
Un surprinzător şi incitant poem iniţiatic:

Reporta din vis de Vasile Aaron

– Istoric, filiaţii, sugestii de lectură – 

Sfârşitul veacului al XVIII-lea şi începutul celui următor au consemnat
elaborarea a trei scrieri de pionierat ale culturii noastre, care au pus apariţia
literaturii transilvănene sub semnul alcătuirilor de mari dimensiuni, al epopeii:
„poemationul eroi-comic” Ţiganiada, poemul moral-religios Patima şi moar-
tea Domnului şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos şi surprinzătoarea meditaţie
moral-filozofică asupra destinului uman – Reporta din vis. Toate trei sunt rodul
strădaniei intelectuale a unor creatori din spaţiul românesc transilvan, unde
împrejurările istorice facilitaseră apariţia unei categorii intelectuale formate în
spiritul religiozităţii tradiţionale şi al culturii umaniste de sorginte occidentală,
crescute în cultul clasicismului, adăpate la izvoarele prestigioasei literaturi a
antichităţii. Maniera clasicizantă în care s-au manifestat ei se va prelungi, ofe-
rind modele şi unor literaţi români de mai târziu care vor încerca să creeze
epopei, de această dată inspirate de figuri emblematice ale istoriei neamului,
scrieri gândite ca parte a unui amplu program de promovare a sentimentelor de
mândrie naţională. Mărturie stau, acoperite acum de uitare, tentativele unor
creatori din Ţara Românească şi din Moldova de a proslăvi momente de glorie
ale trecutului în epopei istorice: Ion Heliade-Rădulescu1 în Michaida, Costache
Negruzzi2 în Ştefaniada, Dimitrie Bolintineanu3 în Traianida.

1 Ion Heliade-Rădulescu  (1802-1872) – scriitor, lingvist, animator cultural şi om
politic.

2 Costache/Constantin Negruzzi (1808-1868) – scriitor, om de cultură şi politician.

3 Dimitrie Bolintineanu (1819-1872) – scriitor şi publicist.
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Cele trei scrieri de mari dimensiuni ale începuturilor literaturii noastre au
avut destine diferite. Singura care a văzut lumina tiparului a fost amplul poem –
circa 10 000 de versuri în metru popular – Patima şi moartea Domnului (…),
inspirat de fastuoasa epopee religioasă Der Messias a lui Fr. G. Klopstock4 şi
publicat de Vasile Aaron5 în anul 1805. Scriere care a cunoscut până la sfârşitul
veacului al XIX-lea numeroase ediţii, ea s-a remarcat printr-o incredibilă audi-
enţă; însă, deşi rămâne în istoria culturii noastre prin funcţia socială de catali-
zator al interesului pentru lectură, ea nu a avut un rol semnificativ în influenţarea
evoluţiei poeziei româneşti. 

Celelalte  două  scrieri  au  rămas  necunoscute  multe  decenii  după
dispariţia autorilor. 

Ţiganiada lui  Ioan  Budai-Deleanu6,  terminată,  pare-se,  într-o  primă
variantă, prin anii 1795-'96, cu o copie finalizată în 18127, a rămas necunoscută
publicului mai mult de trei sferturi de veac de la moartea autorului. A fost
salvată graţie stăruinţei animatorului cultural moldovean Gheorghe Asachi8, cel
care a reuşit să cumpere de la urmaşii cărturarului manuscrisele păstrate la
Lemberg9, dar existenţa ei a fost semnalată abia la 1870 de Alexandru Papiu-
Ilarian10, într-o dare de seamă pentru Societatea Academică Română asupra
manuscriselor  lui  Budai-Deleanu.  Epopeea  a  fost  publicată  de  Teodor

4 Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) – bardul naţional al literaturii germane.

5 Vasile Aaron (1780—1821), jurist şi literat transilvănean.

6 Ioan Budai-Deleanu (1760-1820) – funcţionar al statului austriac, scriitor şi cărturar
român.

7 Vezi notele lui Florea Fugariu la Ţiganiada  în vol. I al antologiei Şcoala Ardeleană,
Editura Minerva, Bucureşti, 1983, p.375 şi 380.

8 Gheorghe  Asachi  (1788-1869),  scriitor,  îndrumător  literar  si  cultural,  spirit
enciclopedic.

9 Lemberg – Numele german al oraşului Lvov/Liov, capitală a Galiţiei aflate din 1772
până în 1918 sub stăpânire austriacă. Budai-Deleanu a trăit acolo din anul 1787 până
la sfârşitul vieţii, în 1820, ca funcţionar în administraţia noii provincii a Coroanei,
întâi secretar de tribunal, apoi consilier de curte; salvată de familie, arhiva lui s-a
păstrat, oferind cercetătorilor târzii un valoros material documentar.

10 Alexandru Papiu-Ilarian (1827-1877),  tribun  al  revoluţiei  de  la  1848,  istoric,
filolog şi funcţionar juridic în Principate.
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Codrescu11 prin anii  1876-1877, în volum, fără a avea însă vreun răsunet
semnificativ. A fost retipărită de mai multe ori, începând cu anul 1925 şi, deşi
nu a avut practic nicio importanţă pe planul impulsionării mişcării  literare
româneşti, s-a impus treptat în atenţia cercetătorilor, ajungându-se la aprecieri
entuziaste  de  genul  „Ţiganiada reprezintă  primul  monument  al  literaturii
române moderne” şi, prin ea, „Budai-Deleanu rămâne în literatura naţională
creatorul primei şi celei  mai  valoroase  epopei”12.  Un cunoscător avizat al
fenomenului literar românesc, George Ivaşcu13, nu ezită să afirme că, în ambi-
anţa în care literatura din Ţara Românească se reducea la alcătuirile nesemni-
ficative  ale  primilor Văcăreşti,  „Transilvania dă  (…) o capodoperă,  întâia
creaţie modernă a literaturii române capabilă să stea alături de celelalte produse
ale genului din literatura universală: Ţiganiada”14.

Destinul  celei  de-a  treia  scrieri  mai  sus  amintite,  poemul  didactic-
moralizator Reporta din vis al juristului şi literatului sibian Vasile Aaron, este
doar în parte asemănător cu soarta  Ţiganiadei:  „una şi mai rea”, aprecia, în
urmă cu un deceniu, Eugen Negrici, reputat critic şi istoric literar15. Rămas în
manuscris la dispariţia prematură a autorului, poemul a devenit cunoscut foarte
târziu, cam în aceeaşi perioadă cu epopeea lui Budai-Deleanu. Deosebirea
esenţială este că,  după apariţia în volum,  Ţiganiada a intrat încet-încet în
atenţia cercetătorilor – istorici literari, critici, lingvişti şi filologi – în timp ce
scrierea lui Aaron a rămas într-un nemeritat con de umbră, din care nu a ieşit
niciodată pe de-a-ntregul.16

11 Teodor Codrescu  (1819-1894), profesor, scriitor, traducător şi jurnalist, deţinător
temporar al unor funcţii oficiale.  Ţiganiada  a apărut în  Buciumul român,  revistă
lunară de literatură şi istorie editată de Codrescu la Iaşi din martie 1875 până în 1882.

12 A[lexandru] T[eodorescu], în  Dicţionarul literaturii române de la origini până la
1900, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1979, p. 129.

13 George Ivaşcu (1911-1988), publicist, critic şi istoric literar, universitar, coordonator
al unor prestigioase reviste de cultură.

14 George Ivaşcu, Istoria literaturii române, vol. I, Bucureşti, 1969, p. 301.

15 Eugen Negrici, Reporta din vis, în România literară, XXIX, nr. 30, 1996, p. 18.

16 Alături de Ţiganiada, Reporta din vis ar putea figura într-o Istorie a cărţilor după
manuscrise  uitate,  rătăcite,  pierdute  şi  regăsite,  dacă  cineva  s-ar  încumeta  să
alcătuiască o astfel de scriere în care istoria literară împleteşte destinele individuale
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Aceia puţini dintre cercetătorii mai apropiaţi de timpurile noastre care
s-au apropiat cu seriozitate de opera lui Vasile Aaron sunt îndreptăţiţi să de-
plângă faptul că o creaţie de maturitate a poetului transilvănean nu a văzut
lumina  tiparului  decât  foarte  târziu,  nemaiputând  influenţa  nici  publicul
cititor, nici pe cei care se aventurau pe tărâmul ingrat al creaţiei literare. Dacă
poemul cu nume ciudat, de nimeni explicat până acum, ar fi fost publicat mai
aproape de data elaborării, optica asupra perioadei de început a literaturii culte
româneşti s-ar fi schimbat în bună măsură; neîndoios, nu am avea azi de-a
face cu percepţia minimalizatoare asupra literatului Vasile Aaron, etichetat ca
imitator, demn de atenţie doar ca „vulgarizator” de motive şi modele literare.
În condiţiile date, privim ampla creaţie a lui Aaron ca un moment literar în
sine, aşa cum privim şi  Ţiganiada: lucrări meritorii, care nu se încadrează
într-o curgere literară firească, nu continuă pe plan superior eforturile altor
literaţi şi nu influenţează evoluţia urmaşilor. Considerăm îndreptăţită opinia
lui Eugen Negrici că poemul lui Vasile Aaron este una dintre scrierile care
„fac  notă  aparte  în  peisajul  literar  de  până la  Eminescu şi  Macedonski,
ilustrând vocaţia vizionară a poeziei româneşti”, că versificatorul transilvă-
nean dintr-o „vreme în care beletristica abia izbutea să articuleze” este una
dintre „acele personalităţi care, cu sau fără voie, au descoperit direcţii fertile,
au  ars  etapele,  legând  părtăşie  cu  cele  mai  interesante  atitudini  critice
europene”.  Într-o  epocă  în  care  linia  tradiţiei  literare  era  „firavă  sau
inexistentă”,  „fenomenul literar românesc – apreciază comentatorul  – s-a
întreţinut prin asemenea  ţâşniri  neverosimile17 (s.n.)”.  Alăturându-ne unui

cu aventura şi cu hazardul. Exemplele sunt numeroase şi foarte interesante, atât în
literatura noastră, cât şi, mai ales, în cea universală. Menţionăm aici doar unul dintre
ele, cel al romanului de geniu (foarte puţin cunoscut!) Manuscrisul de la Saragosa, al
polonezului Jan Potocki (1761-1815), istoric, arheolog şi scriitor de limbă franceză.
Ne-am oprit asupra lui nu numai pentru că autorul este un contemporan al celor doi
literaţi români, nu numai pentru că a fost elaborat în aceeaşi perioadă a trecerii de la
un secol la altul, ci şi pentru că este palpitant şi aparţine fantasticului şi oniricului,
poate în altă măsură decât poemul lui Aaron. Istoria Manuscrisului de la Saragosa
este, în sine, o aventură începută în anul 1804 la Petersburg şi, după câte ştim, încă
neîncheiată.

17 Eugen Negrici, l. cit.
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