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I. VALERIAN ŞI REVISTA „VIAŢA LITERARĂ”
-RezumatArticolul își propune să reînvie amintirea unei personalități a
literaturii interbelice, aproape uitată astăzi, poetul, prozatorul și
memorialistul I. Valerian. Autor a două volume de versuri („Caravanele
tăcerii”, „Stampe”) și al unui roman („Cara-Su”), I. Valerian rămâne în
conștiința lumii literare românești mai ales prin activitatea desfășurată la
„Viața literară”, revistă pe care a susținut-o financiar din propria soldă, cu
unele intermitențe, timp de cincisprezece ani, între 1926 -1941. „Viața
literară” a constituit o rampă de lansare a tinerelor talente în domeniul
literaturii și a beneficiat de colaborarea unor nume sonore ale vremii precum:
G. Călinescu, Mihail Sadoveanu, V. Voiculescu, Tudor Arghezi, Ionel
Teodoreanu, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu
etc.
Cuvinte cheie: I. Valerian, „Viața literară”, literatură interbelică, reviste
literare.

I. VALERIAN AND THE JOURNAL “VIAŢA LITERARĂ”
- Abstract The article intends a revival of the memory of a literary personality
from the Inter-war period, almost forgotten today, the poet, novelist and
memorialist, I. Valerian. The author of two volumes of poetry („Caravanele
tăcerii” – „The Caravanes of Silence”, „Stampe” – „Stamps”) and of a novel
(„Cara-Su”), I. Valerian remained in the history of Romanian literature
especially through his activity at „Viaţa literară” („The Literary Life”), a journal
that, for 15 years (between 1926 and 1941), with several gaps, he financially
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supported from his own salary. „Viaţa literară” represented a launching
platform for the young literary talents and it equally benefited from the
collaboration with some noteworthy authors of those days, such as G.
Călinescu, Mihail Sadoveanu, V. Voiculescu, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu,
Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu etc.
Keywords: I. Valerian, „Viața literară”, Inter-war literature, literary
journals.
∗∗∗
În ambianţa culturală efervescentă a perioadei interbelice avea să se nască,
în 1926, revista „Viaţa literară”, expresie a entuziasmului mai multor tineri dornici
să ofere publicului o nouă gazetă de informaţie literară, situată deasupra disputelor
dintre tradiţionalişti şi modernişti, deschisă tuturor acelor scriitori care aveau un
ideal estetic, indiferent de şcoli şi curente. Printre cei care au constituit nucleul
acestei iniţiative se distinge I. Valerian, al cărui nume este indisolubil legat de cel
al revistei, acesta fiind liantul echipei redacţionale, animatorul şi statornicul
susţinător financiar al „Vieţii literare”.
Prin prezentul articol ne propunem să creionăm portretul acestui „cruciat al
idealităţii”1, cum l-a definit George Călinescu, însoţindu-l de câteva repere
biografice, să realizăm un scurt traseu critic prin creaţia sa literară şi să evaluăm
rolul jucat de revista „Viaţa literară” în peisajul literar al deceniilor trei şi patru ale
secolului XX.
I. Valerian ( pseudonimul literar al lui Ionescu Valerian ) s-a născut la 1
august 1895, în comuna Iveşti, judeţul Galaţi, ca fiul cel mai mare al soţilor
Fotache şi Amalia Ionescu.2 A avut încă cinci fraţi: Clemansa, Lucia, Aneta,
Constantin şi Elena. Clasele primare şi gimnaziul le-a urmat la Tecuci3, iar cursul
superior al liceului la Galaţi, în cadrul Liceului „V. Alecsandri”, promoţia 1915.4
Predilecţia pentru literatură i-a fost insuflată de mama sa, mare admiratoare a
poetului V. Alecsandri, şi încurajată de profesorii: Ion Tohăneanu şi Grigore
Forţu.5 De altfel, talentul gazetăresc se manifestă încă de timpuriu, astfel, în clasa a
1

George Călinescu, Rânduri pentru ”Viaţa Literară”, în I. Valerian, Cu scriitorii prin
veac, Editura pentru Literatură, 1967, p. 253.
2
G. Ursu, Tecuciul literar, Bârlad, 1943, p. 126.
3
Ștefan Rugină, Monografia Colegiului Naţional „Calistrat Hogaș”, Editura Dicatin,
Galaţi, 2009, p. 42.
4
D. D. Șoitu, Gh. S. Ștefănescu, Jubileu: 125 de ani de la înfiinţarea Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, Editura Graphix, Iași, 1992, p. 102.
5
Al. Raicu, De vorbă cu întemeietorul „Vieţii literare”, poetul, prozatorul și memorialistul
I. Valerian, în „Luceafărul”, anul XX, nr. 36 ( 801 ), 3 septembrie, 1977, p. 3.
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7-a, Valerian a scos o revistă intitulată „Avântul literar” la care a colaborat şi o altă
cunoscută personalitate, D. Missir, cumnat al politicianului Grigore Trancu-Iaşi.
După absolvirea studiilor liceale a urmat, la Bucureşti, Şcoala Militară de
ofiţeri în rezervă din Dealul Spirii, de unde a ieşit cu gradul de sublocotenent.
Participă la vâltoarea primului război mondial (1916 -1918) pe frontul de la
Mărăşeşti, este rănit grav la mână dreaptă şi piciorul drept şi evacuat la un spital
din Bârlad.6 Pentru vitejia în luptă a fost avansat la gradul de locotenent şi decorat
cu ordinul „Coroana României” cu spade, în gradul de cavaler.7
Pentru I. Valerian perioada şederii la Bârlad i-a oferit prilejul să intre în
contact cu doi dintre marii scriitori ai vremii: V. Voiculescu care lucra în spitalul
unde fusese internat gazetarul şi Alexandru Vlahuţă, refugiat de război în această
localitate.8 Acesta din urmă încropise în locuinţa sa un mic cenaclu literar9, numit
mai târziu „Academia bârlădeană”, la care participau în jur de 20 – 30 persoane,
mai cunoscuţi fiind V. I. Popa, mobilizat într-o localitate din apropiere, G.
Tutoveanu, I. M. Raşcu, şi câteodată N. Crainic, care venea de la Iaşi. Autorul
României pitoreşti, mentorul acestor tineri, îi îndemna pe cenaclişti să scrie versuri
pentru înălţarea moralului ostaşilor de pe front, chemare la care a răspuns şi tânărul
Valerian cu poezia „Sonetul flaşnetei”. Aceasta a fost citită chiar în prezenţa lui
Vlahuţă, care avea obiceiul să întrebe audienţa: „Ei, ia să vedem, sună sau nu sună
a aur?”10
După încheierea păcii şi plecarea lui Vlahuţă la Bucureşti, cenaclul a fost
condus de G. Tutoveanu, în a cărui revistă, „Florile dalbe”, şi-a făcut debutul şi I.
Valerian, cu câteva dintre poeziile sale. În amintirile târzii, poetul aprecia că nu
erau nişte versuri deosebite.11
În anul 1918 Valerian se căsătoreşte cu o tânără învăţătoare, Elena
Ganea12, iar în 1919 revine la slujba din Bucureşti, în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale, la Direcţia liceelor militare. Pasiunea pentru literatură îl determină să se
înscrie, în 1921, la Facultatea de Litere şi Filosofie pe care o absolvă cu „Magna
6

Ibidem, p. 3.
M. V, Medalion I. Valerian, în „Luceafărul”, nr. 26 ( 235 ), 2 august 1995.
8
Vlaicu Bârna, I. Valerian: Chipuri din Viaţa Literară, în „Viaţa românească”, nr. 4 ( 40 ),
1971, p. 143.
9
G. Ursu, op.cit., p. 126.
10
Al. Raicu, op.cit., p. 3.
11
Ibidem, p. 3.
12
O parte a informaţiilor biografice au fost oferite Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din
Galaţi de către una dintre fiicele scriitorului și gazetarului I. Valerian, Dana Vasiliu, care
ne-a lăsat două însemnări: un manuscris de șapte pagini, intitulat „Amintiri despre I.
Valerian”, și trei pagini dactilografiate: „Cu gândul la I. Valerian”, pe care le vom utiliza,
fragmentar, în cuprinsul acestui articol. În continuare vom consemna aceste amintiri sub
forma: Dana Vasiliu, Amintiri despre I. Valerian și Cu gândul la I. Valerian.
7
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cum laudae”. Chiar din timpul facultăţii începe să frecventeze cenaclul
„Sburătorul”, păşind cu emoţie în salonul lui Eugen Lovinescu, autorul manualelor
de latină după care învăţase în liceu. Pentru I. Valerian ceasurile petrecute la
şedinţele cenaclului lovinescian reprezentau „o evadare spre frumos”13, şansa de a
fi în proximitatea unor personalităţi de seamă ale scrisului românesc: Ion Barbu,
Camil Petrescu, Felix Aderca, Tudor Vianu, Hortensia Papadat Bengescu şi alţii.
Debutul în revista „Sburătorul” a fost urmarea gestului îndrăzneţ al lui
Valerian de a înmâna marelui critic şapte poezii exotice, cu caracter simbolist, pe
care autorul le regăseşte uimit, ceva mai târziu, pe prima pagină a revistei, însoţite
de o prezentare realizată de E. Lovinescu. Mirarea se datora tăcerii criticului care
în cadrul cenaclului nu adusese deloc vorba despre ele, astfel încât publicarea în
revistă a fost o confirmare a talentului său şi o încurajare de a continua.
Din 1921 a devenit membru al Societăţii Scriitorilor Români, ajungând
chiar secretar general al acesteia, sub preşedinţia lui N. I. Herescu, până la alegerea
lui Victor Eftimiu în fruntea acestei instituţii, în 1944. În 1923 publică primul
volum de versuri, Caravanele tăcerii, la Editura „Convorbiri literare”, carte
distinsă un an mai târziu cu premiul „V. Adamachi” al Academiei Române.
Caravanele tăcerii include versuri de nuanţă simbolistă, marcate de o
sensibilitate interiorizată. Predomină aici materialul descriptiv, în genere cosmic,14
potenţat de o serie de imagini sonice15, aşa cum ne sugerează chiar titlurile unor
poezii: „Ecouri”, „Râset”, „Muezinul”, „Triluri de toamnă”, „Linişte”.
Următorul volum, Stampe, apărut în 1927 la Editura „Viaţa literară”
reprezintă o răscruce între tendinţa de interiorizare din Caravanele tăcerii şi notaţia
aservită realităţii pe care o întâlnim în următorul volum de versuri.16 Aici putem
descoperi o altă faţetă a poeziei lui I. Valerian, ale cărei note specifice sunt:
bucolicul, culoarea locală, pitorescul tabloului dobrogean din care se inspiră.
Fibra unui lirism nostalgic răzbate şi din unicul roman al scriitorului, CaraSu17, a cărui primă ediţie a fost tipărită în 1935 la Editura „Cultura Naţională”.
Broşura de promovare a romanului îl cataloga drept „revelaţia literară a anului”,
invocând succesul de care s-a bucurat în rândul presei şi al publicului. G. Călinescu
l-a apreciat ca „prim roman al islamismului nostru pontic”18 în vreme ce pentru
13

E. Lovinescu, antologie și ediţie îngrijită de Florin Mihăilescu, Editura Eminescu,
București, 1973, p. 57.
14
Pompiliu Constantinescu, Scrieri, vol. 5, Editura Minerva, București, 1971, p. 150.
15
G. Călinescu, Cronici literare și recenzii. 1927 – 1932, Editura Minerva, București,
1991, p. 125.
16
Pompiliu Constantinescu, op.cit., p. 153.
17
Alte menţiuni critice găsim și în Perpessicius, Opere, vol. 7, Editura Minerva, București,
1973, pp. 221 – 222.
18
Valeriu Cristea, I. Valerian: Cara-Su, în „Flacăra”, anul XIX, nr. 4 ( 764 ), 24 ianuarie
1970, p. 10.
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Mihail Sebastian Cara-Su era o „lectură agreabilă”19. Dincolo de aceste aprecieri
prieteneşti ale criticilor literari, povestea de dragoste dintre un tânăr inginer român
şi o frumoasă tătăroaică din Medgidia rămâne într-un registru minor. Simplu şi
lipsit de originalitate, romanul nu oferă spectacolul vreunei conştiinţe tulburate20
ori o cheie interpretativă mai profundă. Pompiliu Constantinescu îl consideră „uşor
de compromis, prin citarea unor pasaje care să arate imperfecţiunile de cultură,
stângăciile şi bombasticismul expresiei, împins uneori până la grotescul pueril”.21
Este limpede însă că I. Valerian a fost mai degrabă preocupat să redea
atmosfera şi pitorescul lumii tătăreşti22 iar povestea nu constituie decât un pretext
pentru a ne introduce în climatul exotic al Dobrogei patriarhale din al doilea
deceniu al secolului XX. Peisajul văii Cara-Su, cafenelele, geamia, figurile din
lumea viu colorată prin specificitatea etnografică sunt elementele care conferă
farmec romanului şi alcătuiesc un tablou plin de mister şi poezie orientală.
Începutul revistei „Viaţa literară” este legat de încetarea apariţiei
„Sburătorului” în 1922 şi reeditarea sub un alt format în 1926, pentru doar un an,
fapt ce a constituit pentru tinerii prieteni din cenaclul lovinescian imboldul de a
crea o nouă publicaţie literară care să suplinească dispariţia mult îndrăgitei reviste.
Sufletul acestei iniţiative s-a dovedit a fi I. Valerian, care nu a ezitat să-i solicite
colaborarea lui Eugen Lovinescu. Faţă de această propunere criticul s-a arătat
sceptic, adresându-i-se astfel mai tânărului său confrate: „Ştiu că n-ai decât o leafă.
Nu ştii ce să faci cu banii?”23
Deloc descurajat, I. Valerian alături de G. Baiculescu, N. Milcu, Al.
Bădăuţă, Radu Gyr au apelat la profesorul George Murnu, traducător în limba
română al Iliadei şi Odiseei, pentru a-şi înscrie numele pe frontispiciul revistei
„Viaţa literară”, iniţiatorii sperând că astfel vor căpăta încrederea scriitorilor şi
cititorilor în acest nou proiect publicistic.
Primul număr al revistei a apărut la 20 februarie 1926 şi prezenta pe prima
pagină un interviu luat lui Liviu Rebreanu, o poezie de V. Voiculescu şi numeroase
cronici literare.24 Era începutul pentru revista „Viaţa literară” care a avut o
existenţă de aproape 15 ani, cu unele intermitenţe, până în 1941.
Din păcate, directoratul reputatului literat, arheolog şi istoric al antichităţii
a fost de scurtă durată întrucât colegii de la Academie şi facultate s-au arătat
deranjaţi de articolele critice apărute în revistă şi i-au reproşat acestuia că ar
19

„Spicuiri din presa anului 1936 referitoare la prima ediţie a romanului Cara-Su”, în I.
Valerian, Cara-Su, Editura pentru Literatură, București, 1969, p. 288.
20
Vladimir Streinu, Pagini de critică literară, vol. 5, Editura Minerva, București, 1977, p. 214.
21
Pompiliu Constantinescu, op.cit., p. 154.
22
Valeriu Cristea, op.cit., p. 10.
23
Al. Raicu, op. cit., p. 3.
24
Radu Gyr, Calendarul meu, Editura Ex-Ponto, Constanţa, 1996, p. 145.
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„patrona” o literatură de avangardă.25 După retragerea lui George Murnu de la
direcţia revistei, începând cu numărul 19, se menţionează că „Viaţa literară” apare
sub conducerea unui comitet, redactor fiind I. Valerian.
De-a lungul timpului revista s-a bucurat de colaborarea unora dintre cei
mai de seamă scriitori ai vremii: George Călinescu, Mihail Sadoveanu, V.
Voiculescu, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu, Şerban Cioculescu, Vladimir
Streinu, Pompiliu Constantinescu, Zaharia Stancu, I. A. Bassarabescu etc.
Important este de ştiut că toţi scriitorii care au semnat în paginile revistei nu au
ridicat vreodată pretenţii băneşti. „Viaţa literară” nu a beneficiat de nici un sprijin
material concret în afara economiilor pe care I. Valerian le făcea din salariul său.
Uneori abnegaţia şi fervoarea acestui „veritabil Mecena”26 al literelor nu au
fost suficiente, revista confruntându-se cu dificultăţi financiare care i-au împiedicat
apariţia27 dar I. Valerian găsea cumva resursele de a o lua de la capăt. Mărturie a
acestui neobosit „misticism publicistic”28 stau rândurile semnate de G. Călinescu
cu ocazia apariţiei unei noi serii în 1932: „bucuria cu care acest veşnic poet a
promovat pe alţii cu propria-i cheltuială şi trudă este fabuloasă, căci tocmai când îl
crezi doborât de îndoială şi silă, îl vezi reapărând mai fanatic ca oricând, gata s-o ia
de la capăt”29
Pe lângă jertfa bănească a lui Valerian, ceea ce a conferit longevitate şi
substanţă revistei au fost contribuţiile dezinteresate ale tinerilor literaţi şi sprijinul
nepreţuit al celor deja consacraţi. De pildă, Eugen Lovinescu îi îndemna pe
membrii cenaclului „Sburătorul” să colaboreze la „Viaţa literară”, adesea mediind
interviurile pe care I. Valerian le publica în revistă şi, nu de puţine ori, eminentul
critic strângea şi tria manuscrisele acestora pentru a fi publicate în coloanele
săptămânalului. La rândul său, George Călinescu scria cronici la cărţi româneşti şi
străine, întocmea poşta redacţiei, era o sursă permanentă de noi propuneri pentru
rubrici cât mai diverse, se interesa de colportajul revistei.30
Secretari de redacţie au fost, în timp, N. Crevedia, Vlaicu Bârna sau
Cicerone Theodorescu. Începând din 1928 principalul colaborator al revistei a fost
cea de-a doua soţie a lui I. Valerian, Aurelia Tomescu, care debutase în cadrul
25

Traian Stoica, Un interviu cu I. Valerian, în „Flacăra”, anul XXII, nr. 21 (937), 19 mai
1973, p. 26.
26
Radu Gyr, op.cit., p. 147.
27
Nicolae Scurtu, Laurenţiu Fulga – Întregiri la o biografie, în „Lumea militară literară”,
nr. 2/2005, http://www.lumeamilitara.ro/index.php?mod=articol&idart=10&numar=2/2005
&sectiune=Lumea%20militara%20literara, articol accesat în data de 30 noiembrie 2015.
28
George Călinescu, op.cit., p. 252.
29
Ibidem, p. 252.
30
Despre activitatea lui George Călinescu la „Viaţa literară” mai multe informaţii oferă
Nicolae Manolescu în articolul „Formarea personalităţii” din „Viaţa Românească”, Anul
XVIII, nr. 6, iunie 1965, pp. 146 – 154.
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revistei sub pseudonimul Grig Malciu. Această „ordonanţă poetică a lui Valerian”31
îndeplinea funcţiile de secretar de redacţie, dactilografă, administrator şi, la nevoie,
curier.
„Viaţa literară” apărea o dată pe săptămână, într-un format de patru pagini,
şi conţinea rubrici variate şi atractive. Pe prima pagină era consemnat un interviu
luat unui scriitor consacrat, de altfel I. Valerian este cel care încetăţeneşte la noi
acest gen publicistic32, alături de Felix Aderca şi, mai târziu, Virgil Carianopol.
„Opere şi autori”, „Literatură străină”, „Revista Revistelor”, „Cronica
muzicală”, „Cronica teatrală”, „Ştiri literare”, „Provincia”, „Bibliografie”, „La ce
lucrează scriitorii” sunt doar câteva dintre rubricile care au făcut ca revista să se
bucure de o largă apreciere în rândul cititorilor. Chiar dacă adesea erau satirizate
evenimente publicistice, şezători literare sau autori, articolele păstrau un ton
echilibrat, gazeta încercând să se situeze deasupra oricăror dispute, dovada fiind şi
contribuţia unei pleiade de scriitori de toate nuanţele: N. Crevedia, Petru Manoliu,
I. Peltz, Neagu Rădulescu, Pericle Martinescu, Dan Petraşincu, Cicerone
Theodorescu. Aceasta nu i-a împiedicat pe tinerii din revistele de avangardă să
acuze revista de tradiţionalism, în vreme ce confraţii mai vârstnici o catalogau
drept modernistă.33
Principalul merit al „Vieţii literare” este acela de a fi oferit tinerilor
debutanţi, prozatori, poeţi, critici ori dramaturgi oportunitatea de a se face
cunoscuţi, căci aşa înţelegea I. Valerian rostul unei reviste. În vederea încurajării
tinerilor talentaţi erau organizate concursuri al căror rost era „mai ales unul moral,
de a promova un nume.”34
Sunt numeroase dovezile de recunoştinţă ale tinerilor scriitori care au găsit
în revistă şi în redactorul ei şansa unui sprijin în debutul literar.35
Nu este lipsită de interes şi povestea din culisele revistei; o seamă de foşti
colaboratori şi însuşi Valerian au dezvăluit modul în care se desfăşurau şedinţele de
redacţie, munca de tipărire şi distribuţie, inerentele obstacole întâmpinate.
Elocventă este descrierea atmosferei entuziaste care a dominat activitatea de la
„Viaţa literară”, realizată de Radu Gyr: „în fulguirea unor glume versificate, dar,
mai ales, în elanul nostru efervescent, „Viaţa literară” şi-a continuat săptămânal
apariţia, grămădindu-ne pe noi, cei mai tineri, în umila tipografioară de cartier,
unde răzbăteam cu sacrificiul galoşilor rămaşi în noroaiele mahalalei, ca să ne
31

Neagu Rădulescu, Turnul Babel, Editura Saeculum I. O., București, 1999, p. 50.
Boris Buzilă, Mărturii în amurg, Editura Dacia, Cluj, 1974, p. 203.
33
I. Valerian, Chipuri din Viaţa Literară, Editura Minerva, 1970, p. 80.
34
Ibidem, p. 98.
35
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” deține în patrimoniul său peste 200 de titluri de cărți
din biblioteca personală a lui I. Valerian, o parte a acestora în ediție princeps, cu dedicații
din partea autorilor.
32
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încovoiem, ore întregi, în îmbâcseala de plumb şi cerneală, peste şpalturi, la
«corectură» sau la «paginaţie». Adesea scriam, umăr lângă umăr, pe masa scundă
şi încărcată de «litere» şi corecturi, în uruitul unicei rotative … ghemuiţi unul în
altul, scriind, înfriguraţi, pe sferturi de hârtie tipografică”.36
I. Valerian a rămas în conştiinţa culturii române ca scriitor şi redactor al
„Vieţii Literare”. Se cunosc însă mai puţine lucruri despre cariera sa profesională
în serviciul armatei. Aceasta latură a activităţii sale merită toată atenţia întrucât
solda militară i-a asigurat resursele pentru a scoate vreme de atâţia ani revista sa de
suflet.
Ajuns la gradul de căpitan, din 1923, I. Valerian a funcţionat în cadrul
Direcţiei învăţământului militar din Ministerul Apărării Naţionale în perioada 1932
- 1937, apoi a fost şef de serviciu la Oficiul de Educaţie al Tineretului Român.
Până în 1938 a activat şi în organizaţia „Straja Ţării”, făcând parte din
comandamentul acesteia. În anii celui de-al doilea război mondial a lucrat ca şef de
serviciu la Direcţia Presei din Ministerul Propagandei Naţionale şi a condus o
publicaţie destinată soldaţilor, intitulată „Sentinela”. Toate responsabilităţile
deţinute în această perioadă au avut consecinţe nefaste în evoluţia ulterioară a
gazetarului şi scriitorului I. Valerian în timpul regimului comunist. Aşa cum s-a
întâmplat cu majoritatea valorilor culturii române, neobositul publicist dispare
vreme îndelungată din prim planul arenei culturale.
După această lungă perioadă de marginalizare I. Valerian reintră în
circuitul literar în 1967, odată cu reintegrarea în Uniunea Scriitorilor şi, în acelaşi
an, prin publicarea cărţii Cu scriitorii prin veac, volum ce reunea interviurile cu
marea majoritate a gloriilor literaturii din perioada interbelică.37 Prin intermediul
acestor convorbiri, consemnate de-a lungul timpului în paginile revistei „Viaţa
literară”, Valerian a urmărit să ofere cititorilor documente directe pentru
înţelegerea omului din spatele operei şi, totodată, prilejuri de a pătrunde, atât cât
permitea fiecare scriitor, în lumea tainică a laboratorul său de creaţie. Reeditarea
romanului Cara-Su în 1969 la Editura pentru Literatură, în colecţia „Romane de
ieri şi azi”, a reprezentat un alt pas în recuperarea acestui vrednic slujbaş al
literelor, catalogat de G. Călinescu ca „ultimul dintre romantici”.38
Cea din urmă dintre lucrările publicate, Chipuri din „Viaţa literară”,
apărută la Editura Minerva în 1971, aducea un aport documentar şi portretistic
însemnat pentru cunoaşterea fenomenului literar interbelic39, zugrăvind întâmplări
36

Radu Gyr, op.cit., p. 147.
Ilie Constantin, Note de lectură, în „Gazeta literară”, anul XIV, nr. 26 ( 765 ), 29 iunie
1967, p. 2.
38
Vlaicu Bârna, I. Valerian, în „România literară”, anul XIII, nr. 48, 27 noiembrie 1980, p. 8.
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Mircea Tomuș, Recenzie la volumul Chipuri din Viaţa Literară, în ”Tribuna”, anul XV,
nr. 10 ( 737 ), 11 martie 1971, p. 2.
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şi oameni dintr-o perioadă al cărei climat cultural este impresionant prin bogăţie şi
calitate.
O boală nemiloasă îl împiedică să încheie redactarea operei de autor care
urma să grupeze cele mai reprezentative dintre scrierile sale. I. Valerian se stinge la
vârsta de 85 de ani, după o viaţă trăită cu încredinţarea că „arta nu e deloc o
meserie, ci o continuă osândă şi jertfă” iar scrisul este „durere – împărtăşanie –
mucenicie.” Necrologul apărut în „România literară” din 27 noiembrie 1980,
semnat de Vlaicu Bârna, aducea un ultim omagiu lui I. Valerian, apreciind că prin
dispariţia sa „literatura noastră pierde pe unul dintre cei mai devotaţi slujitori ai ei,
pe cât de activ şi stăruitor în a clădi, pe atât de modest şi de discret.”40
Tabloul ce zugrăveşte virtuţile acestui gazetar şi scriitor, inepuizabil în
râvna şi pasiunea cu care a slujit fenomenul literar, ar rămâne incomplet fără a
creiona trăsăturile umane pe care le putem desluşi din însemnările pe care ni le-au
lăsat cei care i s-au aflat în preajmă în răstimpul vieţii şi activităţii sale. I. Valerian
era un „moldovean visător, fumuriu, melancolic ca o salcie”41 cu „o personalitate
făcută din calităţi şi cusururi, unele amuzante”42. Era mereu cu inima deschisă către
mai tinerii săi colegi, acordându-le sprijin ori de câte ori se aflau în dificultate, iar
din calitatea sa de angajat al Ministerului Apărării Naţionale a avut posibilitatea şi
disponibilitatea de a susţine obţinerea unor beneficii pentru o seamă de scriitori
interbelici43. Octav Șuluţiu îşi aminteşte că, în cercul „Vieţii literare”, I. Valerian
„era echilibrul şi măsura. El ne potolea avânturile cu o glumă, cu o ironie sau cu o
remarcă de bun simţ. Ca un maestru abil de ceremonii ne conducea discuţiile sau
lecturile fiecăruia”.44
Inedite şi valoroase sunt cele câteva pagini despre omul Valerian, reunite
sub formă de manuscris, pe care ni le-a lăsat una dintre fiicele sale, prof. Dana
Vasiliu, informaţii ce întregesc în mod fericit portretul scriitorului. Redăm în
continuare câteva fragmente din aceste amintiri: „I. Valerian a fost un tată foarte
ocupat, sever dar drept, nu prea sentimental, deşi avea un suflet cald şi bun. Îl
vedeam din păcate destul de puţin, căci lucra enorm şi nu putea fi deranjat. Lucra
mai ales noaptea, ziua fiind la redacţie, la Societatea Scriitorilor, după materialele
necesare revistei, în tipografie… Cu toate multiplele lui ocupaţii se interesa de
mersul nostru la învăţătură, ne controla lectura particulară şi ne îndemna să citim
mai ales operele scriitorilor clasici români şi străini… Aprecia arta, sportul şi căuta
uneori să se destindă, desenând ori cântând la cobză. Era înscris şi în echipa
40
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I. Valerian, op.cit., p. 106.
41

296

DANUBIUS XXXIV

sportivă a scriitorilor, dar nu avea prea mult timp liber… Aşa îl păstrez în minte şi
în suflet pe I. Valerian: veşnic activ, scriind, citind (cu multe însemnări pe cărţile
primite ), fumând pipă şi bând cafele turceşti, pe care şi le făcea singur, cu un
anume ritual, deprins pe când scria, în 1935, romanul Medgidiei dintre cele două
războaie mondiale …” 45
Şirul amintirilor se încheie cu o apreciere ce poate constitui şi concluzia
studiului nostru: „I. Valerian era în fond, uneori în ciuda aparenţelor, un om modest
şi săritor, un om de suflet, care şi-a dedicat însă cei mai buni ani ai vieţii revistei.
„Viaţa literară” şi viaţa lui I. Valerian se confundă …”46
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Dana Vasiliu, Cu gândul la I. Valerian, p. 1.
Ibidem, p. 3.
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I.Valerian în anul 1920
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, fotografie din colecția Memoriale Ivești,
nr. inv. 32391).
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I. Valerian în tinerețe
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, fotografie din colecția Memoriale Ivești,
nr. inv. 32397).
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Înștiințarea Academiei Române privind acordarea premiului V. Adamachi, 1924
(facsimil, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați).
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I.Valerian, văzut de Margareta Sterian.
(Sursa: Zaharia Stancu, Antologia poeților tineri, Editura Fundația pentru Literatură și Artă
„Regele Carol II”, București, 1934, p. 18. )

Căpitanul Valerian
(Ilustrație din cartea Turnul Babel, autor: Neagu Rădulescu, Editura Saeculum I. O., 1999,
p. 48)

DANUBIUS XXXIV

301

Reviste „Viața literară” din colecția Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galați.

Afiș de promovare al revistei „Viața literară”
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați).
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„Domnule Redactor,
Vă trimit alăturat o schiță pentru concursul deschis de apreciata
revistă pe care o conduceți cu înțelegere și entuziasm. Pentru osteneala pe
care o veți avea corectând manuscrisul, vă rog să primiți mulțumirile mele.
Cu deosebită stimă,
Ștefan Alexiu
Ploiești, 7.05.1934”
Notă trimisă de scriitorul Ștefan Alexiu redactorului „Vieții literare”, I. Valerian, în vederea
participării la concursul organizat de revistă în 1934.
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați )
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Dedicație pentru I. Valerian din partea scriitorului Camil Baltazar la volumul de poezii
Întoarcerea poetului la uneltele sale, 1934
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, colecția Memoriale Ivești, nr. inv. 32553)

Dedicație pentru I. Valerian din partea scriitorului M. D. Ioanid la volumul de nuvele
Desmeticire, 1935
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, colecția Memoriale Ivești, nr. inv. 32566)
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Dedicație pentru I. Valerian din partea poetei Alice Soare la volumul de versuri Sâmburi de
lumină, 1940
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, colecția Memoriale Ivești, nr. inv. 32534)

Dedicație pentru I. Valerian din partea prozatorului Dumitru Almaș la romanul Acolo, în
Filioara, 1940
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, colecția Memoriale Ivești, nr. inv. 32565).

DANUBIUS XXXIV

305

I.Valerian la lansarea celei de-a doua ediții a romanului Cara-Su în 1969
(Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, colecția Memoriale Ivești, nr. inv. 32396)

