PREocupARI

LINGVISTICE îN REVISTA "AIUIlVA" (1889- HJ40)
DE
PETRUZUGUNşi lHJMlTHUTTWCIN

Revista"Arhiva"a apărutla Iaşi,Între1889şi 194,0
(cuo pauză,între1917şi 1(20)
În 12numereanual(între1889şi 191G),
în 2 numere(în 1921şi 1(40)şi în 4 numere(între
1922şi 1(39).De maimulteori, au apărut2 şi maimultenumereîntr-unsingurvolum.
Ea a fostconcepută
ca organal Societăţiiştiinţificeşi literaredin Iaşi,înfiinţată în 1889
şi condusădeA.D. Xenopol.Aşaseexplicăşi titlulcompletal revistei: "ArhivaSocietăţii
ştiinţificeşi literaredinIaşi". Societatea
aveadouăsecţiuni:şt'iinţijică
(al căreipreşedinte
era GrigoreCobăloescu)
şi literarâ(al căreipreşedinteera A. D. Xenopol}.
"Arhiva",seria
veche(pînăla 1(16),a avutea directoripe Eug.Rizuşi H. Tiktin,şi impresionează
prin
mareavarietatetematicăa lucrărilortipăriteaici, în aceastăperioadă,din domeniile:
fizică,chimie,biologie,psihologie,
drept, sociologie,
geologie,lingvistică,antropologie,
istorie,istoriaartelor,folcloristică,
etnografie,criticăşi istorieliterară.Revistapublica,
în aceastăperioadă,şi foartemulteopereliterare(poezie,proză,teatru)şi chiartraduceri
literare.în acestsens,trebuiemenţionatfaptulcă, între 1893şi 1902,în "Arhiva"a fost
publicatăpentruprima dată operalui CalistratIIogHşAmin/iridin () călătorie.
Seriaa douaa revistei(1921-H)ciO),
mult mai importullJtsub raport lingvistic'
condusădeIlieBărbulescu,
profesorde slaviatică
la Universitatea
dinIaşi,şi-alimitatcerculpreocupărilor
la istorieşi fiI',?logie,
fapt anunţatşi în programulUncuvîntinainte,tipărit în primulnumărdin 1921.In acelaşiprogramse apreciacă "devreo20şi maibinede
ani încoaceatîteade multes-auscrissuperficial
şi falşin domeniulistorieişi limbiiromânilor,îneîtva trebuisă facemacumun popas,ca să revizuim
'şi,eu datenecunoscute
ş+iin,
ţei celorce au scrisîn aceavreme,să Îndreptămconcluziile
şi grcşelilelor" (1921,nr. 1,
p. 1).. De aceea,"Arhiva"va face,prin comunicările
şi recenziile
pe carele va publica,
"o curăţiremorală,de dărîmareti spirituluide gaşcăcare a falsificatnu numaimetoda
ştiinţeinoastre,ci şi adevărurile
cu privirela istoriaşi limba românilor"(ibidem,p. 2).
Colaboratorii
"Arhivei"erau neogramatici,
în esenţă,dar uniidintreei, ca Iorgu
Iordan,au adoptatşi metodenoi de cercetarea limbii.
Arialingvistică.
a colaborărllor
a fostvariată,cuprinzîndaproapetoate disciplinele
lingvistice:slavistică,gramatică.comparată,istoria limbii române, gramaticalimbii
române,lexicologie,
dialectologie,
stilisticăşi filologie.
Revistaa avutpermanento rubrică
de recenzii,a publicatinformaţiibibliografice,
croniciale evenimentelor
lingvisticeşi
necrologuri.
Domeniul
cel maiint.ensabordata fost slavistica,"Arhiva"fiind cunoscută,după.
1921,maialesprinlucrăriledin acestsector.Remarcabil
este faptulcă, pe linia iniţiată
şi menţinutăde Ilie Bărbulescu,
toţi colaboratorii
"Arhivei"au studiat slavonismul
cultural,limbaslavăvecheşi limbileslave.Tndeosebi
din perspectiva
istoriei limbiiromâne.
Colaborările
celemai importanteşi mai numeroase,
în acestsenS,sînt semnatede Ilie

166

PETRU
ZUGUN
şi D.TROCIN
------------------------

2

Bărbuleseu
şi de MargaretaŞtefănescu.
După1933,s-aumairemarcatDumitruCrînjală1,
Th. Holbau,DiomidSt.rungaru,
ValentinChelaru,
Pînă în 1916,Ilie Bărbuleseu
a.publicatîn "Arhiva"o seriede studii, articole,
note şi recenziiClIcaracteristorico-filologic
în careîşi fac loc,treptat,spiritulpolemicşi
tendinţade a spunclucrurinoi,nu întotdeaunasuficientde verificate.
Incepinddinanul1921,cînddevinedirectorul
revistei,şi pînăîn 1938,Ilie Hărbulescuesteprezentpermanentîn paginileIiecăruinumăr.Dintrestudiilepublicateîn aeeast{l perioadăÎn "Arhiva
", subsemnăturalui, trebuieamintite:Catoticismuiia»
nu liueitismuliniţiatoral scrieriilimbiiromâne;Vechimea
acuzaiioulud
cu pre; Elementeromâneşti
în limbaslavădinsatulNooo-Selo
(Bulgaria
j, (1921,nr, 1); Originea
celormaivechicuvinte
şi instituţiisiooela român'i;8ufia'ul-al indicîndoriginealocală(1922,nr. 1); inceputurile
scrieriiciriliceîn DaciaTraiană(1922,nr. 2) şi altele.
Celemaimultediscuţiia stîrnitseriade studii,publicateîn "Arhiva"(1922-1927),
desprerolulşi naturaelementului
slavîn eonst.ituiren
limbiiromâne,studiice HUapărut.
apoiîntr-unsingurvolumsub tiLlulIruiicidualitate«
limbiiromâne:1'ielementele
slaveuechi;
Bucureşti,1\)29.In ciudamaterialului
impresionant,
cercetatşi urmărit,în toate izvoarelescrisede la noi,concluziile
la careajungeI. Bărbulesou
În acestestudii îl si+ueaxă
Însăpe poziţiioriginale,netmpărtăşitede alţi cercetătoriai aceluiaşisubiect.
Astfel,1. Bărbulescu
admiteinfluenţaslavăasupralimbiiromânenumai începînd
cusec.al X-lea,în t.impceeeilalţilingvişti,românişi străini,o dateazăîncepîndcu secolul
al VI-lea.Trebuiesubliniatînsă,că aşa cumanalizeazăBărbulescu
elementulslav din
limbaromână,raportatnumaila textelevechislaveşi mediobulgare,
concluziilela care
ajungesînt fireşti,căciel, dată fiindşi slabadezvoltare
a aeestordomeniilingvisti
ee, nu
ia În considerare
fapteledialeotale,toponimiccşi onomastloc,
Apoi,dupăcum seştie,
Bărbulescu
interpretează
elementulslavdin limbaromânămaialesdin punct de vedere
fonetic,domeniuîn caretextelenu pot fi probelecelemai sigure.
Pe de altă parte, aprecierilecategoriceprivindaceastădatare,ca fiind eronată,
nu trebuiesă excludăipotezelecares-arapropiaoarecumde concluziile
lui Bărbuleseu
2.
În ceeacepriveştelimbaslavăcarea predominat
în culturanoastrăveche,Bărbuleseu
susţine,în aceleaşistudii,că atît în Muntenia,
cît şi în Moldova,
aceastaar fi fostmediobulgara. Toţi ceilalţilingviştiromâniau arătat că, în Moldova,
vechearusă şi ucraineană
au avut Întîietate:1.
Totuşi,părerealuiBărbulesou,
la o analizăatentă,conţinemultadevăr.EInu exclude influenţa,în Moldova,
a ruseivechişi ucrainenei,
ci vorbeştede o Împletirea influenţei
acestoraeu influcnţaelementelor
mediobulgare.
"Limba documentelor
din Muntenia,
c limbaîn ceamai mareparte(sublinierea
noastră)maeedoslavă,
numaică aceasta din
urmăareîn Moldova
(cumnu e în muntean
o-slavă)
structurateelementele
maiales lexicale
(cuvinte)ruseştidin cancelariile
în care se efectuaudocumenteleslave externe"(1928,
nr. 1, p. 59).Multmai importantăeste însăargumentarea
justă a luiBărbuleseu,
privind
strat'ificarca
cronologică
a împrumuturilor
lexicaleromâneştidin limbileslave,
Fărăîndoialăcă activitateafilologică
a lui IlieBărbulescu
reprezintă,În ciudaunor
idei insuficicntde argumentate,o contribuţicÎnsemnatăla dezvoltarealingvisticii
româneşti.Demnde subliniatesteşi faptulcă, în Indelungatasa carieră,I. Bărbuleseu,
urmîndlegeaprogresului
şi dezvoltării
ştiinţei,a reuşitsă creezeo şeoală,o seriede elevi
ai săi ajungîndsă publicecontribuţiiinteresantela studierearelaţiilorromâno-slave.
:\IargaretaŞtefănescu
esteo cunoscutăcercetătoarea raporturilorlingvisticeslayo-române
şi a toponimiei
de origineslavădepeteritoriulpecaresevorbeştelimbaromână.
In toponimia
slavo-română,
Margareta
Ştefănescu
a remarcatşi demonstratfaptul,foarte
cunoscutastăzi,că Grădişteeste venit din slavameridională
şi Horodişte
din ucraineană
(Cuvintele
Grădişte
şi Horodişte
în toponirnia
romdnească,
1921,nr. 1,p. 7680). în Elernen1Între alte lucrl'tri
a publicatla Praga,În 1938,vastaşi controversata
lui teză de
doctoratRumunske
vlivyv Karpatsch
zezvlâstirn
zretelem
k Moravskemu
Valassku
(Influenţe
rornânelJtiîn
Carpaţi,cuprim're.pecialăasupraregiJ,mii
Valassako
din Moravia).
2VeziI. l'ătruţ, Cupr'ivirela vechimea
influenţei
slaveasupralimbiiromdne,
"Romanaslavica",XVI, 1968,p. 23-29.
3 VeziO. l\bcrea,.L'ingvişti
şi filologiromdni,1959,p. 117.
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teleruseştiîn toponimia
românească
(1921,nr. 2, p. 218- 228)a discutattoponimicele
româneştide origineslavărăsăriteană,
cu polnoglasie
(-oro-,-010-,
-ere-]Vorona,Storojineţ,
Soroeeni,Corooia,
Soloneţ,
Zaboloteni,
Voloseni,
Voloşcani,
Berezeni
(sînt date şi derivatelelor,
precumşi repartizareageografică).
întreprindereaeste continuatăîn Altecuvinteruseşti
denuanţăruteană,în toponimie
românească
(1922,nr. 1, p. 64--75),in caresînt discutate
toponimicele
cu g>h [Dolhasca,
Brahariul,Haliţa,Hrămiceni,
Hulubu,Hora,Hlina,Dealul
Halei,Hănrnleşti,
Hliboca]şi în Cuvinteruseştidenuanţăruteanăîn toponimia
romdnească
(1922,nr, 3, p. 372--384),în caresînt analizatelingvistic
toponimicele
Bahlui»;Hleiului;
Hlibescoi,
Pohribeni,Pirjolteni,Odocheni,
Ostafi,Olinca,Ozero,MargaretaŞtefănescua
continuatin acest domeniucu Toponimice
româneşl-i
cu ierminaţiunea
-duţi(1922,rrr,4,
p. 499-514.)şi cu Iiusismele-rutenismele
dintoponimie
românească)
(1924,nr, 3-4, p. 199206),stabilindfaptelingvistice
şi etimologii
care,astăzi, sînt un bun cîştigat.Nu sînt,
însă,deorigineslavătoponimicele
careprovindin apelativcromâneşti,sau de lanumede
persoanăslave,cu sufixeromâneşticuma demonstratEmilPetroviciîn 1962(în"Romanoslaviea
"),
în lucrareaInfluenţeromâneşti
in limbaromână(1931,nr. 2, 3,4), 'I'h,Holhanstabileştecă în polonăau intrat dinlimbaromânăcuvinteca : [ustă;»pol.cliustka,
vacă>pol.
lJakieska,
bîrcă;»pol. berka,bierka,byrka,brînZă>pol. brimdus,
brendz«,cheag>pol. klag
(foarteinteresantprinfonetismul
arhaicpe care-Ipăst.rează"),
turmă'»pol. hurma,valah>
pol.oalachflnumede cioban",[intiţă,»pol.zintyca.
în domeniul
lingvisticii
romanice,dintrelucrărilepublicateÎn "Arhiva"se detaşează
prinvaloareDialectele
italienedesudşi limbaromână(1923-1928)
deIorguIordan".Autorul
constatăaiciexistenţa,în fonetică,morfologie,
formareacuvintelor,sintaxă,lexicşi stilistică,a foarte multorsimilitudini
întrelimbaromânăsi dialecteleitalienede sud. Dintre
fapteledelimbăremareate,în acestsens,de IorguIordan,amintim:protezalui a, trecerea
lui e neaccentuat
Iai, a lui e urmatde n la i, a luio neaccentuat
la u, a lui 6 + n la u, păstrarea lui U latin, a lui u latin neaccentuat,în cîtevaproparoxitone,
a diftonguluiau,
iotacizaren
unorverbe,păstrareanealteratăa surdelorintervocalice,
palatalizarealabialelor,
căderealui -re de la infinitiv,folosireaintensăa lui -orapentrumarcareapluralului(în
Italiasudicăapareşi Ia masculine),
existenţaformelordublede infinitiv,utilizareamasivă
a aceloraşi
prefixeşi sufixedeoriginelatină(ad-,ew-,emira-,
in-,-ale,-arius,-eUns,
-ia,-imen,
-itia,-one,-torius,-tura,-ucens),topicaadjectivului
dupăsubstantiv,Înlocuirea
determinantuluiadjectivalprindeterminant
substnlltival
cu prepoziţ.ie,
repetareapronumelui
personal
cu rol de obiectdirect,aşezareapronumelui
posesivdupăsubstantiv,formareaperfectului
cu a avea,existenţaunorsensuriidenticesaufoarteascmănătoar!
la unelecuvintemoştenite din latină,precumşi a multorexpresiifrazeologice
cu stru'eturăşi sensuriidentice.
Lucrareascremarcăprinbogăţiaexemplelor
şi prinsubtilitatc explicaţiilor.
Toateacestea
au făcutca lucrareasă devinăfoartecunoscutăşi aprecintă.Aceluiaşi
domeniuîi aparţine
şi o altă lucrarea lui IorguIordan,tipărită8 în "Arhiva"(1922,nr. 2, p. 216-237),No!'iuneamuncăîn limbileromanice,
în careautorulrelevăexist.enţaÎn limbalatinăşi în limbileromanicea foartemultorsinonimepentrudenumireanoţiuniide "muncă"şi explieă
evoluţialorfonetieăşi semanticăîn acestelimbi.Unortermeni(deexemplu,corespondenţilorromanieiai lat. labor,opus,faber)li se consacrfl
eapitolespeciale.Sîntluaţiînconsideraţie şi termeniintroduşiprin împrumut.Aceastălucrareeste una din puţinelelucrări
ollomaiologice
româneştide lingvisticăromanică.
Impotrivaunorlingviştiea Sehuchardt,G. Paris,Meyer-Lii.bke,
Bartoli,I. Şiadbei
a adusprobe,în LelatindansI'Empi1"
rJ'Orient
(HIH2,
nr. 1,2,3) în sprijinulideiică limba
latinăpopularănu era unitară.
4 La Iaşi, în 1924,i-a ap{\rutlucrarea,larg cunoscutlL,
Elementele
ruseşti-ru.tene
din
limbaromdnească
şi vechimea
lor.
fiOrigineaturco-arab:'t
a toponimicului
Bahluia fost demonstrat.ă
de A. Philippidc
în Originea
romdnilor,
II, Iaşi, 1927,p. 375-37().
fiVeziD. Macrea,Studi'ide lingvistlcă
română,Bucureşti,1970,p. ]7.
7 Parţial(cap.IV: St'ilist'ice),
aceastălucrareHfosttipăritărecent,împreunăeualte
studii.în Iorgu.Iordan,SC'rierialese,edituraAcademieiRepubliciiSocialiste
România,
Bueureşti,1967,p. 119-178.
Bretipăritărecentîn acclHşivolum,la p. 3-19.
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Dintrelucrărilede istoriea limbiiromâneliterarepublicateÎn "Arhiva",putine mai
pot interesaastăzi. În art.ieolulIntroducerea
li.mbiiromâneîn bisericape timpul lui
Mote;Basarabşi VasileLuţn:(1(),'3.'1-1664)
(18%)1,
nr. 7, p. 400--417),A. D, Xenopol
susţinecă nu acţiuneadoctrinelorreligioasereformistea dus la folosirealimbiiromâne
în biserică,deoareces-au t.ipăritdirţi relii,ioaseîn româneşte,în Moldovaşi Muntenia,
şi înaintede a seimprimain Ardealtextereligioase
aleformeicalvine(auexistatşi ruanuscrise relîgioasc
in limbaromânăin bisericile
rornâ.neşti,
chiarînainteaprotcst.untismulutj
,
Xeuopoladuceca ,ugum2l\temărt.ur
ii alet.impultri(Pnulde Alep,DelChiaro,mitropoltt ulSimionŞtefan).Poziţ,ia
luiXeuopolîn aceust.ă
privirrtăesteoriginală
şipuţincunoscută,
În 11Ie1'l11'ea
Ceamai vechetrtutucere
romrmenseo.
a lui Ilerotlot.
(1HaU,nr. 1, 2, p.
105
-111),ale
H.celei
Mihlieseu
descrie
succintrornâucst.i
part.ieulari
tăţ.ilc
fonetice,
morf'ologicc,
si
Iextcalc
maivechi
traduceri
din
Herudot.,
făcută
In 1040.illtaetiec
In limba
crierilorlui Dosoftei,D. Găzdaruaidentifkat;rornftnisme
ca : cîtineie,
[runccoa,lunicată,
plămînă,timbariul,tute (Contn:lm,ţh:
privi/oarela originea,limbaşi influenţamitropolituhci
Dosoftâ,lH27,nr, 3-4, p.122-14f1).
În baza conceptieidi toate evolutiilefoneticese datorcsefie sr-h
imhătiibazeide
art.ieulaţte(carese produceprinamestec'cu o populatiestrăină),fie printendinţenrticulat.oriispecifice,în Iucmrca1< il în maceâoromâna,
istrorom/uu:
şi meglenoromână
(1939,
a -4, p, 271-2'75),G.Tvănescu
explicătrecerealui i «lat. i, în eondiţ.iilc
în care aeesta
se velariza)la ă în istroromână,
în parteasudicăa dialeetului
macedorornân
şi în meglenorornână,fie prin prezenţaunei alte baze de art.iculaţle
(a albanezilor
şi a bulgarilor)
decîtcea obişnuită,pentruvorbitoriimacedorornănt
şi mcglcnorcmâni,
fie prin tendinţa
de a deschidevocalacea mai închisă,pentruistroromâni.
În studiulDin rnorfologia
numelorpmpriirornâneşt'i
(1931,2-4, p. 290--294),II.
Mihăescu
a constatatcii,În epocavcehca limbiiromâne,artieolulse afla în proclizăşi la
numelecomunemasculine
şila feminine.
Apoiartieolula trecutîn encliză.Lanum_cle
proprii,
artieolulnu era simţitca articol,acesteafiindindividualizate
prin ele înseşi.In eomunieareaIstoriculacuzativului
cu pre (pe) din limbaromâna(1935,nr. 1-2, p, 115- 127),
DiomidStrungarua susţinut,pe urmelelui 1lieBărbuleseu,eă acuzativulcupre ohieet
directal persoanei,se foloseaîn limbaromânăÎncădin secolulal XV-lea.
În lucrareaCnv'întul
"fmte"în documente
(1900,nI'.9-10, p. 422-444),un istoric,
N. Docan,relevăsensullargde "memhrual claseiboiereşti"pc care-laveaîn feudalismul
românesccuvîntulfrate. Alt istorie,I. 'l'anoviceanu,
a relevatfrecvenţafolosiriiproclitiee,în limbaromi'wi1
veche,a articolului
antepusfemininla numelepropriidegenfeminin
(Al'ticolu.l
antepnsei,ai, H,la ml,mele
prop1'iifeminine,
1897,nI',5-6 p. 329-344).
Uneleinformaţiiprivinddialectclesuddnnărene
alelimbiiromânemaipot interesa
şi acum.'1'h.'1'.Buradaa scrisdouălucrăriîn eareprezintădatelingvistice
şi socialedespre
româniidin sudvestulDunării(Cercetări
despreromâniidininsulaVeglia,1895,nI',78,
p. 409-418,şi Cercetari
desprero:tn(nii
dinSilez'Îa,
1895nr. 11-12, p. 663-678).Esteprimulcarea aflatde 'l'uo!1e
Udaina,In "Arhiva"au fostpublicatemaimulteglosarediaIcetale şi luerăride lingvistiert
dialectală(ValentinGr. Chelaru,Lestadeactueldu p'/'Oblcme
du rolhaâsrne,
1935,nr, 1--2, p. 75-89; M. Ştefănescu,
Exemplederotacismc
d'inBasa1'abia,1927,nr, 1, p. U7-68; idem,Rotacisme,
1927,nI'.2, p. 67-68), în carese releva
insistentcă rotacismuleste,îneă,un fenomengeneralpe tot teritoriulpe carese vorbeşte
acumlimbaromână.Dar, celemai multedin exemplele
invoeateconstituiefaptedisparate şi arhaiceîn graiurilepopulare(sînt date ea exempleşi toponimice,
care sint mai
conservatoare,
cumseştie,decîtnumelecomune:P.idontlJcrcapănului).
În uneleexemple,
-1'-<-n-se poateexplicaşi prin desimilaţie(ameTinţare,
amerinţ,amăTunte)
oriprinforma
ctimonului(curună<lat.corona).O lucrareimportantttde dialectologie
românească
este
ÎnsăLcxiculgraiuluidinsudul1Holdovei
(1921,nI'.2, p. 186-202),de IorguIordan,în eare
esteemisăşi argumentată
părereacă în Moldova
sînt douăgraiuri(n_ordic
şi sudic),nu unul
(eums-m credeavîndu-seîn vederenumaicriteriulgeografic).
In graiulmoldovenesc
sudie,elementele
lingvisticemuntene
şti tind să se înmulţească
în daunaeelorcurat 11101veJti
(p-=__
9Veziîn acelaşisens,şi Programulnostru.,
BIFR1,1934,p. 4 (Retipăritîn volumul
menţ.ionat
la p. 179-188).
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Lucrăriledegramaticăa limbiiromânecontemporane
interesează
numaidocumentar.
Semnalăm
numaidouă:Îrurebuinţarea
participiului
prezent[geruruliul
}de Oh.Ghibănescll
(.1900,nr. 5- 6, 234- 237)şi Sînta(iective
inoariabile?
de C.V.Picşinesou
(1896,nr. Il -12,
p. 1l42-1l46).
Din domeniulstilisticii,remarcămlucrarealui JorguIordan,Metoţoredin lumea
animalelor
(1926,nr. 3-4, p. 2,34-,,2(11),
în eare se explicăgenezaexpresiilor
a vedealupul,
11betivulpea,al ciorilor,
a [acebroaste
în pintec,muscaîn lapte,apoi,deacelaşiautor Teoriile
lingvistice
aleluiKarlVossler(11)21.,
nr. 1p. 27- 35şi ur.2,p. JOI--l()!), prezentatecu reală
înţelegereşi simpatiea opereilui KarlVosslervş!
rcccuzitle
aceluiaşiautor la opera Stilistudien,
de LeoSpitzer(192),nr, L, p. 67-(8).
Interesante
sîntunelecontribuţiideordinIexicologio
şi maialeslexieografie,
ale unor
oolaboratori
permanenţi
ai "Arhivei".
În aceastărevistăfi publieatA. Philippideun studiu
fără egalîn toată literaturaetimologieă
rumâncască,
eu profundeimplieaţiide istoriea
sunetelorlimbiiromâne:O rănulşiţt1
(Nntimpurietrărechi
: }ioarâ(zi9ârâ)= cristal(1914,
nr, 5,- 6, p. ]45-172). Este vorbade etimologia
cuvîntuluidialcctal[ioară,pentrueare
A.Phllippide
stabileşteetimonullat.'i"u6Ia.
Totaicia publicatG.Puseu,în decursdepeste
30 de ani, maimulteReriide etimologii,
duce,latine,romanice,germanice,
slavone,greceşti,ale cuvintelorromâneşti,abuzînd de reconst.ituiri.
Uneleau fost acceptatede alţi
lingvişti,altele,Însă,nu satisfacfie criteriulfonetic,fie pc celsemantic.
Dintrectirnologiilc
aeceptabile,
stabilitede G. Pascuîn "Arhiva"(celemaimulte
au fostreluateÎnIucrarcaluiEtimologii
româneşti,
Iaşi,1910),consemnăm
cîteva: Mehadia
şi Mehedinţi
ar fi de originedacă!"(HJ06,p. 89-93şi 134-137),in/oi<lat.jolleus(1907,
p. 270),gînflu<lat.gonflo(1907p. 178),ciutută<lat.citula(1904"p. 172-174).Altele
sînt, însă,din motiveleinvocate,cu totulinaceeptabile-t.
In "Arhiva",în decursde aproape40 de ani,a publicatAugustScribano parteinsemnatădin articoleleDicţionarului.
ău, elasifio
îndu-Ie,adeseori,după limba dincare
provin(maghiară,greacă,latinăetc.).In general,etimologiile
salese remarcăprinÎndrăz·
nealăşi ingeniozitate12•
Iată eîtcva: răte:;:e<gr.
hairetizo(tot greceştisint boteza,cuteza,
rîncheza,
necheza)
(1909,p. 504),cul'ea<lat.corrigia(1909,p. 5(3),jneapăn<lat.junip.erus
(1912,p. 383),sl'înjen<bg.stunzen(1913,p. 73), Ardeal<magh.ErdCly(1912,p. 382),
CeahIău<magh.
Cealh6(1912,p. 382).Pentrumoare"temperament"
estedată etimologia
lat. humorem
(1909,p. 514),etimologie
confirmatăde curînd13.Facemobservaţiagent)rală
eă, sub raportulvarictăţiişi ingeniozităţii
etimologiilor
pe earele oferă,..Arhiva"merită
a fi redescoperită
şi luată în consideraţie.
,
'
Caşi alterevistealevremii,"Arhiva"a dusla începutulseeolJi'lui
nostruo campanie
împotrivaneologismelor:
1. Slaviei,Cumsă scrieromăneşte
(1906,nr. 6, p. 249-251),
A. D. Xenopol,Limbaromâneasca
(1901l,
nr. 7- 8, p.289 --2911,),
Din neologismele
Vie,tii
româneşti
(1906,nr. 10,p. 476),Neologismele
"Vieţiiromâneşti"
(1901l,
nr. 78,p, 419- 420),
A. D. Xenopol,Neologismele
(1907,nr. 4, p. 169-1'70),fără a aveasuccesenotabile.Dimpotrivt,aproapetoate neologismele
incriminatesînt acumÎn'uzul comun(abator,cord,
creion,a deranja,eta},fi:<l1t,
a gusta"a apreciafavorabil",
navetă,pantă,a sepreta).
în sfîrşit,"Arhiva"a avut ()atitudinepozitivăfaţă de problemaortografieă"
mili·
tînd penLruprincipiul
foneticîn scrierealimbiiromâne,aşacumI-aÎnţelesTitu Maioreseu
în DespTc
scrierea
iimbeiromâne,Iaşi,1866.S-aremarcat,în acestsens,H. Tiktin14care,În
10De aceeaşipăreresînt şi autoriivolumuluial II-leadinIstoria['imbii
române,
Editura AcademieiR. S. România,Bucureşti,1969,p. 36.
11cdciulr1<lat.
cu.ciulla
(1908,p. 41).Origineaaltohtonăa acestui(3uvÎl.t
esteindubitabilă: v. I. I. Russu,Elemente
autohtone
în limbaromâni!.Snbstl'atul
comunnnnânoalbane:!!,
Bucureşti,]970,p.146; balegd<lat.belligus
(1906,p.2(\2);mîndrtt<lat.munilnl1ts
(190G,
p. 271)şi a.ltde.
12.VeziMirceaSeche,Schiţăde/storie
a lexicografici
române,
II, Bucureşti,
1(jt}9,
p.127.
13v. VasileArvinte,O rămăşiţddin leo'riawnorilor:ea;pr.a şti mO(1!'e!l
cuiva,LR,
XV,1966,nr. 3, p, 223,-228.
14Esteautoral unuiManualdeoTtogl'aje
l'onuÎnă',
laşi,1881),
in CHresînt inserate
lucrărilesus-citate,publicateanteriorin "Arhiva".
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Călăuzaortografică
(1879,nr. 1, p. 16- 31; nr. 2, p. ]51-205)arăta că "scriereat.rebuie
să urmezedreaptavorbire"(p. 2i;),adică"uzulcelorculţica al acelorcevorbescdialectul
literar"(loc.cit.).În modcu totuljust, el considera
că este"neadmisibil
ca să se aplicela
neologisme
altelegifoneticedecîtaceleacareseaflăÎn vigoareîn momentul
cîndseintroducenoulcuvînt"(p.30).El a indicat.aicişi normeortografice
şi la sfîrşita oferitun model
de scriereortografică,
foarteapropiatăde ceade astăzi.Dacăne gîndimla Iuerărileort.ograficeale lui Maiorescu,
Al.Lambriorşi H. Tiktin,trebuiesă constatămcă ceicareau
avut roluldeterminantîn stabilireaprincipiilor
şi normelorortograficc
esenţ.ialeale ortografieiromâneştimoderneau fost scriitoriişi lingvişt.ii
ieşeni.
..Arhiva"esteînscmnat.ă
şi pentrulucrăriledefilologie
pecarele cuprinde.Margareta
Ştefănescu
a publicattraducereaintegralăa croniciilui Manasses
(1926,nr. 2, p. 238-249)
şi a făcut o descrierelingvisticăfoarteamănunţităa Codexului
Dragomirnensis
slav,din
1(161,
găsitla Dragomirna
(1929,nr, 2); 'I'h, Simenschy
a prezentatPanciatantra(1931,
nr, 2- 4·,p, 599- (j08),iar G. Pascua făcuto descriere
lingvistică
şi ortografică
a cronicii
lui Miron.
Costin[MironCostin.De neamulMoldooenilor,
1921,nr. 1, p. 52.68 şi nr. 2 p.
161-170).Tot în "Arhiva"a fosttradusădin limbagermanălucrarealui MihailKogălniceanu,Limbaşi literaturaromânească
sau Vuiabică(1894,nr, 9-10, p. 237-2(015).D.
Căzdarua adusinformaţiiprivindModelulitalianal gramaticiilui Vacareseu(HJ3fi,
nr.
1-2, p. 3-11).
Începînda fi prezentedin 192],recenziile
t.ipăriteîn "Arhiva"sînt, mai ales,din
domeniulslavisticii,
la lucrărisemnatede P. Skok,D. Sehelutko,
L. Miletlc
, S. Szoberşi
alţii),darşi al romanisticii
(Ialucrărisemnatede Gamillscheg,
LeoSpitzcr,CarIo'I'agliavin
i
Migliorini,
Gilleron,
Jabergşi Jud, AlfLombard,A. Dauzat),al limbiiromâne(lalucrări
semnatedeIorguIordan,Al.Rosetti,N.Drăganu,D. Găzdaru,
Th.Capidan,
IlieBărbuleseu]
şi la dicţionarele
româneştiale timpului(recenziile
la dicţtonarcsînt semnatemaialesde
AugustSeriban),Au fost recenzateşi reviste.
Uneori,cîndprogramul
anunţatîn primulnumărdin 1.921a fost îndeplinitcu un
zel prea exagerat,"Arhiva"s-a transformatîntr-otribunăa polemiciineprincipiale
şi a
şicanărit,După1921,în unelerecenzii,maiales,dar şi în cîtevacomunicări
şi studii, au
apărut pe nedreptaprecieriminimalizatoare
asupraactivităţii,şi chiar a persoanelor,
unorlingviştiromânicontemporani
din Bucureştişi Cluj(O. Densusianu,Al. Rosetti,
IosifPOPOViCl,
1. A. Candrea,'I'h.Capidan,N. Drăganu,ScxtilPuşcarlu}
şi asupraactivităţii unoristoricişi sociologi
de valoarealui NicolaeIorgaşi DimitrieGusti.În această
privinţă,au excelatG.Paseu,D. Găzdaruşi IlieBărbulescu.
Făcutăpe unton"tare",critica lor,deşiuneoriîntemeiată,nu era constructivă,
ei, probabilchiar conştient,dcnigratoare,depăşindlimiteleobiectivităţii
ştiinţ.ifice,
în conţinut,şi maialesale deeenţei,ehiajelementare,
în expresie.Mînaţi(leun spiritpartizan,uniirecenzenţi
lăudaufără rezerve,
chiarşicîndnueracazul,opera,dealtfelvaloroasă
în multeprivinţe,a directOfului "Arhivei",IlieBărbulescu,
şi nusedeclarausatisfăcuţideo lucraredecîtdaeăaceastacorespundea
vederilormagistrului
lor. Monopolul
ştiinţificpatronatfăţiş de Ilie Bărbuleseunu poate
să nu afect.ezeorice aprecieregeneralăohiectivădesprerevistacondusăde el. La Iai,
alăturidc "Revistacritică"a lui G. Pascu, "Arhiva"a dusuneoriaproapede paroxismo
mai vechedenigrarereciprocă,pînă atunci de obiceidisimulatăi puţin intensă,Între
Iingviştiiromânişi, temporar,a contrihuitsubstanţialla adîncirea,Întreei, a uneimai
vechisciziuni,
nedorite.Deaceea,unelepagiIliale"Arhiyei"
au un pronunţataer provincial
şi secitescastăzieudestulăjenă.E ,adevărat,
însă,căşi uniidin cei astfelatacaţifie că au
răspunscuaproapeaceeaşimonedă,
fiecăau ignomt,deliberat,chiarlucrărilerealmentevaloroasetipăriteÎn paginilc"Arhivei".Redacţia"Arhivei"a remarcatciitmelepublieaţii
ştiinţifice("Dacoromtmiu")
care aveaufuhriel' anuali, de bibliografie,nu luau În
15Apiimt.{,
întîi în revista"Lchmann'sMagasinflirdic LiteraturdesAuslcndes"
,
nr. 8 din 1837.
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consideraţie
deloccontribuţiiletipăriteîn "Arhiva".Reacţiileau căpătat,uneori,şi forme
maigrave.Unelepolemici
erau,însă,pedeplin îndreptăţite(v.,astfel,Un răspuns,adresat
de Iorgu Iordan în 1921,nr.L,p. 110-118, lui O. Densusianu,
şi, de acelaşi autor,
Recenzie
... p. 111-118). Alături de Iorgu Iordan,de o deplinăobieetivitatea dat
dovadăH. Mihăeseu.
UnelelucrăritipăriteÎn "Arhiva"intereseazăastăzinumaidocumentar,
dar, prin
valoareaaltora,caresînt şi plinede sugestii,ea şi prinInteresulei viuşi permanentfaţă de
mişcarealingvisticănaţionalăşi europeană,aceastărevistătrebuiesă fie consulbatăşi
astăzi.PrestigiulŞcoliilingvistice
ieşeues-a datoratşi se datoreşte,Într-obună măsură,
şi activităţiifructuoasea colaboratorilor
"Arhivei".

