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„Căci toţi trebuie să ne
înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hris
tos, pentru ca fiecare să-şi
primească răsplata după
binele sau răul pe care-1
va fi făcut când trăia în
trup".
2 Corinteni, 5, 10.

Cenzurat.

1- GHEORGHE BOGDAN DUICĂ
A trecut o săptămână dela moartea Iui, şi totuş gândul
nostru nu se poate obicinui cu această despărţire, atât de ful
gerătoare şi dureroasă. Căci este sigur, că deodată cu el s'a
stins una din acele mari şi excepţionale lumini ale ştiinţei ro
mâneşti, care ar fi onorat cu prisosinţă cultura oricărui popor
din apusul Europei.
Datorită unor privilegii spirituale, — caracteristice familiei
Bogdanilor din Braşovul cultural, — savantul dela Cluj se im
pusese foarte de vreme atenţiunei publice,
prin talentul şi erudiţiunea sa surprins
zătoare.
O fotografie preţioasă ni-1 arată în
tovărăşia lui Gh. Coşbuc şi S. Albini din
redacţia „Tribunei" dela Sibiu, în ale că
rei coloane curajoase, începuse să apară
scrisul' lui tânăr,' îndrăzneţ, şi de-o fac
'':f'4'' ••*.'J*-CT-.'-'-.y>
tură originală, ce trezia interes şi admi
raţie. De atunci ziaristica rămăsese una
din pasiunile mari, ce l-au stăpânit atât de
indelebil, încât şi tristul anunţ de moarte
din „Telegraful Român" a ieşit deodată
cu articolul lui simbolic despre „Şcoala
sătească", dat personal redactorului cu
două zile înainte de a se sfârşi.
în fond, Bogdan-Duică a fost, cum
o dovedise din tinereţe, un spirit cu note
de universalism, capabil să îmbrăţişeze
şi să exploreze cu rezultate bogate cele
mai variate câmpuri intelectuale. Minte
ascuţită şi comprehensivă, — ca puţine
altele — pătrundea repede în tainele ştiin
ţelor, lămurind victorios probleme, cari
pentru atâţia păreau insolubile sau a s 
cunse încă în tenebrele misterelor.
Iubirea organică pentru carte, memo
ria uriaşă şi puterea neîntrecută de creaţiune, au constituit dela început mijloacele eminente, cari au dat
activităţii lui aspecte atât de numeroase şi rodnicii atât de în
tinse. Cultura imensă, acumulată pe urma unor lecturi şi studii
d e neegatetă răbdare benedictină, l-au pus în situaţia de a aborda
subiectele cu "o competinţă, ce creştea zi de zi, şi căreia dela
•o vreme nu-i putea rezista nici o împotrivire ştiinţifică.
Mă gândesc de pildă la cele dintâi lucrări de istorie „Pro
cesul Episcopului ioan Inochenţie Clain" şi „Călugărul Vasarion
Sărai", cari deşi scrise cu aproape 4 0 de ani în urmă, se citesc
tot aşa xle bine şi astăzi, atât de serioasă este metoda şi de bo
gată documentarea tor. Toată opera lui Bogdan-Duică este do
minată d e această severă disciplină de gândire, întemeiată pe
neînchipuit de meticuloase cercetări, pe analize bogate, şi con
cluzii limpezi, cari «înlătură îndoielile şi dau impresia ultimului
cuvânt în materie. De aceea monografii, ca Istoria ţărănismului,
Istoria literaturii române moderne, Viaţa lui Gheorghe Lazăr, Simeon Bărnuţiu, Ioan Barae, vor rămânea tot atâtea monumente
impunătoare de muncă ştiinţifică, executate în condiţii de auten
tic spirit apusean.
Dar Bogdan-Duică n'a fost numai academicianul plin de
ştiinţă, scrutătorul fără odihnă de manuscrise şi biblioteci, sau

profesorul deschizător de perspective, respectat de colegi şi iu
bit de studenţi. Temperament viu, sensibil şi activ, el s'a sim
ţit deopotrivă de bine şi afară în larg, unde se frământă viaţa
naţiunii cu toate valurile ei cotidiane. Nu s'a mulţumit să fie
numai un spectator filosofic al acestui zbucium colectiv, ci s'a
angajat printre cei dintâi luptători de elită ai neamului nostru,
dând revendicărilor politice româneşti temeiuri mai solide prin
motivarea lor istorică, literară şi culturală. Format în şcoala
„Tribunei", el era un apostol înflăcărat
al panromânismului, care zidit pe unita
.1
tea culturală, ca etapă logică de pregă
tire, va duce în clipa istorică la unitatea
politică a tuturor Românilor. în cea mai
grea, dar şi cea mai strălucită epocă,
a Memorandului, Bogdan-Duică, împre
ună cu regretatul Ion Rusu Şirianu, era
la „Tribuna" animatorul de fiecare zi al
bătăliei glorioase ce se dedea în capitala
Ardealului, iar mai târziu, ca trimis al
comitetului naţional, alerga la Sârbi şi
Croaţi spre a-i câştiga pentru marele con
gres al naţionalităţilor, care se ţinu la
Budapesta în primăvara anului 1895. Stânjinit în libertatea lui de mişcare, el pă
răseşte Ardealul în acelaş an şi trece în
Bucovina, unde face gazetărie la Cer
năuţi, purtând în acelaş entusiasm sfânt
drapelul idealurilor româneşti. De aici el
se îndreaptă în fine spre Bucureşti, unde
găsindu-şi o catedră definitivă la liceul
Mihai Viteazul, continuă fără nici o re
zervă, aceeaş luptă dârză şi inteligentă
pentru triumful cauzei naţionale.
Războiul mondial îl găseşte în pos
tul avansat şi însemnat de secretar ge
neral al Ligii culturale. Şi ce acţiune fru
moasă, luminată şi patriotică a desvoltat el aici, cu acel simţ
admirabil al rostului covârşitor, ce-1 juca Liga în hotărârile de
cisive ale Ţ ă r i i ! Desprindem în grabă acest crâmpei minunat din
adresa ce urma să fie trimisă Regelui Carol la 1 Septemvrie
1914: „Noi rugăm pe Maiestatea Voastră să porunciţi toate jert
fele ce le merită neamul nostru, cât este aşezat împrejurul Ţării,
şi care trebuie susţinut ca zid de apărare pentru ea, şi ca te
melie de putere nouă. Acum ni se pare sosit prilejul ca România
să devină o putere, al cărei cuvânt să nu fie ascultat numai a s 
tăzi, sub povara respectului de înţelepciunea şi a spaimei de
puterea Maiestăţii Voastre, ci să fie ascultat în vecii vecilor.
Rugăm pe Maiestatea Voastră să porunciţi toate jertfele de ne
voie pentru ca România să devie marea putere a regiunii car
patice".
Visul s'a împlinit şi Bogdan-Duică a fost chemat să ilus
treze noua Universitate românească a Daciei superioare. Cu in
tuiţia lui fină şi sigură, el şi-a dat seama, că domnia noastră
aici trebue să se razime pe două coloane de granit: Ştiinţa şi
credinţa. S'a angajat deci, cu încredere tinerească, la această
vastă şi magnifică operă spirituală.
(Continuare în p a g . 3 ) .

FUNERARIILE PROF. GH. BOGDAN DUICĂ
Dumineca trecută s'a făcut la Si
biu înmormântarea profesorului u n i 
versitar Gheorghe Bogdan-Duică,
La amiază rămăşiţele regretatului
cărturar aduse dela Braşov au fost
d e p u s e în palatul „Astra", de u n d e
d u p ă un scurt serviciu au fost ri
dicate şi aşezate la catedrala ortrdoxă.
în jurul catafalcului s'au depus
peste 4 0 coroane şi jerbe trimise de
dl Gh. Tătărescu, preşedintele c o n -

siliului de miniştri, Dr. Anghelescu,
ministrul instrucţiunii, Academia Ro
mână, Societatea Scriitorilor, profe
sorii dela Universitatea din Cluj, soc.
studenţeşti, organizaţiile liberale din
Sibiu şi Tg.-Mureş, î. P . Sf. Mitro
politul Nicolae Bălan, etc.
Un mare sobor de preoţi, în frunte
cu Mitropolitul Nicolae, slujeşte p r o 
hodul în prezenţa unui mare n u m ă r
de intelectuali.

Cuvântarea î. P. Sf. Mitropolit Nicolae.
î. P . S. face o succintă şi frumoasă
caracterizare a personalităţii r ă p o s a 
tului. Gh. B o g d a n - D u i c ă a fost o fi
g u r ă excepţională în cultura noastră
naţională. Cu o inteligenţă scăpără
toare şi criticism sever, dar obiectiv
a dat literaturii noastre opere de o
valoare netrecătoare. A luat parte a c 
tivă la toate manifestările noastre de
afirmare culturală şi naţională şi cu
vântul lui cu amploare documentată a
dărîmat de nenumărate ori a r g u m e n -

tele şubrede ale adversarilor. Spirit
sclipitor, energie pururi activă, ca
racter integru s'a dovedit în tot cursul
vieţii sale. Dar pentru noi are o dublă
importanţă întrucât a fost şi omul
bisericii, dedicat cu trup şi suflet bi
sericii noastre străbune servind cu
devotament şi chiar cu entusiasm
toate problemele de afirmare ale b i 
sericii noastre. Pentru aceasta bise
rica noastră îi rămâne vecinie recu
noscătoare.

Cuvântarea dlui Al. Lapedatu, Ministrul Cultelor.
O jumătate de veac aproape, Gh.
B o g d a n - D u i c ă , şi-a avut în viaţa p u blică-naţională a neamului nostru de
dincoace şi dincolo de Carpaţi, un
rol al său propriu, bine şi general
c u n o s c u t şi apreciat. Căci şi pe acest
teren a fost, incontestabil, o excep
ţională personalitate.
încadrat, de tânăr încă, de pe
băncile şcoalei, în lupta de apărare
a fiinţei naţionale a Românilor ciscarpatini, el nu aducea, în această
luptă, ca alţi semeni, numai devota
ment, însufleţire şi talent, ci şi cali
tăţi rare pe acea vreme la noi, cari
îl ridicară, dela început, deasupra al
tor contemporani şi îl scoaseră în atenţiunea opiniei p u b l i c e :
O cultură bogată şi variată pe
care n'a încetat o clipă a şi-o spori
şi selecta mereu — o putere de m u n c ă
şi de jertfire de sine care nu s'a d e s minţit un moment chiar în toată viaţa
sa, — un spirit critic, acut şi p r o 
fund, care-1 făcea să privească şi să
pătrundă p â n ă în miezul lucrurilor,
— o convingere sinceră pe care a
p u s - o totdeauna, la baza acţiunilor
sale politice, chiar şi acelor mai p a 
sionate şi mai vehemente, — un cu
raj civic şi polemic care nu ştia să
cruţe pe nimeni, dar absolut pe ni
meni, — idei şi concepţii pururea în
p a s cu vremea şi deci inovatoare şi
promovatoare de progres...
Toate aceste calităţi, prin care s'a
afirmat în tinereţele depărtate şi le-a
păstrat şi manifestat, nealterat, dealungul unei activităţi publice-naţionale de peste o jumătate de veac,
p â n ă în pragul bătrâneţelor, cari, vai,
i-au deschis atât de neaşteptat şi de
dureros mormântul.
Cum a debutat la Tribuna din
Sibiu aşa a fost la Gazeta Bucovinei
din Cernăuţi şi a r ă m a s la ziarele
naţionaliste din capitala R o m â n i e i :
apărător hotărât, devotat, curagios şi
fără rezerve al cauzeior şi intereselor
naţionale şi culturale ale poporului
r o m â n e s c , desmorţind conştiinţele adormite şi descătuşând sufletele obidite.
în lupta aceasta neprihănită şi
neobosită a dat şi a primit lovituri,
a cauzat şi provocat dureri şi jigniri
şi a săvârşit de sigur, lucru ome
n e s c fiind, nedreptăţi şi greşeli. Dar
c u aceeaşi sinceritate şi onestitate cu

care Ie-a săvârşit, Ie-a recunoscut şi
a făcut totul ca adversarii să le iei te
şi să le uite, d u p ă cum însuşi le-a
iertat şi le-a uitat p e ale acestora.
De aceea a şi fost mai mult stimat
şi iubit, decât detestat şi vrăşmăşit.
într'un cuvânt, — un luptător de rasă,
un mare luptător, care şi-a înscris
cu cinste şi vrednicie, numele în isto
ria luptelor pentru redobândirea d r e p 
turilor şi libertăţilor naţionale şi p o 
litice ale poporului românesc de din
coace de munţi.
D u p ă ce a trecut în ţară şi şi-a
dobândit completa libertate de acţiu
ne, a luptat cu toată ardoarea şi vi
goarea, în cadrele Ligii pentru u n i 
tatea culturală a tuturor Românilor •
şi a mişcărilor naţionale iredentiste
de aci. In aceste lupte şi mişcări şi-a
avut locul şi rolul său- de frunte şi
de merit, p â n ă la deslănţuirea furtunei celei mari, când a trebuit să în
dure calvarul suferinţelor cu care i- a
fost dat să-şi încununeze frumoasa
şi rodnica activitate, luat fiind ca o s 
tatic de vrăjmaşii ce invadaseră Bu
cureştii şi deportat apoi în Bulgaria.
D u p ă unire, ca toţi cei ce au avut fericirea să vadă realizarea idea
lului nostru naţional, a continuat, cu
aceeaşi hotărîre şi vigoare, lupta p e n 
tru nouile trebuinţe şi revendicări p o 
litice, sociale şi culturale ale Româ
niei întregite. Iar când a simţit ne
cesitatea să se fixeze, în viaţa p u 
blică, în cadrele unui partid, după
experienţe şi decepţii de câţiva ani,
a venit şi s'a aşezat, statornic şi de
votat, în casa partidului naţional-liberal, pe care de zece ani de zile îl
onorează cu numele şi reputaţia şi-1
slujeşte cu munca şi devotamentul său.
Fericit că a avut în rândurile sale
pe unul din cei mai buni şi meritoşi
fii ai neamului, pe unul din cei mai
vrednici şi mai aprigi luptători ai idea
lului naţional, pe unul din cei mai
însemnaţi şi vestiţi cărturari ai ţării,
— partidul naţional-liberal şi guver
nul său se înclină, azi, cu respect şi
gratitudine, in faţa mormântului lui
Gh. Bogdan-Duică şi aduce prin gla
sul meu, prinos omagial memoriei
sale. Iar preşedintele partidului şi g u 
vernului se asociază, cu emoţie, la
durerea sinceră şi profundă ce în
conjoară în aceste momente, ale su
premei despărţiri, rămăşiţele sale p ă 
mânteşti.

Cuvântarea dlui Rector FI. Ştefănescu-Goangă.
în numele Universităţii Regele Ferdinand din Cluj am venit să depun
o lacrimă de adâncă durere pe si
criul colegului şi fostului nostru rec
tor Bogdan-Duică, pe care o moarte
fulgerătoare 1-a smuls cu brutalitate
din mijlocul nostru. Universitatea s u 
feră prin moartea lui una din acele
grele pierderi pe care abia în câteva
generaţii o va putea împlini, căci
Bogdan-Duică n'a fost numai un isto
riograf de o sobră erudiţie, un cer
cetător pasionat şi fără egal al tre
cutului nostru literar, critic fin şi p ă 
trunzător, ziarist şi polemist de rasă,
ci mai presus de toate un răscolitor
de idei, un animator şi îndrumător
care poseda rara taină de a insufla
tineretului dorinţa şi energia de a
frânge zăgazurile orizonturilor stri
vite, spre a se avânta cu tot avântul
tinereţii lor în lupta purificatoare şi
întremătoare a marilor idealuri cul
turale şi naţionale.
Bogdan-Duică a servit Universi
tatea cu credinţă şi devotament şi
când i s'a încredinţat înalta misiune
de a fi conducătorul ei, a pus în
serviciul ei întreaga sa activitate şi
toată puterea sa de muncă, dorind
din adâncul sufletului său, vecinie în
mişcare şi plin de avânt, s'o vadă
înălţându-se cât mai sus, cât mai
strălucitoare ca un focar viu al cul
turii şi al ştiinţei.
O idee mare şi generoasă a con
stituit în deosebi crezul vieţii sale
profesionale, ideea unei universităţi
pusă în serviciul vieţii naţionale, a

unei universităii care să servească
activitatea sa ştiinţifică şi culturală
asupra vieţii neamului, luminându-i
drumurile şi sporindu-i puterile.
în concepţia lui, universitatea c o n tituia unul din cele mai puternice
mijloace de afirmare ale conştiinţei
naţionale. De aceea, tineretul trebue
crescut în cultul ideei unităţii sufle
teşti a neamului şi în cultul şi în
practica muncii creatoare.
Viaţa de toate zilele, preocupările
sociale şi curentele de idei ale stu
denţilor l-au interesat în deosebi. Se
simţea totdeauna bine în mijlocul lor,
s'a îngrijit cu iubire părintească de
cei în suferinţă şi a ajutat pe cei n e 
voiaşi cu delicateţă şi generositate.
A creiat un fond de ajutor şi î m 
prumut care-i poartă numele pentru
studenţii săraci şi meritoşi şi a fost
printre cei dintâi profesori care s'au
ocupat de înfiinţarea şi organizarea
căminelor studenţeşti.
Plin de curaj, cutezător în g â n d
şi fapte, a muncit fără preget, n e ştiind ce-i odihna. Numai moartea i-a
dat liniştea şi repausul de care nici
odată n'a simţit nevoie în sbuciumata
sa viată.
Dacă opera sa ştiinţifică a fost
sortită să r ă m â n ă neterminată, dacă
multe din gândurile ce i-au frământat
mintea vor rămânea tăinuite pentru
noi, amintirea lui însă nu se va pierde*ci va trăi caldă şi vie în sufletele atâtor rânduri d e tineri pe cari cre
dinţa ideilor şi exemplul lui fecund
l-au vrăjit.

Cuvântarea dlui consilier eparhial Dr. Seb. Stanca.
Mare şi minunată alcătuire a ma
nilor lui Dumnezeu este sufletul omului. Zemislit din firele de aur ale
tainelor divinităţii, neînţelese de min
tea omenească, sufletul acesta acu
mulează sclipiri de bucurii şi de avânturi luminoase alături de sbuciumul patimilor, de frământarea unor
dorinţe neîmplinite şi adeseori chiar
de clocote de revoltă nehodinită.
Subt acest aspect sufletul regre
tatului Gh. B o g d a n - D u i c ă a avut o
structură specială, neobicinuită, struc
tură caracteristică unor oameni mari,
al căror nume rămâne ca să perpe
tueze creaţiunile sufletului locuit într'ânşii.
Gh. Bogdan-Duică a fost un om
mare pentru cultura neamului nostru.
Clipa dureroasă de astăzi nu este în
stare să-i contureze în linii bine de
finite personalitatea. Rămâne insă ca
ziua de mâine cu perspectiva depăr
tării să scoată în relief măreţia o m u 
lui, care o viaţă a avut şi această
viaţă şi-a închinat-o întreagă culturii
noastre naţionale.
Dar complexul de probleme ata
cate de Gh. Bogdan-Duică îl revindecăm în mare măsură şi noi repre^
zentanţii bisericii noastre strămoşeşti,
f pentrucă personalitatea lui Gh. Bogt dan-Duică este o manifestare clasică
a unui suflet scuciumat de proble
mele eternităţii, trecut prin apele d e s iluziilor şi revenit complect refăcut
şi cu o sănătate sufletească robustă
în slujba religiei şi a credinţei în
Dumnezeu.
Dac'ar fi să-1 profilăm într'o ase
mănare cu altă figură distinsă a cul

turii noastre naţionale, l-am putea asemăna cu nemuritorul Gh. Lazăr,
cel puţin în partea primă a vieţii
sale, pentrucă asemenea lui Gh. La
zăr a trecut şi Gh. B o g d a n - D u i c ă
prin aceleaşi ape ale sbuciumului s u 
fletesc, p â n ă ce a ajuns să se fixeze
în ideologia patrimoniului tradiţional
al neamului nostru. Cu o puternică
şi solidă cultură sufletească cimen
tată în şcoalele din Braşov în at
mosferă curată bazată pe concepţiile
religioase ale tradiţiilor noastre n a 
ţionale a intrat Gh. B o g d a n - D u i c ă
în vâltoarea luptelor naţionale dela
Sibiu. Dar entusiasmul tineresc a n i 
mat de svâcniri năvalnice s'a potic
nit curând fsbindu-se de r e z o n a m e n tul unei evoluţii sociale mai potolite
şi calculate, creiându-i dificultăţi în
avântul lui de afirmare.
Cu sufletul încărcat de sentimente
de repulziune faţă de unii oameni ai
lui, asemenea lui Gh. Lazăr a trecut
şi Gh. Bogdan-Duică culmile C a r p a 
ţilor.
în capitala vechiului regat intrând
în contact direct cu unii dintre că
lăuzii destinelor învăţământului, adepţi
ai cugetării libere înstrăinaţi în mare
măsură de orice preocupări d e n a 
tură religioasă, fără să fie însă liber
;,cugetător în sensul preconisat de vremile de astăzi, Gh. B o g d a n - D u i c ă a
fost ademenit de aceştia" să alunece
în apele unor credinţe, cari tăgăduiau
utititatea unei educaţii religioase mo
rale în cadrele învăţământului de stat.
Dar fondul moral al sufletului, din
tinereţe a reacţionat curând. Uriaşa
avalanşă a oştilor române, pornite

pentru desrobirea noastră, în numele
dreptăţii divine călite într'o a d â n c ă
şi sugestivă credinţă în Dumnezeu,
a trezit şi în sufletul lui G h . B o g d a n Duică neprihănita scânteie a convin
gerii că existenţa unui p o p o r numai
atunci este deplin asigurată, când se
întemeiază pe fundamentul indestruc
tibil al credinţii în Dumnezeu.
Şi iată refractarul de ieri devine
repede un entuziast apostol al ideo
logiei creştine luptător vajnic pentru
afirmarea şi realizarea aspiraţiilor b i 
sericii noastre naţionale. Venind în
Transilvania, ca profesor universitar
la Cluj Gh. B o g d a n - D u i c ă întră în
cadrele organizaţiei bisericeşti, dând
o luminată şi preţioasă contribuţie
la toate problemele bisericeşti şi şco
lare ca m e m b r u în adun. eparhială
şi în Consiliul eparhial al episcopiei
Clujului.
El lasă în eparhia Clujului un gol,

care îşi va resimţi pustietatea vreme
îndelungată şi episcopia noastră va
simţi lipsa acestui factor de o înaltă
valoare morală.
Episcopul nostru şi eparhia Clu
jului îşi aduce prin rostul meu pri
nos de mulţumită şi ii va păstra vecinică recunoştinţă pentru nepreţuita
contribuţie ce ni-a dat'o răposatul în
zilele de frământări grele şi îndelun
gate pentru afirmarea şi consolidarea
temeliilor acestei episcopii. Şi îi ră
mân recunoscători şi pentru pilda
clasică ce ne-a dat-o, ca o dovadă
sdrobitoare mai ales pentru cei a m ă 
giţi de ispita îndoelilor, că salvarea
şi garanţia viitorului acestui neam
nu se poate întemeia decât pe con
sacrarea intactă a virtuţiilor noastre
străbune şi pe o sinceră şi curată
credinţă în Dumnezeu.
în veci pomenirea lui.

Cuvântarea dlui Rector Dr. N. Colan.
în numele FOR-ului vorbeşte rec
torul Academiei teologice din Sibiiu,
Nicolae Colan, care s p u n e :
Jaln'ci

ascultători,

Când în primăvara anului 1933
s'au adunat la Cluj câteva mii din
cei mai distinşi fii ai sfintei noastre
biserici şi ai neamului românesc spre
a alcătui „frăţia ortodoxă
română",
nimeni n ' a clocotit de un mai sacru
entuziasm decât a d â n c regretatul G h .
B o g d a n - D u i c ă . Entuziasmul lui isvora din convingerea că neamul n o s 
tru n u poate fi îndreptat pe drumul
renaşterii sale morale şi a marilor biruinţi spirituale, decât cu ajutorul b i 
sericii strămoşeşti, al încercatelor ei
tradiţii ş i a-tebăvitoa^elo*; ei poveţe,
întru tot iubitul nostru adormit î n 
tru Domnul era convins mai departe,
că în această măreaţă operă sfântă,
maica ocrotitoare a neamului are lipsă
d e concursul devotat al fiecărui fiu
al ei şi în primul rând de concursul
credincioşilor ei luminaţi.
Preţuind după cuviinţă vrednicia
şi jertfelnica misionară ca şi presti
giul cultural al lui Gheorghe B o g d a n Duică, 1-a ales dela întemeierea ei
p r e ş e d i n t e al secţiei arhiepiscopiei
noastre.
în aceasta demnitate, ilustrul de
funct a propovăduit cu cuvântul vor
bit şi scris deopotrivă virtuţile m a 
rilor mucenici ai ortodoxiei româneşti,

CATEDRALA...
Republicăm această perlă reli
gioasă ce ne-a dăruit regretatul Oh.
Bogdan-Duică,
spre a înţelege şi mai
bine iubirea lui sinceră faţă de Bise
rica o r t o d o x ă :
Va fi un loc de repaus al con
ştiinţelor, de reculegeri gânditoare, de
linişte
sufletească,
dar va fi şi o
POARTĂ
spre viitor...
Are un cusur; cupola nu-i este
aurită, pentru ca şi pe dinafară
să
simbolizezi
ce va trebui să fie pe
dinlăuntru:
AUR
ortodox.
Are încă un cusur; dacă o pri
vesc din faţă, dincolo ochii cer un
razim de verdeaţă, de copaci, cari s'o
îmbrăţişeze
cu simpatică,
răcoritoarea înfăţişare a codrilor care 'ncunjurau odinioară şi 'nconjoară
încă
mănăstirile vechi, pe toată
suprafaţa
pământului
românesc;
curând
vor
creşte, însă, şi copacii, pentru ca NA
TURA să-i fie mereu aproape
cate
dralei.

ca prin ele să aprindă şi. să înte
ţească în sufletul generaţiei de azi şi
de mâine flacăra sfântă a iubirii legii
strămoşeşti şi a iubirii neamului. Pen
tru această binecuvântată râvnă şi
neadormită osteneală cheltuită în sluj
ba marilor idealuri creştineşti şi n a 
ţionale — ca şi pentru planurile m ă 
reţe ce le-a făurit cu privire la lupta
din viitor, — planuri pe cari noi le
vom preţui ca pe un testament al iu
bitului nostru preşedinte, FOR îi p r e 
zintă în aceasta dureroasă clipă de
despărţire cele mai sincere omagii de
recunoştinţă, rugând pe părintele ce
resc să-l aşeze în corturile ostaşilor
săi cari „luptă bună au luptat, cre
dinţă au, jrâzit.

'

ALTE CUVÂNTĂRI

în numele Societăţii scriitorilor ro
mâni, vorbeşte dl Radu D r a g n e a,
care dă glas durerii de a fi pier
dut în Gheorghe Bogdan-Duică pe
unul dintre membrii ei cei mai ve
neraţi. Bătrânul cu capul încadrat la
tâmple cu două mari flori ca rupte
din melancolia acestei toamne, a p u r 
tat cu sine o veşnică tinereţe, e m 
blema scriitorului. Bătăios până a ni
mici tot adversarul real sau numai
croit din pasiune dialectică, tăind la
planuri care spre a fi fost traduse
pe hârtie n'ar fi ajuns o viaţă de om
tihnită.
împrejurul
ei vor creşte flori, desmierdate de soarele care chiar asu
pra ei se revarsă bogat: SOARE
şi
FLORI. Cine sunt copilele şi femeile
care le vor răsădi aici cu mâini albe
şi tremurând
în suflete
ardoarea?
Este mult de-atunci, de când ce
tii o legendă gingaşă:
Usus eră co
pil, când s'a urcat la cer: şedea înt'ro floare, ca un fluture ca o albină;
şi, de puterea lui, floarea crescu, cres
cu, pănă-l ajunse la poarta
raiului...
Nouă, copacii şi florile ne vor
duce până acolo numai
gândurile
noastre; cu blândeţe.
*

Dar acolo 'nlăntru, ce se va 'ntâmpla?
Să nu se uite că nu demult a
trăit un filosof, care a scris un „An
tichrist" şi în el a zis: „Ce este mai
dăunător
decât orice viţiu?
MILA
faptei cu toţii slabii —
creştinismul".
„Creştinismul
are nume de religie a
milei: Dar mila se opune
afectelor
tonice, care sporesc energia
vieţii;
mila-i depresivă; compătimind
pierzi

Parcurgând trecutul istoric cu aceeaş repeziciune şi certitudine şi având s u b ochi viaţa prezentă, G h .
Bogdan-Duică a avut o adevărată
voluptate a scrisului tipărit p â n ă în
pragul bătrâneţii sale şi din prima
sa tinereţe, când sfios, după cum ne-o
invocă singur, se apropia de redac
ţiile publicaţiilor româneşti.
Duică a vrut ca libertatea cuvân
tului să fie nestânjenită de presiu
nile provincialiste şi confesionale şi
când n'a putut să le înfrângă, nu s'a
lăsat înfrânt de ele.
în urma unei asemenea ciocniri
între Conştiinţa sa, doritoare de li
berul exerciţiu al adevărului şi m e 
diul epocei, el părăseşte Sibiiul p e n 
tru Cernăuţi, şi acest oraş pentru B u 
cureşti.

în capitala neamului, tânărul pri
beag ardelean a găsit atmosfera cri
ticismului junimist în care a putut
în sfârşit respira din plin.
Criticul cultural, care se prezintase ca atare în începuturile lui, acum
ia cunoştinţă de sine. Viaţa lui se
confundă de acum înainte într'o a c 
tivitate publicistică, în care criteriile de
judecată sunt atât de selectate la l u 
mina junimistă, şi în contact cu o
neîntreruptă lectură filozofică, încât
Bogdan-Duică devine unul dinrre î n 
temeietorii istoriografiei noastre lite
rare. Dela el datează cultul cercetării
migăloase a faptului literar din tre
cut, dela el începe coborârea în stu
diul primilor noştri scriitori, zişi m o 
derni, a acelor procedee de ştiinţă
istorică, până atunci rezervate de s p e -

(Continuare de pe p a g . 1).

A fost cea mai frumoasă bucurie pentru noi, când am în
registrat convertirea acestui mare savant al neamului românesc,
care a înţeles să se pună cu totul în serviciul ţelurilor divine ale
Bisericii ortodoxe. Primit cu satisfacţie în toate adunările re
prezentative, el a adus acolo prestigiul ştiinţei sale extraordi
nare şi colaborarea unei inteligenţe sclipitoare, afirmându-se, ca
unul din cei mai zeloşi susţinători ai restaurării Episcopiei Clu
jului, inteprinsă cu rezultate atât de fericite de către P. S.
nostru Episcop Nicolae.
Gherghe Bogdan-Duică este şi unul din ctitorii entusiaşti ai
FOR-ului, acceptând să fie preşedintele lui în arhidieceză, unde
simţea o adevărată plăcere să lucreze în deplină înţelegere cu
I. P. S. Mitropolit Nicolae.
Condeiul lui viguros şi atotştiutor a început să oferă, sub
auspiciile FOR-ului, o serie lungă de „mici studii istorice" pu
blicate aici şi în „Telegraful Român", cari vor trebui strânse
acum într'un volum, pentru utilitatea lor deosebită. Nu vom pu
tea uita acel minuţios studiu despre „Petru Maior ca vrăşmaş al
Papei", care este o splendidă pagină de cercetare teologică,
unică în literatura noastră bisericească.
Dar cine nu-şi va reaminti mereu acele sprintene şi ener
gici replici împotriva detractorilor din cealaltă strană, cari vor ră
mâne tot atâtea apologii miniaturate ale ortodoxiei româneşti.
împotriva aparenţelor, ce se degajau din faima lui de pole
mist nemilos şi zdrobitor, sau din figura lui masivă, severă, prinsă
în linii ibseniene, Bogdan-Duică avea o inimă caldă, bună şi
iubitoare. Poezia articolului „ C a t e d r a l a " şi lacrimile de copil
ce-au încălzit cuvântarea lui duioasă dela mormântul lui Şa
guna, sunt destăinuiri impresionante ale sufletului său mare şi
curat.
'
Iată, de ce plângem pierderea dureroasă, ce loveşte ştiinţa
naţională şi credinţa ortodoxă, prin dispariţia lui Gh. BogdanDuică.
!. M A T E I U .
din putere". Iată vorbe zise
'nainte
de războiu. Dar în lumea în care a
fbst atâta răutate şi cruzime,
atâta
bucurie de răul altuia, atâta
moarte
grăbită,
se mai poate zice că mila
creştinească este —
pierdere?
De-acolo, din lâuntru, glasuri ro
mâneşti vor slugi 'nainte milei şi îndurârei, creştinismului celui
adevărat
şi vechiu, pe care instinctele din om
nu-l vor dărâmă
niciodată.
Dar mila nu-i —

instinct?

Chiar acum mi se năluceşte 'n
faţa tâmplei o figură, pe care'n vieaţă
încă nu am întâlnit-o:
Un preot cu
faţa de arhanghel,
în ochi cu scli
piri de pătrundere >în suflete...
Ne-a
înţeles pe toţi; şi iată-l, acum are gla
sul aspru, pedepsitor al celui ce vede
că 'n drumul către lisus sunt şi spini.
El cheamă 'nlăturarea, el porunceşte
şi 'n sufletul
scormonit se face loc
pentru învăţătura
vecinică.
Catedralei
trebue să-i dorim şi
astfel de predicatori-arhangheli,
cu

gânduri
înaripate,
aspre şi miloase
'n acelaş timp; pentrucâ plină-i lu
mea de azi de dorul binelui şi de că
lăuzirea cea mai creştinească spre el.
*
Odată,
undeva,
predica
preotul
cel chemat; gândul îi era sinceritate
şi glasul jar. Oraşul era plin de artă,
păreţii caselor plini de chipuri ade
menitoare. Plecând din biserică acasă
femeile-au
scoborât chipurile din pă
reţi şi le-au
aruncat.
Vcdea-vom şi noi încolţind
asceza?;
nu aceea, artistică, ALTA, dar o as
ceză... ?
Catedrala-i zid sfânt;
e artă, e
pictură; este loc de scoborâre-a
bine
cuvântării, de
rugăciune...
Cine-o va încunjură ? Numai
flo
rile, verdeaţa
copacilor, soarele şi
luna, dându-i umbre lângă
lumini?
O va 'ncunjura un suflet:
cald,
vindecător, bun ca cea mai bună inimă
de mamă, profund
CREŞTINIZĂTOR?
Aceasta-i AŞTEPTAREA
noastră!

cialişti unor subiecte cu totul de altă
natură.
Acest spirit de investigaţie micros
copică şi construcţie în beton a smuls
din rădăcină imaginaţia, ca pe o plantă
otrăvitoare şi n'a lăsat să vorbească
în studiile sale decât faptele şi n u 
mai faptele. De aceea monografiile
sale ultime, ca de pildă aceea d e s 
pre Barnuţiu sau aceea despre Lazăr,
poartă pecetea unei maturităţi vred
nică nu de un spirit literar, ci de un
matematic. Dar sub acest spirit de
piatră, vibra o cordialitate care-1 u m a 
niza între specialişti.
Cine ar fi bănuit de departe că
în acest erudit academician e o inimă
c a l d ă ? P e stradă sau la masa unui
local public, în căsuţa lui sau aiurea,
el te întreţinea, fie că era tânăr sau
de vârsta sa, despre tot ce ştia şi n u 
mai vitregia vremurilor noastre faţă
de cultură, a împiedecat tineretul, să
fie o generaţie de cărturari d u p ă m o 
delul său.
Biserica trebue să-1 prenumere

INFORM
Gazeta noastră, care s'a bu
curat de colaborarea eminentă
a r e g r e t a t u l u i a c a d e m i c i a n , tri
m i t e şi p e a c e a s t ă c a l e e x p r e s i u n e a s e n t i m e n t e l o r ei d e d u 
rere, dnei C o n s t a n ţ a B o g d a n
D u i c ă , s o ţ i a b u n ă , d e v o t a t ă şi
iubitoare p â n ă la jertfa d e sine.

F. O. R. şi moartea lui
Gh. Bogdan Duică. Condu
cerea centrală a E O. R.-ului,
înţelegând cea dintâi pierderea
grea ce o suferă prin dispariţia
acestui învăţat şi însufleţit în
drumător al ei, s'a grăbit să
condoleze telegrafic familia în
doliată, iar la înmormântare a
delegat pe dl Nicolae C o l a n ,
Rectorul Academiei Teologice
din Sibiu, să rostească panegi
ricul în numele asociaţiei.

Cum s'a săvârşit G. B o g 
dan Duică. Mare iubitor al
şcolii secundare, pe care o ser
vise timp îndelungat ca profe
sor şi director la liceul Mihai
Viteazul din Bucureşti, defunc
tul se dusese şi în toamna aceasta la Braşov, spre a pre
zida examenele de bacalaureat.
Anunţându-şi sora de acolo de
sosire, totuş a tras la Hotel Co
roana. Explicaţia: probabil s'a
simţit rău încă în tren şi nu
voia să mai îngrijoreze rudele
cu boala, al cărei tratament şi-1
făcuse de atâtea ori singur. De
astădată însă, inima lui bătea
mai greu şi compresele reci, aplicate fără nici un ajutor, nu
şi-au produs efectul calmant.
Lipsit de asistenţă medicală,
fără nimenea în jurul lui, el s'a
stins brusc în cursul nopţei din
23 Septemvrie. Doar oraşul, în
care şi-a trăit farmecul copilă
riei, de i-a întins, ca într'un
simbol, potirul dulcilor amintiri
mângâietoare.

printre cei mai adânci cunoscători ai
ei şi iubitori ai rostului ei naţionalcreştin.

*
în numele facultăţii de litere din
Cluj vorbeşte d. prof. N. Drăgan, d e 
canul facultăţii care face biografia d e 
cedatului şi o documentată apreciere
a activităţii sale literare şi ştiinţifice.
în numele Astrei vorbeşte dl Dr.
Gheorghe Preda, vice-preşedintele
Asociaţiei, care elogiază munca n e 
precupeţită ce a desfăşurat regretatul
defunct pentru literatura şi cultura
română.
în numele sindicatului presei vor
beşte d. I. Breazu, care, ca fost elev
al lui Duică evocă duioase amintiri
de student.
D u s la cimitir în sunetul fanfarei
militare şi a clopotelor dela toate bi
sericile, acolo este elogiat în numele
organizaţiei liberale de Mureş de p r o 
topopul Ştefan Rusu.
Delegaţii Eparhiei Clujului şi ai
P . S. Episcop Nicolae au fost: Păr.
cons. Dr. S. Stanca şi Dr. I. Vască,
Rectorul Academiei Teologice.

ATIUNI
U l t i m a s o l i e . Cu două zile î n a 
inte de moarte, regretatul savant G h .
B o g d a n - D u i c ă încredinţase „Tele
grafului R o m â n " două articole. Ele
au eşit deodată cu anunţul dureros
al morţii lui. Unul, tipărit în fruntea
gazetei, se ocupa de „Şcoala săteas
că", în care defunctul vorbea despre
aşazisa „Şcoală ţărănească" organi
zată de „Astra" în mai multe centre
ardelene. Marele pedagog, relevând
utilitatea acestor şcoli, cerea să se
întocmească şi manualul lor didactic,
ţinând seama de specificul regional.
Este ultima solie, care nu ne îndoim
că va fi ascultată de organele com
petente.
H i r o t o n i r i . în săptămâna aceasta
au fost hirotoniţi de preoţi, în c a 
pela episcopească, clericii absolvenţi
Vaier Todea pentru parohia G â r d a de-sus (Câmpeni), Mihail
Chiorean
pentru parohia Cărbunariu şi Vasile
Hereş pentru parohia Lăschia, a m 
bele din tractul Cetatea-de-peatră.
Sfinţirea bisericei celei noui
d i n H u e d i n se va face cu mare şi
deosebită solemnitate Duminecă,
în
14 Octomvrie a. c. Nădăjduim, că pe
lângă poporul credincios din a p r o 
piere, va lua parte şi un n u m ă r con
siderabil de credincioşi din Cluj, ca
să prăznuiască triumful ortodoxiei în
oraşul îngrădirei de străini, aci.
D e l a A c a d e m i a T e o l o g i c ă . în
scrierile şi reînscrierile se pot face
p â n ă la 6 Octomvrie; examenele s e mestrale restante p â n ă la aceeaş dată
începând cu ziua de 1 Octomvrie.
Examenul I (prim) general se va ţi
nea la 5 şi 6 O c t . ; inaugurarea fes
tivă a noului an de studii se va face
în Biserica Catedrală la 7 Octomvrie.
Cursurile regulate încep la 8 Oct. c.
Nu se va admite nici un restanţier
la înscriere sau reînmatriculare.

. . . . . .

AVIZ!

7 D i m i t r i e C a b a d a i e f . Aflăm
săvârşirea din viaţă a pictorului sibian D. Cabadaief, bine cunoscut în
Ardeal prin zugrăvirea unui mare n u 
măr de biserici şi organizarea unei
serii de expoziţii de pictură î m p r e 
ună cu soţia sa, o sălişteancă cu re
ale însuşiri artistice. Odihnească în
pace.

Mari serbări

ortodoxe.

Eparhia ortodoxă a Oradiei se
pregăteşte de mari serbări. E
vorba de aniversarea unui veac
şi jumătate dela zidirea cate
dralei, care a jucat un rol na
ţional şi religios atât de hotărîtor în Biharia prigonirilor şi
silniciilor duşmane. P. S. Epis
cop Roman, sesizând toată sem
nificaţia istorică a acestui eve
niment, se simte obligat să-i
dea proporţiile pe cari el le me
rită. Serbările vor avea loc în
cursul lunei Noemvrie, şi ele
vor constitui una din cele mai
strălucite manifestaţii naţionale
la graniţr de Vest a Ţării.
M i n u n i l e n a t u r i i . Ministerul d o 
meniilor anunţă, că la Soroca se coc
a doua oară cireşele, la Lugoj pomii
sunt în floare, la Târgovişte tranda
firii noui umplu văzduhul de m i 
reasmă, iar în Cadrilater viţa de vie
începe a doua rodire.
Noi vedem şi în aceste minuni
dragostea Domnului pentru ţara noa
stră binecuvântată.
Nr. 3 6 5 — 1 9 3 4 p p .
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CONCURS
Se publică concurs cu termin de
30 zile dela prima apariţie în „ R e 
naşterea" pentru postul de paroh în
parohia de clasa I. Teiuş, din p r o 
topopiatul Aiud.
Venitele împreunate cu acest post
sunt:
1. Salar dela stat, conform calificaţiei şi anilor de serviciu.
2. Sesiune parohială de 28 jug.,
teren arător de calitate bună, în h o 
tarul comunei Rădeşti.
3. Casă parohială nou zidită, cu
grădină de 1200 stj.
4. Onorarii stolare benevole, con
form uzului.
Concurenţii admişi vor întruni
condiţiunile legale stabilite în Regu
lamentul pentru parohii în vigoare,
având a-şi înainta cererile legal în
tocmite Oficiului protopopesc şi, pe
lângă autorizaţia legală, se vor pre
zenta în parohie, spre a face cu
noştinţă cu poporul.
La cererea de candidare se va
alătura şi actul de învoire al P . Sf.
Episcop.
Teiuş, la 12 Septemvrie 1934.
Oficiul protopopesc ort. rom. din Aiud
în înţelegere cu Cons. par. din Teiuş.
Dr. Oct. Acelenescu,
notar.

Iosif

Pop,

protopop.

Se aduce la cunoştinţa Onor. Preoţimi, că
au apărut C Ă R Ţ I L E D E R E L I G I E

PENTRU ŞCOALELE
Clasa I costă 12 Lei.
Clasa II costă 12 Lei.

PRIMARE

Clasa III costă 14 Lei.
Clasa IV costă 14 Lei.

Se pot c o m a n d a la dl P r o f . A . B U Z D U G , Cluj, str. Bădescu 20.
Banii se trimit înainte. — C u m p ă r ă t o r i l o r l i se dă rabatul cuvenit.
®S®SlS8SSÎ®Sl®®®®St®®S

Nr. 5 7 5 — 1 9 3 4 .
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CONCURS
Pentru întregirea parohiei de cl.
Il-a Costeni, din protopopiatul Lăpuş, se publică concurs cu termen
de 30 de zile dela prima apariţie în:
„Renaşterea".
Venitele împreunate cu acest p o s t
sunt:
1. Salar dela stat.
2. Sesiune parohială completă,
înscrisă în Cartea funduară.
3. Drept de lemne în c o m p o s e sorat.
4. Stolele îndatinate şi statorite
în procesul verbal din 9 Sept. 1934.
în lipsă de casă parohială, d e o 
camdată se va îngriji preotul de casă.
Reflectanţii la acest post îşi vor
înainta cererea cu documentele p r e 
scrise subsemnatului oficiu şi cu p r e a 
labila încuviinţare se pot prezenta în
parohie, pentru a face cunoştinţă cu
poporul.
Concurenţii vor prezenta act d e
învoire dela P . S. S. Episcopul n o s 
tru, fără care nu vor fi luaţi în lista
de candidare.
Tg.-Lăpuşului, la 2 4 Sept. 1934.
în înţelegere

cu Consiliul

Ştefan

Gheţie,

parohial.

protopop.

Nr. 2340/1934.

(20) 1—1

CONCURS
Pentru catedra de
filozofie-peda
gogie la Academia de teologie ort.
r o m â n ă din Oradea, devenită vacantă
vacantă prin demisia profesorului Dr.
Eugeniu Speranţia, se publică c o n 
curs cu termen de 30 zile (până la
data de 15 Octomvrie 1934) în ur
mătoarele condiţiuni:
1. Salarul cu accesoriile se va
plăti în întregime din bugetul M i 
nisterului Instrucţiunii şi al Cultelor,
din suma ce se acordă, anual A c a 
demiei noastre de teologie. Consiliul
eparhial n u i a nici o garanţie pentru
achitarea salarului.
2. Numărul obligator de ore este
de 10 (zece) la săptămână.
3. Cel ales, întrucât nu este ti
tular definitiv, va funcţiona timp d e
3 ani ca profesor titular provizoriu.
D u p ă acest stagiu va putea fi defi
nitivat, însă numai dacă va fi hirotonit.
Reflectanţii la acest post îşi vor
înainta cererile adresate către Prea
Sfinţitul Episcop p â n ă la data de 15
Octomvrie 1934, alăturând următoa
rele d o c u m e n t e :
1. Act de botez dovedind că s u n t
români ortodocşi şi cetăţeni români.
2. Diplomă de bacalaureat dela
liceu şi cea de doctor în teologie,
dela o facultate de teologie ortodoxă.
3. Curriculum vitae.
4. Certificate despre serviciile î n 
deplinite dela terminarea studiilor u niversitare p â n ă azi.
5. Lucrări literare.
Oradea,
unite, ţinută

din şedinţa

în

secţiuni

în 11 Septemvrie

Consiliul

Eparhial

1934.

ort. rom.

A b o n a ţ i şi r ă s p â n d i ţ i
„VIAŢA I L U S T R A T A "
Tipografia Eparhiei ortodoxe române, Cluj.

