ACrrVI'l'ATEA LINGVISTICA .il LUI VASILJ1 BOGHEA
DE
G, rVANESCU
S-a implinit in toamna acestui an o jumătate de secol de la moartea lui
V. Bogrca,f'igurărcrnareabi
la a culturr]noastre. Căci V. Bogrcanu S-d ocupat
numai cu lingvistica;el a avut preocupăricu mult l"Qililargi: TIfost Unremarcabil cunoscătoral istorici literare a tuturor timpurilor şi un profund.cunoscător al folclorului,în special al celui sud-est-european,
şi a dat în aceste domenii cîteva lucrări foarte valoroase(nu mai vorbim de numeroaselesale conferinţe de istorie literară, ţinute cu diverse ocazii); el a avut şi multilaterala
şi temeinirr- cunoştinţeele istorie, în specialde istorie antică, domeniudin care
şi-a ales temele unei alte serii de conferinţe.Bogrea ti fost deci un Iilolog în
sensul care se dădea acestui cuvînt pe vremea sa şi se mai dă şi astăzi, deşi
nlrnoni numai poate recJizain epoca noastrâ acest ideal al lingyjşti10rşi istoricilor lHeral'i ele atunci (generaţialui Bogrea,reprezentatăla noi j ele Învăţaţi ca Ov. Densusianusi S. Puscariu,este ultima care l-a mallputu] realiza),
Cu toate acestea,V, Bogreaa fost întîi de toate un lexicclog,qhm el însuşi CI
spus-o (vom vedea llIclijos cu ce ocazie).Acest destin Iingvisti}al său a fost
determinat -- putem spune - deîmp]'ejuriirile fundamentaleale vieţii sale,
desi întotdeaunamediul spiritual în care il trăit l-a indemnatsă-si asume si să
cultiveintreguldornr-n
ii: al filologiei.,ŞiBogreaa rost 'ii un
'
,
Născutla 24 septembr!o(stil vechi) 1881,V. Bogrca s-a format sub îndrumarea unor mari oamenide stiintzi şi ideologiai poporuluinostru, care reprczintI! în unele privinţe pentru prima oara anumite stiirit« în ţara noastră la
mare înaltiruo si au devenit creatori de scoală sau de curente li!teraresi culturale. Pă;'jnţii'si bunicii,greci de or-igine.deşi eu f'unr.tii modeste,aveau preocupăriintelectuale,care s-au transmisacestuivlăstar al familiei.
Ca elev la liceul din Pomir!a.una din cele mai !buneşcoli secundaredin
vechea Homănio,de pînă la Un8, Bogrea a avut în faţa sa douri exemple de
viaţă remarcabile,prczente în corpul profesoralal liceului: pe poetul junimist
SamsonBodnărescu,Jost prieten al lui Eminescu,şi pe Iatinistul P. Mihăijcanu.
care, peste cîţiva ani, va merge pentru studii de lingvisticălatină în Germania,
va obţine acolo titlul de doctoreu o lucrare de sintaxă latină şi va pregăti o
c'diţie a unor texte latineşti caracterizateprin numeroasefenomenepopulare.
Cine ştie ce Însemneazăprezenţa unor eminenţi profesori secundaripentru un
elev cu calităţi deosebite,va înţelegecă Bcdnărescua fost de pe atunci pentru
Bogrcaun exemplude urmat in ce priveşteactivitatealiterară; ce] de al doilea,
a putut fi un exempluîn activitatea ştiinţifică,şi anume lingVistică,a lui Bogrea, mai ales după ce acesta il devenit licenţiat în litere şi filozofie,căci teza
de doctoratCIlui Mihăileanu,De compreiiensionitnis
relutiuis apud Ciceronem,
a fost susţinutăşi publicatăla Berlinin 1907,
12- Anuarul
deUngvlsticlj
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Pe vremea cînd Il. Bogl'eaşi-a făcut studiile universitare(Hl02-1D05),
Facultatea de litere şi filozofiea Unrvcrsitătttdin Ini, la care el s-a inscris,oferea,
conformregulamentuluidin 1897{)JFacultăth şi conformlegii din 1898a învatămîntulul,pregătireaîn patru specialităţi; filozofia,filologiaclasică,filologia
modernăşi istcriu (vezi .D. BerIcscu,Contributiila istoria dezvoltăriiUniversităţH din laşi, 1860--1960..
J, Bucureşti,!\J()O.
[l. l;jfJ-Hl1,în cadrul lucrăru acestuia, Universitateadin laşi ele la 1860pinii La 1918).Bogrcase înscrie la 2Goctombrie 1902la Facultateajuridică a Untversttăţiiieşene,şi numai după cîteva
zile, anume la 28 octombrie,şi la Facultateade litere şi filozofie.Cererea.pastrută în Arhiva Universităţii,nu prccizenzace speciahtatodorea Bogrea să urmeze, pentru că pe vremea aceea studenţii trebuiau să facă întîi anul asa-zis
preparator, după care urmau să-şi aleagă o specialitate.E interesant de spus
că, după terminarea anului preparator.el s-a inscris la secţia Iilozofica 0i eft
a obţinut titlul de licenţiat.În filozofiela 28 noiembrie lD05.Procesul verbal
de Hccntă ne arată că, pe lîngă specialitateaprincipală,filozofia,alesese ca
specialităţisecundarelimba şi literatura latină şi istoria românilor.Aşadar,Bogrea nu se gîndea pînă în 190j - şi vom vedea cil nu s-a gîndit nici mult,'!
vreme după aceea să se specializezeîn lingvistică,;;j cu atît mai puţin in
lingvisticaromânească.El si-a ales ca specialitatedisr-ip
lirielc cele mai prestigioaseale epocii: filozofiaşi filologialatina. Acest tinar caro avea vastelecturi
în domeniulliterar, filozoficii istor-ic.a urmat, conformregulamentuluiFacultăţii, cursurile d« filozofie ale eminerstululfilozof P. 1'. Ncgulosr:ui ale Iui
1. Gâvâncscu,cursurilede istorie, arheologiei untichitritiale lui Petru I!<\.canu,
Teohari Antonescuşi A. D. Xenopol,cursurile de Literaturiilatinii ale lui Xcnoion Ghcorghiu,profesor secundar însărcinat.r-u splinir-en catedrei de literatură latină, cursurilede literaturii greacă ale lui r. Caragiani,cursuriledelimba
şi literatura francezăale lui A. Naum,dar numai un singur curs al lui A.1'hilippide,cel privind originearomân.ilori latin,' populara (deşi regulamentulprevedea o specializarepe secţii, el pcrmjtea în acelaşi timp alegerea ca materii
secundarea unor cursuri de la ·,Jitesecţii).Profesoriicu cel mai mare prestigiu
erau istoriculi filozofulA. D. Xcnopolşi Iilologul(de fapt şi istoricul)A. PhiIippidc,Nu este aşadar de mirare dacii cei mai buni studenţi ai Facult1iţiide
litere şi filozofiedin laşi se pasionuude studiilede istorie şi de cde filologice,
în special de lingvistică.Destinul stiintif!«al lui Bogrea,un eminent student.
era ca şi fixat de pe atunci. Tînarul care şi-a ales filozofiaca specialitate
principalăa fost probabilputernic atras de personalitatealui 1'. P. Ncgulescu,
un filozofcu idei proprii, care era atunci la începutulactivitiiţiisale; Bogrca
a fost probabil cucerit şi de puternica personalitatea lui A. D. Xenopol,deja
celebru prin numeroaselesale Iucrân de istoria românilor,unele publicate de
acest învăţat şi în traducere franceză,9i prin lucrarea sa de filozofiaistoriei,
scrisă şi publicată Întîi în francezilşi tradusil şi publicată apoi de autor în
româneşte.După cît se pare, cursurile lui Philippidc,care era şi el celebru
dar se cufundaseîn teribila muncă cerută de DicţionaruL
lim.biiromâne,nu l-au
atras atunci pe Bogreatot atît ele mult. Dar aceastanu înseamnăCEiPhilippide
nu va fi mai tîrziu pentru el un exemplu.A fosltcoleg ca student cu elevi ai
lui Philippideca G. 1'ascu,şi cu Octav Botezşi ConstantinFedeleş,care urmau
filozofia,dar n-a legat relaţii priete!1eti decît cu ultimii eloi.Se ridicase deasupra tuturora, aşa că, în 1(J06,G. Ibrăileanu îl. va lăsa suplinitoral său la
catedra de limba şi literatura română de la Liceul Internat "CostacheNegruzzi"
din Iaşi.
V. Bogreanu s-a doveditprecoceîn creaţ:iaştiinţifiCă.Bun vorbltor, înclinat de pe atunci spre creaţia literară, avînd o memorieneobişnuitii,vibrînd de
problemeleactualităţii,aşa de grave .şi de importantepentru destinde poporului
român, după obţinerea licenţei el nu mai simţea probabil pasiune pentru domeniul ideilor abstracte,alfiJozofid, ci s··a îndreptat spre domeniul faptelor,
al amănuntelor.Foarte probabil,lTluJtiplicitaitea
preocupărilorsale l-u împiedicat de a publica lucrări ştiinţifice şi recenzii imediat dLlpăobţinerea licenţei.
Dar a ;nai intervenit şi altcevn.Bogreanu era, desigur,satisfăcutde .mişcarea
',ulturală din Iaşi, in primul rînd de cea dezvoltată.de cercul ."Vieţiiromiineşti",
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de ('eLia lui
dcsfki!)urat[).
Î11.f>pecialin r-evista111-\rhiva"t
şi nu
înl('II"I'('sa-si publice
studii in publicaţiilepomenite.El se simţeaatras
de un alt curent cultur-alal 1/1riLsămănătorismul,i de strălucitul lui reprezentant, N. Iorga. Deşi era elevul savanţilorieşeni şi sup1initorullui Ibrăilonnu
la catedra de Iimba si literatura romEln;'ia acestuia.de la L'i',eeul
Internat"Costache Negruzzi",Hogreanu putea SZInu udrnirc . savantul, de pe atunci.de
reputat;«morrd
ială, N.
fost student al
Universitati,originar dintr-o regiurie apropiatii
in care se născu«: el însuşi, cercetătorulatît de
harnic al atîtor domenii istoria romănilor. istoria literaturii române, iatorin
uruversalămedie modernă,istoria Bizanţului,- mai tîrziu se va afirma şi
Cil cercetător'al
turcilor 0i al istoriei sud..estului european,precum şi
al istoriei Iiteraturilor romanice-, scotocitorula sute de mii de documente,
luptătorul pentru libertate 'ii unitate naţională pentru eliberarea tărănimli,
autorul a zeci de mii de articoleşi a sute de
Avînd rezervefaţă de unele
aspecte ale orientăriicerculuide la "Viaţaromânească",în caro se integraacum
şi vechiul junimist A. Phillppido.rezerve pe care însă Bogroanu le trîmbiţa,
el trebuia să se apropie sufletestede N. Iorga, şi a devenit oarecumsi elevul
acestuia.DealtfelBogrea şi-a
desigur, afinităţi cu act\şt învăţat şi
indrumator de conştiinţe:
cunoştrn
tetor. vnstitatea prcocupărilor, talentul oratorir-înnăscut ieseriiinu erau oratori -v-,pasiuneapentru
mari]eproblemepoliticeşi socialeale:epocii.Bogrcane spune singurîntr..un articol din 12 iulie 1923(Sacravi.a,p. (2) c{la urmarit (şi în marginile puterii sale,
le-a "servit")începînddin lH08,cursurilede vară OlJganizate
de Iorga la Vălenii
de Munte,undeveneauromânişi de pestehotare.
In lD09
.. după ce a susţinutexamenulde capacitate,BogreaCIfost numitprofesor la Li:euldin Piatra (Neamţ),unde nu a funcţionatpentru cii a avut un
suplinitor.In toamna anului 191:)este transîorat la Iaşi ca profesor la Liceul
National, astăzi "M. Sadoveanu".Dar deja în 1910Ministerulînvăţămîntuluişi
cultelor i-a oferit o bursa de studii în Germanla. El s-a hotărît pentru Universi+atcadin Berlin. centrul neconLestait
al studiilor de filologie clasică din
acea vreme. În anii de studii în străinătate, la Universitateadin Berlin (1910
.J >114),
unde il urmat cursurile unora din cei mai mari filologi clasici 'ii istorici ai antichitătiidin toate timpurile şi ale unor4I
romanistl remarcabili.s-a ocupat probabil mai des de
$i de literaturile
romanice:;;icca vcrmani·l.!\ audiat
la
pe celebruLfilolog clasic
CJrich 'von WillamowiLz
..lVIi:Sllendorf,
l<:1'ic.11
ScluJlidt.specialistîn
Ciocthc,redoruJ
pe
Trlaimnre isloric al ,untichitClţii
din 'aeea
vreme.Ed. T\J.cycr,
pc
pc l'ilozofica lilois Elchl1. Carnetul
Si\u de prezcnţiiIn cursuri, din
de varii din 1\114,intrat în posesia
Hiblio\('cii
din Iasi "M. Eminescu;'ne aratii e[1('J il urmat si alte
ni lui Il.
despre lVlanzonÎ
"i ronwntismuli'talian.
IWcel al lui EciuardNorclcll.un alt
'filologclasic german, despre Vergi!i1J,pe ce] al lui Karl ;Yleistcr,despre latina populal'i'1
(în aceli1'îÎ
rlimpa urma,
şi cursurj ale lui vVillalllOwitz-Mollendorf
şi IIeinrichMod). Este dar că intl'['e"e.lesale erau atunci nu numai lingvistice, dnr 'îi literare. :;i este foarte probabi.lcă Bogrea,care rnai tîrziu a vorbit cu cornpetenţ,ldespre indoeul'opeistul
W. SchuLce(VE-Zi
"Dacorcllnani,a",
l,1920-,,·lH21,p. 547·-;5,:18.
în cadrul necro]ogutui despre Karl ]<'rieclrich
Brugmann),CiUrInatşi cursurileacestuimaresavant,
o somitate a
germ;:mei il indoeuropeisticii,
care, prin preocupareerde
exprimtirii,semiinacu Bogrea; acesta va fi descoperitsingur
dintre el şi Sc:hulze.Avea ocazia la Berlin ,,[1asculte şi pe alţi
filologiclasici celebri,ca FI'. LeD.din Giittingen,venit la Berlin pentru a ţine
nişte conferinţE(veziSacra via.. p. 124).Dup,'icum rezulttldintr-o cerere pc care
I i\ccstc infol'matiisînt. clate chiar de Bogrca; vezi ,saeTavia, ]J. 223-235
parte il articc;!u1ui[)in BerLin,ap[lruLîn ."Neamulromi'tncscliterar" şi
publicatde editoriilucrării Sacra via sub titiul lnsernnărileunll.Îperegrinpentru
Ci]articolulera semnat
In textul din Sacra 'Vianumele profesorului
Hiehlapare () dată (p. 2:34)
. Reichl,
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Bogreaa depus-ola Facultateade litere şi filozofiedin laşi la 12 septembrie
HJl8,cînd el credea că al' putea fi numit suplinitorulcatedrei de limba sl literatura latinii, r1.rnusăvacantă prin moartea în accidentulde cale ferată de la
Ciurea,a lui P. Mihăilcanu.Bogrca il lucrat intens la Berlin mai ales in dorncniul limbii şi Iiteraturii latine, pe caro şi-a ales-oatunci ca specialitateasa. Caci.
desigur,mai toate studiile pe care le avea redactate în IUla fuseserăelaborate
la Berlin,Din aceeasicerere rezultă că el Intcntionnsă··şisusţină doctoratulcu
lucrarea despre limba şi opera lui Propcrtiu. Em<?ndaaon<?
Properti.anae,care
nu era terminată. Dara început primul război mondial,şi Bogrea,revenit în
laşi, unde. din toamna anului 1913,în urma transferuluiele la Piatra (Neamţ),
îşi avea catedre.sa proprie ia Liceul Naţional,numit astăzi Liceul "MihailSadoveanu",nu şi-a mai putut continuastudiile la Berlin. .In condiţiilerăzboiului
deveneaimposibilăşi munca ştiinţifică.Bcgreaa trebuit S{lamine pentru ani ele
zile munca sa în domeniulfilologiejclasice. El trebuia S[l S( gîndeasrâ 1,1o
activitateutilă momentului.Intre timp (toamnaanului HJH)el -a transferat la
LiceulInternat•.C. Negruzzi".
Bogrcaîncepusea colaboraIa ziarul ."Neamulromânesc",condus de Iorga,
în aprilie 1(J09.şi Cidevenit un colaboratoractiv la acest ziar 'ii la ."Ncamulromanescliterar" in 1910;dar şi-a rărit colaborareaîn anii ce au urmat, preocupat
probabilde a învăţa cît mai multe la Berlin.El a redevenitun colaboratorasiduu
al pcrioclic:elor
condusede Iorga 0i al altor periodicela începutulanului 1!1l7,
cind Iorga se rctugrasc,ca şi autorităţilecentrale de stat, la Iaşi. Dezamăgirea
provocatăunui admirator al culturii germanede brutalitatea conducatorilor
militari şi politici ai poporuluigerman, doveditămai ales în timpul războiului,
convingereaîn victoria finală il aliaţilor şi îmbărbătareapoporuluiromân în
restrişte, sînt temele ziaristicii sale din acest timp, de o înaltă ţinută, asemănătoareaceleiaa lui Eminescuşi a lui Iorga.
Desigur,BogrcaIl-a neglijat niciodată începînd din vremea înscrierii sale
la Universitateadin Iaşi, studierea realităţiloristorice, literare, folcloriceşi lingvisticeromâneşti.Dar, cel puţin de la 1910la lD14,atenţia sa a fost îndreptată
mai ales asupra realiUiţilorantice şi în special latine. Împiedicatde război de
il se mai întoarcel Berlin,Bogrcatrebuia să ia hotărîreade il se ocupa maiales
de problemeromâneşti.Căci,biblioteciledin ţara noastră fiind extrem de sărace
în cărţi de filologieclasici"Bogreanu se putea gîndi să aprofundezeîn ţară o
problemă din acest domeniu.Dealtfel în străinătate una din preocupărilelui
esenţialea fost aceea de a descoperi"împiirăţiaminunatăil sufletuluigerman",
deci, "împărăţia"culturii germane,cum spune el în Însemnărileintitulate Din
Berlin,publicateîn l!JlOîn "Neamulromanescliterar" (vezi Sacra 1:ia,p. 22:3--242)(pasajulcare ne interesează,citat de noi mai sus, e de la p. 225; acolo ni
se mai spune că nu amhitla de a lua un doctorat.ci nevoiade a cunoastecultura germanăl-a determinatS{lmeargă la studitîn Germania).Aşadar,'nemaiputind continuadupă lD14st.udiile de filologieclasică,Bogreas-a îndreptat spre
studierea realităţilor r-omâneşti,Şi aceasta cu atit mai mult. cu cît activitatea
şcoliilingvisticeiescne,reprezentatăatunci de fostul său profesorA. Philippideşi
de fostul elev al acestuia,G. Pascu, se potenţa şi 'se contura faţă de activitatea
celorlalteşcoli lingvisticeromâneşti.Şi, fără să fi avut legături cu Philippide
şi cu Pasou.el a început a se ocupa de aceleaşiproblemede care se ocupauşi
aceştia şi, cu toate că il gîndit adesea în dezacordcu ei, el a devenit (sau a
rămas) un elev al lui Philippido, de la care 'ii-a însuşit metoda de lucru şi un
mare număr de cunoştinţe.S-a spus că, in lingvistică,el s-a îndepărtat de ncogramatici,devenindun adept al noilor curente lingvistice,de explicare a loxieului şi a evoluţiilorlui semantice.Dar Philippidenu a fost in lexicologieun
neogramaticdenit la început.Studiul acestuia,O rămăşiţă din timpuri străvechi,
jioară (zioaril),",
cristal,in "Arhiva",XXV,lD14,p. 145-172,ne arată pe Philippielc
printre primi. care in secolulal XX-leaau studiat amănunţitIcxiculîn legătură
cu istoria popoarelor.Aşa încît Bogreaa avut chiar la Iaşi exempledesprenoile
orientări ale lexicologieL
Dar accasta nu l-a dus la dispreţuireanpogramatieilor.
InfluenţPlepe care le-a suferit după război din partea altor personalităţidin ţară
şi din străinătate nu l-au îndepărtat nici în filologiaclasică,nici in cea româ-
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ncască de realizările neogramaticilor,care constituieşi astăzj baza lingvisticii
şi a filologiei.
Bogrcaacumulasopînă atunci o vastii.:)tiinţ;'[:;;iîn domeniulrealităţilor 1'0:ntHleşti.Intr-un articol evocaredespre T. Pamfile. scris la moartea cminentului
şi hurniculu!folclorist,în "Dac:oromania",
Il, Hl21--Hl22,
p. 8fJ3----894,
el ne spune
că a avut în mîna manuscrisclonepublicateale acestuia (vezi acum Sacra via,
p, 122).Unul dintre primele sale articole Lingvistice,
In cîrneZeagâ,
'ti apărut în
"Neamulromânesc"din (i l'ebruarie1917(a fost reprodus apoi in "Şezătoarea",
33, 1925,nr 7·-9, p. 98-101, şi în Pagini istoTicoj-Uo).ogice,
p. 118-120).Bogrea
urmărea atent activitatea lingvisLicăromăncască,şi, fără să se angajeze la
o Iucrare întinsă,începeasă ajungă la concluzii personaleuna!ales în domeniul
lingvisticiiromâne.Dar, în toamnaanului ]B18,Bogreanu rcdactase decît cîteva
lucrări de lingvisticăromânească.Aceastapare a rezulta din cele spuse ele dînsul
in cererea sa din 12 septembrieHllBcătre decanul facultăţii de filoloRiedin
Iaşi (atuncifuncţionaîn această calitate însuşi A. Plril.ippidc),
prin eelresolicita
numireaca profesorsuplinitoral catedreî de limba şi literatura latină (el spunea
că n-a îndrăznit să ceară suplinirea decît pentru că, în toamna anului 1B1(;,
P. Mlhaileanuîl propuscsesuplinitorul situ, cînd acesta trebuia Sl plece pe
front). In 'aceastăcerere Bogrcapomeneateza sa de doctorat,încă netcrrninată,
/l'mendationes
Propel·tianae,şi alte opt lucrări pe care le avea înrnanuscris: 1.
Ori(JinaLitatea
poezieiromane, C1ideosebităprl.vircasupra satir-eişi elegiei; 2.
DespretraclucerHerotruiticşt.i
in latineşte: 3. BarbaTus,cine 'Wortbio(Jmphie;
4.
ObservaţiicTitÎceasupra tcxt.utuilui Juoenal, în special a[su]Jl'a]fragmentului
Dodle-yan;5. Citinelautorii l.atini(cule(Jercde divers&.
observaţiimâl'untcasupra
lîmbii,metriciietc. a dijel'iţ;iZor
autori sruiiiatiţ; G.O g/.osi'ihesychianăîn Tomâneşte: x<:X.rre-n
x:01vt1;:::
ciipetcşinie; 7. Trei conferinţede literatură antică (ţinute
în decembrieEll? în folosul orfanilor de război); 3. Herotlot.,manuscrisTomâncsc din circa 1650,col.at.ionat
din nou cu texiui grecesc,intocărăşi:de un st1.Ldiu
asupra tehniciitraducătoruLui.
şi [de] UI1e:<:cnrs
asupra i,tOl'iografiei
grecol'omane.
Desigur,în cererea sa, el pomeneanumai lucrările privind limbile greacă şi latină, căci solicitao sup.linir
o a unul post de profesorde filologiaclasică.Cererea
lui Bogrcaa r{uDasînsă fără efect, căci profesoriiuniversităţiiieşene şi-au îndreptat privirile sprc un tînăr filologclasic care obţinusedeja .titlul de doctor
în Germania,1. M. Marinescu2.
i
Activitateaştiinţifică a lui Bogrea nu putea căpăta amploare decît după
război,Şi ea a fost favorizatăşi de faptul că, prin sprijinul \ui Iorga, Bogrea'"
.fost numit profesor de limba şi literatura latină la Univc'rsitateadin Cluj,
în toam.na anului lBHJ. Dar obligaţiile pe care Bogrea le-a contractat în
.l9Hlca profesorde limba şi literatura latinii nu l-au putut clEltermina
s[\ renunte
la ceea ce.deveniseacum cea mai mare paSiunea sa, filologiarom\nă. AşC!da',
cu toate cil BogreC!
era profesorde filologielatin!'l,el aVE-a
ca primă preocupare
a sa filologiaromână.Nu trebuie să concludemde aici că el CIneg1ijiatobligaţiile sale de profesorde filologicclasică,Este drept că, după un9, Bogreal1-a
publicatin acest domeniunimic si că nu se gîndea să publiceceva. Dar I30grea
CIţinut atunci cursuri universitareextrem ele documentatela Universitateadin
Cluj. .In toamna anului UJl9, el a făcut un curs de IntToc1ucere
în fiLolO(Jiaclasică,păstrat în notele unor studenţi; avem 'ti face de fapt cu o expunere despre pronunţiagreacAşi latină şi cu o istorie el filologieiclasicepînii în
epocaRenaşterii.Apoi el a· f{lcutşi cursurile: Elementeele gmrnaticăcom.paraUi.
(LLim.bHor
daRice,Latina populan!: izvoare,istoric, structuTfI,OnomasticagrccoLatini'işi altele. Probabilşi textul de morfologiecomparatăCIlimbilorindoeuropene, găSitrecent de M. BOI'cilăin lada cu manuscriseriimasede la V. Bogrea,
2 Cele mai multe din datele biograJicede mai sus pentru care se fac trimiteri la documentE'
de arhivă. ne-·aufost comunicatede acad. V. l'vHlrza,
praf.
G.Agavriloaei şi C. Cercel, ('an? au pregătit un minutios si documentatstudiu despre viaţa eminentuluifilologmoldovean,L(' exprlm[\lTj'
0i pe 'ace8st{1
cale
mulţumirilenoastre.
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il fost tot un curs univers!tar
.unostinţele salo
limbi - vorbea lutincst«,
european si
si citca căi-tide
ca tratatul de gnmlaticăcomparnt.i
europeană,\l lui J.
,
nu ma: vorbimde talentul lui de oraloc
au impresionatmult pe colegisi pe studentiis((i,Dat el n-a putut s{\definitiveze
cursurilo sale universltaroşi il dat spre publicarenumai studiile ele lingvislicii
româneascăsi cîteva studii de folclor si istorie htcrară româncasr-ăveche. Dealtfel în aceeasivreme Bogrea si-a risipit mult timp ţinînd nenumărateconterinto publ.icedespre cPie mai variate probleme,de la cele privind istoria antică
a Orientuluisi filologiaclasicii,pînă la cele privind literaturile moderneale Occidentuluieuropeanşi literatura română, Tot atunci publicâ el şi un mare număr de articolede ziar şi cvocărr.Nu trebuie apoi SZluităm că Bogrcaera mereu
Ioarte bolnav, suferind do ulcer duodenal. In 19O el a suportat o operaj.iela
stomac.Şi cum pc atunci operaţiileputeau duce uşor 1;::moarte, Între altele şi
din lipsa antibioticel.or,
în preajma operaţieiel se ,p;Îndcacăs-ar putea să moară.
La 5 septembrie1920,Bogreascria în jurnalul S[lUatît ell' semnificativca titlu,
Din ctirnctui unui răstiunit (veziSacra tJia,p. 245)' "Mînevoi fi operat. Poimîne
- cine 0tiE'ce voi mai fi [!]. Gîndul acesta îmi înnourează mintea şi-mi îruourcază ochii", Ce nebănuite01 nenumăratesînt fibrelE'care ne leagă de viaţă!
Şi cum vibrează ele de dureros la gîndul Întunecat al morţii(-, Şi, după cum
rezultă,din rîndurile care urmau, regretul lui cel mare era cii s-ar fi putut să
nu mai afle alte amănuntedecît cele pe care deja le aflase despre mormintele
Basarabilor.descoper-ite
tocmai atunci la Curtea de Argeş,El încheia acele însemnări cu strigătul deznădăjduit: ."Doamne,de este cu putinta. ueacă de la
minepaharu1 acesta1",
In partea finală a aceluiaşijurnal, Bogrea spunea: "O viaţă sfărîmată şi
viaţa asta a mea, J umătatedin ea fi-a risipit în dureroasătrîndăvie PE'paturide
spitale şi lungi nopţi albe de 'agoniefizic{lşi morală, .. _" In astfel de condiţii
intelegemcă omul nu putea da ştiinţei şi catedrei ceea ce ar fi voit. De aceea
o-a ocupat atunci numai de redactarealucrărilor ele filologierornârra; şi trebuie
să recunoastemcă a redactat atunci foarte mult în accs.;domeniu,Dar o altă
operatie,Ct,l dinJ(J27, a pus capăt greu incercatcisale vieţi, care ajunsese la
numai 45 de ani, Nu trebuie să uităm deci cii
nu s-a realizat integral
alit elin cauza vitregiei timpurilor- războiulşi elin cauza bolilor care
l-au chinuit:ani de zile, Pftrvan,mort lOitîn urma unei operaţii,astăzi banală,
ele apendicită,şi tot în floareavîrstei,la 45 de ani, a fost mai norocosîn aceast.<'l
nrivinţă,ctlci !l-a suferit în viaţă clecîtsufleteste,nu şi fiziceşte,şi a avut posibilitateasă-şi redactezeuna din marile opere proiectatede dînsuLPe cindBogrell
nu ne-CIputut da o opere!unitară; el nun publicat decît ElrÎmedin ceea ce
gîndea,gltă să mai poată.trece la injghebareaarticolelorsale într-un tot şi la
redactarea01publiciJreacursur-!lor
ţinute la UniversitateaelinCluj,
Bogreas-a analizat cu luciditate,ba chiar cu o (Tuzime,rar întîlnită la
oameniinoştri de ştiinţă, dintre care unii sînt prea indu]genţicu propria lor persoană,iar alţii sînt dispuşisă se considereniş\tepersonalităţiextraordinare,chiar
cînd au jucat şi joac;}un rol mic în (]'czvoltarea
ştiinţei. In acelaşi jurnal din
care am scos PJl'loţionantele.
viibranteleaccenteele 111aisus, el scria,aproape un
an mai tîrziu (P, 217):
"Hecomanelîndu-mi'l"
cu elogiieare ml
totdemma,fiindcă-miarattl
ce ar trebui să fiu, ca SEIle merit -, unei
prietenul'O I=G, Oprescu]
m-a numit filolog","Filolog?Eu nu prl'a sînt asta, Şi - mi s-a pus incisiv în..
trcbarea: ,. Bine, dar ce eşti tu? Voi da r;:'!spuns
şi uşoc Ce sîn;l;?Dac-asfi
înviiţat ştiintele naturale, fi fost un entomolog,Fiindc-amînvfltat "literele",
sînt un -,-,-etimolog,Asta
eu: un etimolog,Mă interesează,mă pasioneazfl
viaţa acelor insect.\", verbale,care sînt cuvintele.M-am sirnţit intotdeaunaatras
ele acestemierocosme,al căror puls m.inunatmi s-a ptrut mai conform,maicon,·
genial cu însLli pulsulinim.iimele, decît vastuLeternul ritm mncrocosmic".
Şi imediatdupă aceea,el nol<1
(ibid.):
"Cuvintelesînt nişte călători n{lzdrăvaniprin .veacurişi prin ţinuturi
[ptmctPlede suspensieale E'ditorilor],
care adesea nu vor să spună de unde virL
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Şi c totdeaunao mare satisfacţie,cii li-am putut smulgesecretul.Meseriaaceasta,
de detectivetirnologic,are un deosr-bitfarmec".(In ambele!pasaje citate, am înIătur-atnumeroaselealiucatr-).
Vornspune că Bogrca il fost totuşi un filolog,adică un istoric literar, un
Iolciorrst.un istoric'ii un lingvist.Am afirmat deja că el a realizat tipul defilolog, 'ii in special de filolog clasic, aşa elim îl definisecultura gcrrnand: cercetător al istorieispiritualea umnriitătl
i, în speţă al celei antice. Definiţiaaceasta
fllsese,reluată atît de profesorulsitu ele filologicdin I[şj, Philippide, cît şi de
cel mai de sccunădintre pro[c,;soriisăi de filologic;din Berlin, WillamowitzMollendorf'
: si, citîndu-l numai pe cel din urrnâ, ea este reluată de Bogrea în
cursul de Introducereîn fitoloqiaclasicii,Dar Bogrea nu s-a putut realiza în
scris decît ca lingvist. Aşa încît cuvintele salt' citate mai sus definescperfect
numai activitateasa ştiinţific[\prhiclpală.Ele ne aratâ, plastic exprimată,şi concepţia şi pozitiusa lingvistiC{i.
Bogrca Se integr'eazăintr-o serie de cercetători
caro, în primele;deceniiale secoluluiCiIXX·..lea, s-au pasionat de istoria cuvintelor, de viaţa lor. După cercetărilede j'oneLicfl
şi morfologie,mai rar şi sintaxă,
din ultimeledeceniiale secoluluilrpcut,ale neoaramatlcilordin toate ţările,lingvistii se apropiaupe ta 1900cu interes 'ii cit' istoria cuvintelor,care pînă atunci
le atr[tscsenlatenţia foarte r.n-. în domeniu]indocuropeistlcii.
Osthoff,Meringer
i Mcillct,în acela 'al romanisticiiSchuchardtşi GilIi(',ron,
dar şi mulţi alţii,treceau la studierea arnanuntttăa Iexir-ului, în legătllrftcu particulaz-ităti
le lucrurilor pe care le dcnumcauşi cu istoria socialăa popoarelor.Jn ţara noastră era
aceeaşi preocupare: A. Philippide elabora Dicţionarullimbii române, Ov. Densusianu se ocupa de evoluţiilelexicale 'ii semanticecare au avut. loc de la o
epocă la alta sau stăteau în legătură cu piistor-itul
: S. Puscariupublicaseprimul
volum din Etymologisches
WorleTb1Lch
cleTTllmănischenSprache, 1, Heidelberg,
1DOG
(singurulcare il apărut), iar, după 1906,elabora, cu ajutorul cîtorva colaboratori,Dicţionarullimbii Tornâne.Alţ.i lingviştica G. Pascu; 1. A. Candroaşi
A. Scribanse ocupautot de problemelexicale.Bogreanu se putea sustrageatmosfcrc;generaledin epoca sa din 'toate ţările Europeişi din ţara noastră.Problemeleetimologicenerezolvateale cuvintelorromânest]erau nenumărate.Extrem
ele variatele şi -bogatelecunoştinţeale lui Bogrea,d limbiIşi dQ'literatură,de
etnografic,ele fo1c:lorşi de istoria poporului,nu puteau să nu-i ofţre soluţii noi,
adeseafoarte ingenioase.în problemeleetimologice.Mediulclujeatt de dupăH119
a înUir.itaceast[ldirecţie a spiritului Si'lU,
a potenţat-o,i-a dat posibilitatesă se
exercitela .lnaXimuln.
"
S. Puşcariu organizase la Cluj "Muzeul limbii române"',institutie care
avea de scop să elaboreze Dicţi.onarlLl
Limbiiromâne, patl'qnat de Academie,
si'i.preg,Heascllsi S{ladune materiale-pentru volunwleviitoare şi pentru alte
lucrări de lexicologie.sii realizeze'ii alte mar'i opere colectiveşi de interes naţional privind limba TOlmln[t,
ca Atl.asullingvisticrornânesc.Spiritul activ, dinamic al lui S. Puşcariu,care a fost şi primul rector al Universităţiil'Ornâneşti
din
Cluj şi a organizat în aceasUI calitate Universi,tateaclujcană,a mobilizat
în jurul său energiile aduse atunci în capitala spirituală a Ardealului,Intre
altele. Puşcariu ca planificat în cadrul Muzeuluilimbii rOIl1Cme,şedinţe săptăminale de discuţiiale contribuţii]o1'
.In domeniullingvisticiiromâne,pE' care le
adUceaunumeroşiilingviştişi filologiromtni numiţi profesorisau conferenţiari
la UniVE'l's.ihltOiJ,
din Cluj. Stllc1iileetimologiceale lui V, Bogrea excelează
print!'wobibliografieextrem de bogatit,în unele privinţe neaşteptată,adeseauluitoare, prin asociaţiinebănuite,('eea ce îl apropie de N. Iorga, şi prin o cunoaştere aam.'inuntelor,care presupuneo adunare a materialuluitimp de ani de zile,
c:hiar'd!!decenii.El s-a ocup'at,cum era 'ii firesc,de cuvintelerare, de sinonime,
desc'i1suri1el1ecl.ll1oscute,
vechi şi noi,.ale cuvintelorromâneşti,de expresii neînţelese sau deteriorate din textele CUltE'
şi cele populare. A descoperitatunci
etiIl)logiaa circa 500 de cuvinte >;ioxpresiiromâneşti.Multe din studiile sale
Pl'cdntăun numtirmare de note în subsol,unele foarte lungi, explicabilepentru
Uri0111
CUo ]cetur[lextrem de bogatiişi de variată. In această privinţă, el seamiin[t,cu P,îrvan, care, în una din primele sale lucrări, Contribuţiiepirrafice ia
.i,stor.ilJ
...creş1inismulu.i
da.corpman,.
Bucureşti"HJll, copleşeatextul lucrării cunote
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care întreceauca Întinderetextul. Acesta este si cazul unora dintre studiile lui
Bogrca.Mai toate studiilesale lingvisticeau apărut în publicaţiaMuzeuluilimbii
române, numită .Dacoroman!a'':;i in "AnuarulInstitutului de istorie naţională
din Cluj".
BngreaIl-a reuşit să-şi publice dupa 19H1decît unul din studiile anunţate
de dînsul în cererea sa elin 1918,către decanul F'acultâtl! ele litere si filozofie
din Iaşi, anume cel ele filologieromână: studiul despre'traducereal:omţmeascii
a operei lui Herodot,răcută pc la Hi50.Lăsînd la o parte consideraţiileasupra
istoriografieigreco-romanr-,
anunţateatunci,şi probabil'ii cele despre tehnicatraducătorului,Bogrea s-a oprit numai asupra constatărilorde ordin semantic pe
care le-a făcut prin comparaţiatextului românesccu cel grecesc,coristatar-i care
îmbogăţesccunoştinţelenoastre despre limba romi'mE\a secoluluial. XVIl-Jea.
Lucrarea a apărut sub titlul: Observaţiisemanticeasupm "Irodot"-ubtide La
Coşulaşi constituieprima parte a unei serii de studii intitulateStudii semantice.
Opera Ilngvtstlcăa lui Bogrca este însă constituitănu numai ele aceste studii
etimologice,în care el explica limba prin istor-iapoporului,ci şi de uri număr
destul de mare do recenziica şi de cîteva uecroloagc,dintre care vom cita pe
cel scris 1c1moartealui K. Brugmann,cel mai mare indoeuropr-ist
al vremii("Dacoromania",I, p. 546--548).Studiile etimologiceşi folcloriceprecum şi studiul
despre Originalita.tea
poezieiToma.ne,
redactat pînă în H1l8,au fost tipăriterecent
îritr-unvolum de MirceaBorci]{lşi Ion Mării, sub titlul Pagini istorica-filologice,
Cluj, 1971,şi se ridică la 449de pagini.Dar de la Bogreaau mai rămas in manuscris,cum am anat de la M. Borcilă,încă multe pagini aproape definitivredactate privind mai bine de 400de etimologiirornânes
ti, şapte ariticolede istoria
limbii române,cu un total de circa 80 de pagini, şi o morfologiecomparatăa
Iimbilorindoeurnponc,ca să nu mai vorbim ele alte opere ale sale, de istorie
literară latină.
Opera lui Bogrease reduce deci la un număr relativ mic ele pagini,căci ea
este numai o parte din ce a conceputşi din ce il inceputsă. realizezeacest învăţal, cu cunoştinţeextrem de variate şi numeroase.Ea nu ne elit însă dreptul să
spunemceea ce spunea Bogreadespre el Însuşi cu cîteva zile înainte demoarte,
în jurnalul său, scris pe patul unui spital din Viena. In continuareaunui pasaj
deja citat mat sus de noi, acela in care spunea că i-a petrecut jumătutodin
viaţElîn spitale, Bog.reaad{lUgac{t cealaltă jumătate a vieţii sale (vezi Sacra
via, p. 2'19)s-a ."rÎsipitîn elibuieli nesiguredupă un drum pe care nu mi l-am
găsit încă. Gîndeamaltădată C\1durere la supremaarnăr-âciun
o a constatăriitîrzii
că viaţa ta de pîniI atunci n-a fost decît o d.igresiune..A mea a fost de fapt
aşa. In tot ce am făcut pînă acum, eu n-am făcut ele fapt nimic, absolut nimic inireo, şi prin urmare nou, durabil. Petuleru: opera inl.erTupt.a
e un
omagiu,pc: care - si sic fata Icrunt - eu nu l-aş meruta".(Şi în acest pasaj
am înlăturat allneatolc).Bogrcase analizeazăaici cu o cruzimeşi mai maredecit
aceea pe care l-am văzut-o cînd am citat un alt pasaj din jurnalul său pomenit; căci el îşi găsise un drum in viaţă, iar viaţa lui n-a fost o digresiune,
ci un început de împlinirea vocaţiei sale şi a planurilor sale ele pînă atunci,
Desigur,el spunea cii nu şi-a g<isitîncă. drumul, pentru CEInu apucase il se
realiza în domeniulpentru care se pregătise din timpul studiilor universitare
;:i pînă la H114,şi în care a muncit şi dupa 191U;acela al. istoriei literare universale şi al filologieiclasice; şi el considera,poate, acum o digresiunetocmai
ceea ce consider-ase
in 1920drept specialitateasa; faptul cii era ctimolog.Pasajul în discuţie trebuie înţeles probabil în sensul cii el vedea în viitor realizarea sa tot în domeniulfilologieiclasice'ii al istoriei literare universale.Dar
soarta n-a voit aceasta.Ca şi Pâr-van,el şi-a încheiat exîsel1ţa Înainte de a fi
realizat ceea ce proiectaseşi cee'aCe începusea realiza. Ba încă, mai nefericit
dec:itacest mare istoric al neamuluinostru, oare publicaseatîtea lucrari întinse,
Bogreanu apucasesâ publice nici o operă ch, întindereaunei cărţi. La aceasta
fâce-ael desigur aluzie, cind spunea că n-a dat "nimic întreg şi, prin urmare,
nOIi"d!iTGbil".
Cu toate acestea opera sa eonstituieo unitate şi este nouă şi
durabilă,Şi fiindcă l-am comparatcu Pârvan, vom spune că Bogreaprezenta şi
BDD-A1476 © 1976 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.249.232 (2023-01-09 01:56:09 UTC)

ACTIVITATEA
LINGVISTICA
A LUIVASILI';
BOGREA

185

albi asemănarecu marele istoric: arl.icolvl« sale de ziar publicate în timpul
râzboiulul, ca şi evocărileunor personalităţipublicateatunci sau după 1919,prezintă aceeasi tonalitate lirică şi solemnăpe care () îritilnim şi în scrierile lui
Părvan din Idei şi forme iii/oriceşi elin Nle'lllOriaLe.
Adesea,citlndu-Ipe Bogrca,
ai impresiacă citeşti pe Părvan. Este la aceşti doi mari oamenide ştiinţ[tmoldoveni ceva cornun, care se explică desigur prin structura particulară il suflet.uluj moldovenesc,
liric prin excelenţă,prin formaţia în Gcrrnarriaelin preajma
primului război mondial şi prin bogatele lor lecturi elin scriitorii latini. Dar
soarta lui Bogrcaeste şi soarta .cclut mai mare scriitor'al nostru, care de asemenea n-a avut noroculs[t se realizezedecît parţial, Eminescu.Acest lucru I-El
inţeles Bogrea însuşi, cînd încheia paginile sale de jurnal scrise la Viena în
preajmamorţii,în felul următor(Sacra1)ia,p. 250):
"Sflraculmarele EminescuI Si-n căutat şi el cîndva alinarea sufcrintolorin
aceastăVienă,care a fost de atîtea ori sl o hidoasăhienă...
Aud din apropieredulce sunet de clopote... De ce-mi tresar în minte aba
de dureros versurile genialuluinenorocitf'?]: "Cu faţa la părete mit Iasii prin
străini,! Să-nghetesub pleoapea ochilorlumini"., .
Ochiilui Bogreaau îngheţat în acel spital elin Viena,la G septembrie1926,
înainte ca el să se fi realizat asa cum voise. Dar cnnternporan
ii au stiut să-I
preţuiascâ pe Bogrca aşa cum merita, judccîndu-Inu numai după puţi;wl ce a
dat ştiinţei, ci şi după numeroaselesale cunoştinţe,precum şi după talentele 'ii
posibilităţilelui. Hevinelingviştilorc1ujenisarcina de il se apleca asupra ma-o
nuscriselorşi asupra cursurilorsale r{lInaseîn notele studenţilor,pentru a ne ela
o idee completădespre aotivitatealui tiinţifici) şi despre CQcaCE'el el adus nou
In lingvisticaromaneasca.
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