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INTRODUCERE
Cu titlul Istorie universală. Buda, 1800. Ediție de text,
studiu filologic și lingvistic, lucrarea de față are scopul de a
realiza o ediție de text a primei istorii universale publicată în
limba română, sub tălmăcirea cărturarului ardelean Ioan
Piuariu Molnar. Tema aleasă este o continuare a cercetărilor
începute în perioada studiilor masterale, cercetări care au avut
la bază editarea de texte românești vechi, cu un impact
important asupra limbii și culturii române. La sugestia
domnului profesor Eugen Munteanu, am ales să realizez o
ediție de text, însoțită de un studiu filologico-lingvistic, a unei
lucrări importante pentru istoria limbii și culturii române.
Scoaterea la lumină a unei astfel de lucrări ar putea prezenta
interes atât pentru specialiștii din domeniul filologiei și
lingvisticii românești, cât și pentru cei care sunt interesați de
domeniul istoriei universale, al geografiei și al onomasticii.
Un alt aspect care m-a determinat să aleg acest text a fost și
personalitatea traducătorului român, Ioan Molnar Piuariu,
membru important al Școlii Ardelene. Spirit enciclopedic,
Molnar s-a făcut remarcat atât în calitate de oculist, care era
profesia lui de bază, cât și ca jurnalist, filolog, chirurg,

traducător și profesor. Contribuția lui în domeniul filologiei
românești este una deosebit de importantă, el fiind autorul
unui dicționar german-român, a primei lucrări cu caracter
economic, Economia stupilor, precum și a primei gramatici
germano-române, apărută la Viena în anul 1788. Mai mult, el
este și traducătorul primei retorici, intitulată Retorică, ádecă
învățătura și întocmirea frumoasei cuvîntări. Acum întîiu
izvodită pe limba românească. Împodobită și întemeiată cu
pildele vechilor filosofi și dascăli bisericești.
Ca operație filologică, editarea integrală a Istoriei
universale a presupus realizarea unui studiu filologic în care
este prezentat contextul social-cultural, dar și relația cu
originalul din limba franceză și cu traducerea din limba
germană, precum și a unui studiu lingvistic în care au fost
evidențiate particularitățile acestui text la nivel fonetic,
lexical, morfologic și sintactic. Cea de-a doua parte a lucrării
constă în publicarea integrală a traducerii lui Molnar în
transcriere fonetică interpretativă.
Lucrarea de față este o ediție de text realizată pe baza
Istoriei universale a lui Claude Millot, tradusă de Ioan Piuariu
Molnar și tipărită în anul 1800. Volumul apărut la Buda într-o
perioadă foarte importantă pentru limba și cultura română
(sfârșitul secolului al XVIII-lea) este singurul volum tradus în
limba română dintr-o serie de nouă volume publicate în limba

franceză și 15 volume publicate în limba germană. Cercetările
care s-au făcut de-a lungul timpului asupra acestui text au
arătat că ediția din limba română este rezultatul traducerii
ediției din limba germană, traducătorul român aruncând câte
un ochi și peste ediția originală din limba franceză. Părerile
sunt împărțite când vine vorba despre ediția / edițiile pe care
Molnar le-a folosit drept sursă. În ceea ce privește ediția din
limba germană, cercetătorii au adus în discuție edițiile din
1793 și 1794 publicate la Viena. Comparând cele trei ediții
publicate în limba germană, am ajuns la concluzia că Molnar
a utilizat, cel mai probabil, ori ediția lipscană din 1777, ori cea
vieneză din 1793, el preluând o greșeală de tipar care a fost
corectată în ediția vieneză din 1794. Referitor la ediția din
limba franceză, s-a scris că Molnar ar fi tradus după o ediție
publicată la Neuchatel în 1795, ediție pe care am căutat-o
intens în toți acești ani, dar pe care nu am găsit-o nici în
biblioteci, nici în spațiul virtual. Comparând câteva versiuni
publicate la Paris, Neuchatel și Lausanne, am ajuns la
concluzia că Molnar a tradus, cel mai probabil, din ediția
publicată la Paris în 1788 sau cea din 1790.
Având drept model edițiile de text publicate în cadrul
colecției Fontes Traditiones, ne-am structurat lucrarea în mai
multe părți în care am prezentat cele mai importante
particularități la nivel traductologic, filologic și lingvistic. Pe

lângă studiile tradiționale (asupra traducerii, grafiei, foneticii,
lexicului, morfologiei și sintaxei), am realizat și un studiu
asupra onomasticii, ca urmare a numărului impresionant de
nume proprii și etnonime la care textul nostru face referire.
Ultima parte a lucrării noastre o reprezintă ediția propriu-zisă
în transcriere fonetică interpretativă.
Metodele de cercetare pe care le-am utilizat sunt metode
specifice cercetării, în general, și domeniului filologiei și al
lingvisticii,

în

onomasiologică,

special
a

(metoda

comparației,

inducției,
a

transcrierii

deducției,
fonetice

interpretative, a analizei și inventarierii termenilor). Una
dintre cele mai importante metode este metoda transcrierii
interpretative a textelor chirilice vechi. De-a lungul acestui
proces (de redare a slovelor chirilice în corespondentele lor
latinești) am avut, în mod constant, în vedere normele grafiei
actuale românești. Un asemenea proces ridică numeroase
probleme de interpretare, ca urmare a faptului că aceeași slovă
chirilică poate avea mai multe echivalente în alfabetul latin,
dar și că slove diferite pot avea valori fonetice identice. Pe
lângă toate aceste situații, nu trebuie pierdute din vedere și
multiplele inconsecvențe care au apărut din cauza scriptorilor
sau a tipografilor, precum și lipsa unei norme ortografice
explicite în perioada respectivă.

Din dorința de a reda textul într-un mod cât mai fidel, am
evitat, pe cât posibil, să facem modificări la nivel lexical și
fonetic (prin modernizări sau chiar arhaizări, pentru a face
textul să ”sune” cât mai vechi). Ca urmare a faptului că în
lucrare se găsesc numeroase neologisme din franceză, greacă,
latină și germană, am luat decizia să le redăm așa cum sunt ele
scrise în grafia chirilică (cu consoane duble, cu forme vechi
de plural sau fără modificări fonetice), pentru a demonstra
statutul lor de împrumuturi recente, neconsolidate în limbă la
vremea respectivă, așa cum reiese din următoarele exemple:
collaterali,

etablisament,

neinteress,

disinteressație,

president, methoduri, basis, fasis, scopos, professioane,
pometuri,

miluri,

disidemonicesc,

mappă,

arhivumuri,

mehanică, mathematică, theatrum etc. Ca o dovadă în plus, se
poate observa și inconsecvența traducătorului în scrierea unor
substantive cu forme duble de singular și de plural, de tipul
talentumuri / talenturi, metalluri / metaluri, comandă /
commandă, caracter / haracter.

Studiu asupra traducerii
Acest studiu a avut ca scop realizarea unei analize a
Istoriei universale tipărită la Buda, în 1800, sub tălmăcirea
cărturarului ardelean Ioan Piuariu Molnar, analiză făcută din

perspectiva traducerii (atât ca proces, cât și ca rezultat /
produs). Având în vedere tipul lucrării și subiectul abordat,
principala metodă de analiză utilizată a fost cea comparativă,
specifică acestui tip de studii. În prima parte a lucrării, am
făcut o scurtă prezentare a situației traducerilor de la sfârșitul
secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea în cele
trei zone de cultură: Transilvania, Moldova și Muntenia.
În cea de-a doua parte, ne-am propus să descriem succint
traducerea Istoriei universale în versiunea lui Molnar, nu
înainte de a plasa apariția versiunii originale în context și de a
prezenta câteva date despre viața și activitatea autorului
francez, despre versiunile franceze apărute de-a lungul
timpului, precum și despre viața și activitatea traducătorului
german a cărui lucrare i-a servit lui Molnar drept sursă
principală. De asemenea, am făcut și o scurtă prezentare a
biografiei intelectuale a traducătorului român (membru
important al Școlii Ardelene, spirit enciclopedic, cu o bogată
activitate în domeniul filologiei, al traducerii, oftalmologiei,
chirurgiei și culturii, în general), oprindu-ne asupra traducerii
de la Buda, din 1800.
Ultima parte a acestui studiu a constat în prezentarea unor
repere teoretice privitoare la domeniul traductologiei, în
general, a conceptului de traducere și a procedeelor și
strategiilor de traducere propuse în literatura de specialitate

națională și internațională. Totodată, ne-am oprit atenția
asupra principalelor studii care au la bază Istoria lui Millot
sub tălmăcirea lui Molnar și, în ultima parte, am prezentat
câteva dintre strategiile de traducere utilizate de cărturarul
ardelean.
Studiu asupra grafiei
Lucrarea este continuată de o notă asupra ediției și de un
studiu asupra grafiei, în care am prezentat fiecare slovă în
parte și valorile pe care le are în textul nostru.
Studiu asupra foneticii
Acest studiu a fost conceput ca o completare a studiului
anterior, cel asupra grafiei. Principalul nostru scop a fost
identificăm și prezentăm particularitățile identificate la nivel
fonetic. Am prezentat particularitățile fonetice din două
perspective: din perspectivă sincronică, în raport cu normele
literare și regionale de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar
și din perspectivă diacronică, prin raportare la normele din
perioada veche a limbii române, precum și la cele din
perioada modernă.
Analizând particularitățile fonetice ale Istoriei universale
tradusă de Molnar, am ajuns la concluzia că specificul textului

poate fi descris printr-un singur cuvânt: inconsecvență.
Numeroase sunt cazurile în care am identificat forme duble,
triple sau chiar multiple ale unuia și aceluiași cuvânt (pe
pagini diferite, pe aceeași pagină sau chiar în același
paragraf).
Studiu asupra lexicului
Acest studiu prezintă rezultatele cercetărilor pe care le-am
realizat la nivel lexical. Dacă, la nivel grafic și fonetic, textul
nu ridică probleme majore, la nivel lexical, am identificat
numeroase particularități lingvistice motivate, în special, de
faptul că textul a fost tradus și publicat în plin proces de
modernizare a limbii române literare. La fel ca numeroase
texte apărute în această perioadă, și textul nostru reflectă un
puternic caracter eterogen, în care elemente și fenomene ale
limbii vechi se îmbină cu fenomene ale limbii moderne. Am
tratat acest text ca document de limbă tot din două
perspective: sincronică, pentru a identifica și analiza termenii
neologici, și diacronică, pentru a prezenta cuvintele care astăzi
prezintă sensuri vechi sau puțin cunoscute pentru vorbitorii de
limbă română.
În ceea ce privește metodele de cercetare utilizate, facem
mențiunea că sunt metode folosite, în mod tradițional, în
cercetarea lingvistică și filologică. Pentru a facilita accesul la

text, am utilizat metoda transcrierii fonetice interpretative.
Din dorința de a reda textul într-un mod cât mai fidel, am
evitat, pe cât posibil, să facem modificări la nivel lexical și
fonetic. În urma analizelor noastre, am observat că, în textul
tradus de Molnar, se găsesc numeroase neologisme din
franceză, greacă, latină și germană.
O altă metodă utilizată a fost aceea a analizei și
inventarierii termenilor. În funcție de problema pe care am
abordat-o, am constituit inventare lexicale diferite: inventarul
neologismelor, inventarul gloselor, inventarul sinonimelor,
inventarul afixelor etc. În capitolul dedicat problematicii
schimbării sensurilor unor cuvinte și cel dedicat sinonimiei,
am utilizat o metodă clasică a lingvisticii diacronice, metoda
semasiologică. Când situația ne-a impus-o, am recurs și la
metode din alte domenii, cum ar fi metoda comparației.
Transcriind textul, nu de puține ori am identificat grupuri
de cuvinte al căror înțeles n-am putut să îl stabilim fără a
recurge la textul sursă german, bănuind că avem de-a face, de
fapt, cu niște calcuri din această limbă. Având în vedere
numărul mare de exemple de acest tip, am considerat că este
necesar să prezentăm, mai pe larg, această problematică și să
facem o comparație între formele din ediția românească și
cele din ediția germană. Tot în acest capitol am prezentat, pe
scurt, câteva aspecte referitoare la sinonimie, la fenomenul

glosării și la modalitățile de formare a cuvintelor identificate
în textul nostru. O atenție specială am acordat și cuvintelor cu
sensuri mai vechi și mai puțin cunoscute de către vorbitorii de
limbă română de astăzi. Metoda de analiză a fost similară cu
cea utilizată în analiza neologismelor. Am clasificat cuvintele
după

criteriul

etimologic,

le-am

prezentat

sensul

și

principalele atestări oferite în DA și DLR.
Studiu asupra morfologiei
Următorul capitol este dedicat studiului morfologic, studiu
în care am prezentat principalele particularități pe care le-am
identificat la nivel morfologic. Am întâlnit atât caracteristici
specifice limbii vechi, cât și cuvinte cu forme noi și forme
duble care traduc o clară tendință de unificare lingvistică.
Fiecare parte de vorbire a fost discutată împreună cu
categoriile gramaticale corespunzătoare, făcând, în mod
constant, referire la stadiul anterior al dezvoltării limbii și la
normele limbii române actuale.
În realizarea acestui studiu, de un real ajutor ne-au fost
lucrările lui N. A. Ursu și ale Despinei Ursu privitoare la
adaptarea neologismelor în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
articolele și volumul Gramatica limbii române vechi ale lui
Constantin Frâncu, lucrarea lui Ion Gheție Baza dialectală a

românei literare (pentru a observa etimologia, circulația și
frecvența anumitor cuvinte), precum și articolele din edițiile
coordonate de Al. Rosetti, Studii de istoria limbii române
literare. Secolul al XIX-lea, publicate în 1969.
Ținând cont de momentul apariției și importanța textului
pentru cultura română, precum și de tipul de analiză pe care ni
l-am propus, am abordat fenomenele lingvistice din
perspectivă sincronică, pentru a vedea circulația fenomenului
și în alte zone și a stabili dacă face parte din norma epocii sau
dacă este doar un fenomen regional, și diacronică, pentru a
stabili evoluția fenomenelor în comparație cu limba veche și
cea actuală.
Studiu asupra sintaxei
În acest capitol, ne-am propus să înregistrăm și să
analizăm

cele

mai

importante

și

mai

des

întâlnite

particularități ale Istoriei universale la nivel sintactic. Făcând
o comparație între versiunea românească și textul sursă din
limba germană, am ajuns la concluzia că traducerea lui
Molnar este fidelă versiunii germane, atât la nivel lexical (prin
crearea a numeroase calcuri, prin numărul mare de
neologisme cu formă sau etimologie germană, prin adaptarea
numelor proprii etc.), cât și la nivelul sintaxei.

În ceea ce privește sintaxa propoziției, este important să
facem mențiunea că aceasta se înscrie în tendințele epocii de
simplificare, de renunțare a modelelor sintactice vechi și de
impunere a unor modele noi, de origine latino-romanică.
Studiu asupra onomasticii
În acest capitol, ne-am propus să facem o analiză a
antroponimelor, toponimelor și etnonimelor identificate în
traducerea lui Molnar. Având în vedere conținutul cărții,
istoria celor mai vechi popoare ale lumii, inventarul de nume
proprii a fost unul foarte consistent și variat.
Studiul onomastic pe care ne-am propus să îl realizăm a
fost constituit din trei părți principale: un studiu dedicat
antroponimelor, un studiu dedicat toponimelor, adică tuturor
denumirilor geografic – topografice (nume de țări, de orașe,
de locuri, munți, ape așezări omenești, forme de relief etc.) și
un studiu dedicat etnonimelor, cu accent pe etnonimele
formate în limba română prin procedeul derivării.
Direcții viitoare de cercetare
Având în vedere limitările de ordin temporal, ne propunem
să completăm analiza noastră cu un indice complet de nume
proprii. După cum s-a putut observa în studiul nostru asupra
onomasticii și în textul transcris, traducerea lui Molnar

abundă în nume proprii, care mai de care mai interesante și
mai importante pentru cultura universală (nume vechi de
cetăți antice, nume de filosofi, strategi, scriitori, zeități,
regiuni istorice etc.) și considerăm că este foarte necesar și
util un astfel de demers, mai ales dacă luăm în considerare și
momentul publicării textului.
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