DIN ISTORIA DICŢIONARULUI ROMÂN-GERMAN
AL LUI H. TIKTIN
DE
CONSTANTIN
TVRCU
Acum,aproapedouăzecide ani, cunoscutulcărturar G. T. Kirileanu,care a
donatoraşulu!Piatra Neamţbibliotecasa de cea. 30000volume,de o excepţională
valoarepentrucultura românească,mi-a oferit prilejul de a cerceta şi copia, din
bogata sa arhivă, corespondenţaprimită de el ele la rnvătatul filologH. Tiktin,
între anii 1923-1931,precumşi alte acte pe care le-a adunat În legăturăcu problemadicţionaruluielaboratşi tipărit de acest învăţat.
H. Tiktinş-a născutla 9 august 1850,în Breslauşi a devenitcetăţeanromân,
locuindmulţi ani în Iaşi, undea fost profesorele limba'.germană. In ajunul primu)IUrăzboimondial,el a plecat la Berlinca trimis al Statuluiromân,în calitate
elelectorşi directoral Seminaruluide limbaromână,de pe Ungăuniversitateadin
capitalaGermaniei.
In lumeaştiinţificăe binecunoscut.
A publicatnumeroasestudii
de lingvistică,În revistelede specialitateromâneşi străine,precumşi cîteva cărţi
ele importanţădeosebită.Dar opera sa capitală rămîne al său! Dictionarromdngerman,a cărui istorie încercămsă o facem în aceste pagini.··
In anul 1919,H. Tiktin a fost ales membrucorespondental AcademieiRomâne1, în iunie 1926.acelaşifor i-a acordat"U'l1
premiuexcepţional"de 100000lei
pentrudictionar2. In 1928,a fost decorat cu medaliade. aur .Bene Merenti"3.
în septembrie1930,cînd Tiktinîmplinea80 de ani, presa a înregistratacest eveniment4. Iar la 13 martie 1936,Tiktin se stingeala Berlin,din fructuoasesa viaţă5,
In unele din scrisorilesale sînt şi cîteva informatiiautobiografice.
Merităa
fi semnalate,măcaracelea care 118vorbescdespre greutătilevietii lui, o dată cu
punereasa în retragerepentru pensie.Primea,,0 pensieridicolă"de 208lei, prin
BancaMarmorosch
Blankdin Bucureşti
6, şi - mai tîrziu, prin 1933-- "un ajutor"
de 95 mărci de la universitateaberlineză,Ia care se mai adăugau sumele mi1 I. A. Candreaşi Gh, Ademescu,Dictionarenciclopedicilustrat, .Cartea românească",Bucureşti,1926-1931,p. 1905,
2 G. T. Kirileanucătre 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 "Insemnăriiesene",I, 8, din 15 aprilie
1936,p. 3:16-338,
6 H. Tiktin către G. T. Kirileanu, 12 februarie1923şi 27 martie 1925.
An. Jingv.isi, li1., T. 19, p. 159-167,laşi, 1968.
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nim«ce cîştigadin traducerisporadice
7. In alte scrisorivorbeştedesprestmcalui
sufletească,despre obosealacauzatăde muncala dictionarşi dospreneajunsurrl..
bătrîneţelorpe care le trăia8. Prin 1924,el îşi vindusebibliotecapentru 20000
mărci,adicil80000(;lei9, spre a avea cu C(,trăi.
Restul scrisorilorprivesc dicţionarulşi multipleleproblemece s-au ivit În
calea realizăriilui, şi sînt adevăratedocumentece an a servi Ia istoria.acestei
Însemnateopere Iexicoqr
afice.
Din ulwlescrisori,şi de pe copertilefascicolelordicţionarului,
reiese cî această operăa Începuta se tipări în unul 1895,ca proprietatea autorului,dar cu cheltuiala MinisteruluiInstructiunii,la Imprimer
iile Statului10.Tirajul fusese stabilit
la aoooexemplare,din care 2500ale autoruluişi 500 ale ministerului,pentruinzestrarea bibliotecilorşcolare,precum şi ale institutel
or de cultură şi celor universitare.Pe măsură ce colile se tipărcau,erau grupate, broşate în Iascicoleşi
repartizatepotrivit destinatieide mai sus. Celee;
cuveniteautorului se expediau
CuseiSchmier
er din Galati,unde locuiauna din fiicelelui Tiktin,care le dopozita
într-o magazieimproprie11.Acolo s-au adunat toate cele 92 coli tipărite pînă la
anul 1916,Incă de la Început,din cele 250()exemplare,Tiktin a difuzat,Iascico
lă
cu fascicolă,un numărde :300exemplare,la diferiţiabonationorificisau C\1platiil.
Restulde 2200exemplares-a păstrat mai departela Galaţi.
Depozitulacesta a constituito problemădestul de greu de rezolvatşi iJ dat
naştere unei întinse corespondenţeîntre 'I'iktin,Casa Şcoalelor,C. T. Kirileanu,
Casa Schmicrer,MinisterulInstrucţiuniişi Inspectoratulşcolar Galaţi,începînddin
noiembrie1921şi sfîrşindla 29 ianuurie 1925.
Cu preluareaîntreguluimaterialpe seamaC(lseiScoalel
or, care printr-onouă
intelegerestabilităcu H. Tiktin în anul 1921,a devenitproprietaradicţionarului
13,
a fost delegatinspectorulşcolar din Galaţi14.Acesta a trebuit să facă o verificare
il existentuluişi să stabileascăo situaţie a materialuluitipărit. S-au găsit 2:3fascicole,numărullor variind între 1201-2157exemplare,precumşi 16 pachete cu
coli nebrosete,variind şi acestea Între 5()()-1017exemplare- mai adăuqîndu-s«
,iprefaţa pentruvolumulal II-lea,în 2076exemplare15.
H, Tiktln s-a aratat nemulţumitde această situaţie şi a cerut o Ilouiî. verificare, precizîndcă o lipsă atît de mare ]0 fasclcolunr. 18 (sfîrşitulliterei O şi începutulliterei.P) este inadmisibilă."DaciiinspectorulZaharian-a qresit numărătoarea, atunci s-a făcut o eroare la expediţiaelinBucureştispre Ga]nti, sau S-d
pierdut o ladă"1\ De ,lÎUc],în privmta eventualelorlipsuri,Tiktin. avea solutr.,
salvatoare: "exemplmelece ar lipsi se pot completauşor şi ieftin, prin procedeul
anastaticsau alt procedeusimilar"17.
In materialuldocumentaradunat şi ptbtrat de catre C;. T. Kirtloauu, care d
luat parte activă,după primulrăzboi mondial,la tipărirce volumuluit11III-ledal
acesteiopereIcxicoqruflce,
se află şi o notiţă autoqra+davînd următorulconţinut:
,;Ln octombrie1912am primit Ioscicoladin DicţiorrerulTiklin, core se slîr$eşfecucuvîntuJ pristos.A mai ieşit alta iascicolăsG. T, Kirilaanu".
.. 7 Tiktin către N. Iorga,26 iunie 1933şi N, Iorga, }\llemolii,
Vll, Bucureşti,
1939,p, 94.
1)H. Tiktincalre c:. T. Kirileanu,21 mai 1.924,
7 iulie 1925şi 20 noiembrie1925.
9 Not.dC;.T. Kirileanu,din 18 martie 1935.
H. Tlktincătre C. T. Kirilecunl,
27 oclombrie1924.
11IL Tiktincătre C. '1'.Kiri1CtlllU,
3 mai 192:3şi către Jninistru]Romiiniei
din
Berlin,17 iauua.rie1922.
12H, Tiktincătre C;,T. Kiri1eanu,15 iunie 1924.
n H, Tiktin către Casa Schmierer,22 noiembrie1921.
14CasaŞcoalelo[ către Inspectoratulşcolar (alaţj, 20 decembrie192:3.
15ProcesulVNbulde primireamaterialelor(3 mai 1924).
16FI.Tiktincătre G. T. Kirileanu,21 mai 1924.
17H. TiktilldUre G. T. Kirileanu,27 octombrie1923.
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"Săptămînaviitoare va ieşi fasci.colaurmătoare.S::.Alexandrescude .la Direcţia MonitoruluiOficial.20.Ienuerie1914".
Acesta era deci stadiul lucrărilorde imprimare dictionaruluil,a Începutul
anului 1914.Din indicaţiilede pe copertilefascicolelor"
.cums-a arătat, reiese că
lucrul se începusein anul 1895,iar din nota de mai suslS,se constată pînă în
octombrie1912se tipăriseră20 de Iasclcolopînă .la cuvîntul"pristos.",.
Deci,ÎIl 1-8ani St;;tipărisevolumul1 (fascicolele1-"8,cu 498 pagini,plus 42
numerotatecu cifre Iatine],între anii 1895-1903.19;,
şi volumulal II-lea.[fescicolc'le 9·-18, cu pagiliiJE;499-1102.
plus 3 nenumerotate),Între anii 190p191L De
asemenea,au mai fost tipărite.pinăîn octombrie1912şi Iascicolel
o 19<şi 20, din
volumulal III-lea.
In anul 1913activitateula dicţionara fost întreruptă,cum se lntîmplasfeşl
rntrc anii 1903--1906.
Lucruls-a reluat, s-a precizatdeja, la Începutulanului.1914.
Din acest an şi pînă în 191fJs-au mai tlpărlt colile 8192, care formeazaIasclcolele 21,22 ş123,precumşi colile93 şi 94(:[1care se începefascicoladublă24-2.520.
Acestedin urmă două coli se pretlndeavde către tlpoqrefiecă sepierduseră În
timpulocupaţieigermane.TiktlnInsă declaracă are cîte un exernpl
ar din.fiecare,
precumarc şi restul textului,fie în corecturi, fie in manuscris.G. T. Kirileanu,
făcînd însă cercetări,a găsit la MonitorulOflcial cele două.coli.şi.a comunicat
"ştirea bună" lui Tiktin, la 20 octombrie192321,
Dar timpultrecea în tratatiVeşi"corespondenţă.
Trecuserătrei ani de la reîncepereadiscuţiilorşia.bia in luna mai 1924se reluase lucrul. "Tiparul merge
încet" scria Tiktin lui··G. T. KirikaJlu22•Totuşi,după îndestul«eforturi, totul a
fost gata abia În dccembr'is1925şi G. T. KiriIeanuscria --- ca ultimă.piedică-despreqreutăţi1e.întîmpinatala tipărirea titlului pentru volumulal III-lea23.Trebuie.să .observămaici căfascicolele 19-21 tipărite în 1912şi Iascicolele22-25,
tipăriteîn 1914,au coperţidatate cu anul 1924,iar din 1925sînt copertiletescicolelor duble26, 27 şi 28, 29, tipărite chiar in acest an24.
1n concluzie,volumul al Hl-Iea cuprinde fascicolele19--29,cu paqina!ia
110:3·-1334
plus 4 pagininenumorotate
şi 11 numsrotato cu cifre :latine.Totalu'lcolilor
numerotate
este
117,
Dar
scăzrndu-se
care nusau
completează
urrelo
coli
finale şi adăuqîndu-socele nenumerotatopaqinll«
de la început,
numerotate
cu cifre
latine, găsim118şi 3/4 coli peste tot.
a dată făcute aceste precizărideordin tehnic, trecem:(d artaliza)restuluide
<corespondenţă,
din care se desprindeefortula doi oamenipasiorfaţipsntru cultura
şi limba română,sprea duce la capăt o operă.de mare interes stiintlfic,ce arii
putut altfel rămîneneterminetă.Aceştiasînt H. Tiktin5i G. T. Kirileanu.Dinpăcate G. T. Kirilaanu a oprit foarte putine copii după scrisoriletrimise. Dar din
textul celor pritnite·.
de la. Tiktin,ne. putem.da uşor seama.de. Interesul.i.si:
de stăruinta
ducerea la bun sfirsit a openimerituos111ui'
român.lui. noobositatpentru
.
'.!in'gviSt
. La 8 decembrie.1920,fI. Tikti!llinterveni5'fla Iniprimerii1e
Statului pentru
continuareatipărlrii·dictionarulw.i
său, întreruptăitimpde cinci ani din cauzap!,ic
mului război mondial.Directia generală a Monitorului00da1, oa'te administra
18Nota G. T. Kirileanuşi C.. Alexandrescu,
20 ianuarie 1914.
19Socotimcă trebuiesa notămaici că acest întîi volumcuprinde pagihiie
475,-498un suplimentpentru cele trei litere (A, B, C) din volum.
20H. Tiktin către G. T. Kirileanu,6 septembrie1923.
21FI. TiMin călre G. T. Kirileanu,27 octombrie19TI.
22H. Tiktin către G. T. Kirileartu,21 mai 1924.
23G. T. KitileanucătreH. Tiktin,12 decembrie1925.
24Acesteprecizărireies din corespondenta
Citată,dar le.am găsit 'li pe exemplarul lui G. T.Kirileanu, care a JJJ:odificatdatti
de.1924 în 1912sau In 1914,
după caz.
!1
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Imprimern.leStatUilui,i-a răspuns peste o jumătate de an25, că atelierele sînt
supraîncăroatecu ccmeuziale autorităţilorStatului,că lipseşte hîrtia necesară
şi dinu mai poate trimite o a doua corectură; din nevoia de literă zatul a fost
desfăcutşi nu mal dispunenici de manuscris,acesta fiind trimis Casei Schmierer
din Galati.
Nemulţumitcu acest răspunscum era şi firesc - H. Tiktin s-a vadresat,
la 29 octombrie1921,MinisteruluiInstrucţiunii,iar Casa Şcoalelorîi răspunde26
că. "MinistEmll
a tncuvnntatimprimarea·
lucrării in condiţiileurmătoare:
1. Lucrareadevine proprietateaexclusivăa Casei Şcoalelorcare va avea
dreptul să publice din ea oricîte ediţii vor fi necesare,fără ca dvs. să aveţi
dreptul la altă indemnitatedecît plata corecturilortipografice,care va fi stabilită prin decizie.
2. Onorarul ce vi se acordă pentru această lucrare va fi de lei 300 pentru
fiecarecoală de tipar a 16 pagini.
.
3. Pentru coalele de la 1-93, apărute pînă acum,în număr de 2200exemplare, pe care le veţi preda CaseiŞcoalelor,vi se acordă acelaşionorar.
4. Plata onoraruluicuvenit pentru coalele tipărite se va face după luarea
lor în primire,iar 'a celorce urmeazăa se imprima,după apariţialor.
5. Din numărulde exemplarece se va imprima,Casa Şcoalelorvă acordă
un număr de 50 exemplareîn mod qratuit Şi vă vinde încă 250 exemplarecu
pretul net al lucrării".Pentru incepereaimprimăril,i Se cere lui Tiktin acceptarea
acestorcondiţiişi manuscrisullucrării în continuere.
Filoloqulcomunicăimediatcă acceptăcondiţiilestabilite"cu singurarezervă"
ca să se întrebuinţezeaceeaşi hîrtie bună, satinată, căci .,un dicţionarnu este
menit,ca o certe de şcoală,a fi aruncatdupă 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",trebuinda se tipăr,i din nou. De asemenea,trimitepaginilemanuscrise
41--140pentru H!tera"TU,cuvintele"tamazlîc-tîfnă",
Partea lucrării dintre coala
94 şi acest manuscrisse află sub formă de corectură,în miirsilezeţaruluiPrască
şi i le-a dat personal"acumcîteva săptămîni".(DeciTiktin fusese cam pe la 1
noiembrie1921În Bucureşti).In sfîrşit, el mai precizeazăcă paginile141--882din
manuscris,vor f tnimiseImprimerie!treptat-treptat,spre a nu se pierde Şi spre
a mai putea fi revizuite27.
Peste cîteva luni, Tlktinse adreseazăministruluiRomânieila Berlin,Iăcindu-i
un mic istoric al dicţionaruluipînă la 1914,şi rugîndu-lsă intervinăpentru accelerarea Iucruluişi achitareadreptuluide autor de 300 lei de coala tipărită (94
coli)28.
La o scrisoarea lui G. T. Klrtleanu,din 17 ianuarie1923,Tiktin li răspunde
că îi va restituisau plăti exemplaruldin dicţionardat lui 1. Brăteanuşi îi cerepentru biblioteoaSeminaruluidin Berlin - lucrarea lui Gh, Adamescu(Conitibutiune la bibliografiaromânească,fascicolaI, 1921 şi Iascicolaa II-a, 1923),
In sfîrşit,îl mai anunţă că a primitde la Casa Şcoalelorcorectura"pentruvre-o
patra coaie"după zatul cules in 191629,
Totodatătrimiteşi o listă sumarăa scrierilor sale (Opere,studii publicateîn reviste, conferinţeşi dări de seamă) spre
a fi inseretevpe o pagină a dicţionarului,sub titlul "De acelaşi autor", ceea ce
nu s-a mai făcut.
.
Neliniştitde tăcerea MinisteruluiInstrucţiuniişi a Casei Şcoalelor,care nu-i
răspundeaula interventiilesale, TikbinsomeazăMinisterulsus-zis să Înceapă
"executareaconvenţieidin 14 noiembrie1921şi anume: procurareahirtiei necesare, tipărlreamanuscrisului,
plata dreptuluide autor În sumă de 27900lei prin
25DirecţiaMonitoruluiOficialcătre H. Ttktin,5 mai 1921.
26Casa Şcoa1elorcătre H. Tiktin,adresa din 14 noiembrie1921.
27H. Tiktin către minister,22 noiembrie1921.
28H. Tiktin către ministrulromân din Bellin, 17 ianuarie ]922.
29H. Tiktin către G. T. Kirileanu,12 februarie1923,
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BancaMarmor
osch B1ankdin Bucureştişi ridicareacolilor de la Galati30.Trecuseră doi ani şi Iucrurtiestăteau încă pe loc...
Imediatdupă aceasta,Tiktin adresa şi lui G. T. Klrrlcanuo scrisoare,exprimîndu-şibucuriacă regele s-a interesat de mersul Imprirnăriidictionarului,întrerupt de 7 ani. In acelaşitimp el îşi arată nemnltumir
ea faţă de comportareaCasei
Şcoale
lor, care nu pornealucrul, dună ce i-a cumpăratmunca de pînă acum pe
un preţ pe care J-ar fi obtinutdacă vindeacele U3de coli "ca maculatură"
31.
Kirileanui-a scris după aceasta două scrisort- una. la 14 mai şi alta la
31 august 1923.Tiktin se arată mulţumitde hotărîrea Ministeruluişi a Casei
Şcoalelorde a schimbatipoqrafia. (Se Încheiaseun contract cu tipoqrafl
a "Gobl
Iii" din Bucureşti
32,cu'1450lei coala de 8 pagini,broşatulfără coperţi33).Urmează
indată altă scrisoarecătre C. T. Kirileanu,ca răspunsvia rîndurile acestuia din
14 septembrie,recunosclndcă s-a făcut "un pas înainte" şi îi trimite coala 93 şi
manuscrisnou. De asemenea,îl roauă să aibă Urijă a nu i se schimbacalitatea
hîrtiei la dricHonar
34.
Din nou Kirâleenuîi scrisesela 20 octombrie1923"veşti bune şi vesti releu.
Vestearea a fost retragereaofertei Gobl,Tlktin rnărturisest
e că lmprlmeniile
Statului I-au decepţionat."Dad i-au trebuit acestui institut aproape 20 de ani
(189S--1914)
pentru a tipări 94 coli, care mai este speranţaca el să terminelucrările cît voi mai fi în v'iată? Căci, în afară de cele 94 coli, mai sînt 20-25 coli
de tipăritşi eu am trecut de 73 ani! După moarteamea cine va mai inqrl]!de
soarta lucrării mele? Cine va fi în stare să facă corecturile?Cine să scrie prefata la volumulIII?Cinesă înjgheberegistrulalfabetical izvoarelornoi de care
m-amfolosit?". In continuareTikin se UÎndeşteşi la o altă soluţie.Să renunţe
10 Casa Şcoalelorşi să vîndă dicţionarulunui editor particular.El propuseEditurei CulturaNaţională,cu care a vorbit în principiuşi se arătase dispusăla
această înteleqere.Nu i s-a trimis însă contractulproiectat.Se temea totuşi că
schimbereaar cere multă pierdere de timp şi lăsă pe G. T. Kirileanusă hotărască singurcalea cea mai bună de urmat.Dacă lucrareava rămînemai departe
la ImprimeriileStatului,îl ruga pe Kirileanusă stăruie a se incepe lucrul neîntîrziat şi să fie însărcinatPrasca a culege textul, poate ajutat şi de altcineva,
dacă va fi bun cunoscătora celor două limbi.şi ambii să se ocupe exclusivcu
dicţionarul
35.
Laasupra
aceasta,
G. discupii
T. Kiri.leanu
a răspuns
6 şi lacolaborâror
9 nc4embrie
1923,dînd
relaţii
unei
cu profesorul
V.laPîrvan,
la conducerea
EdituriiCulturaNaţională.Tiktin credea că acesta nu cunoşteacorespondenţaîn
legăturăcu problemadicţionarului,din care ar Ii văzut că prin oferta din 5 iulie
1923,cedarea întregii lucrări se făce'a în condiţbiiestabilit« cu Casa Şcoalelor.
Decicu ridicolasumăde 300lei coala de tipar! TotuşiTiktinnu voia 5-0 rupă cu
Cas.aŞcoalelorînainte de (\ încheiaun contractcu CulturaNaţională.El ală,tura
la scrisoareacătre Kirileanuun conceptde contract,si-I ruqa să-I prezinteacestei edituri,nutrindchiar speranţacă ea îi va oferi condiţiimai avantajoase
36,Pe o
carte de vizită ulterioarăse află următoarelecifre: ,,50000lei pentru toate colile
tipărite şi cite 500 lei onorar pentru fiecare coală ce se va tipări în viitorH•Iar
mai jos Ullscurt autografal lui G. T. Kirileanu;"La 27 noiembrie1923,mi-a adu5
contractulinstitutuluiCulturaNaţionalăpentrudicţionarulromâno-german
de H. Tiktin"37.NoHecondiţiierau deci ma'lavant'ajoasE'.
30H. Tiktil1către Mini.stfrulInstructiunii,7 mai 192.:J.
31H. Tiktin către G. T. Kirileanu,8 mai 1923.
32H. Tiktin către G. T. KiriIeanu,fi septembrie1923,
33Notă G. T. Kirileanu,31 august 1923.
34H. Tiktin către G. T. Kirileanu,lU septembrie1923.
35H. Tiktincătre G. T. Kirileanu,2'7octombrie1923,
36H. TikHncătre G. T. Kirileanu,18 noiembrie1U23.
37Nota din 27 noiembrie1923.
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o dată cu aceste demersuri,Kirtleanufăcuseşi o cerere către MinisterulInstrucţiunii-- din partea lui Tiktin-- pentrurenuntareala dreptulde continuarea
tipăririidicţionaruluispre a fi trecut la Cultura Naţionalăşi, în acelaşitimp, trimise lui 'I'ik.tin,la 23 noiembrie,contractulîncheiatcu EdituraCulturaNaţională38.
Acestadiu urmă li răspundeplin de multumire
39,pentru "abilitateaşi neobosnnla
în conducereatratativelor".El îi restituiecontractulIscălit,precumşi o cerere cii.
tre Minister40şi o scrisoarecătre Casa Schmiererdin Galaţi.
A fost Îu:săbucurieîn mînă străină,cum ar spuneTâktin,Ministerul"se încăpăţîneazăa termineel lucrarea".Case Şcoalelor,pe de altă parte. a v,enit"cu
scuzepentru trecut şi promisiunipentru viitor".in continuareIilologulse întreabă
dacă trebuie sau nu ,;ă ceară reziliereacontractuluiprin justiţie1 "Ce mă sfătuieştisă.fac?""Să mă supunî " Eu ştiu că dvs."vă veti face luntre şi punte pentru
cu tiparirea să se efectuezecît mai repede".Dar toate străduinţele"de a urni
carul din loc" nu vor fi zădarnice?Nu uita să aminteascănici grija pentru hîrtie
de acelaşiformatşi caktate şi pentru literă nou turnată căci cu cea veche,uzată,
nu se poate tipări o lucrare filologică"în cere o sinqură literă nedesluşităstrică
tot înţelesul";precumşi grija pentru zeţari cunoscătoriai limbii.germane41.Inc.i
o dată, toată nădejdeaşi-o pune în şlăruinţalui Kinileanu,
"care-şijertfeştemunca
şi timpulliber pentru o cauză străină".
La 16mai 1924,CasaŞcoalol
or a emismandatuleleplată in sumade 20000lei,
pentru colile tipărite pînă la 1914,desigurun aconto 42.Pînă la 21 mai, Tiktinnu
primiseîncă acest aconto.El scrie lui Kiiileanu că "de la un timp încoacemersul
Iucrărilor de tipărirelasă multde dorit.Pe cit văd nu se mai ocupădecît un singur
1.E-'ţar
şi încâ unul care nu ştie boabă nemţcască(nu d. Praşca).Vă puteti închipui
ce muncăîmi dau corecturile!Atît zatul cît şi tiparul ÎnainteazăÎncetdetot"43.
În iurrie 1924.
Tiktinconfirmă
pn'mlrcaa două scrisoride la C.T.Kirileanu(din
2Gmai şi din8 iunie)."Constatcu adîncărecunoştinţă
neslăbitulşi neobositulzel ce
deslăşur
aţi, pentrumineşi lucrareamea".Se tipăriserăopt coli noi "cit se poatede
bine". Spera că şi corecturilc viHoarese vor lucra mai bine şi mai repede.A
primit şi banii prin Marmor
osch Blank-- :193mărci! ,,0 nimicătoată în raport
cu valoarca obiectului.Chestia onoraruluiar trebui dezbătutădin nou, căci nu
mi se poate pretinde să dan degiabamuncamea de 30 de ani"! In continuare
discutăchestiuneaabonatilor.vreo 250--;100.
Trebuiasă le furnizezerestul, de la
coala 93 şi pînă la sfîrşit. Convenţiadintre MinisterŞi autor nu prevedeanimic
În această privinţă.Ca să nu mai fie obliqat să-şi cumperepropria carte, Tiktin
propunesă renunţe la cele 50 de exemplareqratuite. care socotite a 115 coli
exemplarul,fac 5750coli în total, dîndu-ioseîn schimbgratuitnumaicolile 93---115,
adică 23 coli, care pentru 250 exemplarefac tot 5750coli. In acest caz ar fi
avantajutoernbalepărţi, Mai cere ca aceste coli să fie brosete în fascicolede
4---8coll şi expcditi« lor 1<1librarul Otto Harrassowitzdin Lipseasă se suporte
tot ele minister41.
Peste două luni, Tiik
tin întreabă pe C. T. Kirilcanuce răspun, a dat Casa
Şcoalclorîn problemaabonatilorşi îl anuntă cii a primit revizia la două coli'5.
Întîrz;ierileele care a fost adesea nemultumitTiktin,nu s-au datorat numaitipoqrafiei, ci şi lipsei de hîrtie. O informaţiene arată că la 1(-ifebruarie1924li-au
comandatla "Ofliejulde hîrtie" 16500coli hîrtie velină nr. 8, de 40 kg mia, şi
38H. Tiktin către MinisterulInstn1cţiunii.
:l0 noiC'mbire
1923.
3, H. Tlklincătre G. T. KirHeanu,5 decembrie1923.
40CereIEalui H. Tiktin către acelaşiminiSter,5 decembrie1923.
41H. -nKtin cître G. T. KinlerlllU,
27 decC'mbrie
1923.
42Nota G. T, Kirilemm,cu data indicată.
43H. Tiktin către G. T.. Kir;ileanu,
21 mai 1924.
,1li. Tiktil'.ctitu C. T. Kirileanu,15 iunie 1924.
45H. Tiktill către G. T. Kirileanu,14 august Hl24.
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3000coli hîrtie bleu pentru copertă,de 60 kg mia. La 17 august 1924nu Se furnizaseîncă această cantitate46.
Un nou an se deschideapentru corespondenţadintre Tiktin şi Klrileanu.Dar
un an fructuos.Se tipărise fascicola24-25 şi Tiktin cerea Casei Şcoalelorsă i
se expedieze50 exemplare,direct libraruluisău din Lipsea.In ultimele2-·3 luni
nu s-a mal tipărit lnsă nimic, iar Casa Şcoalelornu-i dădea micio expbicatle.
Kirileanufăcuse şi el o lungă pauză, probabilneputîndu-Icomunicanimic bun.
Vorba Evanqhe
liel, spune Tlktin: "Din prtsoslntainimii qrăeste gura"47,
C. T. Ktri.leanunu întîrzie cu răspunsul48.Spunecă, în ultimultimp, a fost
"ca frunzabătută de vînt şi dusă de valuri". Inqrljirea unui frate greu bolnav,
mutareadin apartamentpentru reparatil, venirea unor "noi sarcinipe cap", toate
au contribuitca să-I împiedicede la unele îndatoniri.fntreruperea'tipăririis-a
datoret "îmbulzeldi
lucrărilorcu preqătlraabuqetuluipentru 1 ianuarie".Fascicola
24---25n-e fost încă transportatăde la Imprimeriela Casa Şcoalelor,nefiindterminat broşatulei. In sfîrşit, mai arată că a cerut sprijinullui I. Brătianu pentru
dictionar.
Tiktinrăspundela această scrisoareşi la o alta din 2:3mantie49.Se bucură
ele promisiunilelui 1. Brătianu.De o jumătatede 'an n-a mai primit nimic de la
Imprimerie,deşi corecturilecolilor 106-108 le-a trim's demult! Stăruie din nou
asupra celor 300 exemplaredin fasoicula24-25, pentru abonaţii vechi, biblioteci.
savanti etc... "E o chestiunearzătoarepentru mine"r Casa Scoalelor,prin administratorulGh. Alesseanu,vorbeşte despre dsscompletareaexemplarelor,ceea ce
nu e just, fiindcăla predareacolâlorvechi. tipărite pînă La 1914s-au descoperit
lipsuri,astfel că desr-ompletareu
unor exemplareeste inevitabilă.Cu această.oca,
âe aminteştede renuntărilela care este dispus: cele 50 exemplaregratuite,orice
plată ulterioară de onorar. chiria maqazlci din Galaţi, rostltulrea chehuiclilor
pestele pentru corecturiexpediateşi cele 2500 (,xempla'l'e
drept de autor după
vechiulcontract! Cele 300 exemplaredin Iascicol
a 24-25 cere să-i fie expeddate
la Lipsea- llbrăria Harrassowitz,
Ouerstrase 14. Urmeaza,imediatabtă scrisoare50,
prin care Tiktin vesteşte lui Klrileenu,"minuneaminunilor",adică.primireacoalelor 106--108tipărite,şi corecturi.pentru coala 110. "Mai răsuflu'U. Peste două
luni însă, acelaşi îşi exprimă.nelinişteapentru lunqa tăcere 11harnicului corespondentdin Bucureşti
51.
Se vede că G. T. Klrâleanua răspuns,dlndu-işi suqostlade a face o nouă
cerere catre Alesseanu,directorul Casei Şcoalelor,în probma celor 300 de
exemplaredin dubla fascicolă24-25 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 cuvintulzgău înainte".Se teme să nu se fi strecurat
in nişte hirtii vechipe care le-a vindutIiatelal! Va trebui săl scrie din nou, dar
în starea sufleteascăîn care se află din cauza dificultăţilorce le întîmpinacu
problemadicţionarului,
nu ştie de va găsi energianecesarăsă se apucede lucru52.
Pe această scrisoareKiril,eanua notat: i s-au aprobat cele 300 exemplare;N.
!or9a a evocatÎn Parlamentfigura invăţatuluiTiktill; articol apărut în "Adevărul
literar şi aTitistic"
din 29 martie J936; criticadicţionaruluiTiktin,de A. Philippide,
in "Specialistulromân", extras din "Viaţa românească"
.. ,
Peste o lună altă scrisoare53.Tiktin spune lui Kirileallu:"după aUtea luni
cu cerul acoperitde nori întunecaţi,amen1nţători,
o rază de soare dătărloarede
46Nota G. T. Kirileanusub data indicată.
47H. Tiktin către C. T. Kirileanu,5 ianuarie1925.
48G. T. Kirileanucătre H. Tiktin,29 ianuarie 1925.
49H. Tiktincătre G. T. Kirileanu,27 martie 1925.
50H. Tiktincătre G. T. Kiri1eanu,
31 marh,e1925.
51H. Tilctincătre G. T. KiriJeanu,22 mal 1925.
52H. Tiktincătre G. T. Kirileanu,9 iunie [925.
53H. Tiktincătre C. T. KiriJeanu,7 iulie 1925.
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viaţă! N-am cuvintepentru a-mi exprimaadinca mea recunoştinţă.Dar vă puteti
face o idee de ceea ce simt, dacă vă gîndiţi la sentimenteleunui tată, faţă de
salvatorul copiluluisău iubit"! Anunţă că a găsit manuscrisulrătăcit şi ti va
expediaîn cîteva zil«, după revizuire.Între timp, Iibrarul din Lipscaa primit şi
el cele 300exemplaredin Iasclcolcle24---'25
şi 26--27şi a plătit transportulpostal
46,75mărci. Presupunecă e o eroare ;,iicere restituireaacestor bani54.Ulterior
întreabădacă s-a terminatfascicolafinală,28--29,pentru care a dat de mult bun
de imprimat.Nva primit corecturafoii de titlu pentru volumulal III-lea. lmprojurărfleI-au sil1itsă 'renunţela ideea unui suplimentla dicţionar,prin oare "ar fi
îndreptatgreşelilesi ar fi umplutlacunelenumeroase",inevitabilela 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 46,75mărci de
către Casa Schenker
55.
Peste 10 zile, Tiktin scria din nou, confirmîndprimireaunei scrisoridin 25
noiembrie.Afirmă că a trnmlsmodelulde titlu pentru.volumulal treilea, mai
demult.Trimiteacum un alt exemplar,la care a adăugatun motto. Prefaţă n-a
mai scris, neavînd ceva de scris de importanţădeosebită.Ftxoază10cullistE\ia
II-a de prescurtari"după cele R pagini ocupatede titlu"56.
In prima decadă a lunii decembrie,ultima coală el dicţionaruluia fost tipărită. G. T. Klnlleanuinainta o cerere la Casa $cO'ale10r,
spre a i se da 7 exemplare din ultima fasciculă (28:-29),pentru următoareledestinatii: 1. Brătlanu
prim ministru,Muzeullimbii românedin Cluj. profesorV. Bogrea,profesorDrăgan, profesorD. Russo,BibliotecaPalatululşi G. T. Kirfleanu
57.Apoi eI sede lui
Tiktin, confirmîndcee trimise la 1 decembrie1925şi informîndu-lcă adrninistratorulCasei Şcoalelorhotărîsea nu mai tipări foile de ,titlu pentru volumulal
III-lea.. "M-amsilit în 'tot Ielu.lsă-i fac să întclcaqănccesltatea foilor de titlu.
In ce privestelista a II-a de prescurtări,ea va rămîne la finele volumuluispre
a nu se mai detaşa din cuprinsulultimeicoli, ceea ce nu s-a întîmplat,ci a fost
pusă la început.Klrilcanuil mai Inforrneevă
pe Tiktln ca a vorbit cu 1. Biariu,
cu Lapedatuşi alţi membriai Academiei
.şi toti sînt de părere ca. acest dictionar
trebuiecinstit eu cel ma; mare premiual Academiei
58.
La aceastăscrisoareTiktin mulţumeştelui G. T. Kinileanucă a reuşit să. se
tipăreascăfoai.ade titlu pentru volumulal III-lea.A primit Şi banii restituiţide
Casa Schenkerpentru trensportulfascicolelorIa Lipsca. Aşteaptăcu multă nerăbdare..ultima fasctcolăa dictionaruluâ
59."Ce 6-a întîmplatcu ultima fascicolă
?",
întreabăel. după o lună jumătate60.A doua zi o nouă scrisoarelua drumulBucureştilor.Tiktin primiseo scrisoarede la Kirlleanu, prin care îl Vesteacă i s-au
expediat300.exemplaredin ultima fascicolăa dicţionarului."Aş-adar visul vdetii
mela s-a îndepJrinlt
şi meritul de a fi adus realizarealui, nu eSitemai puţin al
tlvs.: decît al meu". Ti mulţumeştecu recunoştinţăpentru sprijinulpreţios dat i
pentrumodulGUma ştiut să învingătoate dlficultătile ce s-au ivit61.
Dar rolul lui Kirtlcanu
..nu se termlnase.El trimitea profesoruluiV. Boqrca
dela. Cluj, o. frumoasăşi interesantăscrisoare.în care îi expuneafrămîntărilece
au avut loc .În Academiei în legăturăcu propunereade premierea Dicţionarului
Tiktin,abia terminatde tipărit. însă la secţia filologicănu era un asemeneapreIIliu,
iar pel
demotive
100000
lei de la Era
secţia
istorică
nu putCia
fi dat
din cauza
opoziţiei
lui Iorgţt,
din
obIective.
destinat
istonicilor.
S-a
hotărît
amînarea
dis·
54H. TilctiI!către G. T. Ktrileanu,27 august 1925.
55H. Tiktin către G. 1'. KirHeianu,
20 UOicllibhie
1925.
56H. Tilctlncătre G. T. Kirileauu,1 decembrie1925.
57Nota G. T. Kirileanu,fără dată.
58C. T. Kirileanucătre H Tiktin, 12 decembrie1925,
59FI. Tiktin către C. T. Kirii1eanu,
2 februarie1926.
60Tiktin către G. T. Kirileanu,19 aprilie 1926.
61H. Tiktin cMre G. T. Kirileanu,20apriLie1926;

BDD-A1558 © 1968 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.203.51.48 (2023-01-10 01:28:25 UTC)

9

DICŢIONARUL
ROMÂN-GERMAN
ALX.UT
a, TIKTIN

1157

cutiilor62.Intre timp,spuneKirileanu,SextiJPuscariua tinut o comunicarepublică
într-o şedinţăa Academiei,"vorbindcu meritatelaude despre dvs." A urmat apoi
şi o recomandarea regelui şi, în sesiuneagenerală "Academiav-a acordat un
premlunationalde 100000lei". De asemenea,Sextil Puşoariua hotărît să cumpere pentru Muzeullimbjl române din Cluj "însemnatadvs bihliotecăşi fişele
dicţionarului"
63.S-a văzut însă că bibliotecase vînduse mai' demult,iar despre
"fişeI€"dictionaruluinu avemnici o informaţie.
Corespondenţa
'I'iktin-Klrâleanu
se termină ],a această dată - iulie 1926_.
şi, ') dată cu ea, se incheieşi această contributtela istoria valorosuluidicţionar
de care m-amocupat.

62G. T. Kirileanucătre V. Bogrea,8 iunie 1926.
63G. T. Kirileanucătre H. Tiktin, 6 iulie 1926.
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