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V. FANACHE

Scriitorul Valeriu ANANIA1

O lucrare cuprinzãtoare scrisã cu
intenþia de a parcurge osârdia de lungã
duratã ºi de înalt prestigiu a unui cãrturar
de certã notorietate, în dubla sa ipostazã
de slujitor al credinþei ºi de mucenic al
scrisului literar, volumul semnat Lucian
Vasile Bâgiu, având titlul Scriitorul Valeriu
Anania, reprezintã un pas important în
cunoaºterea uneia dintre personalitãþile
cele mai alese ale culturii române actuale.
Ce l-a preocupat pe cercetãtor înainte de
toate a fost elaborarea unei sinteze, fapt
care i-a reuºit pe deplin prin depãºirea
unor dificultãþi care þineau de structura
aparent dualã a prelatului ºi a scriitorului ºi
de realizarea unui portret unitar în care
sacrul ºi profanul se aflã într-o relaþie inextricabilã. Consecvent credinþei,
dar ºi adevãrului literar cãruia îi conferã semnificaþii legate strâns de
valorile etnosului românesc, Valeriu Anania se numãrã printre cei din ce
în ce mai puþin numeroºi care cultivã relaþia dintre religie ºi spiritualitate
autohtonã. Conceputã în manierã clasicã, cercetarea lui Lucian Bâgiu
oferã o imagine completã (poate cea mai completã apãrutã pânã astãzi)
despre Valeriu Anania. Dimensiunile scrisului sãu se întind pe o arie
neobiºnuitã (ºase decenii), abordatã sistematic în capitole consacrate
poeziei, prozei, dramaturgiei, memorialisticii, eseului, publicisticii,
jurnalului, traducãtorului Sfintei Scripturi. Un om al cetãþii ºi al recluziunii,
interesat sã ºtie ce se întâmplã în lume, fãrã sã-ºi piardã nici un moment
contactul cu fiinþa supremã de la care purced toate câte sunt, Valeriu
Anania i-a oferit exegetului prilejul de a studia traseul unui destin
excepþional. Bibliografia operei, referinþele despre autor, aparatul critic
relevã pasiunea cu care cercetãtorul s-a aplecat în reuºita demersului
sãu. Dominatã de rigoarea ºtiinþificã, de un efort istoriografic evident,
exegeza este în egalã mãsurã concentratã asupra evaluãrilor estetice; se
vehiculeazã idei, se avanseazã concluzii, se formuleazã reþineri, se
coboarã la detaliu, într-un cuvânt, departe de a fi o reconstituire ternã,
lipsitã de valoare intelectualã, lucrarea poate fi consideratã o excelentã
dezbatere de idei în urma cãreia profilul autorului capãtã contur
memorabil. Suntem în faþa unui studiu critic dens ºi în acelaºi timp de
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excelentã calitate.
Portretul biografic din primele pagini ale volumului se întemeiazã în

bunã mãsurã pe datele furnizate de autorul însuºi, cu diferite prilejuri. Din
amintiri se reþin figura mamei, sãrbãtorile tradiþionale, anii petrecuþi ca
elev al Seminarului Central din Bucureºti (1933-1941), debutul la revista
„Ortodoxia” în 1935 cu poezia Pãmânt ºi cer, ºansa de a-l fi avut ca
profesor pe Anton Holban, debutul în dramaturgie cu scenariul radiofonic
Jocul fulgilor, urmate de alte creaþii care stabilesc, în linii mari, dupã
expresia exegetului, „profilul estetic al autorului”. Un moment notabil este
marcat de tipãrirea revistei „Dacia rediviva” în 1941, al cãrei program
naþional, potrivnic Dictatului de la Viena, se alãturã majoritãþii vocilor din
acel timp animate de spiritul rezistenþei naþionale. În alchimia biografiei lui
Valeriu Anania se constatã cristalizarea pentru totdeauna a unei atitudini
pãtrunse de iubirea de patrie: „cred în vigoarea ºi trãinicia neamului meu,
în ascendentul sãu spiritual asupra istoriei”. Anul 1942, noteazã
cercetãtorul, este marcat de trei evenimente biografice: numirea ca
diacon la Mânãstirea Antim din Bucureºti; debutul la revista „Gândirea” cu
poezia Singurãtate ºi întâlnirea cu Tudor Arghezi, care îi devine maestru
incomparabil. De la Arghezi deprinde implicarea Logosului în verbul
literar.

Pe mãsurã ce înainteazã în enumerarea evenimentelor biografice,
lucrarea renunþã la maniera factologicã ºi pãtrunde în cunoaºterea celui
care ºi-a edificat un destin de teolog ºi de scriitor; traseele biografice
devin impresionante prin varietatea lor, prin imprevizibilul ºi ineditul
desfãºurãrii cu episoade trãite în suferinþã, dar ºi cu momente de
mulþumire, în ciuda opreliºtilor rãmânând gradul înalt al unei consecvente
idealitãþi spirituale. Saint-Beuve considera cã secretul unei personalitãþi
stã în cunoaºterea profundã a biografiei sale, ea conþinând acele
elemente generice ale viitoarelor împliniri. Valeriu Anania s-a manifestat
de-a lungul întregii sale vieþi cu tãria unei stânci pe care nici un fulger ºi
nici o furtunã n-a clintit-o de la preceptele credinþei ºi ale iubirii de neam.
Avatarurile biografice pe care le-a îndurat, departe de a-i altera eul de
profunzime, l-a întãrit în crezul sãu. În esenþã, teologul ºi scriitorul a rãmas
acelaºi, dincolo de vicisitudini.

Poezia cultivatã de Valeriu Anania aparþine creatorilor lirici de vocaþie
religioasã ilustratã în literatura românã de Nichifor Crainic, Vasile
Voiculescu, Ion Pillat, Tudor Arghezi ºi întrucâtva de Lucian Blaga. Câþiva
dintre aceºtia, dupã cum subliniazã exegetul, i-au fost apropiaþi scriitorului
ºi ei fac obiectul unor evocãri din volumul Rotonda plopilor aprinºi. Valeriu
Anania a insistat asupra afinitãþilor sale mai ales cu Arghezi ºi Voiculescu.
Primul îi oferã ca model meºteºugul poetic, arta cuvântului, cel de-al
doilea, echivalenþa dintre poezie ºi rugãciune. Filonul mistic în accente
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lirice elevate apare chiar în primul volum, intitulat Geneze (1971).
Impulsul teologic preamãreºte un mister inefabil, generator al tuturor
înfãþiºãrilor existenþei. Poeziile se încarcã de patos în faþa miraculoaselor
„geneze” ale universului, contemplându-le într-o fericitã prosternare. Nu
întotdeauna adecvat, alcãtuit din enunþuri fracturate, uneori pedante, ºi
din analize excesive, discursul critic al cercetãtorului surprinde totuºi
notele particulare ale volumului: „Întregul volum Geneze nu este decât o
modalitate de a se implica cu destinul sãu în univers”. Versurile închinate
Mântuitorului emoþioneazã prin forþa de a evoca supliciul uman în termeni
poetici cu o singularã plasticitate. În File de acatist (1976), poeziei
religioase i se adaugã neaºteptat poezia politicã. Se constatã valoarea
ciclului Iluminatul dedicat lui Ioan Valahul, martirizat pentru credinþa sa la
12 mai 1662. În acest ciclu, ca ºi în alte poeme, Valeriu Anania apeleazã
la formula unui lirism parabolic, cu evidente aluzii la momente din propria
sa biografie marcatã de anii petrecuþi în închisoare. „Valeriu Anania,
observã exegetul, a reuºit sã valorifice estetic o experienþã personalã
extrem de traumatizantã, prin raportarea recluziunii politice proprii la
mucenicia istoricã a unui creºtin valah”. Cu Istorii agrippine (1976) Valeriu
Anania trece, conform analizei exegetului, la o creaþie didacticã în care se
transferã motivul din fabula lui Menenius Agrippa în planul interior,
sugerându-se o simbiozã armonioasã între trup ºi suflet. Frumuseþea
lãuntricã moralã este cea care conteazã înainte de orice: „omul este în
lume ceea ce ascunde” sunã un vers. O fabulã moralizatoare este în
întregul sãu acest volum, Istorii agrippine, considerat de Lucian Bâgiu „cel
mai convenþional dintre scrierile poetului ºi, inerent, cel mai puþin original”.
Urmeazã în succesiunea volumelor Anamneze (1984), „capodopera lui
Valeriu Anania ca poet”, cum e numitã în lucrare. Persistenþa în memoria
poetului a unei imagini cu repercusiuni esenþiale în devenirea sa produce
o stare liricã de înaltã emoþie. Anamneze readuce în prezent trecutul
ancestral al fiinþei cu straturile sale de generaþii fãuritoare „pe greurile
lumii” a unui destin. Începutul treptelor care coboarã în adâncimile fiinþei
este mama evocatã de poet într-o suitã de cântece de leagãn, de sân, de
braþe etc. O serie de poeme poartã ele însele titlul de Anamnezã,
reconstituiri ale timpului „care trece ca un corb” strãbãtând veciile. Lucian
Bâgiu reþine frumuseþea teologiei ºi o vibraþie literarã, unda folcloricã
asimilatã fãrã ostentaþie. Prin viziunea de substanþã filosoficã, prin
muzicalitate ºi forþa imaginilor, poetul creeazã un univers liric superior,
„segmentul cel mai împlinit al întregii creaþii poetice a lui Valeriu Anania”.
Ultima apariþie poeticã a lui Valeriu Anania dateazã din 1992. Ea se
intituleazã Imn Eminescului, se înþelege un omagiu închinat marelui
creator. Pentru exeget autorul poemului a reuºit sã reþinã „starea
ontologicã a fiinþei noastre colective”, mai mult decât atât, în Eminescu
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neamul nostru cunoaºte nobila ipostazie a creaþiei creºtine. E de
recunoscut în formularea acestei semnificaþii influenþa ideologiei
religioase de la „Gândirea”, exprimarea tendinþei de autohtonizare a
creºtinismului în genul eseului Iisus în þara mea de Nichifor Crainic sau a
poeziilor lui Ion Pillat din ciclul Povestea Maicii Domnului. O reuºitã
meritorie încheie secþiunea destinatã creaþiei poetice. Ea poartã titlul
Simbolismul luminii în poezia lui Valeriu Anania. Luãm act de o privire
generalã despre acest motiv, din perspectivã religioasã ºi liricã,
comparabilã cu a lui Blaga, cunoscut ºi prin sintagma de „poet al luminii”.
Nota specificã a poeziei lui Valeriu Anania constã în asimilarea luminii ca
revelaþie a divinitãþii ºi deopotrivã a absolutului. 

Un spaþiu generos se acordã prozei lui Valeriu Anania, romanului
Strãinii din Kipukua ºi volumului de nuvele Amintirile peregrinului apter,
ambele scrieri insolite datoritã artei narative ºi substanþei epice aflate la
interferenþa mai multor formule. Scris în manierã fantasticã, cu inserþii
mitico-erotice, romanul Strãinii din Kipukua demonstreazã, folosindu-se
de o tehnicã stãpânitã cu mãiestrie, fluiditatea condiþiei umane, aura ei
indeterminabilã plasatã în voia valurilor „într-o lume fãrã lopeþi”. O
riguroasã analizã textualã, susþinutã pe solide cunoºtinþe de naratologie
dã exegetului posibilitatea sã clasifice romanul în categoria epicii
moderne, de amestec al fantasticului cu realul, cu parabolicul ºi cu
alegoria: „fantasticul din romanul lui Valeriu Anania se defineºte printr-o
irumpere brutalã a misterului în viaþa realã”. Se constatã apariþia unui
fantastic straniu, când evenimentele supranaturale primesc înþelesuri
raþionale, dar ºi situaþii inverse: anormalul se asimileazã normalitãþii,
ilogicul se metamorfozeazã în logic, nefirescul în firesc, neverosimilul în
cel mai autentic adevãr. Lucian Bâgiu îºi extinde analiza asupra
romanului cu o acribie criticã ieºitã din comun, el opereazã toate detaliile
scriiturii ca sã concedã cã avem de-a face, în concluzie, cu o alegorie „a
morþii ºi a învierii”, structuratã ambiguu, contradictoriu, cu sensuri incerte
care îi sporesc tensiunea ºi valoarea.

De o analizã corectã beneficiazã ºi nuvelele din volumul Amintirile
peregrinului apter, unde îºi dau întâlnire confesiunea creºtinã cu secvenþe
din mitologia naþionalã. Cele unsprezece proze, scrise între 1984-1987 la
Vãratec ºi tipãrite în 1990, sunt elaborate de un martor ºi un protagonist
al unor evenimente puþin obiºnuite. Posibil de pus în relaþie cu
dostoievskiana Amintiri din casa morþilor, ele reprezintã în opinia criticului
o subtilã ºi rafinatã punere în scenã a mãrturisirilor recluziunii îndurate de
cãtre Valeriu Anania în obsedantul deceniu. Volumul poate fi interpretat ºi
ca un imaginar jurnal de cãlãtorie într-un spaþiu epifanic (salba Carpaþilor),
marcat de prezenþa unor lãcaºuri cu rezonanþã miticã. Verbul
povestitorului rememoreazã locuri ºi personalitãþi ilustrative, episoade
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edificatoare din viaþa spiritualã. Intruziunile autobiografice impun virtuþile
unui memorialist. Materia epicã se defineºte prin pulsaþie meditativã
încãrcatã de tainã. Peregrinul apter, rãmas prizonier pe pãmânt dupã ce
în vremuri îndepãrtate ºi-a pierdut aripile de înger, retrãieºte aleatoriu cu
reveniri la starea iniþialã, recâºtigându-ºi identitatea prin intensitatea
amintirii. Reflexele artei lui Sadoveanu, dar ºi ale lui Voiculescu sunt
remarcate de Lucian Bâgiu; li se adaugã revelaþii hierofanice ale unei
fiinþe care se redescoperã în propriul sãu trecut. Ce se poate remarca în
redactarea cercetãrii este analiza amãnunþitã, folosirea criticã a surselor
ºi întoarcerea pe toate faþetele a operei comentate. 

Dramaturgia lui Valeriu Anania se subsumeazã unei viziuni
antropologice evidente. Ea îºi propune, plecând de la existenþa unor
mituri celebre (Mioriþa ºi Meºterul Manole) sau a altora cvasi-imaginate
(Du-te vreme, vino vreme!, Steaua zimbrului, Greul pãmântului) sã
construiascã „o pentalogie a mitului românesc”, originea ºi devenirea întru
fiinþã, ca sã folosesc o expresie a lui Noica, a vieþii noastre naþionale.
Opinia exegetului despre valoarea acestei temerare întreprinderi literare
este împãrþitã. Estetic examinate, cele cinci piese i se par inegale. Astfel,
Steaua zimbrului ar exprima o „neputinþã funciarã” de a realiza joncþiunea
necesarã dintre mit ºi istorie.

Cea dintâi dramã a pentalogiei, Mioriþa, îi oferã cercetãtorului prilejul
de a-ºi exercita posibilitãþile istoriografice recompunând etapele de
interpretare ale mitului de cãtre precursori: „bocet solar” (Coºbuc), „ritual
al jertfei” (Sanielevici), „rit funerar” (H. H. Stahl ºi C. Brãiloiu), „imagine a
creºtinismului cosmic” (Eliade). Mitul e preluat de Valeriu Anania într-o
abordare complexã cu valenþe de certã originalitate. Se specificã
prezenþa cel puþin a unui element inedit, erosul, cãruia i se conferã „rolul
actanþial suprem surmontând thanatosul ºi fatalitatea, prezenþe
hotãrâtoare în configurarea esteticã a dramei”. Moartea face parte din
natura devenirii umane. Moldan, eroul Mioriþei, metamorfozeazã în tainã
permanentã un moment aparent nefericit. Dragostea lui pentru Mioara
este ºansa oferitã vieþii de a se perpetua, o victorie asupra morþii prin
iubire. Ce oferã între cele peste o duzinã de creaþii semnate de autori
români motivul Meºterului Manole în transfigurarea lui Valeriu Anania?
Sporul de semnificaþii este surprins remarcabil de cãtre exeget. El constã
în lupta dintre douã frumuseþi, cea umanã, reflectatã de femeie, ºi cea
spiritualã, a transcenderii prin jertfa de sine în beneficiul unei valori eterne:
„frumuseþea femeii dispare prin supremaþia frumuseþii creaþiei”. Observaþii
pertinente sunt de aflat frecvent. Ele pun în relief  „dimensiunile estetice”
ale dramei în largi comentarii, coerent articulate: „am relevat, spune
exegetul, þesãtura artisticã a piesei, motivul zidirii umbrei ºi motivul
pãsãrii-suflet, cu precizarea cã ambele sunt de inspiraþie folcloricã”.
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Incursiuni erudite sunt invocate ca argument la cele afirmate. Demersul
exegetic, preponderent elogios, trimite la un orizont cultural de
antropologie culturalã. Sunt exprimate ºi unele rezerve exprimate într-o
concluzie lapidarã: Meºterul Manole „...se instituie într-un cosmoid artistic
închis, suficient sieºi, ºi prin aceasta orbitând onest în proximitatea
capodoperei”. A treia dramã a pentalogiei mitului românesc, Du-te vreme,
vino vreme!, a însemnat pentru Valeriu Anania o provocare deconcertantã
inspiratã de basmul Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte. Piesa
însemneazã o construcþie ideaticã având valenþe multiple, axate în jurul
categoriei de timp. În ansamblu, drama contrazice ideea de nemurire, de
ne-timp, ca ºi aspiraþia omului la veºnicie ºi încercarea iluzorie de a bloca
ireversibilitatea. Dorinþa de a elimina moartea e o amãgire combãtutã de
Juma’ de Om ºi consumatã dezamãgitor de Fãt-Frumos. Criticul supune
textul la numeroase analize, descoperind în interiorul scriiturii neaºteptate
deschideri estetice, chiar unele accente moderne apropiate de literatura
absurdului sau de suprarealism. Steaua zimbrului este piesa care îºi
propune îngemãnarea mitului cu istoria. Plasatã la curtea voievodului
Bogdan în Maramureº (suntem în anul 1352), Steaua zimbrului are ca
temã etnogeneza moldo-vlahilor ºi întemeierea voievodatului Moldova.
Coeficientul estetic nu depãºeºte, în opinia criticului, derizoriul. Aceeaºi
relaþie între mit ºi istorie se regãseºte ºi în Greul pãmântului, ultima din
dramele pentalogiei; de astã datã accentul cade pe mitul pãmântului, al
relaþiei dintre pãmânt ºi cer, comentatã cu înþelegere ºi discernãmânt.
Finalul capitolului despre pentalogia mitului românesc conþine câteva
concluzii judicioase, unele relativ severe. Astfel, pentalogia este
preponderent literaturizare ºi mai puþin literaturã propriu-zisã. Totuºi, în
totalitatea ei, înseamnã comunicarea unui mesaj înãlþãtor. Ea dã o nouã
interpretare miturilor noastre fundamentale privitoare la condiþia omului în
cosmos (Mioriþa), la mitul creaþiei (Meºterul Manole), la valenþele erosului
ºi sexualitãþii (Steaua zimbrului), la devenirea fiinþã-nefiinþã (Du-te vreme,
vino vreme!), la etnogeneza românilor (Greul pãmântului). În viziunea lui
Valeriu Anania, un loc important se conferã pãmântului, locul sacru de la
care porneºte drumul spre absolut, integrarea în universalitate. Observaþii
de fineþe vizeazã de asemenea timpul, dar mai ales meritã aprecierea
pasajele analizei care comenteazã performanþe autorului în sondarea
etnosului, „articulaþiile subtile inefabile ale transformãrii timpului istoric în
timp mitic ºi viceversa”.

Memoriile, eseul, publicistica, jurnalul sunt scrierile pe care
cercetãtorul le grupeazã sub semnul sondãrii spaþiului interior al autorului.
Ele dezvãluie adevãruri existenþiale nãscute din contactul cu câþiva mari
creatori: Arghezi, Galaction, Anton Holban, Victor Papilian, Blaga, Ion
Luca, Marin Preda, Voiculescu sau din contemplarea subiectivã a unor
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episoade, locuri sau evenimente din lumea prin care a trecut autorul. Un
loc aparte se acordã cãrþii Cerurile Oltului, eseu de strãlucitã structurã
interdisciplinarã în care îºi dau întâlnire teologia, istoria naþionalã ºi istoria
artelor, filologia, etnologia ºi folclorul, „un adevãrat dialog platonician”
despre perenitatea ortodoxiei româneºti. Cartea analizatã sistematic
relevã strânsa legãturã dintre istoria mãnãstirilor olteneºti ºi ctitorii ºi
prelaþii care au slujit în ele. Se constatã aderenþa eseistului la tradiþia
localã, coborârea subtilã pânã în zonele arhetipale.

Tãlmãcirea Bibliei, eveniment de excepþionalã importanþã în cultura
românã, a determinat o mutaþie în destinul de scriitor al lui Valeriu Anania.
Mãrturisirea de care luãm act odatã cu realizarea acestei împliniri eliminã
orice dubiu: „Nu ºtiu cât de «principalã» este aceastã înfãptuire, dar un
lucru îl ºtiu sigur ºi îl mãrturisesc: de când am început sã lucrez asupra
Sfintelor Scripturi, «opera» mea literarã a încetat sã mã mai intereseze.
Tot ce am scris ºi tot ceea ce mai plãnuisem sã scriu mi se pare lipsit de
importanþã. Mã uit îndãrãt, la truda literarã a celor 60 de ani, la toate
iluziile ºi vanitãþile care i-au fost, în acelaºi timp, ºi tot atâtea stimulente,
ºi-mi spun cã poate tocmai de aceea mi-a hãrãzit Dumnezeu aceste
decenii, ca sã mã exersez în limba literarã a tuturor genurilor biblice, de
la eseu pânã la poezie.”2. Mãrturisirea Înalt Prea Sfinþitului i-a folosit
cercetãtorului drept criteriu de abordare a textului biblic. Ceea ce l-a
preocupat a fost sã constate calitatea limbii literare din actuala versiune,
iar pe de altã parte aspectele poetice ale textului. Conceputã ca operã de
autor, tãlmãcirea Bibliei implicã iniþiere ºi performanþã filologicã,
cunoaºterea limbilor originale ale Textului Sfânt, dar ºi a subtilitãþilor limbii
române; teologul ºi literatul conlucreazã la desãvârºirea dimensiunii
artistice ºi religioase a Vechiului Testament în pagini extraordinare care
cuprind Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul,
Cântarea Cântãrilor, Plângerile lui Ieremia. Fireºte, cu aceeaºi intenþie
este abordat ºi Noul Testament. Exegetul constatã cã pentru Bartolomeu
Valeriu Anania autorii cãrþilor biblice au fost „scriitori de geniu”, cu care
autorul traducerii se aflã într-o fecundã confluenþã. Bartolomeu Valeriu
Anania e un cunoscãtor profund al textului biblic, poet ºi povestitor
totodatã, lucru pe care cercetãtorul îl constatã citându-ne în paralel
pasaje ale ediþiilor din 1914 – Septuaginta, ca naraþiune, din 1936 – Textul
Masoretic, de asemenea ca naraþiune ºi din 2001 – Septuaginta în versuri
sub semnãtura lui Bartolomeu Valeriu Anania. Superioritatea ultimei
versiuni este izbitoare. Ea „atrage sufletul, cum spune Ioan Chirilã, spre
un timp de mister, spre misterul iniþiatic, iar versul se apropie de ritmul
shakespearian ºi melosul doinei”. Lucian Bâgiu, la rândul sãu, în analiza
sa de elocventã densitate, constatã cã „nici o versiune a Bibliei de mai
bine de douã milenii nu a reuºit sã restaureze originalul ºi autoritatea
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textului sfânt”. Exegetul recurge pentru demonstrarea spuselor sale la
colaþionarea elocventã a textelor biblice din 1914, 1936 ºi 2001,
concluziile înscriindu-se la nivelul superlativ: „Valeriu Anania devine
fermecãtor, seduce printr-un discurs care trãdeazã ecoul propriilor sale
preocupãri artistice.”

Consideraþiile finale stabilesc câteva repere ale unei exegeze pe
deplin izbutite, cu multe pagini excepþionale despre scriitor ºi omul dedicat
credinþei. În ansamblul discursului sãu, Valeriu Anania se dovedeºte un
cultivator într-un spirit filosofic al antropologiei culturale, multe din opiniile
sale apropiindu-l de Mircea Eliade. Amândoi se consacrã sacrului ºi
profanului, cu specificarea cã Valeriu Anania se diferenþiazã prin
excluderea opoziþiei dintre sacru ºi profan: conform înþelesului etimologic,
„...profanul se instaleazã undeva la periferia sacrului, dar niciodatã în
afara lui sau cu spatele la el.”. Sacrul ºi profanul se aflã în interferenþã.
Camuflat de profan, sacrul se cere permanent deconspirat. Ce se poate
remarca la Valeriu Anania este punerea în operã a unei „alchimii
biobibliografice” impresionante, traversate de întrebarea „Cine sunt eu?”.
Cercetarea îºi propune sã defineascã identitatea deconcertantã a acestui
eu cu mijloacele adecvate ale unei exegeze interesate de descifrarea
unei enigme ºi de legitimarea unei creaþii ieºite din comun: „Cuvântul la
Valeriu Anania pare a echivala cu Logosul primordial, este infuzat de
sacru, iar atitudinea faþã de cuvântul specific artei este una plinã de
adoraþie ºi responsabilitate.”. 

Copleºitoarea personalitate a lui Valeriu Anania ºi-a descoperit în
Lucian Bâgiu un exeget pe cât de devotat, pe cât de matur în demersul
sãu. Tânãrul semnatar al acestei monografii are în spate un trecut care îl
recomandã de pe acum printre cei mai promiþãtori istorici literari în
devenire. Autor al unei monografii despre dramaturgia lui Blaga (2003) ºi
al unui volum care îl anticipeazã pe cel de faþã, Valenþe polifonice ale
prozei ºi dramaturgiei lui Bartolomeu Valeriu Anania (2004), la care se
adaugã zeci de articole tipãrite în reviste din þarã ºi strãinãtate (vezi ampla
bibliografie a lucrãrii), Lucian Bâgiu îºi afirmã talentul cu dezinvoltura celui
care este conºtient cã are ceva de spus în cercetarea literarã. 

Note:
1 Lucrarea Vasile Bâgiu, Scriitorul Vasile Anania, Editura Limes, Cluj-

Napoca, 2006
2 Sfânta Scripturã în limba românã, interviu cu Arhiepiscopul Bartolomeu,

consemnat de Costion Nicolescu, în „Alfa ºi Omega”, supliment – „Cotidianul”,
21 ianuarie 1994, apud Logos Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului la
împlinirea vârstei de 80 de ani, ediþie îngrijitã de: Arhid. ªtefan Iloaie, consilier
cultural, Cluj-Napoca. Editura Renaºterea, 2001, p. 100.


