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9 mai 1930 – 10 februarie 2018
Academia Română a primit cu tristețe vestea plecării din această lume, la vârsta de 88 de ani,
a lingvistului Andrei Avram, membru corespondent al Academiei Române.
Născut în orașul Turda, județul Cluj, a urmat cursurile Liceului „Regele Ferdinand“ din
localitatea sa natală, iar cele universitare la Universitatea din Cluj, Facultatea de Filologie –
specialitatea Limba și literatura română (1953). Și-a susținut doctoratul în filologie la
Institutul de Lingvistică al Academiei Române (1959), iar în 1970 a obținut titlul de doctor
docent la Universitatea din București.
Din anul 1959 a lucrat fără întrerupere, timp de aproape 50 de ani, în cercetare la Institutul de
Lingvistică din Bucureşti, Centrul de Cercetări Fonetice şi Dialectale, Institutul de Cercetări
Etnologice şi Dialectologice, Institutului de Fonetică şi Dialectologie „Al. Rosetti“ şi
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“.
S-a specializat în cadrul unor stagii în Cehoslovacia, Finlanda, URSS, Suedia și SUA.
Domeniile sale de interes au inclus limba română – fonetică și fonologie descriptivă și
istorică, dialectologie, etimologie –, limbile romanice occidentale, fonetică și fonologie
generală.
A adus contribuții originale în diverse probleme ale foneticii limbii române, dintre care
amintim clasificarea vocalelor românești, durata vocalei și accentul, cronologia fenomenelor
din fonetica istorică românească și rimele din punct de vedere fonologic. Este autorul unei
descrieri originale a sistemului fonologic românesc în care a susţinut existenţa unei categorii
fonologice a semivocalelor, unități distincte atât de vocalele propriu-zise, cât și de
semiconsoane. Lingvistul francez André Martinet a apreciat interpretarea dată de Andrei
Avram drept „echilibrată” în comparație cu studiile din acea perioadă. În fonetica și fonologia
românească a introdus metoda comparării faptelor românești cu cele din alte limbi romanice.
S-a remarcat și în domeniul etimologiei fiind considerat de către colegii săi, cel mai prolific
etimolog al generației sale.
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Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în țară și străinătate. Studiul despre
semivocalele româneşti (1957) este singura lucrare românească reprodusă în antologia
Readings in linguistics apărută în S.U.A. în 1966; Sur la phonologie de la norme (1958);
Remarques sur les diphtongues roumaines (1959); Neutralization and phonological
alternations (1960); Cercetări asupra sonorităţii în limba română (1961), lucrare distinsă cu
Premiul „B. P. Hasdeu“ al Academiei Române; Sur quelques particularités des systèmes
graphématiques (1962); Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte
româneşti (1964); a coordonat Antologia fonetică a limbii române (1988), lucrare distinsă cu
Premiul „Simion Florea Marian“ al Academiei Române; Nazalitatea şi rotacismul în limba
română (1990); Cu privire la statutul fonologic al semivocalelor, semiconsoanelor şi
pseudovocalelor în limba română (1991); Contribuții etimologice (1997); Probleme de
etimologie (2000); Studii de fonologie romanică (2000); Noi contribuţii etimologice (2001);
Metafonia şi fenomenele conexe în limba română (2005); Comentarii şi ipoteze etimologice
(2006); Probleme de fonologie a limbii române (2009); Studii de fonologie generală. Études
de phonologie générale (2011); Studii de fonetică istorică a limbii române (2012); Studii de
fonetică descriptivă (generală și românească) (2014). A colaborat la Dicţionarul etimologic
al limbii române (1997–2008) şi la Dicţionarul limbii române (2001–2008).
A susținut comunicări la diverse congrese din țară și străinătate: Helsinki, Praga, Copenhaga,
Freiburg, Viena, La Valleta, Málaga, München și în Polonia. A desfășurat activitate didactică
la Alger, Helsinki, Lund și Praga.
În data de 30 martie 2010, Academia Română l-a ales membru corespondent, în cadrul Secției
de filologie și literatură.
A fost membru în comitetul de redacţie al revistei „Fonetică şi dialectologie“, al Societății
Române de Lingvistică, al Societății Române de Lingvistică Romanică, al Societății Române
de Dialectologie, al Société Européenne de Culture.
Membrii Academiei Române regretă această pierdere în lumea științifică românească și aduc
un respectuos omagiu.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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