
Ovidius Publius Naso, Vasile Aaron

şi Daniil Popovici Barcianu

sau istoria versurilor din

manuscrisul de la Răşinari

Scrierile asupra cărora ne-am oprit pentru a alcătui acest volum poartă
patina  vechimii  şi  dezvăluie  atmosfera  unor  timpuri  de  mult  apuse.  Ele
aparţin perioadei îndepărtate a începuturilor literaturii  culte româneşti din
Transilvania, încă insuficient cunoscute. Sunt şapte alcătuiri versificate puse
pe hârtie în urmă cu peste două sute de ani, prin anii cumpenei dintre secolele
al XVIII-lea şi al XIX-lea. Rod al trudei azi foarte puţin cunoscutului Vasile
Aaron şi rămase în manuscrise chirilice, ele au fost scuturate de colb abia
după o sută de ani, la sfârşitul veacului al XIX-lea, pentru a se scufunda iarăşi
într-o nedreaptă şi nemeritată uitare. Scoţându-le acum la lumină, prin retipă-
rire, dorim să facem un act de necesară şi binevenită restituire culturală.

Am socotit potrivit să începem comentariile asupra acestor manuscrise
făcând o prezentare a cărturarilor ale căror nume sunt legate, într-un fel sau
altul, de conceperea sau de punerea în valoare a creaţiilor în cauză. E un act
care se impune, deoarece aceste nume, aparţinând unor sfere temporale şi
intelectuale foarte diferite, au în comun faptul că sunt cvasinecunoscute în
afara cercurilor de strictă specialitate.  Personalităţile  asupra cărora ne-am
oprit sunt: Ovidiu, Vasile Aaron şi Daniil Popovici Barcianu. Niciunul dintre
ei nu constituie subiect de studiu în învăţământul de masă, niciunul nu face
obiectul unor dezbateri sau dispute publice; numele acestea nu spun aproape
nimic potenţialilor cititori, dacă nu-i luăm în calcul pe specialişti şi pe even-
tualii „îmbolnăviţi” de pasiunea pentru vreo temă de cercetare neobişnuită.
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Începem trecerea în revistă cu numele cel mai ilustru, intrat în categoria
marilor creatori ai literaturii universale, cu Ovidiu. Poet faimos, el este cunos-
cut publicului românesc mai ales ca personaj cu destin dramatic, poetul trimis
de un împărat nemilostiv în surghiunul aducător de moarte, pe meleagurile
barbarului şi neprimitorului ţărm getic al Pontului Euxin1. În ce măsură mai
este şi citit – nu ştim şi nici nu ne încumetăm să facem presupuneri hazardate.
Îi vom schiţa doar o succintă biografie, pentru a-l cunoaşte pe cel care a izvo-
dit modelul scrierilor pe care le vom comenta şi le vom reproduce.

Ovidius Publius Naso pe numele lui  întreg,  poetul  se trăgea dintr-o
veche familie de cavaleri din Sulmo (Sulmona), localitate situată în zona cen-
trală a Italiei, la circa 140 de km de Roma. Născut în anul 43 î. Hr., a trăit în
epoca de pace, de prosperitate economică şi de măreţie imperială a stăpânirii
lui Octavian August2, ale cărui decizii i-au influenţat decisiv cursul vieţii.
Destinat de părinţi unei cariere de magistrat, pentru a putea accede în structu-
rile politico-administrative ale statului, tânărul a dat curs impulsurilor artis-
tice, renunţând la legislaţie şi la retorică pentru literatură şi pentru poezia către
care avea înclinaţii native. A călătorit, a trăit aventuros în anturajul relaxat din
mediul artistic al Romei imperiale, a devenit în timp o personalitate cunoscută
între literaţii vremii, reuşind chiar să fie agreat în cercurile apropiate palatului.
Apreciat pentru ciclurile sale de versuri – Amoruri, Heroide, Arta iubirii, Cos-
metice, Remediile iubirii, Metamorfoze, parţial Fastele – a ajuns la vârsta de
50 de ani bucurându-se de o binemeritată notorietate şi, în urma căsătoriei cu
sora unui bun prieten – a treia căsnicie dintr-o viaţă amoroasă agitată – de
liniştea unui cămin. 

Anul 8 al erei noastre a fost aducător al unui neaşteptat dezastru. Cezarul
a sancţionat aspru mai multe persoane aparţinând sau apropiate familiei impe-

1 Pontus Euxinus – Numele grecesc al Mării Negre, însemnând Marea ospitalieră.
Se pare că grecii au dorit să schimbe percepţia negativă asupra zonei, indusă de mai
vechea denumire persană axena = negru, înţeleasă de ei ca axeinos = neospitalier,
neprimitor.

2 Octavian August sau Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus (n. 63 î. Hr. – d. 14
d. Hr.), nepot şi fiu adoptiv al lui Iulius Cezar (100-44 î. Hr.), a fost primul împărat
roman (din anul 27 î. Hr.), păstrând structurile formale ale Republicii, dar conducând
autoritar statul mai bine de 40 de ani.
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riale, pedepsele mergând de la măsura mai blândă a impunerii domiciliului
forţat în afara capitalei până la cele foarte aspre: exilul şi confiscarea averii.
Printre cei loviţi de osândă s-a aflat şi Ovidiu. Nenorocul lui – a fost surghiu-
nit în una dintre provinciile cele mai îndepărtate de Roma ale Imperiului, ca
distanţă şi ca nivel de civilizaţie. Norocul – exilul nu a fost însoţit şi de confis-
carea bunurilor.

Timp de 2000 de ani, biografii  nu au reuşit să dezlege misterul: ce
anume a săvârşit poetul pentru a declanşa mânia împăratului şi a-l împinge la
o asemenea măsură punitivă? Nimeni nu a putut oferi un răspuns argumentat
solid, pe baza unor elemente certe. Nici Ovidiu însuşi nu dă un răspuns lămu-
ritor atunci când afirmă că vinovăţia lui a constat în carmen et error, adică în
nişte versuri şi în făptuirea unei greşeli. Care va fi fost poezia şi în ce va fi
constat greşeala? În lipsa unor certitudini, exegeţii au luat în discuţie diferite
ipoteze: că ar fi protejat sau favorizat o legătură adulterină a Iuliei, nepoata
cezarului, într-o aventură cu posibile implicaţii politice; că l-ar fi văzut pe
împărat însuşi sau pe cineva din familia lui comiţând un lucru incriminator şi
i s-a impus condiţia tăcerii; că ar fi participat ori ar fi avut ştiinţă de o presu-
pusă conspiraţie împotriva Liviei, soţia împăratului, şi a fiului ei Tiberius,
viitorul cezar; că ar fi participat la ceremonii religioase ale unor culte consi-
derate păgâne, lucru interzis şi pedepsit de lege.

Durerea despărţirii de Roma, suferinţa exilatului care a implorat mereu
aprobarea de a reveni în lumea civilizată, s-au materializat în cele cinci cărţi
ale Tristelor şi în cele patru cărţi ale Ponticelor, versuri elegiace scrise până la
sfârşitul survenit în anul 17 sau 18. Memoria lui este vie în zona străvechiului
Tomis, Constanţa de azi. Şi vie a rămas în rândul tuturor cunoscătorilor litera-
turii latine, fapt prezis de poetul smuls samavolnic din rânduiala existenţei
normale. În elegia Dorinţele din urmă, adresându-se Fabiei, soţia rămasă la
Roma, scrie că ar dori ca ea, „dulcea jumătate a sufletului”, să-i poată duce
osemintele în Italia şi să le aşeze într-un mormânt în afara aglomeraţiei vul-
gare din urbe. Îşi alcătuieşte chiar şi epitaful de săpat în marmură, pentru
„grăbitul trecător”:

Eu, care zac aice sunt Naso, cântăreţul
Iubirilor gingaşe, răpus de-al meu talent.
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O! tu, ce treci pe-alături, dac-ai iubit vreodată,
Nu-ţi fie greu a zice: să-i fie somnul lin!

Imediat adaugă câteva versuri care ni-l dezvăluie pe creatorul mândru,
conştient de perenitatea operei sale:

Pe piatr-ajunge-atât! Căci operele mele
Vor fi un mult mai mare, mai trainic monument.
Deşi mult rău făcură poetului, cred însă
Că ele-un nume veşnic prin veacuri îi vor da.3

Pentru cunoscătorii vieţii şi ai operei lui Ovidiu, acest exegi monumen-
tum (formulare lansată încă de ilustrul său confrate mai vârstnic Horaţiu4),
clamat cu disperată mândrie de sulmonez în anii amari ai surghiunului, nu era
surprinzător. Ei îl întâlniseră deja în versurile prin care, cu nu mulţi ani în
urmă, aflat în plină glorie, Ovidiu încheia  Cartea a 15-a, ultima din ciclul
Metamorfoseon libri, acea grandioasă şi erudită istorie mitică a universului.
Conştient de valoarea celor create, poetul dădea glas, cu îndreptăţit orgoliu şi
cu nedisimulată satisfacţie, încredinţării că este creator al unor valori neperi-
sabile:

Am încheiat o lucrare pe care mânia lui Joe5,
Focul sau fierul sau timpul cel lacom n-o pot nimici. Când

3 Ovidiu, Opere, Editura Gunivas, Chişinău, 2001, p. 866 (Tristele, Cartea a III-a, III.
Dorinţele din urmă. Traducere de Teodor Naum).

4 Horaţiu – Quintus Horatius Flaccus (65-8 î. Hr..), celebru poet latin, autor de versuri
sensibile şi elegante – satire, ode şi epode, alături de epistole, meditaţii pe teme filo-
zofice, morale şi literare. Protejat al lui Mecena şi apreciat de împăratul Octavian
August; din masiva lui operă, cel mai adesea se face trimitere la imnul Carmen sae-
culare, alcătuit în anul 17 î. Hr. la dorinţa lui Octavian August, şi, mai ales, la acea
cuprinzătoare „artă poetică” cuprinsă în Epistula ad Pisones care sintetizează princi-
piile literaturii clasicismului antic şi pe care, mult mai târziu, le vor analiza teoretici-
eni ca francezul Nicolas Boileau (1637-1711) şi englezul Alexander Pope (1688-
1744).

5 Joe –  nume sub care mai apare zeul roman Iupiter, corespondent al lui Zeus din
mitologia greacă.
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Ziua cea neîndurătoare, ce are drept doar asupra
Trupului meu, va voi, nu ştiu când, să-mi sfârşească viaţa,
Partea cea bună din mine, cea nemuritoare, purtată
Fi-va deasupra stelelor; numele n-are să-mi piară;
Peste întinsul pământ stăpânit de puterea romană
Fi-voi citit de popoare, trăi-voi cu faimă prin veacuri, 
Vreun adevăr dacă e-n a poeţilor proorocire.6

De la Horaţiu şi Ovidiu, exegi monumentum a devenit sintagmă emble-
matică şi a intrat în memoria culturii universale ca expresie a conştiinţei de
sine a marilor creatori, conştienţi că opera lor va dăinui peste veacuri. Cel mai
la îndemână exemplu ne este acela al lui Puşkin7, poetul romantic deschizător
de orizonturi pentru marea literatură din Rusia. În anul 1836, cu puţin timp
înainte de a fi ucis, el îşi subintitula una dintre poezii chiar Exegi monumen-
tum.8

Din creaţia-monument a lui Ovidiu ne vom opri asupra ciclului  Meta-
morfozelor, o excepţională creaţie de maturitate. Structurat în 15 cărţi, scris în
hexametri dactilici, el cuprinde 250 de legende mitologice despre transfor-
mări miraculoase ale unor oameni ori zei, deveniţi animale, plante, constelaţii
sau obiecte; o cosmogonie cu 250 de întâmplări urmărite cronologic, de la
crearea universului, până la apoteoza lui Iulius Cezar, transformat de zei

6 Ibidem, pp. 649-650 (Metamorfoze, Cartea a XV-a. Traducere de Ion Florescu).

7 Puşkin –  Alexandr Sergheevici Puşkin (1799-1837), poet, dramaturg şi prozator,
poetul naţional al Rusiei şi nume important al liricii universale. 

8 În tălmăcirea lui Alexandru Phillipide, câteva dintre versurile poeziei, preluate din
volumul de versuri apărut în anul 1958 în colecţia Cele mai frumoase poezii:

Cioplit-am, nu cu mâna, un monument spre care 
Vor fi cărări bătute într-una de popor;
Mai sus decât columna lui Alexandru-n zare 

Se va-nălţa triumfător.

Nu, n-am să mor cu totul; şi sufletu-mi în liră,
Lăsând în urmă trupul, va dăinui mereu;
Cât timp poeţi pe lume cântările-şi resfiră,

Slăvit socot să fiu şi eu.
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într-un luceafăr, urmată de rugăciunea ca divinităţile să-i stea întru ajutor nou-
lui Cezar, lui Octavian August, dându-i viaţă lungă. 

Ne vom îndrepta atenţia doar asupra acelor legende pe care foarte tânărul
versificator transilvănean Vasile Aaron le-a considerat suficient de interesante
şi de accesibile puţinilor potenţiali cititori din neamul său, încât să le prelu-
creze, întoarse pe rumânie, spre folosul intelectual şi moral al acestora. Dorim
să oferim astfel celor interesaţi de momente mai puţin cunoscute ale literaturii
noastre posibilitatea de a cunoaşte şapte dintre întocmirile versificate ieşite de
sub pana lui Vasile Aaron, pe nedrept ignorate de majoritatea cercetătorilor: o
epistolă, cinci prelucrări ale unor legende mitologice din Metamorfozele lui
Ovidiu şi un panegiric funebru – fiecare putând concura, în literatura noastră,
la poziţia de premieră pentru categoria ei.

Numele lui Vasile Aaron, personalitate de prim rang a începuturilor lite-
raturii culte româneşti şi reprezentant de marcă al epocii Şcolii Ardelene, este
cunoscut doar celor care frunzăresc enciclopediile, dicţionarele şi istoriile lite-
rare. Le este cunoscut şi sibienilor, care ştiu că un cartier al oraşului a primit
cândva acest nume, doar că nu mulţi sunt interesaţi să afle când şi de ce. A
intrat de curând şi în atenţia celor din arealul Blajului, ca personalitate născută
în zonă şi trecută prin şcolile oraşului numit cândva Mica Romă, dar care încă
nu şi-a ocupat locul binemeritat în memoria culturii noastre.

Până de curând, biografia lui Vasile Aaron se prezenta ca o alcătuire
sărăcăcioasă, conţinând – eronat menţionaţi – anii extremi ai vieţii,  locul
naşterii, studiile şi titlurile scrierilor lui. Sursa folosită de toţi cercetătorii era
succinta notiţă alcătuită de cărturarul Aron Pumnul9 în anii 1860:

„Vasiliu Aaron s-a născut în Glogoveţ, un sat aproape de Blaj, cam pe la
1770 (s.n.). Părintele lui a fost Vasile Aaron, paroc acolo. Cursurile învăţături-
lor şi l-a început în Blaj, unde a învăţat şi ştiinţele teologice, însă neavând

9 Aaron Pumnul (1818-1866), profesor, filolog şi istoric literar. Lucrarea sa, Leptura-
riu românesc cules din scriptori rumâni, alcătuită în scopuri didactice şi tipărită în
patru volume la Viena, între anii 1862-1864, este considerată prima enciclopedie de
literatură românescă. Mihai Eminescu, fost elev al eruditului cărturar-patriot la gim-
naziul din Cernăuţi, a folosit-o ca sursă de informare.
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aplecare a îmbrăţişa cariera preoţiei, precum doreau părinţii lui, s-a dus la
Cluj, unde a învăţat cursul drepturilor, susţinându-se numai prin cundăciuni10

cu învăţăciunea altor învăţăcei, fără vreun ajutor de la părinţii săi ori de la
altcineva. Mântuind cursul ştiinţelor juridice, a mers la Oşorhei11 de a practi-
cat şi a depus examen de advocatură şi procuratură. După aceea s-a aşezat ca
advocat la Sibiu, unde a trăit până la 1822 (s.n.), în care an repauză în etate de
52 de ani (s.n.).”12

Alcătuită pe bază de mărturii târzii, conţinând erori şi omisiuni, scurta
biografie întocmită de profesorul cernăuţean a fost amendată şi completată în
ampla monografie pe care am publicat-o acum câţiva ani13, unde am demon-
strat, documentar, că anii vieţuirii lui Aaron au fost 1780-1821. În acel vo-
lum ne-am străduit să acoperim, în limitele datelor inedite descoperite în
documentele de arhivă şi ale celor risipite prin tipărituri mai puţin accesibile,
locurile albe de pe harta existenţei lumeşti a uitatului cărturar, cu informaţii
despre familie, despre conjunctura elaborării şi tipăririi unora dintre lucrări,
despre încercările fizice şi morale prin care a trecut. Am reuşit să dăm consis-
tenţă capitolului, atât de vag cunoscut până acum, al activităţii lui ca jurist,
aceea care i-a asigurat subzistenţa (deloc înfloritoare) şi în care s-a afirmat ca
apărător al drepturilor românilor, aceea pentru care ar trebui să fie recunoscut
ca precursor al celor care au pregătit şi coordonat resurecţia naţiunii române
din Transilvania în anii 1840. Am continuat demersul restitutiv în anii 2012 şi
2013, prin publicarea celor două volume în care am reeditat toate scrierile
tipărite  de Aaron în  cei  şaptesprezece ani  trăiţi  la  Sibiu.14 Pentru o  mai

10 Meditaţii

11 Oşorhei –  unul dintre numele vechi ale oraşului Târgu-Mureş (Vásárhely, Mureş
Oşorhei etc).

12 Aron Pumnul, Lepturariu românesc (…), Volumul III, pp. 382-383.

13 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron (1780-1821). Studiu monogra-
fic, Editura InfoArt Media, Sibiu, 2011. În continuare, Popa, Studiu monografic (…).

14 a) Vasile Aaron, Patima şi moartea Domnului şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos,
Ediţie îngrijită de Liliana Maria Popa şi Ioan-Nicolae Popa, Editura InfoArt Media,
Sibiu, 2012. Ediţia a II-a, Editura CURS, Cluj-Napoca, 2015.

b) Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa Vasile Aaron. Scrieri antume. 1806-1821,
Editura Curs Cluj-Napoca, 2013. 
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