBERT, De Luther à Moghila, 354.

53 Cf. E. ŠMURLO, Le Saint-Siège et l’Orient orthodoxe (1609-1654), Praga 1928,
307-310; K. CHODYNICKI, L’Eglise orthodoxe et la République Polonaise 1370-1632,
Varºovia 1934, 487.

54 E. ŠMURLO, Le Saint-Siège et l’Orient orthodoxe (1609-1654), 60; instrucþiile
Congregaþiei „De Propaganda Fide”, din 6 iulie 1629, cãtre nunþiul polonez.
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mai degrabã cãtre formula „conferinþei” în care „schismaticii igno-
ranþi” sã fie instruiþi ºi iluminaþi asupra adevãrurilor de credinþã.
Corespondenþa pregãtitoare a sinodului de la Liov aratã cã indicaþiile
secretarului Congregaþiei, Francesco Ingoli se îndreptau în direcþia
exploatãrii „ereziilor calvine” profesate de Lukaris ºi de Zaharia Ger-
ganos în catehismul sãu de inspiraþie calvinã55.

Episcopii uniþi au þinut sinodul lor lângã Wlodzimierz, iar ortodocºii
s-au întâlnit la Kiev, în prezenþa unui comisar regal, în persoana lui
Adam Kissel.  La apelul acestuia la pacificare civilã, o parte dintre par-
ticipanþi s-au arãtat dispuºi sã se prezinte la sinodul comun de recon-
ciliere (mitropolitul Iov Borecki, arhimandritul Petru Movilã, frãþia
ortodoxã ºi târgoveþii din Vilnius). În tabãra opusã se aflau cazacii,
care au ameninþat pe Borecki ºi pe Movilã cu moartea, frãþia din Liov
ºi nobilii ruteni din Kiev.

În ziua aleasã (28 octombrie 1629), în lipsa delegaþiei ortodoxe, unio-
niºtii au fost primiþi în biserica moldoveneascã de la Liov, unde dialogul
teologic s-a înfiripat, mai ales pe marginea Mãrturisirii lui Lukaris,
cãruia i se trimise din nou o scrisoare în care i se cerea sã-ºi explice
poziþia. Demersurile acestui grup în care se afla ºi Smotryski, de data
aceasta de partea unioniºtilor, au rãmas din nou fãrã rezultat.

Eºecul sinodului de la Liov din 1629 este grãitor pentru poziþia pe
care avea sã se situeze de aici înainte „Propaganda Fide”; dialogul
teologic nu îºi avea, în ochii ei, rostul, pentru cã, pe de-o parte, pregãtirea
ºi capacitatea argumentativã a celor douã tabere avea sã fie mereu
disproporþionatã, iar pe de altã parte, nu era de competenþa unui sinod
local sau provincial sã reia discuþiile ce s-au purtat la un sinod ecume-
nic, cel din Florenþa. Convocarea unui sinod îºi are rostul doar dacã ea
prilejuieºte recunoaºterea punctelor de diferenþã dogmaticã ºi adeziunea
formalã la unirea religioasã.

4.5. Sinodul de la Kiev (1640), preludiul soborului de la Iaºi (1642)
Alarmaþi de apariþia în 1629 a Mãrturisirii lui Lukaris, denunþatã

odinioarã de Smotryski, rutenii au crezut de cuviinþã sã ia poziþie.
Lukaris era cunoscut deja pentru misiunea de exarh pe care o avusese
în Polonia împreunã cu Nichifor Dascãlul56, ca trimis al patriarhului
ecumenic Meletie Pigas, unchiul lui. Unele surse îl atestã ºi ca profesor
la ºcoala de la Kiev.

În anii tulburi în care la Constantinopol pãstorea un patriarh
calvinizant, a cãrui poziþie era exploatatã de adversarii catolici, în
frunte cu „Propaganda Fide”, ortodocºii ruteni aveau nevoie de o învã-
þãturã doctrinalã fermã. Silvestru Kossow, arhiepiscop de Mscis³aw???
ºi viitor succesor al lui Petru Movilã, publicã în 1635 un Mic Catehism,

55 Cf. E. ŠMURLO, Le Saint-Siège et l’Orient orthodoxe (1609-1654), 46.
56 Cf. ªT. ANDREESCU, „Exarhul patriarhal Nichifor dascãlul, cneazul Constantin

Vasile de Ostrog ºi Mihai Viteazul”, în Revista istoricã 3 (1992) 489-504.
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ce se bucurã de o largã rãspândire, chiar dacã influenþa catolicã era
vãditã57. Dupã exemplul lui, Petru Movilã, devenit între timp
mitropolit al Kievului, a alcãtuit o Mãrturisire care a fost prezentatã la
sinodul convocat de el la 24 iunie 164058, ºi care avea sã se reuneascã
la Kiev în 8-15 septembrie 1640. A. Joubert crede cã  versiunea iniþialã
a acestei opere era scrisã în limba latinã, cu titlul Confessio fidei
orthodoxae59. Opera a avut, potrivit unor cercetãri bibliografice mai
noi60, patru ediþii în acelaºi an (1640), la tipografia Lavrei Pecerska,
douã în limba polonezã ºi douã în ucraineanã, cele din urmã purtând
titlul: Sobranie korotkoj nauki o artikulach very pravoslavno-
katoliceskoj christianskoj. E de presupus totuºi cã versiunea iniþialã,
care a format obiectul dezbaterilor sinodale din 1640, a fost modificatã
atât în vederea publicãrii imediate, cât ºi pentru a fi trimisã apoi la
Iaºi. Caracterul anticalvin al acestei opere este tot atât de evident ca ºi
înrâurirea catolicã. În ce condiþii au decurs discuþiile sinodului din
1640 se poate afla, în chip destul de laconic,  dintr-o relaþie din 1641
atribuitã lui Cassian Sakowicz, fost rector al Academiei de la Kiev,
convertit apoi la catolicism61.

Douã nume comune apar la acest sinod ºi la cel de la Iaºi din 1642:
egumenul mãnãstirii „Sfântul Nicolae” din Kiev, Isaia Trofimovici
Kozlovski, autorul cuvântãrii din 9 septembrie 1640, prin care lãmu-
rise adunarea despre rostul Mãrturisirii ce urma sã fie discutatã ºi o
prezentase spre dezbatere62, ºi Ignatie Oxenovici, predicator, care
þinuse o cuvântare despre rolul sinoadelor63. Dupã discuþiile legate de
formulele liturgice  ale botezului ºi cãsãtoriei64, douã puncte contro-
versate au produs aprinse discuþii între mitropolitul Movilã, Isak
Boriskovic, fost episcop de Lutzk, ºi Afanasie Puzyna, episcop titular al
aceleiaºi eparhii: chestiunea locului unde merg sufletele dupã moarte

57 Cf. M. JUGIE, „La Confession orthodoxe de Pierre Moghila”, în Echos d’Orient 32
(1929), 418.

58 Actul de convocare a fost publicat de Makarii în Istorija Ryskkoj Þerkvy, XI,
Sankt- Petersburg 1882,  578-581; pe baza lui, Alexandru Elian descifreazã intenþiile
„anticatolice” ale mitropolitului Movilã – cf. AL. ELIAN, „Contribuþia greceascã la
Mãrturisirea ortodoxã”, în Balcania 5 (1942) 107.

59 A. JOUBERT, o.c., 371-372.
60 Cf. J. ZAPASKO – J. ISAYEVYC, Pamjatky knyzkovoho mystetstva kataloh staro drukiv

vydanyh na Ukrajini, Liov 1981, nr. 333; 334; 345; 346;  R. ZUZEK, „L’escatologia di Petro
Moghila”, în Orientalia Cristiana Periodica 54 (1988)  355. Aceastã ediþie nu trebuie
confundatã cu cea a Micului Catehism, din 1645; despre raportul dintre ele, cf.  A. MALVY
– M. VILLER, ed., La Confession orhodoxe de Pierre Moghila, Roma-Paris 1926, 114-129.

61 Ediþiile acestei  relatãri (Varºovia 1641, Cracovia 1642) au fost traduse în ruseºte
în 1878; dupã aceastã versiune ruseascã au fost fãcute comentariile lui R. ZUZEK, o.c.,
356-357.

62 Cf. MAKARII, o.c., 583; AL. ELIAN,  o.c., 107.
63 Cf. N. POPESCU – GH. MOISESCU, Istoria Mãrturisirii ortodoxe, Bucureºti 1942, 23-24.
64 Despre inovaþiile lui Petru Movilã în raport cu ediþia Molitvenicului din 1604 al

episcopului de Leopol, Ghedeon Balaban, cf. A. RAES, „Le Liturgicon ruthène depuis
l’Union de Brest”, în Orientalia Cristiana Periodica 8 (1942) 96-104.
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ºi problema epiclezei (invocarea Sf. Treimi în momentul prefacerii)65.
Cum pãrerile nu concordau, Movilã aºezându-se mai degrabã pe o pozi-
þie apropiatã de cea catolicã, sinodul a aprobat ansamblul textului, cu
excepþia acestor douã puncte, ºi a hotârât supunerea lor unei judecãþi
de autoritate, adicã patriarhului de Constantinopol, Partenie I. Cu
aceastã verigã se ajunge la sinodul de la Iaºi (1642).

5. Sinoadele de la Constantinopol
ºi reînnoirea unei tradiþii ecleziologice

5.1. Componenþa ºi competenþele tradiþionale ale sinodului
În organizarea ecleziasticã a patriarhiei ecumenice sub stãpânirea

turceascã, sinodul a funcþionat ca o instituþie permanentã de condu-
cere colectivã ºi ca un mijloc de limitare a puterii patriarhului, pentru
cã acesta nu putea emite hotãrâri decât împreunã cu ceilalþi ierarhi
care alcãtuiau sinodul66. Componenþa acestuia era însã variabilã: în
teorie, trebuia sã-i includã pe ceilalþi trei patriarhi (Ierusalim, Antiohia
ºi Alexandria67) ºi pe toþi mitropoliþii din jurisdicþia patrirahiei ecume-
nice. În practicã, judecând dupã semnãturile prezente pe documentele
sinodale, adunarea sinodalã era alcãtuitã din mitropoliþii in partibus,
care rezidau în Constantinopol, cei a cãror eparhie se afla în preajma
oraºului. Pe de altã parte, în secolul al XVII-lea, patriarhii Ierusa-
limului ºi ai Alexandriei au exercitat, prin prezenþa lor la Constan-
tinopol ºi în þãrile române, o influenþã mult mai mare decât în perioada
anterioarã68.

Contradicþia dintre puterea politicã (etnarhia)69 ce  se conferise prin
beratele sultanilor ºi principiul sinodalitãþii, profund înrãdãcinat în
tradiþia Bisericii Rãsãritului70, este una dintre provocãrile la care insti-
tuþia patriarhalã a trebuit sã rãspundã ºi care a avut o influenþã

65 R. ZUZEK, o.c., 357.
66 Cf. TH. PAPADOPOULOS, Studies and Documents relating to the History of Greek

Church and People under Turkish Domination, Bruxelles 1952, 15-26; cf., de asemenea,
sinteza magistralã a lui S. RUNCIMAN, The Great Church in Captivity, a study of the
patriarchat of Constantinople from the eve of the Turkish conquest to the Greek War of
Independence, Cambridge 1968.

67 Asupra raporturilor speciale de dependenþã al celor trei patriarhii, cu privire speci-
alã asupra Antiohiei, al cãrei patriarh era ales de cãtre un sinod local începând cu 1543,
cf. R.M. HADDAD, „Constantinople over Antioch, 1516-1724; Patriarchal Politics in the
Ottoman Era”, în The Journal of Ecclesiastic History 41 (1990) 217-238.

68 Cf. E. KRAFT, Moskaus griechisches Jahrhundert. Russisch-Griechische Beziehun-
gen und metabyzantinischer Einfluss (1619-1694), Franz Steiner, Stuttgart 1995, 24-25.

69 Patriarhul, ca etnarh (cap politic al tuturor creºtinilor din posesiunile Imperiului
otoman), se bucura de suveranitate ºi jurisdicþie; cf. N.J. PANTAZOPOULOS, Church and
Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule, Tesalonic 1967, 22-24.

70 Cf., de pildã, analiza acestei instituþii în epoca paleologã, în P. LEMERLE, „Recher-
ches sur les instituþions judiciaries à l’époque des Paléologues, II. Le tribunal du patriarcat
ou tribunal synodal”, în Analecta Bollandiana 68 (1950) 318-333.
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covârºitoare asupra relaþiei acesteia cu instituþia sinodalã. Fãcând uz
de capacitatea sa de etnarh, patriarhul ºi-a extins „prezumþia de compe-
tenþã”71 asupra unei sfere din ce în ce mai largi de drept civil (cãsãtorie,
divorþ, zestre, adopþie, moºtenire, deserenþã), ceea ce a produs un transfer
obligatoriu de competenþã ºi asupra sinodului. Astfel, curtea sinodalã a
ajuns sã judece nu numai pricini între clerici, clerici ºi mireni, ci ºi între
mireni sau între mireni creºtini ºi musulmani. Competenþa cea mai
importantã a sinodului, în afara administrãrii treburilor curente ºi a celor
de tip juridico-canonic, era cea a alegerii unui nou patriarh. Pentru
aceastã misiune, sinodul funcþiona într-o formulã lãrgitã, ce integra
aºa-numita pentadã, adicã grupul de cinci nobili, arhonþi laici cu drept
de vot. Pe parcursul secolului al XVII-lea, caracterizat de o mare insta-
bilitate72 a instituþiei patriarhale, sinodul s-a întrunit de 54 de ori
pentru alegeri, iar numãrul titularilor, aleºi adesea de mai multe ori
dupã perioade scurte de timp, a fost de 26, ceea ce dã o medie de pãsto-
rire de trei ani ºi zece luni73.

Cât despre tendinþele generale ale evoluþiei jurisdicþiei pe parcursul
secolului al XVII-lea, aceasta moºteneºte mutaþiile importante
petrecute în secolul anterior. Dacã pentru teritoriile unei pãrþi din Asia
Micã, Balcani, o bunã parte din Bulgaria, þãrile române, creºtinii orto-
docºi din teritoriile controlate de veneþieni, din regatul polono-lituanian
ºi comunitãþile greceºti din diaspora, se poate vorbi despre o jurisdicþie
„relativã”, mãrginitã adesea la confirmarea unei ierarhii alese la nivel
local, recrearea patriarhatului sârbesc de Peae în 1557 ºi cel al Moscovei
în 158974 punea în mod serios problema autocefaliei, deschisã deja de
situaþia ambiguã a Patriarhiei de Ohrida75.

71 N. PANTAZOPOULOS, o.c., 44.
72 Despre acest fenomen a scris mai întâi V. LAURENT, pe baza studierii unui caz

particular, „La liste des métropolites de Paronaxia au XVII”, în Echos d’Orient 36
(1937) 190; cf. ºi R. JANIN, La géographie écclésiatique de l’Empire Byzantin. Première
partie. Le siège de Constantinople et le patriarcat byzantin, Paris 1969, 90-106, precum
ºi S. RUNCIMAN,  The great Church in Captivity, Cambridge 1968, 201. Pentru acesta
din urmã, factorii care au indus aceastã instabilitate sunt în principal doi: creºterea tribu-
tului faþã de puterea otomanã ºi amestecul neîncetat al puterilor europene cu care se
stabilisirã relaþii diplomatice ºi ai cãror ambasadori sprijineau fie partite procatolice
(Franþa, Austria), fie procalvine (Olanda, Anglia).

73 Cf. (Elenismul sub stãpânirea turco-latinã, 1669-1821), X, Atena 1974, 101. Cf. ºi
lista patriarhilor ecumenici (cf. 102) – mediile înregistrate pentru Patriarhia de Alexan-
dria (12 ani ºi jumãtate), Antiohia (10 ani) ºi Ierusalim, unde o pãstorire ajunge ºi pânã
la 25 de ani (cf. S. RUNCIMAN,  o.c., 201; 203; lista numãrã 61 de schimbãri ºi 31 de
patriarhi).

74 Patriarhul Ieremia al II-lea a convocat în 1593 „Marele ºi sfântul sinod” pentru
a consfinþi întemeierea Patriarhiei de Moscova.

75 Cf. H. GELZER, Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig 1902.
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5.2. „Sfântul ºi marele sinod”
sub impactul Reformei ºi al Contrareformei

Seria sinoadelor constantinopolitane provocate de scandalul din jurul
Mãrturisirii patriarhului Chiril Lukaris (1629) reprezintã un moment
important în evoluþia gândirii teologice rãsãritene. Bogata bibliografie
adunatã în jurul cazului atât de controversat al lui Chiril Lukaris a pus
în evidenþã atât aspectele politice76, cât ºi  pe cele religioase ale opþiu-
nilor sale, influenþa latinã, caracteristicã perioadei 1601-160577, ºi cea
calvinã78, cu mult anterioarã ºi ea urcãrii pe tronul patriarhal. Nu este
locul aici pentru a relua acest dosar imens, ci pentru a reliefa tipul de
reacþie sinodalã stârnit de poziþiile sale.

Dacã asupra paternitãþii Mãrturisirii publicate în 1629 sub numele
lui Lukaris au fost emise opinii diferite79, chiar începând din epoca
imediat urmãtoare morþii acestuia, în schimb, nu existã nici un dubiu
asupra faptului cã primul sinod de condamnare convocat în septembrie
1638 de cãtre patriarhul Chiril Kontaris80 a fost sugerat de cãtre
cardinalii Congregaþiei „De Porpaganda Fide”. Nu numai simpatiile
catolice ale acestui patriarh „latinolatru” ºi profesiunea de credinþã la
care misionarul Angelo Petricca, vicar patriarhal latin de Constan-
tinopol, a reuºit sã-l determine stau mãrturie în acest sens81, ci ºi cores-
pondenþa lui Kontaris cu cardinalul Antonio Barberini din perioada
1638-163982, în care se gãsesc suficiente dovezi asupra autorilor morali
ai condamnãrii.

Deºi ideea convocãrii sinodului aparþinea Congregaþiei, maniera de
desfãºurare a acestuia pãstra toate canoanele formale ale perioadei vechi
conciliare: anatemizarea însoþitã de stingerea lumânãrilor. Explicaþia
acestei proceduri, atât de ceremonioase, dar, în acelaºi timp, destul de
anacronice, stã în faptul cã momentul dezbaterilor teologice ale tezelor
lui Lukaris se consumase. Într-adevãr, încã din perioada 1635-1636,
când Chiril Lukaris a fost înlãturat ºi înlocuit cu acelaºi Chiril Kontaris
din Veria, la invitaþia acestuia din urmã, sosise la Constantinopol teologul
Gheorghios Coressios din Chios, cu scopul de a combate punctele

76 Cf. R. SCHLIER, Der patriarch Kyrill Lukaris von Konstantinopol. Sein Leben und
sein Glaubenbekenntnis, Marburg 1927; I. KARMIRIS,  ?DJ@*@>4" 6"4 BD@JgFJ"<J4F:@F,
I, Atena 1941, 142-169.

77 Cf. G. HOFMANN, „Patriarch Kyrillos Lukaris und die Römische Kirche”, în Orien-
talia Cristiana Periodica (1929); (1941) 250-265.

78 Cf. I. MIHÃLCESCU, „Ideile calviniste ale patriarhului Chiril Lukaris”, în Studii
teologice 1 (1932) 7-16.79 Cf. F. PALL, „Les relations de Basile Lupu avec l’Orient orthodoxe
et particulièrement avec le Patriarcat de Constantinople”, în Balcania 8 (1945) 71-72;
teologii ortodocºi greci ºi români au susþinut, în majoritatea lor, tezele sinodului de la
Ierusalim din 1672, potrivit cãrora Lukaris nu a fost autorul scrierii care i se atribuie.

80 Cf. G. HOFMANN, „Patriarch Kyrill Kontaris”, în Orientalia Cristiana (1930) 20-29.
81 Cf. A. DE SANCTIS, Un tentative di unione fra Roma e Constantinopole nel secolo

XVII. L’attività del P. Angelo Petricca, Assisi 1966, 58-69.
82 Cf. G. HOFMANN, „Patriarchen von Konstantinopel”, în  Orientalia Cristiana Perio-

dica (1933) 20-21.



Mãrturisirii calvinizante, apãrate, printre alþii, de Teophil Corydaleu, el
însuºi chemat  în capitalã de maestrul sãu, Lukaris83. Duelul lui Coressios
cu capelanul ambasadei Olandei, Antoine Léger, pe tema transsubstan-
þierii, duel oral, dar ºi epistolar, a þinut locul unei dezbateri sinodale, ºi
ea începuse îndatã dupã publicarea textului latin al Mãrturisirii lui
Lukaris, în 1629.

Cel de-al doilea sinod prilejuit de problema condamnãrii catehis-
mului lukarian s-a þinut imediat dupã sinodul de la Iaºi, în 1643. La
convocarea patriarhului Partenie al II-lea ºi în prezenþa celorlalþi trei
patriarhi (Ioanichie – patriarh de Alexandria, Macarie – patriarh de
Antiohia ºi Paisie – patriarh de Ierusalim), hotãrârile luate la Iaºi au
fost validate ºi versiunea greacã a Mãrturisirii de credinþã a lui Petru
Movilã, în care Meletie operase amendãri, a primit aprobarea sinodalã.
Numeroasele fluctuaþii care au urmat vreme de mai multe decenii, atât
în poziþia faþã de acest document al patriarhilor ecumenici, cât ºi în
lipsa de autoritate ºi unitate clare a receptãrii lui în þãrile ortodoxe, ne
îndeamnã sã înþelegem cã nici sinodului ieºean ºi nici celui de la
Constantinopol nu li s-a recunoscut o legitimitate definitivã în deciziile
cu caracter dogmatic. Numai aºa se explicã de ce patriarhi ai Con-
staninopolului, ca Partenie al III-lea, au însoþit gestul de a îngropa cu
cinste rãmãºiþele lui Lukaris de convocarea unui sinod care denunþa
caracterul prolatin al cãrþii lui Movilã. Seria sinoadelor cu caracter
dogmatic în secolul al XVII-lea, prezidate de patriarhi, culmineazã cu
aºa-zisul „sinod de la Betleem”, convocat ºi prezidat de patriarhul de
Ierusalim, Dositei Nottaras, în 1672, pentru a sancþiona propria sa
mãrturisire de credinþã. În chip ireversibil, sinodul nu mai este un
instrument care sã compenseze criza de autoritate creatã în materie de
elaborare dogmaticã. Orice patriarh îl poate manipula în propriul sãu
interes, pentru a cauþiona documente al cãror conþinut oglindea punctul
sãu de vedere.
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83 Cf. P. VANCOURT, „Georgio Coressios”, în Orientalia Cristiana Periodica (1933) 42-45;
C. TSOURKAS, Les débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les
Balkans, Tesalonic 1967, 66-67.



SINODUL DE LA COTNARI – 6 NOIEMBRIE 1642

Pr. Fabian DOBOª
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Iaºi

Cuvântul synodos înseamnã, în limba greacã, „drum împreunã”,
adicã lucrarea mai multor persoane care urmãresc acelaºi scop. În
terminologia Bisericii primare, „sinod” însemna „conciliu”, adunare de
episcopi. Practica sinoadelor a apãrut din douã motive: dorinþa epis-
copilor de a se consulta între ei atunci când întâmpinau dificultãþi
deosebite în diecezele lor ºi conºtiinþa acestora cã ei formeazã un singur
colegiu episcopal1.

Extinderea continuã a creºtinismului a purtat cu sine mãrirea
numãrului diecezelor ºi al episcopilor. De asemenea, problemele pe care
aceºtia erau nevoiþi sã le înfrunte erau tot mai acute. Pentru rezol-
varea lor nu au fost îndeajuns sinoadele locale sau interdiecezane, ci s-
a impus convocarea sinoadelor generale, care au luat numele de concilii.
Prima adunare de acest fel a avut loc în anul 325 la Niceea, la cererea
împãratului Constantin cel Mare. La acest eveniment, Papa Silvestru I
(314-335) a participat printr-o delegaþie care avea datoria sã ia o
atitudine severã faþã de aceia care nu ar fi recunoscut cã Fiul este egal
cu Tatãl2.

De-a lungul celor douã mii de ani de existenþã, Biserica Catolicã a
celebrat 21 de concilii, ultimul fiind Conciliul al II-lea din Vatican
(1962-1965). Dupã fiecare conciliu, episcopii se întorceau în diecezele
lor ºi încercau sã introducã hotãrârile respective în comunitãþile lor
prin celebrarea sinoadelor locale3.

În istoria Bisericii, Conciliul Tridentin (1545-1563) reprezintã o coti-
turã deosebit de importantã datoritã decretelor pe care le-a aprobat.
Dintre numeroasele decizii ale acestui conciliu amintim numai câteva:
decretul despre pãcatul originar, decretul despre rãscumpãrare, decretul
despre sacramente, decretul despre sfânta Împãrtãºanie, decretul
despre reformã etc4. Pãrinþii conciliari au reuºit sã rezolve la Trento o
problemã care aºtepta de mult timp o soluþie. Este vorba despre înfiin-
þarea de seminarii pentru pregãtirea tinerilor în vederea primirii sacra-
mentului Preoþiei. Imediat dupã încheierea Conciliului Tridentin, au

1 Cf. Lexicon. Dizionario teologico enciclopedico, Casale Montferrato, 1993, 960.
2 Conciliul din Niceea a condamnat doctrina lui Arius, care susþinea cã Fiul este

inferior Tatãlui.
3 Cf. F. DOBOº, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, Lumina creºtinului

155(2002) 13.
4 Pentru a avea o imagine mai clarã a desfãºurãrii Conciliului Tridentin, cf. Conci-

liorum oecumenicorum decreta, Bologna 1991, 657-799.
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fost deschise câteva seminarii în unele dieceze italiene, în timp ce alte
þãri au primit cu reþinere canoanele promulgate la Trento5. La 2 februarie
1565, Pius al IV-lea (1560-1565) a înfiinþat Seminarul Roman, ut aliis
civitatibus exemplo esset6 („pentru a fi de exemplu altor oraºe”). Pentru
misiunile din þãrile îndepãrtate, Congregaþia „De Propaganda Fide” a
deschis, la începutul secolului al XVII-lea, un seminar special, în care
se pregãteau tineri trimiºi din locurile în care condiþiile economice,
politice sau sociale nu permiteau înfiinþarea unui astfel de institut7. La
acest colegiu au fost trimiºi, încã din secolul al XVII-lea, unii tineri de
pe meleagurile moldovene, pentru a se pregãti la sfânta Preoþie.

Suflul nou pe care l-a dat Bisericii Conciliul Tridentin a ajuns în Mol-
dova abia spre anul 16008. În aceastã perioadã, preoþii de aici au înþeles
cã, pentru a progresa, Misiunea trebuie sã se conformeze noilor dispoziþii
date de Conciliul Tridentin. În afara lipsei unui seminar, misionarii se
mai confruntau cu unele dificultãþi de ordin pastoral, despre care vom
trata în paginile studiului de faþã.

Prezenþa catolicilor în Moldova la sfârºitul evului mediu este o reali-
tate cunoscutã publicului larg. Preoþii dominicani ºi franciscani au purtat
pe aceste meleaguri sãmânþa credinþei începând cu secolul al XIII-lea,
înfiinþând parohii care, în timp, aveau sã devinã adevãrate centre misio-
nare. Unul dintre acestea a fost Cotnariul, sat „aºezat într-o vale, între
dealuri, deasupra unui lac în care se aflã diferite soiuri de peºti. Aici
sunt foarte multe vii, pentru cã pãmântul acesta dã cele mai bune
vinuri din toatã þara. Au vii aici ºi domnul, ºi boierii. În vremea culesu-
lui, aproape toatã þara se adunã aici, fie pentru cules, fie pentru a
cumpãra vin”9.

Prima menþiune documentarã a catolicilor din Cotnari se gãseºte în
Efemeridele Cibinului, unde se afirmã cã, în anul 1420, husiþii, alungaþi
din Ungaria ºi Boemia de regele Sigismund, au trecut Carpaþii rãsãri-
teni, stabilindu-se la Baia ºi Cotnari10. Relaþia pe care misionarul francis-
can Paul Bonici a trimis-o superiorilor sãi de la Roma în anul 1632 ne
informeazã cã ªtefan cel Mare a construit pentru catolicii din Cotnari
o bisericã închinatã „preasfintei Marii din luna august ºi este numitã
«Sfânta Maria Mare»”11. Data înfiinþãrii Parohiei Cotnari nu se cunoaºte,

5 În acest sens, Franþa, afectatã de galicanism, a arãtat cea mai înverºunatã opoziþie.
Aici, abia în secolul al XVII-lea a fost posibilã deschiderea unor seminarii, un rol
important avându-l sfântul Vincenþiu de Paul. Cf. G. BEDOUELLE, Dizionario di storia
della Chiesa, Bologna 1887, 240.

6 PONTIFICIO SEMINARIO ROMANO MAGGIORE, Elenco dei sacerdoci ex alunni, Roma
1939, 135.

7 Cf. G. BEDOUELLE, Dizionario di storia della Chiesa, 240.
8 Cf. G. SCALETTA, La chiesa Cattolica in Moldavia, Roma 2001, 40. Înfiinþarea Epis-

copiei de Bacãu în anul 1607 poate fi interpretatã ca o consecinþã a Conciliului Tridentin.
9 GH. VINULESCU, „Pietro Diodato e la sua relazione”, în Diplomararium italicum,

IV, Roma 1939, 114.
10 Cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, Bacãu 1996, 78.
11 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române,  V, Bucureºti 1973, 25.
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însã din documentele pe care le avem rezultã cã aceasta exista încã de
la sfârºitul secolului al XVI-lea)12. Episcopul Bernardin Quirini, dupã
vizita pe care a fãcut-o Misiunii în anul 1599, a trimis papei Clement al
VIII-lea (1592-1605) un raport în care face o prezentare vastã a situa-
þiei catolicilor din Moldova. Documentul ne informeazã cã la Cotnari trãiau
la acea datã 198 de familii catolice cu 1083 de credincioºi13. Datoritã
numãrului mare al catolicilor din Cotnari, domnul Moldovei, Gaspar
Graþiani, ar fi dorit ca papa sã înfiinþeze o episcopie în aceastã locali-
tate14. Pânã la jumãtatea secolului al XVII-lea, Cotnariul a reprezentat
un adevãrat focar pentru Misiune, catolicii din aceastã localitate fiind
prezenþi în toate relaþiile despre situaþia catolicilor din Moldova15. Fiind
o comunitate numeroasã, Parohia Cotnari a avut parte ºi de unele dificul-
tãþi pastorale pe care misionarii au încercat sã le rezolve prin diferite
metode. Pãrintele Bartolomeu Bassetti, vicarul general al arhiepisco-
pului de Sofia, Petru Deodat (Bogdan) Bacsiè, vizitând parohiile Misiunii
în anul 1642, ºi-a dat seama cã toate comunitãþile catolice se confrun-
tau cu anumite probleme care, în concepþia sa, nu puteau fi soluþionate
decât printr-un sinod la care sã participe toþi preoþii de pe teritoriul
Moldovei. Convins de acest lucru, pãrintele Bassetti i-a convocat pe
confraþii sãi pentru data de 6 noiembrie 1642, la Cotnari, pentru a
îndrepta anumite greºeli pe care le fãceau atât clericii, cât ºi laicii. Dar
înainte de a trata despre cauzele ºi desfãºurarea sinodului de la Cotnari,
vom prezenta pe scurt biografia misionarului Bartolomeu Bassetti,
personajul principal al primului sinod catolic celebrat pe teritoriul Moldo-
vei în secolul al XVII-lea.

Pãrintele Bartolomeu Bassetti s-a nãscut în localitatea Piano Cas-
tegnaio (Toscana)16, probabil spre sfârºitul secolului al XVI-lea. Simþind
dorinþa de a-ºi dedica viaþa celorlalþi, a intrat în rândul franciscanilor
conventuali17. La cererea lui Vasile Lupu, Congregaþia „De Propaganda
Fide” l-a desemnat în 1639 pe pãrintele Bassetti pentru Misiunea Fran-
ciscanã din Moldova, unde a sosit la începutul anului 1640, însoþit fiind
de misionarii Simon Apolloni de Veglia ºi Benedict Remondi18. Numai
dupã un an, la 15 februarie 1641, pãrintele Bassetti le-a trimis superi-
orilor sãi de la Roma o scrisoare prin care îi informa despre intenþia de

12 Cf. V. A. URECHE, Codex bandinus, Bucureºti 1985, 127.
13 Aceste cifre par exagerate. Însã, dacã þinem cont de faptul cã localitatea Cotnari

era a treia din Moldova (dupã Suceava ºi Bacãu), informaþia episcopului Bernardin Qui-
rini devine credibilã; cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 79.

14 Aceastã dorinþã reiese din Instrucþiunile pe care Domnul Moldovei le-a dat la 12
decembrie 1620 nunþiului de Polonia, Diotallevi; cf. A. MESROBEANU, „Nuovi contributi
sul voivoda Gaspare Graziani e la sua guerra turco-polacca del 1621”, în Diploma-
tarium italicum, III, Roma 1939, 147-148.

15 Cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 79.
16 Cf. I. GABOR – I. SIMON, Necrolog, Presa Bunã, Iaºi 2001, 175.
17 Loc. cit.; alte surse susþin cã Bassetti nu a fost conventual, ci observant. Cf. Cãlãtori

strãini despre Þãrile Române, V, 175.
18 Cf. I. GABOR – I. SIMON, Necrolog, 175.
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a tipãri „un catehism în limba valahã, la tipograful care venise chiar
atunci în Iaºi pentru a tipãri, între alte cãrþi, un Evangheliar19 în aceastã
limbã valahã”20. Tipãrirea unui catehism în limba þãrii de cãtre un
misionar abia venit în Moldova reprezintã un fenomen miraculos. Acest
eveniment confirmã ipoteza cã misionarii italieni, înainte de a veni în
Moldova, învãþau limba moldoveneascã în centrele speciale pe care
Ordinul Franciscan le-a deschis în diferite oraºe din Italia, imediat
dupã înfiinþarea Congregaþiei „De Propaganda Fide”. La sfârºitul vizitei
pe care a fãcut-o în Moldova, arhiepiscopul de Sofia, Petru Deodat
(Bogdan) Bacsiè l-a numit, la 3 octombrie 1641, pe pãrintele Bassetti
vicar general pentru Moldova. Pentru a acþiona în aceastã calitate,
acesta a primit ºi permisiunea lui Vasile Lupu. Dupã un an, la 6 noiem-
brie 1642, noul vicar general i-a convocat pe toþi preoþii din Moldova la
Cotnari, pentru celebrarea unui sinod ce trebuia sã rezolve unele pro-
bleme religioase care se verificau în comunitãþile catolice din Misiune.
Cu aceastã ocazie, a fost întocmit un document special, Speculum
ordinis, pe care pãrintele Bassetti l-a prezentat în 1643 superiorilor sãi
de la Congregaþia „De Propaganda Fide” din Roma. În 1644 ºi-a început
cãlãtoria de întoarcere în Moldova, dar se pare cã a murit în Polonia21.

Sinodul de la Cotnari se înscrie în seria evenimentelor religioase
ignorate de istorici. Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã în aceeaºi
perioadã a avut loc la Iaºi un sinod ortodox22, care a fost convocat pentru
a condamna cele 18 teze calviniste pe care patriarhul de Constantinopol,
Chiril Lukaris23, le publicase În 162924. Deja la 8 septembrie 1640 un
sinod local, condus de mitropolitul Kievului, a aprobat o confessio orto-
doxae fidei, care conþinea idei opuse profesiunii fãcute de patriarhul
Lukaris cu unsprezece ani înainte25. Fiind prieten bun al domnului Mol-
dovei, Vasile Lupu26, mitropolitul de Kiev, Petru Movilã, i-a cerut acestuia
permisiunea de a convoca un sinod la Iaºi pentru a corecta greºelile
introduse în teologia ortodoxã de patriarhul Chiril Lukaris. Acest
eveniment a durat aproape douã luni (septembrie-octombrie 1642)27.

19 Este vorba despre cazania mitropolitului Varlaam sau Carte româneascã de învã-
þãturã, care a fost tipãritã la Mãnãstirea „Trei Ierarhi” din Iaºi, în anul 1643.

20 D. GÃZDARU, „Un catehism românesc din 1640-1641, scris pentru catolicii din
Moldova de misionarul Bartolomeu Bassetti”, Omagiu porfesorului D. Gãzdaru. Misce-
llanea din studiile sale inedite sau rare, I, Freiburg 1974, 7.

21 Cf. I. GABOR – I. SIMON, Necrolog, 176.
22 Cf. N. IORGA, Istoria Bisericii româneºti, I, Bucureºti 1928, 327.
23 Acesta a fost de cinci ori patriarh de Constantinopol, fiind condamnat la sinodul

care a avut loc în acelaºi oraº la data de 25 septembrie 1638, condus de succesorul sãu,
Ciril Contari, pentru profesiunea de credinþã infectatã de calvinism, publicatã în anul
1629; cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali in Moldavia e Valacchia
nel suo primo periodo, 1623-1650, Roma 1962, 44.

24 Cf. I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, II, Nisiporeºti 1970, 83.
25 Cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali..., 45.
26 Domnul Moldovei se arãta foarte interesat de unele argumente teologice în dis-

cuþie la acea datã: purgatoriul, purcederea Duhului Sfânt, indulgenþele papale etc.; cf.
D. GÃZDARU, „Un catehism românesc din 1640-1641...”,  I, 9.

27 Cf. I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, II, 83.
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Ideea convocãrii unui sinod catolic i-a venit pãrintelui Bassetti în
urma participãrii la ºedinþele sinodului ortodox, la care a participat cu
mult entuziasm28. Pentru ca lucrãrile sinodului de la Cotnari sã se
desfãºoare în armonie cu legile civile, pãrintele Bassetti, ajutat de medicul
lui Vasile Lupu, Ioan Andrei Scocardi, a primit permisiunea domnului
Moldovei29. Cauzele care l-au determinat pe pãrintele Bassetti sã- i con-
voace pe toþi slujitorii altarului din Moldova la sinod sunt reprezentate
de ignoranþa religioasã a credincioºilor ºi de unele abuzuri care se
verificau atât în rândul clericilor, cât ºi în cel al laicilor: existau preoþi
care cereau taxe prea mari pentru botez; unii preoþi nu administrau
sfântul Maslu bolnavilor, motivând cã în Moldova nu este acest obicei;
alþi preoþi nu voiau sã dea pocãinþã penitenþilor deoarece considerau cã
penitentul trebuie sã-ºi aleagã singur pedeapsa; unii dascãli susþineau
cã sfânta Împãrtãºanie trebuie primitã obligatoriu sub ambele specii;
deseori se întâmpla ca la botez sã fie admiºi naºi ortodocºi care
transmiteau finilor propriile convingeri religioase etc30.

Din cauza faptului cã în Moldova s-au introdus multe abuzuri cauzate de
lipsa unui pãstor onest, sus-numitul pãrinte vicar Bassetti a convocat o
congregaþie sinodalã, în care au luat cuvântul preoþi ºi laici. Aceºtia s-au
unit pentru ca împreunã sã anihileze abuzurile ºi greºelile. De asemenea,
cu ocazia sinodului de la Cotnari, s-a introdus ritul roman, fiind acceptat
de toþi31.
Protagonistul sinodului de la Cotnari a fost pãrintele Bartolomeu

Bassetti32 care, în urma vizitei ce a fãcut-o Misiunii din Moldova în
1642, scria la 3 octombrie acelaºi an33 Congregaþiei „De Propaganda Fide”
cã, pentru a elimina unele neajunsuri spirituale existente în comu-
nitãþile catolice, a hotãrât convocarea unui sinod în ziua de 6 noiem-
brie 1642, eveniment la care erau obligaþi sã participe toþi preoþii care
slujeau pe teritoriul Diecezei de Bacãu34. În ziua stabilitã, s-au adunat
la Cotnari35 trei cãlugãri misionari ºi alþi ºase sau ºapte preoþi diece-
zani care lucrau în Moldova. Deciziile luate la acest sinod au fost
adunate într-o vastã lucrare numitã Speculum ordinis. Documentul
cuprindea versiunea româneascã a întrebãrilor de la botez, a rugãciunii
„Tatãl nostru”, a crezului ºi a unor formule de binecuvântare folosite

28 Cf. D. GÃZDARU, „Un catehism românesc din 1640-1641...”, I, 9.
29 Cf. D. GÃZDARU, „Documente”, Omagiu profesorului D. Gãzdaru..., I, 56-57.
30 Cf. I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, II, 85.
31 Arhiva Congregaþiei „De propaganda Fide”, Moldavia, I, 143.
32 Acesta a fost unul dintre cei mai importanþi conducãtori ai Misiunii din Moldova,

fiind preocupat de promovarea spiritului tridentin; cf. A. DESPINESCU, „Preocupãri sino-
dale în secolul al XVII-lea la Episcopia Bacãului”, în Buletin istoric 2 (2002) 115.

33 La sfârºitul acestei scrisori, Bartolomeu Bassetti s-a semnat astfel: „Viceprefect
al celor douã Valahii, vicar general în cele spirituale în Moldova, frate minor conven-
tual, doctor în teologie”.

34 Cf. F. DOBOº, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, 13.
35 A fost aleasã aceastã localitate întrucât era locul cel mai comod ºi central din

Episcopia de Bacãu; cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali..., 47.
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în Moldova36, precum ºi unele doleanþe ale preoþilor de aici (permisi-
unea de a deschide la Iaºi un seminar; diferite facilitãþi ºi facultãþi pentru
preoþii care slujeau în Moldova, trimiterea unor manuale de teologie
dogmaticã, moralã, precum ºi a celor mai importante colecþii de canoane
ale conciliilor ecumenice pentru pregãtirea viitorilor clerici etc.)37.

În perioada 16 ianuarie-12 aprilie 1643, pãrintele Bassetti viziteazã
din nou Misiunea din Moldova, care cuprindea la acea vreme 27 de
centre de catolici. Din raportul pe care vicarul general l-a trimis Congre-
gaþiei „De Propaganda Fide” aflãm cã în Moldova trãiau 1050 de
familii catolice cu 5000 de suflete, pãstorite de 10 preoþi (patru cãlugãri
misionari ºi ºase de mir). În fiecare comunitate exista câte un dascãl38.

Dupã aceastã vizitã, însãrcinat de participanþii la sinod, pãrintele
Bassetti s-a îndreptat spre Roma pentru a prezenta superiorilor sãi
hotãrârile luate de preoþi la Cotnari ºi adevãrata situaþie a Misiunii din
Moldova. Cãlãtoria a început-o în iunie 1643, dupã ce a primit o scri-
soare de recomandare din partea lui Vasile Lupu ºi a medicului sãu,
catolicul Ioan Andrei Scocardi39.

Ajuns la Roma, pãrintele Bassetti a încredinþat lucrarea întocmitã
cu ocazia sinodului, Speculum ordinis, secretarului Congregaþiei „De
Propaganda Fide”, Mons. Francisc Ingoli40, cu rugãmintea de a fi anali-
zatã, revizuitã ºi apoi tipãritã, lucru care nu s-a realizat niciodatã41. În
decembrie 1643, cancelaria Congregaþiei Romane a întocmit urmãtorul
referat în vederea ºedinþei din 19 ianuarie 1644:

1. Prin mijlocirea cardinalilor Congregaþiei „De Propaganda Fide”, preoþii
din Moldova îl roagã pe papa sã se ocupe de soarta lor, sã-i scoatã din
mizerie, pentru ca ei sã se poatã îngriji mai bine de slujirea lui Dumnezeu
ºi a sufletelor, având în vedere cã nu sunt decât patru parohii în care sã
poatã locui un preot, ºi anume: Cotnari, Bacãu, Baia ºi Huºi. Mai cer ca,
pentru progresul Bisericii lor, sã li se trimitã Sfânta Biblie, manualul lui
Layman ºi canoanele Conciliului Tridentin.
2. În plus, preoþii cer sã nu fie lãsaþi fãrã pãstor, deoarece nici episcopul,
nici prefectul apostolic nu locuiesc în Moldova. De aceea, ei roagã sã li se
dea un episcop care sã-i promoveze la ordinul sacru pe cei din provincie,
fãrã a fi nevoiþi sã schimbe patria pentru a ajunge preoþi.
3. Neavând posibilitatea de a-i face pe tineri sã studieze, cer bani pentru
înfiinþarea unei ºcoli ºi pentru a-i plãti pe învãþãtori. Ei doresc foarte mult
sã realizeze acest lucru, deoarece nu existã un mijloc mai eficient pentru a
rãspândi credinþa decât educaþia în diferite domenii, dupã cum se poate
vedea din experienþa Germaniei ºi Ungariei, care s-au convertit prin ºcolile
ºi operele pãrinþilor iezuiþi.

36 Cf. F. DOBOº, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, 13.
37 Cf. I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, II, 86.
38 Cf. I. GABOR – I. SIMON, Necrolog, 176.
39 Cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali..., 47.
40 Cf. Arhiva Congregaþiei „De propaganda Fide”, Moldavia, I, 143.
41 Cf. A. DESPINESCU, „Preocupãri sinodale în secolul al XVII-lea...”, 115.
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4. Întrucât existã multe sate în care preoþii nu pot ajunge, în schimb, sunt
dascãli care se ocupã de credincioºi, iar în aceste sate se întâmplã des ca
pruncii sã nu fie botezaþi decât dupã trei ani, preoþii cer ca laicii sã poatã
boteza nu doar în caz de moarte, ci mereu, pentru a nu-i lãsa pe oameni sã
trãiascã precum animalele.
5. Deoarece zilnic se întâlnesc cazuri în care fetele bãtrâne sunt rãpite ºi
necinstite pe motiv cã se vor cãsãtori, preoþii cer ca uneori, cu acordul lor,
sã poatã asista la cãsãtorie ºi laicii.
6. Existã obiceiul ca, de exemplu, dacã soþia nu-ºi mai iubeºte bãrbatul,
acesta pleacã la ortodocºi sau se boteazã din nou ºi îºi ia altã soþie chiar
dacã prima trãieºte. Acest lucru este împotriva dreptului divin. Bãrbaþii,
astfel, îºi reneagã credinþa, neputând trãi fãrã femeie, ºi de aceea apeleazã
la preoþi.
7. Cer facultatea de a putea dezlega de orice caz rezervat episcopului ºi
Sfântului Scaun, astfel încât sã nu mai existe diferenþã între un caz rezer-
vat ºi unul obiºnuit. Dacã nu, oamenii se spovedesc la alþi preoþi. În plus,
cer ca misionarii sã foloseascã vechiul calendar ºi sã celebreze mai multe
Liturghii fãrã a purifica.
8. În sfârºit, sinodul a decis ca fiecare paroh ºi cãlugãr sã celebreze douã
sfinte Liturghii pentru papa Urban al VIII-lea, douã pentru Congregaþia
„De Propaganda Fide”, douã pentru domnul Vasile Lupu, stãpânul acelei
þãri, una pentru soþia sa, una pentru fiii sãi, una pentru sinod ºi una pentru
toþi catolicii din Moldova, una pentru toatã Moldova ºi una pentru bine-
fãcãtori42.
În ºedinþa din 19 ianuarie 1644, Congregaþia „De Propaganda Fide”

a analizat referatul reprodus mai sus ºi a decis ca preoþii din Moldova
sã primeascã patru Biblii, patru volume Actele Conciliului Tridentin ºi
patru manuale despre cazuri de conºtiinþã, opera lui Layman. Referitor
la toate celelalte probleme, ele au fost încredinþate noului conducãtor
al Misiunii din Moldova, Marcu Bandini, numit la 16 noiembrie 1643
arhiepiscop de Marcianopoli ºi administrator apostolic al Diecezei de
Bacãu. Deºi cancelaria congregaþiei romane a alcãtuit referatul pe baza
lucrãrii Speculum ordinis, în rãspunsul din 19 ianuarie 1644 nu se
aminteºte nimic despre acest document43, care nu a fost încã identificat în
Arhiva Congregaþiei „De Propaganda Fide” sau într-o altã arhivã din
Cetatea Eternã. Gãsirea sa rãmâne o prioritate de viitor pentru istorici.

Efectele sinodului de la Cotnari nu au fost prea îmbucurãtoare
pentru catolicii din Moldova. Primirea câtorva manuale nu a repre-
zentat nici pe departe rezolvarea problemelor cu care Biserica din Mol-
dova trebuia sã se confrunte. Aºteptãrile preoþilor care au întocmit
Speculum ordinis nu au fost împlinite decât simbolic, întrucât arhiepis-
copul Bandini, care primise sarcina sã rezolve toate problemele discutate
la sinod, nu a reuºit sã colaboreze în totalitate nici cu laicii, nici cu
misionarii44. Catolicii din Dieceza de Bacãu au încercat sã se alinieze

42 D. GÃZDARU, „Documente”, Omagiu profesorului D. Gãzdaru..., I, 60-61.
43 Cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali..., 47.
44 Cf. A. DESPINESCU, „Preocupãri sinodale în secolul al XVII-lea...”, 116.
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normelor pe care Biserica Catolicã le-a dat cu aproape o sutã de ani
înainte, la Conciliul Tridentin. Din nefericire, condiþiile vitrege care
existau în secolul al XVII-lea nu au permis decât o apropiere spiritualã
a catolicilor din Moldova de cei din Occident.

Biserica lui Cristos ºtie cã ea trebuie sã strãbatã calea pustiului
spiritual, care mai întâi a fost bãtutã de întemeietorul ei. Asemenea lui,
ea nu se descurajeazã, ci continuã sã cãlãtoreascã, primind necontenit
forþa supranaturalã care o menþine tânãrã. Celebrând sinodul de la
Cotnari, Biserica din Moldova s-a arãtat disponibilã faþã de chemarea
lui Dumnezeu la convertire. În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea,
Dieceza de Bacãu a cunoscut alte douã momente asemãnãtoare: sinodul
de la Târgu Trotuº (1659) ºi sinodul de la Bacãu (1663)45.

Astãzi, când Biserica localã de Iaºi celebreazã sinodul diecezan, fiecare
credincios este invitat sã contribuie cu bucurie la reînnoirea spiritualã
a diecezei noastre, ascultând ºi acceptând provocarea pe care Cristos o
lanseazã tuturor: Duc in altum!46.

45 Cf. F. DOBOº, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, 13.
46 Cf. P. GHERGHEL, „Duc in altum – Sã mergem înainte cu speranþã”, în Almanahul

„Presa Bunã”, Iaºi 2002, 28.



FILE DE ARHIVÃ

1. A. E. R. C. Iaºi, dosar 2/1960, f.123-124.

Preacucernici pãrinþi,
Iubiþi credincioºi,

Murind papa Pius al XII-lea, figurã mãreaþã a Bisericii, în aprecierea
oamenilor, pãrea cã Biserica va fi lipsitã de un conducãtor destoinic. Însã
Isus, care a asigurat cã va fi mereu cu Biserica sa pânã la sfîrºitul lumii,
a destinat turmei sale iubite un pãstor, care s-a dovedit vrednic urmaº
al marelui predecesor, în persoana papei Ioan al XXIII-lea.

Numele lui era: Angelo Giuseppe Roncalli. S-a nãscut la 25 noiem-
brie 1881, în provincia Bergamo din Italia de Nord.

În anul 1900, a absolvit Seminarul diecezan din Bergamo, iar în anul
1904, seminarul Papal din Roma, fiind sfinþit ºi preot.

În urmãtorii 10 ani, a fost secretatul episcopului din Bergamo ºi pro-
fesor în Seminarul diecezan.

În anul 1925, a fost consacrat episcop ºi trimis în Bulgaria ca delegat
apostolic. În acest timp, a vizitat ºi þara noastrã, petrecîndu-ºi într-un
an vacanþele la Timiºul de Jos, ca oaspete al arhiepiscopului Cisar.

În anul 1935, a fost transferat la Constantinopol, ca delegat apostolic
pentru Turcia ºi Grecia.

În anul 1944, a fost numit nunþiu apostolic la Paris, ca în 1953 sã fie
înãlþat la rangul de cardinal ºi numit patriarh de Veneþia.

La 28 octombrie 1958, a fost ales pãstor suprem al Bisericii.
În timpul pontificatului sãu, s-a remarcat printr-o bunãtate excep-

þionalã, fiind numit Pãrintele celor sãraci, al celor ce suferã. A vizitat spi-
tale, case de educaþie, închisori, ducând pretutindeni bucurie ºi mângâiere.

În mai puþin de cinci ani, ºi-a atras admiraþia lumii întregi, convo-
când Conciliul ecumenic Vatican al II-lea, în care a reafirmat cã toþi
oamenii sânt fraþi ºi, ca atare, trebuie sã trãiascã în unire, dragoste ºi
pace. A invitat toate confesiunile creºtine sã participe la conciliu, ca
împreunã sã cunoascã adevãrul ºi sã aducã la îndeplinire testamentul
Mântuitorului: „Ca toþi una sã fie”.

Conºtient de paternitatea sa universalã, Ioan al XXIII-lea a înþeles
adânc aspiraþia omenirii spre pace ºi, cu autoritatea-i apostolicã, a adre-
sat conducãtorilor de popoare ºi omenirii întregi repetate apeluri, trezind
astfel conºtiinþa ca oamenii sã se iubeascã ca fraþi ºi contribuind astfel
la înlãturarea unui conflict, care ameninþa distrugerea omenirii.

Ca suprem învãþãtor, a propus principiile ce trebuie sã stea la baza
unei pãci trainice, publicând cele douã scrisori enciclice: Mater et magis-
tra ºi Pacem in terris, în care a trasat calea spre o nouã epocã de renaº-
tere a lumii, în spirit de adevãr, dreptate, înþelepciune ºi iubire.
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Pentru aceste bunuri supreme, papa Ioan al XXIII-lea ºi-a jertfit
viaþa, declarând solemn, pe patul ultimei sale suferinþe: „Mã jertfesc pe
altar, pentru Bisercã, pentru conciliu ºi pentru pacea lumii!”

În seara zilei de 3 iunie 1963, marele pontif a trecut la cele veºnice,
iar noi ne-am adunat astãzi ca sã ne rugãm, pentru ca bunul Dumnezeu
sã-i facã parte cu drepþii, în împãrãþia cerului.

Discurs þinut de P. Pleºca la Requiem-ul
pentru papa Ioan al XXIII–lea,

Iaºi, 05.06.1963

2. A. E. R. C. Iaºi, dosar 1/1964, f.20.

Segreteria di Stato Dal Vaticano, 27 iulie 1964
di Sva Santita
N. 27.181

Preaonorate domn,

Îndeplinesc venerata însãrcinare  primitã din partea Sfântului Pãrinte
Paul al VI-lea de a vã transmite documentul prin care sunteþi ales între
periti Conciliului ecumenic al II-lea din Vatican.

Dupã cum se ºtie, în ziua de 14 septembrie a. c. se va începe a treia
sesiune a Conciliului ecumenic Vatican al II-lea ºi am onoarea de a vã
invita sã participaþi la lucrãrile ei în calitate de peritus.

În timp ce vã aduc la cunoºtinþã acest lucru, þin sã vã asigur cã Sfân-
tul Scaun va suporta toate cheltuielile necesare pentru cãlãtoria ºi
întreþinerea la Roma.

Rãmân în aºteptarea unui rãspuns la aceastã scrisoare ºi mã folosesc
de ocazie pentru a vã ruga sã primiþi asigurarea deosebitei mele consi-
deraþii.

Semnãtura: A. G. Card. Cicognani
Preaonoratului domn Pr. Petru Pleºca
Iaºi

3. A. E. R. C. Iaºi, dosar 1/1964, f. 21.

N. 27.181

Preafericitul nostru Pãrinte
Cu bunãvoinþã s-a învrednicit a alege între pe r i t i Conciliului

ecumenic al II-lea din Vatican pe preacucernicul preot
PETRU PLEªCA

din Dieceza de Iaºi.
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Cele de mai sus se comunicã aceluiaºi preot pleºca pentru oportuna
sa cunoºtinþã ºi normã.
Din Vatican, 27 iulie 1964

Semnãturã: A. G. Card. Cicognani

4. A. E. R. C. Iaºi, dosar 1/1964, f. 45.

Beatissime pater,

dignetur nobis clementissime permittere, ut pro benigna invitatione
nostri ad Concilium Oecumenicum Vaticanum corde gaudentes gratias
agamus Sanctitati Vestrae, Vicario Domini nostri Jesu Christi.

Paterna ista invitatio facta est nobis extraordinaria gratia Dei, cujus
fructus in hoc puncto temporis dimetiri vix possumus.

Paterna nostri invitatio perfodit parientem istius silentii, qui nos
plus quam per decennium a Sancta Sede Apostolicam separatos tenebat.

Verum est quidem, quod nos et fideles nostri etiam in absentia ista
fovebamus in cordibus nostris et in nostra agendi ratione caritatem et
fidelitatem erga Sedem Apostolicam: tamen dolendo debebamus sentire
distantiam ab Urbe Aeterna.

Ex paterna ista invitatione laeti sentivimus calorem dilectionis
paternae Sanctitatis Vestrae, qui ex corde Patris versus totum genus
humanum, praesertim vero versus filios in tempestate versantes radiatur.

Invitatio nostri ad Concilium confirmavit in nobis spem, fore, ut
dioceses nostrae in vitalem circulationem universalis Ecclesiae inti-
mius infibulatae esse poterunt et nos, per decreta Concilii Oecumenici
novas directivas pro vita futuri saeculi formanda atque pro salute fide-
lium nobis commissorum operanda lucrantes, domum reversuri sumus.

Firma nobis affulget etiam spes, quod commoratio nostra ad limina
Apostolorum vires nostras in certamine et labore forsan defatigatas
recreatura est.

De genu renovamus fidelitatem filialem erga Sanctam Apostolicam
et supplices exoramus Santictatem Vestram: dignetur nobis apostoli-
cam benedictionem impertiri, ut missionem nostram ad gloriam Dei et
ad salutem animarum nobis commissarum fideliter explere valeamus.

Rãspunsul pr. Petru Pleºca la
scrisoarea din 27 iulie 1964

(ciornã)

5. A. E. R. C. Iaºi, dosar 1/1964, f.102.

Excelentisim ºi reverendisim domn,

Cu cea mai mare bucurie ºi mângâiere sufleteascã am primit plicul
conþinând cele cinci decrete promulgate de Conciliul al II-lea din Vatican,
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fapt care dovedeºte deosebita grijã a Preafericitului Pãrinte pentru fiii
sãi împrãºtiaþi pe întreaga faþã a pãmîntului. Documentele trimise ne-
au pus la curent cu doctrina ºi disciplina propusã de preasfântul conciliu.

Rog pe Excelenþa voastrã sã primeascã cele mai calde mulþumiri ale
întregului cler diecezan ºi ale mele.

De asemenea, mulþumesc Excelenþei voastre din adâncul inimii pentru
salutãrile ºi urãrile adresate mie persoanl.

Nutresc speranþa sã fiu prezent la viitoarea sesiune a IV-a.
Într-aceea, exprim adânca mea mulþumire, depun la picioarele

Sanctitãþii sale papei Paul al VI-lea cel mai fidel omagiu ºi atestez cea
mai mare supunere pãstorului suprem al Bisericii.

Rog de la Cel de Sus asupra Excelenþei voastre reverendisime abun-
denþa harului divin, sãnãtate deplinã ºi tãrie statornicã, ca sã poatã
duce la bun sfârºit preaînaltul oficiu încredinþat.

Cu toatã reverenþa, mã declar al Excelenþei vostre reverendisime
preasupus,

Ordinariu substitut de Iaºi
Iaºi, 24 iunie 1965
Excelentisimului ºi reverendisimului domn,
Domnului Pericle Felici, arhiepiscop,
secretar al Conciliului al II-lea dinVatican

6. A. E. R. C. Iaºi, dosar 1/1964, f.103.

Excellentissime ac Reverendissime Domine,

Summo gaudio animique solatio involucrum includens quinque
Decreta a Concilio Vaticano II promulgata accepi, quod factum peculia-
rem sollicitudinem curamque Beatissimi Patris erga suos filios ubique
terrarum dispersos demonstrat. Documenta transmissa doctrinae et
disciplinae a Sacrosancto Concilio editae nos conscios reddiderunt.

Excellentiam Vestram Reverendissimam precor ut exquisitissimas gra-
tiarum actiones totius cleri diocesani measque accipere dignetur.

Praeterea Excellentiae Vestrae Reverendissimae ex intimo corde pro
salutationibus votisque mihi personaliter directis gratias refero.

Sessione proximae Concilii me adfuturum spem foveo.
Interim meam profundissimam gratitudinem profero, fidelissimum

obsequium ad pedes Sanctitatis Suae PAULI VI depono, summamque
oboedientiam Supremo Pastori Ecclesiae profiteor.

Excellentiae Vestrae Reverendissimae abundantiam divinae gratiae,
integram salutem validumque robur desuper adprecor ut ad felicem
exitum altissimum munus sibi concreditum perducere valeat.

Omnimoda cum reverentia Excellentiae Vestrae Reverendissimae
me addictissimum profiteor.
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Iassiis, die 24 mensis Iunii 1965
Ordinarius Subtitutus Iassiensis

Excelentissimo ac Reverendissimo Domino,
Domino Pericli Felici, Archiepiscopo, Secretario Concilii Vaticani II

7. A. E. R. C. Iaºi, dosar 1/1964, f. 120.

Domnule secretar general

Subsemnatul Mons. Petru Pleºca, pro-vicar general la Arhiepiscopia
Romano-Catolicã de Bucureºti, am primit invitaþia de a participa la
sesiunea a IV-a a Conciliului al II-lea din Vatican.

Subsemnatul, doresc sã particip la aceastã sesiune.
Primiþi, vã rog, domnule secretar general, asigurarea înaltei mele

consideraþiuni.
Bucureºti, 4 septembrie 1965

Mons. Petru Pleºca
Domniei sale,

domnului secretar general al Departamentului Cultelor
de pe lângã Consiliul de Miniºtri.

Bucureºti

8. A. E. R. C. Iaºi, dosar 5/1973   f. 174-182.

Conferinþa elaboratã de pãrintele Mihai Rotaru
ºi cititã în cadrul ºedinþelor decanele din noiembrie 1973

Literatura postconciliarã trateazã dimensiunile Conciliului al II-lea
din Vatican în aceºti termeni: „Vatican II est le plus grand concile de
l’histoire: Il est le seul qui ait pu rassembler l’episcopat du monde
entier. Pour la première fois, le peuples de toutes le races et de toutes
les couleurs, tout en gardant leur pluralisme de culture, de tendances
et de civilisation, ont pu s’exprimer ensemble dans l’unité de la
catholicité. Aucun concile n-a groupé, dans un effort comun, autant
d’experts spécialisés. Utilisant les technique de travail et les moyens de
comunication les plus modernes” (M. M. PHILIPON, o. p., expert al
conciliului, membru al comisiei teologice, Essor de L’Eglise, 11). Rezul-
tatul unei munci imense, timp de cinci ani, este corpus conciliar, cel
mai monumental din istoria conciliilor, lãsat în seama echipelor de cerce-
tãtori pentru generaþii; la îndemîna tuturor sunt cele 16 documente de
autoritate ºi autenticitate conciliarã.

Textele acestor documente, dupã cum s-a exprimat Sfântul Pãrinte
papa Paul al VI-lea la finele conciliului, 4 noiembrie 1965, în faþa
episcopilor prezenþi, sunt „instrumente providenþiale” ale înnoirii
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Bisericii, ale apropierii de fraþii separaþi ºi ale dialogului dintre Bise-
ricã ºi lume. În perioada post-conciliarã ne incumbã tuturor, dupã cum
declara Sfântul Pãrinte la o audienþã din 12 ianuarie 1966, dubla datorie,
de a studia ºi de a aplica aceste texte conciliare.

La aceastã ºedinþã a noastrã decanalã, vrem sã ne ocupãm de aspectul
dogmatic al Conciliului al II-lea din Vatican, natural, în limita posibili-
tãþilor.

Caracteristica Conciliului al II-lea din Vatican este nota pastoralã:
„Vatican II a entendu faire oeuvre realiste plutot que spéculative. Il
s’est voulu pastoral” (cardinalul Richard, arhiepiscop de Bordeaux).

„Das Konzil war ein pastorales Konzil. So war es von Joh. XIII. von
vornherein verstanden worden, und so hat sich dieses Konzil auch selbst
verstanden” (Karl Rahner). Deºi nu poate avea loc un conciliu ecumenic
care sã nu se ocupe mai presus de toate de mântuirea oamenilor, deci
care sã nu fie pastoral, totuºi acesta a fost mai pastoral. Iatã, s-a ferit
ostentativ de anatematisme împotriva erorilor moderne, fiind bine ºtiut
cã o anatemã lasã impresia cã nu se condamnã eroarea, ci cã se dã în
cap celui rãtãcit. La acest conciliu s-a evitat pronunþarea unor definiþii
chiar dogmatice – nu este acest lucru important?

Totuºi, trebuie sã ne aºteptãm ca acest cel mai mare for doctrinar al
Bisericii sã ia poziþie fermã împotriva erorilor teologice de pe tãrâmul
dogmaticii ºi al teologiei morale.

Astfel, avem douã constituþii, care se intituleazã expres „dogmatice”;
ele vor forma, în special, obiectul preocupãrii noastre; dar ºi în celelalte
texte conciliare avem o mulþime de declaraþiicare, de asemenea, ne obligã
sã le acceptãm cu credinþã, sã le mãrturisim ºi sã le propovãduim. Din
capul locului este îmbucurãtor de revelat duhul bun care i-a animat pe
participanþi. A fost vorba despre viaþa istoricã, deci evolutivã, a uneia
ºi aceleiaºi permanente revelaþii a lui Cristos, despre milenara credinþã
a Bisericii. Pe acest fundament indiscutabil al credinþei creºtine ºi cato-
lice, acest conciliu a fost un conciliu al libertãþii ºi al dialogului deschis;
nu a existat nici o grupare, nici o minoritate care sã punã în discuþie
vreo dogmã definitivã, deºi au existat diferenþe de pãreri, chiar discuþii
aprinse, nu numai referitor la noua restructurare a liturgiei, a practicii
pastorale, a dreptului bisericesc cu caracter uman schimbãtor, dar ºi
asupra unor declaraþii absolut noi ireformabile, cãutându-se o înþelegere
mai aprofundatã ºi mai nuanþatã a credinþei.

Acest conciliu a fost un conciliu al Bisericii asupra Bisericii, în care
Biserica îºi pune toate problemle, pe care situaþia actualã ºi viitoare i
le pune ei asupra ei însãºi ad intra ºi asupra lumii ad extra, ºi tocmai
pentru a rãmîne pastoral, în problematica lui nu a fost plãnuit dupã vreun
sistem oarecare; cum i s-au prezentat problemele, aºa au fost tratate.
Astfel, prima a fost Constitutio de sacra liturgia – Sacrosanctum conci-
lium, fiindcã a fost prima elaboratã. Nu voi construi nici un sistem, ci
voi urma rânduiala publicãrii lor, voi releva aspectele dogmatice noi,
caracteristice Conciliului al II-lea din Vatican.
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Din aceastã primã constituþie, consemnãm în capitolul al II-lea o
descriere teologicã a Euharistiei – Sacrosanctum Euharistiae mysterium,
pentru a exprima într-un limbaj cât mai ecumenic jertfa ºi sacra-
mentul; douã elemente specifice Conciliului al II-lea din Vatican:
Cristos a instituit sacrificiul euharistic al trupului ºi sângelui sãu, „quo
sacrificium crucis in saecula, donec veniret, perpetuaret, atque adeo
Ecclesiae dilectae sponsae memoriale concrederet...”, evitând absichtlich
(Rahner), termenul Conciliului Tridentin, repreasentation, ºi expresia
întâlnitã chiar recent în unele texte papale, renovatio, a sacrificiului
Domnului.

În partea a doua a art. 55, pãstrând principiile dogmatice fixate de
Conciliul Tridentin, încuviinþeazã, fãrã multe circumstanþe, împãrtãºirea
cu ambele specii ºi pentru laici. În art. 57 se extinde facultatea conce-
lebrãrii. Astfel, se aplaneazã paºnic discuþii ºi dezbinãri, care au agitat
secole de-a rândul conºtiinþele.

Pentru tema noastrã, cel mai important document al Conciliului al
II-lea din Vatican este Constitutio dogmatica de Ecclesia – Lumen
gentium. Dupã redactarea definitivã, acestei constituþii i s-au adãugat,
la cerea papei prin secretarul general al comisiei, Notificationes, iar la
cererea comisiei Observationes generales. Acestea se referã la califi-
carea teologicã a declaraþiilor conciliare despre colegialitatea episcopilor;
votat în noiembrie 1964 cu 2151 „pro” ºi 5 „contra”, textul este o cons-
tituþie dogmaticã, adicã, chiar dacã dupã conþinut ºi precizãri nu s-a
definit nici o dogmã nouã, ea este o declaraþie doctrinalã a magiste-
riului suprem bisericesc obligatoriu în conºtiinþã. Calificativul „dogma-
ticã” mai spune ceva nu lipsit de importanþã exact asupra lui „cum” a
întemeiat Cristos Biserica, asupra sacramentalitãþii Bisericii, dacã este
sacrament primordial deosebit de cele ºapte sacramente, deosebit de
sacramentul fundamental, originar, care este Cristos.

Capitolul I, în 8 art., vorbeºte De Ecclesiae mysterio: „Ecclesia cum
et in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae
cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis”, precizeazã cele
douã funcþii ale Bisericii: semn eficient de har (nu însuºi harul), cau-
zeazã harul ºi slujeºte la intima legãrturã a oamenilor cu Dumnezeu ºi
la legãtura dintre oameni; aceasta-i natura, esenþa Bisericii ºi misiunea,
menirea ei; aserþiuni pe baza conciliilor precedente. De altfel, aceasta
este ºi tema generalã a întregului Conciliu al II-lea din Vatican, ºi apare
mereu ºi mereu în constituþia pastoralã ºi celelalte multe texte conciliare.

Lucrarea mântuirii o sãvârºeºte Sfânta Treime. „Veºnicul Pãrinte
acordã credincioºilor ajutorul mântuirii, în vederea faptei lui Cristos în
tot timpul, chiar dupã cãderea în pãcat; Dumnezeu Fiul împlineºte
voinþa Tatãlui rãscumpãrând pe credincioºi; Duhul Sfânt îi sfinþeºte pe
credincioºi. „Sic apparet Ecclesia sicuti de unitate Patris et Filii et Spiri-
tus Sancti plebs adunata” (sfântul Irineu). Duhul vieþii uneºte Biserica
ºi o conduce prin diferite daruri ierarhice ºi carismatice.

Pe baza sinopticilor, se aratã fondarea Bisericii de cãtre Cristos.
„Regnum Dei” este predicat de Bisericã, dus la popoare; ea însãºi
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nãzuieºte spre desãvârºirea lui. Biserica este pre-reprezentatã în Cristos,
care ºi-a dat viaþa pentru ea: Domn, Cristos, Mesia, Cel Uns, Preot, iar
trupul sãu mistic este însufleþit de Duhul Sfânt. Biserica este vizibilã,
compusã din element uman ºi divin, analog Cuvântului întrupat; carac-
teriscile ei sunt cele patru note din Crez; „subsistit (nu est) este reali-
zatã în Biserica Catolicã sub pãstorirea urmaºilor lui Petru ºi a episco-
pilor în comuniune cu el. Deci, Biserica Catolicã este acea realizare
perfect instituþionalã, Biserica voitã de Cristos; dar ea nu se epuizeazã
în instituþional”, nu este nici cea „latinã”, „romanã”, urmaºul lui Petru
nu este numai pontifex romanus. Continuându-se analogia Biserica =
Cristos, ea este Biserica sãrãciei ºi a sãracilor, a renunþãrii la mãriri
pãmânteºti, chematã sã dea pildã. Spre deosebire de Cristos, Biserica
cunoaºte pãcatul, ar fi Biserica pãcãtoºilor. Are permanent nevoie de
purificare, este pe drumul pocãinþei, al reînnoirii spirituale, este peregrinã.

În ciuda voinþei sale supreme, suverane, de a-i mântui pe toþi
oamenii, Dumnezeu ºi-a avut mereu poporul sãu ales (capitolul al II-
lea); nu-i cuprinde pe toþi oamenii, ci apare ca „mica turmã”; dar dupã
poporul lui Israel, legãmântul nou „est firmissium germen unitatis,
spei et salutis, pro tot tamen genere humano”. Poporul Bisericii formeazã
„sacerdotium comune fidelium”; comune o expresie aleasã în loc de
universale, generale (gemeinsam, nu allgemein), expresie mai agreatã
de teologia reformatoare ºi tot mai împãmântenitã în Biserica noastrã
dupã Pius al XII-lea. În limbaj tradiþional se relevã deosebirea esenþialã
dintre preoþia comunã ºi preoþia ierarhicã.

Art.12 cuprinde douã teme importante: infailibilitatea nu se
mãrgineºte numai la magisteriu, ea este ºi a Bisericii comune: „cum ab
episcopis usque ad extremos laicos fideles (sfântul Augustin) unive-
salem suum consensum de rebus fidei et morum exibet”. Apoi, carismele
lãsate Bisericii, nu numai cele originare, sunt spre înnoirea ºi deplina
construire a Bisericii, de care carisme jurisdicþionalii sã þinã seama.
Biserica universalã „ad novum populum Dei cuncti vocantur homines”;
ea nu este uniformã, ci pluralistã, compusã din „Ecclesiae particula-
res”, a cãror varietate îi apãrã „primatul Scaunului lui Petru”. Se evitã
a se vorbi despre calitatea de membri ai Bisericii, ci de „omnes homines
qui ad eam variisque modis pertinent vel ordinantur”, nefiind nimeni
exclus de la mântuire. Biserica este necesarã pentru mântuirea tuturor
catolicilor, dar nu se pot mântui acei oameni „qui ecclesiam catholicam
a Deo per Jesum Christum ut necessariam esse conditam non ignoran-
tes, tamen vel in ea intrare, vel in eadem perseverare noluerint”; nu se
mai poate mântui acela care, deºi încorporat în Bisericã, nu persevereazã
„în caritate”, el fiind „corpore” dar nu „corde”, în Bisericã; a fi în
Bisericã nu este merit al omului. Catecumenii, care cer „explicita volun-
tate” de a fi încorporaþi, sunt în Bisericã „hoc ipso voto”.

Creºtinii care nu mãrturisesc credinþa neºtirbitã sau nu pãstreazã
unitatea comuniunii cu urmaºul lui Petru – nu numai cã nu sunt carac-
terizaþi „eretici” sau „schismatici”, dar nici ca „fraþi despãrþiþi” – sunt
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creºtini prin multe raþiuni legaþi de Bisericã, de exemplu, prin Sfânta
Scripturã, Botez, episcopat, Euharistie, cultul Mariei...

Urmeazã un îndemn la rugã, la muncã pentru propria curãþare ºi
înnoire, sã se ajungã la unitate (mai amplu în De Oecumenismo, art. 3).

Biserica ºi necreºtinii, „qui evangelium nondum acceperunt”..., ad
populum Dei diversis modis ordinantur”, mai ales evreii (declaraþie
specialã). Cei care nu din vina lor n-au ajuns la evanghelie, dacã se
strãduiesc sã ducã o viaþã dreaptã, ceea ce nu este posibil fãrã harul lui
Dumnezeu, ºi au „quidquid boni et veri” în credinþele lor, sunt socotiþi
ca ºi pregãtiþi pentru evanghelie; cei înºelaþi de Cel Rãu, trãind ºi
murind numai în slujba fãpturilor, se expun „Extremae desperationi”.
Se trece la caracterul misionar al Bisericii (decr. spec.). Miezul acestei
constituþii dogmatice îl constituie capitolul al III-lea – De constitutione
hierarchica Ecclesiae et in specie de episcopatu (continuarea ºi comple-
tarea Conciliului I din Vatican, întrerupt de cunoscutele conjuncturi
istorice). Mai întâi se enunþau acele principii ale structurii ierarhice bise-
riceºti de la care nu se poate abate. Cristos a instituit în Bisericã „varia
ministeria”, diferitele slujiri, „ministri”, slujitori, cu împuternicire sacrã,
spre a fi de folos fraþilor lor. Precum Cristos este trimisul Tatãlui,
astfel, el trimite apostoli, ai cãror urmaºi, episcopii, îi vrea pãstori pînã
la sfîrºitul veacului. „Ut vero episcopatus ipse unus et indivisus esset,
Petrum ceteris apostolis preposuit in ipsoque instituit perpetuum ac
visibile unitatis fidei et comunionis principium et fundamentum”. Misi-
unea divinã încredinþatã apostolilor de cãtre Cristos „erit duratura
usque at consumationem saeculi”, deci apostolii orânduiþi în aceastã
societate ierarhicã s-au îngrijit de instituirea succesorilor. „Non solum
varios adiutores in ministerio habuerunt... sed viros probatos quorum
ordinationem dederunt, ut cum decessissent, ministerium eorum excipe-
runt... praecipuum locum tenet munus illorum qui in episcopatu
constituti, succesionem habent”. Avem, deci, o declaraþie conciliarã, nu
o definiþie dogmaticã: „Episcopos ex divina institutione in locum
apostolorum successisse tamquae Ecclesiae pastores” (ca ºi Conciliul I
din Vatican), ºi aceasta prin consacrarea episcopalã, conferindu-li-se
plenitudinea ordinului, care se mai cheamã „summum sacerdotium”,
„cum munere sanctificandi, munere quoque confert docendi et regendi,
quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Colegii
capite et membris exerceri possunt”; astfel se jaloneazã un progres faþã
de teologia tradiþionalã care deosebea douã „puteri”, puterea hiroto-
nirii, care se conferã prin hirotonire, ºi puterea jurisdicþionalã, care se
conferã originar ºi numai prin papã sau alt jurisdicþionar mai sus pus
decât cel care o primea; deci, ambele puteri rezidã în unitatea intrin-
secã a sacramentului. Este hotãrât caracterul sacramental al consacrãrii
episcopale ºi transmiterea lui prin episcop.

Se menþioneazã (în art. 21, ºi mai precis în art. 28) cã episcopii sunt
asistaþi de prezbiteri; apostolii au transmis datoria funcþiei lor („munus
ministri sui”) „vario gradu, variis subiectis in Ecclesia legitime tradide-
runt episcopi, prezbiteri et diaconi”, deci, funcþia întreagã a apostolilor
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se exercitã în diferite feluri ºi chipuri, este latentã ºi prezentã nu
numai în episcopi, ci ºi în colaboratori, ceea ce este spus despre episcopi
nu este valabil numai pentru ei. Cristos este prezent ºi activ în episcopi
întrucât sunt slujitorii sãi. Slujirea lor este sacramental perceptibilã,
nu substitutivã, prin excelenþã, nu exclusivã, mai ales la vestirea
cuvântului.

Taina hirotonirii episcopului nu se înþelege ca provenind din preoþia
simplã, din puterea preotului de a consacra euharistic; nu trebuie consi-
deratã ca în teologia scolasticã tradiþionalã, ca treaptã ascendentã a
sfinþilor, nu ca un adaos cu caracter demnitar, ci ca o completare esten-
þialã a tainei preoþeºti.

Precum din rânduirea Domnului, sfântul Petru ºi ceilalþi apostoli au
constituit un „colegium apostolicum”; „pari ratione” pontiful roman,
urmaºul lui Petru, ºi episcopii, urmaºii apostolilor, sunt legaþi între ei;
„pari ratione” vrea sã spunã cã raportul dintre episcopi ºi papã nu este
la fel cu cel dintre apostoli ºi Petru. Papa este cap ºi element constitutiv
al acestui colegiu; fãrã el, acest colegiu înceteazã de a mai fi colegiu.
Acestui colegiu îi incumbã puterea supremã ºi deplinã în Bisericã, deci,
cu papa ºi sub oblãduirea lui, colegiul are aceeaºi putere ca ºi papa ºi
nu o primeºte de la el. Exercitarea acestei puteri a colegiului trebuie sã
fie un act colegial, deci, din însãºi natura acestui colegiu colaborarea
papei este necesarã, se impune. Tot ca sã elimine orice confuzie în accep-
tarea egalitãþii în drepturi ale tuturor membrilor care formeazã colegiul,
expresia „colegiu” este atenuatã prin sinonime, substituitã prin „coetus,
corpus episcoporum, ordo...”. „Puterea supremã în Biserica universalã,
de care se bucurã acest colegiu, se exercitã în mod solemn în conciliu
ecumenic... dar este prerogativ al pontifului roman de a-l convoca,
prezida ºi confirma” (CD C, can. 222; 227).

Relaþia dintre episcopi. Episcopul Romei este principiul permanent,
vizibil (fiindcã principiul propriu-zis ultim este Duhul lui Cristos)
pentru unitatea mulþimii credinciºilor. În paralel, fiecare episcop în parte
este principiul unitãþii Bisericii sale particulare. O declaraþie impor-
tantã în Bisericile particulare ºi din ele „extetit una ex unica Ecclesia
Catholica”. Fiecare episcop îºi exercitã funcþia pãstoririi „super porti-
onem populi Dei sibi commissum”, dar ºi membrii colegiului episcopal,
succesori ai apostolilor, ei trebuie sã aibã ºi grija Bisericii întregi deci
misionarism, ajutor spiritual ºi material reciproc, „coetus episcopales”.
Conferinþele episcopale sunt favorabile dezvoltãrii acestei conºtiinþe
colegiale. Funcþia episcopilor este „diakonia”, slujirea; dupã primirea
celor trei funcþii prin hirotonire, îºi preiau conducerea diocezei prin
„missio canonica”, iar aceasta nu numai de la papa, ci ºi din „consue-
tudines legales”, respectându-se astfel (dreptul) Bisericilor rãsãritene.
Îndatorirea primarã a episcopilor este „predicatio evanghelicae”, iar
credincioºilor, ascultarea „religioasã”; cãtre episcopul Romei, „religiosum
osequium voluntatis et intellectus singulari ratione praestandum est
authentico magisterio etiam cum non ex cathedra loquitur”; rãmâne,
deci, tradiþia teologicã, dupã care, în anumite condiþii, aceastã ascultare
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este discutabilã. Episcopii în parte nu învaþã infailibil, totuºi, chiar
dispersaþi pe glob, pãstrând legãtura dintre ei ºi urmaºul lui Petru
„authentica res fidei et morum docentes in unam sententia tamquam
definitive tenendam convenuit (trebuie sã existe aceastã clauzã) doctri-
nam Christi infallibiliter enuntiant”. Ceea ce avem mai ales în conciliile
ecumenice. Infailibilitatea papei, conform Conciliului I din Vatican,
totuºi, cu mare precauþie, este aºezatã în cadrul infailibilitãþii Bisericii
întregi, astfel cum enunþã principiul dogmatic de bazã: toþi, papa ºi
colegiul episcopal, sã se þinã de revelaþia lui Cristos (mai pe larg în
constituþia specialã – De divina revelatione; nu mai are loc vreo
revelaþie nouã oficialã). Toþi au datoria moralã sã þinã contact perma-
nent cu revelaþia lui Cristos, enunþând-o conform pentru actualitate; sã
se foloseascã de mijloace apte: studiu, meditaþie, dialog.

Viaþa concretã a Bisericii se trãieºte în comunitatea localã prin
cuvânt, cinã ºi caritate; în fiecare comunitate, cât de micã, sãracã, disper-
satã, este prezent Cristos, Biserica întreagã. Episcopul este, de fapt,
adevãratul fruntaº preot ºi al acestor comunitãþi particulare. Epis-
copul, în ciuda subordonãrii sale principale faþã de papa, nu este locþii-
torul papei, ci îºi conduce dieceza cu responsabilitate personalã.

Dupã ce conciliul acordã episcopilor atâta importanþã ºi putere,
revelând împrospãtat demnitatea lor, ca sã nu rãmânã, ca sã nu se mai
strecoare pe vreo cale „triumfalismul episcopal”, îi îndeamnã stãruitor
sã fie conºtienþi de îndatoririle lor oficiale ºi personale, neuitând cã fac
ºi ei parte din Biserica pãcãtoºilor. Despre preoþi trateazã restrâns art.
28. Conciliul nu aduce clarificare termenilor; foloseºte cu preferinþã
termenul „presbyteri”, dar ºi expresia „sacerdos” (pune „sacerdotium”
chiar pe aceeaºi treaptã cu „ordo”). Astfel: „Misterium ecclesiasticum
divinitus institutum diversis ordinibus exercetur  ab illis qui iam ab
antiquo episcopi, presbyteri, diaconi vocantur”. Conciliul nu dã, cum
am aºteptat, lãmurirea asupra originii teologice a funcþiei preoþeºti, ci
o ancoreazã în expresiile biblice: peoþii sunt „ad imaginem Christi”
(Scrisoarea cãtre Evrei), „participes muneris unici mediatoris Christi”
(1Tim 2,5), mai foloseºte tradiþional „in persona Christi agentes”, deci
o subliniere a relaþiei directe preot-Cristos. Ca ºi episcopii, se fac prin
hirotonire pãrtaºi ai celor trei funcþii: a învãþa, a sfinþi, a conduce, deci,
astfel, sunt cu adevãrat preoþi. Preoþii Bisericilor locale formeazã cu epis-
copul lor un singur „presbyterium” (toþi episcopii – un colegiu).

„Quodammodo praesentem reddunt eiusque munera et sollicitudinem
pro parte suscipiunt et cura cotidiana exercent”. Ei reprezintã vizibil
local Biserica universalã, deci sã se strãduiascã „operam suam ad opus
pastorale totius dioceseos, immo totius Ecclesiae conferre”. Pe episcop
„ut patrem suum agnoscat eique reverenter oboediant, episcopus vero
sacerdos cooperatores suos ut filios et amicos consideret”. Preoþii
„inter se intima fraternitate nectuntur, quae sponte ac libenter sese
manifestet in mutuo auxilio, tam spirituali quam materiali, tam pasto-
rali quam personali, in conventibus et communione vitae, laboris et
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caritatis”. Preoþii sã fie pentru credincioºi „tamquam patres, uti boni
pastores”, „pro catholicis et noncatholicis, fidelibus et infidelibus”.

Diaconii fac parte din ierarhie; împuternicirile lor nu decurg din
hirotonire, tot  vechea acceptare cã ele se dau la consacrarea euharis-
ticã, stau cu o treaptã mai jos, concretizeazã poporului slujirea ierarhicã.
Diaconii tineri, în Diaconatul permanent restaurat, sã rãmânã celi-
batari, dar pot fi ºi „viri maturis aetatis etiam in matrimonio viventes”. 

Capitolul al IV-lea – Christifideles (laicii).
Misiunea santificantã a Bisericii nu este datã numai pãstorilor, ci

tuturor credincioºilor. O definiþie: „Apostolatus laicorum est partici-
patio ipsius salvificae missionis Ecclesiae”, chemaþi prin Botez, Confir-
maþiune; sufletul acestui apostolat este iubirea de Dumnezeu ºi de
oameni, alimentatã mai ales, de sfânta Euharistie.

ªi sunt chemaþi „ut praesentem et actu suam reddunt Ecclesiam in
eis locis et rerum adjuncti, ubi ipsa nonnisi per eos sal terrae vadere
potest”, raport fratern ºi colaborare cu ierarhia. Participã la cele trei
funcþii ale lui Cristos; prin preoþia comunã realizeazã ºi ei „sanctifica-
tionem mundi”.

Urmeazã capitolul al V-lea – De universali vocatione ad sanctitatem
in Ecclesia; toþi sunt chemaþi, nu numai cãlugãrii, sã se sfinþeascã;
despre „religiosis”, pe baza celor trei sfaturi evanghelice, în special.

Biserica, la care suntem chemaþi ºi în care ne sfinþim, „nonnisi in
gloria coelesti consumabitur”, caracterul escatologic al Bisericii peregrine
ºi unirea ei cu Biserica cereascã; acest caracter se desluºeºte în cinstirea
sfinþilor. Un scurt istoric despre acest cult, cum ne pot fi sfinþii îndru-
mãtori, în diferitele situaþii ale vieþii, cum întãresc ei frãþia în Bisericã.
Pentru a ne abate atenþia de la cinstirea izolatã a sfinþilor, se vorbeºte
despre legãtura dintre liturgia pãmânteascã ºi cea cereascã, spre a ne
fixa asupra închinãrii comune a lui Dumnezeu. Cinstirea sfinþilor nu
este consideratã în a-i acorda prea puþinã importanþã, ci în abuzuri ºi
exagerãri, lipsuri, asupra cãrora pãstorii sã fie vigilenþi.

Ultimul capitolul (al VI-lea) trateazã De beata Maria Vergine Deipara
in mysterio Christi et Ecclesia. În discursul de închidere a sesiunii a
treia, Sfântul Pãrinte a menþionat cã nici un conciliu anterior nu a
prezentat „o sintezã atât de vastã a doctrinei catolice despre locul pe
care îl ocupã Maria în misterul lui Cristos ºi al Bisericii”.

Conciliul trece misterul marian de pe planul devoþional pe cel al
istoriei mântuirii. El se desfãºoarã, ca ºi misterul lui Cristos, de care
rãmâne nedespãrþit, în vastul orizont al rãscumpãrãrii lumii, legat de
toatã economia mântuirii. Toatã dezvoltarea teologiei mariane îºi va
gãsi cadrul în viitor, în aceastã sintezã. Lucru mai preþios decât procla-
marea vreunui privilegiu nou. Conciliul din Efes rãmâne conciliul mater-
nitãþii divine, Conciliul al II-lea din Vatican – al maternitãþii spirituale:
Theotokos-Mater Ecclesiae. Maria rãmîne înglobatã în rândul
oamenilor care necesitã mântuirea; este tip ºi model originar în credinþã
pentru Bisericã; se descrie istoria mântuirii ºi pregãtirea lentã ºi progre-
sivã a femeii din Genezã, a Mamei Mântuitorului, pânã la înãlþarea ei
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la cer ºi cu trupul. Conciliul al II-lea dinVatican omite intenþionat
expresia „coredemptrix”. Asociatã mereu, reprezentatã la toate misterele
lui Cristos. Prin „fiat” (dupã sfântul Irineu), „obediens et sibi et universo
generi humano causa facta est salutis”, „operi Salvatoris singulari modo
cooperata est, oboedientia, fide, spe et flagrante caritate, ad vitam ani-
marum supernaturalem restaurandam. Quam ob causam mater nobis
in ordine gratiae extiti”. „B. Virgo in Ecclesia titulis advocatae, auxilia-
tricis, adiutricis, mediatricis invocatur. Quo tamen ita intelligitur, ut
dignitate et efficacitate Christi unius mediatoris nihil derogat, nihil
superaddat”. Maria este numitã, dupã sfântul Ambroziu, „typus Eccle-
siae”, prezentatã exemplu ideal ºi model al tuturor virtuþilor.

Cultul Mariei, hiperdulia, conform tradiþiei, se deosebeºte esenþial
de adorarea lui Dumnezeu. Titlul „Mater Ecclesiae”, conferit de Paul
al VI-lea, consimþit de conciliu. Îndemn la cinstirea Maicii Domnului,
dar nu sentimental ºi credul; teologii ºi predicatorii sã se fereascã de
exagerãri, dar ºi de îngustime. Despre apariþii nu se pomeneºte. Maria,
semnul nãdejdei sigure ºi al mîngîierii pentru poporul lui Dumenzeu,
în drum spre desãvîrºire.

Acestei constituþii i se anexeazã Notificatione despre „qualificatio
theologica” a doctrinei expuse, în special în capitolul al III-lea, textul tre-
buie interpretat dupã regulele generale.

Apoi, Nota explicativa praevia vizeazã tot capitolul al III-lea –
art. 22, ca sã liniºteascã minoritatea, neliniºtitã de tematica „colegia-
litãþii”. Colegiul nu trebuie luat în sens strict juridic, adicã „coetus
aequalium”, ci „coetus stabilis”, „cuius structura et auctoritas ex reve-
latione deduci debent” (de aceea s-a pus, nu „eadem sed pari ratione”).
Punctul (2) despre raportul dintre puterea hirotonirii ºi a pãstoririi.
Punctul (3) despre raportul colegiului (cu papa) faþã de papã (singur).
În punctul (4), papa, cãutând sã-ºi extindã atribuþia împuternicirii sale,
a cerut adãugarea „suam potestatem omni tempore ad placitum exercere
potest”, iar comisia teologicã, ca sã indice cel puþin hotarele intrinsece
ale puterii papale (J. Ratzinger), a mai cerut completarea „sicut ab ipso
suo munere requiritur”.

În noiembrie 1962, comisia pregãtitoare a Conciliului al II-lea din
Vatican a prezentat schema Despre izvoarele revelaþiei; aceasta a fost
aprig discutatã; atunci papa Ioan al XXIII-lea a format o comisie din
doi prezidenþi egali în rang: Ottaviani ºi Bea, care au elaborat ºi pre-
zentat un text nou, Despre revelaþia divinã; acest text a fãcul loc unui
al treilea în urma modificãrilor cerute de comisia teologicã; ca rezultat
al discuþiilor asupra lui, s-a redactat al patrulea text; ºi acesta a mai
suferit unele modificãri ºi, supus votãrii, a întrunit 2344 voturi „pro”
ºi 6 „contra”, promulgat la noiembrie 1965.

Textul constituþiei se intituleazã tot dogmatic, deºi nu defineºte nici
o dogmã nouã, ci tot numai declaraþii. Nu trateazã nici probleme de
teolegie fundamentalã, ca, de exemplu, premergãtorul revelaþiei – cum
preia revelaþia divinã ca drept aceea a Dumnezeului revelator? De ce
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revelaþia divinã a încetat dupã Cristos? Cum poate ajunge omul de azi
la credinþa unei revelaþii încheiate ºi în atâtea feluri ºi chipuri trans-
mise?

Cum o spune „inhoerens vestigiis”, cãlcând pe urmele Conciliului
Tridentin ºi ale Conciliului I din Vatican, nu se revizuieºte nimic, ci se
construieºte.

Dupã sfântul Paul (cf. Ef 1,9), enunþã faptul: „placuit Deo in sua
bonitate et sapientia seipsum revelare et notum facere sacramentum
voluntatis suae”. Revelaþia este o comunicare pe care Dumnezeu o face
despre sine însuºi ºi intenþiile sale, nu numai o enunþare a unor pro-
poziþiuni „despre” el ºi gândurile sale; ea nu este cuprinsã în cuvinte ºi
învãþãturã, ci în unitatea, legãtura dintre fapta revelatã ºi cuvântul
revelat, ca o lucrare a lui Dumnezeu asupra omului, în care cuvântul
spus spre crezare înseamnã un moment intrinsec esenþial.

Aceastã constituþie nu se ocupã de revelaþia naturalã, nici de minuni
sau profeþii împlinite (obiect al teologiei fundamentale). Revelaþia culmi-
neazã în Isus Cristos, încheiatã ºi împlinitã, dar activã fãrã încetare.

Se trece la „obeditio fidei” ºi în art. 5 avem douã declaraþii ale
magisteriului suprem: „Deo revelante prestanda est oboeditio fidei,
qua homo se totum libere Deo committit”, „plenum revelanti Deo inte-
llectus et voluntatis obsequium prestando et voluntarie revelationi, ab
eo datae assetiendo”. Dupã sfântul Paul, ascultarea, întâlnirea cu
Dumnezeu ºi totala luare în posesie a omului de cãtre Dumnezeu,
aceastã credinþã se realizeazã „praeveniente et adjuvante gratia Dei”;
alte daruri ale Sfântului Duh o desãvârºesc (Conciliul I din Vatican).

Tot dupã Conciliul I din Vatican, se vorbeºte în art. 6 despre posi-
bilitãþile intelectului uman faþã de revelaþia divinã: cele surprinse în
revelaþie „humanae mentis intelligentiam omnino superant”. „Deum
certo cognosci posse”, cu lumina naturalã a raþiunii umane din cele
create; datoritã revelaþiei, celei dumnezeieºti, neaccesibile de la sine
minþii omeneºti, pot fi cunoscute cu uºurinþã ºi fãrã amestec de greºealã
ºi în actuala stare. Ceea ce Dumnezeu a revelat spre mântuirea tuturor
popoarelor vrea sã fie ºi transmis. Evanghelia a fost ºi încredinþatã
spre pãstrare ºi propovãduire apostolilor ºi „viris apostolicis” (expresie
aleasã cu atenþie). Apostolii i-au învãþat pe credincioºi sã þinã tradiþiile
primite fie prin grai viu, fie prin epistole (2Tes 2,15). Raportul dintre
Scripturã ºi tradiþie: ambele sunt „pari pietatis afectu ac reverentia
suscipienda et veneranda”, fiindcã sunt cuprinse originar în aceeaºi
„predicatio apostolica”. Scripturii i se cuvine o demnitate mai mare,
întrucât în ea aceastã predicatio îºi gãseºte expresia „speciali modo”.
Tradiþia apostolicã creºte în Bisericã sub asistenþa Duhului Sfînt,
creºte înþelegerea „perceptio rerum quam verborum traditorum” prin
meditaþie, studiu, experienþã spiritualã, deci are loc un progres canti-
tativ, nu calitativ.

Întucât tradiþia nu este totul, ci trebuie deosebitã de Scripturã, are,
dupã Conciliul I din Vatican, o dublã funcþie: de a da Bisericii „integer
Sacrorum Librorum canon” ºi siguranþa despre cele revelate (art. 9).
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Conciliul lasã vãdit problema deschisã: dacã tradiþia este o întregire
material cantitativã a Scripturii. La mult discutata problemã, dacã
revelaþia divinã ne parvine prin unul sau prin doi „afluenþi” deosebiþi
unul de altul, cu un conþinut material cel puþin diferit (expresia „izvoa-
rele” ar fi cu totul greºitã), conciliul ia poziþie numai întru cât accentu-
eazã unitatea transmiterii.

În continuare, se afirmã cã magisteriul nu este deasupra cuvântului
lui Dumnezeu, ci el îi slujeºte, întrucât ascultã de el. Douã declaraþii
iarãºi ale magisteriului despre funcþia sa slujitoare: el nu este norma
Scripturii, ci o normã a înþelegerii Scripturii de cãtre fiecare creºtin.

Capitolul al III-lea – Conciliul dã libertate ºcolilor exegetice pentru
înþelegerea inspiraþiei. Face deosebire clarã între Dumnezeu „auctorem
Scripturae” ºi om, hagiografi, care îi numeºte „ut veri autores” (nu
„secretari”). Nu atribuie Scripturii „infailibilitate”, ci învaþã „adevãrul”
ºi spune ce trebuie sã înþelegem în acest consens prin „adevãr”, ade-
vãrul pe care Dumnezeu l-a vrut consemnat în Sfintele Scripturi de
dragul mântuirii noastre. Nu exclude faptul cã în Scripturi existã ºi
erori omeneºti, profane, adicã unele propoziþii care, luate în afarã de
context, neþinându-se seama de genul literar propriu, pot fi înþelese de
sine ca aserþiuni cu adevãrat susþinute, desprinse de adevãrurile ce pri-
vesc mântuirea noastrã. Principiile de interpretare ale Scripturii sunt
cele însuºite sub Pius al XII-lea ºi în Instrucþiunile Comisiei Biblice,
din 1964. Interpretul sã descopere intenþia hagiografului; când nu se
poate simplu, sã se foloseascã de metodele analitice ale ºtiinþelor biblice.
În ultimã instanþã, hotãrãºte Biserica, ea a primit mandatul ºi slujba
cuvântului. „Novum Testamentum in veter latet et in Nuovo Vetus
patet...”.

Printre Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, „Evangelia merito
excellare”. Origine apostolicã, de la apostoli „et apostolici viri”, o spune
cu mare precauþie.

Biserica afirmã historicitatea celor patru Evanghelii „incunctanter”
– neîndoielnic. Expresia „historicitas” nu este explicatã , necesitã studiu,
mai ales cã anterior a vorbit despre „veritas in textibus vario modo
historicis”. Conciliul, însuºindu-ºi rezultatele exegezei moderne cu
mare atenþie, zice clar: dupã ce Isus li s-a luat, apostolii au predicat
„pleniore intelligentia”, apoi cã au redactat materialul predicat „eligen-
tes”, „synthesim regentes”, actualizând la situaþia bisericii „explanan-
tes”... ca sã ne comunice „vera et sincera de Jesu”.

Capitolul al VI-lea – De Sacra Scriptura in vita Ecclesiae, nu trebuie
înþeles pastoral. Cinstirea cuvântului divin este încadratã paralel în cins-
tirea sfintei Euharistii: „mensa tam verbi Dei quam corporis Christi
panem vitae...”, temã reluatã din Constiutio de sacra liturgia (art. 7;
24; 51; 56). Biserica vede în Scripturã „una cum sacra traditione ...
supremam fidei suae regulam” – rãspunzând la vechea problemã, dacã
Scriptura este „norma” Bisericii.

Predica ºi cateheza sã se orienteze dupã Scripturã. Se deschid
porþile pentru traduceri biblice ecumenice. Fundamentul permanent al
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teologiei este Scriptura împreunã cu sfânta tradiþie. Teologia, dacã este
biblicã, întinereºte; sufletul ei este studiul Scripturii. (Foarte
important! Mai pregnant în articolul 16 – Presbyterorum ordinis).

Cãlugãrii ºi credincioºii sã citeascã Biblia: dacã nu cunoaºtem Biblia,
nu-l cunoaºtem pe Cristos!

Superiorilor, pentru a fi de folos ºi credincioºilor, li se acordã liber-
tate asupra cercetãrilor biblice; se aprobã legitimitatea metodelor ºtiin-
þifice, nu se intervine în cotroversele inter-catolice; nu se împiedicã
dialogul ecumenic Biblie -tradiþie.

Se încheie cu expunerea unui program pentru viaþa creºtinã ºi teologie.
Încã nu s-a vorbit aºa despre Sfânta Scrpturã!

Decretul De Ecclesia orientalibus catholicis – Orientalium Ecclesia-
rum, foarte importantã pentru noi, spicuiesc numai declaraþia solemnã
(nu dogmã): „...Ecclesias orientis sicut et occidentis iure pollere et
officio teneri se secundum proprias disciplinas peculiares regendi,
utquote quae veneranda antiquitate commendentur, moribus suorum
fidelium magis sint congrue atque ad bonum animarum consulendum
aptiores videntur” (art. 5), în concordanþã cu art.14 ºi 16 din decretul
De oecumenismo. Astfel, se statornicesc drepturile ºi privilegiile acestor
Biserici, aducând modificãri dreptului Bisericilor orientale catolice,
elaborat (1949) sub Pius al XII-lea. Se confirmã disciplina referitoare
la sfintele taine (sfântul Mir conferit de preoþi), neobligativitate „pro
validitate” a formei latine pentru cãsãtoriile mixte; competenþe exclusive
a jurisdicþionarilor pentru subdiaconat ºi alte trepte inferioare, cum
ziceam, un decret de studiat în special de noi, în aceste împrejurãri de
convieþuire ºi cu fraþii necatolici.

Încã o pildã despre cum vorbeºte magisteriul bisericesc despre o
problemã pastoralã disciplinarã, despre celibat, în Decretum de presbi-
terorum ministerio et vita. În art. 16, continenþa perfectã ºi perpetuã
recomandatã de Cristos pentru împãrãþia cerurilor, de mulþi creºtini
observatã, a fost „semper permagni habita” pentru viaþa preoþeascã.
„Non exigitur a sacerdotio suapte natura... sunt etiam optime meriti
presbyteri coniugati... plene et generosi vitam suam gregi sibi commissio
impendere pergant...”. Argumentele care pledeazã pentru celibat sunt
„multimodae convinientie”.

În acelaºi decret se spune, ca în treacãt, un adevãr pe care trebuie
sã-l învãþãm, dar care pânã acum nu a fost în afarã de orice controversã:
prin sacramentul Penitenþei, cei pãcãtoºi se împacã „cum Deo”, dar ºi
„cum Ecclesia” (art. 5).

Astfel, toatã învãþãtura Conciliului al II-lea din Vatican este o plat-
formã de pe care, cu mult interes ºi cu multã prospeþime, putem ºi
trebuie sã le oferim credincioºilor de toate nivelurile vechea ºi neºtirbita
credinþã a Bisericii lui Cristos.
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TÓTH TIHAMÉR, Cãsãtoria creºtinã (traducere de pr. Ioan Sociu), Presa
Bunã, Iaºi 2002 (297p).

T.T. s-a nãscut în 1896 la Szolnok, în Ungaria. ªi-a fãcut studiile semina-
riale la Budapesta ºi la Viena ºi a fost sfinþit preot în 1911. Dupã ºase luni de
zile, ºi-a luat doctoratul în teologie ºi apoi a lucrat în diferite locuri în calitate
de capelan, catehet, profesor de teologie, prefect de studii la Seminarul Central
din Budapesta, lector la Universitatea Pázmány Péter din Budapesta, profesor
de oratorie bisericeascã la aceeaºi universitate ºi titular al amvonului Bisericii
Universitãþii din Budapesta. În timpul Primului Rãzboi Mondial a fost încor-
porat ºi a participat la ostilitãþile rãzboiului pe câmpul de luptã, în calitate de
capelan militar. Dupã rãzboi, a fost preºedinte al Scoutului naþional maghiar.
A fost numit abate, prelat papal, în 1935, a fost numit episcop auxiliar de
Veszprém, iar la 3 martie 1939 a fost numit episcop rezidenþial de Veszprém,
unde pãstoreºte doar trei luni ºi moare la 5 mai acelaºi an, în vârstã de doar
50 de ani.

Pe lângã muncile variate pe care le-a efectuat, T.T. a fost ºi un mare scriitor
bisericesc, un adevãrat titan al literaturii religioase maghiare.

Lucrãrile sale însumeazã 23 de volume, ultimul fiind editat de foºtii sãi
studenþi, ºi conþine doar niºte notiþe, destul de multe, pe care le pregãtise
pntru a compune o carte care trebuia sã fie volumul al II-lea al explicãrii
Rugãciunii Domneºti: „Tatãl nostru”.

T.T. a numit primele cinci volume din opera sa Scrisori cãtre elevii mei.
Acestea sunt cinci cãrþi în care, cu o afecþiune pãrinteascã de neîntrecut, se
apropie de sufletul elevilor, al adolescenþilor, explicându-le fenomenul evoluþiei
lor fizice, ajutându-i sã-ºi controleze în mod eroic pornirile instinctuale
specifice vârstei; îi învaþã arta de a studia, îi pregãteºte pentru viaþã, inoculând
în ei religiozitate, verticalitate ºi caracter.

În alte douã volume se ocupã de catehizarea inimii, respectiv, explicã, am
putea spune, quasi-exhaustiv, decalogul, pentru ca apoi sã elaboreze catehizarea
minþii, explicând cu mãiestrie de teolog ºi orator adevãrurile de credinþã
conþinute în „Crez”.

Celelalte volume trateazã teme nu mai puþin importante, cum ar fi pastorala
tineretului în douã volume, pastorala clasei intelectuale ºi altele. Precizez cã
toate cele 23 de volume sunt deja traduse, ºapte sunt tipãrite, iar restul fac
coadã la „Presa Bunã”, aºteptându-ºi ziua naºterii pentru publicul cititor.

Pentru prezentarea de azi am ales volumul Cãsãtoria creºtinã, apãrut anul
trecut.

În ultimele decenii s-a vorbit din ce în ce mai accentuat, ºi se mai vorbeºte
încã, despre criza familiei.

T.T. spune cã, de fapt, aici nu este vorba de criza familiei, ci de criza societãþii.
Societatea care vrea sã reformeze legile Creatorului a intrat în crizã.

ªi, într-adevãr, privind obiectiv viaþa actualã, vedem cã omul modern,
consumist, vrea sã-ºi fãureascã paradisul pe pãmânt. Astfel, el a devenit robul
banului ºi al sexului ºi cautã sã îndepãrteze orice obstacol din calea fericirii pe
care o viseazã.

El considerã cã obstacol îi sunt legile stabilite de Creatorul sãu, iar în ele,
cãsãtoria, omul preferând amorul liber; obstacol îi este familia care, la baza ei,
drept condiþie existenþialã, are indisolubilitatea; obstacol îi sunt copiii care îi
furã din timpul scump rezervat distracþiilor, îi consumã banii pe care consu-
mistul nu este dispus sã ºi-i împartã cu alþii, mai ales cu copiii nedoriþi.
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T.T. aratã în aceastã carte: ce este cãsãtoria dupã voinþa Creatorului care a
inventat-o; cine trebuie sã se cãsãtoreascã ºi cine nu trebuie; cum trebuie sã
fie pregãtiþi, respectiv, cum trebuie sã se pregãteascã tinerii pentru cãsãtorie;
calitãþile bunului partener de cãsãtorie; obstacole în calea cãsãtoriei.

Vorbeºte apoi despre cãsãtoria monogamã, care cere fidelitate matrimonialã;
despre reformarea cãsãtoriei pe care cei care o pretind o numesc cãsãtorie de probã,
cãsãtorie de week-end sau cãsãtorie de ocazie, ºi aratã cã acestea nu au nimic
comun cu cãsãtoria, ele fiind desfrâu detestabil ce se doreºte instituþionalizat.

Aratã apoi pentru ce trebuie sã fie cãsãtoria indisolubilã, vorbeºte despre
divorþ, arãtând cã el este un blestem pentru bãrbat, un mai mare blestem pentru
femeie, un blestem teribil pentru copil ºi o adevãratã catastrofã pentru societate.

În capitolul al XIII-lea vorbeºte sespre familia fãrã copii: un pãcat împo-
triva lui Dumnezeu, un pãcat împotriva intereselor copilului ºi un pãcat împo-
triva intereselor pãrinþilor.

Scoate în evidenþã faptul cã nu lipsurile materiale, ci comoditatea constituie
obstacolul în calea venirii copiilor; nu sãracii, ci bogaþii sunt aceia în palatele
cãrora nu încape decât cel mult un singur copil. Apoi, în trei capitole, vorbeºte
despre familia cu mulþi copii, evidenþiind imensele avantaje ºi bucurii de care
au parte familiile cu mulþi copii.

Ceea ce meritã remarcat la acest autor este faptul cã, în toate capitolele
acestei cãrþi, el scoate în relief, pe lângã aspectul religios ºi moral al cãsãtoriei
ºi al familiei, aspectul social al problemei ºi parcã îl vezi cum suferã vãzând
cum naþiunea sa se stinge, ºi o sting conaþionalii sãi cu mâna lor.

La sfârºitul cãrþii este ataºat un adaos intitulat Eugenetica. Este vorba
despre ramura biologiei care cerceteazã fenomenele ºi legile ereditãþii, transmi-
terea proprietãþilor fizice, dar ºi spirituale ale strãmoºilor la descendenþi. Acesta
este un studiu foarte interesant, mai ales pentru educatori ºi pentru pãstorii
spirituali care, înþelegând particularitãþile genetice, mai ales cele negative, one-
roase, pe care copiii le moºtenesc prin ereditate, vor putea trata cu calm ºi dife-
renþiat comportamente, adeseori ciudate ale copiilor, respectiv, ale credincioºilor.

Cu aceste amãnunte, cred cã l-am caracterizat atât pe autor, cât ºi cartea
sa: Cãsãtoria creºtinã, o carte ale cãrei învãþãturi, dacã vor fi studiate ºi aplicate
în viaþa familiilor noastre, nu va trebui sã ne temem de un sfârºit al lumii
provocat de însãºi mâna omului.

Închei cu o viziune apocalipticã pe care o are un scriitor al deceniilor noas-
tre privind rãzboiul atomic care poate fi identificat cu rãzboiul alb dus în
familii împotriva vieþii.

Se declanºeazã un rãzboi crunt. Pãrþile angajate în conflict, în cele din
urmã, folosesc bomba atomicã. Avioane cu încãrcãtura ucigaºã brãzdeazã cerul
aruncând moartea, ºi de o parte, ºi de alta, pe teritoriul inamicului. Ard câm-
piile, ard oraºele, totul se dãrâmã ºi pãmântul devine un morman de moloz.
Ultimele douã avioane îºi disputã forþa ºi iscusinþa într-o luptã aerianã deasupra
unei pãduri ecuatoriale. În cele din urmã, ambele iau foc ºi se prãbuºesc peste
pãdure.

Acestui cataclism îi supravieþuiesc doi oameni: un bãrbat ºi o femeie. Privesc
în jur, vãd dezastrul cumplit ºi, în cele din urmã, bãrbatul îi spune femeii: „No,
femeie, acuma hai sã luãm totul de la început”.

Sã dea Domnul ca înainte ca omul de azi sã stingã viaþa pe pãmânt cu
practicile moderne sinucigaºe, sã se trezeascã ºi cu mult curaj sã spunã: „No,
femeie, acuma hai sã luãm totul de la început”.

Ioan Sociu



RECENZII 135

DANIEL-ANGE, Pãstorul rãnit, Presa Bunã, Iaºi 2002 (196p).
„Dacã nu mai însemni nimic pentru ceilalþi ºi nici pentru tine; dacã viaþa

ta e nulã, fãcutã din rãtãciri, halucinaþii, prãpãstii, atunci cartea aceasta este
pentru tine ºi nu spune decât un lucru: eºti iubit. Chiar dacã nu ºtii asta!
Lasã-l sã te întâlneascã pe el, singurul care nu te lasã niciodatã singur! Mii de
tineri au citit aceastã carte înaintea ta. Fericirea lor dateazã din acea zi. În
viaþa lor a intrat un prieten. O datã cu el, bucuria veºnicã”.

Aºa începe „Pãstorul rãnit”, o traducere din limba francezã fãcutã de Daniela
Stoica. Este scrisã de Daniel-Ange; de paisprezece ani animã ªcoala de Rugã-
ciune ºi de Evanghelizare „Jeunesse-Lumière”, care adunã tineri din numeroase
þãri. Pãrintele Daniel-Ange, care în anul 1999 a vizitat România, este de
origine francezã ºi, pe lângã activitatea misionarã, este ºi un autor cunoscut
de cãrþi de spiritualitate. În zilele de 24 ºi 25 noiembrie 1999, pr. Daniel-Ange
a vizitat Seminarul Romano-Catolic din Iaºi, unde a þinut o conferinþã studen-
þilor teologi, dupã ce a vizitat mai întâi „Seminarul mic” din Bacãu ºi Insti-
tutul Teologic Franciscan din Roman. Cu aceastã ocazie, s-a întâlnit cu ÎPS
Daniel, mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei.

Este posibil ca bãieþi îmbrãcaþi în piele neagrã, cu pletele vopsite punck,
aceia care beau bere ºi fac tot felul de glume, sã-l gãseascã pe Cristos? Este
posibil ca generaþia tinerilor de azi, care pare uneori cã ºi-a pierdut reperele
ºi e debusolatã, sã gãseascã drumul spre Bisericã? Cartea pãrintelui Daniel-
Ange ne spune cã da...

În cele 192 de pagini, cartea este se prezintã pe douã „niveluri de viaþã”
care se întrepãtrund:

1. Realitatea vieþii cotidiene vizibile, realitate obiectivã, care descrie
lucrurile vãzute, auzite, trãite... E vorba de un tânãr în cãutare care împãr-
tãºeºte ceea ce sute de tineri i-au scris, i-au mãrturisit autorului, povestind
propria lor viaþã. Frâmântãri, întrebãri, dubii, cãderi, cãutãri....

2. Realitatea vieþii spirituale redatã într-un limbaj poetic, singurul potrivit
sã exprime ceea ce existã dincolo de lucruri. ªi aici totul se bazeazã pe experi-
enþa trãitã de un mare numãr de oameni... Sunt aduse în discuþie realitãþile
autentice ºi eterne... se face apel la ochii inimii care pot detecta invizibilul.

„Aceastã cãrticicã, ne spune autorul, vrea, pur ºi simplu, sã te deschidã
spre privirea care va face ca viaþa ta sã fie viaþã. Existenþa ta sã capete un sens,
sã se transforme în prezenþã, sã devinã incandescentã, sã semene speranþa”.

Mai mult de treizeci de grupuri (studenþi sau liceeni) au pus în scenã textul
cãrþii ºi l-au jucat în ºcolile lor, în teatrele din oraºele lor, în închisori, spitale
etc., chiar ºi în Africa Centralã.

Pentru a vedea impactul pe care l-a avut cartea asupra unor persoane în
paginile finale, sunt redate câteva reacþii.

Câteva reacþii la Pãstorul rãnit
Cântecul fluierului este pentru mine cel mai mare mesaj de iubire, de pace,

de viaþã închinat lui Dumnezeu. Prin aceastã muzicã, Dumnezeu aminteºte
care este izvorul vieþii. Mã compar cu Emanuel ºi vãd cã sunt puncte comune.

Este adevãrat cã Dumnezeu ne ajutã sã revedem trecutul vieþii noastre,
numai cã noi nu suntem îndeajuns de cinstiþi pentru a-l parcurge împreunã cu
el. Pentru cã ne este ruºine sã-l privim în faþã (Nathalie, 15 ani).

Este o carte de o blândeþe uimitoare. Prin blândeþea ºi sensibilitatea ei, a
fãcut o breºã în fiinþa mea, chiar dacã eu nu rãtãcesc drumul. Sau poate rãtã-
cesc ºi nu ºtiu. Prin aceastã breºã, au pãtruns în mine aceste cuvinte: „Sã am
încredere”. Sã am încredere, chiar dacã nu înþeleg întotdeauna.
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Îl iubesc pe Dumnezeu, dar dupã ce am citit Pãstorul rãnit am plâns,
realizând cã nu îl iubesc de ajuns. Am înþeles cã, dacã te laºi în grija lui Dum-
nezeu, nimic nu mai este ca înainte. M-am simþit „uºoarã” de parcã aº fi înþeles
ceva unic: de parcã aº fi captat un mesaj pe care încã nu îl înþeleg (Myriam, 16 ani).

M-a fãcut sã înþeleg obstacolele pe care Domnul le ridicã în calea noastrã.
Trebuie sã spun cã lumea pe care am descoperit-o în carte ºi despre care îmi
puneam rareori întrebãri îmi era destul de necunoscutã: lumea de dincolo sau,
altfel spus, existenþa îngerilor; importanþa Trinitãþii ºi, mai ales, importanþa
Euharistiei. Acum asta este pentru mine Allègres.

Înainte eram motor care trebuia bãgat în prizã, dar care nu funcþiona.
Cartea dumneavoastrã a fost declicul care m-a bãgat în prizã ºi m-a pus în
miºcare. Mã rugam..., dar îmi scãpa esenþialul care, pentru mine, a devenit
Euharistia (Anita, 15 ani).

Am învãþat cã Dumnezeu ar face totul pentru a nu ne pierde. La început,
fugim de el, dar apoi, dupã ce ne spune numele sãu ºi ajungem sã-l cunoaºtem
mai bine, îl urmãm (Irène, 14 ani).

Cartea Pãstorul rãnit m-a entuziasmat! Este evanghelia celor care se simt
pierduþi.

Am citit-o fãrã sã o las din mânã, plângând, þipând toatã seara (Thérèse, 67
de ani).

În faþa iubirii lui Cristos am simþit toatã mizeria vieþii mele (Alain, 22 de
ani, deþinut).

Pãstorul rãnit a marcat începutul convertirii mele (Odile, 34 de ani).
Sunt aproape zguduit de asemãnarea frapantã dintre viaþa lui Emanuel ºi

cea pe care am dus-o eu pânã acum (Marc, 20 de ani, deþinut).
Cum sã exprim influenþa, repercusiunile profunde ale acestei cãrþi, impactul

ei în viaþa mea? A devenit tovarãºa mea... O citesc... ºi o recitesc... ºi nu din
scoarþã în scoarþã... un pasaj ajunge sã mã hrãneascã... Îl rumeg... Îl savurez.

Da, minunatã carte, care „nu este un roman”, nici vorbã... Ea trebuie cititã
cu inima, cu o inimã rãnitã. Pentru cã sunt puse în discuþie, în lumina adevã-
rului, realitãþi. Povestirea aceasta se citeºte dinãuntru, ca o întâlnire. De altfel,
o întâlnire imposibil de evitat... cu pãstorul divin. Chiar dacã la început nu iei
aceastã carte în serios, tot aici ajungi... Nu poþi fugi de Întâlnire... Te laºi îmblân-
zit... te laºi recunoscut... (Sora M. Louise).

Cornel Cadar

ALOIS BIºOC, Preotul. Identitate, misiune ºi formare permanentã, Sapi-
entia, Iaºi 2003 (242p).

De douãzeci de secole, Biserica trãieºte ºi continuã cu succes opera mântui-
toare a lui Isus Cristos prin preoþii sãi, care vestesc cuvântul lui Dumnezeu,
administreazã sfintele sacramente ºi îi conduc cu zel pe cei încredinþaþi lor.
Este adevãrat cã între timp multe s-au schimbat ºi continuã sã se schimbe în
aceastã lume. Chiar ºi imaginea preotului este acum mai mult ca niciodatã
antrenatã în aceastã evoluþie continuã. Alta era imaginea preotului în Biserica
primarã, când îºi desfãºura activitatea numai în cadrul comunitãþii ecleziale,
ºi alta astãzi, când este nevoit sã se confrunte cu atâtea probleme. Ne punem
concomitent atâtea întrebãri, ºi anume: Mai este necesar preotul în societatea
de azi? Nu cumva este tot mai mult împins la periferia societãþii? Nu este oare
destinat sã disparã? Altfel spus: cine spune lumea cã este preotul? Întrebarea
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nu este din purã curiozitate, aºa cum nu a fost nici pentru Isus când i-a
întrebat pe discipolii sãi: „Cine spun oamenii cã sunt eu?” (Mc 8,27), ci este
pentru a þine seama de mentalitatea acelora cãrora trebuie sã le fie procla-
matã evanghelia. 

Într-un moment în care este pusã în discuþie identitatea preotului de cãtre
mulþi contemporani, Biserica, prin documentele sale, propune imaginea
preotului catolic în toatã integritatea sa. Prin vocea sa cea mai autorizatã,
papa Ioan Paul al II-lea afirmã cã „existã o fizionomie esenþialã a preotului
care nu se schimbã: preotul de mâine, de fapt, nu mai puþin ca cel de azi, va
trebui sã se asemene lui Cristos. Când trãia pe pãmânt, Isus a oferit prin el
însuºi fizionomia definitivã a preotului, realizând o preoþie ministerialã cu
care, în primul rând, au fost învestiþi apostolii; aceastã preoþie este destinatã
sã dureze, sã se reproducã fãrã încetare în toate perioadele istoriei. Preotul
mileniului al treilea va fi, în acest sens, continuatorul preoþilor care, în
precedentele milenii, au animat viaþa Bisericii. Chiar ºi în mileniul al III-lea,
vocaþia sacerdotalã va continua sã fie chemarea la a trãi unica ºi permanenta
preoþie a lui Cristos. Dar la fel de sigur este cã viaþa ºi ministerul preotului
trebuie sã se adapteze fiecãrei epoci ºi fiecãrui ambient de viaþã. De aceea, în
ceea ce ne priveºte, trebuie sã cãutãm sã ne deschidem, pe cât posibil, ilumi-
nãrii superioare a Duhului Sfânt, pentru a descoperi orientãrile societãþii
contemporane, a recunoaºte nevoile spirituale cele mai profunde, a determina
datoriile concrete cele mai importante, metodele pastorale de adoptat ºi, astfel,
sã rãspundem în mod adecvat aºteptãrilor umane” (Pastores dabo vobis 5).

Volumul de faþã nu are pretenþia de a fi o expunere exhaustivã despre preo-
þie, ci vrea mai degrabã sã prezinte unele aspecte teologico-pastorale mai impor-
tante, pentru a explica mai mult adevãrata identitate ºi misiune a preotului
contemporan. Sperãm ca acest volum sã fie de folos atât candidaþilor la preoþie,
cât ºi confraþilor preoþi, pentru a trãi în profunzime ºi cu mai mare convingere
unirea lor cu Dumnezeu prin Isus Cristos în Duhul Sfânt ºi pentru a-ºi înde-
plini cu mai mult zel misiunea de slujire în Bisericã în favoarea comuniunii
oamenilor cu Dumnezeu ºi a oamenilor între ei, cu scopul de a construi familia
fiilor lui Dumnezeu ca o fraternitate animatã de Duhul unitãþii. Însã aceste
pagini sunt destinate ºi pentru ceilalþi creºtini, care vor sã pãtrundã ºi sã apro-
fundeze mai mult darul preoþiei, sã înþeleagã în mod corect identitatea ºi misi-
unea preotului în lumea de astãzi ºi sã apeleze cu mai multã încredere la el care
este chemat sã fie imagine vie ºi transparentã a lui Cristos, pãstorul cel bun.

Alois Biºoc

MARIO CAPRIOLI, Preoþia. Teologie ºi spiritualitate, Sapientia, Iaºi 2003
(320p).

Preoþia. Teologie ºi spiritualitate a lui Mario Caprioli (O.C.D.) este o încer-
care de a prezenta preotul ºi viaþa preoþeascã în viziunea documentului conciliar
Presbyterorum ordinis.

„Oamenii din timpul nostru, uneori în mod involuntar, cer credincioºilor
nu numai sã le vorbeascã despre Cristos, dar, într-un anumit sens, sã-l ºi
vadã” (NMI 16). Cu atât mai mult în preot. În complexitatea lumii contem-
porane, preotul rãmâne omul lui Dumnezeu.

Preotul diecezan are o spiritualitate proprie, distinctã de cea a cãlugãrilor
ºi de cea a laicilor, ajunge la sfinþenie în modul sãu propriu, dacã îºi îndeplineºte
îndatoririle cu sinceritate ºi statornicie în Duhul lui Cristos. O spiritualitate



DIALOG TEOLOGIC 11(2003)138

proprie comportã, aºadar, depãºirea unui individualism apostolic ºi a unei men-
talitãþi fac totum.

Cele nouã capitole ale cãrþii se conduc dupã o logicã evidentã: în primele
douã se delineazã un tablou al preoþiei în secolul al XX-lea, cu dezbaterile asupra
spiritualitãþii clerului diecezan, autorii care au apãrat-o, papii care au scris
despre viaþa preoþeascã, precum ºi definiþiile care se prezintã ca rãspunsuri la
întrebarea „Cine este preotul ?”.

Dupã aceastã prezentare sunt tratate fiecare dintre cele 22 de numere ale
documentului PO, în capitole care au ca titlu: „Prezbiteratul în misiunea
Bisericii”, „Ministeriul prezbiteral”, „Preoþie ºi sfinþenie”, „Virtuþile preoþeºti”,
„Ajutoare pentru viaþa prezbiterilor”. 

Înaintea capitolului conclusiv: Ce preoþie pentru viitor?, autorul încearcã o
sintezã doctrinalã în jurul a câtorva dimensiuni ale vieþii preoþeºti care reies
din lectura ºi din aprofundarea învãþãturii expuse în capitolele precedente.

Deºi se referã în mod cu totul special la viaþa preotului, aceastã carte va
putea fi cititã atât de laici, cât ºi de persoanele consacrate care vor gãsi în ea
foarte multe aspecte comune tuturor credincioºilor cât priveºte viaþa spiri-
tualã, dar ºi puncte specifice prezbiterilor.

Aceastã lucrare este o contribuþie în drumul eclezial la începutul mileniu-
lui al treilea, un material deosebit de valoros pentru formarea viitorilor preoþi
ºi un ajutor acordat preoþilor diecezani pentru a trãi esenþialul ministeriului
lor, pentru „a reînflãcãra darul lui Dumnezeu” (2Tim 1,6) care este în ei.

Cristinel Fodor

VLAD MIHAI NICULESCU, Teologie ºi retractare, Sapientia, Iaºi 2003 (232p).
Cine este Vlad Mihai Niculescu, ne spune domnul Virgil Nemoianu în pre-

faþa cãrþii: „Extrem de bine pregãtit, cu studii la Bucureºti, Viena, Washing-
ton, versat în literaturã ºi artã, adâncit în domeniul pe care cândva îl numeam
«bizantinologie» (Early Christian Studies spun americanii de azi, mai practic
ºi mai corect), dar, în acelaºi timp, tot mai pasionat de figurile filozofiei
moderne ºi contemporane, Niculescu este nu numai pe cale de a deveni unul
dintre principalii gânditori tineri din România, ci chiar este, încã de pe acum,
cum dovedeºte volumul sãu de debut, o figurã interesantã ºi de valoare”.

Cartea de faþã a domnului Vlad Niculescu pare, la prima vedere, o culegere
de eseuri ºi articole separate. O lecturã atentã dovedeºte însã cã existã aici
elemente de unitate ºi coerenþã dintre cele mai semnificative ºi viguroase.

Astfel, în prima parte a cãrþii, intitulatã sugestiv „Traseul mistagogic, de
la slujirea misionarã la înrudirea cu Dumnezeu”, autorul a grupat o serie de
eseuri care au ca temã: „Socrate ºi originea misionarã a filozofiei”, „Traseul
ascensiunii spirituale a adevãratului gnostic în teologia lui Clement de Alexan-
dria”, „Eros ºi omonimie în teologia lui Origene”, „Hermeneutica asceticã a
distanþei dintre Dumnezeu ºi om în teologia lui Evagriu Ponticul”, „Înrudirea
cu Dumnezeu ca principiu constitutiv al ierarhiilor în teologia lui Dionisiu
Areopagitul”.

În partea a doua, „Persoane teologice în diferend ºi întâlnire”, sunt prezen-
tate urmãtoarele articole: „Diferenþa henologicã în Enneadele lui Plotin”,
„Persoana problematicã”, „Doctrina trinitarã a teologilor capadocieni, Pentru
un personalism altfel decât ontologic”, „Unu ºi acelaºi. Identitatea personalã
ca operator teo-dramatic în cristologia lui Ciril de Alexandria”.
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Partea a treia, „Teologie ºi retractare”, de unde vine ºi titlul cãrþii, repre-
zintã un fel de concluzie a muncii de pânã acum a autorului. Mãrturiseºte
domnul Niculescu: „Teologie ºi retractare este încheierea unei cãrþi, dar, mai
ales, o încheiere în drumul meu intelectual. O încheiere care nu desãvârºeºte;
e vorba, mai degrabã, de un sfârºit prin saturaþie, de atingerea unei limite
subiective. De aici ºi ideea de retractare: saþietatea creeazã nevoia de retragere,
de îndepãrtare de obiectul dorinþei, de revizuire a unor poziþii pentru a te face
disponibil pentru alte experienþe. În asta e implicatã, în mod subtil, ºi con-
ºtiinþa eºecului unui ataºament în care sperai sã mobilizezi energii inepui-
zabile, dar care pânã la urmã s-au dovedit a fi limitate. Cam astfel simt ºi eu
în ce priveºte conþinutul eseurilor din volumul de faþã, eseuri ce acoperã în
mare activitatea mea scolasticã din ultimii zece ani”.

Despre valoarea acestor studii prezentate de domnul Niculescu în cartea
Teologie ºi retractare ne vorbeºte tot domnul Virgil Nemoianu: „Ne aflãm, am
convingerea, în faþa unuia dintre gânditorii cu adevãrat serioºi ai generaþiei
tinere, în faþa unuia dintre cei care vor plãsmui în viitor modurile de gândire
ºi însãºi imaginaþia moralã a culturii române”.

ªtefan Lupu

CLAUDIU DUMEA, Cred în Dumnezeu, Sapientia, Iaºi 2003 (184p).
Aceastã carte deschide colecþia „Credo”, în care pãrintele Dumea ºi-a

propus sã prezinte sub formã de meditaþii principalele articole ale Crezului.
Prin urmare, primul numãr al colecþiei este dedicat primului articol al Crezului:
„Cred în Dumnezeu”, cu referinþã la „Dumnezeu, creatorul celor vãzute”. Al
doilea numãr din colecþia „Credo”, Ingeri ºi Diavoli, care a apãrut deja, este
dedicat tot primului articol al Crezului, dar cu referinþã la „Dumnezeu,
creatorul celor nevãzute”.

Cartea Cred în Dumnezeu este o invitaþie la a descoperi adevãratul chip al
lui Dumnezeu care s-a revelat prin creaþia sa. Acestei revelaþii, omul trebuie
sã-i rãspundã prin credinþã. Spune pãrintele Claudiu Dumea: „Împinºi de o
sfântã curiozitate ºi urmând invitaþia pe care Dumnezeu ne-o face prin glasul
inimii, deseori, în timpul exerciþiilor spirituale, dorim sã ne retragem departe
de zgomotul lumii ºi de preocupãrile vieþii zilnice, ca sã încercãm sã
descoperim faþa lui Dumnezeu.

Dorim sã contemplãm chipul Tatãlui! Dar cum vom contempla chipul Tatã-
lui dacã nu-l vom descoperi? ªi cum îl vom descoperi dacã nu-l vom cãuta? ªi,
mai ales, cum îl vom descoperi, dacã el însuºi nu ni-l va descoperi? (...) Dacã
am reuºit sã-l descoperim deja pe Dumnezeu Creatorul ºi Tatãl nostru, în
lucrãrile minunate înfãptuite în univers ºi în fiecare dintre noi, nu ne rãmâne
decât sã-l preamãrim cu cuvintele Apocalipsului: «Vrednic eºti, Doamne ºi
Dumnezeul nostru, sã primeºti slava, cinstea ºi puterea, cãci tu ai fãcut toate
lucrurile ºi prin voia ta stau în fiinþã ºi au fost fãcute» (Ap 4,11)”.

Iatã principalele titluri care ne indicã ºi temele spre care se îndreaptã
reflecþia autorului: „Cred, Doamne, ajutã necredinþei mele”, „Credinþa, darul
iubirii lui Dumnezeu”, „Cauzele ateismului”, „Un Dumnezeu care tace”, „Un
Dumnezeu care vorbeºte”, „Un sens pentru viaþã”, „Creatorul cerului ºi al
pãmântului”, „Crearea lumii”, „Filozofie ºi credinþã”, „Originea omului”,
„Pãcatul originar”, „Tatãl, creatorul cerului ºi al pãmântului”, „Cristos ni-l
descoperã pe Tatãl”, „Fericirea de a crede”.

Aceastã carte se adreseazã tuturor acelora care doresc sã-ºi întãreascã
credinþa în Dumnezeu unul ºi întreit.

ªtefan Lupu
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CLAUDIU DUMEA, Îngeri ºi diavoli, Sapientia, Iaºi 2003 (338p).
Simbolul Apostolilor mãrturiseºte cã Dumnezeu este „Creatorul cerului ºi

al pãmântului”, iar Simbolul de la Niceea-Constantinopol expliciteazã: „al tutu-
ror celor vãzute ºi nevãzute”. Profesiunea de credinþã a Conciliului al IV-lea
din Lateran afirmã cã Dumnezeu, „încã de la începutul timpurilor, a creat
toate fãpturile, una dupã alta, spirituale ºi trupeºti, adicã îngerii ºi lumea
pãmânteascã, ºi apoi fãptura umanã care þine de amândouã, fiind alcãtuitã din
suflet ºi trup” (CBC, 325-327).

Dupã ce în primul volum al colecþiei „Credo” s-a meditat primul articol al
Crezului: „Cred în Dumnezeu, Tatãl atotputernicul, Creatorul cerului ºi al
pãmântului, al celor vãzute”, în acest al doilea volum tema meditaþiilor este:
„Dumnezeu, Creatorul celor nevãzute”, adicã al îngerilor.

Claudiu Dumea

WILHELM HÜNERMANN, Flacãrã vie. O biografie a sfântului papã Pius al
X-lea, Sapientia, Iaºi 2003, (340 p).

Aceastã biografie a sfântului Pius al X-lea ne pune în faþã o parte dintre
operele nealterate ale lui Hünermann. Prin alegerea acestei figuri din rândul
papilor, autorul se apropie mult de epoca în care trãim. Hünermann ne
prezintã viu ºi emoþionant singura carierã de acest fel a unui om care, de la
funcþia de vicar, urcã pânã la cea mai înaltã treaptã a ierarhiei creºtine, rãmâ-
nând mereu smerit, gata sã ajute prompt, simplu. Ignis ardens – „Flacãrã vie”
e numele pe care i-l dã profeþia lui Malahia din anul 1595 acestui mare pãrinte
al creºtinãtãþii, pe care contemporaneitatea l-a numit „papã al poporului”.
Trebuie sã-i mulþumim autorului cã prezintã oamenilor, ºi mai presus de toate
tineretului, aceastã personalitate.

ªtefan Lupu

ALOIS TINTI, Memorii despre pãrintele Alois Scrosoppi, Sapientia, Iaºi
2003 (340p).

La zece iunie 2001, Sfântul Pãrinte Ioan Paul al II-lea îl ridica la cinstea
altarelor pe sfântul Alois Scrosoppi (1804-1884), preot catolic din Udine
(Italia), fondatorul Congregaþiei Surorilor Providenþei. În omilia þinutã cu
acea ocazie, Sfântul Pãrinte l-a prezentat ca pe un preot dãruit cu totul iubirii
lui Dumnezeu ºi aproapelui, mai ales celor mai nevoiaºi, ca un slujitor al
providenþei care a fãcut din credinþã principiul sfinþirii sale. Speranþa l-a
susþinut pe drumul ascezei, înfruntând cu rãbdare multe încercãri. În sfârºit,
caritatea, pe care a practicat-o în mod exemplar, a fost secretul lungului ºi
neobositului sãu apostolat, alimentat de constanta unire cu Cristos, contem-
plat ºi imitat în umilinþa ºi sãrãcia naºterii sale la Betleem, în simplitatea
vieþii trudnice de la Nazaret, în completa jertfire de sine pe Calvar ºi în tãcerea
elocventã a Euharistiei. De aceea, Biserica îl propune preoþilor ºi credin-
cioºilor ca model de profundã ºi eficientã sintezã dintre comuniunea cu Dum-
nezeu ºi slujirea fraþilor.

Datã fiind actualitatea sa, am tradus din limba italianã biografia pãrintelui
Alois Scrosoppi, scrisã de canonicul pr. dr. Alois Tinti la câþiva ani dupã
moartea sfântului. Prin toatã viaþa sa, pãrintele Alois Scrosoppi ne îndeamnã
ºi pe noi ca sufletele noastre sã respire printre sfinþi. Sfinþindu-ne, îi vom
putea sfinþi, la rândul nostru, pe alþii.

Eduard Ferenþ
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ANTON FARCAº (coord.), Ave Crux, spes unica. Modele pentru meditarea
suferinþelor ºi morþii Domnului Isus Cristos pe cruce, Sapientia, Iaºi
2003 (274p).

Celebrarea ºi meditarea misterelor lui Cristos ºi ale Maicii Domnului au
trezit în sânul poporului creºtin diferite practici de pietate, între care cele mai
cunoscute sunt: Via Pacis (timpul Adventului ºi Crãciunului), Via Crucis, Via
Matris (timpul Postului Mare) ºi Via Lucis (timpul Paºtelui).

Vizitarea locurilor în care Domnul Isus Cristos a trãit misterul pãtimirii,
morþii ºi învierii sale a dat naºtere la un itinerar de rugãciune, ritmat de
opririle la diferitele evenimente comemorate (staþiunile). Trecerea de la un loc
la altul, în contextul rugãciunii comunitare, a fost asumat ca experienþa unui
drum interior, care îl conduce pe cel ce se roagã la contemplarea misterelor
vieþii lui Cristos ºi ale Maicii Domnului.

Istoria ne-a transmis diferitele modele de „Calea Crucii”. Forma cea mai
cunoscutã, atestatã încã din secolele XVII-XVIII, aprobatã de pontifii romani
ºi înzestratã cu indulgenþã, fixeazã la 14 numãrul staþiunilor „Cãii Sfintei
Cruci”. Timpurile privilegiate pentru rugãciunea „Calea Crucii” sunt, în
special, zilele penitenþiale: zilele de vineri din timpul anului, timpul Postului
Mare ºi, în Triduum-ul pascal, Vi nerea Sfântã.

Cum se face „Calea Crucii”? Parcurgerea celor 14 staþiuni ale „Cãii Sfintei
Cruci” este precedatã de „Rugãciunea de pregãtire” ºi de recitarea „Actului de
cãinþã”. La fiecare staþiune, dupã enunþarea misterului comemorat, se spune:
„Ne închinãm þie, Cristoase, ºi te binecuvântãm”, „Cãci prin sfânta ta cruce
ai rãscumpãrat lumea”. Urmeazã meditarea staþiunii, care se încheie cu
rugãciunea „Tatãl nostru”, „Bucurã-te, Marie” ºi formula: „Doamne,
miluieºte-ne”, „Miluieºte-ne pe noi”. În locul acestei formule se pot folosi ºi
altele, în funcþie de tradiþia localã. La sfârºitul „Cãii Sfintei Cruci”, se spune
„Rugãciunea de încheiere” ºi o rugãciune dupã intenþia Sfântului Pãrinte,
pentru dobândirea indulgenþei. Aceastã rugãciune poate fi un „Tatãl nostru”
ºi un „Bucurã-te, Marie”, sau o altã rugãciune.

În cartea Ave Crux, spes unica, pr. Anton Farcaº a adunat, deja din timpul
când era în seminarul din Iaºi (1980-1986), 22 de modele pentru meditarea
suferinþelor ºi morþii lui Cristos pe cruce. Deºi diferite ca provenienþã, din
fiecare model transpar trãsãturile caracteristice ale spiritualitãþii „Cãii Sfintei
Cruci”: solidaritatea lui Cristos cu natura omeneascã, pânã la moartea pe
cruce; exemplaritatea lui Cristos suferind, curajos, blând, rãbdãtor, umil,
persecutat, trãdat, binevoitor, iertãtor; urmarea lui Cristos, care cere o par-
ticipare concretã la suferinþa sa; purtarea propriei cruci dupã exemplul lui
Cristos; necesitatea crucii pentru a lua parte la gloria învierii; lauda pãtimirii
rãscumpãrãtoare, mãrturisirea propriilor pãcate ºi invocarea milostivirii divine
pentru toþi oamenii.

Aceste modele adunate de pr. Anton Farcaº îi pot ajuta pe atâþia credincioºi
creºtini sã aibã mai mult folos sufletesc din recitarea rugãciunii „Calea
Crucii”. De fapt, „Calea Sfintei Cruci” este icoana vieþii noastre. La prima sta-
þiune suntem condamnaþi la moarte, iar la ultima, aºezaþi în mormânt. Dar
între aceste douã momente ale vieþii noastre, câte încercãri, lupte ºi necazuri,
vai, câte cãderi! În aceastã luptã, însã, nu suntem singuri. Sfânta Fecioarã
Maria ne urmeazã pe acest drum, aºa cum l-a urmat ºi pe Isus. Ea este mereu
atentã la ceea ce ni se întâmplã, este gata sã ne ridice când cãdem, sã ne
întãreascã atunci când am obosit.

ªtefan Lupu
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AUREL IºTOC, Sãrbãtorile Sfintei Fecioare Maria, Sapientia, Iaºi 2003
(280p).

La prima vedere, s-ar pãrea cã asistãm la o inflaþie a materialelor menite
sã ofere sugestii ºi sprijin pentru omilii ºi predicã. Numai la Editura „Sapi-
entia” au apãrut mai multe titluri în aceastã sferã. Acest fapt ne-ar putea face
sã privim cu suspiciune o nouã apariþie. ªi totuºi, cartea pãrintelui Aurel Iºtoc
îºi gãseºte cu prisosinþã loc printre materialele subsidiare necesare oricãrui
pãstor ºi catehet. Din douã motive: subiectul avut în obiectiv ºi modul de
prezentare. 

A devenit un loc comun sintagma cã „despre Maria niciodatã nu-i de ajus”.
Lucrul acesta este adevãrat, întrucât concentrarea meditaþiei ºi a reflecþiei
asupra sfintei Fecioare, mamã a lui Dumnezeu, ne situeazã în starea de
uimire, de bucurie ºi de recunoaºtere a celei mai mari minuni din istoria care
a învãluit vreodatã pãmântul: „Când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu
l-a trimis în lume pe Fiul sãu, nãscut din femeie, nãscut sub Lege, ca sã-i
rãscumpere pe cei care sunt sub Lege, ca sã primim înfierea” (Gal 4,4-5). 

Aflatã în fruntea celor sãraci ºi umili ai Domnului, care sperã cu încredere
mântuirea de la el ºi o primesc, ea este Fecioara care va zãmisli ºi va naºte un
fiu care va fi numit Emanuel (cf. Is 7,14; cf. Mih 5,2-3; Mt 1,22-23).
Împodobitã încã din prima clipã a zãmislirii sale cu strãlucirea unei sfinþenii
unice, Fecioara din Nazaret a consimþit cuvântului divin: „Iatã slujitoarea
Domnului, fie mie dupã cuvântul tãu” (Lc 1,38), a devenit mama lui Isus ºi,
îmbrãþiºând din toatã inima, fãrã a fi împiedicatã de vreun pãcat, voinþa
mântuitoare a lui Dumnezeu, s-a oferit total pe sine ca slujitoare a Domnului
ºi a cooperat la mântuirea omului în libertatea credinþei ºi a ascultãrii (cf. LG
55-56). Însoþitoare de o excepþionalã generozitate ºi slujitoare umilã a Dom-
nului, Maria ne este mamã în ordinea harului. În misterul Bisericii, numitã ºi
ea, pe drept cuvânt, mamã ºi fecioarã, sfânta Fecioarã Maria este cea dintâi,
oferind în mod neasemuit ºi unic exemplul de fecioarã ºi mamã. Contemplând
sfinþenia tainicã a Mariei ºi imitându-i iubirea, împlinind cu fidelitate voinþa
Tatãlui, prin primirea cu credinþã a Cuvântului lui Dumnezeu, Biserica devine
ºi ea mamã. Ea îºi atinge în preacurata Fecioarã desãvârºirea care o face sã fie
fãrã patã ºi zbârciturã (cf. Ef 5,27), în timp ce credincioºii se strãduiesc încã
sã creascã în sfinþenie, învingând pãcatul. 

Pe bunã dreptate, aºadar, Biserica o cinsteºte pe Maica preasfântã a lui
Dumnezeu printr-un cult deosebit. Acesta diferã în mod esenþial de cultul de
adoraþie care i se aduce Cuvântului întrupat, Tatãlui ºi Duhului Sfânt (cf. LG
60-66). Dar este un cult cu totul aparte, creºtinii alergând sub ocrotirea ei ºi
invocând-o în toate primejdiile ºi nevoile.

Pãrintele Aurel Iºtoc prezintã lãmurit acest cult adus sfintei Fecioare în
liturgia Bisericii de-a lungul anului liturgic. Sunt împreunate în acest volum
solemnitãþile, sãrbãtorile, comemorãrile obligatorii, dar ºi comemorãrile facul-
tative, printre care ºi ultima introdusã  în calendar, Sfântul Nume al Mariei,
la data de 12 septembrie. Sunt în total cincisprezece teme.

Expunerea este sistematicã, plurivalentã ºi clarã. Fiecare titlu se
articuleazã în ºase puncte: prezentarea istorico-liturgicã, documentele magis-
teriale ºi ale tradiþiei legate de evenimentul sau aspectul celebrat, tematica
liturgiei respective, aprofundarea textelor biblice, sugestii omiletice ºi exemple
menite sã uºureze sau sã clarifice expunerea. 

Incitându-ne sã meditãm la ceea ce Maria este înaintea lui Dumnezeu:
„plinã de har”; la tot ceea ce Dumnezeu a fãcut pentru ea: „Domnul este cu
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tine; binecuvântatã eºti tu între femei”; la cel pe care ea l-a nãscut în credinþã
ºi de la Duhul Sfânt ºi pe care îl iubeºte; ºi la tot ceea ce el este pentru ea:
„binecuvântat este rodul trupului tãu, Isus”, cartea de faþã ne ajutã sã înãl-
þãm cu umilinþã ºi încredere rugãciunea „...pentru noi, pãcãtoºii, acum ºi în
ceasul morþii noastre”. 

Alois Bulai


