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 Filele cărţilor   

Î.P.S. BARTOLOMEU ANANIA – VALERIU ANANIA  

ÎN DOUĂ SCRIERI CONFESIVE (II) 

La finele lecturii incitantelor pagini memorialistice scrise de Valeriu Anania de-a lungul a 

peste trei decenii, se poate constata că vasta construcţie confesivă este structurată şi în funcţie de 
prevalenţa, în momente diferite, a unuia dintre cei doi poli de interes ai naratorului. Căci, în structura 
de adâncime a cărţii de Memorii se detaşează cu o indubitabilă claritate raportul tematic esenţial, 
convergent: cel dintre identitate şi alteritate, între construcţia sinelui şi reflectarea acestuia în oglinda 
exteriorităţii revelatoare.  

Acelaşi raport orientează lectura ultimului epitext al Î.P.S. Bartolomeu Anania, semnat, desigur, 
tot cu numele de scriitor, Valeriu Anania. Mă refer la interviul – extins şi provocator – cu istoricul şi 
criticul literar Aurel Sasu, interviu inclus integral în cartea Despre noi şi despre alţii, apărută în 
excelenta colecţie „Ştiinţă şi religie”, coordonată de Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi, de la 
editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009. E adevărat că, dintr-un unghi receptiv devoalat chiar de Aurel 
Sasu într-un pasaj din cuvântul înainte, intitulat Textul de sub agrafă, miza exerciţiului dialogic pare a 
fi alta decât în Memorii: „Voiam să aflu, de la cel ce ştie, cum poţi atinge pragul deznădejdii la gândul 
suferinţei celuilalt, cum se limpezesc pădurile în amurgul cuvintelor de altădată şi cum poate nobleţea 
de a fi singur să nască veşnicia”. Dar, la capătul lecturii propriu-zise, devine la fel de clar faptul că, şi 
aici, în matca ei de adâncime se varsă afluenţii care dau relief tematicii identitare: solitudinea şi 
nevoia de alteritate, libertatea individuală şi riscul risipirii, misterul şi revelaţia divină ca experienţe ce 
recuperează „nostalgia paradisului”, fuga şi exilul etc.  

Construită, cum spuneam, ca un dialog viu, incitant şi tulburător, cartea reliefează două 
inteligenţe diferite, dar în egală măsură provocatoare. Aurel Sasu şi Valeriu Anania – doi „oameni-
dialogali”, cum ar fi spus Vasile Tonoiu – se pun reciproc în valoare, se stimulează, îşi orchestrează 
suita de interogaţii şi răspunsuri prin strategii care valorizează, aproape întotdeauna, şi preopinentul, 
nu doar pe şi ne. Figura de prim-plan care se detaşează din carte rămâne, totuşi, cea a lui Valeriu 
Anania, înaltul prelat dovedindu-se, ca şi în paginile memorialistice, un scriitor cu har, dublat de un fin 
psiholog, un erudit de cea mai bună calitate, dublat de un om de reflecţie profundă. Răspunsurile sale 
conţin, cel mai adesea, referinţe autobiografice semnificative, amintiri şi impresii despre oameni 
cunoscuţi în cele mai variate împrejurări, note de lectură hermeneutică (îi citează, între alţii, pe 
Ecclesiast şi pe Sfântul Grigorie de Nyssa, pe Sfântul Augustin şi pe Simon Cireneul, pe Arghezi şi pe 
Rilke, pe Nichifor Crainic şi pe Mircea Eliade), reflecţii asupra istoriei şi destinului colectivităţii, pe de o 
parte, asupra individualităţii, eterne dar şi contemporane, pe de altă parte.  

Greu de ales, spre explicitare, dintre frazele memorabile ale mitropolitului. Iată, totuşi, câteva 
dintre frazele care au strălucirea diamantină a limbajului apoftegmatic: „În infernul concentraţionar, 
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nimeni nu-ţi poate răpi paradisul lăuntric (cu şi nistra excepţie a ceea ce s’a numit ‚fenomenul Piteşti’”. 
Sau: „Din câte cunosc eu, Dumnezeu nu este – şi nu poate fi – obiect al singurătăţii, ci, tocmai 
dimpotrivă, vector al nesingurătăţii”. Şi încă: „O biserică goală nu este niciodată pustie. E populată, 
dar nu cu icoane afumate şi sfeşnice scorojite, ci cu energiile duhovniceşti ale tuturor celor care, de-a 
lungul timpului, s’au rugat, au plâns, au sperat ori s’au bucurat în ea şi al căror suflet i-au îngroşat 
pereţii”. Altele, încă şi mai scurte, dar la fel de pregnante, contrag în lapidaritatea lor toată 
amărăciunea teologului practicant, care cunoaşte şi deplânge slăbiciunile firii omeneşti, din ce în ce 
mai atrase de mirajul gol de sensuri al postmodernităţii spectrale. Iată, spre exemplu, două interogaţii 
înlănţuite ale lui Aurel Sasu şi răspunsul lui Valeriu Anania: 

 „ – De ce n-am putut crea, după 1989, o lume nouă şi un om nou (în accepţia lui Mircea Eliade, 
ca „esenţă activă, dinamică şi creatoare a spiritului”)? Nu ne trăim destinul pentru alţii de prea mult 
timp? 

– Fiindcă ne uităm prea mult la televizor şi deloc la venirea cocorilor.” 
Cartea se dovedeşte, în ansamblu, o nouă mărturie asupra unui destin de excepţie. Eroul de 

excepţie al Memoriilor se prelungeşte, şi în unele răspunsuri din Despre noi şi despre alţii, 
mărturisindu-şi, fără intenţii narcisiace, statura morală pe care se obstinează să o păstreze în vremuri 
dintre cele mai tulburi – din această perspectivă, scriitorul corijează, pe bună dreptate, o parte a 
întrebării lui Aurel Sasu: „A fost pacea vieţii dumneavoastră o izbândă?”: „Care pace? Mai mult o 
vâltoare!” . Dar, mai mult decât orice pasaje confesive sau testimoniale, în acest volum dialogal al 
Î.P.S. Bartolomeu Anania, atrage atenţia mărturia (în sensul teologic al termenului) asupra necesităţii 
stringente de a-ţi măsura viaţa după ceasornicul mare, al alterităţii radicale, care este Dumnezeu cel 
viu. În fond, toate cuvintele mitropolitului sunt circumscrise acestei mize de adâncime şi aici, în acest 
text cu suflet, în care palpită energii taumaturgice. Folosind chiar termenii autorului, aş spune că 
opera Despre noi şi despre alţii dovedeşte că, într-adevăr, „cuvintele au suflet, iar cu ele ar trebui 
să ne purtăm aşa cum se poartă îngerii cu Maica Domnului”…. 
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