
IN MEMORIAM 

IACAD .. EMIL PETROVICI .. I 1899-1968 , .. _' .•.. ·.··r.' •.. "' ..... _ .... _''o "'o" 'o_°' '_"0"0, ". 

Incetarea din viaţă a profesorului Emil Petrovici, în urma unui 
tragic accident, reprezintă o pierdere grea nu numai pentru şcoala; 
lingvistică clujeană, în care el s-a format şi, la rîndul său, a fOrmat 
numeroşi cercetători de mare valoare, ci şi pentru întreaga ştiinţă 
românească, pe care el a reprezentat-o de nenumărate ori În mod 
strălucit şi peste hotarele ţării, A fost unul dintre marii învăţaţi ai 
poporului nostru, ale cărui contribuţii var trebui luate mereu în 
seamă atît de lirtgviştil de astăzi, cît şi de cei care vor veni. 

De numele lui Emil Petrovici se leagă numeroase şi importante 
reali zări ale lingvisticii româneşti contemporane. El poseda în cel mai 
înalt grad trăsăturile unui adevărat om de ştiinţă: inteligenţă vie .. şi 
mereu iscoditoare, spiritul critic şi puterea de a surprinde esenţialul, 
formularea clară a ideilor şi stringenţa logică a argumentării, tăria 

de ;8 recUll0ate slăbi:-iunea Iropriei. teorii şi d. r: reven; asupra ei şi 
mal cu seama modestia adevăratului savant. unită cu respectarea mun- 
cii şi ideilor altor Invăţaţi, Se adaugă la acestea solicitudinea de-a 
dreptul impresionantă arătată permanent tinerilor săi colaboratori, 
care au cunoscut în persoana lui nu numai pe marele învăţat şi pro- 
fesor, ci şi pe omul de o bunătats rat întîlnită. 

Pregătirea ştiinţifică a lui Emil Petrovici, începută in atmoSfera 
laborioasă creată de S. Puscariu şi primii săi mari colaboratori în cadrul 
Muzeului limbii române din Cluj, a fost continuată de tînărul cercetător 
în marile centre ştiinţifice apusene şi îndeosebi la Paris, de unde el s-a 
intors În ţară. cu un orizont larg şi cu temeinice cunoştinţe în cele mai 
variate domenii ale lingvisticii contemporane. Se poate constata in 
întreaga sa activitate o preocupare permanentă de a se ţine la curent 
cu cele mai noi tendinţe ale lingvisticii internaţionale, aplicînd ÎIi mod 
creator în lucrările sale rezultatele ultimelor cercetări. La aceasta a 
contribuit în mare măsură aptitudinea sa neobişnuită de a-şi Însuşi 
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repede şi temeinic numeroase limbi străine. Puţini lingvişti, şi nu numai 
români, cunoşteau atît de bine nu numai limbile slave, cărora regre- 
tatul savant le-a dedicat cea mai mare parte a preocupărilor sale, ci 
şi numeroase limbi romanice, la care se adaugă şi alte limbi moderne ca 
germana, maghiara etc. Aşa se explică orizontul larg al lucrărilor sale, 

.rllntre care multe abordează tocmai problema generală, a contactelor 
dintre limbi, a interpenetraţiei sistemelor lingvistice. 

în centrul preocupărilor de acest fel a stat, cum era şi firesc, pro- 
blema contactului limbii române cu alte 'limbi, atît în domeniul fonetic 
şi fonologic, cît şi în cel al lexlcului şi al onomasticii. Formaţia sa 
dominantă fiind cea de slavist, contactul limbii noastre cu diferitele 
idiomuri slave i-a oprit cel mai mult atenţia. In această privinţă, dacă 
lăsăm la o parte unele exagerări în ce priveşte rolul limbii vechi 
slave meridionale de răsărit în constituirea sistemului fonologic româ- 
nesc, aportul lui Emil Petrovici în elucidarea a numeroase probleme 
nerezolvate-pînă la el rămîne un bun cîştigat în lingvistica istorică a 
acestor limbi. indeosebi merită a fi menţionate concluziile la care a 
ajuns E. Petrovici, în urma unei analize amănunţite a numeroase topo- 
nimice slave de pe teritoriul ţării noastre, cu privire la epoca, extin- 
derea teritorială, caracterul şi intensitatea celui mai vechi contact al 
populatiei romanizate de la Dunărea de jos cu slavii meridionali ele 
răsărit. El elimină din discuţie, spre deosebire ele majoritatea lingviş- 
tilor anteriori, români şi străini, acele toponimice care au la bază un 
apelativ românesc de origine slavă, pentru că acesleapot fi, pe bună 
dreptate, creaţii toponimice româneşti. Argumentarea lui se bazează 
numai pe acele elemente al căror caracter slav nu poate fi de loc pus 
la îndoială. Este un principiu care trebuie aplicat de toţi cei care stu- 
diază stratificările toponimice de pe Un anumit teritoriu. Fără a intra 
aici În amănunte, adăugăm că istabilirezu ariei de răspîndire CI stratului 
toponimie vechi slav pe teritoriul României are implicaţii ştiinţifice 
de cea mai mare însemnătate pentru chestiunea locului de formare a 
limbii şi dialactelor româneşti şi pentru continuitatea populaţiei romani- 
zate lanorelul Dunării, care poate fi probată şi prin aceste numiri de 
locuri pe care românii le-au împrumutat de la noii veniţi numaifTIndcă 
erau şi ei la nordul fluviului, în decursul secolelor VII-XI, în urma 
unui proces de convieţuire încheiat cu asimilarea slavilor, 

Pe Emil Petrovici I-au preocupat însă şi raporturile limbii române 
cu limbile slave mai noi, ucraineană şi sjrbo-croată, precum şi studiul, 

din perspectiva slav istlcii, al unor insule lingvistice slave de pe teri- 
toriul României, lucrările sale fiind bine cunoscute şi apreciate în lumea 
slavistllor, 
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încă din timpul studiilor, ca elev al lui Rousselot la Paris, Emil 
Petrovici s-a preocupat de studiul sunetelor limbajului, prin cercetări 
aprofundate de fonetică experimentală. Pe această bază, în perioada de 
dezvoltare a studiilor de Ionoloqie, el el putut să aducă contribuţii sub- 
stanţiale, unele cu implicaţii teoretice, în descrierea şi interpretarea 
structurii fonologice a limbii române şi il dialectelcr ei. La aceasta l-a 
ajutat cunoaşterea în amănunte a variatelor aspecte ale qralur ilor şi 
dialectelor româneşti. 

Ajungem, astfel, la una din laturile esenţiale ale activităţii ştiinţi- 
Iice a savantului clujean, studiul dialectelor şi qraiurtlor româneşti, 
atît din perspectiva diacronică, cît şi, mai ales, din cea sincronică, des- 
criptivă, În Emil Petrovici, iniţiatorul Atlasulul lingvistic român, Sextil 
Puscariu a găsit unul dintre cei mai eminenţi anchetatori şi autori de 
atlase lingvistice, care şi-a dedicat numeroşi ani ai vieţii sale reali- 
zării acestei opere de interes nu numai naţional, ci şi general romanic. 
Cită pasiune, pricepere, abnegaţie, cît de înaltă era. pregătirea sa ştiin- 
ţifică şi dragostea pentru adevăr îşi poate face o idee numai cine a 
parcurs pe îndelete materialul enorm, lingvistic, etnoqraflc şi folcloric, 
cuprins în cele şase volume mari apărute pînă în prezent din ancheta 
lui E. Petrovlci. De-a dreptul impresionantă este finetea percepţiei şi 
înregistrarea perfectă a celor mai subtile nuanţe fonetice, surprinderea 
şi consemnarea a numeroase fapte cu semnificaţii adînci pentru istoria 
lexicului, morfologiei şi, sunetelor limbii române, precum şi a limbilor 

unor naţionalităţi conlocuitoare, care au fost, cum seJ ştie, luate de 
asemenea în consideraţie. S-a remarcat de către speciăhştj În dialec- 
toloqia germană că anchetele lui Petrovici în localităţile săseşti sînt 
ireproşabile. La feI sînt cele din localităţile de limbă maghiară, ucrai- 
neană, bulgară, sirbă, şi ţigănească, efectuate tot de Emil Petrovlci, 
Toate acestea n-ar fi fost posibile dacă anchetatorul n-ar fi fost, într-a- 
devăr, un mare poliglot. La înfăptuirea acestei opere, atît de greu de 
realizat în condiţiile concrete de teren, a contribuit, alături de calităţile 
arătate, şi însuşirile rare de om, pe care Emil Petrovici le poseda în 
cel mai înalt grad. De aceea el a ştiut cum să se apropie de oamenii 
simpli cu care stătea de vorbă, le-a cîştigat încrederea, şi i-·a făcut 
colaboratori preţioşi ai acestei mari lucrări. 

Dialectologia românească. de astăzi este, atît în ce priveşte con- 
cepţia, cît Ii. mai ales, în ce priveşte formaţia ştiinţifică a reprezen- 
ţilor ei, şi, o creaţie directă, sau indirectă, a lui Emil Petrovicl. Noul 
atlas lingvistic al României, pe regiuni, la care lucrează astăzi cer- 
cetători din principalele centre culturale ale ţării, a fost iniţiat şi 
conceput tot de dînsul. 
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Dispariţia lui Emil Petrovid a curmat o existenţă dedicată în 
întff$gime cercetării adevărului şi promovării binelui. Rămîne in amin- 
tiJ.'eg. noqştră chipul unui mare savant, care se alătura pleiadei tran- 
silvane de lingvişti şi filologi. cu care cultura românească se mîn- 
dreşte, 

Co!aP9rp.torii revistei noastre şi toţi membrii Centrului de ling- 
visţi.;:ă, istorie literară şi [olclor, exprirniudu-şi durerea şi profundul 
regret pentru pierderea greu de înlocuit a savantului clujean, îi aduc 
aici un ultim omagiu. 

V. Arvinte 



THEOFI.L SI. MENSCHY(' (1892-1968) 

Cu treisprezece ani în urmă, "privind la calea străbătută" din 
1912. cînd a intrat în învăţămînt, şi considerînd ceea ce dăduse socie- 
tăţii ca educator şi cărturar, se simţea pe bună dreptate mulţumit şi 
"aştepta în linişte clipa cînd va trece dincolo de bine şi rău". Acea 
clipă i-a: sosit vînsă, neîndurătoare, in 15 decembrie 1968. In ultimii 
treisprezece ani de viaţă Theofil Simenschy ai dat încă. mult societăţii, 
în dubla ipostază de care vorbea. Cu el Universitatea ,,Alexandru 
Ioan Cuza" pierde un bărbat de o ra,ră distincţie şi valoare. 

Păşea, întotdeana inqînduret, spre ateneu, Într-o verticalitate con- 
stantă ce parcă materializa caracterul său rectiliniu. Prin prezentă nu 
stînjenea pe nimeni. Vorbea egal, fără emfază, şi efectul acestui fel de 

comunicare se năştea din înseşi temeiurile ei. A tJăit la şcoală şi în Iamilie, fără ca linia dreaptă dintre aceşti termeni s'ă fi fost întreruptă. 
Pentru acestea, şi altele, s-a bucurat de stima tuturora, iar acum, cind 
trupul i-a redevenit ţărînă. un simţămint de pietate ne stăpîneşte trai- 
nic pe toţi, 

Sentimente şi maniere meschine n-a cunoscut. Ambiţia nu I-e 
cutremurat cumpăna spiri tuală. In restrişte se retrăgea în eu, sprlji- 
nindu-so cu paqin! eline, variante latine şi, Înaintea lor cu înţelepciunea 
indică a curqerii tuturora spre absolutul din care venim. 

Aj uta bucuros pe oricine îl solicita, intelectual şi material. N-(lJ 
ştiut ce este vr ăjmăşirea omului. Firesc însă, zimţii pornirh altora 
uneori l-au insemnat. În plecare, trupul său deveni imaterial, nevoind 
parcă nici atunci să cadă greu celorlalţi. 

Cînd a fost distins cu emerenţa, mi s-a părut surprins: ... Felix qui 
potuit rerum cognoscere causas l fi, Trăia oricum marea bucurie că 
instituţia, căreia îi devotase viaţa, recunoştea, drept, acest devota- 
ment. Şi i-a plăcut să vorbească despre imanenţă, invocînd nume antice. 

Pentru ceea ce avea să devină mai tîrziu stau mărturie anii de 
pregătire şi, dtn capul locului, originea socială. S-a născut in 27 lanua- 
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rie 1892, din mamă casmca şi tată muncitor ceferist. In 1910 a termi- 
nat liceul ca şef de promoţie. Licenţa în filologia clasică o ia la Facul- 
tatea de litere (Iaşi, 1913), "magna cum laude". Din 1919 avea exame- 
nul de capacitate pentru profesorii secundari, în specialitatea limba 
latină. Doctoratul îl trece În 1927, la aceeaşi facultate, cu nota maximă, 
susţinînd lucrarea Le complement des verbes qui signifient .smteruite" 
chez Hottiete. Calitatea lucrării şi deci a pregătirii i-au adus menţiunea 
"cum laude". La examenul de conferenţiar definitiv (1932) a obţinut 
nota maximă, 20. 

Din 1912 pînă în 1915 a funcţionat ca profesor suplinitor la Liceul 
naţional şi la gimnaziul Ştefan cel Mare din Iaşi, în 1915 face şcoala 
militară de infanterie la Bucureşti, apoi participă la războiul mondial 
din 1916-1918. După război funcţionează ca profesor suplinitor la 
Liceul naţional din Iaşi (1918-1919) şi, ulterior, ca profesor titular de 
limba latină şi limba germană, apoi ca profesor definitiv (1919-1923). 
Intre timp este numit asistent de limba şi literatura greacă la Univer- 
sitatea din Iaşi (1926). Din 1929 devine conferenţiar suplinitor, apoi 
definitiv (1932), de limbile clasice. în 1938 este numit conferenţiar de 
limba latină la Facultatea de litere din Iaşi, iar în 1942 profesor titular 
de gramatică comparată la aceeaşi facultate. Din 1948 pînă în 1951 
funcţionează ca profesor titular de limba şi literatura greacă, iar între 
1951 şi 1952 ca le dor de limba greacă şi gotică. La 15 octombrie a, 
fost pensionat. La 1 septembrie 1955 revine la Facultate, funcţionînd 
pînă la împlinirea termenului de vîrstă, după care este numit profesor 
consultant. 

A fost onorat cu calitatea de membru în: Societa de linguistique 
de Paris (din 1927 perpetuu), Association pour l'encouraqement des 
edutes grecques (1938), Indogermanische Gesellschaff (1927), Societatea 
românii de lingvistică (1940), Societatea de studii clasice, filiala Iaşi 
(de la fondare). 

Cartea a fost aceea care a generat profesorul şi spre ea s-a întors 
acesta pentru a o promova. Neintrerupta ei cercetare l-au transformat 
pe dascălulxlesăvîrsit în autor. Numărul şi calitatea publicaţiilor pro- 
fesorului Simenschy impresionează. Ele se prezintă pe de o parte ca 
cercetări originale, fiind aşadar contribuţii, pe de alta lucrări didactice. 
A publicat apoi numeroase traduceri, articole, recenzii. Mare parte din 
ele au rămas posterităţii în manuscris. Sectoarele în care a lucrat sînt 
limbile şi literaturile greacă, latină şi sanscrită, apoi literatura creştină 
şi literatura universală. Face parte din domeniul ultimei imensa colecţie 
de cugetări, maxime şi aforisme, care aşteaptă a fi publicate. De alt- 
fel, lectura altora, experienţa de o viaţă, precum şi înclinaţia naturală 
spre meditaţie s-au încheiat cu formularea de judecăţi proprii: 

"Gîndurile negre şi tot cortegiul de nelinişti şi de suferinţe ce le 
însoţesc dispar prin muncă încordată, călăuzită de un ideal" : "Pentru 
afi fericiţi trebuie să fim bogaţi în gînduri bune şi frumoase"; "Pe 
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oceanul agitat al vieţii, cei mai mul ţi vislescla întîmplare r numai cei 
aleşi se îndreaptă hotărîţi spre o ţintă anumită" ,,,Cine are lumină 
interioară, acela, chiar cînd greşeşte tinta, n -o pierde din vedere :;,i 
năzuieşte mereu spre ea /1, "Sînt două feluri de oameni inteligenţi: 
unii, puţini la număr, judecă bine lucrurile înainte de a se intlmpla , 
alţii, cei mai mulţi, judecă înţelept abia după ce s-au întîmplat. Cei 
dintîi sint urmaşii lui Prometeu, ceilalţi, fiii lui Epimeteu "; "Nu tre- 
buie judecată fapta după. om, ci omul după faptă"; "Ca lumina unei 
stele îndepărtate, care a dispărut de mult, astfel este opera unui om 
ales, care străbate veacurile". 

Fapta profesorului Simenschy se cuprinde pe de o parte în lista 
lucrărilor aici prezentată, pe de alta: ea trăieşte, vie şi pilduitoare, 
în cunoştinţele şi În inima acelora care I-au avut dascăl sau numai I-au 
audiat Ia sesiuni de comunicări, cu prilejul unor comemorări ca aceea 
a lui Ovidiu etc. Spre a o ilustra prin scrisul altora cităm doar cîteva 
aprecieri. 

"D!. Simenschy studiază cazurile folosite în limba greacă de ver- 
bele Însemnînd "a auzi", fără a se lăsa influenţat de doctrinele pe 
care le învaţă maeştrii cei mai autorizaţi. El a, fost mai ales frapat de 
faptul că, În sanscrita clasică, numele indicînd persoana de la care 
auzi ceva se află adesea la ablativ. El crede că genitivul, În aceleaşi 
condiţii, poate reprezenta de asemenea, un ablativ. Expunerea sa este 
bine condusă, personală, în cunoaşterea faptelor" (A. Meillet, În "Bule- 
tin de la Societe de Linguistique de Paris", XXIX, 1929, 2 p. 94-95). 

"Autorul ne dă un interesant studiu de sintaxă, Munca conştiin- 
cioasă cheltuită pentru acest studiu trebuie apreciată, pentru că astfel 
de drumuri sînt puţin bătătorite, nu numai în tînăra noastră lingvistică 

(clasică), ci, În general, studiile sintactice încep abi,a a preocupa ceva 
mai mult pe cercetătorii graiului. Subiectul este· bine Ilmltat, avînd 
ca centru al cercetărilor complementul noţiunii verbale primitive: "a 
auzi" ... În capitolul al treilea se trec În revistă părerile cercetătorilor 
anteriori [Delbruck, Bruqrnann, Hirt, Thompson, Vogrinz, Sommer) 
despre caracterul acestui genitiv cu verbele "a auzi" ... Autorul, consec- 
vent principiului iniţial de a nu se supune autorităţii lucrului judecat, 
se sprijineşte numai pe textele sanscrlte şi greceşti. .. Salutînd cu bucu- 
rie această constiincioasă cercetare întemeiată pe fapte, încheiem cu 
observaţia că este cea dintîi încercare la noi de a interpreta graiul 
epopeii clasice eline din punctul de vedere lingvistic" (Gr. Nandris, 
în "Revista filologică.", II, 1925, p. 162-166). Lucrarea a fost apreciată 

favorabil, printr alţii, şi de {\.Walter, în "IndogerrganischesJahrbuch" 
. XIII, 1919, p, 158, p, 209, P. Kretchmer, în "Glotta", 1929, 18, p. 239, 
Wahrmann, în "Indogermanische Forschungen" , 47, 1929, p. 83 ş. u. şi 
P. J. Chantraino, în .Revue de Philoloqie", 55, 1928, p. 37f. 

Cele două gramatici, a limbii latine şi a limbii greceşti, s-au bucu- 
rat de reeditări şi aprecieri unanime, atît În ţară cît şi în străinătate. 
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Gramatica limbii sanscrite (1959) este prima în tara noastră. Dintre 
traduceri (Gorgias, Heto şi Leandru, Panciatantra, Despre prietenle 
etc.), Povestea lui NaIa (episod din Mdhabhartd) a fost premiată de 
Academia Română. 

Imaginea profesorului Simenschy, aceea pe care o păstrăm vie 
despre om, ca şi aceea pe care o sugerează lucrul său ştiinţific, de 
proporţii, confirmă strălucit metafora din cugetarea sa: "Ca lumina 
unei stele rndepărtate.; astfel este opera unui om ales, care străbate 
veacurile" • 

Viu, cobora parcă printre oameni, din alte lumi, purtînd un tezaur 
din ce în ce mai uitat. Cind se vor aduna, Într-un altul, cele cunos- 
cute de el şi, din ce în ce, de foarte puţini? În urma sa, privim cu 
pietate făptura-I dreaptă, plecată în absolut. Asemenea pronuntului 
vergHian, numele său mobilitate viget vitesaue oquirit eutui». 

Şt. Cuciureanu 



LISTĂ DE LUCRARII 

A. PUBLICATE 

1. Spre Irlea; (Importanţa învăţămîntului clasic), "Arhiva", XXIV, \ 1913, 1--2. 
2. Platon, Gotqias, traducere din limba elină ;;Tipografia modernă", 1920, 146 p. 
3. Sintaxa şi stilistica limbii latine, "Glasul ţării", 1924, 115 p. ; 
4. Musaeus, Heto şi Leatultu, .Orpheus·, I, 4, 1925, p. 194--"202. 
5. Poetul grec G. Dtosiriţ« şi M. Eminescu, "Arhiva", XXXII, 1925, p. 138-142. 
6. Civilizaţia crelană. Legislatia din Gorlyn, traducere din limba elină (dialectul 

doric cretan), "Convorbiri literare", LVII, 1925, p. 746-757. 
7. Le complement des vetbes out signifient .entendre" chev. }lomere. Etude de 

syntaxe historique et comparative, Teză de doctorat, Casa Şcoalelor, 1927, 91 p. 
Rccenzetti favorabil de revistele "Bul1etin de la Societ.e de Lingutistique de 
Paris', 29,9; 1929 p, 94 s.u., de A. Meillet; "GloHa", 18!" 1929, p. 239, de 
P. Kretschmer . "Indogermanische Forschungen", 47, 1929, p.83 s.u. de P. Wah- 

rmann" , .Indogermanisches Jabuch", III, 1929, de A. Walter; Revista Filolo- 
gică, II, 1928, p. 162-166, de Gr. Nandr iş : "Revue de Philologie", "';5, 1928. 
p, 377, de P. Chantraine, 

8. Ctestotnaţie qreacă, în colaborare cu G. Papacostea, Cartea. românească, 1929, 
88 p, 

9. Panciatantra, traducere din limba sancrită, "Arhiva", XXXVIII, 1931, 2-4. 
10. O inscrtpţie din templul lui Asclepios din Epidaur, traducere din limba elină 

(dialectul doric), "Revista clasică", VII, 1931, 1-2. 
11. Limba Koine, schiţă istorică şi lingvistică, "Luminătorul", LXV, 1932, 3. 
12. Limba Noului Testament, "Luminătorul", LXV, 1932, 5. 
13. Studii filologice asupra Noului Testament: eimi sau eirni ă, "Luminătorul", LXV, 

1932, 7. 
14. Studii filologice asupra Noului Testament; eqencto, synebe, estai, "Lumină- 

torul", LXV, 1932, 9-10. 
15. Studii sintactice asupra Sepluaginlei şi a Noului Testament. c.onstrucţii tra- 

duse, "Luminătorul", LXV, 1932, 12. 

1 Alcătuită de Traian S. Diaconescu. In lista de faţă nu au fost incluse poezii, 
note, recenzii, precum şi unele conferinţe şi crestomaţii publicate de autor 
sau rămase in manuscris. Nu am trecut, de asemenea, unele traduceri din limba 
sanscrită, publicate În diverse reviste sau rămase În manuscris, care se oflă in 
sumorul volumului Antologie scnscrltă, predat la Editura pentru literatură, În onu11969. 

An. Iingv. is), Iit., 1'. 19. p. 249-252, 
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l G, Studii gramaticale asupra Noului Testament. Interpretări greşite în constructia 
verbnlu), "Luminătoru1", LXV, 1932, 18. 

17 Pancltiiantra, "Convorbiri. ltt.er are", LXV, 1932. 
18. I'anciaionira. Cele cinci căit! de tnţelepciunii, Cartea I-a şi a II-a, traducere 

din I'n-ba sanscru.a, Cartea romaneasctî, 1932, 218 p. Recenzată elogios în 
rcvtstele "Adevărul Ilter ar" 51'7, 1932; "Convorbiri literare", 65, 1932, p. 458; 
"Orienlalistische Li U'rilturzeitunq", 11, 1933, p, 702; "Revista clasică", III, 1931, 
p, 272; "Viaţa literară", VIII, 153, 1934, p. 3. 

19. Destiun! în v ectnu) şi Noul Testament, "Luminătorul", LXV, 1933, 5. 
20, Pancintuntra. Car l.ca d III-a, tr aducor« din limba scnscrrtă, "Convorbiri lite- 

rare", LXVI, 1033, p. 427--43Q, 677--684, :l()3-·-8'78. Impreună cu cartea I-a şi 
a III .. «, traduse în 1932, precum şi cu cartea a IV-a şi a V-a, traduse în 
1936, au fost predate, în 1968, la Editura pentru litere tură, şi vor apare în 
1969. 

21. Despre predest iuoţle, "Luminătorul", LXVII, 19:14, :-4, 5. 
22. Oriqtneo. universului în concepţia inelieniJor şi a grecilor, "Revista fundaţiilor 

regale", Il, 1935, 5. 
2:1. Gramatica limbii qiecesu, Parieo J: Fonetica şi tnotioloqi«. Cartea românească. 

19:15, 205 p. Rcccnzată eloqios în revistele: "Bulletin de la Soei.te de Linquis- 
[iane de Paris, XXXV!. 1935, p. 42---4:1, de P. Chantrame , Indoqermanischo 
Forschunqen, LIV, 2, 1936, p, 156 .... 157, de E. Frenkcl : The Classical Review, 
LI, 19'17; etc. 

24. Dionisie l'seudo-A.reopayituJ. Despre numele divine (cap. VII---XIIl) şi Teologia 
mistica, traducere elin Iimba ol ină, lipografia "Ţerek", III, 1936, 3. 

25. Punciatcntra, Cartea Ci IV-a şi a V-a, traduse din limba sanscrită, 1936, 75 p, 
26. Fapta şi destinui, "Revista fundaţiilor regale", III, 1936, 3. 
:::7, l(atho-L'panişarl, traducere din limba sanscrită, "Convorbiri literare", LXX, 1937, 

8-10. , 
:W. Secolul lui Pericle, studiu de istoria civilizatiei eline, 1937, 16 p. 
29. Apă vie, basm, tradus din limba neoqroacă, 1937, 22 p. 
30. Povestea lui Naia, episod din Mcthohharala, traducere din limba sanscrită, pre- 

miat de Acadomia Română, 1937, 83 p., recenzată elogios de revistele: "Con- 
vorbirt literere", LXX, 11-1:::, 1937, p. 819; "Orientalistische Liter aturzeitunq", 
7, 19::ik, p. 452--453, de H. Wcller , Pagini literare, V. 1--2, 1938, p. 68-69 ; 
"Gind românesc', VI, 3-4, 1938, p. 229 etc. 

3.1. Povestea faptei omeneşti. Episod din Mahabhar ata, traducere din limba sans- 
crit ă, 193'7, 10 p. 

l?'. Grtututtico limbii latine, eti. a II-a, "Viata românească", Iaşi, 1929, 225 p, Re- 
cenzată aloqios, la cd, Ci IV-a, în revistele: .Rovue des etudes Ietines", 15, 
1938, P 224-25, de A. Guillemin; "Bulletin de la Societe de Linguistique de 
Paris·, 39, :1, 1938, p. 67, de A. Ernout; "Inscmnări ieşene", V, 3, 1938, etc. 

33. LUCian, Toxal'is (Despre prietenie), traducere din limba clină. Tiparul Moldo- 
.... cnese, 1938, :17 p. 

34. ,"coala Tribetană, "Meşeceul", V, 1938, 50. 
Din fntelepciunea indiană. Cuqelărj despre destin, "MeseceuL", V, 1938, 52. 
Pwmavas şi Uryar;:i, basm, tradus elin limbn sanscrită, 1938, 3 p. 

B7. Element() de sintaxă greacă, Tipografia Ţerek, Hl39, 43 p. 
38. Trad.iţia ÎnVăţăturii în patria lui Ganrlhi, Cartea românească, în biblioteca 

Cuno:;;tinte folositoare, seria A, nI. 70, 19:18, 30 p. 
f\1unrlaJw-Upanişael. traducere din limba sanscrită, 1939, 14 p. 
Omal Khayyam, Rubaiyrit, traducere di.Il limba engleză, "Insemnări ieşene", 
V, lP40, 5 

41. Cugetări, "Insemnari ieşene", V, 1940, 10. 
42. Platon, Peşlera, Sfatul 514 A-SI7, C, traduc(·;re din limba elină, "Cuget moldo- 

venesc", X, 1941, 4--5. 
43. Cugetăli şi pfecepte morale din Jvjolwbhamla, "Luminătorul" LXXIV, 1941, 3-·-4. 
44. Cugetări antice, "Curier iesean", 1, 1941, 5---6. 
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45. Cresus [Herodot, 1, 25-56), traducere din limba elină, "Curier ieşean", 1, 1941, 
7---·9. , 

46. Cugetări, "Cetatea Moldovei", IV, 1943, vol. IX, 4-5. 
47. Ritualul înmormîntării in Riq-v eâa, traducere din limba sansctită (Rig-Veda, X, 

14 şi 18), "Cetat<"a Moldovei", IV, 1943, 6. 
48. MCll!alma Gandhi, "Revista fundatiilor regale", IX, 1943, 6. 
49. Destinul În conceptia antică, "Cetatea Moldovei", IV, 1943, 7. 
50. )\Iorain hindusă, "Cetatea Moldovei", IV, 1943, 8-9. 
51. Civilizaţia antică, "Camenac", 1944, 1--·-2. 
52. Yoga, "Cetatea Moldovei", V, 1944, 2. 
53. Limba liitită şi rolul ei în gramatica comparată, An. Ac. Rom. Mem. s. lit. seria 

a III a, t0111. XIII, M. 1, 1944. 
54. n!wgi1vodgita, traducere din limba sanscrită, "Ethos", I, 1944. 
55. Ciuţetăt i, "Cetatea Moldovei", V, 1944, vol. XII, 3. 
55. Btuiqavadqit a, traducere din limba sanscrită. Casa Scoalelor, 1944, 110 p. 
57. Fiinţa supremă în mistica llindusă, Ethos, I, 1944, 2-3. 
53. Un element iolcioristic străvechi la Caragiale, "Ethos"', II, 1945, 3-4. 
59. Aforisme din Uoanişade, traducere din limba sanscrită, "Ethos·, IV, 1947, 1-2. 
60. La consuuctioti du verbe dans les langucs inâo-eurooeenes, Iaşi, 1949, 279 p, 
61. Antolog'ia sanscritd a lui G. Coşbuc, "Analele Ştiinţifice 'ale Universităţii din 

Iaşi", s. III, t. n. 1956, f. 1-··_·2. 
62. Gramatica lui Panini: Sin/axa cazurilor (Treducerea sutrelor, însoţită de 

comentariu şi de un studiu introductiv), "Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
din Iasi", s. III, 1. III, 1957, 1·--2. 

61. Gramdica lui Patiini, Elemente gramaticale, simbolurtIormuţe sintactice, "Ana- 
lele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi", s. III, t. VI (supliment), 1960, fasc. 2. 

64. Cugetări şi pasaje alese din opera lui Ovid, traducere din limba latină, "Steaua", 
IX, 195[;, 3. 

65. Gvtunaitca limbii sansct iie, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1959, 164 p, 
66. Aspecte din sintaxa hotnerică, "Anuarul de lingvistică fi istorie literară" Iaşi, XVI, 1065. 
67. Drama Socu niola a lui Kalidasa în traducerea lui .. G. Coşbuc, "Analele şti- 

lnlifice ale Universităţii din Iaşi", s. III, t. XIII, 1967, f. 1. 
68. Sludii sintactice. Aspecte ale qenitivului posesiv şi partitiv. "Anuar de lingvis- 

tică ŞI istorie literară", Iaşi, XIX, 1968. 
69. V aliante străvechi in basmele lui lsţiitescu, "Analele Ştiinţifice ale Unlversttătli 

din Iaşi", s. III, t. XV, 1969, f. 1. 
70. Ponctatant ta, traducere din limba sanscrltă, Editura pentru literatură, Bucureşti. 

1969, 350 p. 

B. IN MANUSCRIS 

1. Cieutomaţie qieaca, 150 p. 
L Sirita» .. a limbii greceşti, 500 p, 
3. Gramatica limbii gotice, 70 p, 
4. Gromouca limbii AltllOchdeutsch, 141 p. 
5. Gramatica limbii Mittelhochdeutsch, 100 p. 
6. Fonetice limbii latine, 354 p. 
7. MOlfologin limbii latine, 400 p, 
8. Sintaxa cazurilor în limba latină, 150 p. 
H. Faits et tetms de qramtaaire speciaiix, 26 p, 

10. Fotietica indoeuropeană, 200 p. 
Il. Morioiogia numelui ituloeuropean, 220 p, 
12. Mor!olOgia verbului ltuloeuropean, 266 p. 
13. Sinto».a verbului tnâceutopean, 144 p. 
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14. Introducere în studiul limbilor itiâoeuropene, 250 p. 
15. Rolul Indiei în istoria omenirii, 30 p. 
16. Inaoeutopenil, 253 p. 
17. Cugetări din literatura sansciită, antologie, 300 p, 
18. Cugetări din literatura universală, in original si-n traducere (circa 6.600 cuge- 

tări din următoarele literaturi: latină, greacă, sanscrită, franceză, germană, 
enqloză, italiană, spaniolă, neogrecească şi română), 2.600 p. 

19. Cuaeiărt din literatura sonscrttă, studiu, (1958). 
20. Gramatica lui Panini: sintaxa tuoduriloi (1959). 
21. Anacoluiut în cronica lui Gr. Ureche (1963). 
22. Rolul iaciorului semtiat ic in construcţia verbului (1964). 
23. Cuqetăti Şi sentinte din Hotaţiu, studiu (1965). 
24. Cugetări şi sentinţe din Publilius Syrus (1967). 


