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I. O COMOARĂ vEChE

Multe lucruri se prefac în alcătuirea vieţii popoarelor. Aceasta este 
în firea lucrurilor, fiindcă viaţa nu stă pe loc.
Sânt însă prefaceri şi prefaceri. Unele sânt prefacerile care se petrec de 
la sine, pricinuite de mersul orb al puterilor firii, în care omul nu are 
nici un amestec, iar altele sânt prefaceri în care intră voinţa omului. 
Pe unele din ele, voinţa lui le poate mânui, într’o măsură oarecare.
În ţara noastră, prefacerile din sânul vieţii neamului au pornit-
o cu un pas mai iute decât în viaţa altor popoare. Deşi, de obicei, 
popoarele sânt păstrătoare ale trecutului, totuşi, pe negândite, ele 
primesc în sânul lor prefaceri, de care fruntaşii lor îşi dau seamă 
abia mai târziu. Odată se trezesc că multe nu mai sânt cum erau 
acum o sută sau numai câteva zeci de ani.
Dacă atingerile dintre neamuri sânt azi mult mai dese ca înainte; 
dacă ele se împărtăşesc unele de la altele într’o măsură neînchipuit 
de mare, se înţelege că aceste prefaceri nu se pot înlătura. De la unul 
la altul, răzbesc nu numai lucruri noi, unelte de folosit la muncă, de 
care mai nainte nu se pomenea, ci şi cugetări şi rânduieli noi, care 
umplu capetele, pătrund în viaţă şi năzuiesc să schimbe multe din 
vechile rânduieli şi aşezări.
Cu toate că numim vremea noastră vremea naţionalismului; cu 
toate că îmboldirea naţională a fost şi este azi mai puternică decât 
altădată, fiindcă neamurile îşi dau seama de ele însele, mai bine ca 
altădată; cu toate că, în clipele de acum, sântem scuturaţi chiar de 
adevărate friguri naţionale; - totuşi popoarele sorb cu nemiluita 
unul de la altul şi, vrând-nevrând, gândurile şi rânduielile unora se 
amestecă cu ale altora. Am zice că, fără voia noastră, multe ziduri 
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de despărţire dintre neamuri sânt doborâte la pământ şi că, peste 
voinţa cârmuitorilor, ne apropiem şi ne facem mai asemenea unul 
altuia, ne internaţionalizăm.
Dacă multe din aceste prefaceri sânt legate de mersul înainte al 
omenirii şi s’ar putea spune că, prin aceasta, şi propăşim, totuşi nu 
se poate spune că toate prefacerile acestea ar fi tot una cu propăşirea. 
Nu; avem prefaceri care sânt de pagubă şi care ne dau îndărăt. 
Prin ele, pierdem moşteniri vechi ale trecutului. În adevăr, acest 
trecut aduce cu sine şi rânduieli sănătoase şi închegări vrednice 
din vremuri vechi. Acestea sânt şi ele ameninţate în fiinţa lor, prin 
şuvoiul de prefaceri care au năpădit peste noi. Dacă e aşa, nu avem a 
ne bucura şi, pe cât stă în puterea omenească de a stăvili, se cuvine 
1) să luăm cunoştinţă şi să ne dăm seamă că sântem păgubiţi prin 
ştirbirea unor vechi rânduieli şi a sănătoaselor moşteniri, iar 
2) odată ce am înţeles aceasta, să ne silim, din toate puterile, pentru 
a ne păstra moştenirea.
Una din acestea este limba noastră Românească, pe care preotul 
poet, cel sărbătorit nu de mult (2 Septemvrie) în Chişinău, a numit-
o moştenire sfântă...
Limba noastră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Pe care-o grăiesc ş’o cântă,
Pe la vatra lor, ţăranii.
În această poezie a sa, care se numeşte Limba noastră, Mateevici 
mărturiseşte hotărât că graiul nostru este un bun care ne vine din 
trecut, „limba vechilor cazanii,” şi se găseşte în bună păstrare la 
ţăranii noştri, „pe care-o grăiesc ş’o cântă, pe la vatra lor, ţăranii.”
Iată, aceasta este pentru noi o scumpă moştenire a trecutului! Pe ea 
trebuia s’o avem mai des înaintea ochilor şi despre ea se cuvine să 
stăm puţin de vorbă în cele ce urmează.
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II.  BISERICA şI LIMBA ROMâNEASCĂ 

Dintre moştenirile trecutului care au suferit la noi grele prefaceri, 
una este limba noastră Românească. Ea a încercat şi încearcă 
prefaceri care o smulg din vechile ei făgaşuri, îi dau altă înfăţişare şi 
o fac de nu mai seamănă cu limba care a fost.
Se înţelege, nu este vorba de limba de baştină, aceea care, fără 
schimbare, se află şi azi în vorbirea poporului, ca şi în vremurile 
lui Mihai Viteazul şi a lui Constantin Brâncoveanu, ci e vorba de 
limba oraşului, limba scrisă, care este cu mult prefăcută din starea 
ei de odinioară. În privinţa aceasta, limba Românească a suferit 
zdruncinări mai mari decât limbile altor popoare. Astfel, dacă 
citeşte cineva limba Franceză de acum 300 de ani, limba lui Bossuet, 
o găseşte la fel cu cea de azi. Ea stă neclintită în alcătuirea ei. Când 
o citeşti, nu ţi se pare că te întâlneşti cu o franceză atât de veche. 
La fel este cu limba Germană ori Italiană. Citeşti predicile lui Paolo 
Segneri, trăitor tot în vremea lui Bossuet, şi găseşti limba Italiană 
deplin aşezată, aşa cum o guşti şi azi.
Cu limba Românească nu mai este aşa. În curgere de o sută de ani, de 
când noi am intrat sub dogoreala limbii Franceze, vorbirea şi scrisul 
nostru atât s’au adăogat cu aluat străin, atât am primit chipuri de 
rostire deosebite de cele moştenite şi obişnuite (în funcţie de; or; vis-
a-vis; paralel cu, în loc de alăturea cu; concomitent cu, în loc de o dată 
cu), încât limba noastră de azi nici pe departe nu mai seamănă cu 
limba care a fost. Dacă înaintaşii noştri s’ar scula din morminte, nu 
ne-ar mai înţelege. Nu mai avem acelaşi fir al limbii, ca de la Bossuet 
la limba de azi.
Dar ce zic de înaintaşii noştri? Chiar Românii de azi nu ne mai pot 
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înţelege cu limba folosită azi în vorba şi în scrisul oraşelor. De ne-
am duce cu ea la Românii de peste Nistru, nu ne-am mai putea 
înţelege. De ne-ar auzi spunând: „nu parvin să mă acomodez cu 
transformările contemporane,” fără îndoială că s’ar uita lung la noi. 
Li s’ar părea că vorbim altă limbă. De fapt, şi este alta. Avem o limbă 
străină. Nu mai este vechea limbă Românească.
Aceasta însă trăieşte încă, şi noi nu încetăm a o înţelege, când ne-
o vorbeşte cineva. O găsim în graiul ţăranilor şi în vechile cazanii, 
adică în scrisul Bisericii.
Când cineva scoate la iveală limba care a fost, o înţelegem, dar nu ne 
mai înţeleg pe noi cei ce au vorbit-o odinioară sau cei ce o vorbesc 
încă la ţară. Astfel, când deschidem predicile lui Antim Ivireanul, 
de acum 200 de ani, care se rosteau în Bucureşti, descoperim în ele 
tot vorbirea de azi. Limba este aceeaşi. Doar câteva cuvinte sună la 
ureche mai deosebit. Deci, de atunci până acum, limba de baştină 
nu s’a schimbat. Schimbarea însă îndată îţi sare în ochi în limba 
oraşelor. Aici este marea plesnire între limba care a fost şi cea care 
este. Prin aceasta noi am făcut o ruptură în sânul limbii Româneşti. 
Peste vechea moştenire noi am pus o limbă franţuzită, care nici pe 
departe nu se mai potriveşte cu limba care a fost.
Cineva ar putea spune: În adevăr, aşa este; noi ne aflăm azi înaintea 
unei limbi, cu mult prefăcută de la cea care a fost. Ne putem da 
seamă de aceasta, ne putem chiar şi întrista, ca pentru pierderea 
unui însemnat bun al trecutului. Dar nu mai este nimic de făcut. 
Viaţa, în prefacerile ei, are nevoie de marfă nouă şi în chipul de a-
şi rosti cugetările. Îi trebuiesc mijloace proaspete de a-şi mărturisi 
gândurile care o frământă, a-şi împlămădi socotelile despre 
rânduielile nouă pe care le are de împlinit. Acestor nevoi deosebite, 
ea nu le mai poate face faţă cu „limba vechilor cazanii” ori cu cea 
„pe care o grăiesc şi cântă, pe la vatra lor, ţăranii.”
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Aceasta poate fi azi o frumoasă gâdilire a auzurilor noastre, dar nu 
mai poate fi unealtă de folosit în vorbirea noastră cea adăogată cu 
atâta aluat al vremurilor noastre. La o viaţă nouă, la stări cum n’am 
mai avut, la rânduieli care nu s’au mai pomenit, ne trebuie şi o limbă 
nouă. Cum am să le zic constituţiei, parlamentului, deputaţilor, 
senatorilor, proiectelor de legi şi atâtor altor noutăţi, pe care vremea 
voievozilor nu le-a pomenit?
Fără îndoială, într’o măsură oarecare, lucrurile sânt aşa. Cugetarea 
nouă, lucrul nou, rânduiala nouă cer şi cuvinte noi. Dar vorba este: 
1) dacă pentru toate acestea nu puteam găsi nimic în sânul limbii 
Româneşti de baştină; 2) dacă noi am prefăcut limba numai în 
graniţa acestor trebuinţe şi nu mult dincolo de ea.
Noi aici însă nu ne-am luat sarcina de a cerceta îndreptăţirea sau 
neîndreptăţirea acestui soi de prefaceri, ci numai a căuta să vedem 
ce are de făcut Biserica în faţa lor; dacă ea poate vedea în aceasta 
o stare unde are un cuvânt de spus, o greutate de dezlegat. În ce 
priveşte întrebarea dacă starea aceasta este bună sau ba, dacă ea este 
de neînlăturat, cum şi spun unii (vezi Al. Graur în Revista Fundaţiilor 
Regale, August 1937, pag. 346-365), - ne rostim noi aiurea (în revista 
Tinerimea Română, Bucureşti, Sept.-Oct. 1937).
Aici vom spune numai că limba trecută prin grele prefaceri, în 
vorbirea şi scrisul oraşelor noastre, de la o vreme vine şi ameninţă 
limba „pe care o grăiesc şi cântă pe la vatra lor ţăranii,” cum şi însăşi 
limba Bisericii. Atât sătenii, cât şi slujitorii Bisericii, se iau după limba 
franţuzită de la oraş şi părăsesc moştenirea scumpă a trecutului.
Dacă săteanului nu-i poţi cere socoteală şi mai greu îl poţi îndruma, 
fiindcă el este dus la vale de şuvoiul vieţii şi începe a-şi preface şi el 
limba după cea a boierilor de la oraş, - preotul însă e om cu carte. Cu 
el putem sta de vorbă altfel. Pe el îl putem face să înţeleagă mai bine 
darul frumos pe care Biserica îl are în limba cu care ea a lucrat până 
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acum în sânul neamului. De aceea, este o întrebare foarte sănătoasă 
şi la locul ei a sta de vorbă azi despre limba Bisericii. Preotul, având 
a apăra neamul de multe furişări străine în sânul lui, trebuie să-şi 
dea seamă de unele ca acestea şi deci să privească drept sarcină a lui 
şi pe cea privitoare la limba vechilor cazanii.
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III. PREOTUL CA ORgAN AL APĂRĂRII NAţIONALE

Atâtea bunuri ale trecutului sânt ameninţate să piară sau măcar să 
slăbească. Cine să le apere de pieire?
Aici vorbim numai de limbă, dar sânt de apărat atâtea bunuri şi 
rânduieli vrednice din trecut. Avem obiceiuri frumoase, jocuri, 
portul de altădată, măiestrii ţărăneşti în felurite lucrări de mână; 
avem o cuviinţă şi o rânduială a vieţii, aşa cum le-a făţuit cugetarea 
creştinească. Dar faţă de năvala vieţii care vine de la oraş, cine să 
le apere?
Cel întâi chemat la aceasta este preotul. În adevăr, el este organul 
vechilor rânduieli, în tot ce ele au ca frumoasă zestre din strămoşi, 
cum şi ca închegări izvorâte din îndrumarea creştinească asupra 
vieţii. Preotul este stegarul unei vechi gândiri, a celei care s’a aşternut 
asupra omenirii acum 2000 de ani. Aceasta e o lungă vreme. Multe 
s’au prefăcut tot acest timp şi tind să se prefacă încă şi mai mult 
acum, sub ochii noştri.
Se înţelege, prefacerile în bine nu sânt de alungat. Ţăranul lucra 
odată cu plugul de lemn. Este un pas înainte dacă acum lucrează cu 
cel de fier, dacă azi se mai deprinde a se folosi şi de tractor. Nu avem 
a sta împotriva unei noi înzestrări a gospodăriei ţărăneşti cu unelte 
pe care părinţii săi nu le-au cunoscut.
Dar asupra săteanului nu vin numai acestea. Vin îmboldiri spre o 
viaţă de lux, spre uşurătăţi care destramă viaţa lui. Vin mărfuri care 
stingheresc măiestria lui de a-şi face singur unele înzestrări casnice.
Dacă intri în casa unui ţăran şi găseşti oglinzi cu pervazuri de 
rând, cu încleieri nemernice; dacă găseşti la ei şifoniere, în locul 
dulapurilor obişnuite lucrate sănătos de meşterii satului, uneori 
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chiar cu oarecare înflorituri izbutite; dacă găseşti că podoabele 
obişnuite într’o casă sânt toate culese de la oraş; - unde mai rămâne 
pecetea satului? Unde mai rămâne trăsătura de adevărată măiestrie 
ţărănească ?
În asemenea împrejurare, satul rămâne o biată mahala a oraşului. 
Dimpotrivă, însă, satul are trăsătura lui. Strachina şi cofa înflorită, 
caierul şi alte lucruri dintr’o căsnicie plac vederii şi le privim ca 
amănunte ale vieţii de sat. Dacă toate acestea pier, pentru ca viata 
satului să fie o biată coadă a oraşului, - înseamnă că noi pierdem 
laturi ale vieţii noastre de baştină, care sânt sănătoase şi frumoase 
fire în viaţa noastră de popor.
Dacă acestea se sting, cine să simtă mai de-a dreptul pierderea lor? 
Se înţelege, înainte de toate, slujitorul rânduielilor vechimii care este 
preotul. El nu este în sat un om de ieri, de alaltăieri. El este făclierul 
credinţelor din vechi depărtări, care au străbătut prin veacuri până 
la noi.
Alţii pot să simtă ori să nu simtă pentru acestea, dar preotul trebuie 
să simtă cu toată inima soiul acesta de viaţă care s’a plămădit între 
noi. De aceea, nu numai trebuie să privegheze ca aceasta să nu piară 
din viaţa ţărănească, ci el însuşi trebuie să aibă în casa lui aceste 
trăsături ale vieţii ţărăneşti. Când la un preot de ţară vei găsi saloane 
ca la oraş, cu mese şi scaune de mahon, cu tot chipul şi lustrul vieţii 
de oraş, - vei simţi aceasta ca o abatere de la ceea ce trebuie să fie 
preotul în viaţa unui sat. El trebuie să aibă iubire către tot acest chip 
de întocmire al vieţii satului. Din pricina aceasta, casa lui trebuie să 
fie cel mai izbitor chip al podoabelor desăvârşite din viaţa sătească.
Frumuseţea gospodăriei ţărăneşti să iasă la iveală mai întâi în casa 
preotului. Cine va intra în ea, să guste o veche viaţă Românească. 
Să te simţi numaidecât năpădit de o desfăşurare de lucruri casnice, 
care sânt cu totul altele decât cele de la oraş.
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Viaţa deplin şi adevărat Românească să fie sorbită în toată 
bogăţia ei, în chipul cel mai înalt, din casa preotului. Aici să simţi 
adevărata viaţă naţională, în toate adâncimile ei din trecut; aici 
să te simţi scăpat din cuşca internaţională a vieţii de oraş şi să te 
desfătezi de toate măiestriile pe care poporul nostru le foloseşte în 
împodobirile pe care s’a priceput să le presare în toate gospodăriile 
sale mai cuprinse.
În casa preotului să găseşti largi divanuri din proaspete scânduri 
de molift, răspândind un plăcut miros de răşină. Largi velinţe 
de împletitură ţărănească să se aştearnă peste ele. Pe poliţe, pe 
prichiciurile sobelor, pe pervazuri de ferestre, să vezi înşirări de 
gutui şi mere domneşti, care-ţi împrăştie mireasma lor. De grinzile 
tavanelor să vezi atârnând smocuri de sulcină, de busuioc, ştiuleţi 
de păpuşoi, care dau dulceaţa vieţii câmpeneşti şi te fac să guşti 
farmecul holdelor şi al câmpiilor.
Când vei păşi într’o casă şi vei găsi în ea uneltele micilor industrii 
ţărăneşti, numaidecât îţi vei da seamă că aceasta este însăşi viaţa 
din vechime a neamului nostru. În tine vor zvâcni atunci coarde 
de mult amorţite şi se vor trezi puteri negândite. Mai cu seamă, 
atunci va tresări în tine toată vioiciunea de Român. Te vei simţi 
atât de bine şi vei înţelege că aceasta este viaţa noastră adevărată, 
pe când cealaltă este o viaţă prefăcută prin multe adaosuri, care 
nu-s ale noastre.
Dar pe toate acestea când le vei găsi în casa unui preot, îl vei preţui 
ca pe un adevărat paznic al comorilor naţionale; nu a celor uitate 
în muzee, ci a vieţii care curge încă între noi şi pe care de atâtea 
ori o uităm. Te vei simţi bine în casa acelui preot şi va trebui să 
spui că aceea este adevărata casă Românească. Vei mărturisi că în 
ea pluteşte duhul veacurilor şi-ţi va plăcea mai mult decât oricare. 
Toate podoabele de salon, care se găsesc în casele boierilor, toate 
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încrustările lor cu fildeş şi sidefuri de pe mese şi scaune din lemn 
scump şi de departe nu vor avea atâta răsunet în sufletul tău 
ca lemnul unsuros al moliftului, de o netezime neîntrecută, cu 
vine roşiatice, din care chifteşte încă răşina plăcut mirositoare. 
Înfloriturile cu cuiul înroşit în foc pe picioare de scaune, de mese, 
pe cofe dau o înfăţişare de toată frumuseţea şi dulceaţa, care pot sta 
alăturea cu toate luxurile oraşului. Pe când însă pe acelea le simţi 
ca străine, putând sta deopotrivă în casa unui Grec, Armean, Rus 
şi a altor străini, pe acestea le simţi şi le guşti ca pe o dulce cântare, 
izvorâtă din măduva neamului tău. Fiinţa ta se găseşte pe sine 
tocmai în mijlocul acestora, dar nu poate simţi nimic Românesc în 
mijlocul luxului obişnuit.
Apoi, când preotul este vechiul însoţitor al acestei vieţi din veacuri 
trecute, e cel dintâi care se cuvine să se împătimească de o asemenea 
viaţă, s’o guste şi să se silească a se împrejmui cu ea. Casa preotului 
trebuie să fie locaşul vechii închinări naţionale.
Fără îndoială, preotul care va face aşa va fi mult ridicat în ochii celor 
mai aleşi oameni. Va fi dovedit ca o fiinţă de gust, de vie simţire, 
închinător al trecutului şi cinstit paznic al comorilor care sălăşluiesc 
între noi din vremuri apuse.
Care a fost mărirea lui Creangă? Aceea că a scos la priveala lumii 
vechea limbă a ţăranilor. Ea a fost preţuită şi gustată ca atât de 
curată şi de dulce! A părut ca o descoperire pentru orăşeanul uns 
cu pomezi străine şi deci mai depărtat de podoabele dulci şi vechi 
ale neamului.
Pe alt ogor, dar cu aceeaşi inimă, face azi la fel Păr. G. N. Dumitrescu 
din Bistriţa, Mehedinţi. Ajutat de soţia sa, culege toate cântecele, 
zicerile, poveştile şi alte bucăţi literare folosite în poporul din acel 
ţinut. Ele sânt date la iveală în revista Izvoraşul. Este un nou chip de 
a gusta darurile ascunse în sânul poporului nostru.
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Tot astfel de griji şi doruri se cuvine să aibe preotul pentru a scoate 
la iveală podoabele casnice ale poporului, trăsăturile vieţii lui, după 
ţinutul în care trăieşte. Făcând astfel, preotul îndeplineşte o faptă de 
mare vrednicie.
Când astfel de griji vor ieşi la iveală nu ca fapte răzleţe ale unui 
preot sau altul, ci ca o muncă a celor mai mulţi, atunci preotul va 
străluci în sânul neamului ca un străjer al frumoaselor zăcăminte 
sufleteşti din sânul poporului nostru. Preotul se va încărca astfel 
de o slavă, de o preţuire pe care nu le vor putea avea niciunele din 
celelalte tagme ale noastre.
Este însă în chemarea preotului să facă aceasta, pentru că prin el, 
mai mult decât prin alţii, trăiesc între noi deprinderile din vechile 
moşteniri ale trecutului. El este cel ce însoţeşte şi sfinţeşte traiul 
omului în toate împrejurările mari ale dăinuirii lui pe pământ.
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Iv. PREOTUL CA APĂRĂTOR AL LIMBII ROMâNEşTIPREOTUL CA APĂRĂTOR AL LIMBII ROMâNEşTI

Dacă preotul se cuvine să fie apărătorul vieţii naţionale, în toate 
îndeletnicirile vieţii unde ea iese la iveală, de asemenea trebuie să 
fie apărătorul cel mai chemat al limbii Româneşti. În adevăr, limba 
aceasta este un legământ sufletesc între noi. Este şi ea o moştenire 
a trecutului şi un bun al neamului. Printr’însa, cei ce sântem ne 
împărtăşim de la cei ce au fost. Prin ea ne spunem ce bate în inimile 
noastre. Când putem să ne spunem un gând, înveşmântat într’un 
grai al vechimii, el este mai gustat şi are mai mult farmec. Când ai 
zis: „se potriveşte ca nuca’n perete,” cugetarea răsună mult mai viu 
decât dacă ai spune: „una cu alta nu concordă deloc.” Tot aşa, când 
ai spune: „nu trebuie să lucrezi de capul tău” e mai viu decât dacă 
spui: „nu se cuvine să procedezi arbitrar.” Da, limba Românească 
este legată de sufletul nostru din însăşi copilăria noastră. Din 
pricina aceasta, vorbirea în graiurile ei este mai adâncă decât toate 
cataplasmele şi plasturile din alte limbi pe care le-am aşterne peste 
vorbirea noastră din vechime.
Dar asta cine trebuie s’o simtă mai mult? Mai întâi preotul, pentru 
că el este cel ce, în toate slujbele sale, trebuie să mânuiască vechea 
limbă Românească. În adevăr, noi în Biserică avem limba sutelor 
de ani trecuţi, astfel că într’însa găsim vechea silinţă de a spune pe 
Româneşte cugetările mari şi sfinte care au fost propovăduite între 
noi. De aceea, preotul trebuie să simtă mai nainte decât alţii această 
dulceaţă a limbii Româneşti şi el cel dintâi să se neliniştească dacă 
vede că bat vânturi pentru părăsirea ei.
În limba cărţilor bisericeşti, noi avem o comoară pe care trebuie s’o 
preţuim şi din care să ne îmboldim. Oricât se va spune că e plină 
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de slavonisme, să ne gândim că în ea avem aşternute cele dintâi 
silinţe de a da cugetările Creştineşti în graiul poporului. Aceasta 
nu a fost lucru uşor. Deci după cum Biblia lui Luther a fost preţuită 
în neamul lui, pentru că a însemnat cuprinderea limbii Nemţeşti în 
scris, din întreaga împrăştiere a vorbirii Germane, şi prin aceasta i-a 
făcut vânt să fie scrisă în felul acela; după cum Divina Commedia a lui 
Dante a avut ca urmare strângerea limbii Italiene într’un snop ales, 
din risipirea ei în atâtea ramuri, şi prin aceasta a închegat-o ca limbă 
a tuturor Italienilor, - aşa şi limba din scrierile noastre bisericeşti 
este brâul care ne încinge pe toţi, ca trunchi de oameni care vorbim 
aceeaşi limbă pe pământul Românesc. Deci limba aceasta este firul 
care trece prin noi toţi şi ne face de ne simţim una.
Limba aceasta însă este mai întâi în mâna preoţilor, fiindcă ei 
o folosesc mai des. S’ar putea ca tocmai ei s’o lase în paragină, să 
nu simtă pentru ea, să se dea după limba altora? Dimpotrivă, ei se 
cuvine să târască pe alţii spre vechea limbă Românească.
Dacă nu izbutesc în aceasta, măcar una se va putea: De câte ori 
preotul va deschide gura, din buzele lui să se audă un grai cum nu 
se mai aude de la altul. Să se simtă că preotul nu s’a molipsit de loc de 
boala vorbirii franţuzite. Atunci el va fi cunoscut şi preţuit ca un 
martor şi paznic al vieţii care a fost şi din care am ajuns cu limba 
aceasta până în ziua de astăzi.
Cineva îmi povestea odată despre romanul Înstrăinaţii al lui Dumitru 
Moruzi de la Iaşi. Spunea că citirea lui îi este parcă ar auzi glasul 
bunicii sale. Aceasta din pricina limbii Româneşti în care acea carte 
a fost scrisă.
Aşa să fie vorbirea fiecărui preot. Cine ne va auzi să i se pară că prin 
noi vorbeşte toată Românimea trecutului. Să se vadă că noi nu ne-
am dat la brazdă, că noi nu putem fi luaţi la vale de şuvoiul înnoirilor 
primejdioase, ci că, prin glasul nostru, sântem ca şi cum ne-am ţinea 
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de mână cu voievozii, cu Antim Ivireanul, cu Mitropoliţii Varlaam şi 
Theodosie, cu cronicarii, ba şi cu vechii colonişti ai lui Traian, de la 
care şi azi avem în graiul nostru unele vorbe şi rostiri, aproape ca şi 
atunci (dă-mi pâne, dă-mi apă, mi-i sete, mi-i frig, e cald, calul fuge).
Eminescu era de faţă la pomenirea lui Grigore Ghica, făcută la Iaşi în 
1876. Când a auzit rugăciunile preoţilor de la slujba înmormântării, 
a tresărit de vie simţire şi a spus că aceea este adevărata limbă 
Românească.�

Apoi, dacă preotul are această moştenire, dacă mai cu seamă el o 
mânuieşte, dacă e mai deprins cu ea, - înseamnă că el e cel dintâi 
dator s’o apere, fiindcă o gustă şi-o ştie mai bine ca alţii.

1. D. Murăraşu, Naţionalismul lui Eminescu. Bucureşti, 1932, pag. 188.
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v. PREOTUL CĂzUT îN PRIMEjDIE

Din nefericire, lucrul acesta nu se adevereşte. Preotul, ca şi alţi 
ostenitori în ogorul neamului, a căzut pradă şuvoiului de cotropire 
a limbii Româneşti şi se lasă luat la vale de toate vorbele străine care 
au năpădit peste noi. În loc de a se uita în limba cărţilor bisericeşti, 
el mai degrabă se ia după scrisul ziarelor şi vorbeşte cu înstrăinările 
de acolo.
E păcat, fiindcă, fără doar şi poate, ne lepădăm de o cinste care ne-ar 
ridica în ochii tuturor. Această grijă au avut-o înaintaşii noştri din 
veacurile mai de demult. Unde n’au izbutit, este că n’au putut mai 
mult. Dar noi, cei ce avem azi mai multă învăţătură, mai mult chip 
de a cunoaşte largurile limbii Româneşti, cu atât mai mult trebuie 
să ne silim a fi buni urmaşi ai Mitropolitului Simeon Ştefan de la 
Alba-Iulia, care s’a silit în privinţa aceasta. Avem proptea, pentru 
a lucra astfel, pe însuşi nemuritorul Eminescu. Numai să citească 
cineva capitolul despre limba naţională în cugetarea lui Eminescu, 
din pomenita carte a Profesorului Murăraşu din Bucureşti, şi va găsi 
acolo toate temeiurile de a lupta pentru buna păstrare şi folosire a 
limbii bisericeşti.
Limba noastră bisericească ne scoate înainte un ogor grozav de 
întins. Numai să ne apucăm să-l cercetăm cu de-amăruntul, şi vom 
vedea ce adâncuri ale limbii Româneşti descoperim în ea.
Doar cărţile slujbelor noastre bisericeşti sânt foarte multe. Ele 
înseamnă tot atâtea opintiri de a da pe graiul nostru cugetările de 
înaltă simţire Creştinească rostite prin măiestria limbii Greceşti.
Cum să găseşti chipuri de rostire la fel în limba Românească? Totuşi 
vechii noştri ostenitori pentru turnarea pe Româneşte a cărţilor de 
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slujbă au dat dovadă de atâta mlădiere în folosirea limbii noastre, 
încât este numai de mirat cum au putut găsi atâtea rostiri. Dar, pe 
de altă parte, te minunezi şi de limbă şi trebuie să spui: Da’ bogată 
mai este limba noastră!
Aceasta o vei spune însă numai după ce vei sta cu luare aminte 
înaintea acestor cărţi şi le vei citi cu condeiul în mână. De pildă, să 
citească cineva slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos şi va 
vedea că în ea se găseşte o limbă de o bogăţie pe care n’a cunoscut-o.
Apoi, când noi ne vom înfăţişa cu această limbă înaintea poporului, 
fără doar şi poate că va trebui să tresară pentru aşa aur adevărat, 
care se află în adâncimile ei.
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vI. ORBUL gĂINILOR PE OChII ROMâNILORORBUL gĂINILOR PE OChII ROMâNILOR

Mulţi însă nu vor sta îndoielnici, cetind aceste cuvinte şi vor spune 
că nu se poate să faci faţă cu vechea limbă slavizată, din cărţile 
noastre bisericeşti, nevoilor de cugetare nouă ale vieţii de azi. În 
această privinţă însă, mai bine ca orice dovedire teoretică va fi fapta. 
În adevăr, noi putem avea un dreptar foarte bun. Numai să ia cineva 
în mână pe Antim Ivireanul, de care ne despart 200 de ani încheiaţi, 
şi va vedea că ne putem înfăţişa foarte bine în faţa obştei de azi cu 
limba de atunci. E adevărat, găsim în ea slavonismele pe care cu 
toţii le înţelegem, fiindcă le avem în limba de toate zilele. Despre o 
aşa limbă, vei spune ce spunea cel pomenit de mine mai sus, despre 
limba din cartea lui Dumitru Moruzi. Da, fiindcă la Antim Ivireanul 
avem limba care se vorbea acum 200 de ani în Bucureşti şi care 98% 
este limba de azi. Cine deci va citi pe Ivirean va căpăta încredere că 
se poate vorbi şi azi cu limba Bisericii şi că tot ea poate fi brâul care 
să încingă tot neamul Românesc într’o singură vorbire înţeleasă de 
toţi. Să rămâie vorbirea franţuzită de azi numai pospaiul care se 
cojeşte uşor şi cade la cea mai slabă atingere.
Prin aceasta, se va adeveri că adevărata limbă Românească, cea care 
ca un râu de apă dulce curge printre toţi Românii, este tot „limba 
vechilor cazanii,” ca şi acea „pe care-o grăiesc şi cântă pe la vatra 
lor ţăranii.”
Acestea sânt cele două izvoare ale noastre şi din ele să ne adăpăm. 
Să fim noi, preoţii, marea trâmbă de grăire Românească. Vom fi prin 
aceasta luptători fără sabie şi puşcă, dar apărători deplini şi adevăraţi 
ai acestei duioase moşteniri a trecutului, care este limba noastră de 
la Traian până azi.
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vII. îNChEIERE

Oare este puţin lucru a năzui spre asemenea cinste? Nu, dar, peste 
lauda oamenilor, ne-am încărca de vrednicia de a nu lăsa să se 
piardă bunuri scumpe, de care nu toţi îşi dau seama. Pentru aceasta 
însă trebuie să muncim. Să facem însă aceasta cu plăcere şi vom 
avea mulţămirea că am slujit neamul în trăsături alese ale lui, pe 
care datori sântem să nu le lăsăm să se piardă.
Să nu se socotească acestea drept simţiri de inimă stingheră, care nu 
păşeşte alăturea cu mersul firesc al mulţimii. Nu; şi în alte Bisericii 
au răsărit gânduri la fel, tocmai pentru că ea este străjera firească a 
bunurilor unui neam, a tot ce are mai curat în sânul lui.
Aşa a luptat, în Biserica lui, Mitropolitul Filaret al Moscovei. Acest 
mare bărbat al Bisericii Ruseşti, cunoscut prin multe lucrări ale lui, 
a avut şi această trăsătură. A căutat să folosească în predicile lui 
limba Rusească cea mai curată şi mai deplin Slavonească. A muncit 
pentru aceasta, răscolind vechile scrieri de limbă Slavonă în care 
găsea limba neaoşă a neamului.
Toate acestea se găsesc amănunţit date la iveală de traducătorul 
francez al predicilor lui, Serpinet. Cine vrea amănunte, le găseşte 
şi în cartea mea, Privelişti din câmpul Omileticii (Bucureşti, 1937, la 
capitolul despre Mitropolitul Filaret).
Închei aceste rânduri cu via dorinţă ca aceste cuvinte ale mele să 
nu răsune în pustie. În adevăr, eu propovăduiesc aceste gânduri de 
multă vreme, ca grăitor al obştilor Creştineşti şi ca profesor. Totuşi, 
până acuma nu văd că se prinde ceva de sufletul preoţilor. Ei se iau 
după scrisul ziarelor şi aşa îşi făuresc o limbă care-i depărtează cu 
totul de la cinstea pe care cei dintâi ar trebui să şi-o capete în sânul 
neamului Românesc.
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La lucru, deci, pe calea aceasta, şi vom fi dobândit păstrarea unui 
bun al neamului, iar tagmei noastre îi vom fi adus o aleasă cinste!

Editura Revistei Teologice, Sibiu, 1938


