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Lingviçtii çi filologii romàni sârbâtoresc ìn 1965, cu prilejul ìmplinirii a
70 de ani, pe unul din cei mai remi mi ti reprezentanti ai disciplinei noastre,
academicianul Alexandru Rosetti, de mult cunoscut nu numai specialiçtilor
çi cercurilor largi de cititori din tara noastra, ci çi peste botare, ìn tóate Járile
ìn care se studiazà limba romàna. Desfâçurînd o activitate sus^inutà de aproape
cinci decenii ìn domeniul studierii limbii romàne, al problemelor de lingvisticà
generalfi, al filologici çi literaturii romàne, acad. Al. Rosetti a ìndeplinit in
acclami timp importante sarcini de ràspundere in invátám íntul superior, in
cultura çi çtiinta româneascâ, fiind astàzi director al Centrului de cercctári
fonetice çi dialectale al Academiei Repubbcii Socialiste România, decan çi çef de
catedrá la Facultatea de limba çi literatura romàna a Univcrsita^ii din Bucureçti.
Náscut la 20 octombrie 1895, la Bucureçti, Alexandru Rosetti urmeazá
cursurile liceului « Gh. La/.ár», pe care-1 absolvá ín 1914, iar apoi Facultatea
de litere §i filozofie din Bucureçti, fiind remarcat de Ovid Densusianu, care-i
indrumS primele cercetári çtiintifice. într-adevàr, in anuí ín care-çi íncheia
studiile universitare la Bucureçti — 1920 — Alexandru Rosetti publica prima
sa lucrare, Colindele religioase la romàni (« Analele Academiei Romàne», Seria II,
t. X L , Mem. secj. lit.) *, care a fost curînd remarcatà ca un studiu original în
filologia româneascâ.
Trimis la studii, ca bursier, la Paris, urmeazá cursurile Çcolii de înalte
studii istorice çi filologice, unde primeçte diploma în 1923. Ulterior, în 1927,
îçi susine cu succès teza de doctorat, pe care o publicase cu un an înainte, eu
titlul Recherches sur la phonétique du roumain au X V I' siècle (Paris, 1926),
çi care îl consacra ca pe unul dintre cei mai atenei cercetàtori ai limbii noastre
vechi. Aflîndu-se la studii, devine membru al Societàri de lingvisticà din Paris
çi membru fondator al Societàtii de lingvisticà romanicâ, la revista càreia,
« Romania», publicà, începînd din 1921, articole, recenzii çi dàri de seamà
despre lingvisticà româneascâ.
întors în tarâ, dupâ ce publicase çi aici o serie de articole în « Grai çi
suflet» çi volumul Lettres roumaines de la fin du X V I’ et du debut du X V II'
siècle tirées des archives de Bistritza ( Transylvanie ), Bucureçti, 1926*, insolite
de un studiu introductiv asupra limbii, este numit în 1928 conferenciar la Facul-

1 Veri Bibliografia lucririUrr academicianului Alexandru Rosetti, întocmità de P a n i
L à z à r e s c u , in Omagiu lui Al. Rosetti (sub tipar).
*
Cf. çi verriunea româneascâ: Sensori romànici din arhivele Bistrifei (1592—1638),
Bucureçti, 1944.
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tatea de litere §i filozofie din Bucureçti, unde devine, mai tîrziu, profesor §i
titular al catedrei de limba romàna.
Curînd, în 1933, editeazâ primul numâr al revistei «Bulletin linguistique»,
una din cele mai importante publicatii de lingvisticâ din perioada dintre cele
doua râzboaie mondiale, în jurul câreia s-au grupat o serie de lingviçti romàni
çi stràini de prestigiu, care au promovat metodele noi de cercetare §i au fâcut
cunoscute în tara §i peste hotare o serie de aspccte ale studierii limbii romàne.
Din activitatea sa universitarâ au vâzut lumina tiparului, pe rînd: Curs
de joneticâ generala (Bucureçti, 1930), Limba romand în secolul al XVl-lea
(Bucureçti, 1932), cele çase volume iundamentale aie lstoriei limbii romane :
I. Limba latina (Bucureçti, 1938; editii revâzute §i adâogite: 1940, 1960, 1964),
I I . Limbile balcanice (Bucureçti, 1938 ; editii rev. çi adâug. : 1943, 1962, 1964),
I I I . Limbile slave meridionale (Bucureçti, 1940; editii rev. §i adâug.: 1950,
1954, 1962, 1964), IV . Romàna comunâ (Bucureçti, 1941, ed. 2 sub tipar),
V. Influença maghiarâ (sub tipar), V I. D in secolul al X lll- le a pîn â în sec. al
XV Il-lea (respectiv: al XVI-lea, Bucureçti, 1946, ed. 2, 1956, ed. 3, sub tipar)
§i, în anii din urmâ, în colaborare cu prof. B. Cazacu, Istoria limbii romàne
literare. I. De la origini pîn â la începutul sec. al XIX-lea (Bucureçti, 1961).
Dintre alte lucrâri apârute în acest râstimp mentionàm: Le mot. Esquisse
d'une théorie générale (Copenhague — Bucureçti, 1943, ed. 2 rev. §i adâug.,
1947) §i cârtile publicate pentru publicul larg — Istoria limbii romane. Notiuni
generale (Bucureçti, 1942, ed. 2, 1945 ; ed. germ. §i ital., 1943) §i Gramatica
limbii romàne, în colaborare cu J . Byck (Bucureçti, 1943, ed. 2, 1945, ed. francezâ, 1944).
în anii Jictaturii fasciste §i ai râzboiului, profesorul Alexandru Rosetti
s-a aflat printre intelectualii cinstiçi, care §i-au ridicat glasul în apârarea independentei târii §i a democratici, fiind unul din semnatarii memoriului privind
iefirea României din râzboiul împotriva Uniunii Sovietice, în care fusese tîrîtâ
de Germania fascistâ.
Dupâ eliberarea târii în 1944, a îndeplinit un tim p functia de decan al
Facultâtii de litere §i filozofie, iar în 1946 a fost rector al Universitâtii din
Bucureçti. Ca o recunoaçtere a meritelor sale în domeniul studierii limbii romane,
prof. Alexandru Rosetti a devenit în 1948 membra al Academiei Republicii
Socialiste România.
în cadrul activitâtii sale la Institutul de lingvisticâ, iar apoi ca director
al Centrului de cercetâri fonetice §i dialectale, acad. Al. Rosetti a întreprins
§i condus lucrâri de foneticâ experimentalâ a limbii romàne, dintre care unele
au fost grupate în Recherches sur les diphtongues roumaines (Bucureçti —
Copenhague, 1959), a condus colectivul care a redactat îndreptarul ortografie,
ortoepie §i de punctuatie, éditât de Academie (1960, ed. rev. 1965), iar acum
în urmâ i s-a încredintat sarcina de redactor responsabil al tratatului de
Istoria limbii romane1, din care recent a apârut volumul I — Limba latina (red.
resp. acad. Al. Graur, Bucureçti, 1965). în acelaçi timp, depune o atentâ muncâ
de coordonare §i îndrumare ca redactor responsabil al publicatiilor «Studii §i
cercetâri lingvistice», «Revue roumaine de linguistique», «Foneticâ §i dialecto
logie», «Cahiers de linguistique théorique et appliquée» (împreunâ eu acad.

1 Asupra principiilor Tratatului de istorie a limbii romàne, vezi referatul sau la Confe
ritila nationale de lingvisticâ româneasefi (7—10 oct. 1964), publicat în SCL, X V I, 1965, nr. 1,
p. 5-11.
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Gr. Moisil), fiind si unul din membrii comitetului de redactie al organului
Asociatiei noastre.
în anii de dupa 1944 i-au apàrut, pe lîngâ volumele mentionate mai sus,
numeroase articole, rapoarte çi comunicâri publicate în tara çi în stràinâtate,
precum çi urmàtoarele càrfi : Filozojia cuvîntului (Bucureçti, 1946), Mélanges
de linguistique et de philologie (Copenhague — Bucureçti, 1947), Studii lingvistice
(Bucureçti, 1955), Despre unele problème aie limbii literare (Bucureçti, 1955),
Limba poeziilor lui Eminescu (Bucureçti, 1956), Introducere în fonética (Bucu
reçti, 1957 ; ed. 2, Lisabona, 1962, în limba portughezâ ; ed. 3, Bucureçti, 1963)
çi Lingüistica (Londra — Haga — Paris, 1965). De asemenea, çi-a continuât
activitatea editorialà çi publicisticâ, dînd la ivealà antologia Cronicarii romani
(Bucureçti, 1944), Opere de I. L. Caragiale (în colaborare cu Çerban Cioculescu
çi Liviu Câlin, vol. I —I I I , Bucureçti, 1959— 1962) çi alte editii. Unele din lucrârile literare çi publicistice, tipârite începînd din 1936 i-au fost reunite recent
în volumul Note din Grecia. Diverse (Bucureçti, 1964).
★

Personalitate multilateralá, umanist profund îndrâgostit de marile valori
culturale ale poporului nostru çi ale altor popoare, filolog çi lingvist stàpîn pe o
metodâ riguroasâ de cercetare, mînuind un stil çtiintific sobru çi exact, academicianul Alexandru Rosetti a adus contributii fundaméntale la studierea
limbii române vorbite çi scrise. în acest plan, prcocupârile sale au atins, cum
era çi firesc, raporturile limbii române, în cursul evolutiei ei, eu limbile slave,
domeniu în care a publicat contribuai de amânunt çi sinteze remarcabile.
O
interesantâ suitâ de articole a fost tipâritâ sub titlul comun de Slavoromanica în «Revista istoricâ rom ânâ» (1931), «B ulletin linguistique» (din
1939) iar apoi în SCL (din 1950), Rsl (din 1958) çi în alte publica^ii. Simpla
enumerare a titlurilor fiecârui articol ne permite sâ ne facem o idee de larga
problematicâ luatâ în discutie, eu spirit critic çi analitic: I. I. Bârbulescu,
Individualitatea limbii române j i elemerttele slave vechi, Bucureçti, Casa Çcoalelor,
1929 (dare de seamâ critica, 1931), I I . La diphtongaison de Ve initial en roumain
(1939), I I I . Le traitement des diphtongues à liquides du slave méridional en rou
main (1939), IV . Sur dr., mr. sutâ « cent» (1940), Y. Dr. cumàtru, cumàtrâ
«compère, commère» (1940), V I. Sur le traitement de v. si. -ü en roumain (1940),
V II. Sur le daco-slave (194Í), V III. Sur la palatalisation des occlusives dentales
dans les parlers roumains de Transylvanie (1942), I X . Roum. Cràciun «Noël»
(1943)1, X . De l'influence du slave méridional sur le néo-grec et le roumain
(1943) *, X I. Sur le vocatif des noms féminins en roumain (BL, X I I I , 1945,
p. 139), X I I . La date des plus anciens éléments slaves du roumain (BL, X IV ,
1946, p. 114— 116), X I I I . Sur le vocatif des noms masculins en roumain (BL,
X V , 1947, p. 103—105), X IV . împrumuturi maghiare prin intermediu slav
(SCL, I, 1950, nr. 1, p. 88—90), X V . Diftongarea conditionatâ a vocalelor e §i
o în limba românâ (extras din CôopHUK e uecm Ha axad. A/iencaudip
Teobopoe-Bamn no cAynaü deeemdecem u nemama M y zoduumum, Sofia, 1955,
p. 345—347), X V I. Sur la constitution du système vocalique du roumain
1
Vezi çi Asupra rom. Crâcinn, în volumul în amintirea lui Constantin Giurescu, Bucu
reçti, 1944, p. 435—440; rééditât eu completSri în Rsl, IV , 1960, p. 65—71.
1
Tóate acestea, publicate initial în « Revista istoricâ românâ» (1931) çi « Bulletin lingui
stique» (1939— 1943), au fost retipàrite în Mélanges de linguistique et de philologie, Copenhaga—
Bucureçti, 1947, p. 301 — 341.
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(Rsl, I, 1959, p. 27— 30; comunicare la cel de-al IY-lea Congres international
al slaviftilor, Moscova, 1958), X V II. Despre valoarea slovei -fe in cele mai vechi
texte romàne§ti (SCL, X , 1959, nr. 1, p. 101— 104), cu un Adaos (SCL, X I I ,
1961, nr. 4, p. 577), X V II I . Despre limba slava a hrisoavelor muntene§ti din
sec. al XlV-lea - al XV-lea (SCL, X I I , 1961, nr. 1, p. 91-94) 1.
La acestea se adaugà urmàtoarele articole consacrate aceleiafi proble
matici: I. Controverse balcanice asupra tratamentului diftongilor cu licvide in
elementele slave meridionale din limba romàna (1960), I I . Asupra tratamentului
v. si. p in limba romàna (1963), I I I . Observafii asupra categorici genului in limba
romànà (1959), IV. Observafii asupra palatalizàrii consoanelor in limba romàna
(1961—1962), V. Despre regula comutàrii in fonologie (1961), V I. ìmprumut
sau dezvoltare proprie ? (1961) a, V II. La situation du roumain parmi les langues
balkaniques (extras din CnaenucKa (fiu/iOAOcUH, I I I , Sofia, 1963, p. 171—180;
comunicare la Cel de-al V-lea Congres international al slaviftilor, Sofia, 1963).
Constatàm, afadar, cà autorul s-a preocupat mai ales de o serie de probleme dificile ale raporturilor lingv istice slavo-romàne : etimologii « slavo
romane» ( sutà, cumàtru, Cràciun etc.) — càrora le face o analizà detailata,
propunind solutii proprii, de cele mai multe ori acceptate de cercetàtorii ulte
riori sau, in tot cazul, luate in considerale ; aspectul fonetic al celor mai vechi
demente slave meridionale in limba romànà fi problema datàrii lor; influenza
slavà in sistemul fonetic fi morfologie al limbii romàne fi cazurile de evolutie
paralelà cu limbile balcanice; limba slavonà in parile Romàne fi grafia chirilicà in vechile texte romàne§ti. Cercetàtorii actuali ai raporturilor slavo-romàne
nu se pot dispensa de studierea amànuntità a bogatului material fi a ideilor
formulate de acad. Al. Rosetti in cele 25 de articole consacrate problemei
raporturilor slavo-romàne. Douà dintre eie au constituit comunicàri la congresele internazionale de slavisticà din 1958 §i 1963, fiind intimpinate cu mult
interes de reprezentantii slavisticii internationale.
Sprijinindu-se pe aceste cercetàri de detaliu fi sintetizìnd cu mult discernàmint rezultatele obfinute in studierea raporturilor lingvistice slavo-romàne
de numerosi lingvifti romàni §i stràini, acad. Al. Rosetti a adus o contributie
insemnatà in slavistica romàneascà prin volumul al treilea al Istoriei limbii
romàne, consacrat influentei sud-slave ràsàritene (slavo-bulgare) asupra limbi
romàne, volum apàrut pinà acum in cinci editii, ceea ce reprezintà un record
pentru o carte de lingvisticà. Pentru a nu repeta aici ceea ce am scris in altà
parte despre aceastà carte 8, subliniem doar cà ea reprezintà o temeinicà sintezà
originalà a chestiunii, care u§ureazà in mod considerabil cercetàrile ce se vor
face in acest domeniu fi care reaUzeazà o expunere sistematicà fi bine documentatà a bogatei problematici a relatiilor lingvistice slavo-romàne in epoca
veche.
in sfirfit, domeniul « filologici slavo-romàne» este atins printre altele,
in volumele Limba romànà in secolele al XIH -lea — al XVI-lea (Bucurefti,
1956) fi Istoria limbii romàne literare, I (in colaborare, Bucurefti, 1961).
in primul, acad. Al. Rosetti fundamenteazà interpretarea fonetica a slovelor chirilice intrebuin^ate in vechea scriere romàneascà (p. 15—26) fi pune
la contributie datele documentelor de cancelarie scrise in slavonà, alàturi de
cele redactate in limba latinà, pentru istoria lim bii romàne in secolele al XlII-lea
1 Retipàrit, cu nn Postscriptum, in AnexA la IL R I I I 5, p. 117—121.
2 Reproduse, de asemenea, in Anexà la IL R I I P , p. 109— 117 ?i 122—129.
* SCL, V II, 1956, nr. 1 - 2 , p. 140-143; Rsl, IV , 1960, p. 9, 16; volumul de fata, p. 271.
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— al XV-lea (p. 27—48). in capitolul Vocabularul, sint menzionate, printre
alte straturi lexicale, arbaismele de origine slavonà, care au avut o oarecare
circulatie in textele romànefti vechi (p. 178, 179— 183).
in cea de-a doua lucrare, pe lingà citarea elementelor de origine slava
(in special, slavonà) din limba literarà romàneascà a secolelor al XYI-lea — al
XVIII-lea, se consacra un capitol special Influenfelor Jrancezà fi rusà in limba
romàna, in a doua jumàtate a see. al XVIII-lea fi in primele decenii ale see. al
XIX-lea (p. 499-505).
★

ìn rindurile precedente am examinat, dat fiind caracterul publicatiei
noastre, doar acele aspecte ale operei acad. Al. Rosetti, care au o strinsà lega
tura cu « filologia slavo-romànà» fi cu slavistica. E1 fi-a creat insà un merit
incontestabil ca istorie al limbii romàne, de la epoca latina pina astàzi, fi ca
cercetàtor al foneticii fi fonologici ei.
Format la fcoala lui Ovid Densusianu, care el insufi continua, in noile
conditii de la ìnceputul see. al XX-lea, pe aceea a lui B. P. Hasdeu, fi la fcoala
lingvisticà francezà din primele decenii ale acestui secol, Al. Rosetti a fructificat cu succes fi originalitate ideile fecunde ale lingvisticii moderne: concepjia
lui F. de Saussure, ideile fcolii lingvistice franceze (A. Meillet), cuceririle foneticii experimentale (P. Rousselot) fi ale geografici lingvistice (J. Gilliéron),
ideile reprezentantilor structuralismului, in special ale Cercului lingvistic de
la Praga (N. Trubetzkoy, R. Jakobson f.a.), inovatiile aduse de aplicarea
metodelor matematice in lingvisticà etc. El insufi a format in jurul sàu o
numeroasà feoalà de cercetàtori ai limbii romàne, elevii sài reprezentind mai
multe generatii, de la profesori universitari pinà la tineri asistenti fi cerce
tàtori ftiintifici.
Reprezentant stràlucit al fcolii romànefti de lingvisticà, acad. Al. Rosetti
a fost nu o datà mesagerul ei peste hotare, la congrese international de lingvis
ticà generalà, romanistica, slavistica sau ca invitat pentru a tine conferinte
fi prelegeri (Franca, Italia, U.R.S.S., S.U.A., Suedia, Bulgaria etc.), fàcind
cunoscute atit problemele studierii limbii romàne, cit fi progresele lingvisticii
romànefti actuale. Recent, acad. Al. Rosetti a fost ales membru corespondent
al Academiei suedeze de arte.
Ca o apreciere publicà a meritelor sale in studierea limbii romàne fi a
problemelor de lingvisticà generalà, acad. Al. Rosetti a fost distins in anul
1962 cu Premiul de stat pentru lucràrile publicate intre 1956—1961, iar ulterior
a prim it titlul de Om de ftiintà emerit.
Asociatia Slaviftilor din Republica Socialista Romània, care are cinstea sà-1
aibà pe acad. Al. Rosetti printre fondatorii ei fi membru al comitetului de
conducere de la infiintare (1956) pinà astàzi, se alàturà celorlalti lingvifti fi
filologi romàni, oamenilor de culturà care il cunosc fi-1 pretuiesc, pentru a-1
felicita càlduros fi a-i ura multà sànàtate, ani multi fi putere de muncà pentru
progresul fi prestigiul ftiintei romànefti.
G. M IH À IL À

