III. MISCELLANEA

ANTOINE MEILLET
(Cu prilejul centenarului nasterii)1
G. M IH Ä IL Ä

Antoine Meillet (11 nov. 1866 — 21 sept. 1936), reprezentantul cel mai de seamà al lingvisticii franceze din primele decenii ale secolului nostru, a constituit un caz aproape unie in
comparativistica modernà, fiind un cunoscàtor profund nu numai al principalelor limbi vechi
indo-europene (latina, greaca, sanscrita, armeana elasieà etc.), ci çi al reprezentantelor moderne
ale acestora §i chiar al unor limbi apar^inînd altor familii. în fiecare dintre aceste domenii con
crete, precum çi în lingvistica generalà, el a adus contribuii fundamentale, atìt prin lucràri
de sintezâ, eît çi prin cercetàri de detaliu, fiind revendicat, pe bunà dreptate, nu numai de indoeuropeneçtii propriu-zisi çi de specialiçtii în lingvistica generalà, ca unul din reprezentan^ii de
frunte ai çcolii sociologice franceze, continuator al lui F. de Saussure çi M. Bréal, ci, ìn egalà
màsurà, si de latinisti çi romanisti, de eliniçti, iranisti, armenologi, germaniçti, baltologi çi, nu
ìn ultimul rìnd, de slavisti2. în ceea ce priveçte acest din urmà domeniu, asupra càruia ne vom
opri pe scurt ìn cele ce urmeazà, se poate spune cà A. Meillet ocupà unul din locurile de frunte
ìn galeria marilor slavisti din primele decenii ale secolului nostru 3.
Meillet — slavist. Tînâr licenciât, în vîrstâ de 23 de ani, Meillet a fost recomandat de
F. de S a u s s u r e ca suplinitor al sâu, în anul 1889— 1890, la cursul de gramaticà comparatà a
limbilor indo-europene, ^inut la^ École des Hautes Études din Paris. Începînd din ultimele luni
aie anului 1890, tînàrul comparatist se dedicà unui domeniu nou, pornind sà studieze limba
rusâ çi slava veche, astfel încît peste cî^iva ani îçi alege ca a douà tezà de doctorat un subiect
din domeniul slavisticii: Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux slave (Paris, 1897),
1 Text com plétât al com unicàrii prezentate la sim pozionul organizat de càtre Cercul de com unicàri al cadrelor didactice de la F acultatea de lim ba çi literatura rom ânà a Università^ii din Bucureçti çi Societatea de studii
clasice, la 11 noiembrie 1966, eu oeazia centenarului naçterii rnarelui lingvist francez. Cu acest priloi, acad. Al.
Graur, un ul d in elevii direc{i ai lu i A. Meillet, a evocat figura sa de om çi savant, C. Poghirc a prezentat opera sa
<le indo-europenist, iar autorul acestor rînduri pe aceea de slavist.
2 Vezi enum erarla principalelor sale lucrâri, grupate pe dom enii, la A 1. R o s e t t i, Antoine Meillet , « R ev i
s ta F u n d a jiilo r », IV , Í937, nr. 1, p. 115 — 117 ; toate cele 24 volume çi 547 articole aie lui Meillet sînt înregistrate
de E . B e n v e n i s t e, în Bibliographie des travaux d ’Antoine Meillet, « B u lle tin de la Société de linguistique de
Paris », X X X V I I I , 1937, fase. 1, p. 4 3 - 6 8 .
3 D in bibliografia consacratà m arelui lingvist francez c itàm : g rupajul de articole pe care i l a închinat «R e v u e
des études slaves» ( X V I, 1936, fase. 3 — 4, p. 191 — 213) — A . Meillet. I . L ’homme *t le savant , de P. B o y e r , I I .
Le sioniste, de A . V a i l l a n t , I I I . Le président de l ’Institut d’études slaves, çi IV . L ’oeuvre, de A. M a z o n ; am plul
articol Antoine Meillet, de. J . V e n d r y e s, în « B u lle tin de la Société de linguistique de Paris», X X X V I I I , 1937,
fase. 1, p. 1 — 42; A l . G r a u r, Moartea u n u i mare lingvist, « A devárul », 24 sept. 1936; T h . C a p i d a n,
A.
Meillet, « D acorom ania », I X , 1936 —1938, p. 661—664 ; A l . R o s e t t i, Antoine Meillet, I.e., p. 111 —119 (retipârit,
Bucureçti, F u n d a b a pentru literaturà çi artü, 1937); I o r g u l o r d a n, U n lingvist sociolog: Antoine Meillet
\1866— 1936), în: Academ ia R om ân à, « Memoriile Sec^iei literare », seria I I I , t. I X , 1939, p. 1 — 10 (çi extras) ; I d e m ,
Lingvistica romanica. F.volutic, cúrente, melode, Bucureçti, 1962, p. 45 —46 çi 303 — 314, C. B a 1 m u ç.
Antoine
M eillet, extras din revista «Insem nàri ie^ene », IV , 1939, nr. 4 ; A. G r a u r — L. W a l d , Scurtd istorie a lingvisJicii, cà. 2, Bucureçti, 1965, p. 101-104 çi 116 -1 19 ; L. V. S é e r b a, ria\tnmu A . Meillet, «Bonpoew H3WK03HaHH»»
X V , 1966, nr. 3, p. 97 — 104.

G. M IH ÀILA

456

care este, de altfel, çi prima sa carte tipàrità. De acum incoio, studiile çi articolele de slavistica
vor apàrea cu regularitate în fiecare an, alàturi de numeroasele cercetàri în domeniul lingvisticii
generale, al gramaticii comparate a limbilor indo-europene, al limbii latine, greceçti, armene
etc. In fond, din cele 24 de càr^i ale sale, 5 se referà special la slavisticà, 4 includ çi limbileslave, iar din cele 547 de articole çi comunicàri, înregistrate de E. Benveniste, aproape o
çesime sint din domeniul slavisticii1.
Alàturi de Ernest Denis çi Paul Boyer, A. Meillet este unul din fondatorii Institutului
de studii slave din Paris (1919), care se numàrà printre cele mai însemnate centre de slavisticà.
din Occident, polarizînd in jurul sàu activitatea unui mare numàr de cercetàtori francezi çi din
alte $àri, atit prin «Revue des études slaves», înfiin^atà în 1921 (Directori: A. Meillet çi
P. Boyer, secretar: André Mazon; azi directori: |André Mazonl çi André Vaillant), cît ?i prirt
bogatele colec^ii de monografii çi studii publicate de-a lungul cîtorva decenii. Printre elevii si
continuatorii sài, formaci la cursul de gramaticà comparata, în special la lec^iile de limbi slave,
çi în cadrul Institutului de studii slave, se numàrà A. Mazon, A. Vaillant, L. V. Çcerba, L.
Beaulieux, L. Tesnière, V. Machek, J. Kurylowicz, W . Doroszewski si alpi. Cît priveçte pe
elevii sài indirecÇi în acest domeniu, nu existà slavist care în ultimele decenii sà nu-çi fi fàcut
ucenicia studiind lucrarea sa fundamentalà Le slave commun si care sà nu cunoascà cel pu^in
o parte din celelalte contribuai ale sale în domeniul slavisticii, izvorîte în bunà parte din
activitatea sa universitarà.
Printre acestea, a doua dupà teza de doctorat este fundamçntala lucrare, Études sur Véty
mologie et le vocabulaire du vieux slave (Partea I, Paris, 1902; Partea a Il-a, 1905), în care
Meillet studiazà unele problème ale aspectului verbrlui ?i alte chestiuni gramaticale, dar mai
aies se ocupà de etimologie çi de formarea cuvintelor în limba slavà veche. Acest din urmà.
capitol, care ocupà cea de-a doua parte a lucràrii (Formation des noms, reeditatà în 1961, eu
o prefa^â de A. Vaillant), constituie un instrument de lucru indispensabil oricàrui slavist, fiind
analog unui diefionar etimologie. De altfel, dupà màrturia lui A. Vaillant, Meillet pregàtea
chiar un dic^ionar etimologie al limbii slave vechi, pentru care strînsese un bogat material, folosit în parte în aceastà lucrare2.
Pe lîngâ slava veche, A. Meillet s-a ocupat în mod concret $i de limbile slave moderne,
dintre care douà — polona si sîrbocroata — au fost prezentate în descrieri sincronice: Grammaire
de la langue polonaise (în colaborare eu Mme de Willman-Grabowska), apàrutâ ca primul
volum din Colecjia de gramatici a Institutului de limbi slave (Paris, 1921), çi Grammaire de
la langue serbo-croate (în colaborare eu A. Vaillant), a patra lucrare din aceeaçi serie (Paris,
1924) — lucràri care impresioneazà prin precizia descrierii si sistematizarea faptelor, dovedindu-çi utilitatea nu numai pentru stràini, ci çi pentru filologii polonezi sau iugoslavi.
I n ceea ce priveste c o n trib u itile m a i m à ru n te , rà s p în d ite în num eroase articole, valoarea lo r a fost de m u lt recunoscutà de specialisti : « . . . Ka*flaa C T aT b H h b î i r g t c r e p o e r o p o . u a
MajrcHbKHM îne/teHpoM— scria L. V. Sèerba — , b 0CH0Be Kaacaoft Jie*HT KaKaa-HHÔy/ib HHTe-

opHrHHajibHas Mbicjib; Ka*iian cojih/iho a p r y M e H T H p o B a H a h c jiHHrBHCTHiecKoii h c
; KaacflaH OKaibiBaeTca b Bbicmeft c T e n e H H npospanHoft h hjhluhom no CBoeMy nocTpoeHHio ; Kaw/tasi nocBameHa KaKOMy-jiH6o KOHKpcTHOMy (JrnicTy H3 hcto p h h T o r o h jim HHoro «Mica, ho KawflaH BbixoflHT flaneKO 3a n p e f le j i b i 3Toro 4>aKTa k
H M eeT to HJ1H a p y r o e o 6 m e e 3 n a M e n n e » 3.
pecH a«

4)H Ji0 Ji0 rH H ecK 0 fl c T o p o H b i

Este suficient sà citàm aici cîteva din articolele sale de slavisticà, pentru a ne da seama
de varietatea c o n t r i b u t i i l o r lui Meillet, de originalitatea cercetàrilor sale, care aduc de fiecare
datà concluzii noi, bazate pe un material de prima mînà, interprétât eu o siguran^à de maestru :
Sur l’une des origines du mouvement de l’accent dans la déclination slave (în colaborare eti
P. Boyer, « Mémoires de la Société de linguistique de Paris », V III, 1892, p. 172— 180) ;
O neKomopbix aHOMa.mnx ydapenu» e c.mshhckux H3biKax (în CôopHUK cmameu, noce.Hiifcniibix
0 . 0 . OopmyHamoey, Varsovia, 1902); L ’ unité linguistique slave («Scientia*, X X V I I ,
ian. 1920, p. 41— 51); De l’unité slave, care inaugureazà «Revue des études slaves»
(I, 1921, p. 7— 14); Les vues de Sachmatov sur la constitution de la nation russe et des
dialectes russes (ibid., p. 188— 197); À propos du genre grammatical slave («Rocznik siawis1 Vezi Bibliographie des travaux d'Antoine Meillet, l.c., p. 43—67.
2 Le slaviste, p. 205; Avant-propos la Études, I I , ed. 2, 1961, p. I.
3 IJaM nm u A . Meillet, p. 98.
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tyczny », IX , 1921, p. 18— 22); Des innovation du verbe slave (RÉSI, II, 1922, p. 38— 46);
Des innovations caractéristiques du phonétisme slave (ibid., p. 206— 213); Les origines
du vocabulaire slave, I, I I (ibid., V, 1925, p. 5— 13, 177— 182) ; Le vocabulaire slave et le
vocabulaire indo-iranien (ibid., V, 1926, p. 165— 174); Projet d’un Atlas linguistique slave (în
colaborare cu L. Tesnière), comunicare prezentatà — in absenta sa — la Primul Congres inter
national al slaviçtilor (Praga, 1929)1; Communication sur Vopportunité de publier des éditions
critiques des textes vieux-slaves (în colaborare eu A. Vaillant), supusâ discutei aceluiaçi con
gres 2, çi multe altele, cârora li se adaugâ un mare numâr de recenzii si dàri de seamà, de o
rarà obiectivitate çi competenza, publicate în reviste, în special în « Bulletin de la Société de
linguistique de Paris », çi în « Revue des études slaves ».
Dar ceea ce i-a adus lui Meillet recunoaçterea drept unul din maeçtrii slavisticii, dupà
ce se impusese pe planul generai al gramaticii comparate indo-europene, ca autor al fundamentalei Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes (Paris, 1903; ed. 8,
1937) 3, al renumitei lucràri teoretice Les dialectes indo-européennes (ed. 1, Paris, 1908; ed. 2,
1922) si al culegerii de studii, reunite sub titlul Linguistique historique et linguistique générale
(Paris, 1921; Partea a Il-a a apàrut postum, în 1936; ed. 2, Partea I, 1926, reimpr. 1948,
Partea a Il-a, 1952), a fost cartea sa Le slave commun. Terminati încà în 1915 pentru «3hhhKJiorieflHH cJiaBHHCKOü <j)Mjio.nornH», iniziata de V. Jagié, aceastà lucrare a fost publicata abia dupâ
ràzboi, în 1924, la Paris, în Colecfia de manuale a Institutului de studii slave, çi reeditatà eu
concursul lui A. Vaillant în 1934 (tradusà în rusà, la Moscova, în 1951) *. în acest tratat
fundamental pentru slavistica, Meillet sintetizeazâ propriile sale cercetàri de detaliu si rezultatele obçinute de cercetâtorii anteriori în reconstruirea evolujiei limbii slave comune çi al
continuatoarelor acesteia în primele secole de existent separata. „Le slave commun — scria
A. Vaillant — est la condensation d’un enseignement de plus de trente ans donné par le
plus grand comparatiste de son époque sur l’un des groupes de langues qu’il connaissait le
mieux“ 5. Din punct de vedere metodologie, lucrarea era superioarâ chiar çi unei sinteze apàrute
eu puÇin timp înainte, çi anume ÎIpac.iae.mtCKan ^paMMamuKa a lui G.A. I l ’inskij (Nezin, 1916)®,
datorità aplicàrii originale a no^iunii de sistem în evolute, ceea ce constituia nu numai o
continuare a teoriei lui Saussure, dar çi o completare çi o perfec^ionare a acesteia 1.
Le slave commun açeazà, prin urmare, pe A. Meillet printre marii slavisti-comparatisti,
începînd eu Fr. Miklosich çi continuînd cu V. Jagié, F. F. Fortunatov, A. A. Sachmatov, V.
Vondràk çi alfii, care au pus bazele cercetârii comparative-istorice a limbilor slave çi studiului
sistematic al paleoslavei.
De altfel, în afarà de lucràrile consacrate special limbilor slave, Meillet a folosit datele
acestora, în special ale paleoslavei, în toate lucràrile generale de indo-europenisticâ çi a acordat
atenÇia cuvenità idiomelor slave moderne în cele douâ lucràri de informare — Les langues dans
l ’Europe nouvelle (Paris, 1918; ed. 2, cu un apendice al lui L. Tesnière, Statistique des langues
de l’Europe, Paris, 1928) çi Les langues du monde (a cârei redactare a condus-o împreunà eu
M. Cohen, Paris, 1924; ed. 2, 1952) 8, subliniind însemnàtatea lor jtiin^ificà çi culturalà.
Legàturile lui Meillet eu tara noastrà. Evident, în aceste douà lucràri, Meillet çi colaboratorii sài se ocupà ?i de limba românà 9, ca una din reprezentantele moderne aie latinei. Limba
românâ este luatà în considerale de marele comparativist francez çi într-unul din ultimele sale
articole. Linguistique balkanique, publicat în « Revue des études balkaniques » (I, 1934,
p. 29— 30), condusâ de P. Skok.
1 Sbornik pract / Sjezdu slovanskÿ’ch filo lo g i v Praze 1929, Sv. I I , Praga, 1932, p. 592 — 593.
2 Ibidem, p. 594 — 598.
S Publicata, de asemenea, io traducere rusâ de trei ori (1911, 1914; ed. 3, Moscova-Leningrad, 1938) çi în
p o lo nâ de douà ori (Varçovia, 1919, 1958).
4 I n afar.'t de Introdurlion
Le slave commun, au mai fost traduse în lim ba rusâ: Caractères généraux îles
langues germaniques (ed. 5, Paris, 1942), trad. Moscova, 1952; La méthode comparative en linguistique (Oslo, 1925),
trad. Moscova, 1954, Meillet ajun g ind sà ocupe, din acest pun ct de vedere, credem, prim ul loc printre lingviçtii strâini.
5 Le slaviste, p. 202.
8 E d itia a doua a acestei lucràri, im b u n à tà titâ , p re g a titi in 1927 — 1930, a râm as în pagini de corecturâ çi
n-a m ai fost tip à rità (cf. V. K . Z u r a v 1 e v, rp u e o p u ï Andpeeeun HjibuncKUÜ, Moscova, 1962, p. 13).
7 Cf. S. B. B e r n s t e i n, Gramatica comparata a limbilor slave, trad. rom., Bucure?ti, 1965, p. 107 —108.
8 C apitolul despre lim bile indo-europene a fost redactat de J . Vendryes çi com plétât la ed. a Il-a de E. Benveniste.
•
Cf. çi recenzia la cartea Les langues dans l’Europe nouvelle, sem natà de Al. Graur, în • V ki t a româneascà *,
v o l. L X X X I I I , 1930, p. 172-174.
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Istoricii limbii romane — ca çi cei ai întregului domeniu romanic — datoreazà lui A. Meillet, în afarà de cele douà opere fundamentale de gramaticà comparata indo-europeanà, care
oferà material pentru „preistoria" ei (în special, pentru studierea fondului autohton çi, evident,
pentru inçelegerea locului çi evoluta latinei între celelalte limbi indo-europene), trei lucràri
capitale consacrate istoriei limbii latine: Traité de grammaire comparée des langues classiques
(în colaborare cu J. Vendryes, Paris, 1924; ed. 2, rev. çi augm., 1953); Ésquisse d’une histoire
de la langue latine (Paris, 1928; ed. 3, 1933)1 çi Dictionnaire étymologique de la langue latine.
Histoire des mots (în colaborare eu A. Ernout, Paris, 1932; ed. 4, 1959) 2.
în sfîrçit, pentru studiile slavo-române, Études çi Le slave commun, ca çi studiile de detaliu, din care unele au fost citate mai sus, constituie un instrument de lucru de prim ordin, eie
fiind folosite de to^i specialiçtii în acest domeniu al istoriei limbii romane. Pe lîngà cadrul
generai oferit cercetàrii, lucràrile lui Meillet prezintà de nenumàrate ori soluti directe privind
etimologia cutàrui sau cutàrui cuvînt, evoluta lui fonetici, sau sugestii interesante privind modalità^ile concrete de interpretare a interferenÇei dintre vocabularul romanic çi cel slav3.
Reprezentantul cel mai de seamà al lingvisticii comparate indo-europene din primele
decenii ale secolului nostru, unul din cei mai originali continuatori ai lui Saussure çi întemeietorul, de fapt, al çcolii sociologice franceze în lingvistica secolului al XX-lea, A. Meillet a
fost aies membru a numeroase academii çi societàri çtiin^ifice çi proclamat doctor honoris causa
al mai multor università^. „Grammaticaë comparatae auctori gravissimo, scriptori elegantis
simo, praeceptori meritissimo, studiorum grammaticorum inter Gallos laeta spe efflorescentium decori atque exemplo" — aceastea sînt cuvintele înscrise pe diploma de doctor honoris
causa, acordatà lui Meillet în 1910 de Universitatea din Berlin 4.
Printre academiile care 1-au aies membru de onoare -— Academia rusà de çtiinÇe (1906),
Academia din Goteborg (1908), Academia de ijtiin^e din Cracovia (1914), Academia Regalà
din Bruxelles (1919), Académie des Inscriptions et Belles Lettres din Paris (1924) çi altele—se numàrà çi Academia Românâ, care 1-a primit în unanimitate în rîndurile sale la 6 iunie 1923,
în urma propunerii lui Sextil Puçcariu, semnatà de asemenea de I. Bianu, G. Bogdan-Duicà,
O. Densusianu, Dr. G. Marinescu, A. Lapedatu, Oct. Goga, Andrei Ràdulescu, Dim. Gusti
çi I. Nistor.
în locul generatici inai vechi de indo-europenisti, provenivi mai aies din Germania, în
primele decenii aie secolului nostru ,,s-au ridicat, eu deosebire în Franca, cî^iva i n v à d i — spunea
S. Puçcariu în faÇa corpului academic — , care în cercetàrile istorice si comparative aie limbilor
au introdus tot mai pronun^ate preocupàri de naturâ filozoficà.
în fruntea lor stâ astàzi profesorul de la Universitatea din Paris, d-1 A. Meillet. Nu e
locul sà înçir aici lucràrile sale mari çi studiile mai màrunte — totdeauna documentate eu
un aparat de adîncà erudire çi presàrate de idei fertile — nici sà insist asupra neobositei sale
activitàçi ca director çi conducàtor al unor însemnate publicapi periodice, ilustrate de nenu
màrate recenzii întregitoare çi încurajatoare, ieçite din pana lui, — ci pomenesc numai compendiul sàu de « Introducere în studiul limbilor indo-europene *, devenit clasic, çi recenta sa
« Lingvisticà istoricà si lingvisticâ generala », care e una din operele cele mai bogate în idei,
expuse eu claritatea çi darul de convingere al celui ce, deschizînd cài nouà de cercetare, le stràbate însuçi, eu ochiul sigur, pînà în depàrtàri mari.
Alegînd, Domnilor Colegi, pe d-1 A. Meillet ca membru onorar al Academiei noastre,
nu facem decît sà urmàm tradita care pe vremuri a chemat în sînul nostru pe un Gr. Ascoli
çi Hugo Schuchardt, înaintaçii çcoalei lingvistice a càrei directe o urmeazà çi întregeçte
d-1 A. Meillet" 5.
înçtiinÇat de aceastà alegere prin scrisoarea din 11 iunie 1923, semnatà de Iacob
Negruzzi, precedimele Academiei, çi V. Pârvan, secretar generai6, À. Meillet [ràspundea, în

1 Cf. çi lucrarea sa m ai veche, De quelques innovations de la déclination latine, Paris, 1906.
2 Cf. acad. l o r g u l o r d a n, Lingvistica romanica, p. 303 — 304; acad. A l. R o s e t t i , Istoria lim b ii ro
màne. I. Litnba latina, ed. 4, Bucureçti, 1964, p. 28 — 29.
3 Cf. çi articolili sàu teoretic Les interférences entre vocabulaires, în Linguistique historique st linguistique générale,
I , ed. 2, Paris, 1926, p. 343-350.
4 Vezi J . Vendryes, Antoine Meillet , p. 12 — 13.
5 Academ ia R o m ân à , «Anale», t. X L I I I . §edintele din 1922 — 1923, p. 157. Textul original, scris de m îna lui
S. Puçcariu se aflà în A rhiva Academiei, dosarul A — 3 — 1923, f. 13. în aceeaçi çedin^à a fost aies membru de
onoare çi J . Gilliéron, creatorul geografici lingvistice.
*
Copia scrisorii se pàstieazà în dosarul citât în nota precedente. Mul^umesc, eu acest prilej, tovaràsului Petre
Popescu, çeful Arhivei Academiei, pentru bunàvoin^a cu care mi-a pus la dispozijie aceste documente.
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termeni câlduroçi, printr-o scrisoare, care a fost cititâ în çedinÇa Academiei Române din
6 iulie 1923 çi pe care ne permitem s-o reproducem intégral:
« Monsieur le Secretaire,
Je viens de recevoir la lettre par laquelle vous m ’annoncez la distinction dont l’Academie Roumaine m ’a honoré.
Je n ’ignore pas que cette haute distinction ne s’adresse pas seulement à moi; vous
avez voulu honorer un Français, ami traditionnel de votre pays et en même temps le re
présentant de toute une école linguistique, qui compte de nombreux membres. Permettez-moi
d’en rapporter en grande partie l ’honneur sur mon pays et sur mes amis et collaborateurs.
Mais je suis très touché de ce que vous m ’avez désigné pour porter cet honneur et je
vous prie d’en exprimer ma reconnaissance à l’Académie.
Cet honneur m’impose d’ailleurs des devoirs auxquels je ne manquerai pas.
J ’ai eu le plaisir d’avoir des élèves venant de votre noble pays, et j ’ai été heureux
de pouvoir les conseiller1. Je me ferai toujours un plaisir de travailler à resserrer les liens intel
lectuels entre ces deux pays.
Je vous prie, Monsieur le Secretaire, d’agréer l’assurance de mon fidèle dévouement" s.
Peste trei ani, în 1926, A. Meillet era invitât în {ara noastrà pentru a participa la Congresul filologilor români, Çinut la Cluj, în luna aprilie, eu care prilej a vizitat, împreunà
eu atyi lingviçti, Muzeul limbii române, condus de S. Puçcariu3. In ziua de 3 mai se afla
la Bucureçti, venind ,,sâ viziteze Academia çi sâ mutyumeascà pentru alegerea sa de membru
onorar"4, fârà a putea sâ participe însâ la vreuna din çedinÇele acesteia, tntrucît era invi
tât la Iaçi.
★
însemnàtatea lui A. Meillet pentru dezvoltarea lingvisticii indo-europene çi teoretice
a fost recunoscutâ unanim încà din timpul vie^ii. Cei 30 de ani care au trecut de la moartea
lui au confirmât soliditatea cercetàrilor sale, juste^ea multora din teoriile pe care le-a sus^inut
çi pe care le-a ilustrat eu un bogat material. Deçi a fost numit de unii cercetàtori ,,cel mai mare
dintre eclectici" 5, în realitate, aceastâ apreciere se referà mai degrabâ la faptul cà a îmbrà^içat
çi a sprijinit eu câldurâ noile metode lingvistice aie sec. al XX-lea, fârà însâ a neglija cîçtigurile trecutului, în spécial, aie metodei comparative-istorice, pe care a perfec^ionat-o necontenit, încercînd în acelasi timp sà {inà seama de aportul celorlalte çtiin^e în înÇelegerea
limbii, consideratà ca fenomen social, evoluînd în strînsâ dependen^â de societate 6. Aceasta
îi asigurà marelui lingvist francez unul din locurile de frunte în lingvistica secolului al XX-lea.

1 D intre lin g v ijtii rom àni i-au ascultat lectiile O . Densusianu, I. Popovici. E m il Petrovici ?i a lt», ! n special i-au
fost apropiafi A l. Rosetti ?i Al. Graur, care i-au pàstrat o caldà afectiuni- §i i-au inchinat articole piine de recunu^tin(A
2 Academia R om àn à, « Anale, • t. X L IV . §edintele din 1923--1924, p. 7.
3 Vezi Raport attuai, « Dacorom ania », IV , 1924 — 1926, Partea I I , p. 1551.
*
Academia R om àn à, « A n a le » , t. X L V I. S e d ic e le din 1925-1926, p. 60 (Inform area lui I. B ianu in §edint*
din 7 mai 1926).
, T
T ,
5 N . M a c c a r r o n e , in « Revue de linguistique rom ane», V I, 1930, p. 6; vezi acad. lorgu lordan,
Lingvistica romanicà, p. 305.
_
6 Cf. A l. G r a u r — L. W a 1 d, Scurtd istorie a lingvisticii, p. 101 — 103, 116; V. A. Z v e g i n c e v , Memopus HiuKomaHun X I X - X X eeKoe e oicpKax u inmieveHUfix, I, Moscova, 1964, p. 4 12-413 (La p. 416 -4 39 se dau
extrase din Introduciion).

