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Acum, aproape douăzeci de ani, cunoscutul cărturar G. T. Kirileanu, care a 
donat or aşulu! Piatra Neamţ biblioteca sa de cea. 30000 volume, de o excepţională 
valoare pentru cultura românească, mi-a oferit prilejul de a cerceta şi copia, din 
bogata sa arhivă, corespondenţa primită de el ele la rnvătatul filolog H. Tiktin, 
între anii 1923-1931, precum şi alte acte pe care le-a adunat În legătură cu pro- 
blema dicţionarului elaborat şi tipărit de acest învăţat. 

H. Tiktin ş-a născut la 9 august 1850, în Breslau şi a devenit cetăţean român, 
locuind mulţi ani în Iaşi, unde a fost profesor ele limba'. germană. In ajunul pri- 
mu) IU război mondial, el a plecat la Berlin ca trimis al Statului român, în calitate 
ele lector şi director al Seminarului de limba română, de pe Ungă universitatea din 
capitala Germaniei. In lumea ştiinţifică e binecunoscut. A publicat numeroase studii 
de lingvistică, În revistele de specialitate române şi străine, precum şi cîteva cărţi 
ele importanţă deosebită. Dar opera sa capitală rămîne al său! Dictionar romdn- 
german, a cărui istorie încercăm să o facem în aceste pagini.·· 

In anul 1919, H. Tiktin a fost ales membru corespondent al Academiei Ro- 
mâne 1, în iunie 1926. acelaşi for i-a acordat "U'l1 premiu excepţional" de 100000 lei 
pentru dictionar 2. In 1928, a fost decorat cu medalia de. aur .Bene Merenti" 3. 
în septembrie 1930, cînd Tiktin împlinea 80 de ani, presa a înregistrat acest eveni- 
ment 4. Iar la 13 martie 1936, Tiktin se stingea la Berlin, din fructuoase sa viaţă 5, 

In unele din scrisorile sale sînt şi cîteva informatii autobiografice. Merită a 
fi semnalate, măcar acelea care 118 vorbesc despre greutătile vietii lui, o dată cu 
punerea sa în retragere pentru pensie. Primea ,,0 pensie ridicolă" de 208 lei, prin 
Banca Marmorosch Blank din Bucureşti 6, şi - mai tîrziu, prin 1933 -- "un ajutor" 
de 95 mărci de la universitatea berlineză, Ia care se mai adăugau sumele mi- 

1 I. A. Candrea şi Gh, Ademescu, Dictionar enciclopedic ilustrat, .Cartea ro- 
mânească", Bucureşti, 1926-1931, p. 1905, 

2 G. T. Kirileanu către H. Tiktin, fi iulie 1926, 
3 Nota G. T. Kirileanu, din luna mai 1928. 
4 Ziarul "Dimineaţa" elin 10 august 1930. 
5 Iorgu Iordan, H. 'I'ikiiti, în revista "Insemnări iesene", I, 8, din 15 aprilie 

1936, p. 3:16-338, 
6 H. Tiktin către G. T. Kir ileanu, 12 februarie 1923 şi 27 martie 1925. 
An. Jingv. isi, li 1. , T. 19, p. 159-167, laşi, 1968. 
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nim« ce cîştiga din traduceri sporadice 7. In alte scrisori vorbeşte despre stmca lui 
sufletească, despre oboseala cauzată de munca la dictionar şi dospre neajunsurrl.. 
bătrîneţelor pe care le trăia 8. Prin 1924, el îşi vinduse biblioteca pentru 20000 
mărci, adicil 80000(; lei 9, spre a avea cu C(, trăi. 

Restul scrisorilor privesc dicţionarul şi multiplele probleme ce s-au ivit În 
calea realizării lui, şi sînt adevărate documente ce an a servi Ia istoria. acestei 
Însemnate opere Iexicoqr afice. 

Din ulwle scrisori, şi de pe copertile fascicolelor dicţionarului, reiese cî aceas- 
tă operă a Început a se tipări în unul 1895, ca proprietate a autorului, dar cu chel- 
tuiala Ministerului Instructiunii, la Imprimer iile Statului 10. Tirajul fusese stabilit 
la aooo exemplare, din care 2500 ale autorului şi 500 ale ministerului, pentru in- 
zestrarea bibliotecilor şcolare, precum şi ale institutel or de cultură şi celor uni- 
versitare. Pe măsură ce coli le se tipărcau, erau grupate, broşate în Iascicole şi 
repartizate potrivit destinatiei de mai sus. Celee; cuvenite autorului se expediau 
Cusei Schmier er din Galati, unde locuia una din fiicele lui Tiktin, care le dopozita 
într-o magazie improprie 11. Acolo s-au adunat toate cele 92 coli tipărite pînă la 
anul 1916, In că de la Început, din cele 250() exemplare, Tiktin a difuzat, Iascico lă 
cu fascicolă, un număr de :300 exemplare, la diferiţi abonati onorifici sau C\1 platii l. 
Restul de 2200 exemplare s-a păstrat mai departe la Galaţi. 

Depozitul acesta a constituit o problemă destul de greu de rezolvat şi iJ dat 
naştere unei întinse corespondenţe între 'I'iktin, Casa Şcoalelor, C. T. Kir ileanu, 
Casa Schmicrer, Ministerul Instrucţiunii şi Inspectoratul şcolar Galaţi, începînd din 
noiembrie 1921 şi sfîrşind la 29 ianuuri e 1925. 

Cu preluarea întregului material pe seama C(lsei Scoalel or, care printr-o nouă 
intelegere stabilită cu H. Tiktin în anul 1921, a devenit proprietara dicţionarului 13, 
a fost delegat inspectorul şcolar din Galaţi 14. Acesta a trebuit să facă o verificare 
il existentului şi să stabilească o situaţie a materialului tipărit. S-au găsit 2:3 f as- 
cicole, numărul lor variind între 1201-2157 exemplare, precum şi 16 pachete cu 
coli nebrosete, variind şi acestea Între 5()()-1017 exemplare - mai adăuqîndu-s« 
,iprefaţa pentru volumul al II-lea, în 2076 exemplare 15. 

H, Tiktln s-a aratat nemulţumit de această situaţie şi a cerut o Il ou iî. verifi- 
care, precizînd că o lipsă atît de mare ]0 f asclcolu nr. 18 (sfîrşitul literei O şi în- 
ceputul literei. P) este inadmisibilă. "Dacii inspectorul Zaharia n-a qresit numără- 
toarea, atunci s-a făcut o eroare la expediţia elin Bucureşti spre Ga]nti, sau S-d 
pierdut o ladă" 1\ De ,lÎUc], în privmta eventualelor lipsuri, Tik tin. avea solutr., 
salvatoare : "exemplmele ce ar lipsi se pot completa uşor şi ieftin, prin procedeul 
anastatic sau alt procedeu similar" 17. 

In materialul documentar adunat şi ptbtrat de catre C;. T. Kirtl oauu, care d 
luat parte activă, după primul război mondial, la tipăr irce volumului t11 III-led al 
acestei opere Icxicoqruflce, se află şi o notiţă autoqr a+d avînd următorul conţinut: 

,;Ln octombrie 1912 am primit Ioscicola din Dicţiorrerul Tikl in, core se sl îr- 
$eşfe cucuvîntuJ pristos. A mai ieşit al ta i ascicolăs G. T, Kiri laanu" . 

.. 7 Tiktin către N. Iorga, 26 iunie 1933 şi N, Iorga, }\llemolii, Vl l, Bucureşti, 
1939, p, 94. 

1) H. Tiktin calre c:. T. Kirileanu, 21 mai 1.924, 7 iulie 1925 şi 20 noiembrie 1925. 
9 Not.d C;. T. Kirileanu, din 18 martie 1935. 

H. Tlktin către C. T. Kirilecunl, 27 oclombrie1924. 
11 IL Tiktin către C. '1'. Kiri1CtlllU, 3 mai 192:3 şi către Jninistru] Romiiniei din 

Berlin, 17 iauua.rie 1922. 
12 H, Tiktin către C;, T. Kiri1eanu, 15 iunie 1924. 
n H, Tiktin către Casa Schmierer, 22 noiembrie 1921. 
14 CasaŞcoalelo[ către Inspectoratul şcolar (alaţj, 20 decembrie 192:3. 
15 Procesul VNbul de primirea materialelor (3 mai 1924). 
16 FI. Tiktin către G. T. Kirileanu, 21 mai 1924. 
17 H. Tiktill dUre G. T. Kirileanu, 27 octombrie 1923. 
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"Săptămîna viitoare va ieşi fasci.colaurmătoare. S::. Alexandrescu de .la Di- 
recţia Monitorului Oficial. 20 .Ienuerie 1914". 

Acesta era deci stadiul lucrărilor de imprimare dictionarului l,a 
anului 1914. Din indicaţiile de pe copertile fascicolelor" .cum s-a arătat, 
lucrul se începuse in anul 1895, iar din nota de mai sus lS, se constată 
octombrie 1912 se tipăriseră 20 de Iasclcolo pînă .la cuvîntul "pristos.",. 

Deci, ÎIl 1-8 ani St;; tipărise volumul 1 (fascicolele 1-"8, cu 498 pagini, plus 42 
numerotate cu cifre Iatine], între anii 1895-1903.19;, şi volumul al II-lea. [fescico- 
lc'le 9·-18, cu pagiliiJE;499-1102. plus 3 nenumerotate), Între anii 190p191L De 
asemenea, au mai fost tipărite.pină în octombrie 1912 şi Iascicolel o 19< şi 20, din 
volumul al III-lea. 

In anul 1913 activitateu la dicţionar a fost întreruptă, cum se lntîmplasfeşl 
rntrc anii 1903--1906. Lucrul s-a reluat, s-a precizat deja, la Începutul anului. 1914. 
Din acest an şi pînă în 191fJ s-au mai tlpărlt colile 8192, care formeaza Iasclco- 
lele 21, 22 ş123, precum şi colile 93 şi 94(:[1 care se începe fascicola dublă24-2.5 20. 
Aceste din urmă două coli se pretlndea vde către tlpoqrefie că sepierduseră În 
timpul ocupaţiei germane. Tiktln Insă declara că are cîte un exernpl ar din. fiecare, 
precum arc şi restul textului, fie în corecturi, fie in manuscris. G. T. Kirileanu, 
făcînd însă cercetări, a găsit la Monitorul Oflcial cele două. coli. şi.a comunicat 
"ştirea bună" lui Tiktin, la 20 octombrie 192321, 

Dar timpul trecea în tratatiVe şi" corespondenţă. Trecuseră trei ani de la re- 
începerea discuţiilor şia.bia in luna mai 1924 se relua se lucrul. "Tiparul merge 
încet" scria Tiktin lui ··G. T. KirikaJlu22• Totuşi, după îndestul« eforturi, totul a 
fost gata abia În dccembr'is 1925 şi G. T. KiriIeanu scria --- ca ultimă. piedică -- 
despreqreutăţi1e .întîmpinata la tipărirea titlului pentru volumul al III-lea 23. Tre- 
buie .să . observăm aici căfascicolele 19-21 tipărite în 1912 şi Iascicolele 22-25, 
tipărite în 1914, au coperţi datate cu anul 1924, iar din 1925 sînt copertile tescico- 
lelor duble 26, 27 şi 28, 29, tipărite chiar in acest an 24. 

1n concluzie, volumul al Hl-Iea cuprinde fascicolele 19--29, cu paqina!ia 
11 0:3·-1334 plus 4 pagini nenumorotate şi 11 numsr otato cu cifre :latine. Totalu'l coli- 
lor numerotate este 117, Dar scăzrndu-se paqinll« care nu completează urrelo coli 
finale şi adăuqîndu-so cele nenumerotato de la început, sau numerotate cu cifre 
latine, găsim 118 şi 3/4 coli peste tot. 

a dată făcute aceste precizări de ordin tehnic, trecem : (d artaliza) restului de 
<corespondenţă, din care se desprinde efortul a doi oameni pasiorfaţi psntru cultura 
şi limba română, spre a duce la capăt o operă. de mare interes stiintlfic, ce arii 
putut altfel rămîne neterminetă. Aceştia sînt H. Tiktin5i G. T. Kirileanu. Din pă- 
cate G. T. Kiri laanu a oprit foarte putine copii după scrisorile trimise. Dar din 
textul celor pritnite·. de la. Tiktin, ne. putem. da uşor seama. de. Interesul.i.si: de stă- 
ruinta lui. noobositatpentru ducerea la bun sfirsit a openimerituos111ui' !in'gviSt 
român. . '. 
. La 8 decembrie. 1920, fI. Tikti!ll interveni5'f la Iniprimerii1e Statului pentru 
continuarea tipărlrii·dictionarulw.i său, întreruptă itimpde cinci ani din cauzap!,ic 
mului război mondial. Directia generală a Monitorului 00da1, oa'te administra 

18 Nota G. T. Kirileanu şi C .. Alexandrescu, 20 ianuarie 1914. 
19 Socotim că trebuie sa notăm aici că acest întîi volum cuprinde pagihiie 

475,-498 un supliment pentru cele trei litere (A, B, C) din volum. 
20 H. Tiktin către G. T. Kirileanu, 6 septembrie 1923. 
21 FI. TiM in călre G. T. Kirileanu, 27 octombrie 19TI. 
22 H. Tiktin către G. T. Kirileartu, 21 mai 1924. 
23 G. T. Kitileanucătre H. Tiktin, 12 decembrie 1925. 
24 Aceste precizări reies din corespondenta Citată, dar le.am găsit 'li pe exem- 

plarul lui G. T.Kirileanu, care a JJJ:odificatdatti de.1924 în 1912 sau In 1914, 
după caz. 

! 1 cd :3:34 
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Impr imern.le StatUilui, i-a răspuns peste o jumătate de an 25, că atelierele sînt 
supraîncăroate cu ccmeuzi ale autorităţilor Statului, că lipseşte hîrtia necesară 
şi dinu mai poate trimite o a doua corectură ; din nevoia de literă zatul a fost 
desfăcut şi nu mal dispune nici de manuscris, acesta fiind trimis Casei Schmierer 
din Galati. 

Nemulţumit cu acest răspuns cum era şi firesc - H. Tiktin s-a vadresat, 
la 29 octombrie 1921, Ministerului Instrucţiunii, iar Casa Şcoalelor îi răspunde 26 
că. "MinistEmll a tncuvnntat imprimarea· lucrării in condiţiile următoare: 

1. Lucrarea devine proprietatea exclusivă a Casei Şcoalelor care va avea 
dreptul să publice din ea oricîte ediţii vor fi necesare, fără ca dvs. să aveţi 
dreptul la altă indemnitate decît plata corecturilor tipografice, care va fi stabi- 
lită prin decizie. 

2. Onor arul ce vi se acordă pentru această lucrare va fi de lei 300 pentru 
fiecare coală de tipar a 16 pagini. . 

3. Pentru coalele de la 1-93, apărute pînă acum, în număr de 2200 exem- 
plare, pe care le veţi preda Casei Şcoalelor, vi se acordă acelaşi onorar. 

4. Plata onorarului cuvenit pentru coalele tipărite se va face după luarea 
lor în primire, iar 'a celorce urmează a se imprima, după apariţia lor. 

5. Din numărul de exemplare ce se va imprima, Casa Şcoalelor vă acordă 
un număr de 50 exemplare în mod qratuit Şi vă vinde încă 250 exemplare cu 
pretul net al lucrării". Pentru inceperea impr imăril, i Se cere lui Tiktin acceptarea 
acestor condiţii şi manuscrisul lucrării în continuere. 

Filoloqul comunică imediat că acceptă condiţiile stabilite "cu singura rezervă" 
ca să se întrebuinţeze aceeaşi hîrtie bună, satinată, căci .,un dicţionar nu este 
menit, ca o certe de şcoală, a fi aruncat după un an de zile, oi a servi mai multe 
generaţii". " O dată cu aceasta, trimite coala 9'J care "pare a fi pierit în timpul 
ocupaţiei", trebuind a se tip ăr,i din nou. De asemenea, trimite paginile manuscrise 
41--140 pentru H!tera "TU, cuvintele "tamazlîc-tîfnă", Partea lucrării dintre coala 
94 şi acest manuscris se află sub formă de corectură, în miirsile zeţarului Prască 
şi i le-a dat personal "acum cîteva săptămîni". (Deci Tiktin fusese cam pe la 1 
noiembrie 1921 În Bucureşti). In sfîrşit, el mai precizează că paginile 141--882 din 
manuscris, vor f tnimise Imprimerie! treptat-treptat, spre a nu se pierde Şi spre 
a mai putea fi revizuite 27. 

Peste cîteva luni, Tlktin se adresează ministrului României la Berlin, Iăcindu-i 
un mic istoric al dicţionarului pînă la 1914, şi rugîndu-l să intervină pentru acce- 
lerarea Iucrului şi achitarea dreptului de autor de 300 lei de coala tipărită (94 
coli) 28. 

La o scrisoare a lui G. T. Klrtleanu, din 17 ianuarie 1923, Tiktin li răspunde 
că îi va restitui sau plăti exemplarul din dicţionar dat lui 1. Brăteanu şi îi cere- 
pentru biblioteoa Seminarului din Berlin - lucrarea lui Gh, Adamescu (Coniti- 
butiune la bibliografia românească, fascicola I, 1921 şi Iascicola a II-a, 1923), 
In sfîrşit, îl mai anunţă că a primit de la Casa Şcoalelor corectura "pentru vre-o 
patra coaie" după zatul cules in 191629, Totodată trimite şi o listă sumară a scrie- 
rilor sale (Opere, studii publicate în reviste, conferinţe şi dări de seamă) spre 
a fi inserete vpe o pagină a dicţionarului, sub titlul "De acelaşi autor", ceea ce 
nu s-a mai făcut. . 

Neliniştit de tăcerea Ministerului Instrucţiunii şi a Casei Şcoalelor, care nu-i 
răspundeau la interventiile sale, Tikbin somează Ministerul sus-zis să Înceapă 
"executarea convenţiei din 14 noiembrie 1921 şi anume: procurarea hirtiei nece- 
sare, tipărlrea manuscrisului, plata dreptului de autor În sumă de 27900 lei prin 

25 Direcţia Monitorului Oficial către H. Ttktin, 5 mai 1921. 
26 Casa Şcoa1elor către H. Tiktin, adresa din 14 noiembrie 1921. 
27 H. Tiktin către minister, 22 noiembrie 1921. 
28 H. Tiktin către ministrul român din Bel lin, 17 ianuarie ] 922. 
29 H. Tiktin către G. T. Kirileanu, 12 februarie 1923, 
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Banca Marmor osch B1ank din Bucureşti şi ridicareacolilor de la Galati 30. Trecu- 
seră doi ani şi Iucrurtie stăteau încă pe loc ... 

Imediat după aceasta, Tiktin adresa şi lui G. T. Klrrlcanu o scrisoare, expri- 
mîndu-şi bucuria că regele s-a interesat de mersul Imprirnării dictionarului, între- 
rupt de 7 ani. In acelaşi timp el îşi arată nemnltumir ea faţă de comportarea Casei 
Şcoale lor, care nu pornea lucrul, dună ce i-a cumpărat munca de pînă acum pe 
un preţ pe care J-ar fi obtinut dacă vindea cele U3 de coli "ca maculatură" 31. 

Kirileanu i-a scris după aceasta două scrisort - una. la 14 mai şi alta la 
31 august 1923. Tiktin se arată mulţumit de hotărîrea Ministerului şi a Casei 
Şcoalelor de a schimba tipoqr afi a. (Se Încheiase un contract cu tipoqrafl a "Gobl 
Iii" din Bucureşti 32, cu'1450 lei coala de 8 pagini, br oşatul fără coperţi 33). Urmează 
indată altă scrisoare către C. T. Kirileanu, ca răspuns via rîndurile acestuia din 
14 septembrie, recunosclnd că s-a făcut "un pas înainte" şi îi trimite coala 93 şi 
manuscris nou. De asemenea, îl roauă să aibă Urijă a nu i se schimba calitatea 
hîrtiei la dricHonar 34. 

Din nou Kirâleenu îi scrisese la 20 octombrie 1923 "veşti bune şi vesti releu. 
Vestea rea a fost retragerea ofertei Gobl, Tlktin rnărturisest e că lmprlmeniile Sta- 
tului I-au decepţionat. "Dad i-au trebuit acestui institut aproape 20 de ani 
(189S--1914) pentru a tipări 94 coli, care mai este speranţa ca el să termine lucră- 
rile cît voi mai fi în v'iată? Căci, în afară de cele 94 coli, mai sînt 20-25 coli 
de tipărit şi eu am trecut de 73 ani! După moartea mea cine va mai inqrl]! de 
soarta lucrării mele? Cine va fi în stare să facă corecturile? Cine să scrie pre- 
fata la volumul III ?Cine să înjghebe registrul alfabetic al izvoarelor noi de care 
m-am folosit ?". In continuareTikin se UÎndeşte şi la o altă soluţie. Să renunţe 
10 Casa Şcoalelor şi să vîndă dicţionarul unui editor particular. El propuse Edi- 
turei Cultura Naţională, cu care a vorbit în principiu şi se arătase dispusă la 
această înteleqere. Nu i s-a trimis însă contractul proiectat. Se temea totuşi că 
schimberea ar cere multă pierdere de timp şi lăsă pe G. T. Kirileanu să hotă- 
rască singur calea cea mai bună de urmat. Dacă lucrarea va rămîne mai departe 
la Imprimeriile Statului, îl ruga pe Kirileanu să stăruie a se incepe lucrul neîn- 
tîrziat şi să fie însărcinat Prasca a culege textul, poate ajutat şi de altcineva, 
dacă va fi bun cunoscător a celor două limbi. şi ambii să se ocupe exclusiv cu 
dicţionarul 35. 

La aceasta, G. T. Kiri.leanu a răspuns la 6 şi la 9 nc4embrie 1923, dînd relaţii asupra unei discupii cu profesorul V. Pîrvan, colaborâror la conducerea 
Editurii Cultura Naţională. Tiktin credea că acesta nu cunoştea corespondenţa în 
legătură cu problema dicţionarului, din care ar Ii văzut că prin oferta din 5 iulie 
1923, cedarea întregii lucrări se făce'a în condiţbiie st abilit« cu Casa Şcoalelor. 
Deci cu ridicola sumă de 300 lei coala de tipar! Totuşi Tiktin nu voia 5-0 rupă cu 
Cas.a Şcoalelor înainte de (\ încheia un contract cu Cultura Naţională. El ală,tura 
la scrisoarea către Kirileanu un concept de contract, si-I ruqa să-I prezinte aces- 
tei edituri, nutrind chiar speranţa că ea îi va oferi condiţii mai avantajoase 36, Pe o 
carte de vizită ulterioară se află următoarele cifre: ,,50000 lei pentru toate colile 
tipărite şi cite 500 lei onorar pentru fiecare coală ce se va tipări în viitorH• Iar 
mai jos Ull scurt autograf al lui G. T. Kirileanu; "La 27 noiembrie 1923, mi-a adu5 
contractul institutului Cultura Naţională pentru dicţionarul româno-german de H. Tik- 
tin"37. NoHe condiţii erau deci ma'l avant'ajoasE'. 

30 H. Tiktil1 către Mini.stfrul Instructiunii, 7 mai 192.:J. 
31 H. Tiktin către G. T. Kirileanu, 8 mai 1923. 
32 H. Tiktin către G. T. KiriIeanu, fi septembrie 1923, 
33 Notă G. T. Kirileanu, 31 august 1923. 
34 H. Tiktin către G. T. Kirileanu, lU septembrie 1923. 
35 H. Tiktin către G. T. Kirileanu, 2'7 octombrie 1923, 
36 H. TikHn către G. T. Kirileanu, 18 noiembrie 1 U23. 
37 Nota din 27 noiembrie 1923. 
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o dată cu aceste demersuri, Kirtleanu făcuse şi o cerere către Ministerul In- 
strucţiunii -- din partea lui Tiktin -- pentru renuntarea la dreptul de continuare a 
tipăririi dicţionarului spre a fi trecut la Cultur a Naţională şi, în acelaşi timp, tri- 
mise lui 'I'ik.tin, la 23 noiembrie, contractul încheiat cu Editura Cultura Naţională 38. 
Acesta diu urmă li răspunde p lin de multumire 39, pentru "abilitatea şi neobosnnla 
în conducerea tratativelor". El îi restituie contractul Iscălit, precum şi o cerere cii. 
tre Minister 40 şi o scrisoare către Casa Schmierer din Galaţi. 

A fost Îu:să bucurie în mînă străină, cum ar spune Tâktin, Ministerul "se încă- 
păţînează a termine el lucrarea". Case Şcoalelor, pe de altă parte. a v,enit "cu 
scuze pentru trecut şi promisiuni pentru viitor". in continuare Iilologul se întreabă 
dacă trebuie sau nu ,;ă ceară rezilierea contractului prin justiţie 1 "Ce mă sfătu- 
ieşti să. fac?" "Să mă supun î " Eu ştiu că dvs. "vă veti face luntre şi punte pentru 
cu tiparirea să se efectueze cît mai repede". Dar toate străduinţele "de a urni 
carul din loc" nu vor fi zădarnice? Nu uita să amintească nici grija pentru hîrtie 
de acelaşi format şi caktate şi pentru literă nou turnată căci cu cea veche, uzată, 
nu se poate tipări o lucrare filologică "în cere o sinqur ă literă nedesluşită strică 
tot înţelesul"; precum şi grija pentru ze ţari cunoscători ai limbii. germane 41. Inc.i 
o dată, toată nădejdea şi-o pune în şlăruinţa lui Kinileanu, "care-şi jertfeşte munca 
şi timpul liber pentru o cauză străină". 

La 16 mai 1924, Casa Şcoalol or a emis mandatul ele plată in suma de 20000 lei, 
pentru coli le tipărite pînă la 1914, desigur un acont o 42. Pînă la 21 mai, Tiktin nu 
primise încă acest aconto. El scrie lui Kii ileanu că "de la un timp încoace mersul 
Iucr ări lor de tipărire lasă mult de dorit. Pe cit văd nu se mai ocupă decît un singur 
1.E-'ţar şi încâ unul care nu ştie boabă nemţcască (nu d. Pr aşca). Vă puteti închipui 
ce muncă îmi dau corecturile! Atît zatul cît şi tiparul Înaintează Încet de tot" 43. 

În iu rri e 1924. Tik tin confirmă pn'mlrca a două scrisori de la C. T. Kirileanu (din 
2G mai şi din 8 iunie). "Constat cu adîncă recunoştinţă neslăbitul şi neobositul zel ce 
deslăşur aţi, pentru mine şi lucrarea mea". Se tipăriseră opt coli noi "cit se poate de 
bine". Spera că şi cor ectur ilc viHoare se vor lucra mai bine şi mai repede. A 
primit şi banii prin Marmor osch Blank -- :193 mărci ! ,,0 nimică toată în raport 
cu valoar ca obiectului. Chestia onorarului ar trebui dezbătută din nou, căci nu 
mi se poate pretinde să dan degiaba munca mea de 30 de ani"! In continuare 
discută chestiunea abonatilor. vreo 250--;100. Trebuia să le furnizeze restul, de la 
coala 93 şi pînă la sfîrşit. Convenţia dintre Minister Şi autor nu prevedea nimic 
În această privinţă. Ca să nu mai fie obliqat să-şi cumpere propria carte, Tiktin 
propune să renunţe la cele 50 de exemplare qratuite. care socotite a 115 coli 
exemplarul, fac 5750 coli în total, dîndu-iose în schimb gratuit numai coli le 93---115, 
adică 23 coli, care pentru 250 exemplare fac tot 5750 coli. In acest caz ar fi 
avantajuto ernbale p ăr ţi, Mai cere ca aceste coli să fie brosete în fascicole de 
4---8 coll şi expcdit i« lor 1<1 libr arul Otto Harrassowitz din Lipsea să se suporte 
tot ele minister 41. 

Peste două luni, Tiik tin întreabă pe C. T. Kirilcanu ce răspun , a dat Casa 
Şcoalclor în problema abonatilor şi îl anuntă cii a primit revizia la două coli '5. 
Întîrz;ierile ele care a fost adesea nemultumit Tiktin, nu s-au datorat numai tipo- 
qr afiei, ci şi lipsei de hîrtie. O informaţie ne arată că la 1(-i februarie 1924 li-au 
comandat la "Ofliejul de hîrtie" 16500 coli hîrtie velină nr. 8, de 40 kg mia, şi 

38 H. Tiktin către Ministerul Instn1cţiunii. :l0 noiC'mbire 1923. 
3, H. Tlklin către G. T. KirHeanu, 5 decembrie 1923. 
40 CereIEa lui H. Tiktin către acelaşi miniSter, 5 decembrie 1923. 
41 H. -n K tin cître G. T. KinlerlllU, 27 decC'mbrie 1923. 
42 Nota G. T, Kirilemm, cu data indicată. 
43 H. Tiktin către G. T .. Kir;ileanu, 21 mai 1924. 
,1 li. Tiktil'. ctitu C. T. Kirileanu, 15 iunie 1924. 
45 H. Tiktill către G. T. Kirileanu, 14 august Hl24. 
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3000 coli hîrtie bleu pentru copertă, de 60 kg mia. La 17 august 1924 nu Se fur- 
nizase încă această cantitate 46. 

Un nou an se deschidea pentru corespondenţa dintre Tiktin şi Klrileanu. Dar 
un an fructuos. Se tipărise fascicola 24-25 şi Tiktin cerea Casei Şcoalelor să i 
se expedieze 50 exemplare, direct librarului său din Lipsea. In ultimele 2-·3 luni 
nu s-a mal tipărit lnsă nimic, iar Casa Şcoalelor nu-i dădea mici o expbicatle. 
Kirileanu făcuse şi el o lungă pauză, probabil neputîndu-I comunica nimic bun. 
Vorba Evanqhe liel, spune Tlktin : "Din prtsoslnta inimii qr ăeste gura" 47, 

C. T. Ktri.leanu nu întîrzie cu răspunsul 48. Spune că, în ultimul timp, a fost 
"ca frunza bătută de vînt şi dusă de valuri". Inqrl jirea unui frate greu bolnav, 
mutarea din apartament pentru repar atil, venirea unor "noi sarcini pe cap", toate 
au contribuit ca să-I împiedice de la unele îndatoniri. fntreruperea 'tipăririi s-a 
datoret "îmbulzeldi lucrărilor cu preqătlraa buqetului pentru 1 ianuarie". Fascicola 
24---25 n-e fost încă transportată de la Imprimerie la Casa Şcoalelor, nefiind ter- 
minat broşatul ei. In sfîrşit, mai arată că a cerut sprijinul lui I. Brăti anu pentru 
dictionar. 

Tiktin răspunde la această scrisoare şi la o alta din 2:3 mantie 49. Se bucură 
ele promisiunile lui 1. Br ătianu. De o jumătate de 'an n-a mai primit nimic de la 
Imprimerie, deşi corecturile colilor 106-108 le-a trim's demult! Stăruie din nou 
asupra celor 300 exemplare din fasoicula 24-25, pentru abona ţii vechi, biblioteci. 
savanti etc... "E o chestiune arzătoare pentru mine" r Casa Scoalelor, prin admi- 
nistratorul Gh. Alesseanu, vorbeşte despre dsscompletarea exemplarelor, ceea ce 
nu e just, fiindcă la predarea colâlor vechi. tipărite pînă La 1914 s-au descoperit 
lipsuri, astfel că desr-ompletareu unor exemplare este inevitabilă. Cu această. oca, 
âe aminteşte de renuntările la care este dispus: cele 50 exemplare gratuite, orice 
plată ulterioară de onor ar. chiria maqazlci din Galaţi, r ostltulrea chehuiclilor 
pestele pentru corecturi expediate şi cele 2500 (,xempla'l'e drept de autor după 
vechiul contract ! Cele 300 exemplare din Iascicol a 24-25 cere să-i fie expeddate 
la Lipsea - llbrări a Harrassowitz, Ouerstr ase 14. Urmeaza ,imediat abtă scrisoare 50, 
prin care Tiktin vesteşte lui Klrileenu, "minunea minunilor", adică. primirea coa- 
lelor 106--108 tipărite, şi corecturi. pentru coala 110. "Mai răsuflu 'U. Peste două 
luni însă, acelaşi îşi exprimă. neliniştea pentru lunqa tăcere 11 har nicului cores- 
pondent din Bucureşti 51. 

Se vede că G. T. Klrâleanu a răspuns, dlndu-i şi suqostla de a face o nouă 
cerere catre Alesseanu, directorul Casei Şcoalelor, în probma celor 300 de 
exemplare din dubla fascicolă 24-25 şi din cele. care vor imna. Tiktin trimite 
cererea prin Khileanu, arătînd că "renuntă la orice avantaj material numai şi 
numaî. pentru a atinge scopul pur ideal ce urmăresc". Mai departe arată că a 
pierdut manuscrisul "de la cuvintul zgău înainte". Se teme să nu se fi strecurat 
in nişte hirtii vechi pe care le-a vindut Iia telal! Va trebui săl scrie din nou, dar 
în starea sufletească în care se află din cauza dificultăţilor ce le întîmpina cu 
problema dicţionarului, nu ştie de va găsi energia necesară să se apuce de lucru 52. 
Pe această scrisoare Kiril,eanu a notat: i s-au aprobat cele 300 exemplare; N. 
!or9a a evocat În Parlament figura invăţatului Tiktill; articol apărut în "Adevărul 
literar şi aTitistic" din 29 martie J 936; critica dicţionarului Tiktin, de A. Philippide, 
in "Specialistul român", extras din "Viaţa românească" .. , 

Peste o lună altă scrisoare 53. Tiktin spune lui Kirileallu: "după aUtea luni 
cu cerul acoperit de nori întunecaţi, amen1nţători, o rază de soare dătărloare de 

46 Nota G. T. Kirileanu sub data indicată. 
47 H. Tiktin către C. T. Kirileanu, 5 ianuarie 1925. 
48 G. T. Kirileanu către H. Tiktin, 29 ianuarie 1925. 
49 H. Tiktin către G. T. Kirileanu, 27 martie 1925. 
50 H. Tiktin către G. T. Kiri1eanu, 31 marh,e 1925. 
51 H. Tilctin către G. T. KiriJeanu, 22 mal 1925. 
52 H. Tiktin către G. T. Kirileanu, 9 iunie [925. 
53 H. Tiktin către C. T. KiriJeanu, 7 iulie 1925. 



166 . C_._T_U_R __ ClJ __  8 

viaţă! N-am cuvinte pentru a-mi exprima adinca mea recunoştinţă. Dar vă puteti 
face o idee de ceea ce simt, dacă vă gîndiţi la sentimentele unui tată, faţă de 
s alv atorul copilului său iubit"! Anunţă că a găsit manuscrisul rătăcit şi ti va 
expedia în cîteva zil«, după revizuire. Între timp, Iibr arul din Lipsca a primit şi 
el cele 300 exemplare din Iasclcolcle 24---'25 şi 26--27 şi a plătit transportul postal 
46,75 mărci. Presupune că e o eroare ;,ii cere restituirea acestor bani 54. Ulterior 
întreabă dacă s-a terminat fascicola finală, 28--29, pentru care a dat de mult bun 
de imprimat. Nva primit corectura foii de titlu pentru volumul al III-lea. lmpro- 
jurărfle I-au sil1it să 'renunţe la ideea unui supliment la dicţionar, prin oare "ar fi 
îndreptat greşelile si ar fi umplut lacunele numeroase", inevitabile la o astfel de 
lucrare "mai ales cînd n-ai colaboratori, ci trebuie să Iaci totul singur, cu capul 
tău şi cu mînile tale"... întreabă apoi dacă s-au restituit cele 46,75 mărci de 
către Casa Schenker 55. 

Peste 10 zile, Tiktin scria din nou, confirmînd primirea unei scrisori din 25 
noiembrie. Afirmă că a trnmls modelul de titlu pentru. volumul al treilea, mai 
demult. Trimite acum un alt exemplar, la care a adăugat un motto. Prefaţă n-a 
mai scris, neavînd ceva de scris de importanţă deosebită. Ftxoază 10cullistE\i a 
II-a de prescurtari "după cele R pagini ocupate de titlu" 56. 

In prima decadă a lunii decembrie, ultima coală el dicţionarului a fost tipă- 
rită. G. T. Klnlleanu in ainta o cerere la Casa $cO'ale10r, spre a i se da 7 exem- 
plare din ultima fasciculă (28:-29), pentru următoarele destinatii: 1. Brătlanu 
prim ministru, Muzeul limbii române din Cluj. profesor V. Bogrea, profesor Dr ă- 
gan, profesor D. Russo, Biblioteca Palatulul şi G. T. Kirfleanu 57. Apoi eI sede lui 
Tiktin, confirmînd cee trimise la 1 decembrie 1925 şi informîndu-l că adrninis- 
tratorul Casei Şcoalelor hotărîse a nu mai tipări foile de ,titlu pentru volumul al 
III-lea .. "M-am silit în 'tot Ielu.l să-i fac să întclcaqă ncceslt atea foilor de titlu. 
In ce priveste lista a II-a de prescurtări, ea va rămîne la finele volumului spre 
a nu se mai detaşa din cuprinsul ultimei coli, ceea ce nu s-a întîmplat, ci a fost 
pusă la început. Klrilcanu il mai Inforrneevă pe Tiktln ca a vorbit cu 1. Biariu, 
cu Lapedatu şi alţi membri ai Academiei .şi toti sînt de părere ca. acest dictionar 
trebuie cinstit eu cel ma; mare premiu al Academiei 58. 

La această scrisoare Tiktin mulţumeşte lui G. T. Kinileanu că a reuşit să. se 
tipărească foai.a de titlu pentru volumul al III-lea. A primit Şi banii restituiţi de 
Casa Schenker pentru trensportul fascicolelor Ia Li psca. Aşteaptă cu multă nerăb- 
dare .. ultima fasctcolă a dictionaruluâ 59. "Ce 6-a întîmplat cu ultima fascicolă ?", 
întreabă el. după o lună jumătate 60. A doua zi o nouă scrisoare lua drumul Bucu- 
reştilor. Tiktin primise o scrisoare de la Kirl leanu, prin care îl Vestea că i s-au 
expediat 300. exemplare din ultima f ascicolă a dicţionarului. "Aş-a dar visul vdetii 
mela s-a îndepJrinlt şi meritul de a fi adus realizarea lui, nu eSite mai puţin al 
tlvs .: decît al meu". Ti mulţumeşte cu recunoştinţă pentru sprijinul preţios dat i 
pentru modul GUma ştiut să învingă toate dlficu ltătile ce s-au ivit 61. 

Dar rolul lui Kirtlcanu .. nu se termlnase. El trimitea profesorului V. Boqrca 
de la. Cluj, o. frumoasă şi interesantă scrisoare. în care îi expunea frămîntările ce 
au avut loc . În Academie i în legătură cu propunerea de premiere a Dicţionarului 
Tiktin, abia terminat de tipărit. însă la secţia filologică nu era un asemenea pre- 
IIliu, iar pel de 100000 lei de la secţia istorică nu putCia fi dat din cauza opoziţiei 
lui Iorgţt, din motive obIective. Era destinat istonicilor. S-a hotărît amînarea dis· 

54 H. TilctiI! către G. T. Ktrileanu, 27 august 1925. 
55 H. Tiktin către G. 1'. KirHeianu, 20 UOicllibhie 1925. 
56 H. Tilctln către G. T. Kirileauu, 1 decembrie 1925. 
57 Nota G. T. Kirileanu, fără dată. 
58 C. T. Kirileanu către H Tiktin, 12 decembrie 1925, 
59 FI. Tiktin către C. T. Kirii1eanu, 2 februarie 1926. 
60 Tiktin către G. T. Kirileanu, 19 aprilie 1926. 
61 H. Tiktin cMre G. T. Kirileanu,20 apriLie 1926; 
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cutiilor 62. Intre timp, spune Kiri leanu, SextiJ Puscariu a tinut o comunicare publică 
într-o şedinţă a Academiei, "vorbind cu meritate laude despre dvs." A urmat apoi 
şi o recomandare a regelui şi, în sesiunea generală "Academia v-a acordat un 
premlu national de 100000 lei". De asemenea, Sextil Puşoariu a hotărît să cum- 
pere pentru Muzeul limbjl române din Cluj "însemnata dvs bihliotecă şi fişele 
dicţionarului" 63. S-a văzut însă că biblioteca se vînduse mai' demult, iar despre 
"fişeI€" dictionarului nu avem nici o informaţie. 

Corespondenţa 'I'iktin-Klrâleanu se termină ],a această dată - iulie 1926 _. 
şi, ') dată cu ea, se incheie şi această contributte la istoria valorosului dicţionar 
de care m-am ocupat. 

62 G. T. Kirileanu către V. Bogrea, 8 iunie 1926. 
63 G. T. Kirileanu către H. Tik tin, 6 iulie 1926. 


