
SI ALTERITATE
,

Alexandru ZUB

mereu invocate în dialog. ,,Existà o sufèrintà
care degradeazâ si o suferin!à care purificà", ni
sc spune, cu precizarca cà una c nàscutà din
pàcat, cealaltà din iubirc, ambele reclamînd
însà precautii hermeneutice. La fel prietenia,
pentru delinirea càreia memorialistul apeleazà,
îndatorat, la Cicero, Ducici, lJnamuno, Carlyle.
Prietenia càrtilor ràmîne totusi cea mai prof-
itabilà si una din obscsiilc monahului ajuns la o
trcaptà înal tà dc arhicr ie.

Acordul dintre gînd si fâptà constituie o exi-
gentà valabilà pentru orice destin uman. In chip
ciudat, sub dictatura comunistà, un asemenea
acord se putea obçine mai lesne dupà gratii
decît în afarà, unde lumea cra condamnatà la

,,fricà si pîndà", ca în noua carte a lui
Constantin Florin Pavlovicia. ,,Odatà liber de
lacàtclc tcmniçci, va trebui sà-mi pun singur un
lacàt la gurà", conchide înaltul prelat, fixînd
momcntul icsirii salc din Aiud, dupà sase anr
dc rccluziune, cu douà lucràri de seamà, elabo-
ratc acolo mental (Steauu Zimbrului çi
Meçterul Manole), pentru a fi tipàritc mai tîrz-
iu, cu sprijinul ,,maestrului" sàu Tudor
Arghczi. Fictiunea, o spune "singur, îi fuscsc

,,cctatc de azil". Istoria a putut fi pusà cumva în
parantczâ, màcar la ràstimpuri, dacà nu era de
ocolit cu totul. Înàuntru sau în afarà, gestiunca
libcrtàçii c ancvoioasà sub un regim dictatorial,
cu atît mai mult sub unul comunist, care
pretindc cà ,,omul cste cel mai pre{ios capital",
însà îl sacrificà fârà sà ezitc. Grcu dc clasificat,
Cerurile Oltului si Arnintirile peregrinului

Cu masivul si consistentul volum dc
Memoriit, binc primit dc cititoriz, Valeriu
Anania pàrea cà închcic un capitol cscntial din
opera sa. Cvasi nonagenar, însà dc o surprinzà-
toare vitalitate, scriitorul ne of'erà acum o nouà
secventà memorialisticà, de astà datà la provo-
carca, subtilà si competentà, a unui alt cârturar
din Cluj, Aurcl Sasur. E un volum de entre-
tiens, conceput pesemnc dc cunoscutul filolog
si lexicograf-, el însusi sensibil la ,,poezia
nescrisâ a fbamei de duratà si a sihàstrici în
lumea tàcerilor grele", cum ne asigurà în pre-
ambulul càrtii, adàugînd cà gîndisc accl dialog
ca o .,càlàtoric împrcunà" în lumea solitudinii
asumate, a suf'crin[ei t-ecuncle, a idcilor pusc în
slujba cunoasterii de sine si a celuilalt.

Fàcînd parte din gcncra{ii difcritc, autorii
folosesc conceptul generzrtionist ca o temà
rccurentà, antamînd-o sub diversc aspccte, mai
ales pentru lumea modcrnà si postmodcrnà, o
lumc în carc valorile au cunoscut mutatii spcc-
taculoase. Scepticii si nihilistii accstci lumi sînt
rcpudiali sistematic, înaltul prelat polemizînd
adesea cu Emil Cioran si optînd cxplicit pentru
l inia Socrate, Seneca, Mircca Vulcàncscu,
spirite pozitive, pe seama càrora sc poate rcsp-
inge ,,teroarea nimicului". Biblia si Sfintii
Pàrinçi stau în accst diakrg la îndcmîna conlo-
cutorilor ca sursc dc mcditaçic si dc crcdintà.
Nimic mai stràin de nihilismul contcmporan, la
care se ref'crà insistcnt, din pcrspcctiva cclui
carc stie cà a fàcut alegcrea salutarà.
Solitudinea. suferinça, moartca sînt tcme afine,
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Apter valorificà momentelc de acalmie ale
recluziunii, ,,ceasurile de liniste fragilà", în
care Valeriu Anania a fàcut din propriile-i
peregrinàri pe la mànàstiri o incpuizabilà temà
istorico-culturalà, motiv sâ conchidà apoi cà

,,suferinla asumatà îl poate înnobila pe om".
Distan[a criticà în raport cu nihilismul lui

Cioran, cu ,,nàismelc" interbclice si chiar fatà
de un Renan, care flagclasc ,,particularitàtilc
nationale", se cuvine a fi subliniatà, ca una ce
decurge dintr-o altà viziune, din philosophia
perennis. În spiritul acesteia întrevccle mcmori-
alistul si posibilitatca unei redresàri, în anumite
conditii, nu tocmai lesnc de împlinit. Fiindcà

,,renasterea làuntricà a omenirii presupune o
prcalabilà operà de ecarisaj. Nu pofi vindeca o
ranà infectatà dacà nu-i storci mai întîi puroiul.
Asta se cerc si în politicà, si în economie, si în
moralà, si în învàtàmînt, çi în culturà si chiar în
Bisericà. Procesul poate fî lung, anevoios si
frrà garantii dc izbîndà. În irnd, c vcsnica luptà
dintre binc si ràu, binele fiind îngirduitor, iar
ràul, prin definilie, agresiv"s.

Am rcprodus acest pasaj pentru a ilustra mai
binc propensiunea civicà si moralà a memoria-
listului, prezentâ si în alte scrieri. Ea se nutrcste
dintr-o lungà istoric si denot[ rcspect pcntru
traditic, pentru valorile vcrificate de timp çi
reînnoite prin sacrificii. A descoperit în sînul
familiei accl filon de aur, folclorul, din carc
avca sà extragà teme, sensuri, motive de o rarà
bogàtie, prczente în mai tot cc a scris, fictional,
mai tîrziu. A fost un noroc pcntru propria
dcvenire, ca si pcntru cultura càrcia i s-a
devotat, cu folos, decenii în sir. ,,Mitul româ-
ncsc, folclorul si suflctul mcu sînt congenitale;
restul este mestcsug", avea sà observe el
însusi6, atent la relatia accstora cu discursul
despre sine, cu nevoia incxorabilà de a sc
împlini în acclasi spirit, la care trimite mcreu în
dialogul l)espre noi si tlespt'e alçii.,,Nu-mi fac
iluzii asupra scrierilor melc, spunc mcmorialis-
tul, dar un fapt c sigur: în fiecarc e un fragment
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din mine, care participà la viata celuilalt"z.
Desi a dus o existençà mai mult solitarâ,

Valeriu Anania a înleles cà fire multiple îl
legau de o generatie pe care istoria n-a scutit-o
de surprize, unele de tot dramatice. Însà dinco-
lo de timpul sàu, el se simte solidar cu ,,gener-
a{ia stràmosilor" sàitr, cu lunga suità de înain-
tasi, cunoscuti si anonimi, care si-au dat obolul
în spiritul dcvotiunii fiaterne. De unde si con-
tinua trimiterc ,,la ràdàcini", prezentâ în mai
toatà opera sa. Aceasta înseamnà apel la istorie,
tradifie, culturà, autorul fiind convins cà val-
oarea unei culturi nu tine de numàr, ci de cali-
tatea mesajelore.

Pcntru noi, ca români, obsedali parcà de
imagine, dc nevoia recunoasterii onorabile, o
asemenea concluzie cste beneficà. Ea se
impune prin analiza riguroasà a fenomenului,
dar si prin lec{iunea adecvatà a operei în cauzà.
Noile datc si reflecçii din volumul scos împre-
unà cu Aurel Sasu o întàresc sensibil, solicitîn-
dt-ne ipso facto adezfitnca. Discursul confesiv
si cunoasterca alteritàçii se vàdesc si aici com-
plementare.
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