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Secţiunea dedicată culturii şi civilizaţiei clasice şi cea dedicată romanisticii se disting prin 
diversitatea abordărilor. Cele şapte articole dezbat probleme de ordin gramatical – verba dicendi 
latine în limbajul religios, regăsite în limbile romanice (Iulia Barbu-Comaromi), limbile clasice ca 
evaluatori ai autenticităţii unor fenomene lingvistice, cu studiu aplicativ în valenciană (Emili 
Casanova); lexical – terminologie liturgică în opera monahiei hispanice Egeria (Traian Diaconescu); 
onomastic – numele ca semn prevestitor în Antichitate (Mihaela Paraschiv); literar (Ioana Costa, 
Traian Diaconescu, Marian Franga) sau legate de cultura grecească (Liviu Franga). Moştenirile 
lingvistice şi culturale provenite de la romani sunt investigate sincronic şi diacronic. 

Ultima parte, Miscellanea, cuprinde patru studii din domenii diferite: folclor (Ioan Dănilă), 
literatură (Ionel Funeriu, Marcienne Martin, Dan Negrescu), caracterizate printr-o abordare creativă şi 
inovativă a obiceiurilor sau a textului literar românesc sau străin. 

Lucrarea se încheie cu impresiile sărbătoritului, adunate sub un titlu sugestiv, Epilog. Reflecţii 
în amurg şi precedate de un mesaj în latină: Vita fit abundantior, tempus fugiente (p. 804). Rememo-
rând momente din copilărie, adolescenţă şi studenţie care i-au marcat existenţa, omul Nicolae Felecan 
se opreşte asupra dascălilor Domniei Sale, cărora le datorează devenirea profesională, dar mai ales 
calitatea umană: „prin prisma acestor învăţături, transmise continuu de iluştrii mei profesori, pot 
spune că am încercat să fiu întotdeauna un om integru, că am avut dragoste de adevăr şi dreptate, 
exigent şi cu propria-i persoană, dar şi cu cei din jur, iar dacă am greşit faţă de cineva, nu am făcut-o 
cu intenţie (errare humanum est «a greşi este un lucru omenesc»)” (p. 810–811). 

Volumul de faţă se impune prin abordarea interdisciplinară a diverselor domenii lingvistice, 
prin aria largă de cercetare, fiind un instrument util pentru lingvişti, atât din spaţiul românesc, cât şi din 
afara graniţelor ţării, fapt facilitat de numărul mare de articole scrise în limbi de circulaţie internaţională. 
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VASILE AARON, Reporta din vis. Istorie, studiu introductiv, 
note, text, indice şi glosar de LIANA MARIA POPA şi IOAN-
NICOLAE POPA, Cluj-Napoca, Editura Curs, 2016, 294 p. 

 
Activitatea scriitorilor Şcolii Ardelene a fost şi este în continuare obiectul a numeroase studii. 

Autorii reprezentativi ai acesteia au fost intens popularizaţi, ei creând o şcoală în adevăratul sens al 
cuvântului, la care au aderat numeroşi discipoli, care şi-au pus ştiinţa în slujirea idealurilor naţionale 
promovate de Şcoala Ardeleană. 

Unul dintre aceştia este şi Vasile Aaron (1780–1822), format la Seminarul din Blaj, cu studii 
de Drept la Cluj, cunoscător al limbilor germană, maghiară şi italiană, devenit jurat-procurator, notar 
şi avocat independent. Opera sa ne arată că el era profund pătruns de ideile iluministe ale timpului, pe 
care le răspândeşte prin intermediul scrierilor sale, aproape toate în versuri. 

Chiar dacă Vasile Aaron nu este un reprezentant de primă linie a Şcolii Ardelene, de talia lui 
Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior sau Ioan Budai Deleanu, el are contribuţia sa la cunoaş-
terea ideilor iluministe printre contemporanii săi, unele dintre versurile sale fiind foarte populare în 
perioada în care au apărut, dar şi ulterior. 

Începând cu câţiva ani în urmă, activitatea soţilor Liana Maria Popa şi Ioan–Nicolae Popa este 
foarte intensă, aceştia publicând mai multe volume dedicate vieţii şi activităţii scriitoriceşti ale 
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juristului sibian Vasile Aaron. Au apărut până la această dată şase volume, prin care autorii doresc să 
realizeze o reevaluare a personalităţii şi operelor lui Vasile Aaron: Vasile Aaron, 1780–1821. Studiu 
monografic, Sibiu, Editura InfoArt Media, 2011, 426 p.; Vasile Aaron, Patima şi moartea Domnului şi 
Mântuitoriului nostru Isus Hristos, Sibiu, Editura InfoArt Media, 2012, LXXX + 206 p. (ediţia I) şi Cluj-
Napoca, Editura Curs, 2015, 320 p. (ediţia a II-a); Vasile Aaron, Scrieri antume. 1806–1821, Cluj-Napoca, 
Editura Curs, 2013, 266 p.; Vasile Aaron. Scrieri juridice inedite, Cluj-Napoca, Editura Curs, 2014, 230 p.; 
Vasile Aaron, Miracole mitologice şi învăţături moral-creştine. Versuri din manuscrisul de la Răşinari, 
Cluj-Napoca, Editura Curs, 2015, 224 p. şi Vasile Aaron, Reporta din vis. Istorie, studiu introductiv, note, 
text, indice şi glosar de Liana Maria Popa şi Ioan–Nicolae Popa, Cluj-Napoca, Editura Curs, 2016, 294 p. 
(având, înaintea titlului, motto-ul „Viaţa omului, ca floarea câmpului…”. 

Volumul recenzat de noi aici face parte, aşadar, din integrala operei şi a activităţii lui Vasile 
Aaron, pe care aceşti doi neobosiţi cercetători sibieni o restituie mediului cultural ştiinţific românesc, 
şi nu numai. 

Lucrarea ne prezintă un studiu întocmit după regulile unei ediţii diplomatice, care a urmat 
etapele specifice acesteia. Ediţia debutează cu un studiu filologic extins (p. 12–115), care conţine mai 
multe subcapitole. Sub titlul Un surprinzător şi incitant poem iniţiatic: Reporta din vis de Vasile 
Aaron – Istoric, filiaţii, sugestii de lectură, regăsim istoricul poemului, receptarea lui şi încercările de 
publicare postume, prezentarea versiunilor manuscrise păstrate, probleme legate de paternitatea textului, de 
datare, de conţinut, de modelele care l-au inspirat pe autor, precum şi de originalitatea lui Vasile 
Aaron, insistându-se asupra ideii de primat în literatura română, în folosirea temei vânătorii şi a 
oniricului (p. 92–100 şi 115; 43 şi 114–115). 

Editorii fac, în acelaşi capitol, şi o încadrare a poemului în curentul Şcolii Ardelene, relevând 
ideile vehiculate aici de Vasile Aaron, ca latinitatea limbii române, originea romană a poporului 
român, cunoaşterea propriei istorii, posibilităţile limbii române de a fi o limbă de cultură, în 
comparaţie cu alte limbii europene, necesitatea accesului la educaţie etc. Toate aceste aspecte, expuse 
în cuvântul Cătră cetitori al autorului, la care se adaugă conţinutul propriu-zis al poemului, fac din 
acesta, aşa cum arată editorii, un poem didactic, menit să formeze caracterul conaţionalilor săi, 
conform ideilor iluministe şi moralei creştine. 

În cele trei scurte subcapitole care încheie studiul filologic, sunt prezentate câteva consideraţii 
privind procedeele artistice de realizare a Reportei din vis şi elementele de prozodie. 

Modul în care editorii au procedat la transpunerea textului chirilic în alfabet latin este pre-
zentat în Notă asupra ediţiei, unde se pot vedea normele de interpretare a grafiei chirilice, dintre care 
unele sunt discutabile, fapt de înţeles pentru nelingvişti, precum şi alte indicaţii ale editorilor referi-
toare la colaţionarea versiunilor, la modul de redare a notelor autorului, precum şi a notelor de editor, 
la chestiuni de redactare a textului şi, în final, la criteriile de întocmire a glosarului. 

Textul propriu-zis al poemei este precedat de un cuvânt-înainte, intitulat de Vasile Aaron 
Cătră cetitori, după care urmează cele 4 088 de versuri, împărţite în două capitole, cel de al doilea 
având titlul De necurăţie, dezmierdare şi poftele cele trupeşti trăbuie fieştecine tare să să ferească. 
Căci fericirea cea desăvârşit nu stă într-acestea. De precizat faptul că finalul poemei nu ne este 
cunoscut, fie pentru că Vasile Aaron nu l-a încheiat, fie că nu s-a păstrat până astăzi, din motive pe 
care nu le putem cunoaşte. 

Din punctul de vedere al conţinutului, cele două capitole ale Reportei din vis sunt antitetice, 
întrucât propun două filosofii diferite de percepţie a existenţei umane: cea reprezentată de concepţia 
creştină şi cea a epicurismului, cele 4 088 de versuri constituindu-se într-un poem iniţiatic, alcătuit 
din două părţi (cap. I, şi cap. II): prima prezintă concepţia creştină, iar a doua, pe cea a lui Epicur. 
Fără a cunoaşte finalul poemului, considerăm că Vasile Aaron a optat pentru adoptarea unei existenţe 
ghidate de preceptele creştine. 

Prin modul de redactare a versurilor, editorii reuşesc să ne înfăţişeze multiplele tablouri  
constitutive ale poemului, succesiunea clară a acestora, oferind o bună receptare a conţinutului. 

Editarea Reportei din vis se încheie cu o listă bibliografică şi cu un Indice de nume şi lucrări. 
Pentru a oferi un acces facil cercetătorilor străini la textul lucrării, editorii au pus la dispoziţia aces-
tora şi un rezumat în limba engleză. 
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Un exemplu ce poate fi urmat şi de alţi autori din vremea noastră este procedeul de susţinere a 
publicării ediţiei de faţă, rar întâlnit astăzi, acela al prenumeranţilor, pe care autorii ediţiei Reportei 
din vis l-au aplicat şi l-au actualizat cu succes. În acelaşi timp, editorii au primit şi un feedback în  
ceea ce priveşte interesul cercetătorilor faţă de cultura română din acea perioadă, facilitând şi o 
intercunoaştere a acestora, prin publicarea integrală a listei prenumeranţilor, aflată la începutul ediţiei. 
Aşadar, solidaritatea poate face posibilă afirmarea culturală! 

Analiza studiului care premerge textul propriu-zis al poemei arată că editorii s-au aplecat cu 
multă atenţie asupra tuturor aspectelor care puteau fi aduse în discuţie în legătură cu editarea acestui 
text, ale cărui caracteristici îl încadrează în perimetrul Şcolii Ardelene. Dezbaterile pro şi contra unor 
opinii exprimate de diverşii autori care s-au ocupat de acest text, reinterpretarea unor puncte de 
vedere, discutarea unor chestiuni neabordate până la această dată fac din studiul filologic o discuţie 
vie, antrenantă, care demonstrează efortul editorilor de a pune într-o nouă lumină opera lui Vasile 
Aaron, mai exact a Reportei din vis. 

Vasile Aaron este considerat, pe bună dreptate, un imitator al textelor antice, pe care se vede 
că le iubea foarte tare, dar, parcurgând întregul poem, de la început până la sfârşit, se poate observa 
plăcerea deosebită a lui Vasile Aaron de a scrie versuri, dorinţa de a-şi perfecţiona scrierea, de a-şi 
desăvârşi arta poetică, căutările şi strădania de a reuşi, ceea ce ar fi putut face ca, prin publicarea 
antumă a poemului, să se fi schimbat, măcar pentru contemporanii săi, receptivitatea faţă de această 
scriere. Cu toate acestea, el are partea sa de originalitate, caracterizată prin spontaneitate şi prin 
episoade autentice de lirism, adaptate la realităţile româneşti ale timpului său. 

Chiar dacă problemele pe care le ridică poemul Reporta din vis sunt multe, editorii au reuşit 
să rezolve o mare parte dintre ele, în timp ce altele au rămas în stadiul de discuţii deschise, cum este, 
spre exemplu, situaţia modelelor urmate de Vasile Aaron. 

În încheiere, dorim să mai spunem că toate cele şase volume apar în condiţii editoriale demne 
de apreciat, care bucură privirea şi îndeamnă la lectură, iar conţinutul lor contribuie, într-adevăr, la o 
mai bună cunoaştere a operei lui Vasile Aaron. 
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IGOR CERETEU, Cartea bisericească în mănăstirile din 
Republica Moldova. Catalog, Chişinău, Tipografia Centrală, 2016, 
472 p. 

 
Cercetarea cărţii româneşti vechi a rezervat specialiştilor, de-a lungul timpului, nenumărate 

surprize. Identificarea, scoaterea la lumină şi introducerea în circuitul ştiinţific a noi şi noi exemplare 
sau titluri necunoscute au contribuit, în acest fel, la stabilirea a noi informaţii editoriale, a datelor 
referitoare la tiraj, la circulaţia cărţilor, la posesori etc., astfel că multiplele aspecte ale vechilor 
noastre tipărituri au putut fi mai bine cunoscute. 

Între aceste coordonate se înscrie şi recenta lucrare a domnului Igor Cereteu, conferenţiar 
universitar la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism a Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova şi cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, preocupat de mai mulţi ani de istoria cărţii româneşti vechi şi moderne, de circulaţia 
manuscriselor şi a tipăriturilor româneşti în Basarabia, de valorificarea însemnărilor marginale din 


