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Liviu Rebreanu i Tudor Arghezi 
despre Jean B rbulescu i Târgu-Jiul de alt dat  

 
Zenovie Cârlugea 

 
 

1. Intr-un documentar intitulat JURNAL DE BORD ( i reprodus în 
„JURNAL, I”, Editura „Minerva”, 1984) alcãtuit din note, impresii de cãlãtorie i 
mici „spovedanii”, Liviu Rebreanu consemna, de fapt, itinerariul memorabil din 
primãvara anului 1931, când, între 14 martie i 16 aprilie, se afla în „turneul de 
conferin e” prin ar . E, de fapt, vorba de o singurã conferin ã despre „romanul 
romanelor”, deci de interes strict literar, rostitã pe parcursul anilor în numeroase 
ora e i care a stat la baza „m rturisirilor”, adunate apoi în volumul Amalgam. 
 Rebreanu nu era înzestrat cu un talent oratoric deosebit (precum N. Iorga, 
spre exemplu, care în aceea i vreme conferen ia la Craiova), - el prefera, cu astfel 
de prilejuri, sã- i citeascã „paginile” în fa a auditoriului (acela i obicei îl avea 
profesorul Lucian Blaga). 
 Primul popas îl face la Craiova, de unde, cu trenul „cel mai încet din lume”, 
pleacã la Tg-Jiu. Îl exaspereazã „încetineala trenului” i noteazã mali ios : „Gorjul, 
dornic de a fi cel dintâi, ca i americanii, izbute te sã aibã un record mondial: 
încetineala trenului, care face aproape cinci ore pentru 65 km.  i încã e tren 
accelerat!” 
 Ora ul de la „poalele Parângului” i se pare „simpatic”, de i vremea 
descinderii sale aici e „oribilã: lapovitã i frig”. 
 Spiritul comunicativ al gorjenilor îl simte deja din tren („deja în tren te 
sim i într-o familie”), cãci, între gorjenii care „se laudã c  sunt un jude  pur”, 
„strãinul e obiect de minunare…” 
 Scriitorul se cazeazã la un hotel cu 10 camere i serve te masa la 
„Hermina”, un fel de pensiune de familie… 
 Târgu-Jiul (ora  amintit o singurã datã în proza artisticã rebrenianã: vezi 
povestirea Calvarul, OPERE, vol. 5, pag. 20, editia N. Gheran) are câteva strãzi i 
clãdiri. Pe lângã „Monumentul lui Tudor Vladimirescu” se simte imperios, afirmã 
Rebreanu, nevoia unui monument al Ecaterinei Teodoroiu („care e de fapt 
Todoroiu”) - le-ar fi ru ine  gorjenilor, zice, cã Slatina are a a ceva, ridicat de 
artistul D. Mã ãoanu (1889-1929), i ar dori o operã realizatã de Schmidt-Faur. 
Paralel cu varianta „oficialã”, sesizeazã prozatorul, existã i o „legendã”, de folclor 
mahalagesc, contrazisã de marea majoritate a studiilor consacrate „fecioarei de la 
Jiu…”   
 Târgu-Jiul „e un oras foarte iubitor de spectacol” i mândru „de a trece ca 
atare”. Lumea e „doritoare” nu numai de spectacole teatrale i cinematografice, 
dar i de conferin e audiate în numãr impresionant de participan i: „Iorga a fost cu 
o zi înainte i s-a rupt sala, de i nu le-a plãcut ce-a spus, fiindcã a predicat iubirea 
strãinilor”. 
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 Gorjul e de o sãrãcie „proverbialã”, însusi Arghezi afirmase cã e „ inutul 
cel mai sãrac i pietros din regiune” (cea mai veridicã imagine pe aceastã temã ne-
o oferã poezia i publicistica lui Dumitru Tãtãroiu, despre care noi în ine am scris 
cândva). 
 De i „plouã grozav”, lumea vine la teatru, la spectacole, la conferin e, în 
frunte cu oficialitã ile. E, în general, „un public inteligent, cultivat”, ascultând cu 
luare aminte. Prin amabilitatea prefectului, scriitorului i se înlesne te o deplasare la 
Tismana, cu o masinã „deschisã”, pe o vreme de ploaie i lapovi ã…Aici îi gãse te 
pe învã ãtorii comunali „simpatici”, mãnãstirea „frumoasã”, iar amintirea lui 
Co buc „vie”.  
Revenit la Târgu-Jiu, va pleca cu aceea i ma inã pânã la Filia i, trecând prin „satul 
lui Dincã Schileru, Bâlteni”. 
 Turneul de conferin e al scriitorului continuã la Turnu-Severin, Lugoj, 
Timi oara, Oradea, Cluj, Tg-Mures, Deva, Alba-Iulia, Sibiu, dupã care se 
înapoiazã la Valea Mare, vineri 17 aprilie 1931. 
 Conferin ele tinute, consemneazã autorul în jurnalul sãu, „n-au fost prea 
reu ite, cel pu in ca parte materialã”. Departe de a fi fost unul „triumfal”, turneul 
i-a consolidat, oricum, crede el, prestigiul, într-o vreme când „Gândirea” lui 
Nichifor Crainic îl ataca vehement i se simtea „amenin at permanent de orice 
derbedeu…”. 

 
* 

            
 Am vãzut, mai sus, cã marele prozator Liviu Rebreanu a gãsit în Târgu-Jiul 
de altãdatã un oras „foarte iubitor de spactacol”, un public „inteligent, cultivat”, 
dar i o mentalitate mândrã de ideea „puritãtii” etnice, în general, un oras 
„simpatic”, cu oameni primitori, pentru care „strãinul e un obiect de minunare…” 
 „Minunea Jiului - scrie el - e un inginer bãtrân care a descoperit cã Gorjul 
are subsol petrolifer (…), visãtor de milioane pentru el i bogã ie pentru Gorj…” 
De i nu-i dã numele, ghicim cã e vorba de marele geolog gorjean Ion Popescu-
Voite ti, cu o  „miraculoasã ma inã de amor…”!!! 
 În Târgu-Jiul de la începutul deceniului al patrulea (1931), lui Liviu 
Rebreanu nu putea sã-i scape acea favorabilã apreciere la adresa sãptãmânalului de 
culturã i informa ii „Gorjeanul”, de sub conducerea lui Jean Bãrbulescu, care deja 
se impunea, la nivel na ional, în topul publica iilor de provincie. Iatã o scurtã 
consemnare care spune totul: 
 „GORJEANUL, ziarul lor. Directorul simpatic, bun, scund, grãsun, volubil, 
amabil, 4000 foi tiraj. Se tipãreste la Craiova. Independent de partide, ata at de 
persoane…”(JURNAL, I, Ed.”Minerva”,1984, p.182, editie îngrijitã de Puia-
Florica Rebreanu i Niculae Gheran). 
 Pe de altã parte, între Rebreanu i tipograful Milo escu existase, bãnuim, o 
rela ie de simpatie, chiar de prietenie i colaborare. Putem exemplifica doar cu 
întâmplarea din anii ocupa iei, când, la Bucuresti, arestat de un „plutonier austriac” 
(„pentru ocupa i nu aveam o situa ie militarã prea lãmuritã, mai ales cã fusesem 
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ofi er în armata austriacã” i, demisionând, vine la Bucuresti, în 1909), scriitorul 
evadeazã de sub escortã i încearcã sã se ascundã la diferite cuno tin e din 
Bucuresti : la editorul Steinberg, la cumnatul sãu Mihail Sorbu, apoi la d-na Irina 
Savu (pe Calea Mo ilor, spre Obor), unde rãmâne peste noapte. Aceasta era fata 
libralului Milo escu din Tg-Jiu… Dupã alte câteva zile de domiciliu secret, 
Rebreanu pleacã „în teritoriul ocupat”, dupã altã „nostimadã” întâmplatã la 
Focsani… 
 Se cuvine sã men ionãm i aprecierea lui Rebreanu fa ã de regretatul scriitor 
gorjean SABIN VELICAN (1909-1999). Acesta, scriind în 1934 romanul 
„PÃMÂNT  VIU”, îl trimite la concursul organizat de editura „Adevãrul” 
(pre edintele juriului fiind Liviu Rebreanu) i ob ine o men iune i suma de 10 000 
lei.  Romanul se numea ini ial „MUJICII” (Rebreanu re ine alt nume i-l confundã, 
în jurnalul sãu, pe Sabin Velican cu prozatorul Iorgu, de la Izmail!). 
 Întrucât guvernul Goga-Cuza a procedat la na ionalizarea, în 1936, a 
Editurii „Adevãrul” (cu capital majoritar evreiesc!), Sabin Popescu-Lupu i-a 
prezentat manuscrisul, în 1937, la un nou concurs, organizat de Uniunea 
Intelectualilor din România, unde  a fost singurul selec ionat din 26 de lucrãri i 
propus spre publicare. 
 Dar, pentru a fi cât mai exac i, iatã ce noteazã Rebreanu în jurnalul sãu, sub 
data de „luni, 3 iunie 1935, Bucuresti”: 
 „Dimineata, la Adevãrul, se adunã juriul premiului de roman de 60 000 lei: 
Sadoveanu, D. Botez, Sevastos cu mine i Pauker. Nu s-a dat premiul. Conform 
propunerii mele, am acordat o primã mentiune i 10 000 lei romanului Altceva. 
Autorul e un profesor de la Izmail…”  („JURNAL”, I, ed. cit., pag.275, cu 
precizarea cã îngrijitorii edi iei identificã pe prozatorul nenumit cu Sabin Velican). 
 De fapt, la Via a lui Liviu Rebreanu, Sabin Velican (decedat la 24  februarie 
1999) afirma cã a avut o colaborare sus inutã, fiind felicitat de însu i Rebreanu, la 
tipãrirea romanului Pãmânt viu, scriere apreciat  pentru realismul ap sat de însu i 
G. C linescu în monumentala Istorie a literaturii române de la origini pân  în 
prezent. 
 

* 
 

În lito-tipografia sa, librarul târgujian Nicu D. Milo escu executa lucr ri în 
condi ii grafice deosebite, ceea ce i-a adus, la expozi iile de carte româneasc , atât 
medalia de argint (Craiova) cât i medalia de aur (Paris). Având leg turi de 
prietenie cu mari scriitori din epoc  (G. Co buc, t. O. Iosif, Liviu Rebreanu), a 
tip rit i unele c r i ale acestora, precum lui Al. Vlahu  volumul de nuvele „În 
vâltoare” (1896).  

Celebr  a r mas leg tura de prietenie cu George Co buc, care î i petrecea 
vacan ele la vila cumnatului s u Sfetea de la Tismana (în acest context, s-a produs 
accidentul fatal de automobil al fiului s u, Alexandru, în august 1910, la Corne ti, 
în apropiere de Târgu-Jiu). Co buc fusese ales chiar pre edinte de onoare al 
colegiului de redac ie de la revista „ ez toarea s teanului”.  
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Irina Milo escu, una din fiicele librarului  Milo escu, c s torit  în 1913, la 
Bucure ti, cu farmacistul Savu, l-a ajutat pe Liviu Rebreanu, în 1912, dup  
mutarea de la Craiova (unde func ionase ca secretar literar la Teatrul Na ional) la 
Bucure ti, s  închirieze un apartament în Calea Grivi ei, de lâng  Gara de Nord. La 
15 noiembrie 1913, scriitorul îi d  Irinei Savu, pe volumul de nuvele „Fr mânt ri”, 
un autograf foarte gr itor pentru a în elege rela ia de reciproc  pre uire: „Doamnei 
Irina Savu, cea mai bun  cititoare i cea mai simpl  apreciatoare, cea mai dr gu  
vecin  i cea mai intelectual  femeie, cu cele mai bune sentimente. Liviu 
Rebreanu” 

În casa din strada „Grivi a” venea deseori i George Co buc pentru a se 
întâlni cu Liviu Rebreanu i Irina Savu, fiica prietenului gorjean Nicu Milo escu. Îl 
înso ea pe Rebreanu, deseori, i so ia acestuia Fany , de la care d-na Irina a ob inut 
un autograf, pe o fotografie, de 1 martie 1914 („Cu noroc i bine, Irina drag . 
Fany”) 

Rec s torit  Gheorghiu, dup  moartea în r zboi a farmacistului Savu, d-na 
Irina revine la Târgu-Jiu, unde prime te, din partea lui Rebreanu, un timp, c r ile 
acestuia cu autografe de cald  pre uire (leg turile Irinei Gheorghiu cu Fany 
Rebreanu s-au p strat i dup  moartea scriitorului din 1944, so ia acestuia Fany 
Rebreanu venind deseori la Târgu-Jiu). 

Merit  s  men ion m aici sentimentele de înalt patriotism ce-l animau pe 
tipograful Milo escu, care, în urma luptelor de la Jiu, din 14 octombrie 1916, 
trimite copiilor s i la Bucure ti o telegram  cifrat , într-un limbaj alegoric, privind 
faptele de eroism ale gorjenilor s i. Telegrama va fi recep ionat  de Nicolae Iorga 
i reprodus  în „Neamul românesc” (Anul XI, nr. 90 din 23 octombrie 1916) drept 

„Comunicat oficial nr. 69 – lupta de la Jiu”: 
 „Nunta început  vineri diminea a, orele 8. Mosafirii pornir  hora de la 
V deni peste Jiu, de-a lungul digului p n  la pod. Osp ul a durat cu toate 
muzicile pân  la 6, când mosafirii îndopa i de bomboanele noastre au plesnit. Iar 
în zorii zilei am pornit noi de-a cuscri c tre munte cu bravii no tri osta i. 
Dumnezeu cu noi, suntem to i s n to i. Al vostru tat , Nicu.” 
 Acela i patriotism anima i pe Irina Milo escu, care, în timpul ocupa iei, 
pentru a sc pa de urm rirea nem easc , i-a oferit lui Liviu Rebreanu ad post în 
locuin a din strada „Vaselor”. Întrucât loca ia se afla în apropierea cartierului 
nem esc i scriitorul intrase în aten ia unui ofi er german, Irina Savu i-a asigurat, în 
secret, un nou ad post în strada „Sfin ii Voievozi”, la distinsul profesor i 
compozitor Dumitru Chiriac (1866-1928), de la Conservator, ale c rei „Cânt ri 
liturgice” v zuser  lumina tiparului în lito-tipografia lui N. D. Milo escu de la 
Târgu-Jiu. 
 

2. La 30 septembrie 1943, Tudor Arghezi publica, sub genericul ,,Bilete de 
papagal”, în ziarul Informa ia zilei, virulentul pamflet ,,BAROANE”, în care-l viza 
direct pe baronul Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei hitleriste la 
Bucure ti. 
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Ziarul va fi confiscat de cenzur , iar Arghezi arestat i trimis neîntârziat în 
Lag rul de interna i politici de la Târgu-Jiu (unde, în deten ie, scrie comedia 
satiric  ,,Seringa” i câteva poezii, ce vor alc tui sumarul unor viitoare volume). 

Internarea lui Arghezi la Tg.-Jiu ( i nu în alt  parte!) a însemnat pentru poet 
un nou prilej de a- i rememora ,,originea gorjeneasc ”, gând ce-l împ rt e te cu o 
vesel  mândrie olteneasc  într-o scrisoare trimis  din lag r copiilor s i Mitzura i 
Baru u, la 24 octombrie 1943. Regret  c  nu a putut s  participe la manifest rile de 
la Craiova prilejuite de ,,S pt mâna Olteniei” i le aminte te vl starelor sale, ca un 
pre ios blazon, originea lor moldo-gorjean : 

,,Dac  eram liber, trebuia s  particip i eu, ca scriitor i ca oltean. 
Niciodat  nu m-am sim it mai juvete ca acum, când m-am apropiat de obâr ia tatii. 
Vede i, m i copii, ce fel de spirit ave i în sânge: dou  extreme. Cum s  nu fi i 
oameni de n dejde? M icu a v-a dat Bucovina lui tefan cel Mare i t tu u – 
Gorjul lui Tudor, ce mai vre i, mai valabil  aristocra ie româneasc ?” 

Pretutindeni Arghezi se va mândri cu originea sa gorjeneasc , fiind, zice, 
,,singurul copil al lui Nae Theodorescu” i nepotul ,,n zdr vanului” Tudor 
Cojocaru, ajuns la o vârst  matusalemic  (113 ani). 

Într-o m rturisire autobiografic  (1956), Arghezi aprecia c , între olteni, 
gorjenii sunt ,,cei mai vioi i poate cei mai de tep i”, preferându-i pe gorjeni 
,,înaintea tuturor bunilor români” (Tân rul scriitor, V, 12 dec. 1956, p. 4, interviu 
consemnat de Horia Oprescu). 

Aceea i mândrie a descenden ei sale din neamul vesti ilor panduri („care 
tiau lucra cu cu itul, nu în pâine, pentru c  n-o aveau, ci în carnea altora”) o 

afi eaz  târziu, când prestigioasa revist  parisian  LES LETTRES FRANCAISES 
(nr. 1019 din 5-11 martie 1964) îi solicit  un interviu. Acel ,,cu it familial” cu care 
str mo ii s i î i aranjau ,,t r eniile de dragoste sau interesele” poetul 
m rturise te c -l poart , la rându-i, în sânge, a ezându-i verbul ,,sub zodia 
polemicii”. 

Primitivi, inteligen i i creatori de frumos, gorjenii locuiesc inutul cel mai 
s rac i pietros din regiune: 

,,Je suis du district de Gorj, le plus pauvre et le plus pierreux de la région. 
Là-bas les habitants sont des paysans primitife, tres intelligents, qu ont un folklore 
admirable…” 

Adus în Lag rul de de inu i politici de la Tg.-Jiu, în toamna lui 1943, mai 
exact ,,pe la sfâr itul toamnei i începutul iernii” – dup  propria-i m rturisire -, 
Arghezi va face parte din Grupa I a de inu ilor, având num rul matricol 5624. 
Locuia în camera 7 din baraca nr. 5 (preciz rile apar in lui Baru u Arghezi – 
„Coloana”, Tg.-Jiu, august 1969, p.5). 

De i în cele trei luni de lag r Arghezi nu a încetat s  scrie poezii, el nu a 
publicat nimic în presa local . Spunem ferm aceasta, întrucât am consultat cu 
aten ie presa târgujian  din aceast  perioad . Poeziile scrise aici, în lag r, vor fi 
distribuite, ulterior, în câteva volume. Siguri suntem doar de auto-ironica 
,,INSCRIP IE”, subdatat  ,,Lag rul Tg.-Jiu, 1943” i pe care o reg sim în volumul 
,,CREDIN E”(1970), fiind reprodus  i în edi ia Pienescu din 1980 (,,Cartea 
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Româneasc ”, vol. II,p.439, cu men iunea respectiv ): ,,Ai tr it destul, maestre, / 
Scriind m g rii de-aceste  / Cum citesc i se îngân   /  În fitece s pt mân  - /  Ba 
le crezi i geniale  /  De proste ti i de banale. /   Nu- i r mân zile prea multe  /  
T lpile s  mai te-asculte.  /  Las  versurile balt   /  Pân  –n lumea ceealalt .  /  C  
acolo nu-i m car  /  Nici o urm  de tipar.” 

* 
       Apropierea lui Tudor Arghezi de ,,Gorjanul” lui Jean B rbulescu s-a produs 
prin colonelul erban Leoveanu, comandantul Lag rului, un om deosebit, con tient 
de valoarea autorului ,,Cuvintelor potrivite” (1927) i al ,,Florilor de mucegai” 
(1931), care, peste trei ani doar, în 1946, va ob ine Marele Premiu pentru 
Literatur . La rândul s u, directorul ,,Gorjanului” era la curent cu mi carea literar  
i cultural  a vremii, realizând desigur c  ,,de inutul politic” cu num rul 5624 era 

unul din scriitorii de frunte ai literaturii române, pe care critica literar  îl socotea la 
un moment dat drept cel mai mare poet român în via . 
       În 1946, Arghezi public  în ,,Adev rul” din Bucure ti celebrul articol 
„GORJIUL i GORJANUL”, pe care Jean B rbulescu, directorul-proprietar al 
publica iei târgujiene, îl reproduce în întregime cu o scurt  not , considerându-l ,,o 
confesiune, care înregistreaz  totu i în ea destinul unui om, pentru care s-au 
deschis cu d rnicie por ile atâtor temni e.” Articolul ,,dezmor e te în noi vechi 
amintiri” – scrie Jean B rbulescu în sus-men ionatul chapeau – fiind m rturia 
,,aceluia i caracter”, scris ,,cu aceea i t rie, cu aceea i aleas  demnitate”… 
       Afl m, a adar, c  în 1946 Arghezi continua s  citeasc  ,,Gorjanul” (care, de 
fapt, circula, la mii de abona i, în întreaga ar , fiind recunoscut pe Federa ie, ca 
de inând suprema ia în presa de provincie). 
       ,,Gorjanul” – cu informa iile sale diverse, multe de interes local – îi aminte te 
poetului de locurile i oamenii cunoscu i, în lungile zile de lag r, rev zându-i 
aiurea ,,din cabanele lor de mucava la buc t rie, la ateliere, la z brelele por ilor 
interioare”: ,,Prin cr p turi se z re te carul cu boi al ranului liber, pe oseaua 
neted , str b tut  la pas cu copita i opinca.” 
        Nu crede, scrie poetul, ,,s  existe o institu ie mai eficace pentru educarea i 
apropierea oamenilor ca pu c ria” - ,,arta de a guverna cu lac t i cu condeiul 
amor it are nevoie de acest indispensabil adjutant.” 
        Între toate închisorile, de care î i aminte te incidental, prin asociere fortuit , 
lag rul din Tg.-Jiu ,,îmi e constant i periodic prezent”. Publica ia târgujian  vine 
s -i aminteasc , îns , cu pl cere, de sejurul s u la Tg.-Jiu, ca ,,musafir temporar”, 
cum scria mentorul publica iei, referindu-se, într-o împrejurare, la starea de 
peniten  la care erau supu i interna ii politici. 
       Articolul din 1946 e scris cu sângele unei evoc ri dureroase, dar i cu suflul 
unei amintiri pl cute: 
       ,,La o s pt mân , la dou , po ta îmi aduce ziarul Gorjanul. Cum sunt i eu o 
âr  Gorjean, odat  prin lag r i odat  prin descenden , m  reped numaidecât 

s -l desfac. Am neamuri de Tudori la C rbune ti, pe care nici nu le cunosc. Dar 
mi-e dor de ele. Materialul ziarului m  intereseaz  ori icum i ori icând… 
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       Directorul ziarului, d. Jean B rbulescu, îl scoate de 23 de ani. E un personaj 
scurtac, bondoc i un om de mare isprav , de care m  leag  o ineluctabil  
suvenire. Lua drumul adeseori pân  în închisoare. M  a tepta în biroul 
comandantului, colonelul Leoveanu, - alt mare om cumsecade, - i scotea din 
buzunarul paltonului, pentru de inut, o sticl  de ap  mineral . Clocea sub dop, de 
ani de zile, cel mai bun vin sau rachiu. La pu c rie, o pic tur  de drojdie e 
animatoare. 
       Ultimul num r al gazetei d-lui Jean B rbulescu, care trebuie felicitat, 
descoper  i un real talent de satir  strecurat . Semn tura «PICADOR» din 
articolul «O recenzie cu reflec ii digitale» e revelatoare 1. 
       Gorjul e s rac i chinuit. Gorjul a dat pe Tudor Vladimirescu. Gorjul e viu. 
Gorjul gânde te. Sus, Gorjule, sus…” 
       Articolul este semnat „T. Arghezi” i apare în paralel, pe pagina 1, cu 
editorialul ,,Foamea” semnat de celebrul gazetar din epoc  PICADOR, alias Vasile 
Roven a (,,Gorjanul”, dec. 1946). 
       Aceste rânduri sunt suficiente spre a ne l muri asupra rela iilor de reciproc  
pre uire care se statorniciser , în scurtul sejur târgujian, între Tudor Arghezi i 
câ iva gorjeni de isprav , printre care cu preeminen   se distinge Jean B rbulescu, 
- „cel mai mare gazetar al Gorjului”, cum bine îl evoca odat  prof. Ion Mocioi, de 
la care genera iile mai tinere de jurnali ti ar avea mult de înv at, dac  ar consulta 
colec iile celebrei publica ii interbelice. 
  

* 
 Am consultat cu mare aten ie colec ia ,,Gorjanului” pe perioada sejurului 
târgujian al lui Tudor Arghezi (octombrie 1943 – ianuarie 1944) i, în afar  de 
câteva informa ii cu privire la activitatea ,,manufacturier ” a lag rului, nu am g sit 
nimic care s  ne pun  în dificultate (în dilem  ) cu o eventual  colaborare a lui 
Arghezi, în domeniul poetic. 

Singura semn tur  a lui Tudor Arghezi în „Gorjanul” se produce în 
num rul din 9 decembrie 1943. E vorba de articolul ,,IMPRESII DE LA 
SFIN IREA UNEI BISERII”, semnat  „ALFA”, un fel de reportaj din ziua de 5 
decembrie 1943, scris cu prilejul sfin irii bisericii din lag r, ridicat  ,,din îndemnul 
cucernic al unui om, - care se întâmpl  s  fie i comandantul lag rului, - i cu 
sprijinul unui m nunchi de buni cre tini”, unii din ei ,,mosafiri temporari ai 
acestui institut de isp ire!” (cum va preciza, în num rul din 19 decembrie 1943, 
directorul ziarului, care va reproduce pe larg cuvânt rile rostite de comandantul 
Leoveanu i I.P.S. Nifon, mitropolitul Olteniei). 

Înc  din titlu, Arghezi precizeaz  c  a fost ,,zidit , zugr vit , împodobit  i 
sfin it , în 12 luni”, i de aici ,,rezultatul : un giuvaer”. 

Articolul constituie cel mai deplin omagiu pe care poetul l-a adus vreodat  
Gorjului i gorjenilor, referindu-se la diferen a specific  a mentalit ii gorjene, la 
                                                 
1 Dup  mai bine de 5o de ani, am reu it dezlega misterul în leg tur  cu acest PICADOR, luând 
leg tura cu familia, prin intermediul regretatului magistrat Constantin Usc tescu - e vorba de 
avocatul Victor Roven a, stabilit apoi la Bucure ti i isp ind ani grei de temni . 
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pitorescul geografic i etnografic al locurilor, la p tura negustoreasc  i deopotriv  
la clientela aleas , la ,,cucoanele” pline de distinc ie i emancipare, la ,,spiritul de 
independen ” al gorjeanului. 

Prima parte a reportajului se constituie în acest elogiu f r  rezerve al 
locuitorilor de la poalele Parângului.  

E de amintit c  în perioada sejurului târgujian, Arghezi a putut citi în 
,,Gorjanul” anumite articole în care se f cea elogiul ,,olteanului cu cobili a”, dar i 
al celui din zona subcarpatic . În acela i timp, bun oar , un Petre Pandrea încerca 
s  defineasc  acea ,,metafizic  a Olteniei” („TIMOCUL”, revist  de lupt  
na ional-cultural , anul X, Caietul 1 i 2, 1943 – articolul „Reflec ii despre 
sociologia i metafizica Olteniei”). 

Numai în acest context putem în elege elogiul arghezian, care rezerv  
Gorjului o preeminen  etno-spiritual .  

„Gorjeanul – scrie Arghezi  - e altfel de român i altfel de oltean”, având 
ceva deosebit, distinctiv, ,,ceva a a ca un lipici al lui, o noim  de aristocra ie…”: 

,,Dac  n-a i v zut gorjencele acelea, cocoanele acelea în opinci i-n cojoc, 
cu chipul rotunjit într-o bogat  n fram  boereasc , n-a i v zut nimic i duce i-v  
s  le vede i…” 

El recomand  pictorilor (,,care ne-au împuiat capul cu Balcicul”) ,,s-o 
apuce pe Jiu în Sus” pentru a reda frumuse ile ,,celui mai s rac jude , cu oamenii 
cei mai zdraveni i mai teferi la minte.” 

Exist  un anume stil al gorjeanului, crede Arghezi, ,,în vorb , în port, în 
inteligen ”, ,,fiecare gorjean fiind o individualitate”. i d  exemplul unor solda i 
care fac de gard  la poarta lag rului sau ,,pe vasta alee elegant , p zit  de drapele 
lungi, printre cartierele de cabane…” Unul, cel de la poart , se dovede te iscusit în 
vorb  i plin de umor aluziv, cel lalt, un cioban, scrutând ,,coamele albe ale 
Parângului”, î i adusese cu el câinele s  fac  concentrarea împreun … 

În Târgu-Jiu, negustorii i se par ,,politico i, f r  servilism, dar niciodat  
indiferen i”: „Domnii comercian i din Capital  ar putea s  ia din magazinele 
locale o frumoas  lec ie de omenie i de bun -cuviin …” 

Ca i negustorii e i clientela, o clientel  ,,care tie ce vrea, preten ioas  la 
calitate, dar cu adev rat distins ”, „cucoane în alesul în eles al cuvântului, nu 
numai frumoase i de tepte, dar i îmbr cate cu gust. Alt  rass  de Români! Alt  
lume!…Aristocra ia e în aerul binecuvântatului inut al Gorjului…” 

Cât prive te intelectualitatea, aceasta este ,,concret  i integral ”, departe 
de „spoiala unui semi-doctism foarte des întâlnit în Bucure tii tuturor 
despersonaliz rilor.” 
„Oamenii ace tia par macera i de o cultur  veche i dens , f r  intervale, f r  
lipsa verigilor de înl n uire.” 

Poetul m rturise te apoi a se fi între inut cu ace ti intelectuali, discutând 
anumite probleme esen iale ,,de art  i literatur ”: 

„Se cunoa te c  din osul lui Tudor din Vladimiri sunt ie i i oamenii pe cari 
i-am cunoscut cu prilejul târnosirii schitului din lag rul împrejmuit cu sârm  
ghimpat ” 
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A doua parte a reportajului semnat ALFA se refer  la festivitatea prilejuit  
de sfin irea bisericu ei, „culeas  parc  din basmele lui Andersen, ale fra ilor 
Grimm i Swift”… 

Comandantul Leoveanu i se pare „un gorjean cu har” i un ,,om 
excep ional”, înzestrat cu ,,intui ii” i cu ,,puterea” de a trece repede de la inspira ie 
la realizare… El a visat „o imagine de Ierusalim, un altar naiv i fraged, o cas  de 
rug ciune ca un chivot, o bijuterie – i iat   visul împlinit…”  

Colonelul ar fi – zice Arghezi - ,,un poet care se ascunde” i un tip care 
,,face o excelent  impresie de modestie”. E un b rbat frumos, cu profilul aducând a 
Leconte de Lisle i ceva Baudelaire. Are inut  puternic , linie mar ial . Acest 
gorjean de elit , se spune, e un om ,,ca o buc ic  de pâine”. Vorbe te curg tor, 
ost e te, bine supravegheat, amintind pe Rege, pe Mare al i pe gen. Dumitru 
Popescu, ministrul de interne, al c rui reprezentat e de fa . 

„SCHITUL LEOVEANU” e zidit pe t lpi de piatr  din bârne groase i 
înconjurat de un brâu de iarb  prim v ratic  ,,ca un chenar de smarald”. E o 
bisericu  svelt , acoperit  cu zale de i , cu cerdac elegant având un mic clopot. 
Clopotul cel mare se afl  în clopotni a ridicat  al turi de schitul în care încap 
comod vreo 300 de persoane. 

Bisericu a din lag r a fost sfin it  de un sobor de 20 de preo i în frunte cu 
Mitropolitul Nifon Criveanul „care se mi ca în voia unui ritual complicat”. Fostul 
ieromonah observ  perdelele albastre care drapau icoanele împ r te ti i icoana 
mirului pe un pupitru îmbr cat în ro u.  

Od jdiile preotului slujitor au fost d ruite de un internat politic, altul a 
d ruit ,,dou  terenuri sportive i o sal  de iarn ”.  

Placa masiv  a Sfintei Mese i candelele fixate pe tâmpl  au fost cioplite în 
atelierul de alabastru al lag rului. 

La fel cele dou  candelabre, unul de lemn i altul de cristal, care 
,,scânteiaz  ca o hor  de constela ii, mutat  din cer în biseric ”. Lumân ri 
electrice se armonizau cu f clii de cear  galben , cu miros de miere: „E o biseric  
unic  din câte cunosc i pare s  cânte singur  din lumini i icoane. Privit  în 
peisajul ei, cu atâtea culori de contraste studiate, e vioaie i zm l uit  ca un 
brot cel”. 
 E amintit, într-un ,,P.S.” i zugravul bisericii: ,,b trânul Vasile Avramescu, care, 
f r  preten iuni, i-a pus tot sufletul pentru aceast  lucrare.” 

Dup  slujb , înaltul ierarh i distin ii oaspe i au vizitat atelierele Lag rului 
(tâmpl rie, curel rie, croitorie, sculptur  în piatr ) i câteva cabane, dup  care s-au 
întrunit ,,la o agap  fr easc ”. A doua zi, mitropolitul NIFON Criveanul  (el 
însu i autor de scrieri de moral  cre tin ) a participat la sfin irea bisericii din 
Suseni… 
 

Pe la începutul lunii ianuarie 1944, Arghezi p r sea Lag rul. La 12 
ianuarie, el trimite vechiului s u amic din Bro teni, scriitorul Al.Calotescu-Neicu, 
o nou  scrisoare (a treia, de fapt – vezi „Trei scrisori inedite de la Tudor Arghezi”, 
în RAMURI, an VI, nr. 6 (60), din 15 iunie 1969), din care rezult  c , dup  plecarea 
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din lag r, l-a vizitat pe acesta, la conacul din Bro teni, loc binecunoscut lui Arghezi 
i cu alt prilej. 

Pe Calotescu-Neicu, Arghezi îl cunoscuse mai de mult, înc  de prin 1929, 
când, pentru prima dat , poetul vine la Târgu-Jiu înso it de confra ii de condei 
C.S.F ge el, Ion Minulescu, Nicolae Cazaban, Mircea Damian, Radu Dragnea, 
participând împreun  la o ez toare ce a avut loc la Teatrul C ld ru e. Deplasarea 
s-a f cut de la Craiova cu automobilele, în toamna lui 1929, cu popas la conacul 
din Bro teni i cu g zduire la familia prof. Culcer din Tg.-Jiu (so ia profesorului, 
Ana Culcer, actri  celebr , era nepoata lui Nicolae B lcescu). 

Cu prilejul acelei ez tori, Arghezi r mâne uimit de receptivitatea ,,Jienilor 
ce-au umplut sala”, capabili a în elege poezia bun  i a gusta, „diserta ia” sa 
despre cum se scrie o poezie în care trebuie s  pui suflet… 

Cronica evenimentului a fost f cut  de poet, consemnându-se faptul i în 
ziarul ,,Gorjanul” al lui Jean B rbulescu, care a fost de fa  („O EZ TOARE LA 
TÂRGUL JIILOR”, în ,,Bilete de papagal”, an II, nr. 405, din 6 iunie 1929, 
reprodus  în ,,Ramuri”, august 1967). 
Se cuvine s  amintim c  în coresponden a dintre Arghezi i Al.Calotescu-Neicu, 
acesta din urm  îi solicitase poetului s  scrie o  ,,Prefa ” la cartea de debut a fiului 
s u C. Calotescu-Neicu, o culegere de schi e i nuvele ce se va tip ri la ,,Ramuri” 
în prim vara lui 1944. Poetul observa la tân rul prozator un sim  deosebit al 
particularit ilor lingvistice, o anumit  culoare etnografic  i un anume 
,,comportamentism” al personajelor, scriind destul de încurajator… 

Evocând leg turile lui Tudor Arghezi cu Gorjul nu po i s  nu aminte ti c  o 
bun  parte din seva operei sale, din specificitatea lingvistic  trimit la spiritul 
pandur i la obâr ia gorjean  revendicat  fervent de poet. i poate c  dac  aceast  
sev  (energie) i specificitate n-ar fi existat, Arghezi n-ar fi putut schimba fa a 
poeziei române, a a cum dup  Eminescu numai un Blaga, un Barbu sau un Nichita 
St nescu au f cut-o… 


