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rncu "

Pe „cartea de vizită" a lui I. G. Valentineanu „citim" următoarele repere
biografice: revoluţionar paşoptist, militant unionist, istoric, traducător, literat şi 0111
politic (şef al Siguranţei Statului în timpul domniei lui Cuza).
,
A făcut parte din grupul ziariştilor profesionişti care sau remarcat grin participarea la marile evenimente istorice din a
doua jumătate a secolului al XIX-i ea şi prin înfiinţarea unor
importante publicaţii apreciate de cititori : C. A. Rose tti (18161885), „Românul", piteşteanul Jon C. Fundescu ( 1836-1904)
'
„Telegrafu l", Nicolae T. Orăşanu ( 1833 - 1890), „Nichipercea",
.
Ie" ş. a I .
„ Gh 1mpe
Câteva date din documentele de stare civilă . S-a
născut în oraşul Piteşti , judeţul Argeş, la 5 iulie 1834, f·i u al lui
Gheorghe şi al Joi ţei Yalentineanu. Nu am depistat documente
suficiente şi certe referitQare la ascendenţii şi descendenţii neamulu i să u, ai familiei
sale. Viaţa . ziaristului s-a încheiat în mod tragic, la 23 noiembrie 1898 (nu 191 O), în
Bucureşti , la Spitalul Colţea , unde s-a sinucis 2 . Nu se cunosc motivele suicidului.
' Comunicare preze ntat~ in ses iunea an ua l ă a Muzeului Judeţean Argeş , diJ1 Pi teş ti. 2-3 noi embrie 200 I.
Cuprinde şi extrase din volumul Personalităţi şi alţi oameni de seamă din municipiul Piteşti . mmrnscri s
pregătit pentru tipădre.
'
•• Piteşti
' l'entm date şi aspecte biobibliografice vezi: Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea„., B ucu reş ti , 1940.
p. 881 ; C. C. Giurescu, l(iaţa şi opera (ui Cuza-Vodă, Edit. Ş liinţifi că, Bucureşti , 1966. p. 8 şi urm „ ed.
<1 li-a. 1970; Bibliografia Istorică a României, ( BI~) , III, secolul XIX, Tomul 5, falit. Academ iei, Bu c ureş li .
1974. p. 8 (nr. 1936, 1937), I00 (nr. 2619). 309 (nr 9466), 322 (nr. 9768); l::nciclopedia lstoriogro./)e1
liomân1tşti, (EIR). Edil. Ş li i ntiti cn ş i Enciclopt:dicil, Bucureşti , 1978. p. 338: /Jic/i onciml U terat11ri 1 llo111âne.
De la origini până la 1900 (DLR -~ 1900). Eclituru Academiei. Bucureşti . 1979. p. 88 1: /\posrol Stan.
Grupări şi rnrente pol11tce in l?omrinia intre Unire şi Independenţă (1859-18 771. l cli t. Ş ti i11tif1cn şi
E nciclope dică , Bucureşti , 19 79. p. 47, 57. 70-71, 102 1 136, 155-156, 168-169, 306, 345 ; Paul I. l)icu.
Contri b uţii la istoria teatrului din Piteşti (2 ), în „Argeş" , Piteşti , XX III , aprilie 1988. nr. 4 ( 199), p. 5; idem.
Militanţi piteşteni pentru Unire [1859], in „Argeşul l i~er'', P iteşt i , III, 1992, nr. 535, p. 2; Petre Popa, Paul
Dicu. Silvestru Voinescu, Istoria 11111nicipi11l11i Piteşti, Edit. Academiei, Buc urcşli , 1988,
p. 193, 199; Octavian Sachel arie, Ioan G. Valentineanu, în Argeşeni în spiritualitatea românească , voi. 2,
Biblioteca Judefeană Argeş , Piteşti , 1988, p. 114- 11 5; Spiridon Cri stocea, A rgeş. Dicţionar de istorici,
P iteşt i , 2002 .
1
l'rimaria Municip iul ui B.ucureşti , Registrul Starii Ci vile pentru Morţi, nr. 6820. din 26 noi.::mbr ic 1898
(dei;edat în ziua de 23 noie mbrie 1 898) ~ data decesulu i reconlinna1a prin adrcsu nr. 3 1 424124 iulie 1992, lu
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Studii. După absolvirea claselor primare a frecventat cursurile secundare la
Colegiul „Sf. Sava" din Bucureşti (clasele I-V). În ultimele clase a participat la
manifestaţii, iar la finele clasei a V-a s-a aflat în primele rânduri ale revoluţionarilor din
1848. Este arestat şi exilat în Ucraina, la Kiev. Revine în ţară în anul 1856. Nu se ştie
dacă a continuat studiile. Era considerat om cult, autodidact, poliglot (franceză,
italiană, germană, rusă, slavonă, greacă ş. a.).
Activitatea publicisticA 3 . A fost unul dintre cei mai competenţi şi combativi
ziarişti profesionişti din perioada 1856-1898, „cU' un condei incisiv", critic predominant
negativist, pamfletar talentat, liberal independent, fără angajament la una din cele două
grupări politice liberale - radicală şi moderată.
După repatriere s-a consacrat gazetăriei. Începând cu 1856 colaborează la
rubrica literară a săptămânalului „Timpul", apărut în trei serii ( 1854-1861 ), şi la alte
periodice: „Secolul", „Naţionalul", „Românul", „Dâmboviţa", „Concordia",
„Telegraful" etc. La „Telegraful" era prim-redactor (1871), iar N. T. Orăşanu
răspundea de rubrica umoristică; ulterior piteşteanul Ioan C. Fundescu a devenit
redactor, redactor-şef ( 1877), director şi proprietar ( 1879).
Numele lui I. G. Valentineanu este indiscutabil legat de gazeta „Reforma"
( 1859-1888), tipărită cu întreruperi şi schimbări de titluri din cauza repetatelor
suspendări, procese de presă şi arestări. Primul număr (6 septembrie 1859) se intitula
„Reforma, diaril politicu, judiţaril şi literaru". Fondator - N. Coculescu; redactori I. G. Valentineanu şi I. A. Comăneanu. În realitate, I. G. Valentineanu a fost
redactorul-şeC directorul şi proprietarul gazetei pe întreaga perioadă a apariţiei. De
asemenea, fondator, împreună cu N. Coculescu. Titulatura nu a fost aleasă întâmplător,
ci în leg!ltură cu marile transformări şi reforme structurale iniţiate după realizarea
Unirii Principatelor Române, proiecte şi acţiuni pe care I. G. Valentineanu le-a susţinut
cu energie. Au intervenit două schimbări de titlu: „Popolulil'' (I O aprilie - 7 mai 1861 );
„Constituţionalu lu" ( 16-24 iulie 1866). Ediţia în limba franţez.ă: „La Reforme. Revue
hebdomadaire de la Roumanie et de I' Etranger" (23 octombtie 1863 - 14 martie 1864;
octombrie - 7 decembrie 1865).
La „Reforma" au colaborat personalităţi ale culturii româneşti, politicieni:
I. H. Rădulescu, Gr. Alexandrescu, V. Alecsandri, C. A Rosetti, D. Bolintineanu, Iosif
Vulcan. C. D. Aricescu, Simion FI. Marian, Gr. H. Grandea, Constanţa Dunca, D.
Papasoglu ş. a. Sunt tipărite fragmente traduse din Contractul social de J. J. Rousseau
(la propunerea lui D. Bolintineanu); necrologul redactiei şi cuvântările lui C. A. Rosetti
şi M. Pascaly la moartea lui I. Câmpineanu; scrisoarea lui Alberto Quintana către V.
Alecsandri şi cuvântul preşedintelui juriului concursului de la Montpellier (27 mai
1878); traduceri din Horaţiu (Odă la ţară, D. Bolintineanu); din Mickiewicz (Or. H.
cererea noastrn. inrcg. sub nr. 1543 - C/23 VII 1992 şi prin extras din Registrul de decese pentru uz oficial,
llblinut prin Scrvirnll Stnrii Civile de le Primllria Municipiului Piteşti. Anul 1910. trecut în multe tip!lrituri,
pentru 1.kces m1 este reni Pentru deces v. ,.Timpul". XX. 1898. p. 258. Calendar pentru toţi românii . ,
lfocurcşll. 1874-1906. Jl. 476 (4-5); Calendarul ilustrat român .. „ Bucureşti, ·1909, 937 (6-7).
1
Pentru publicHtiile mentionate in text, vezi: Nerve Hodoş şi Al. Sadi1 Ionescu. P11b/icaţiile periodice
romdnew .. Tom I. C11llllog alfabetic 1820-1906, Bucureşti, 1913; C. Bacalbaşa, Bucureştii de alttidată, voi.
I. ( 1871-11177), t.:dil. Eminescu, Bucureşti, 1987 („Refonna", p. 93; v. şi alte publicatii la care a colaborat I.
G. V ): I. Hangiu. /Jicţ1onar al presei/iterare româneşti ( 1790-1982). Edil, Şt Ene., Bucureşti, 1987, p. 259
(„Reforma": v. şi 11ltc publicatii); idem, cd. a 11-a, Bucureşti 1996.
http://cimec.ro

ZIARISTUL

PITEŞTEAN

IOAN G. VALENTINEANU ( 1834-1898)

479

Grandea), din Uhland (Mihail Strajan, junimist, scriitor, fost profesor la Gimnaziul din
Piteşti, 1873/1874), din Schiller, Musset ş. a. În gazetA apare un document important
pentru gândirea politică şi sociologică românească, pentru istoria literaturii, necunoscut
sau puţin cunoscut: conferinţa tânărului cărturar Titu Maiorescu, de 19 ani, intitulată
Ceva despre comunism şi socialism, ţinută în Bucureşti la 20 sept. 1859, în două
numere, din 24 şi 27 sept. 1859. Prof. G. Călinescu, în articolul Titu Maiorescu
socialist!?, publicat după 1944, la „Rubrica optimistului", nu aminteşte de această
cuvântare. I. G. Valentineanu, în comentariile referitoare la conferinţa tipărită, scria:
„Acest orator june şi dotat de un talent rar, dezvoltă cu multă elocinţă marea idee ce
ocupă în timpul modern spiritele şi frământă cele dintâi capacităţi din lumea europeană,
principiul sau întinsa idee a comunismului şi socialismului" 4 • În articolul arătat mai
sus, G. Călinescu argumenta că T. Maiorescu nu a fost influenţat de ideologia socialistă
şi comunistă, dar a cunoscut tipărituri, în anii de studii şi ulterior în care sunt prezentate
aceste teorii. Totodată, în anii 1875-1888, în paginile ziarului „Reforma" au apărut
creaţii eminesciene sau materiale referitoare la viaţa şi opera lui Eminescu
(v. Bibliografia Mihai Eminescu, I, Editura Academiei, 1976, p. 21 şi urm.).
Unele articole (pamflete) i-au cauzat lui I. G. V. numeroase neplăceri: arestări
(I O), procese de presă (21 ), condamnări la închisoare, amenzi, confiscări şi suspendări
ale ziarului, avertismente, ameninţări etc. A fost unul dintre cei mai persecutaţi ziarişti
până la 1900. N. Iorga, în volumul Istoria presei romaneşti ( 1922, p. 120) recunoaşte
că «„. „Reforma" lui I. G. Valentineanu ziarist plin de iubire pentru meseria sa, trece
prin avertismente şi suprimări necontenite .„». La procesele de presă a fost aparat de
cei mai competenţi avocaţi. În 1859, fiind acuzat de calomnie, avocatul bănăţean
Vasile Maniu (1824-1901), scriitor, istoric, viitor membru al Academiei Române,
deputat, senator, magistrat, i-a asigurat apărarea în faţa instanţei 5 • În multe articole a
criticat pe miniştrii, pe primii miniştri şi chiar pe domnitorii Cuza şi Carol. A denunţat
nedreptăţile sociale sub lozinca „dreptate - naţionalitate - adevăr".
I. G. Valentineanu a intervenit atunci când dr. N. Kretzulescu, şef al
guvernului şi ministru de interne, a demis din funcţia de efor (director) al Eforiei
Spitalelor Civile (27 iulie 1862) pe scriitorul Gr. Alexandrescu, în unna unor
neînţelegeri, fără explicaţii şi aviz. Poetul a trimis o petiţie domnitorului, solicitând o
altA funcţie corespunzătoare, însă nu a primit răspuns. Toamna, probabil la îndemnul
lui I. G. Valentineanu, a hotărât să publice în presă situaţia grea în care se află. În
„Reforma (nr. 37/6 sept. 1862) s-a tipărit o scrisoare a fabulistului, însoţită de
comentariul redactorului şef I. G. Valentineanu, intitulat Examen medical (aluzie la
profesia de medic a premierului N. K.): „O repetăm - dezaprobăm cu desăvârşire tot ce
s-a unnat în această cestiune şi am dori ca medicii noştri, pe lângă medicină legală, să
posede o mai mare doză de bun simţ, de simpatie şi de respect către bărbaţii aceia care
au ilustrat patria noastră. Un om de stat care prin seriozitatea şi onestitatea sa se bucură
' Condiţiile istorice ale apariţiei şi dezvoltlirii clasei muncitoare din România, Edil. Politica, Bucur~ti,
1984, p. 171-172.
i Vasile Meniu, Pledoriu D-lui advocatu 8. Maniu in aptirarea lui/. G. Valenlineanu acuzatu de prepuiloru
şi calomniatoru prin scrieri lipările. Publicata de I. G. Valentineanu, Bucureşti (lmpr. le!I Adolf Ulrich).
1859, 32 p. (I 14 759), v. Bibliografia Romtineascti Modernă (BRM), 1831-1918, voi. III (L-Q). Edit. Şt.
Ene./ Soc. de Şt Filologice din România, Bucureşti, 1989, p. 177 (nr. 34.095); Victor Neumenn. l'asile
Maniu. Monografie istorică, Edit. Facle, Timişoara, 1984, (Valentineanu, p. 38-39. 124, nota 31)
http://cimec.ro
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de opiniunea oamenilor serioşi ai naţiunii noastre, un om care ţine astăzi întâiul grad în
statul român, cade într-o slăbiciune care nu ar putea fi ierta(ă nici chiar unui june fără
6
experienţă şi expus patimilor sale" • Dezvăluirile presei au1 avut un puternic ecou în
conştiinţa cititorilor (poetul fiind binecunoscut şi stimat), iar· orgoliul primului ministru
a fost serios afectat.
Acelaşi guvern condus de dr. N. Kretzulescu a su~pendat ziarele „Românul"
(C. A Rosetti) şi „Nichipercea" (N. T. Orăşanu). I. G. Valentineanu împreună cu C. A.
Rosetti, N. T. Orăşanu, Gr. Serurie, Em. Kinezu ş. a., au otganizat o întrunire în sala
Bossel din Bucureşti (27 sept. 1862), pentru a protesta. Parţicipanţii au fost arestaţi şi
7
judecaţi. Principalul aparător a fost Mihail Kogălniceanu . Mulţi cititori şi chiar
specialişti nu cunosc activitatea juridică a marelui om politic, Inculpaţii au fost judecaţi
şi eliberaţi datorită priceperii avocatului angajat. Într-un ed~torial din „Reforma", din
15 oct. 1863, I. G. Valentineanu a cerut cu insistenţă înfăptuirea reformei agrare. A
criticat şi apostrofat pe deputaţii şi senatorii care se în1potriveau şi pe cei care
tărăgănau lucrările. Pentru acest articol a primit un avertismeiit de la Ion Ghica.
În anul 1858, I. G. Valentineanu, a convins pe scriitorul-tipograf Petre
lspirescu să tipărească corespondenţa secretă a principelui Vogoride, fără aprobarea
cenzurii. Poliţia a aflat şi a confiscat volumele tipărite, iar Ispirescu a fost arestat timp
de trei săptămâni. Prin intervenţii s-a dispus eliberarea în ziua deschiderii Adunării adhoc, însă a găsit postul ocupat de altă persoană. Prin justiţie l~a redobândit 8 .
I. G. Valentineanu în „Reforma" şi în alte ·publidaţii, pe lângă problemele
economice, administrative etc., o atenţie deosebită a acordat'situaţiei grele a populaţiei
româneşti aflate sub stăpânire străină. În unele articole a denunţat măsurile restrictive şi
represive luate de către autorităţi imperiale9 •
Activitatea politică. A participat efectiv la acţiunile întreprinse în perioada
pregătirii şi realizării Unirii. În zilele „fierbinţi", de maximă tensiune, 22-24 ianuarie
1859, I. G. Valent ineanu s-a aflat în fruntea populaţiei din Bucureşti şi din împrejurimi,
pe Dealul Mitropoliei şi în alte sectoare ale Capitalei, împreună cu avocatul piteştean
Nicolae Dimancea ( 1838-1921 ); avocatul Constantin T. Grigorescu ( 1824-1903),
născut în Piteşti, însă domiciliat în Ploieşti - Prahova, primar al Ploieştilor; doi
reprezentanti ai Goleştilor - Al. C. Golescu-Albu ( 1818-1873) şi Constantin Racoviţă
(1830-1891); ziaristul oltean Nicolae T. Oraşanu (1833-1890, Negreni - Olt) ş. a.,
pentru a sustine alegerea lui Cuza ca domnitor 10. Presiunea maselor şi abilitatea
"/Jurnmenle ~i mcmuscrist! /11erare, voi. I, Edit. Academiei; Bucureşti, 1961, p. 30 (nota 9).
1
lmM, III, p. I079 (nr. 49318) Pro1es111/i1 către Înalta Curie al Acuzaţi/orii.de la 28 Seplembrie, [Bucuresci,
18591. S~mncaz~ N. T OrAşanu, I. G. Valentineenu, C. A. Rosetti ş. a, 7 p.' (I I 02.227).
'/)urnmente şi manuscrise ltlerare, voi. li, Edit. Academiei, 1969, p 193 (date biografice I. G. V., la p. 209,
1101<129).

' /\pos1ul Stan, up. c11.. p. 155-156.
'" Paul I. Di cu, v. 11rticulcle despre Unirea din 1859, ln Spiridon Cristocţa, Argeş, Dicţionar de istorici,
Piteşti 2002; Paul I. Dicu Avocatul Nicolae Oimancea (1838-1921) din f'iteşti, militant pentru Unire şi
lndept!ndenţă, în .. Argessis. Studii şi Comunic!ri", Muzeul Judefean Argeş, X, 2001, p. 555-556 (v. şi
notele). La 23 ianuarie 1859, caimacAmia formalii din Emenoil Billeanu, Jim Manu şi Ioan Al. Filipescu, a
emis decretele 45, 46 şi 47 „către superiorii mânăstirilor Tismana şi Motru, spre a primi ce arcsta\i pe Nicolae
şi Ştelhn Golcsw, C. A Rosetti, Dumitru şi Ion Briltienu, C. D. Aricescu, N. Orăşanu şi I. G. Valentineanu
hllnuiţi ca tulbu1·atori ai ordinei publice··. (C. D. Aricescu, Scrieri alese, Edit. Minerva, Bucureşti, 1982,

r
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diplomatică a unor oameni politici din gruparea liberală unionistă (piteşteanul Ion C.
Brătianu, Vasile Boerescu ş. a.) şi din gruparea conservatoare (Barbu Catargiu ş. a.) au
înfrânt rezistenţa sau oscilaţiile antiunioniştilor, veleităţile unor contracandidaţi propuşi

de gruparea conservatoare.
I. G. Valentineanu s-a bucurat de încrederea domnitorului Al. Ioan Cuza. Aşa
11
se explică numirea lui în funcţia de mare răspundere - şef al Siguranţei Statului • Şi
atunci înaltul demnitar avea rang de ministru. Nu am găsit documente care să răspundă
cu certitudine la întrebările: când şi cum a fost organizată instituţia (serviciul)
Siguranţei Statului ? Cei mai mulţi istorici nu cunosc persoana care a îndeplini această
importantă misiune în timpul lui Cuza. În perioada respectivă instituţia şi persoana
care-i asigura conducerea nu erau mediatizate, popularizate. Lovitura de stat din I I
februarie 1866 a fost minuţios pregătită de către „monstruoasa coaliţie" realizată între
liberali şi conservatori. Expresia „coali\ie monstruoasă" s-a creat şi utilizat în anii
1862-1863/ 1864, în cursul dezbaterilor cu privire la reforma agrară. S-a afirmat că I. G.
Valentineanu a fost, dacă nu primul, printre primii ziarişti care a folosit-o în articolele
din „Reforma".
Cum a acţionat şi dacă a acţionat şeful siguranţei înainte şi în timpul
complotului împotriva domnitorului? Istoricul C. C. Giurescu, în volumul Viaţa şi
opera lui Cuza Vodă (1966) descrie în felul următor actul detronării: „... Complotiştii
fixară ca dată a actiunii noaptea de 11 /23 februarie. În seara zilei de I O, pe la orele 7,
un tânăr transilvănean, Gheorghe I. Dogărescu, din serviciul lui Cezar Bolliac, fu trimis
de acesta cu o scrisoare către Cuza în care îi anunţa complotul şi iminenţa unui atac
asupra palatului. Introdus „cu mari greutăţi", tânărul predă scrisoarea chiar lui Cuza în
mână. Principele, impresionat mai ales de faptul că mesagerul refuzase să ia bani
- o liră - pe care i-i oferise, chemă pe comandantul pieţei, colonelul Zefcari, şi pe şeful
siguranţei I. G. Valentineanu. Aceştia îi spuseră că nu ştiu nimi.c de un asemenea atac,
că nu poate fi vorba de revoluţie, deoarece poporul e liniştit. Principele, fără să
cerceteze mai amănunţit şi să ia alte măsuri, dădu ordin să se dubleze garda palatului;
nu ştia că însăşi garda era câştigată de adversari. Între timp, complotiştii puseseră la
punct ultimele detalii ale acţiunii. Pentru a îndepărta orice bănuială, se organizează în
casă la C. A. Rosetti o recepţie care durează toată noaptea, luminile arzând continuu;
iar prefectul politiei capitalei, Beldiman, este antrenat la un joc de cărţi şi lăsat să
câştige spre a i se distrage atenţia. Mult după miezul nopţii, trupe din Regimentul 7 de
linie şi două baterii de artilerie se îndreaptă spre palat. Aici garda, comandată de
maiorul Lecca, îi aştepta. Un grup de ofiţeri şi de civili intră în clădire, ajung la uşa
încăperii în care dormea Cuza, o forţează şi pătrund înăuntru. Cuza nu se opune, deşi
avea pistoale la îndemână şi când grupul de ofiţeri, cu revolverele în mâini, îi cer să
11
În timpul tilcultaJii, în 1946, efilctuam cercetări în arhiva Operei Române din Bucureşti, urmarind
elaborarea unei bibliografii cu tipariturile acestei institutii şi despre aceaslll institutie, in cadrul catedrei de
hibliologie condusa de profesorul N Georgescu • Tislu. Într-un dosar am gllsil scrisori şi adrese în care se
men\iona calitatea lui Valentineanu de şef al Siguranţei Statului (documentele se refereau la tipamca şi
difuzarea libretelor de opere, traduse de I. O. V.). Am anuntat pe prof. C. C. Giurescu şi l-am lntrebnt daca
ştie ceva despre organizarea şi functionurea siguran1ei statului în timpul lui Cuza. Nu a putut sa dea un
r!lspuns satisflcltor şi clar. M-a rugat sa extind cercctarile şi la Arhivele Statului, ceea ce am şi Ilicul. Au
intervenit lnsa evenimente itepl!lcute în viaţa prof. Giurescu. Dupa revenirea la catedra ( 1956/57) n fost
reluata rezolvarea problemei respective.
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abdice şi-i prezintă decretul respectiv, el ii iscăleşte pe spatele unuia din complotişti,
căpitanul Pilat. Acest decret avea următorul cuprins: „Noi, Alexandru Ioan l, conform
dorintei naţiunei, depun astăzi 11/23 februarie 1866 cârma guvernului în mâna unei
locotenenţi domneşti şi a ministerului ales de popor" 12 . .
La 36 de ani, I. G. Valentineanu s-a înrolat voluntar în unităţile garibaldiene
care au luptat în războiul franco-prusian din 1870 alături de annatele franceze, aşa cum
au procedat şi alţi români (circa 900), intre ei aflându-se căpitanul-inginer Titus Dunca
(? - 1903, Piteşti), publicist, scriitor, viitor membru în conducerea filialei argeşene a
Societăţii „Carpaţii", care milita pentru eliberarea teritoriilor româneşti de peste munţi,
econom (intendent) la spitalul judeţean din Piteşti.
Activitatea de traducAtor. A constituit o preocupa~e îndelungată pentru I. G.
Valentineanu, probabil şi datorită faptului că învăţase mai multe limbi străine în etapa
copilăriei. A tradus singur şi în colaborare un număr apreciabil de lucrări, cu predilecţie
librete scrise pentru operele muzicale ale unor reputaţi compozitori: Verdi, Donizetti,
Bellini ş. a. Amintim libretele operelor Rigoletto, Trovatore (Trubadurul), Emani,
Lucreţia Borgia, Africana, Robert Diavolul, Lucia di Lamennoor, Favorita Don
Pascuale, Maria de Rohan, Norma, Machbeth (în colab. cu M. A. Canini),
Nabucodonosor (în colab. cu Nicolae Filimon, scriitor, primul critic şi cronicar muzical
român). Alte traduceri: Lăutarul (cu M. A. Canini); din A. Karr (Amorul unei femei);
din P. Feval (Misterele Londrei); din Al. Dumas (Istoria unui mort narată de el însuşi);
melodrama lui Anicet - Bourgeois şi Ph. Dumanoir (Doctorul negru) ş. a. Unele librete
au fost utilizate la pregătirea şi prezentarea spectacolelor de operă în Bucureşti. Un
număr însemnat de traduceri au fost publicate de editura. Leon Alcalay din Bucureşti,
majoritatea fiind difuzate de librăriile din tară sau prin comenzi directe făcute de
biblioteci şi cititori 13 .
Activitatea literarA. I. G. Valentincanu a scris versuri, povestiri, schiţe etc. În
1890 a tipărit o culegere intitulată Cugetări, maxime şi proverbe. Cânturi naţionale şi
politice din toate pruvinciile române. Creaţiile proprii au un nivel estetic redus.
Din lipsă de documentaţie aprofundată nu ne putem pronunţa asupra relaţiilor
dintre Valentineanu şi Eminescu. Se admite că pe linie profesională, în calitate de
ziarişti, între ei s-au stabilit relaţii normale, colegiale, întrucât în ziarele „Timpul" şi
„Reforma" nu au apărut polemizări, aşa cum s-a întâmplat cu alţi doi piteşteni: Ion C.
Fundescu şi Nicolae Dimancea. În plus trebuie să ţinem seama că Valentineanu a
deţinut mult timp funcţia de preşedinte (decan) al sindicatului ziariştilor, la sediul
sindicatului având posibilitatea să se întâlnească cu Mihai Eminescu de câteva ori în
timpul unui an.
La finele lunii martie şi începutul lunii aprilie 1889, deoarece starea sănătăţii
lui Mihai Eminescu s-a înrăutăţit, forurile medicale şi juridice au început formalităţile
pentru punerea sub interdicţie şi co~stituirea consiliului de familie.
În lipsa membrilor familiei sau a rudelor apropiate, în consiliu au fost cooptati
cei mai apropiaţi prieteni şi cunoscuţi; Titu Maiorescu, I. L. Caragiale, I. G.
1

~ C l". Giurescu. op. cit .. p. 374-375.
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Valentineanu, O. A. Laurian şi M. Brăneanu 1 \lntrarea lui Valenlineanu în consiliul de
familie este încă o dovadă că raporturile dintre marele poet şi ziaristul piteştean erau
amicale sau colegiale, cu toate că opţiunile lor politice erau diferite.
I. G. Valentineanu, istoric. Cu toate obiecţiile formulate de către anumiţi
cercetători cu privire la valoarea ştiinţifică a scrierilor sale în care prezintă evenimente
şi personalităţi, totuşi aceste lucrări sunt frecvent utilizate de mulţi autori.
În 1859 publică pamfletul politic Biografia oamenilor mari scrisă de unii
oamu micu, Paris, Place de Pantheon, 138 p. (autorul este menţionat pe ultima pagină);
Bucureşti, Tip. Copainig, 1859. În volum critică pe reprezentanţii reacţiunii, pe
antiunionişti şi evidenţiază pe militanţii pentru Unire şi democraţie. Mai târziu a tipărit
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broşuri politice, grupate într-o serie de memorii: Din memohile mele (caetul al 8-/ea).
Adevărul

asupra uciderii lui Barbu Catargiu. Istoria poli~ică contimporană. Cine e
a.1winul lui Barbu Catargiu? Cauza nepedepsirii ucigaşull'i in timpul de 34 de ani.
Bucureşti, Tipo-lit. Eduard Wiegand et Comp., 1896, 23 :p. În anul următor a fost
retipărită cu titlu prescurtat: Uciderea lui Barbu Catargiu fost ministru Preşedinte.
Cine e asasinul? Causa nedescoperirii ucigaşului fn timp· de 34 de ani. Bucureşti,

Tipo-lit. Ev. Wiegand, 1897, 23 p. Despre personalitatea omului politic Barbu Catargiu

(1807-1862) şi despre asasinarea lui la 8 iunie 1862 s-au scris şi tipărit multe pagini 1 ~.

Valentineanu în broşurile menţionate mai sus a susţinut că presupusul asasin, Iosif
Dunca, un naţionalist extremist, i-ar fi declarat că va împuşca pe Barbu Catargiu şi ca
i-a arătat pistolul cu cremene de care se va folosi!?! Au fost şi alte supoziţii, bănuieli.
Cei mai mulţi comentatori au considerat că este vorba de un asasinat politic. Trebuie
însă reţinut faptul că Valentineanu a deţinut funcţia de şef al Siguranţei Statului în
timpul domniei lui Cuza. În acelaşi timp să avem în vedere cbnflictele politice generate
de legea rurală intre gruparea conservatoare şi gruparea liberală radicală, în frunte cu
C. A. Rosetti.
În anul decesului a apărut o ultimă scriere semnată ~e I. G. Valentineanu: Din
memoriile mele (0 pagină de istorie modernă). Alegerea, detronarea şi înmormântarea
lui Cu:a-Vodă 1859, 1866, 1873. Bucuresci, Tip. modernă Gr. Luis, 1898, 143 p. Şi
această lucrare reprezintă o sursă bibliografică indisp~nsabilă pentru studierea
evenimentelor din perioada unirii Principatelor Române, pâna în deceniul al Vlll-lea al
secolului al XIX-iea.
Alte lucrări: Despre administratziea guvernului de la Balta liman, Bucureşti,
1859, IX-77 p.; Documente relative la administraţia guvernului interimar din 1856,
1857 şi 1858, Bucureşti, 1859. Valentineanu a fost acuzat de „punerea în circuit public
a unor documente privitoare la administraţia guvernului de la Balta-Liman precum şi a
administraţiei guvernului interimar din anii 1856-1857". A~ocatul Vasile Maniu i-a
luat apărarea. (v. Vasile Maniu, op. cit., p. 38-39); Austriq şi Principatele Române
(trad., 1859): Evreii in România (1866); Exilul românilor in Rusia (1896); Apel
inc1intea opiniunii publice (f. a); I. C. Lerescu, Patriotul Valentineanu (I. C. Lerescu, n.
în Piteşti, în anul 1830 şi decedat în 1895, dr. în ştiinţe politice şi administrative la
Liege, statistician, economist, subprefect şi director de prefecturA, funcţionar
ministerial, profesor în Brăila şi Bucureşti).
Legllturile în oraşul Piteşti. Valentineanu, în limita timpului disponibil, a
mentinut relaţii cu oraşul natal. Aici venea uneori ca vizitator, dar şi pe linie
profesională, ca ziarist. A sprijinit funcţionarea şi dezvoltarea activităţii teatrale. În
ziarul „Naţionalulu", I, din 27 nov. 1858, p. 394, a publicat .articolul intitulat Teatrele
Rumâne în care informa pe cititori că „astăzi se află un tea,tru naţional în mai multe
oraşe ale României". Menţionează teatrul de la Câmpulung-Muscel, înfiinţat de C. D.
Aricescu, care la data respectivă nu mai funcţiona. Apoi s-a rţferit la teatrul din Piteşti:
,,În Piteşti de asemenea, se afla un teatru naţional. Sunt câţiva:ani de când bravul român
d. A. N. Coculescu [iniţiala A este trecută eronat] inspirat de nişte frumoase
simţăminte, luă singur iniţiativa şi cu fondurile sale creă url teatru, fonnă o trupă şi
luptă din toate puterile pentru realizarea dorinţei sale şi susţinerea teatrului din oraşul
1
'
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său. Dar, din nefericire, izolat şi nesusţinut de nimeni din compatrioţii săi cu mijloace,
teatrul nu putu să se susţie totdeauna. Acum reîncepe din nou prin concursul junelui
16
actor D. Slăniceanu, care luă direcţiunea şi reuşi cu multe dificultăţi a forma o trupă" .
Valentineanu a asistat la reprezentarea piesei Kir Zu/iaridis de V. Alecsandri, „... care
fu jucatil cu destul succes". Reţinem şi faptul că I. G. Valentineanu a conferenţiat în
Piteşti, la invitaţia filialei Ateneului Român, înfiinţată în 1866.
În încheiere ţinem să subliniem necesitatea elaborării unei monografii I. G.
Valentineanu şi a ziarului „Reforma", pe baza investigării tuturor surselor arhivistice
centrale şi locale. Pentru perpetuarea memoriei sale am propus ca o arteră de circulaţie
din Piteşti să poarte denumirea de „Strada I. G. Valentineanu".

16

Un rezumat al articolului din ziarul „Naţionalul" 11 fost inclus în Bibliografia anolilicli a periodice/or
voi. li (1851-1852), partea a 11-a, Edit. Academiei, Bucureşti, 1972, p. 1135 (nr. 21229).
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