
Lexiconul slavo-român al lui Mardarie Cozianul 
- operă a unui gorjean -

Cosmin Vtlău 

Cultura veche românească a slujit nevoilor spirituale ale poporului. 

Operele rămase ne sunt mărturie ale preocupării înaintaşilor noştri în domeniul 
cultural şi până acum lucrările lor - în manuscris sau tipărite - s-au păstrat cu 
sfinţenie grija persoanelor în mâna cărora s-au aflat fiind foarte mare. 

Dacă în activitatea culturală avem reprezentanţi din mai toate părţile 
ţării nu trebuie să neglijăm activitatea culturală a gorjenilor de pe rodul muncii 
cărora au rămas până astăzi lucrări de o valoare inestimabilă. Nu vom menţiona 
pe cei care au activat în domeniul cultural dar vom atrage atenţia asupra unei 
persoane şi a muncii sale - monahul Mardarie Cozianul. 

În istoria culturii româneşti Mardarie Cozianul este cunoscut ca fiind 
autorul unui Lexicon slavo-român şi tâlcuirea numelor din 16491

• 

În cele ce urmează vom face o dare de seamă asupra lui Mardarie 
Cozianul şi a operei sale. 

Persoana lui Mardarie Cozianul 

Nu cunoaştem anul naşterii sale, nici familia. În orice caz în 1649 când 
a redactat lexiconul trebuia să fie cel puţin la deplină maturitate. În ceea ce 
priveşte originea sa, Grigorie Creţu pe baza unor argumente lingvistice a 
concluzionat că Mardarie este gorjean de origine2 • Nu cunoaştem însă locul 
unde s-a născut în Gorj şi nici familia. Nota finală din lucrare ne arată câteva 
lucruri despre el. Astfel era monah simplu deci nu preot la mănăstirea Cozia. 
Nu ştim cum a ajuns aici. Ocupaţia sa era de pisar. În evul mediu prin pisar 
înţelegem acea persoană însărcinată cu scrisul fie în cancelarii domneşti fie în 
mănăstiri, episcopii sau mitropolii. Termenul provine din slavonul nHU'l'H = 

a scrie, aşadar pisar însemnează scriitor. 

Lucrarea sa 
Din cele menţionate mai înainte vedem că este un lexicon; o denumire 



94 
dată uneori pentru dicţionar. Atât lexiconul cât şi dicţionarul au următorul 
înţeles ştiinţific: „Dicţionarul prezintă în principiu cuvintele unei limbi aranjate 
într-o anumită ordine (de obicei alfabetică) şi explicate în aceeaşi limbă sau 
tradusă în alta. În loc de dicţionar se mai spune uneori şi lexicon cuvânt de 
origine greacă - înţelesul celor două cuvinte fiind acelaşi (lexiconul care se 
foloseşte mai mult pentru dicţionar de proporţii mari sau dicţionare tehnice )"3 

• 

Scopul pentru care a fost redactată această lucrare a fost de a sluji traducerilor 
din slavonă în româneşte. 

În cursul evul_ui mediu principalele limbi de cultură erau greaca, latina, 
ebraica, slavona veche şi slavona (de diferite redacţii), limbi în care se slujea şi 
în Biserică. La fel s-a întâmplat şi la noi la românii din secolul X slavona a 
devenit limbă de cult şi de cancelarii domneşti rămânând până în secolul XVI 
când treptat este înlocuită cu limba română din Biserică. Dar tot atunci oamenii 
de cultură au înţeles necesitatea alcătuirii unor lexicoane care să-i ajute la 
traducerea cântărilor de slujbă din slavonă în româneşte. Prima lucrare de acest 
fel a fost Fragmentul de la Belgrad din secolul XVI iar a doua a fost un 
Vocabular biblic sârbesc - românesc din secolul XVIII. Amândouă lucrările 
se păstrează însă fragmentar. 

Cercetările au lansat ipoteza (pe baza argumentelor lingvistice şi a faptului 
că Belgradul era aproape de Oltenia) că autorul acestei lucrări ar fi putut fi 
oltean. 

A treia lucrare de acest fel este lexiconul lui Mardarie Cozianul fiind 
totodată şi prima lucrare păstrată integral şi, prima lucrare unde avem 
argumentarea precisă că a fost lucrată în spaţiul românesc şi prima lucrare 
datată exact cu anul lucrării. Acest lucru ne este argumentat de nota finală a 
lucrării: 

GÎH l\6!ÎHKC.'.f(N) HGilHGf'f(X) MNOfOf P'K(w)NÎH 
MONf'f(X) Mf'f(P)AflPÎ6 IlHGf'f(P) G'h Il0861\i>NÎ6.(M) 11 
G'h lil\.(G)B6NÎ6.(MJUflNflw6fO ff(P) GT6ct>f'f(N) "ir8M6'(N) 

.-,. GTflfl MONflGTH(P) K03ÎIH 11A6.(iK) 6'(G) XPf'f(M) 
G T fi â T p'( 6)u 6 B 'b A tfl.t ID\ r o q'( G) T " B fir o " 
X'P'(G)TOl\IOEHBflfO "i lH) Mft0611 li'hG'hPflli~ 
861\HUflfO B06BOAfl " IlPH ANl1 flf>X "ien(G)Kilh " 
MHTPO(Il)l\H(T) Ir(P) GT6ct>ft'(N) B'hG6 36Ml\11 
oyrPOBl\flXHGKOH li'h I\ 'tTO " 3PN3 H G'hBP'hlll (G) 
B'h M(G)Uh Mfl(i) Kti Alfif 

traducere: 
"Acest lexicon (/)-am transcris[eu] multpăicătosul monah Maradrie 

pisar cu porunca şi binecuvântarea părintelui nostru Kir Ştefan egumen 
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la sfânta mănăstire Cozia unde este hram Sfânta Troiţă în zilele 
binecuvântătorului şi de Hristos iubitorul Jon Matei Basarab mare voievod 
şi în zilele arhiepiscopului şi în zilele arhiepiscopului şi mitropolitului Kir 
Ştefan a toată ţara Ungrovalahiei în anul 7157. Şi s-a sfinţit în luna mai 
22 zile." 

Cartea cuprinde 199 foi sau 398 pagini având 4575 de cuvinte cu 
traducerea lor în limba română, iar în unele cazuri cum este şi în exemplul 
numelor se face şi tâlcuirea lor. 

Cunoştinţele de slavonă ale lui Mardarie Cozianul 

O problemă care se iveşte asupra subiectului de faţă constituie 
cunoştinţele de slavonă ale lui Mardarie Cozianul. Pornind de la faptul că nota 
finală a lucrării "cuprinde o seamă de greşeli". Grigorie Creţu concluzionează 
că Mardarie Cozianul "nu ştia bine slavoneşte". Dar afirmaţia lui Grigorie 
Creţu nu poate sta în picioare pentru că aici suntem în redacţia românească a 
limbii slavone cu anumită particularităţi care nu le întâlnim în nici una din redacţiile 
limbii slavone. 

Astfel faptul că M4P A4P 
0

Î6 Trebuia scris M4P A4P ÎH se explică 
prin folosirea elementului românesc M4P A4PÎ6. 

Cuvintele GT6cb4(H) Îf'is'M6(H) ÎW(H) M4T6H 
li'hG4P41i~ 80680A4 4 Pxîe(G)Hilb H MHTPO(P)"H(T) 
GT6cb4(H) 
după Grigorie Creţu trebuiau puse la genitiv aşadar să aibă terminaţiile - H f'I; 
- Hf'I; - Hf'I Îd\; li 'bi; A 'bi; Hf'I; Tf'I; Hf'l;4

• Dar aici vedem 
dominarea elementelor româneşti:, Egumen, Jon, Matei, Basarab (cu vocala 
~ scrisă datorită numai tradiţiei grafice şi fără a avea valorile fonetice din 

5 
vechea slavă) arhiepiscop şi mitropolit. 

Formula .--.Y GTf'lfl MOHf'IGTH(P) H03°Îil1 ar fi trebuit 
să fie GBd\Tf'lrO MOHf'IGT'blPM H03ÎA\ 6

• Aici este o conotaţie 
românească tradusă prin "de la sfânta mănăstire Cozia" este element 
românesc de toponomastică. Aici vedem apariţia "cazului general" când 
propoziţia joacă un rol determinant7. La fel se întâmplă şi în formula B 'b 

M(G)Qb Mf'l(Î) =luna mai. 
Grigorie Creţu mergând mai departe arată că "mai toate greşelile lui 

Mardarie provin din necunoştiinţă îndestulătoare a limbile slave, în special 
a sintaxei şi sub influenţa limbii lui materne "8

• 

Dar afirmaţiile lui Grigorie Creţu se datorează faptului că el nu era un 
bun cunoscător al slavonei româneşti, după cum menţionează pe coperta cărţii 
era profesor la liceul Matei Basarab din Bucureşti _şi nu putem să-l aşezăm pe 
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el lângă marii slavişti contemporani lui: B.P. Haşdeu, Ioan Bogdan, Gh. 
Ghibănescu, Ilie Bărbulescu etc. Pe de altă parte el traduce greşit cuvântul 
H G n H G ff(X) prin cuvântul "am extras" şi nu prin "am transcris" formulă 
de aorist asigmatic persoana I singular; pe de altă parte existenţa prepoziţiei HC 

dă verbului nHCATH o valoare perfectibilă arătând că această lucrare a fost 
scrisă în întregime de Mardarie Cozianul. 

Gh. Ghilănescu afirma astfel despre pisarul român "pisarul ca 
cunoscător al limbii slave mai mult din practică era departe de a fi stăpân 
ab:wlut pe dânsa şi a concepe ideea in slavoneşte ci deseori munca lui se 
reducea in traducerea intr-o limbă streină nişte idei concepute in 
româneşte "9

• 

Pentru că tot cercetăm un gorjan notăm aici şi afirmaţia lui Alexandru 
Ştefulescu: "în mai toate actele slavone redactate de diacii români se 
intâlnesc gândiri intregi, cuvinte şi terminaţiuni de cuvinte româneşti 
îmbrăcate în haină slavonă "10 

Aşadar Mardarie Cozianul nu putea fi un om cu cunoştinţe puţine pentru 
că el a scris în redacţia românească a limbii slavone. A nu fi stăpân absolut 
pe limba slavonă nu este tot una cu a nu avea cunoştinţe îndestulătoare. 
Acest fapt este întărit şi de următoarei argumente. 

1) El este ales de egumenul Ştefan să redacteze lexiconul ceea ce 
arată că avea cunoştinţe îndestulătoare; 

2) Lexiconul său deşi este redactat după al lui Berinda totuşi impune 
traducerea din slavonă în română ceea ce arată că era o persoană 
capabilă în filologie. 

X 
X X 

Lucrarea gorjanului Mardarie Cozianul este întâia mare lucrare a 
. lexicografiei româneşti păstrată integral şi prima lucrare lexicografică în care 
cunoaştem numele autorului. 

Lucrarea sa pătrunde în domeniul filologiei şi slavisticii româneşti fapt 
care arată că Mardarie Cozianul este primul filolog şi primul slavist român 
cunoscut cu numele în stadiul actual al cercetărilor. 

Bibliografie: 
1. Comanechera Ana - Lexicografia de-a lungul veacurilor. De când 

există dicţionare?, Bucureşti, 1970; 
2. Bogdan Damian P. - Caracterul limbii, textelor slavo-române, Bucureşti, 

1946; 
3. Mard;;irie Cozianul - Lexicon slavo-român şi ticluirea numelor din 1649, 



97 
publicat cu studiu, note şi indicele cuvintelor româneşti de Grigorie Creţu, 
Bucureşti, 1900. 

4) Olteanu Pandele şi Co. - Slava veche şi slavona românească, Bucureşti, 
1975. 

NOTE: 

1 Lucrarea a fost publicată cu studiul şi indicele cuvintelor româneşti de 
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