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Come-mor-ar-ea a ,iO de ani de la monrtca uceluiaxlespre care N. Iorga spunea 
câ : ,,1<:1'a cel mai învătat dintre români. .. un neîntrecut vorbitor i un profesor 
fLin] pereche ... un caracter vrednic de vremile antice" este un prilej ele a-i reciti 
opera (si apariţia celor două volume, In Hl71 şi HJ7il la editura Dacia din Cluj-Na- 
pocn, onorează această instituţie), ele a medita asupra «on tri bu'tiei sale la dezvol- 
tarea ştiinţei rornâncsti, dea ne reaminti activitatea lui de publicist ruil itant şi 
patriot. scintcile lui satiric», gîndurile si meditaţii le lui. Dar pe deasupra carac- 
terului stiirrtific. al reconsiderării unei personalităţi din istoria culturii naţio- 
nale, rcrnernornrea unei vieţi exemplar», il unei minţi strălucite, il unui caracter 
pilduitor. a unui destin care impune ni se parc cel puţin tol uşa de impor-tan tă. 

In raport: cu activitatea de lingvist. ipostaza de istoric literar i publicist 
nu este de valoare egali! s i nu e definitorie pentru savantul filolog, pentru cărtu- 
rarul 'ii clasiristul V. 13og;'('a, Şi totusi, chiar dacă ccrcetătorul aU:t 'ele dczarmant 

il cărui note nu nurnai erl dep,'işcau uneori, ci dublau ori Lriplau textul 
propriu-zise, note în care!itcratura de specialitate şi;,tproape tot ce 

ne imagin5m chiar azi ca discipline adiacente, domenii interdiscipVharc, sin.t pre- 
zente. nu $-·a gîndit că va fi revendicat ca publir-ist si scriitOl;ca portrr tist ;şi 
morn list, ca istoric 0i critic: l.i l.orrn-, ca etnograf i folclorist, () monografie din care 
aceste aspecte ar lipsi ar face ca pr-rsonnlltntea sa si\ fie lipsiMl de unele trăsături 
care-i conferă ori,;inalitate. Din port rctc lr- crelonatc cu (lcazi;r diverselor C0111e- 
morăr! se pol desprinde prococi tateu inteled-uaEr, seriozitatea şi soliditatea stu- 
d i i l or , capacitatea de abstractizare, probitatca ştiinţific[l unică. memoria [eno- 
l1lenaJ{r, puterea enormă de munca 'ii curiozitatea nelimilali'i, claritaileH gîndului 
'li a expresiei, daruri incstimabi!c pentru savantul lingvist. pentru profesorul de 
filologic clasicii. Dar Vasile Bogrea. venit de pe meleagurile înaintaşului Emi- 
nescu, 'il contemporanulu; Enescu 0i a prietenului N. Iorga era în acelaşi timp un 
temperament ardent, un spirit aplecat spre meditaţie, o personalitate care se sim- 
tca solidară cu poporul din car:,c făcea parte, CLI istoria i literatura naţională, cu 
destinele rrati uni ivp« care a iubit-o ca puţini alţii. Era o f'i re ele moralist şi de 
poet în acP.laşi timp, un polemist rccchltabil prin informaţia sa excepţional de amplă 
)i ele diversă, prin tcmpcrameutul !;'i talentul său, dar si un umanist de o mare 
caldura sufletească, de o vibranlZr sensibi li tate. 

Vasile Bogrea, ale u'trui studii universitare îl rl'cornandauori p{lreau să-I 
dirijeze spre cercetări ele cIasi61. (iniţial chiar de filozofie), care a ocu- 
pat chiar catedril de filologie la Univp]'silalea din Cluj. ciupit ee Iăeu$p 
studii la Berlin cu cdebrii \Vilamowitz-Mollcndorf şi Norclen. i de la c'are, în 
afara studiilor clesprp Odqinalitatca jJoczi.ei rOmane, despre gramatica c0111parată 
a limbilor clasice şi acel memoriu prin care susţillca Cli argumente ştiinţifice şi 
naţional-patriotice necesitatea studiilor clasice în general, a limbii :şi literaturii 
latine în special, au lTlai r{unas în manuscris stuc1ii complete sau <:rproape clefi- 
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n i tive despre Grecia în lumina r017wnti, Criterii de popul.aritale a scriitorilor 
antici, PersollnHtatea mOTaUÎ în LiteTC!tura antică, PesimismuL în literatura şi cul· 
tura antică, lucrări despre Vi rgll iu şi Horutiu, despre Euripidc şi alţi scriitori 
greci, un ciclu de lecţii despre istoria i cultura an ti Cel şi modernă, a înţeles 
totuşi, în contextul de atunci, că e nevoie ca învăţătura şi capacitatea sa inte- 
lectuală să se îndrepte spre studiul limbii naţionale, Spre «tunologie. semantică, 
toponlruie şi onomastic21, !'iPI'C rezolvarea unor probleme ale Hnsbl l româna, în 
umbianta şi munca la care se angajase Muzeul limbii române din Cluj, care eOl!- 
tin ua, după Hasdeu şi Phi l.ipp ide, Diciionarut limbii 1'omâne. Evident, capaci- 
tatea sa intelectuală si concepţia pe care o avea despre cultură, despre raportu- 
rile nemijlocite din cadrul unei culturi Între diversele ei aspecte, I-au făcut S{l 
aducă tumină şi 'in domeniul cărţilor populare şi a creaţiei orale, a literaturii 
române vechi, a relnţl ilor- din.tre diversele popoare în aceste domenii, conccpind 
limba ca expresie a spjri t ual.i t.aţi i şi vieţii poporului. De aceea poate, studiile 
sale de PLU"i. specialitate pot ţ;Î uneori trebuie citite de orice om interesa+ de 
viaţa spiritului, pentru că irnp l icatl lle lor' asupra culturii, literaturii şi artei, 
asupra circulaţiei permanente dintre diversele domenii ale activităţii intelectuale 
sînt prezente şi de o permanenţă surprinzătoare. 

Ca o paranteză referitoare la biografia Intelectuală, la pregătirea sistcma- 
tică a lui V. Bogrca, aşa cum rezultă din unele probe scrise aflate în arhiva 
de la Biblioteca Centrală "M, Eminescu" din Iaşi, am opina că iniţial, se pare, 
viitorul filolog optase pentru disciplinile .filozofice, pentru care dovedea o foarte 
sol idă pregătire, daca nu chim' înclinaţie. Astfel, cu () caligratle i într-o expresie 
de o vautcntică maturitate, de o desăvîrşită claritate, cu intervenţii şi opinii per- 
sonale discută despre: Hipoteza (felurile şi valoarea lor logică), AprioTismlll şi 
cmpirismuL în teoria cunoştinţei. şi 'În constit1tÎTea ştiinţelor speciale (psihologie, 
etică, sociologie), RaportuL facultăţiLor între ele (după Hcrbart), Natura şi. valoarea 
argllmentăTii (Schopenhauer), ori despre Voinţâ. - după acelaşi filozof. Ca amă- 
nunt, în ultimul t.ext Iigurează şi versifiearea cunoscutii din volumul Sacra via 
(Cluj-Napoca, cd, Dacia, 1973) ca. Spre Nirvana, şi care este în fond o transpunere 
îl! versuri a esenţei cunoscutei opere a lui Schopenhauer Lumea ca voinţă şi 
reprezentare. Aceste prime versuri. ale studcntulul Bogrea nu sînt fără consecinţe 
asupra unor poezii eleg iacc de mai tîrziu, dacă nu şi asupra studiului Pesimismul 
inlitel'atura şi cult.urii antică (elin manuscrisele aflate la Cluj-Napoca), Tonul 
oarecum cxpoz itiv al versurilor însă nu ne îndreptătcsto să credem în adeziunea 
integralil a studentului la pesimismul schopenhauertan şi un argument care ar 
putea fi invocat este înche-ierea optimistă de la primul text citat, Hipot eze : ,.În 
lupta ei. .. pentru cucerirea adevărului, mintea noastră. a smuls şi va smulge 
necunoscutului nenumăr-ate trofee", Din cadrul aceloraşi probe scrise (aproape toate 
notate cu cnlificativu 1 maxim) ls(e de notat () cestiune de estetică, în care SE' 
discutii valoarea diferitelor arte (p lr-r-îridu-se lot ele la Schopenhauer) i în care se 
acorclll Drioritate muzicii si filozofiei. 

Ca' istoric literar se' impune precizarea efi V. Bogrea a ilustrat mai degrabt! 
disciplina ca istoric al lileraturilo!' clasice şi ca cercetător al cărţilor populare, al 
rol(lorului i al lileraturii române vechi, intervenţiile (cîte ne sînt cunoscute) în 
domeniul litc>raturii rOJ11fU1e modprnc :o;i contemporane nefiind semnificative. Ca 
o pre.f.aţarl' (impotriva ordinii crono]ogice a elaborărIi studiilor) la calitatea de 
·istoric al literelor clasice, .latine în special, unele argumente invocate In memoriul 
Pentru învăţămîntlLl clasic, redactat în 1925 şi determinat de proiectul de reformă 
aînv;:iUimîntului secundar, ca şi unele .,gînduri" ni se par' revelatoare pentru Jap· 
ltll c;\ ,;tiinţn i inviiţiimîntul erau în concepţia lui Bogrea nemijlocit legate de 
istoria, ele cultura şi de existenta noastră naţională. După ce demonstrează nece- 
sitatea învăţ.ă.mîntului .limbilor greac{l şi mai cu seami latină, continuă: ,.La acest 
ill'gument de ordi;1 generaJ··cultural se ada ligă". I){ntru noi, Homânii, un altul n li 
;naipblţin puternic, de ordin naţional." Da, ceea ce face în adevăr grandoarea 
tl'ccutulu.i Rorn[lIliei si cepa ce constituie garanţia nezguduită a viitorului ei, 'aceasta 
e 1'omanitatc>(l n()(J,t1'(l" 1. In sprijinul acestei idei invoc[\ o neconlestatii autoritate 
---------- 

J y. Bogrea, Pentru înv(ltâmînt1l1 clasic, Cluj, 1925, Il, , 
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a lingvisticii europene, pc Antoinc Mciltet care af irrna că: ", .. părnsind cultura 
latină, popoarele de limbă romanică, ar renunţa la tot ce face unitatea lor si ar 
diminua capacitatea de rezistenţă il limbilor lor faţă de alte limbi..." 2. 

Dar "marele dascill al Ardealului, moldoveanul V. Bogrea" cum îi spunea 
C. Daicoviciu, nu uita pe reprezentanţii Şcolii ardelene: " ... smeri ti! cor if oi ai 1'('- 
naşterii noastre din binecuvîntatul Bluj 'ii de aiurea, au putut aprinde, in noaptea 
unei stăpîniri dusrnănoaso, lumina g indul ui latin, n-ar Ii oare o crimă şi o ru')ine 
să-I stingem si să-i mlcsorăm su-alucirea'' ... 3 Limba si literatura latinii sînt după 
opinia sa, expresia supremă el musur ii şi echilibrului, iar civilizaţia romană este 
învătătonrca noastră in «eea ce privesto sănătatea minţii şi a trupului, cea care 
ne-a imprimat instinctul politic. încheierea 1 iri61. citează pe Anatolc Francc care 
spusese despre limba franceză, ceea ce cu ace-easi înd repta tiro se putea afirma şi 
despre li mba noastră: .Le latin ce n'est pas pour nous unc lanuuc ("'tl'angc:t'{" cest 
line uuunie 7J1,atcrndle; 11011S sommcs des Lat ins. C'cst le lait ele Ia louvc romoiuc 
q ui JaH: le plus beau de not.re sang" 4. 

Din aceasUi concepţie generalh de:;pre necesitatea lnvntumintu lu ; clasic. din 
adeziunea lui la culturile şi litcrruurilc gl'cacii :ii romanii cleriva hothrîre[l de il :il' 
consacra studiului acestora, dp a-i desăv"ri insiruire;} in Ccrrnania, pc 11'ng'i 
unii elin cei mai mari cl asicisti din toate timpurile. Chiar daci'! judE'Ci\ţi pertinente 
asupra studiului Originalitat.c(J pocziei romanc se pot emite doar de cri tr c rl asi cis t.i 
aviznţi, lectura elJrectă a textului şi a cnorrnu l ui aparat critic. confruntarea unor 
opinii, logico. demonstraţiei, unele aprecieri autorizate ne dau dreptul să cvldr-nticm 
'ii să-i pr-ezentăm elementele rezistente, punctele de vedere personale, originale. 
valabile peste ani. Din aceste pagini se desprinde concepţia generală a lui Bogrca 
despre fenomenul literar, convingerea că literatura, 'ii cea Iatină cu precădere, 
nu poate fi st.udiata ca un lucru in sine ci ea o parte componentă, in strînsă de- 
pcndcntă şi interdependenţă cu celelalte aspecte ale culturii i civi Ezaţiei reS 
peetive, în raport cu alte literaturi, cu cea greacă în specio.l. Nu ne pute111 rezuma 

. - opina Bogrea .- doar Ia cunoscutele raporturi (nu rareori de subordonare) ale 
literaturii latine cu cea greaci"\, ci exigenţele ştiinţifice ne obligă S8. abord{nn cla 
sicismul greco-latin în raport cu unele culturi orientale (egipteantl; .. asil'o-babi- 
loniană şi iraniană) care l-au precedat, Cu too.te c{l rolul t'lenismuW! este deter 
mînant în dezvoltarea arl..ci şi culturii latine, act'asta nu poate fi inţcll'asă doar ca 
un reflex al celei dintîi, într-un cuvînt. nu se poate ncga (cum ai!l ;[tc:\lt-o marii 
lui mae;;tri) originalitatea liicraturii latine. Cercetătorul romfln nu 'ign()ri influen- 
ţele puternice C'xcl'citate de Elada asupra Latiull1ului, nu ezitâ stl den exemplul 
lui Cato cenzorul care, deşi lua poziţie în Senat împotriva influenţJi greceti, învaţ;;) 
la b;;ltrineţe greaca 0i chiar titlul oPt'rei sale Orluines pare o trad Llecre elin greceşte, 
al lui Virgiliu şi chiar al lui Tacit. can în unele aspecte 'ale operd lor aminLesc 
nu doar spiritul ej şi lilcra literat.urii e1irlP. Şi totuşi Bogrea consideră că, deşi 
inainte de influenţa grcacă nu se poate vorbi ele o literatură originală romană, 
la lllodulabsoluL, nu este de conceput că literatura latină nu a avut () tradiţie. 
Chiar dacă din această preistorie JiLerarii italică nu s-au păstrat decît ruine, prin- 
tre care powene0te de cîntece bătrîneşti, fragmente dintr-o presupusă epopee 
populară (amestec de elemente is,torice, mitice i fantastice), in care erau pteamăriţi 
străbunii,maiores, de naenie, adică bocete, de caTm'ina t:riumfal'ia - coruri. alt' 
soldaţilor carc însoţeau carul de triumf al com.andani.uIui, ori de acele vcrsus fes- 
cennini, pline de vervă batjocoritoare i agresivă, specii care sint: "l':xpresie a unui 
suflet practic, legat de viaţtl şi lume ... " în fond o literaturii. care " ... trebuia să 
reflecte împrejurările acestei vieţi în legătură cu omul, cu păm.întul, cu zeii" 5, 
aceste vestigii stau la baza, dau specific şi originalitate literaturii rornanc în raport 
cu cea greac<':i. Tncercînd să infirme unele opinii de mare prestigiu, ccrcetătorul 
rOlmîn întreprinde o adevărată demonstraţie nu numai logici. ci bazată şi pc o 

2 Ibiei., p. 5--lî. 
3 Ibid., l2. O, 
.1 Ibiel., p. 9. 
5 Vasile Bogrea, Pagini istorÎco-Jilologice, cd. Dacia, Cluj-NapocH, 1971. p. 37:), 
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i nfortnati c zdrobitoare (la le) ('u]ee obisnuit se asociaza lin aparat 
ele note' de 21 de pagini, culese cu trip lind aproape textul de bază), demon, 
strnti« meni ta sti ::ll'at.c supcrroritatou suttrci romane, care sprc' deosebire de cea 
gr('acLl a realizat o sintcz[1 [ntn' demelliul implicit polemic' al .amoi lor cel 
didactic al gr.omiri lor : ,"" telllperînd prin mor ală persona!i 1<\\ilo1' si 
rrid prin pcrsonnlitnţi solcmnit.atca moralei"". în sC':'ace ori- 
,f;inali1.[lţij poeziei lirice, a cp istoloi, se insisli't asupra speciJ'icit{lţij elegiei romane 
reprezentate de Gallus, Tibul, Proportiu. Mart.ial dar mai cu seamă ele Ovidiu: 
,,,'o elflgia rumauâ. conchide cerceUllorul, poate Ii privită -astfel ca un p]'()- 
duct propriu al geniului latin: din comparaţia cu grecii originalitatea ei iese 
absolut iut.actii" r Sint elogiaţi apoi Horatiu carp a fosl nu doar cel mai mare din- 
tre poeţii Romei ('ipoetul ci "stea cu Iumir.ă proprie", i Virgiliu care, alâl.uri ele 
Tacit, este cel mai mare. tragic roman iar, "".în întreaga poezie greacă nu vom 
gilsi hexametri de perfecţia CElor din .Aoncis" a Cllnoaterca aviznta, exhaustiva 
.'ii profundă a celor două mnr! culturi clasice se asociază, în concepţia car-turnrul ui 
roman. ru acel simţ al i stor-i ei. cu posibilitatea de a privi în ansamblu un fenomen 
21 vieţii spirituale prin posteritatea şi efectele pc care le-a avut asupra dezvol- 
tanii ulterioare CI culturii. EI considcră, spre exemplu, că una din mar-i lc calităţi 
:;;i ca:'e confirmă vigoarea pocziei latine este durata ei istorică f2vul Mediu. în 
noaptea ac:cea de o mic de ani, cînd soarele grecesc apusese ."luna" aceasta - cum 
era dCl1l.lmi1.[\ literatura romană -- ;.;i-a Iaru l. datoria, luminînd rără incetare dru- 
m uri l o obscure si grele ale progresului uman. în Evul Mcdi u care nu stia grcces!.c, 
literatura latinEI' il fost--- mai mult decît u-aduc-âtoril arabi ,- interpret;'ll dintre 'lu- 
m.ei! greacă şi Apusul în transformare" 9 Argumentarca strictă, caracterul ştiinţific 
al intregii demonstraţii se incheie cu o referire la înrudirea de sînge şi de limb[\ 
il propriei sale natiuni cu romanii şi ci tcaZ21 versurile lui Asachi : "Un rom[ln al 
Dacie! vine la străbuni ca să sArute / Tilrna ele pc-a lor 1l\onnînturi şi să-nveţe-a 
1.01' virtute", 

O oportun{l Concluzie la memoriul despre necesitatea învăămirjtului 
ca şi la studiul despre Originalitatea literaturii. l·atine ni se PiU'e cugetarea: ,,!rî- 
ţ.elcpţii care pretind înl{\turarea c1asicisrnului din şcoalii pc motivul di profesorii 
de limbi clasice n<\u totdeauna pregăLiH1Cl necesară (cum o au pasă.-mi-te totdea .. 
'ma colegii lor de alte specialiWţi) seamănă cu nebunul care eloboal'tt o splendidel 
marmurfl antică CCl CI descoperit Jll' ea impul'iti:iţ.î de., _ ciori", conlpletat[\ cu 
rcflecţia ,.Ce-a muritor elin anLichitate, 1\\1 c clasic, iar ceea ce e în adevăr 
('las-ic. nu C ln()rt. ci supr:.rvîcţuit:şte, aCUII1 i lHHurea"'. 

O aUti faţctfl il istoricului. literar V, Bogrea este aceca ele cercetiito!' al. fol- 
clorului, cu viziunea formaţ.ia unui filolog, il ullui lingvist dar i il unui fol- 
clorist propriu-zis. în Toponimie" su.d-orieni:ol,' în poezia pO}Julanl, în 
afaril gindui pe care-J prezinti'1 explica\ia tiin\.ifică dattl de un specialist în to- 
ponimie .şi onomasticEt, în d.imologic i semantică, surprinde ampla şi diversa 
cunoaştere a culcgerilor i studiilor ele .literatură popularIt, l'oIl!,îneşti i slrttine. 
a documentelor şi cronicilor, Intre toponimele studiate sînt Tarigrad, POL<.l'til, 
Cornul de aur, Aclrianopole Situ chiar Idirna (după numerIc turcesc al 
Ianina, BE'lgrad,Bagdad, Serbia, Vidin ş.a, in diverse variante fonetice. 111 
Prosopograjia se ocupă de numele de persoane, in POT/nule cdUHoare, de unele 
l'ormc fixe, tipare care uneori nu sînt decît transcrieri fonetice ale unor cuvinte 
străine, în Un "cento" popular" este analizati'i balada Domnul Chipor-Crai, elin 
culegerea lui P[\sculesct,l, în care culegătorul a "recllizat" un adevărat: mozaic de 
Eragmente din balade mai mult sau mai putin înrudite, La studiile mentiona te 
de'ii însumeaz{i aproximativ 30 dc pagini d;c text, cu ample citilt din 'poezii; 
populari'i, aparatul critic se ridicA la aproape 200 de note, înrudit cu aceste cer- 
ce1.,'iri este studiuJ ,,i'n jurul "Alexandriei", "Paştele Blajini/DT" şi aUele în care 
autorul, în spiritul aelcvi'lrului, combate părerea eronată el anecdotistului Tcoclor 

lbid" p, :m;, 
1 bid" p_ :382. 
Ibid., p. :382, 
lbid" p. 382-·,:38:). 
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Spernntia, după opinia căruia blajinii sau rohmanu ar fi o populaţie şi un obi- 
cei dobrogean, reamintind (pentru că problema fusese rezolvată cu aproape lOCI 
de ani înainte de ccrcctatorul german 1. .J. Ha nusch) cii acei rohmani sint bruh- 
m.mi. iar obicei ul arc la bază. cartea populară Alexandria. 1 nterr:s pentru f'olc lo- 
r·lstici\ prez intă şi studiul O străveche form.ulă. de exorcism în tiescini.ecele noastre. 
cu bogate referiri i referinţe bibliografice la literatura de specialitate şi la texte 
populare din limbile greacă, latinu, german;'i, fr-anceză. precum şi note-le intitu- 
late de autor Mărunţişuri: despre }3aO(FCoaja, Mclanca, Prumos-scris, A fi slao 
de înger, Il fierbe piatnî scumpă., il şi-a serie în [runte , Pînă-n pinzele albe. 
Sfîntul Traian, care reprezmta contribuţii efective la explicarea, uneori la eluci- 
darea unor elemente de expresie, de poetică populară, reminiscenţe ale unor 
străvechi obiceiuri, ale unor raporturi istorice şi culturale cu popourclr- vecine. 
Pe linia rmoştcnirn clasice, il conservării unor obiceiuri 9i practici poate fi citata 
«omunicaren Trei probleme folclorice şi aspectul lor românesc, în care discută 
despre Pietrc-scrise, Care există în Spania, în Turcia, la popu laţi i lc sernitc din 
nordul Afr-icii, dar şi la noi, despre Gorilui-iliniilor, prezent şi Ia Homer dar şi 
in folclorul autohton ori despre acea practica barbura semnulntă în folclorul elen 
clar şi in ce[ românesc, Uciderea bttirinilor, în cadrul aceloraşi preocup.u-I refe- 
ritoare la istoria culturii populare se încadrează şi micile intervenţii, predomi- 
nant lexicale 0:'[ toponornast.ico dar a căror consecinţe asupra înţelegerii l itc- 
""turii rornâ ne vechi sint evidente. între acestea pot fi citate Pastujii obscure din 
Miron CiJstin, Nume ardelene într-un vechi roman englez, O poreclă. Ci lui lVfi/wi 
Viteazul, lnctl o pomenire ger71wn(i (J lui Ţ'e peş, Legelwe istorice para/de eli ale 
nOastre in cronica lui Gheorghe I3rancovici, Un pasaoiu nelâmu1'Ît la Radu Gre- 
eCCl7lU. Afirmaţia că cercetarea folclorului şi il cărti lor populare, a Iiterntur ii 1'0- 
mănc vechi, fără consultarea contribuţii lor, fie cît de mărunte, ale lui Bourea. 
este de neconceput, nu ni se parc e xagcrată. Ceea ce distinge aceste note, studii. 
comunicări este soliditatea 'ii amploarea cunoaster-ii şi documcntărli, logica 
strîns[l LI argumentaţiei, conştiinţa că: "Viaţa cuvintelor o aşa de strins legat{t 
de il poporului care le intrebuinteaza încît vicisitudinile lor biografice --- gem'et- 
Iogiu, evoluţia. migratin, cariera lor Iumincază adesea colţuri întunecute ale isto- 
riei nauonulo. Studiul lor poate însemna, în acelaşi timp, un apreciabil aport la 
istoria culturii, în genere" 10.  

Aceasta ar fi, succint prezentată, activitatea de istoric literal a lui V. Bo- 
grea, disciplină pe care ar Ii putut să o ilustreze in toată plcnitudluea date fiind 
vastcle sale cunoştinţe, capacitatea de analiză 9i de smtcza a Ienornunul ui cultu- 
ral, concepţia avansată a încadrării creaţ:iei literare in complexul fenomen al 
culturii naţionale, Într-o indesLructibi1ii lcgLitur{l cu limba 0i .. istoria ţ[lrii. Intre 
(,i[lHalca de istoric al culturii şi cea de scriitor putem interpllnc pe cei! de pLI- 
blicist, de combatant activ al scrisului angajat, în apilJ'area cel OI' InCli nobile ide- 
aluri naţionale. Intr-una din maximiIe sale, postula Cfl: "Scriitorul (alteOl'i tine- 
rii) trebuie sel vibn·ze la adierile sufletului naţional ca harpele eoliene la cea 
mai uşoar{l suflare de vînt" 11. Consecvent cu propriile-i gînduri, profesorul şi 
savantul V. Bogrea, mai cu seamă în anii războiului, el apflrat prin scrisul său, () 
anml de temut, drepturile .noastre, il încurajat pe luptătorii de pe .front, Înfiel'Înd 
pe dumani şi pe ezitanţi, sacrificînd pe altarul dragostei de patrie chiar pe unii 
din marii lui înv{iţaţi, atunci dnd a crezut ci'! într-un fel propov[lduiau la cate- 
dră şialtfeJ se comportau ca oameni politici. Publicistul agresiv şi neCl'u(ător din 
anii pl'imuluj război mondial îşi trăgea seva şi vigoarea articolelor sale din sen- 
timentul siiu patriotic, din mîndria de CI aparţine unui popor şi unei culturi, din 
identificarea propriei vieţi cu existenţ.a neamului din care făcea parte, din con- 
cepţia sa despre valoarea limbii, culturii şi artei autohtone, Ci caracterului roma- 
llic al civilizaţiei noastre, din increderea nestrămutată in viitorul poporului său: 
"Misiunea noa5trii.,. în acest Orient, în care reprezenhim rnareJe, împ,irAtescul 
suflet al Homei: a crea ... () cultură european,} de esenţă latină şi de prestigiu 
universal" 12. Intr-un articol intitulat Emblemă, referindu-se la vitregia vremuri- 

11.1 Ibid., p. 1. 
11 Vasile Bogrea, Sacra via, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 197:3, p. 1:37. 
12 Ibid., p. 69. 



lor pc care le-am străbătut în decursul istoriei, la condiţia noastră de stăvilar în 
calea furtunilor scria :"Ele au fost însă, şi noi sîntem" 13, pentru ca actualizînd 
la încleştarea din vremea războiului, la drama pămîntului românesc cotropit, să 
completeze cu ncstrămutată încredere: "Vor trece ele şi astea! Iar noi vom 
râminea" 14. Forţa cuvîntului, incandescenţa articolelor, certitudinea că verbul 
său este expresia naţiunii pe care o reprczmtă, izvorăsc din cunoaşterea şi ade- 
ziunea sa faţă de valoarea, de nobleţea, de frumuseţea vieţii materiale şi spiritu- 
ale il poporului său. In Civilizaţie Tomdneascâ, tribunul care ne reirrvie pe marii 
.ipostoli ai Ardealului scria: "Sintem un popor, şi sîntem o cultură. O veche, o 
străveche culturâ ale cărei rădăcini se coboară adînc în istorie. Civilizatia rornâ- 
nească mu datează, în adevăr, de la "modernizarea", de la "occidentalizârea" Ro- 
mâriiei. Aportul Apusului. . . s-a suprapus numai peste un întreg fond de civili- 
?aţie arhaică. Inf lur-nte bizantine, influenţe slave, influenţe sud-d anubiene, inf'lu- 
(,n\e orientale, toate se irmalgameaZil in acest fond arhaic. Iar la aceste înriut-ir-i 
se adaugă, clominnn tă, nrmonizînd, orlndui nd, contribuţia Romei. Dar, în Roma- 
nia noastru ele FUisiîriL acest hotărîtor contingent Toman avea nevoie pentru il 
deveni romanic ... ele fuziunea acelui clement primordial. aul:ohton, fiirii de care 
nu ne putem închipui, nici desluşi deplin caracterul propriu, fizionomin-i dis- 
tincta.. i\ceasU civilizatie băstinasă f'ormcazâ eleei temelia neclintită a civilizaţiei 
nonstrc. Izvorul cel mai adîn'c al' or-iginn litati i noastre într-insa este... ,.Dac", 
.. Trnr", "Scitic", ziccţi-! cum vreţi, el ea:istâ. În ccrumicâ. în cîntec, în strate- 
gic, în dreptul consuetudiuar, in toponimie, în limbă, în arta populară, în imbra- 
cămintc ca şi, în genere, in toate, aspectele vieţii rurale, agrare, pecetea lui Dece- 
bal se recunoaşte indeJebi1ă" 15. Mai e oare nevoie să accentuăm asupra justeţci 
';.i permanenţei ideilor din această succintă sinteză asupra civilizaţiei şi culturii 
noastre? Este în fond, concepţia susţinută încă de Hasdeu, de Eminescu, adusă 
ia rang de premisă :;;tiinţifidi de Pâr van şi îmbrăţişată de Mircea Eliade. 
L. Blaga ş. a. In numele acestor valori de culturii şi civilizaţie, pentru realizarea 
idealului de unitate naţională, Bogrea a dus, al ături de Iorga, o adevărată cam- 
panie de îmbărbătare a Iuptutorilor din tranşee. ele stigmutizure CI indifercntis- 
rnului şi czitantilor. împotriva duşmanilor declaraţi, împotriva profitorilor, Îm- 
potriva distrugerii de către armatele Kaizcrulul il unor incstimabilc valori ar-tis- 
uce, între C<ll'e catedrala de la Rcims. In sprijinul rcalizări i unităţi! depline a 
ţiu'ii îl invoca pe Mihai . Viteazul "marele voiovod ce au fost Domn Tâ rii Roma- 
ncşti şi Ardealului şi Moldovei" şi pentru implinirea visului dU'uia am luptat în 
1D16--1918. HeIerindu-se .. la compromisul. pC\cii de la Bucureşti, pe care a numit-o 
Pacea sîngelui, cel .cai'l; audiase cursuri la Berlin şi se entuziasmase de nivelul 
JIlVClţilmintului şi ele valoarea unor profesori, IlUezit[î s; scrie: .. Un sfert de 
veac şi mai bine în Germania S-il jucat cea miii sinistri'i tragi-comedie ... Univer- 
sitClţile propovilduind idealismul cel mai PUl' şi cea mai castit filantropie pc 
cînd dinciJ]o, în culise, uzinele făurcau uneaHa dezastrului, iar jos în spelunca 
infernalEi il spionagiului, demonii negri ai intrigii ţeseau firul subteran al celei 
mai vaste, mai 19nobi le :;;i mai odioase conspiraţii" 16. In aceeaşi pornire de mînie 
Împotriva groâiviilor războiului şi distl'ugcrilor provocate de armatele invada- 
,oare, de repudiere a unor' slogane cum ar fi acela privitor la faptul C[, forţa 
primcază, dreptul, admiratorul din studenţie al sîmburelui critic şi autentic filo- 
zofic din opcra lui Nietszche, nu ezită s.i"\ deteste faptul c{1 la baza acestei ideo- 
logii a fOl',ţ.ei stă o anume f,;ţetă a operei acestuia. într-o altă intervenţie se re- 
feri'ichiar la "Supraomul" lui Nietszehe,pe ca1'e-1 numeşte "monstru mor-al". In 
cuvinte enwionante, patriotul Bogrea il dnstit eroismul solelaţilor simpli şi aici 
fondul profund democratic al publicistului dă dreptate celor ci'irora se cuvine :;;i 
înnobileazii pi'opria-i convingere cu exemple din literatura universală. .Astfel în 
Cultul eroilo1' comentează: "Trebuie Însfl oare, neapărat purpura nobleţei de 
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13 [bid., p. 21. 
14 Ibid., ]J. 22. 
'5 Ibi.d., p. 71. 
16 Jbi.d., p. 34. 
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sînge sau de rang pentru a se naşte eroul? 1"d1C[\ numai din porfirogeneţi să-şi 
:lleagă zeii trimişii?" 17. Se vot' fi emis opinii potrivit cărora s-au manifestat şi 
unele cxagerăr; în apărarea naţionalităţii. Ni se pare însă că textele sale, dadi 
nu ig110rCIm nici faptul că in condiţiile defctismului şi a trădărilor o dreapta 
cumpănă era mai greu de pastrut, nu ne permit să aruncăm acuzaţii nef'undatc 
ori nesemnificative. Aşa de pildă în Conaţiona!i. şi compatrioţi afirmă: .. Casă 
Kospodl\reascLi, cu mircnarc tradiţii de ospitalitate proverbiala, România adăpos- 
teşte, bucuros, toate neamurile conlocuitoare ... Noi, vedenii romantice de panro- 
mănisrn nu avem, ci înţelegem 3,1 respectăm fiecărui popor şi fiecărui individ 
personalitatea sa. Megaloman ia nu stă în firea noastră. Avem insă conştiinţa ... 
ci! reprezentăm un organism 1wtional tmital', viu, care Il-are nevoie de artificii 
pentru a trăi şi Ci se dezvolta potrivit caracterului său. Şi dacă aripile noastre 
nu sînt mai mari decit cuibul nostru ... apoi acest cuib al nostru ni-l iubim cu 
patimă şi sintem în stare a-l apăra -- unguibus el rostro - împotriva oricui" 18. 
l ncadrată aceleiaşi dimensiuni, de publicist patriot este :;;i virtutea de portrotist, 
de cald evocator al unor personalităţi din trecutul patriei, fie cu un prilej co- 
memorativ, fie în nocroloago. Printre cele mai calde evocări sînt cele despre 
Gheorghe Lazăr şiM.Kogillniceanu. Una din trăsăturuc dcfinitorii ale istoricu- 
lui, surprinsă de Bogrca, este faptul că în activitatea politică aceste! venea cu o 
/"estrc de cultură: "La Miriai! Kogălniceanu în adevăr, cultura, ştiinţa, literatura 
au precedat politica ... Toată comoara de lumină îngrăl11k'idită într-o vastă minte 
ospitalieră şi realistă, toată căldu-a adunată intr-o nobilă şi mare inimă de pa- 
triot. . aducea cu el Kogălniceanu, intrînd în polibică'' 19. Portrete emotîonante 
le-a făcut lui Teodor Buruda, muzicologului Gheorghe Dima, folc:loriştilor Tudor 
Pamfile şi Ioan Urban Jarnîk. "Prin moartea, in floarea virstei a ofiterului cu 
trup de uriaş şi suflet de copil, folclorul românesc a pierdut pe cel mai harnic 
şi '- împreună cu răposatul Mar-lan - cel mai fecund cercetător al său'' 20 -_ 
scria Bogrea la moartea lui. Pamfi le. Cinstind memoria unui învăţat străin legat 
de cultura populară românească, nu uita să amintească şi de faptul că Ioan Urb-an 
.Iarrnk s-a identificat cu idealurile noastre naţionale, începînd cu războiul pentru 
independenţă şi sfîrşind cu cel prin care ne-am întregit ţara, ne-am desăvîrşit 
unitatea naţională, 

Imprejurarea şi spaţiul nu permit evidenticrca tuturor lemelllelor care 
configurează talentul său de portretist, de evocator. In structur-a pcrsonalitătii 
lui Bogrea, căldura şi vibraţia pentru valorile umane se asocia insă cu umorul, 
cu rronia, iar uneori cu şarja :faţă de scăderi în general, faţă de minciună, de 
josnicie, de impostură şi îngîmfare. Ipostaza ele poet elegiae şi moralist fiind o 
dimensiune care presupune o abordare nuantată si relaţii lnai complexe în con- 
texlul literar contemporan, dar avînd şi co;win.gerea e{t LIn comen1riu savant 
demonstrativ asupra poeziei în general nu este întotdeauna probant, ne vom 
limita dool' Ia sugerarea universului de idei i U ll1oclalitilţilor de expresie ale 
beletristicii savantului Bogrea, Spicuim din .. scînteilc" sale, cum şi-a autointi- 
tulat gîndurile şi epigramele, unele care certifică antidinasticisI1Tul său. Sub 
pavFlza unui joc de cuvinte, scrie: "L-am V{lzut şi eu pe H(ege) / Ce mutn'i de... 
cutl'ă" 2;' la care se asociază o alta: "Vai de ţara care are pe tron un poltron" 22. 
Partidele politice, indiferent de ideologie sau nu"mţ;'i, se "bucur,l" şi ele de sti .. 
geţile sale: ,,Partidele noastre de pînii aCUlTl comenta el -- au .fost organi- 
zaţii de pa,11aJ,dâ i de pradâ. Paradh i prac[[l iath. în rezumat. tot rostul 
acestor partide" 23 la care adaug{l: ,.Elementele succesului electoral par a fi ră .. 
mas_ " cele clasice: agenţii şi arginţii". "Etica" polilicianismului se întregcşte cu 
meditaţia "..4 prilda şi o. tTilda: iat{( programul oligarhiei române" 24. 

17 lbid., p. 65. 
18 Ibid., p, 87. 
19 Ibid., p_ 110. 
20 lbid., p. 12L 
21 lbi-d.} p. 144. 
22 lbid., p. 145, 
23 Ibid., p. 145. 
24 [/Jid, p. 146. 
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asocier! de cuvinte cu termi- 
a amenintare: .. Problemele de 

la timp de cnducători. Altfel, le 

Unele gînduri, chiar dacă lexical par 
naţii similare, au o semnificaţie gravă şi 
dreptate socială trebuie studiate şi deslegate 
desleagri poporul -- cu toporul" 25. 

Clerul intră i el în obiectivul mor-allstului : "Intre har şi pahar -.- atîţia 
cler-ici oscilează" 26. 

Ca universitar nu si-n "neglijat" mediul pe care-I cuno:şka şi medituti ile 
sale sînt incomode peste ani, începînd cu acel Pen.talog u.niversitar' ." 

1. Să iubeşti pe studenţi 
2, Să nu iubeşti pe studente 
;{, Să ştii ce spui, cum spui şi cit spui 
4. S{l nu uiţi hotarele ştiinţei şi ale minţii tale 
5. Să nu uiţi că, deasupra talentului 'ii ştiinţei, este un lucru incomparabil 

mai mare: conştiinţa" 27. 
în acelaşl joc de cuvinte se strecoară acide critici, consideratit asupra mo- 

ravurilor: "Gravitaţia universală c un fleac pe lîngă gravitaţia univcrsttară'' 01'\ 
"Corpul didactic" există: rămîne Si{ se înfiinţeze şi spiritu.L" 28 şi concluzia ,.Cu 
slove slave, cu alfabet grecesc sau cu litere latine, pustiia, tot pustie rămîne" 

Dar societatea în general, moravurile şi năruvurile oamenilor sînt subiect 
de ironie şi de incisivă critică: "A da din coate nu e cu nimic mai uman decit El 
da din coadă" ori "Să nu-ţi faci chip cioplit! Scriptur ite trebuiesc: completate: 
Nici neciopLit" 30. Ca o corelaţie, ea un pendant al acestor profunde şi adovărato 
constatări asupra mentalităţilor, a vieţii în alb i negru, sînt epigrnmcle pentru 
care filologul dispunea de o adevărată virtuozitate, incepînd chiar cu definiţia 
dată: "Cînd fulger trece o idee I Prin ca, o epigramă face / Mai mult decît () 
epopee / In care acţiunea zace" 31. Domeniul invăţămîntului, familiar profesorului 
atît de iubit şi apreciat de adevăraţii colegi, intra în obiectivul. moralistului : 
"Mă-mpac cu toţi colegii mei I Pot zice, ideal (!Q bine: O parte nu vorbesc cu 
mine I Ceilalţi, eu nu vorbesc C1..1 ei" 32. Apropos de reviste literare craio- 
vene, cu nume de arbori, conduse de redactori tot cu nume asemănătoare: "Au 
fost ţd 'alte vcgetale / In cîmpul nostru literar'; / nu copaci, Ci doar o Creanga 
I Din vastul codru popular" 33, Umor pc seama Scxtl l Puscari u, conducătorul 
Muzeului limbii române din Cluj, căruia Bogrea i-a fost unul dintre întemeietori 
şi muncii căruia i s-a dedicat cu toată capacitatea, al cărui local ii devenise o il 
doua casă iar colegii o adevărată familie: "Muzeul de filologic / A răsturnat 
vocabularul/O casă în care .. ţi uiţi arnarul I Se cheamă astăzi. .. PUc{\l'je 34, 
Lingvistul îşi permite jocuri nu numai de cuvinte ci de accente: ... Accentul zici 
cii nu-i nirnică ? I El poate face UTl Mitică / Din ; -un Ionicâ / Ion ica va 
da, Geor gică / Ceorgică, iar Vasillca / Basi lica. .. dar unii zic ('<1 I Din tine tot 
Il-ar da nirnica'' 35. 

Epigrnmistul, moralistul, sînt secondaţi de un liric, de un meditativ. de un 
poet autentic. Şi aici, ea şi în destinul său, păstrînd evident proporţiile, îl putem 
apropia de marele său înaintaş M. Eminescu. Unele din versuri vor fi fiind in- 
fluenţate de acelaşi maestru (Schopenhauer) pe care l-a avut şi predecesorul său, 
iar stările triste, mcditative nu pot Ii despărţite de starea precară a sănătătli sale, 
pentru că aşa cum se autocuractcrizcază : "Cel mai mult şi mai frumos timp din 
viaţa mea mi I-au luat două femei urîte: Şcoal.a şi Boala" 36, ori autoironia Ideal 

25 Jbicl., p. 144. 
26 lbiâ.; p. 148. 
21 Ibid., p. 141. 
28 Ibid" p. 141. 
29 Ibid" n. 142. 
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Atunci, ea 
altarul/Pe 
şi mai 'Iu·· 

trupul, ! Slujindu-i doar ca adăpost? / 
adăpostit Il-a fost. / Dar dacă trupul e 
altul, ca al meu, sărmanul ! Mai sacru 

şi confort: "E casa sufletului 
sufletu-rni niciunul I Mai rău 
care ard durer-i prinos / Nu-i 
miuos" 37. 

Pentru Ci'! această corncrnorare are loc la 1<19i, pentru că în vremuri grele, 
în perioada pr-imului r âzboi moridiul, publicistul Bogrea il servit cu scrisul său 
cele mai scumpe idealuri, în oraşul tinereţii şi studenţiei sale, vom incheia cu o 
vibranta evocare a oraşului pe care l-a iubit: '''' .pclcri n! dureros! ai oraşului 
bucuriei căci aşa a fost înţeles sulasul lui Bucur păstoru! - veniţi să jelcască, 
intre zidurilc bătrîne ale Iasului. instrrunarea vrcmr-lnicâ il cărninulu! lor. 

Cu Hnistea sa de pauiarh venerabil, cu alba cunună de zăpad{[; scinteind 
de diamantcle nopţii, pe creştetul de moşneag glorios, cu acea incremcnire de 
cetate vrăjita care (' durerea şi poezia lui, Iaşul era sortit, parcă, S[l adăpos- 
tcasc.i la sinu-i, sA rnîngiie i stI aline aceast[l negdlitiJ amărăciune care se in- 
dreaptă spre el. 

E vechi, bău-inul. si il v.izu! atitea' 
Cîte nu poate povesti el cui ar sta sa-I asculte, cîte taine nu poate lămuri 

cui ar sta s[I-1 întrebe I 
E o lume întreagă de adevăr şi frumos, de impunătoare avinturi şi tragice 

Iringori de aripi, în această antologic de piatră care sînt zidurile lui! Duhurile 
mor-ţilor mari ai Moldovei fluturii peste ele, toţi man ii acestui cuib strămoşesc 
de Înţelepciune politică şi ncî nf'rîntă vitejie, 

Nicaier-i nu sună mai înfiorat, mai din fundul pămîn tului parcă glasul clo- 
potelor, ca in acest oraş, , , 

Dar niciodată nu cred s[\ fi sunat mai impresionant, mai zguduitor acest 
glas ca în noaptea aceea istorică a moblrizăr-ii''. E vibraţia moldoveanului, c nos- 
talgia studentului Universrtaţit iesenc, il tînărului ce-şi va fi Ircdonat poate PE' 
străzile oraşului unele versuri. Textul din care arn reprodus se Intrtulează l aş ul. 
nostru, se refr.ră Ia refugiul populaţiei din Bucureşti la Iaşi şi a fost publicat în 
"Caienclarul neamului românesc" din 2 februarie 1917, 


