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Mărturia rezistenţei
Memoriile lui Valeriu Anania sunt exemplare din următorul punct de vedere.
Ele fixează volutele existenţiale, vocaţionale şi de conştiinţă ale celui care a devenit
la un moment dat călugărul Bartolomeo Anania, o devenire controversată şi
sinuoasă, neanunţată prin vreo chemare deosebită a omului Anania spre viaţa
duhovnicească. Cel puţin aparent, el a îmbrăcat rasa călugărească mai mult
conjunctural, chiar împotriva aspiraţiilor sale, care erau, în cel mai înalt grad, literare
şi ştiinţifice. Spun aparent pentru că, după cum se va vedea, viaţa şi destinul său l-au
obligat spre un fel de asceză personală (prin suferinţă) şi, concomitent, spre o
problematizare continuă la capătul cărora – dacă există un astfel de capăt – omul s-a
regăsit complet schimbat.
Autorul îşi începe mărturisirile cu următoarele cuvinte:
Nu am ţinut niciodată un jurnal. Douăzeci şi şapte de ani am trăit sub dictaturi,
în România, când orice gând al tău încredinţat hârtiei putea deveni obiect de
incriminare şi osândă. [...]. Vine o vreme când viaţa ta se cere rostită şi altfel decât în
graiul convenţiilor sociale, mai adevărat adică şi mai de-a dreptul, şi atunci, în lipsă
de altceva, ţi-o iei de la capăt pe amintiri, de-a rostogolul, ca apa muntelui poticnită-n
pietre, şi o duci până unde poţi (Anania 2008: 7).

Structurată în două părţi ample, prima interesează cu asupra de măsură,
pentru că, anii copilăriei, adolescenţei şi tinereţii sale se suprapun peste nişte
evenimente foarte importante din istoria românească. Nu doar perspectiva lui
Anania asupra acestora e importantă, ci şi mărturia rezistenţei sale la diferitele tipuri
de represiuni, represiuni care, după cum am mai spus, au condus spre o transformare
de substanţă. După cum mărturisește autorul, Memoriile sale „se vor şi se propun o
mărturie nu numai a unei lumi, ci şi a unui suflet” (Anania 2008: 7).
Perioada rememorată începe din vara lui 1941 – deşi există numeroase
referiri şi la perioada anterioară acestui an – atunci când absolvise Seminarul Central
şi aştepta toamna pentru a intra la Facultatea de Teologie. Lucra într-un local
(inspirat de un articol al lui Arghezi) şi din banii câştigaţi edita împreună cu un grup
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de prieteni revista „Dacia Rediviva”. Tocmai fusese asasinat Horia Codreanu, fratele
lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Gărzii de Fier, ucis în 1938. Din pură
întâmplare s-a întâlnit pe stradă cu acel cortegiu funerar, întâlnire care
avea să fie începutul unui lung şir de întâmplări şi suferinţe, într-un secol al
statului poliţienesc, când o simplă fişă de cazier îţi pune pe frunte un stigmat de care
nu vei putea să scapi toată viaţa (Anania 2008: 10).

Avea doar cincisprezece ani când a fost recrutat în „mănunchiul de prieteni”
al Frăţiei de Cruce din Seminarul Central. Un elev mai în vârstă decât el îi vorbise
despre situaţia ţării secătuită de corupţie, despre lupta mistică împotriva acestei stări
de fapt începută de Corneliu Zelea Codreanu şi de Garda de Fier. Nu bănuia nimic în
legătură cu ce ar fi putut să se întâmple în viitor, că sistemul de valori la care aderă
nu avea nicio legătură cu dezastrele sociale şi morale prin care ţara urma să treacă,
dezastre comise în numele iubirii de Dumnezeu şi de patrie.
Printre victimele Mişcării legionare s-au numărat şi numeroşi adepţi ai
acesteia. Nu e vorba neapărat de represaliile antonesciene şi, ulterior, comuniste, ci
şi de criza morală şi identitară prin care mai mulţi dintre cei care au aderat la Garda
de fier în primă instanţă au fost nevoiţi să treacă după ce au realizat marea eroare în
care s-au aflat şi au persistat o vreme. Cei care au participat la înmormântarea lui
Horia Codreanu au fost arestaţi şi li s-au întocmit dosare de legionari.
Adolescenţa verde
Autorul rememorează perioada Adolescenţei verzulii cu lux de amănunte.
Acest fapt se realizează pe mai multe capitole, nu doar în cel amintit mai sus.
Amintirile lui Anania interferează între ele, se determină cumva reciproc. Vârsta
adolescenţei stă sub semnul aspiraţiilor literare. Sunt povestite mai multe întâmplări
legate de munca de editare a revistei „Dacia Rediviva”. Face în mod succint
portretele prietenilor săi colaboratori şi vorbeşte şi despre destinele de care aveau să
aibă parte, destine în general ratate din punctul de vedere al realizării literare:
Zaharia Ducu, cel mai tânăr dintre noi, care încă de pe la 14–15 ani se anunţa
ca un talent foarte viguros şi matur, a avut nenorocul să fie cumnat cu un fost ofiţer al
Curţii Regale şi, după abolirea monarhiei, în 1949, a fost arestat împreună cu
cumnatul său şi s-a ratat în puşcărie; l-am întâlnit odată după mai mulţi ani şi l-am
întrebat ce mai scrie; se lăsase de literatură, era deprimat şi lucra undeva, într-un
atelier, ca strungar (Anania 2008: 26).

Capitolul Parada închisorilor conţine, aşa cum indică şi titlul, multe relatări
referitoare la periplul său – ca încarcerat – prin mai multe închisori. Nu am spus
întâmplător mai sus că amintirile lui Anania interferează între ele şi se determină
reciproc. Normalitatea vieţii sale părea să fie alternanţa dintre perioadele de detenţie
şi cele petrecute la diverse mănăstiri. Rememorează cu lux de amănunte momentul
în care a renunţat la viaţa lumească pentru a deveni călugăr. La data de 22
septembrie 1941 îşi anunţă iubita că nu se va mai căsători cu ea şi se retrage la
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mănăstirea Antim. Memorialistul încearcă să înţeleagă de ce a făcut atunci acest
gest:
De ce am făcut-o, nici azi nu sunt în stare să spun. M-am întrebat adesea,
privind în urmă, dacă nu cumva mi-a fost frică de război, dacă nu cumva mi-a fost
teamă de viaţă, dacă nu cumva încercam, romantic, o aventură după modelul Arghezi.
Oricum, e cert, nu am făcut-o din vocaţie (Anania 2008: 34).

Dilema sa referitoare la adevărul de sine pus în balanţă cu adevărurile
circumstanţiale ale vieţii transformă acest volum de memorialistică într-o meditaţie
continuă şi problematizantă întretăiată de diverse naraţiuni care nu fac altceva decât
să sporească tensiunile conflictuale interioare:
Mă cuprinsese un fel de apatie, dar nu apathia Sfinţilor Părinţi, nepătimirea
celor desprinşi de patimi, ci începutul iadului dostoievskian, durerea de a nu mai
putea iubi. Simţeam că vieţii mele îi trebuie o schimbare radicală, o cutremurare din
adâncuri, o experienţă purificatoare, o anume slujire a omului, slujire de care fiorul
morţii – dacă nu moartea însăşi – să nu fie străin (Anania 2008: 44).

Viaţa de la mănăstire nu îi era suficientă. Anania surprinde foarte bine
singurătăţile paralele ale părinţilor, dimensiunea dramatică a vieţilor unor oameni
constrânşi, parcă, să locuiască împreună, să slujească împreună, dar fără să
interfereze, fără să comunice cu adevărat între ei. Anania resimte falsitatea şi
ipocrizia vieţii călugăreşti, o viaţă ce era şi a lui. Conflictul interior, „iadul
dostoievskian” îl însoţeşte pretutindeni pe tânărul monah. Existenţa lui e în mişcare.
Simte mereu dorinţa de a pleca în altă parte, de a se pune singur în situaţii extrem de
dificile, unele fără ieşire. Speră că dacă pleacă voluntar pe front viaţa lui va dobândi
un sens mult mai înalt. Totuşi dorinţa nu i-a fost îndeplinită pentru că cineva a avut
grijă, printr-o intervenţie la Statul-Major, ca tânărul călugăr să nu plece la moarte
sigură:
Mult mai târziu aveam să aflu că părintele Sofian, speriat de nebunia mea, a
alergat la doamna Tetrat, […], și a implorat-o să mă salveze. [...]. Pentru «Doamna
General» a fost cel mai simplu lucru să dea un telefon unde trebuia și să-mi îngroape
pentru totdeauna veleitatea de a deveni erou național. Doamna Tetrat mă voia scriitor,
îmi cerea să-i las originalele unor manuscrise și să-mi păstrez copiile și se lăuda că
mulți bani are să ia de la Academie... Peste numai câțiva ani, depozitara avea să ardă
tot ce era de la mine (Anania 2008: 45).

Am transcris aceste rânduri nu doar pentru a ilustra ideea afirmată mai sus, ci
şi pentru a se putea vedea ceva simptomatic pentru felul în care Anania îşi
structurează scrierea. El creează un fel de simultaneitate între mai multe timpuri
rememorate. „Timpul mărturisirii”, cum ar spune Eugen Simion, înglobează două
tipuri de trecut. Primul este acela din cronologia evenimentelor, al doilea derivă din
prospectarea unor situaţii ce aveau să existe ulterior. Amintirea acestor situaţii este
întotdeauna semnificativă şi relevantă din perspectiva întregului destin retrăit prin
actul scrierii.
Bartolomeo Anania nu a ajuns pe front, în schimb s-a transferat la
mănăstirea Polovragi, subordonată Mitropoliei din Craiova. S-a împrietenit foarte
repede cu părintele Bica, prietenie ce se va dovedi trainică şi de durată. Îşi rezolvă
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situaţia şcolară, luându-şi bacalaureatul la Liceul „Mihai Viteazu”. Gândindu-se că
s-ar putea înscrie la Medicină, întreprinde o călătorie în Transilvania cu dublu scop.
Mai întâi s-a oprit la Deva ca să-şi vadă fratele întemniţat acolo şi apoi s-a dus să-l
viziteze pe profesorul Victor Papilian pentru a se sfătui cu acesta dacă ar fi posibil să
devină om de ştiinţă, menţinându-se în acelaşi timp şi scriitor. Profesorul l-a
încredinţat că „între omul de ştiinţă şi scriitor nu numai că nu există
incompatibilitate, ci, dimpotrivă, câmpul unor mari întregiri” (Anania 2008: 51).
Prin tot ce a făcut, omul Valeriu Anania a demonstrat că acest câmp al marilor
întregiri acceptă în el, pe lângă omul de ştiinţă şi scriitor, şi pe acela al bisericii, al
vieţii călugăreşti. Existenţa mai multor vocaţii – cu toate că Anania îşi pune mereu
la îndoială, după cum am văzut, vocaţia călugărească – în una şi aceeaşi persoană
face ca personajul memoriilor de faţă să fie unul controversat şi, din acest motiv,
mai interesant din punct de vedere psihologic. Înţelegerea contradicţiilor din om face
posibilă o cunoaştere mai adâncă, mai de substanţă a individului.
Înainte de a fi el însuşi arestat şi întemniţat, Anania reuşeşte să-i facă o
vizită fratelui său, aflat acum într-un loc mult mai greu accesibil. De altfel,
încarceraţii aveau doar teoretic dreptul la vizite. Totul depindea de semnătura unui
singur om, a colonelului Alexandru Petrescu, unul dintre cei mai aprigi duşmani ai
legionarilor. Cunoscându-l de mai demult, colonelul acceptă ca tânărul călugăr să-şi
viziteze fratele. Nu după multă vreme a sosit la mănăstire, dintr-o greşeală a
poştaşului, o misivă adresată şefului postului de jandarmi din comuna Polovragi,
prin care se cerea arestarea şi trimiterea sub escortă a lui Anania Bartolomeu la
Tribunal Militar Bucureşti. Aflând toate acestea, tânărul călugăr s-a predat de bună
voie, contrariind pe toată lumea. Ar fi putut să fugă, să se ascundă, dar Anania a
preferat condiţia de încarcerat celei de fugar, condiţie pe care o va cunoaşte mult
mai bine decât şi-ar fi dorit. Încarcerat şi plimbat pe la mai multe închisori, Anania
devine preotul puşcăriilor. Iniţial i se cere să facă o slujbă de Crăciun, dar după
aceea a înţeles că ar putea avea chiar un rol în viaţa sufletească şi spirituală a
colegilor săi de detenţie. Scriitorul surprinde viaţa grea din închisoare şi diferitele
metode şi stratageme la care deţinuţii recurgeau pentru a-şi face traiul de zi cu zi cât
de cât suportabil. Simte, pe lângă greutăţile inerente, şi sentimentul de solidaritate
umană. În puşcărie, sufletelor li se oferă şansa de a se mai rafina. Adevărata
captivitate nu o resimte în închisoare, ci în libertate:
Senzaţie ciudată. În ziua aceea de 4 aprilie 1944 eram liber, de abia scăpat din
lagăr, mergeam în autobuz spre mânăstirea Polovragi, şi de abia atunci nu mă
simţeam liber. Timp de şase luni fusesem slobod să vorbesc orice, de pe orice poziţie,
inclusiv cea antiguvernamentală, să-mi rostesc fără nici un fel de oprelişte orice fel de
idee; eram un condamnat, nu avea nimeni ce să-mi facă. Acum mă uitam grijuliu în
dreapta şi în stânga, răspundeam precaut la întrebările vecinilor, printre care putea să
fie un agent provocator al Siguranţei Statului. De abia acum mă simţeam cu adevărat
închis, supus cenzurii și autocenzurii. Orice regim de dictatură e o închisoare (Anania
2008: 72).

Aşadar, existenţa lui Anania se duce între două tipuri de închisori
complementare. Dar ceea ce mi se pare de evidenţiat e modificarea în timp a felului
de a gândi şi de a reacţiona la evenimente a tânărului monah. Practic, acesta este
firul memorialistic principal.
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Aproape un mit
Momentul 23 august 1944 este privit cu suspiciune şi nelinişte. Conştient de
faptul că bolşevicii vor prelua controlul asupra întregii societăţi româneşti, Anania
se hotărăşte să fugă din ţară. Are parte de mai multe aventuri palpitante, dar în final
ajunge sunb escorta Regimentului de Grăniceri din Timişoara. Este arestat şi apoi
eliberat cu condiţia fermă de a se înscrie la Facultatea de Medicină din Sibiu şi de a
se ţine doar de şcoală, fără a se implica în niciun fel în politică. Şi aşa şi-ar fi dorit şi
Anania să se întâmple lucrurile, dacă unele evenimente din viaţa academică nu ar fi
capătat la un moment dat conotaţii politice, şi dacă el, student foarte apreciat, nu s-ar
fi lăsat purtat de valurile unei recunoaşteri publice – de-a dreptul colosale – care l-au
transformat într-un personaj foarte incomod pentru sistemul opresiv.
Sunt relatate multe amintiri legate de viaţa sa de student la Medicină.
Dovedeşte aplecare spre materii care în trecut nu le putea suferi: Matematica, Fizica
şi Chimia. În afară de acestea, se specializează în disecţii. În paralel cu aceste
amănunte legate de viaţa academică, Anania face şi unele constatări de natură sociopolitică. De altfel, întreaga sa scriere memorialistică este şi un colaj de gânduri
referitoare la România şi la statutul ei în contextul marilor schimbări socio-politice
externe:
în acel Cluj al primăverii lui 1946, nu comunismul era principala preocupare a vieţii
academice (exista o credinţă şi o încredere generală că puterile occidentale vor
restaura democraţia de tip clasic), ci problema ungurească, problemă veche şi
reînnoită acum, când stăpânirea maghiară fusese alungată din nordul Ardealului. […].
Maghiarii contau enorm pe relaţiile lor cu Occidentul, îşi trimiseseră emisari prin mai
toate ţările apusene şi aşteptau cu încredere Conferinţa de Pace de la Paris (Anania
2008: 112).

Maghiarii erau cât se poate de convinşi că Transilvania va fi redată Ungariei
pe cale diplomatică. La data de 29 mai a avut loc Adunarea Generală a studenţilor,
iar Anania a fost delegat de către Marcel Bănicescu, preşedintele Centrului
Studenţesc, să prezideze acel eveniment. Prestigiul şi autoritatea morală a tânărului
călugăr erau într-o continuă creştere. Adunarea Generală a decretat o grevă
studenţească de ample proporţii. Deşi acţiunea studenţească nu era în niciun fel
angajată politic, represaliile împotriva greviştilor nu au întârziat să apară. Au urmat
exmatriculări în masă, printre cei eliminaţi din facultate figurând şi liderul acelor
studenţi atât de consecvenţi în convingerile lor, călugărul Bartolomeo Anania. După
exmatriculare ar fi urmat, fireşte, arestarea. Pentru a nu-i părăsi pe studenţii grevişti,
Anania se deghizează într-un om oarecare, tunzându-se, răzându-şi barba şi mustaţa.
În acest fel era de nerecunoscut. Atunci când trebuia să apară în public pentru a le
vorbi studenţilor, se deghiza iarăşi în călugăr, de data aceasta recurgând la barbă şi
mustăţi false. Situaţia trebuia controlată foarte bine pentru a nu degenera şi pentru
ca, prin manifestările de protest, studenţii să nu-şi pericliteze pentru totdeauna
viitorul:
Una dintre principalele mele grije era să fiu la curent cu spiritul maselor
studențești, să nu mă las furat de entuziasme superficiale, să nu devin victima unor
informații false sau pe jumătate. Suciu se ducea zilnic în oraș, îmi raporta tot ce știa,
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dar de dincolo de el nu știam nimic. Așa se face că am ieșit odată, împreună cu el, la
un sondaj direct și am intrat întâi într-o berărie, la subsol, plină de studenți și de halbe.
M-am amestecat printre ei, la o masă, am comandat bere, Suciu m-a prezentat ca pe
un Ionescu, prieten de-al lui, student la București. De la bun început mi-am dat seama
că se vorbea numai de grevă, de aspectele ei recente și de „Părintele”. Nu mi se mai
rostea numele, mi se spunea simplu, „Părintele”. Colegii de la masă s-au arătat
bucuroși să mă informeze, ca pe un „străin” ce eram, ce înseamnă greva lor pentru
expresia conștiinței naționale și ce înseamnă să aibă ea un conducător atât de
extraordinar. „Părintele” căpătase proporții fantastice, faptul că era și nu era prezent îi
dăduse o aureolă de mit (Anania 2008: 134).

Această situaţie nu avea cum să convină autorităţilor care erau decise să-l
aresteze pe Anania. Datorită deghizării sale a reuşit să scape pentru moment.
Părintele se retrage la Pătrunsa, să stea o perioadă mai „la fund” şi să scrie poezii.
După o vreme, părăseşte mănăstirea pentru a se întoarce la Cluj cu gândul de a-şi
relua studiile. I-a făcut o vizită decanului Kernbach, solicitându-i sprijinul. Acesta
însă, „a fost destul de binevoitor să mi-l făgăduiască şi destul de perfid ca, imediat
după aceea, să dea un telefon la Poliţie. Am fost arestat pe stradă şi vârât într-o
celulă la Cestură” (Anania 2008: 145). Eliberarea a venit însă după puţină vreme.
Imprudent, încearcă iarăşi să se întoarcă la Facultatea de Medicină., sperând că de
data aceasta va avea mai mult noroc. A fost însă imediat arestat şi închis într-o
celulă de la Siguranţa Cluj:
a fost una dintre cele mai aspre detenţii din viaţa mea. Cu toate acestea, puţine au fost
săptămânile în care spiritul meu să se fi simţit mai liber, mai puţin legat de mizeria
împrejurării. Există o bucurie a suferinţei, şi ea e suprema dovadă că suferinţa ta are
un sens; sau dacă nu-l are ori nu-i deajuns de limpede, i-l dai, ţi-o faci accesibilă
(Anania 2008: 153).

Aceasta mi se pare iarăşi una din frazele esenţiale ale Memoriilor de faţă.
Alchimia suferinţei
Odată cu instalarea comunismului în toate ungherele vieţii publice, odată cu
insinuarea elementelor securistice în viaţa de zi cu zi a oamenilor, indivizii sunt
obligaţi la un comportament dublu. Trebuie să facă faţă provocatorilor Securităţii, a
căror menire era să-i afle omului cele mai tainice gânduri. Anania intuieşte că cel
din faţa sa, părintele Vasilian, nu e altceva decât un astfel de provocator al
Securităţii. Întrebat de acesta când crede el că va scapa ţara de comunişti, Anania
„confecţionează” un răspuns ca la carte:
Nu aveam nimic împotriva regimului, personal mă bucuram de o situaţie
excepţională, inspector patriarhal la 28 de ani, cu leafă corespunzătoare, indemnizaţii
de deplasare, locuinţă cu două camere (cum nu mulţi aveau în Bucureşti); cât despre
situaţia generală, o justiţie socială tot trebuia să vină, poporul trăieşte doar durerile
naşterii unei lumi noi, religia se bucură de libertate suficientă etc. etc. Niciodată nu
vorbisem aşa, mă miram şi eu de ceea ce sunt în stare (Anania 2008: 231).

Strategiile omului dublu, toate manevrele de pe câmpul tactic sunt excelent
surprinse de memorialist. Prin câteva exemple, cititorii sunt în măsură să înţeleagă
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cum anume acţiona Securitatea, o caracatiţă cu mii de braţe, în teatrul de război
subteran. Naraţiunea memorialistică se dovedeşte vie şi antrenantă, probând astfel
vocaţia de scriitor a lui Anania. De foarte multe ori acesta face referire la pasiunea
sa pentru scris. Se înţelege mai bine pe sine prin raportare la profilul moral al
celuilalt. Acest celălalt generic capătă diferite individualizări. De exemplu, se referă
de mai multe ori la Arghezi, rememorează unele scene – la care a fost martor – din
viaţa privată a poetului şi nu uită să-i motiveze acestuia unele alegeri controversate.
În ceea ce-l priveşte pe autorul Cuvintelor potrivite, există un episod care se
individualizează, unul determinant chiar pentru destinul lui Anania. Constrâns de o
iminentă percheziţie, Arghezi îi încredinţează tânărului călugăr o valiză cu
documente incriminatorii. Acest gest conspirativ avea să îşi arate consecinţele
nefaste peste aproape zece ani.
Asceza personală se află în strânsă legătură cu experienţa spaţiului
concentraţional. În confruntarea sa cu limita, individul găseşte în sine resurse de a-şi
întări caracterul. Supus unor torturi îngrozitoare, Anania rememorează mai multe
momente în care spiritul său s-a ridicat deasupra instinctelor de conservare, deasupra
tentaţiei uriaşe de a capitula:
M-am ridicat în mâini, m-am întins pe pat, am închis ochii și am început să mă
rog cu sinceritate sau numai spre a-mi amăgi conștiința ce-mi poruncea să fac așa și
am fost fericit să văd în adâncul meu că-i iertasem pe călăi și mă rugam sincer
(Anania 2008: 271).

Aceasta mi se pare a fi cheia de descifrare a unui astfel de destin.
Alchimizarea suferinţei ţine de o confruntare dureroasă cu eul tainic şi imprevizibil,
confruntare prin care se crede că s-ar putea ajunge la adevărul de sine. Chiar şi
capitualrea atunci când se petrece are drept efect o eliberare din tenebrele fiinţei.
Alchimia suferinţei mai implică un aspect. Aşa cum se deduce din prefaţa la cartea
sa Amintirile peregrinului apter (Anania 2009: 17), naraţiunile aparent
memorialistice din această carte au fost imaginate în închisoare, în nişte condiţii de
detenţie greu de suportat în absenţa unei supape creativ-spirituale. Ovidiu Pecican a
numit respectivele scrieri „ficţiuni memorialistice” (Pecican 1992: 22).
Este sau nu este aceasta o formă de capitulare? Avem de-a face, oare, cu
imposibilitatea de a mai rezista unei suferinţe de moment, cu toate că abdicarea ar
putea conduce către suferinţe şi mai mari? Sentinţa de condamnare pare a fi un
mijloc prin care individul îşi poate împlini destinul. Bucuria, starea de euforie în faţa
dezastrului sunt semne ale unei renaşteri interioare, care certifică aparent paradoxal
faptul că tocmai demonii credinţei laolaltă cu îngerii necredinţei se dovedesc a fi cei
mai de încredere însoţitori pentru cei pregătiţi să treacă pragul unui nivel mai înalt al
conştiinţei. Memoriile lui Valeriu Anania sunt, cel puţin în parte, mărturia cufundării
în „iadul dostoievskian” şi, ulterior, a parcursului lent spre lumina difuză, neclară şi
blurată a credinţei.
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Valeriu Anania: the Demons of Faith
In this text the analysis starts from Valeriu Anania’s Memories. This study tries to
highlight the way Anania’s life and destiny forced him to adopt a sort of personal askesis −
through suffering − and at the same time through a continuous problematization ending with
the man finding himself completely changed. This paper also includes several references to
Valeriu Anania’s literary activity.
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