VASILE BOGHE:A,ISTOHIC LITERAR ŞI P1JBLICIST
DE
AL, 'I'EODOrnSCLJ
Come-mor-ar-ea
a ,iOde ani de la monrtcauceluiaxlesprecare N. Iorga spunea
câ : ,,1<:1'a
cel mai învătat dintre români... un neîntrecutvorbitor i un profesor
fLin]pereche... un caractervrednicde vremileantice" este un prilej ele a-i reciti
opera (si apariţia celor două volume,In Hl71şi HJ7illa editura Daciadin Cluj-Napocn,onoreazăaceastăinstituţie),ele a medita asupra «ontribu'tieisale la dezvoltarea ştiinţei rornâncsti,dea ne reaminti activitatealui de publicistruilitant şi
patriot. scintcilelui satiric»,gîndurilesi meditaţiile lui. Dar pe deasupracaracterului stiirrtific.al reconsiderăriiunei personalităţidin istoria culturii naţionale, rcrnernornreaunei vieţi exemplar»,il unei minţi strălucite,il unui caracter
pilduitor.a unui destin care impuneni se parc cel puţin tol uşa de impor-tan
tă.
In raport:cu activitateade lingvist. ipostazade istoric literar i publicist
nu este de valoareegali!si nu e definitoriepentru savantulfilolog,pentru cărturarul 'ii clasiristulV. 13og;'('a,
Şi totusi, chiar dacă ccrcetătorulaU:t'ele dczarmant
il cărui note nu nurnaierl dep,'işcauuneori,ci dublau ori Lriplautextul
propriu-zise,note în care!itcratura de specialitateşi;,tproape tot ce
ne imagin5mchiar azi ca disciplineadiacente,domeniiinterdiscipVharc,
sin.tprezente. nu $-·agîndit că va fi revendicatca publir-istsi scriitOl;ca portrrtist ;şi
mornlist, ca istoric0i critic:l.il.orrn-,ca etnografi folclorist,() monografiedin care
acesteaspectear lipsi ar face ca pr-rsonnlltntea
sa si\ fie lipsiMlde unele trăsături
care-i conferă ori,;inalitate.Din portrctclr- crelonatccu (lcazi;rdiverselorC0111emorăr! se pol desprindeprococitateu inteled-uaEr,seriozitateaşi soliditateastudiilor, capacitateade abstractizare,probitatca ştiinţific[lunică. memoria [enol1lenaJ{r,
puterea enormă de munca 'ii curiozitateanelimilali'i,claritaileHgîndului
'li a expresiei,daruri incstimabi!cpentru savantul lingvist.pentru profesorulde
filologicclasicii.Dar Vasile Bogrea.venit de pe meleagurileînaintaşuluiEminescu,'il contemporanulu;
Enescu0i a prietenuluiN. Iorga era în acelaşitimp un
temperamentardent, un spirit aplecatspre meditaţie,o personalitatecare se simtca solidarăcu poporuldin car:,cfăcea parte, CLIistoria i literatura naţională,cu
destinelerratiuniivp« care a iubit-o ca puţini alţii. Era o f'ire ele moralistşi de
poet în acP.laşitimp, un polemistrccchltabil
prin informaţiasa excepţionalde amplă
)i ele diversă,prin tcmpcrameutul!;'italentul său, dar si un umanist de o mare
caldurasufletească,de o vibranlZr
sensibilitate.
Vasile Bogrea,ale u'trui studii universitareîl rl'cornandauori p{lreausă-I
dirijeze spre cercetăriele
cIasi61.(iniţial chiar de filozofie),care a ocupat chiar catedrilde filologie
la Univp]'silaleadin Cluj. ciupitee Iăeu$p
studii la Berlin cu cdebrii \Vilamowitz-Mollcndorf
şi Norclen.i de la c'are,în
afara studiilor clesprpOdqinalitatcajJoczi.eirOmane,despre gramaticac0111parată
a limbilorclasiceşi acel memoriuprin care susţillcaCli argumenteştiinţificeşi
naţional-patrioticenecesitateastudiilor clasice în general, a limbii :şi literaturii
latine în special,au lTlair{unasîn manuscrisstuc1iicompletesau <:rproape
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nitive despre Grecia în lumina r017wnti,Criterii de popul.aritalea scriitorilor
antici, PersollnHtatea
mOTaUÎ
în LiteTC!tura
antică, PesimismuL
în literatura şi cul·
tura antică, lucrări despre Virglliu şi Horutiu,despre Euripidc şi alţi scriitori
greci, un ciclu de lecţii despre istoria i cultura antiCelşi modernă,a înţeles
totuşi, în contextulde atunci, că e nevoieca învăţătura şi capacitateasa intelectuală să se îndrepte spre studiul limbii naţionale,Spre «tunologie.semantică,
toponlruieşi onomastic21,
!'iPI'C
rezolvareaunor problemeale Hnsbl
l româna, în
umbiantaşi munca la care se angajaseMuzeullimbii românedin Cluj, care eOl!tinua, după Hasdeu şi Phil.ippide, Diciionarutlimbii 1'omâne.Evident, capacitatea sa intelectualăsi concepţiape care o avea despre cultură, despre raporturile nemijlocitedin cadrul unei culturi Între diverseleei aspecte,I-au făcut S{l
aducă tumină şi 'in domeniulcărţilor populare şi a creaţiei orale, a literaturii
românevechi, a relnţlilor-din.trediverselepopoareîn aceste domenii,conccpind
limba ca expresie a spjritual.it.aţii şi vieţii poporului.De aceea poate, studiile
sale de PLU"i.
specialitatepot ţ;Î uneori trebuie citite de orice om interesa+de
viaţa spiritului, pentru că irnplicatllle lor' asupra culturii, literaturii şi artei,
asupra circulaţieipermanentedintre diverseledomeniiale activităţii intelectuale
sînt prezenteşi de o permanenţăsurprinzătoare.
Ca o paranteză referitoare la biografiaIntelectuală,la pregătirea sistcmatică a lui V. Bogrca,aşa cum rezultă din unele probe scrise aflate în arhiva
de la BibliotecaCentrală "M, Eminescu"din Iaşi, am opina că iniţial, se pare,
viitorulfilologoptase pentru disciplinile.filozofice,
pentru care dovedeao foarte
solidă pregătire,daca nu chim'înclinaţie.Astfel,cu () caligratlei într-o expresie
de o vautcnticămaturitate,de o desăvîrşităclaritate,cu intervenţiişi opinii personale discută despre: Hipoteza(felurile şi valoarea lor logică),AprioTismlllşi
cmpirismuL
în teoria cunoştinţei.şi 'În constit1tÎTea
ştiinţelor speciale(psihologie,
etică, sociologie),
RaportuLfacultăţiLorîntre ele (dupăHcrbart),Natura şi. valoarea
argllmentăTii(Schopenhauer),
ori despre Voinţâ.- după acelaşifilozof.Ca amănunt, în ultimul t.ext Iigureazăşi versifieareacunoscutiidin volumulSacra via
(Cluj-Napoca,
cd, Dacia,1973)ca.Spre Nirvana,şi care este în fond o transpunere
îl! versuri a esenţei cunoscuteiopere a lui SchopenhauerLumea ca voinţă şi
reprezentare.Acesteprime versuri.ale studcntululBogreanu sînt fără consecinţe
asupra unor poeziielegiacc de mai tîrziu, dacă nu şi asupra studiuluiPesimismul
inlitel'atura şi cult.uriiantică (elin manuscriseleaflate la Cluj-Napoca),Tonul
oarecumcxpozitiv al versurilorînsă nu ne îndreptătcstosă credemîn adeziunea
integralila studentuluila pesimismulschopenhauertanşi un argumentcare ar
putea fi invocateste înche-iereaoptimistăde la primul text citat, Hipoteze: ,.În
lupta ei... pentru cucerirea adevărului,mintea noastră.a smuls şi va smulge
necunoscutului
nenumăr-ate
trofee",Din cadrul aceloraşiprobe scrise(aproapetoate
notate cu cnlificativu
1 maxim)ls(e de notat () cestiunede estetică,în care SE'
discutiivaloareadiferitelorarte (plr-r-îridu-se
lot elela Schopenhauer)
i în care se
acorclllDrioritatemuziciisi filozofiei.
Ca' istoric literar se' impuneprecizareaefi V. Bogreaa ilustrat mai degrabt!
disciplinaca istoric al lileraturilo!'clasiceşi ca cercetătoral cărţilor populare,al
rol(loruluii al lileraturii române vechi, intervenţiile(cîte ne sînt cunoscute)în
domeniullitc>raturiirOJ11fU1e
modprnc:o;icontemporanenefiind semnificative.Ca
o pre.f.aţarl'(impotrivaordinii crono]ogicea elaborărIistudiilor)la calitatea de
·istorical literelorclasice,.latineîn special,unele argumenteinvocateIn memoriul
Pentru învăţămîntlLl
clasic,redactat în 1925şi determinatde proiectulde reformă
aînv;:iUimîntului
secundar,ca şi unele .,gînduri"ni se par' revelatoarepentru Jap·
ltll c;\ ,;tiinţni inviiţiimîntulerau în concepţialui Bogreanemijlocitlegate de
istoria,ele cultura şi de existenta noastră naţională.După ce demonstreazănecesitatea învăţ.ă.mîntului
.limbilorgreac{lşi mai cu seami latină, continuă: ,.La acest
ill'gumentde ordi;1generaJ··cultural
se adaligă".I){ntrunoi, Homânii,un altul nli
;naipblţin puternic,de ordin naţional."Da, ceea ce face în adevăr grandoarea
tl'ccutulu.iRorn[lIliei
si cepace constituiegaranţianezguduităa viitoruluiei, 'aceasta
e 1'omanitatc>(l
n()(J,t1'(l"
1. In sprijinul acesteiidei invoc[\o neconlestatiiautoritate
---------J y. Bogrea,Pentruînv(ltâmînt1l1
clasic,Cluj,1925,Il, ,
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a lingvisticiieuropene,pc AntoincMciltet care afirrna că: ",..părnsind cultura
latină, popoarelede limbă romanică,ar renunţa la tot ce face unitatea lor si ar
diminuacapacitateade rezistenţăil limbilorlor faţă de alte limbi..."2.
Dar "marele dascill al Ardealului,moldoveanulV. Bogrea"cum îi spunea
C. Daicoviciu,nu uita pe reprezentanţiiŞcoliiardelene: "...smeriti! corifoi ai 1'('naşterii noastredin binecuvîntatulBluj 'ii de aiurea, au putut aprinde,in noaptea
unei stăpîniridusrnănoaso,
luminagindului latin, n-ar Ii oare o crimă şi o ru')ine
să-I stingemsi să-i mlcsorămsu-alucirea''
...3 Limba si literatura latinii sînt după
opinia sa, expresia supremăel musurii şi echilibrului,iar civilizaţiaromană este
învătătonrcanoastră in «eea ce privestosănătateaminţii şi a trupului,cea care
ne-a imprimatinstinctulpolitic.încheierea1iri61.citeazăpe AnatolcFrancc care
spusesedespre limba franceză,ceea ce cu ace-easiîndreptatiro se putea afirma şi
desprelimba noastră: .Le latin ce n'est pas pour nous unc lanuuc("'tl'angc:t'{"
cest
line uuunie7J1,atcrndle;
11011S
sommcsdes Latins. C'cst le lait ele Ia louvcromoiuc
qui JaH:le plus beau de not.resang"4.
Din aceasUiconcepţiegeneralhde:;prenecesitatealnvntumintu
lu; clasic. din
adeziunealui la culturileşi litcrruurilcgl'cacii:ii romaniiclerivahothrîre[lde il :il'
consacrastudiului acestora,dp a-i desăv"ri insiruire;}in Ccrrnania,pc 11'ng'i
unii elincei mai mari clasicistidin toate timpurile.Chiar daci'!judE'Ci\ţi
pertinente
asupra studiuluiOriginalitat.c(J
poczieiromancse pot emite doar de critrc rlasicist.i
aviznţi,lectura elJrectăa textului şi a cnorrnului aparat critic. confruntareaunor
opinii,logico.demonstraţiei,unele aprecieriautorizatene dau dreptul să cvldr-nticm
'ii să-i pr-ezentămelementelerezistente,punctele de vedere personale,originale.
valabilepeste ani. Din acestepagini se desprindeconcepţiageneralăa lui Bogrca
despre fenomenulliterar, convingereacă literatura, 'ii cea Iatină cu precădere,
nu poate fi st.udiataca un lucru in sine ci ea o parte componentă,in strînsă depcndcntă şi interdependenţăcu celelalte aspecte ale culturii i civiEzaţiei reS
peetive,în raport cu alte literaturi,cu cea greacăîn specio.l.Nu ne pute111
rezuma
. - opina Bogrea.- doar Ia cunoscuteleraporturi (nu rareori de subordonare)ale
literaturii latine cu cea greaci"\,
ci exigenţeleştiinţificene obligăS8.abord{nncla
sicismulgreco-latinîn raport cu unele culturi orientale (egipteantl;
..asil'o-babilonianăşi iraniană)care l-au precedat,Cu too.tec{lrolul t'lenismuW!este deter
mînantîn dezvoltareaarl..cişi culturiilatine, act'astanu poate fi inţcll'asădoar ca
un reflex al celei dintîi, într-un cuvînt. nu se poate ncga (cum ai!l;[tc:\lt-omarii
lui mae;;tri)originalitatealiicraturii latine. Cercetătorulromflnnu 'ign()ri influenţele puterniceC'xcl'citate
de Elada asupra Latiull1ului,nu ezitâ stl den exemplul
lui Catocenzorulcare,deşi lua poziţieîn SenatîmpotrivainfluenţJigreceti, învaţ;;)
la b;;ltrineţegreaca0i chiar titlul oPt'reisale Orluinespare o tradLlecreelingreceşte,
al lui Virgiliuşi chiar al lui Tacit. can în unele aspecte'ale operd lor aminLesc
nu doar spiritul ej şi lilcra literat.uriie1irlP.Şi totuşi Bogrea considerăcă, deşi
inainte de influenţa grcacă nu se poate vorbi ele o literatură originalăromană,
la lllodulabsoluL,nu este de conceputcă literatura latină nu a avut () tradiţie.
Chiar dacă din aceastăpreistorieJiLerariiitalică nu s-au păstrat decît ruine, printre care powene0tede cîntece bătrîneşti, fragmente dintr-o presupusă epopee
populară(amestecde elementeis,torice,miticei fantastice),in care erau pteamăriţi
străbunii,maiores,de naenie, adică bocete,de caTm'inat:riumfal'ia- coruri.alt'
soldaţilorcarc însoţeaucarul de triumf al com.andani.uIui,
ori de acele vcrsusfescennini,pline de vervă batjocoritoarei agresivă,specii caresint: "l':xpresie
a unui
suflet practic, legat de viaţtl şi lume... " în fond o literaturii.care "...trebuia să
reflecte împrejurărileacestei vieţi în legătură cu omul, cu păm.întul,cu zeii"5,
acestevestigiistau la baza,dau specificşi originalitateliteraturiirornancîn raport
cu cea greac<':i.
Tncercîndsă infirme unele opinii de mare prestigiu,ccrcetătorul
rOlmînîntreprindeo adevărată demonstraţienu numai logici.ci bazată şi pc o
2 Ibiei.,p. 5--lî.
3 Ibid.,l2.O,
.1Ibiel.,p. 9.
5 VasileBogrea,PaginiistorÎco-Jilologice,
cd. Dacia,Cluj-NapocH,
1971.p. 37:),
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infortnatic
zdrobitoare(la le)
('u]ee obisnuitse asociazalin aparat
elenote'de 21 de pagini,culesecu
triplind aproapetextul de bază),demon,
strnti« menita sti ::ll'at.csupcrroritatousuttrci romane,care sprc' deosebirede cea
gr('acLla realizat o sintcz[1[ntn' demelliul implicitpolemic'al .amoilor
cel
didactical gr.omiri
lor : ,""telllperîndprin morală
persona!i
1<\\ilo1'
si
rrid prin pcrsonnlitnţisolcmnit.atca
moralei"".în
sC':'ace
ori,f;inali1.[lţij
poezieilirice, a cpistoloi,se insisli'tasupra speciJ'icit{lţij
elegiei romane
reprezentatede Gallus,Tibul, Proportiu.Mart.ialdar mai cu seamă ele Ovidiu:
,,,'oelflgia rumauâ. conchide cerceUllorul,poate Ii privită -astfelca un p]'()duct propriu al geniului latin: din comparaţiacu grecii originalitateaei iese
absolutiut.actii"
r Sint elogiaţiapoi Horatiucarp a fosl nu doar cel mai mare dintre poeţii Romei('ipoetul ci "stea cu Iumir.ăproprie",i Virgiliucare, alâl.uriele
Tacit, este cel mai mare.tragic roman iar, "".în întreaga poeziegreacă nu vom
gilsi hexametride perfecţia CElordin .Aoncis"a Cllnoaterca aviznta,exhaustiva
.'iiprofundăa celor două mnr! culturi clasicese asociază,în concepţiacar-turnrul
ui
roman.ru acel simţ al istor-i
ei. cu posibilitateade a privi în ansambluun fenomen
21 vieţii spiritualeprin posteritateaşi efectelepc care le-a avut asupra dezvoltanii ulterioareCIculturii. EI considcră,spre exemplu,că una din mar-i
lc calităţi
:;;ica:'e confirmăvigoareapoczieilatine este durata ei istorică
f2vulMediu.în
noapteaac:ceade o mic de ani, cînd soarelegrecescapusese."luna"aceasta- cum
era dCl1l.lmi1.[\
literatura romană-- ;.;i-aIarul. datoria,luminîndrără incetare drumurilo obscuresi grele ale progresuluiuman.în Evul Mcdiu care nu stia grcces!.c,
literaturalatinEI'
il fost--- mai mult decît u-aduc-âtoril
arabi ,- interpret;'lldintre 'lum.ei!greacăşi Apusulîn transformare"
9 Argumentarcastrictă, caracterulştiinţific
al intregiidemonstraţiise incheiecu o referire la înrudireade sînge şi de limb[\
il proprieisale natiuni cu romaniişi citcaZ21
versurilelui Asachi: "Un rom[lnal
Dacie!vine la străbunica să sArute/ Tilrnaelepc-a lor 1l\onnînturişi să-nveţe-a
1.01'
virtute",
O oportun{lConcluziela memoriuldespre necesitateaînvăămirjtului
ca şi la studiul despre Originalitatealiteraturii.l·atineni se PiU'ecugetarea: ,,!rîţ.elcpţiicare pretind înl{\turareac1asicisrnului
din şcoaliipc motivuldi profesorii
de limbi clasicen<\u totdeaunapregăLiH1Cl
necesară(cumo au pasă.-mi-tetotdea..
'ma colegiilor de alte specialiWţi)seamănăcu nebunulcare eloboal'tt
o splendidel
marmurflantică
CCl
CIdescoperitJll' ea impul'iti:iţ.î
de., _ ciori",conlpletat[\cu
rcflecţia,.Ce-a
muritor elin anLichitate,1\\1c clasic, iar ceea ce e în adevăr
('las-ic.
nu Cln()rt.ci supr:.rvîcţuit:şte,
aCUII1
i lHHurea"'.
O aUtifaţctfl il istoricului.literar V, Bogreaeste aceca ele cercetiito!'al. folclorului,cu viziunea formaţ.iaunui filolog,il ullui lingvist dar i il unui folclorist propriu-zis.
în Toponimie"su.d-orieni:ol,'
în poezia pO}Julanl,în
afaril gindui pe care-J prezinti'1explica\iatiin\.ifică dattl de un specialistîn toponimie .şi onomasticEt,
în d.imologici semantică,surprinde ampla şi diversa
cunoaşterea culcgerilori studiilor ele .literaturăpopularIt,l'oIl!,îneştii slrttine.
a documentelorşi cronicilor,Intre toponimelestudiate sînt Tarigrad, POL<.l'til,
Cornulde aur, Aclrianopole
Situchiar Idirna (după numerIcturcesc al
Ianina, BE'lgrad,Bagdad,
Serbia,Vidin ş.a, in diversevariante fonetice.111
Prosopograjiase ocupă de numele de persoane,in POT/nule
cdUHoare,
de unele
l'ormcfixe, tipare care uneorinu sînt decît transcrierifoneticeale unor cuvinte
străine, în Un "cento"popular" este analizati'ibalada DomnulChipor-Crai,elin
culegerealui P[\sculesct,l,
în care culegătorula "recllizat"un adevărat:mozaicde
Eragmentedin balade mai mult sau mai putin înrudite, La studiile mentiona
te
de'ii însumeaz{iaproximativ30 dc pagini d;c text, cu ample citilt din 'poezii;
populari'i,aparatul critic se ridicAla aproape200 de note, înrudit cu aceste cerce1.,'iri
este studiuJ ,,i'n jurul "Alexandriei","PaşteleBlajini/DT"
şi aUele în care
autorul, în spiritul aelcvi'lrului,
combatepărerea eronată el anecdotistuluiTcoclor
lbid" p, :m;,
1bid" p_:382.
Ibid.,p. :382,
lbid" p. 382-·,:38:).
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Spernntia,după opinia căruia blajinii sau rohmanu ar fi o populaţieşi un obicei dobrogean,reamintind(pentru că problemafusese rezolvatăcu aproape lOCI
de ani înainte de ccrcctatorulgerman1. .J. Hanusch)cii acei rohmani sint bruhm.mi.iar obiceiul arc la bază.cartea popularăAlexandria.1nterr:spentru f'olclor·lstici\prezintă şi studiulO străvecheform.ulă.
de exorcismîn tiescini.ecele
noastre.
cu bogatereferiri i referinţebibliograficela literatura de specialitateşi la texte
popularedin limbile greacă, latinu, german;'i,fr-anceză.precum şi note-leintitulate 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 reprezmtacontribuţiiefectivela explicarea,uneori la elucidarea unor elementede expresie,de poetică populară, reminiscenţe ale unor
străvechiobiceiuri,ale unor raporturi istoriceşi culturale cu popourclr-vecine.
Pe linia rmoştcnirnclasice,il conservăriiunor obiceiuri9i practici poate fi citata
«omunicarenTrei problemefolcloriceşi aspectul lor românesc,în care discută
despre Pietrc-scrise,Care există în Spania, în Turcia, la populaţiilc sernitc din
nordul Afr-icii,dar şi la noi, despre Gorilui-iliniilor,
prezent şi Ia Homer dar şi
in folclorulautohtonori despre acea practicabarbura semnulntăîn folclorulelen
clar şi in ce[ românesc,Ucidereabttirinilor,în cadrul aceloraşi preocup.u-Ireferitoare la istoria culturii popularese încadreazăşi micile intervenţii,predominant lexicale 0:'[ toponornast.ico
dar a căror consecinţeasupra înţelegeriilitc""turii rornâne vechi sint evidente.între acesteapot fi citate Pastujiiobscuredin
MironCiJstin,Numeardeleneîntr-un vechi roman englez,O poreclă.Cilui lVfi/wi
Viteazul,lnctl o pomenireger71wn(i
(J lui Ţ'epeş, Legelweistorice para/de eli ale
nOastrein cronicalui GheorgheI3rancovici,Un pasaoiunelâmu1'Îtla Radu GreeCCl7lU.
Afirmaţiacă cercetareafolcloruluişi il cărtilor populare,a Iiternturii 1'0mănc vechi, fără consultareacontribuţii
lor, fie cît de mărunte, ale lui Bourea.
este de neconceput,nu ni se parc exagcrată.Ceea ce distingeaceste note, studii.
comunicări este soliditatea 'ii amploarea cunoaster-iişi documcntărli,logica
strîns[l LIargumentaţiei,conştiinţacă: "Viaţa cuvinteloro aşa de strins legat{t
de il poporuluicare le intrebuinteazaîncît vicisitudinilelor biografice--- gem'etIogiu,evoluţia.migratin,cariera lor Iumincazăadesea colţuri întunecuteale istoriei nauonulo.Studiul lor poate însemna,în acelaşi timp, un apreciabilaport la
istoriaculturii,în genere"10.
Aceastaar fi, succintprezentată,activitateade istoric literal a lui V. Bogrea, disciplinăpe care ar Ii putut să o ilustrezein toată plcnitudlueadate fiind
vastclesale cunoştinţe,capacitateade analiză 9i de smtcza a Ienornunul
ui cultural, concepţiaavansată a încadrării creaţ:ieiliterare in complexul fenomen al
culturii naţionale,Într-o indesLructibi1ii
lcgLitur{l
cu limba 0i ..istoria ţ[lrii. Intre
(,i[lHalcade istoric al culturii şi cea de scriitor putem interpllncpe cei! de pLIblicist,de combatantactiv al scrisuluiangajat,în apilJ'areacelOI'InClinobile idealuri naţionale.Intr-una din maximiIesale, postula Cfl: "Scriitorul(alteOl'itinerii) trebuie sel vibn·ze la adierile sufletuluinaţional ca harpele eolienela cea
mai uşoar{lsuflare de vînt"11.Consecventcu propriile-i gînduri, profesorul şi
savantulV. Bogrea,mai cu seamăîn anii războiului,el apflrat prin scrisul său, ()
anml de temut, drepturile.noastre,il încurajatpe luptătoriide pe .front,Înfiel'Înd
pe dumani şi pe ezitanţi,sacrificîndpe altarul dragosteide patrie chiar pe unii
din marii lui înv{iţaţi,atunci dnd a crezut ci'!într-un fel propov[lduiaula catedră şialtfeJ se comportauca oamenipolitici.Publicistulagresivşi neCl'u(ătordin
anii pl'imulujrăzboi mondialîşi trăgea seva şi vigoareaarticolelorsale din sentimentulsiiu patriotic,din mîndria de CIaparţine unui popor şi unei culturi, din
identificareaproprieivieţi cu existenţ.aneamuluidin care făcea parte, din concepţia sa despre valoarealimbii,culturii şi artei autohtone,Cicaracteruluiromallic al civilizaţieinoastre,din incredereanestrămutatăin viitorul poporuluisău:
"Misiuneanoa5trii.,. în acest Orient, în care reprezenhimrnareJe, împ,irAtescul
suflet al Homei: a crea... () cultură european,}de esenţă latină şi de prestigiu
universal"12.Intr-un articol intitulat Emblemă,referindu-sela vitregia vremuri11.1
Ibid.,p. 1.
11VasileBogrea,Sacra via, ed. Dacia, Cluj-Napoca,197:3,p. 1:37.
12Ibid.,p. 69.
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lor pc care le-am străbătut în decursulistoriei,la condiţianoastră de stăvilar în
calea furtunilorscria:"Ele au fost însă, şi noi sîntem"13,pentru ca actualizînd
la încleştareadin vremea războiului,la drama pămîntuluiromânesccotropit,să
completezecu ncstrămutată încredere: "Vor trece ele şi astea! Iar noi vom
râminea"14.Forţa cuvîntului,incandescenţaarticolelor, certitudineacă verbul
său este expresianaţiunii pe care o reprczmtă,izvorăscdin cunoaştereaşi adeziuneasa faţă de valoarea,de nobleţea,de frumuseţeavieţii materialeşi spirituale il poporuluisău. In CivilizaţieTomdneascâ,
tribunul care ne reirrviepe marii
.ipostoliai Ardealuluiscria: "Sintemun popor, şi sîntem o cultură. O veche,o
străvecheculturâ ale cărei rădăcini se coboarăadînc în istorie.Civilizatiarornâneascămu datează,în adevăr, de la "modernizarea",
de la "occidentalizârea"
Româriiei.Aportul Apusului.. . s-a suprapusnumai peste un întreg fond de civili?aţie arhaică. Influr-ntebizantine,influenţe slave, influenţesud-danubiene,inf'lu(,n\e orientale,toate se irmalgameaZil
in acest fond arhaic. Iar la aceste înriut-ir-i
se adaugă,clominnn
tă, nrmonizînd,orlnduind, contribuţiaRomei.Dar, în Romania noastru ele FUisiîriL
acest hotărîtor contingent Tomanavea nevoie pentru il
deveni romanic
... ele fuziuneaacelui clementprimordial.aul:ohton,fiirii de care
nu ne putem închipui, nici desluşi deplin caracterul propriu, fizionomin-idistincta.. i\ceasUcivilizatiebăstinasăf'ormcazâeleeitemelianeclintităa civilizaţiei
nonstrc.Izvorul cel mai adîn'c al' or-iginn
litatii noastre într-insa este... ,.Dac",
..Trnr", "Scitic", ziccţi-!cum vreţi, el ea:istâ.În ccrumicâ.în cîntec,în strategic, în dreptul consuetudiuar,in toponimie,în limbă,în arta populară,în imbracămintcca şi, în genere,in toate,aspectelevieţii rurale, agrare,pecetealui Decebal se recunoaşteindeJebi1ă"
15.Mai e oare nevoie să accentuămasupra justeţci
';.i permanenţeiideilor din această succintăsinteză asupra civilizaţieişi culturii
noastre? Este în fond,concepţiasusţinutăîncă de Hasdeu,de Eminescu,adusă
ia rang de premisă :;;tiinţifidide Pârvan şi îmbrăţişată de Mircea Eliade.
L. Blaga ş. a. In numeleacestor valori de culturiişi civilizaţie,pentru realizarea
idealuluide unitate naţională,Bogreaa dus, alături de Iorga, o adevărată campanie de îmbărbătarea Iuptutorilordin tranşee. ele stigmutizureCI indifercntisrnului şi czitantilor.împotrivaduşmanilordeclaraţi, împotriva profitorilor,Împotriva distrugeriide către armateleKaizcrululil unor incstimabilcvalori ar-tisuce, între C<ll'ecatedrala de la Rcims.In sprijinul rcalizării unităţi! depline a
ţiu'ii îl invocape Mihai.Viteazul"marelevoiovodce au fost DomnTârii Romancşti şi Ardealuluişi Moldovei"şi pentru implinireavisului dU'uiaam luptat în
1D16--1918.
HeIerindu-se
..la compromisul.
pC\ciide la Bucureşti,pe care a numit-o
Pacea sîngelui,cel .cai'l;audiasecursuri la Berlin şi se entuziasmasede nivelul
JIlVClţilmintului
şi ele valoarea unor profesori, IlUezit[î s; scrie: ..Un sfert de
veac şi mai bine în GermaniaS-iljucat cea miii sinistri'itragi-comedie
... UniversitClţilepropovilduindidealismulcel mai PUl' şi cea mai castit filantropie pc
cînd dinciJ]o,în culise, uzinele făurcau uneaHadezastrului,iar jos în spelunca
infernalEiil spionagiului,demoniinegri ai intrigii ţeseau firul subteran al celei
mai vaste, mai 19nobi
le :;;imai odioaseconspiraţii"16.In aceeaşipornire de mînie
Împotrivagroâiviilorrăzboiuluişi distl'ugcrilorprovocatede armatele invada,oare, de repudierea unor' sloganecum ar fi acela privitor la faptul C[, forţa
primcază,dreptul, admiratoruldin studenţieal sîmbureluicritic şi autentic filozofic din opcra lui Nietszche,nu ezită s.i"\deteste faptul c{1la baza acesteiideologiia fOl',ţ.ei
stă o anume f,;ţetă a operei acestuia.într-o altă intervenţiese referi'ichiar la "Supraomul"lui Nietszehe,pe ca1'e-1numeşte"monstrumor-al".In
cuvinte enwionante,patriotul Bogreail dnstit eroismulsolelaţilorsimpli şi aici
fondul profunddemocratical publicistuluidă dreptate celor ci'irorase cuvine :;;i
înnobileaziipi'opria-iconvingerecu exempledin literatura universală..Astfelîn
Cultul eroilo1'comentează:"TrebuieÎnsfl oare, neapărat purpura nobleţei de
13[bid.,p. 21.
14Ibid.,]J.22.
'5 Ibi.d.,p. 71.
16Jbi.d.,p. 34.
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sînge sau de rang pentru a se naşte eroul? 1"d1C[\
numai din porfirogeneţisă-şi
:lleagăzeii trimişii?"17.Se vot' fi emis opinii potrivit cărora s-au manifestatşi
unele cxagerăr;în apărarea naţionalităţii.Ni se pare însă că textele sale, dadi
nu ig110rCIm
nici faptul că in condiţiile defctismuluişi a trădărilor o dreapta
cumpănăera mai greu de pastrut, nu ne permit să aruncăm acuzaţiinef'undatc
ori nesemnificative.
Aşa de pildă în Conaţiona!i.şi compatrioţi afirmă: ..Casă
Kospodl\reascLi,
cu mircnarctradiţii de ospitalitateproverbiala,Româniaadăposteşte, bucuros,toate neamurileconlocuitoare
... Noi, vedenii romanticede panromănisrnnu avem, ci înţelegem3,1respectăm fiecărui popor şi fiecărui individ
personalitateasa. Megaloman
ia nu stă în firea noastră. Avem insă conştiinţa
...
ci! reprezentămun organism1wtionaltmital',viu, care Il-are nevoie de artificii
pentru a trăi şi Cise dezvoltapotrivit caracteruluisău. Şi dacă aripile noastre
nu sînt mai mari decit cuibul nostru... apoi acest cuib al nostru ni-l iubim cu
patimă şi sintemîn stare a-l apăra -- unguibusel rostro - împotrivaoricui"18.
lncadrată aceleiaşidimensiuni,de publicistpatriot este :;;ivirtutea de portrotist,
de cald evocatoral unor personalităţidin trecutul patriei, fie cu un prilej comemorativ,fie în nocroloago.Printre cele mai calde evocări sînt cele despre
GheorgheLazăr şiM.Kogillniceanu. Una din trăsăturuc dcfinitoriiale istoricului, surprinsăde Bogrca,este faptul că în activitateapoliticăaceste!venea cu o
/"estrcde cultură: "La Miriai!Kogălniceanuîn adevăr, cultura, ştiinţa, literatura
au precedatpolitica... Toată comoarade lumină îngrăl11k'idită
într-o vastă minte
ospitalierăşi realistă, toată căldu-a adunată intr-o nobilă şi mare inimă de patriot. . aducea cu el Kogălniceanu,intrînd în polibică''19. Portrete emotîonante
le-a făcut lui TeodorBuruda,muzicologuluiGheorgheDima, folc:loriştilor
Tudor
Pamfileşi Ioan Urban Jarnîk. "Prin moartea,in floarea virstei a ofiteruluicu
trup de uriaş şi suflet de copil,folclorul românesca pierdut pe cel mai harnic
şi '- împreunăcu răposatulMar-lan- cel mai fecund cercetătoral său''20-_
scria Bogreala moartealui. Pamfile. Cinstindmemoriaunui învăţat străin legat
de cultura popularăromânească,nu uita să aminteascăşi de faptul că Ioan Urb-an
.Iarrnks-a identificatcu idealurilenoastre naţionale,începîndcu războiulpentru
independenţăşi sfîrşind cu cel prin care ne-am întregit ţara, ne-am desăvîrşit
unitateanaţională,
Imprejurareaşi spaţiul nu permit evidenticrcatuturor lemelllelor care
configureazătalentul său de portretist,de evocator. In structur-apcrsonalitătii
lui Bogrea,căldura şi vibraţia pentru valorile umane se asocia insă cu umorul,
cu rronia,iar uneori cu şarja :faţăde scăderi în general, faţă de minciună,de
josnicie,de imposturăşi îngîmfare.Ipostazaele poet elegiaeşi moralistfiind o
dimensiunecare presupuneo abordarenuantată si relaţii lnai complexeîn contexlul literar contemporan,dar avînd şi co;win.gereae{t LIncomen1riu savant
demonstrativasupra poeziei în general nu este întotdeauna probant, ne vom
limita dool' Ia sugerareauniversuluide idei i U ll1oclalitilţilor
de expresie ale
beletristiciisavantului Bogrea,Spicuimdin ..scînteilc"sale, cum şi-a autointitulat gîndurile şi epigramele,unele care certifică antidinasticisI1Tul
său. Sub
pavFlzaunui joc de cuvinte,scrie: "L-am V{lzutşi eu pe H(ege)/ Ce mutn'i de...
cutl'ă"2;' la care se asociazăo alta: "Vai de ţara care are pe tron un poltron"22.
Partidele politice,indiferentde ideologiesau nu"mţ;'i,se "bucur,l"şi ele de sti..
geţile sale: ,,Partidelenoastre de pînii aCUlTl comentael -- au .fost organizaţii de pa,11aJ,dâ
i de pradâ. Paradh i prac[[l iath. în rezumat. tot rostul
acestor partide"23la care adaug{l:,.Elementelesuccesuluielectoralpar a fi ră..
mas_" cele clasice: agenţii şi arginţii"."Etica"polilicianismului
se întregcştecu
meditaţia "..4 prilda şi o. tTilda: iat{( programuloligarhieiromâne"24.
17lbid.,p. 65.
18Ibid.,p, 87.
19Ibid.,p_110.
20lbid.,p. 12L
21lbi-d.}
p. 144.
22lbid.,p. 145,
23Ibid.,p. 145.
24[/Jid,p. 146.
13- AnuartH
,leling\lstlcă
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asocier!de cuvinte cu termiUnele gînduri, chiar dacă lexical par
a amenintare: ..Problemelede
naţii similare, au o semnificaţiegravă şi
dreptate socialătrebuie studiate şi deslegatela timp de cnducători. Altfel, le
desleagripoporul-- cu toporul"25.
Clerul intră i el în obiectivulmor-allstului
: "Intre har şi pahar -.- atîţia
cler-icioscilează"
26.
Ca universitarnu si-n "neglijat"mediul pe care-I cuno:şkaşi medituti
ile
sale sînt incomodepesteani, începîndcu acel Pen.talogu.niversitar'
."
1. Să iubeştipe studenţi
2, Să nu iubeştipe studente
;{,Să ştii ce spui, cum spui şi cit spui
4. S{lnu uiţi hotareleştiinţei şi ale minţii tale
5. Să nu uiţi că, deasupratalentului 'ii ştiinţei, este un lucru incomparabil
mai mare: conştiinţa"27.
în acelaşl joc de cuvinte se strecoară acide critici, consideratitasupra moravurilor: "Gravitaţiauniversalăc un fleac pe lîngă gravitaţiaunivcrsttară''01'\
"Corpuldidactic"există: rămîne Si{se înfiinţeze şi spiritu.L"
28şi concluzia,.Cu
slove slave, cu alfabet grecescsau cu litere latine, pustiia,tot pustie rămîne"
Dar societateaîn general,moravurileşi năruvurile oamenilorsînt subiect
de ironie şi de incisivăcritică: "A da din coate nu e cu nimic mai uman decitEl
da din coadă"ori "Să nu-ţi faci chip cioplit! Scripturite trebuiesc:completate:
Nici neciopLit"
30.Ca o corelaţie,ea un pendant al acestorprofundeşi adovărato
constatăriasupra mentalităţilor,a vieţii în alb i negru, sînt epigrnmclepentru
care filologuldispuneade o adevărată virtuozitate,incepînd chiar cu definiţia
dată: "Cîndfulger trece o idee I Prin ca, o epigramăface / Mai mult decît ()
epopee/ In care acţiuneazace"31.Domeniulinvăţămîntului,familiar profesorului
atît de iubit şi apreciat de adevăraţii colegi,intra în obiectivul.moralistului:
"Mă-mpaccu toţi colegiimei I Pot zice,ideal (!Qbine: O parte nu vorbesccu
mine I Ceilalţi,eu nu vorbescC1..1
ei"32.Aproposde
reviste literare craiovene, cu nume de arbori, condusede redactori tot cu nume asemănătoare:"Au
fost ţd 'alte vcgetale/ In cîmpulnostru literar'; / nu copaci,Cidoar o Creanga
I Din vastul codru popular"33,Umor pc seama Scxtll Puscariu, conducătorul
Muzeuluilimbii românedin Cluj, căruia Bogreai-a fost unul dintre întemeietori
şi munciicăruia i s-a dedicat cu toată capacitatea,al cărui local ii deveniseo il
doua casă iar colegiio adevărată familie: "Muzeulde filologic/ A răsturnat
vocabularul/O casă în care..ţi uiţi arnarul I Se cheamă astăzi... PUc{\l'je34,
Lingvistulîşi permitejocuri nu numai de cuvinteci de accente: ...Accentulzici
cii nu-i nirnică? I El poate face UTlMitică/ Din
; -un Ionicâ/ Ionica va
da, Georgică / Ceorgică,iar Vasillca/ Basilica... dar unii zic ('<1I Din tine tot
Il-arda nirnica''35.
Epigrnmistul,moralistul,sînt secondaţide un liric, de un meditativ.de un
poet autentic.Şi aici, ea şi în destinulsău, păstrîndevident proporţiile,îl putem
apropia de marele său înaintaş M. Eminescu.Unele din versuri vor fi fiind influenţatede acelaşimaestru (Schopenhauer)
pe care l-a avut şi predecesorulsău,
iar stările triste, mcditativenu pot Ii despărţitede starea precară a sănătătlisale,
pentru că aşa cum se autocuractcrizcază
: "Cel mai mult şi mai frumostimp din
viaţa mea mi I-au luat două femeiurîte: Şcoal.aşi Boala"36,ori autoironiaIdeal
25Jbicl.,p. 144.
26lbiâ.;p. 148.
21Ibid.,p. 141.
BDD-A1477 © 1976 Editura Academiei
28Ibid"p. 141.
29Ibid"n. 142.
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 01:46:10 UTC)

VASILE
llOGltEA,
ISTOHIC
L.rtERAH
ŞI PUBLICIST

19f)

şi confort: "E casa sufletuluitrupul, ! Slujindu-idoar ca adăpost? / Atunci,ea
sufletu-rniniciunulI Mai rău adăpostitIl-a fost. / Dar dacă trupul e altarul/Pe
care ard durer-iprinos/ Nu-i altul, ca al meu, sărmanul! Mai sacru şi mai'Iu··
miuos"37.
Pentru Ci'!această corncrnorareare loc la 1<19i,
pentru că în vremuri grele,
în perioadapr-imuluir âzboi moridiul,publicistulBogrea il servit cu scrisul său
cele mai scumpeidealuri,în oraşul tinereţii şi studenţieisale, vom incheia cu o
vibranta evocarea oraşului pe care l-a iubit: '''' .pclcrin! dureros!ai oraşului
bucuriei căci aşa a fost înţeles sulasullui Bucur păstoru!- veniţi să jelcască,
intre zidurilc bătrîne ale Iasului.instrrunareavrcmr-lnicâil cărninulu!lor.
Cu Hnisteasa de pauiarh venerabil,cu alba cunună de zăpad{[;scinteind
de diamantclenopţii, pe creştetul de moşneagglorios, cu acea incremcnirede
cetate vrăjita care (' durerea şi poezia lui, Iaşul era sortit, parcă, S[l adăpostcasc.ila sinu-i, sArnîngiiei stI aline aceast[l negdlitiJamărăciune care se indreaptăspre el.
E vechi,bău-inul.si il v.izu!atitea'
Cîte nu poate povestiel cui ar sta sa-I asculte,cîte taine nu poate lămuri
cui ar sta s[I-1întrebeI
E o lume întreagă de adevăr şi frumos,de impunătoareavinturi şi tragice
Iringori de aripi, în această antologicde piatră care sînt zidurile lui! Duhurile
mor-ţilormari ai Moldoveifluturii peste ele, toţi manii acestui cuib strămoşesc
de Înţelepciunepoliticăşi ncînf'rîntăvitejie,
Nicaier-inu sună mai înfiorat, mai din fundul pămîntului parcă glasul clopotelor,ca in acestoraş,, ,
Dar niciodatănu cred s[\ fi sunat mai impresionant, mai zguduitor acest
glas ca în noapteaaceea istoricăa moblrizăr-ii''.
E vibraţia moldoveanului,
c nostalgia studentuluiUniversrtaţitiesenc,il tînărului ce-şi va fi Ircdonat poate PE'
străzile oraşuluiunele versuri. Textul din care arn reprodusse Intrtuleazălaşul.
nostru,se refr.răIa refugiulpopulaţieidin Bucureştila Iaşi şi a fost publicatîn
"Caienclarul
neamuluiromânesc"din 2 februarie1917,
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