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TEAMA  DE  A-L  CUNOAşTE 

„Sunt om ca voi, dar om încuvântat. 
Miracolul e fapta mea cea bună. 
De-acum nicio durere n-o să spună 
că mi-a cerut un leac şi nu i-am dat.“1  

 
 
 

u pot aşterne unele amintiri despre Mitropolitul 
Bartolomeu Anania f r  „un sentiment de mare 

sfială… ceea ce face inevitabilă prezum ia că abordezi 
imaginea gigantului spre a- i adăuga şi ie două degete 
la creştet“2. Aşa îşi începea Înaltpreasfin itul, în 1970, 
seria de momente argheziene. Acelaşi sentiment l-am 
sim it şi eu în timpul vie ii marelui om, pe care 
Dumnezeu a rânduit s -l cunosc şi despre care nu am 
vorbit nici m car cu apropia ii mei. Leg tura mea cu 
Mitropolitul Bartolomeu a fost o tain , o comoar  a 
sufletului meu, despre care, dac  aş fi vorbit atunci, nu 
doar c  şi-ar fi pierdut str lucirea, dar se şi putea 
interpreta inten ia de a-mi „adăuga două degete la creştet“. 
Dup  plecarea Înaltpreasfin itului, „vechea sfială se 
retrage în fa a unui sentiment de datorie“3. Când am 

                                                 
1  Valeriu Anania; Poeme; Editura Polirom; 2010; Anamneză; 

pag. 225. 
2 Valeriu Anania; Rotonda plopilor aprinşi; Ed. Polirom; 2009; 

Tudor Arhezi; pag. 24. 
3 Valeriu Anania; Rotonda plopilor aprinşi; Ed. Polirom; 2009; 

Tudor Arhezi; pag. 24. 

N 
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citit prima dat  aceste cuvinte poate nu le-am în eles 
sensul, aşa cum, dureros de mult, îl în eleg acum.   

Într-o zi, nu mai ştiu sigur al c rui an, am mers la 
Catedrala Patriarhal , pentru a m  închina la Sfintele 
moaşte ale Sfântului Dimitrie cel Nou. Era o zi în care 
avusese loc Şedin a Sfântului Sinod. Mitropolitul 
Bartolomeu coborâse din Palatul Patriarhal şi se pre-
g tea s  urce în maşin . Mai mul i credincioşi au mers 
s  ia binecuvântare, printre care şi eu. Atunci a fost 
pentru prima dat  când l-am v zut de-aproape, cum se 
spune, pe Înaltpreasfin itul Bartolomeu Anania. 

– Ce voce are! Trebuie s  fie un om foarte dur, a spus 
o femeie care tocmai luase binecuvântare. 

– Dar şi chipul este foarte aspru. Mie mi-ar fi fric  s  
stau prea mult în preajma unui astfel de om, a ad ugat 
alta. 

– O fi dur, dar predic  de- i st  mintea-n loc, a inter-
venit o a treia femeie. 

Sincer  s  fiu, nici eu nu eram prea departe de p re-
rile femeilor respective, dar m-am ab inut s  comentez. 
La momentul acela, aveam un mare respect pentru 
Mitropolitul Bartolomeu, dar nu ineam neap rat s -l 
cunosc. De ce? Pentru c  aveam un fel de team  pe care 
n-o în elegeam. Mai târziu, aveam s -mi dau seama de 
faptul c  mi-era team  de m re ia Înaltpreasfin iei sale.  

De nenum rate ori am avut ocazia s  citesc opera 
Mitropolitului Bartolomeu şi nu am f cut-o (pân -ntr-o 
zi). De nenum rate ori, am trecut pe lâng  c r ile 
semnate Valeriu Anania şi nu am avut curiozitatea s  
deschid m car s  citesc doar câteva pagini. Şi asta 
pentru c  aveam dou  influen e negative: una personal , 
şi anume c : un om atât de dur nu poate scrie ceva 
sensibil şi a doua, care venea din partea duhovnicului 
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meu4. De câte ori îmi vorbea de Înaltpreasfin itul Bartolomeu, 
îmi vorbea în termeni nu tocmai elogioşi.  

În prim vara anului 2004, trebuia s  finalizez prima 
mea carte, Între Raiul rugăciunii şi iadul drogurilor. Deşi 
mai aveam doar de corectat, sim eam c  nu mai pot, c  
nu mai am puterea s  merg mai departe. Aveam nevoie 
de mai mult  linişte. Linişte pe care nu o puteam g si în 
alt  parte decât la o m n stire. Şi pentru c  una dintre 
m n stirile mele de suflet este M n stirea C ld ruşani, 
l-am rugat pe p rintele stare  Lavrentie Gâ  s  m  
g zduiasc , dac  se poate, câteva zile, pentru a duce la 
bun sfârşit cartea la care lucram. P rintele stare , 
în elegând nevoia mea de linişte, dar fiind şi un mare 
iubitor de literatur , a acceptat s  m  g zduiasc  atât câr 
era nevoie pentru a finaliza lucrarea. 

Într-o zi p rintele stare  mi-a vorbit despre perioada 
în care Înaltpreasfin itul Bartolomeu, pensionar fiind, 
venea la M n stirea C ld ruşani. Mi-a vorbit despre 
serile în care Mitropolitul Bartolomeu povestea despre 
diverse lucruri, iar cei prezen i ascultau fascina i. Şi-a 
amintit c  venea la M n stirea C ld ruşani, înc  de pe 
vremea când era stare  Preasfin itul Gherasim şi printre 
altele savura cu pl cere peştele prins în lacul de lâng  
m n stire.  

Ascultându-l pe p rintele stare , care era foarte con-
ving tor în ceea ce spunea, începeam s  v d lucrurile 
din alt  perspectiv .  

La un moment dat, m-a întrebat dac  am citit opera 
Înaltului. I-am r spuns c  nu, şi am şi explicat de ce. 

                                                 
4 Din respect pentru faptul c  a fost primul meu duhovnic, ierarh şi 

domnia sa, nu-i voi da numele. 
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– Nu judeca dup  aparen e! m-a îndemnat p rintele 

stare . Dac  nu citeşti opera Înaltului, vei pierde foarte 
mult. Te înşeli amarnic atunci când spui c  un om aşa 
dur nu poate scrie ceva sensibil. Când vei citi ceea ce a 
scris Înaltul, vei constata c  sub masca asta de om dur se 
afl  un suflet extrem de sensibil. Pentru început î i 
recomand s  citeşti Rotonda plopilor aprinşi, apoi 
Amintirile peregrinului Apter şi dup  aceea Cerurile 
Oltului… a spus zâmbind. 

– Acum ce face i, îmi enumera i toate c r ile scrise 
de Înaltul? 

– Aaa, nu. Asta-i doar începutul… 
Dup  cum mi-a promis, mi-a adus din bibliotec  

Rotonda plopilor aprinşi. 
– Este tulbur toare cartea aceasta, ca şi celelalte, de 

fapt. În schimb, aici vei g si o secven  tragicomic  de 
mare fine e. Povestea cu caprele lui Arghezi. 

Am r sfoit pu in cartea şi l-am privit pe p rintele 
stare , care vorbise cu mare admira ie despre minunea 
care se numea Bartolomeu Anania. 

– P rinte stare , dac  înd r tnicia mea de a citi opera 
Înaltului a fost amplificat  de p rerile duhovnicului 
meu, Sfin ia voastr  sunte i cel care a i anulat acea 
înc p ânare. Acum nu doar c  sunt curioas  s  v d cum 
scrie, dar îmi şi doresc s  îl cunosc mai bine din ceea ce 
a aşternut pe hârtie. Apropo, m-am întâlnit odat  cu 
domnia sa pe dealul Mitropoliei şi mi-a inspirat un fel 
de team .  

– Şi ai descoperit de ce? 
– Nu. Probabil pentru faptul c  mi se pare un om dur. 
– Nu-i aşa. Dup  ce vei citi opera lui, vei vedea altfel 

lucrurile. Şi eu şi al ii ca mine, privindu-l de departe, am 
avut aceeaşi impresie pe care o ai tu. Spre exemplu, 
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eram student în anul IV la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti şi locuiam la c minul preo esc. Înaltul era 
director la Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
Ortodox . Seara îl vedeam când ieşea din chilia sa, în 
civil, şi pleca la întâlnire cu litera ii lui. Şi eu, şi colegii 
mei îl priveam atunci cu un fel de team , dar şi cu 
admira ie în acelaşi timp. Se spunea c  era un c lug r 
atipic, şi-nc  de pe atunci un om cu totul special. Cei 
care l-au cunoscut mai îndeaproape au r mas marca i de 
personalitatea lui pentru totdeauna. Atunci când îl vei 
cunoaşte, pentru c  sper s -l cunoşti, î i vei da seama c  
este altfel decât ceilal i oameni. Are ceva ce al ii nu au, 
mai precis, spirit de geniu. 

Îl priveam pe p rintele stare , îl ascultam şi în mintea 
mea începuse s  se contureze o întrebare. Şi anume: de 
ce duhovnicul meu îmi vorbise într-un fel despre 
Mitropolitul Bartolomeu şi de ce p rintele stare  îmi 
vorbea cu totul altfel? „Misterul“ aveam s -l descifrez 
mai târziu.   

– Mai povesti i-mi ceva despre Înaltul! l-am îndem-
nat pe p rintele stare .         

– Sunt multe de spus. Dar ca s  vorbeşti despre o 
personalitate atât de puternic  este o adev rat  
provocare. Deşi am slujit de nenum rate ori şi am stat 
împreun  la mas , de câte ori sunt solicitat s  vorbesc 
despre Înaltpreasfin ia sa, o fac cu mare sfial . Este cel 
mai sincer om pe care l-am întâlnit vreodat . Vorbea cu 
mare sinceritate despre subiecte pe care de multe ori noi 
le ocolim. Şi când se întâmpl  un astfel de lucru, 
inevitabil, fiind de fa , te încearc  un sentiment de 
frustrare chiar. Un om ca Înaltpreasfin ia sa poate avea 
foarte mul i duşmani st pâni i de invidie, mult mai mul i 
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admiratori care privesc la piedestalul pe care a ajuns şi 
se întreab : Cum? Şi prieteni? De multe ori m-am 
întrebat dac  Înaltpreasfin itul poate avea prieteni. Şi am 
ajuns la concluzia c  un om ca dumnealui este greu s -şi 
g seasc  un prieten, pentru c  este greu s  g seasc  pe 
cineva care s -i semene. 

Am zâmbit, oarecum complice, pentru c -mi ima-
ginam c  într-adev r aşa poate fi. 

– De ce zâmbeşti? 
– De ce? Pentru c  oamenii de calitate nu prea mai au 

corespondent în lumea în care tr im. 
– Din nefericire aşa este. 
Dup  un moment de t cere, p rintele stare  a zâmbit 

şi dumnealui. A venit rândul meu ca s -l întreb de ce. 
– Pentru c  mi-am amintit un alt lucru pe care Înaltul 

îl spunea. De fapt un sfat, şi anume: ai grij  ce vorbeşti 
cu un scriitor, pentru c  s-ar putea s  te reg seşti în 
operele lui. 

– E vreo aluzie? 
– Nu, a spus zâmbind în continuare. 
– Dac  nu este o aluzie, este o realitate, p rinte stare . 

Înaltul avea dreptate. 
M-am retras la chilia unde eram cazat  şi primul 

lucru pe care l-am f cut a fost s  citesc mai întâi pasajul 
tragicomic în care era vorba despre caprele lui Arghezi. 
Am r sfoit cartea şi l-am g sit. 

„… mă întrebam ce spectacol voi oferi eu Capitalei, 
în severa mea uniformă, dacă voi traversa din 
Mandravela până la Podul Basarab într-un asemenea 
vehicul, alături de vizitiu, şi cu asemenea figura ie în 
spatele meu… Momentul culminant al dramei a fost îm-
barcarea. Camionul era tras în fa a casei, fratele meu, 
întârziat, se tot uita la ceas. Între timp, Paraschiva 
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