MEMOHIALISTICALUI GALA GALACTIONI
DE
CONSTANTA
BUZATU
Operamemorialistică
a lui GalaGalaction
alcătuieşte
o parte considerabilă
a creaţ.iei
sale, contigurtnrt
o personalitate
complexă
şi contradlct.orie,
interesantă,
maiales,prinoriginalitateastructuriiei Iăuntricel,
Perspectiva
oferitădemasivul
săuJurnal,apărutin trei volume,deamintirile
aşt.ernute
pehîrtiela diverse
răstnnpurl,
la careseadaugăşi tnsemnărlle
decălătorie,
estevastă,ineadrind
aproapetoateetapeleexistenţei.
Singurjurnalulurmăreşte
cronologic,
eliuneletntermltenţc,
firulvieţiiscriitorului
de-alungula aproapeşasedecenii(1X\I'll'-·1955).
Amlnt.lrtle
şi notele
de călătoriecuprind,la rindullor, dateşi aspecte
ineditesaurevinalteori,maidetaliat,asupra
unormomentede predilecţie.
Fireinteriorizată,
înclinată
detimpuriu
spremeditaţieşi reverie,
lraversind
perioade
de intenszbucium
sufletesc,
Galaction
va fi predispus,
tocmaiprinaceste
conditiide ordintemperamental,
spreconfesiune.
El simtenevoiade a se destăinuica pe o
necesitate
organică,
izvorîtădinintensitatea
şibogăţiauneivieţisufleteşticetinde,intr-oanume
modalitate,
spredescătuşare.
Dialogul
angajatIn acestfel cu posteritatea,desfăşuratÎntr-o
formăartisticăremarcabilă,
conturează
pregnant
profilulmoralşispiritualalautorului.
Inceput.lnaniiadolescentei,
Jurnalullui Galacttou
dezbateo multitudine
de probleme
şi eleaspectece caractertzr-ază,
defapt,o epocăşi un destin.Aceastăconrlguratt«
îl determină
să fie,In acelaşitimp,conform
rcalităţ.ilor
oglindite,
romande dragoste,
jnr\ialde lecturiişi
creaţie,prozădeanalizăşi introspecţie
şi cronicăa timpului.Mediile
celemaidiverse
(Bucureştiul zgomotos
şi trepidant
, Iaşulcalmşi odihnitor
al vesligiilor
istorice,Cerl1:1uţilll
strălueind
prinordineşi austeritate),
tipurileumanecarelepopulează,
schiţateîn treacătsauportretiza
te
complex,
tumultulvicţllliterare,tribulaţiiledetotfcluldinsînulbisericti,
rnanirestănle
artistice,deculturăsauevenimentele
sncial-pollttce
oferăo privirepanuranrlcăl
asuprauneisocietăt
i
ce-şitrăieştefreneticistoria.
Heallt.ătile
traversatede scriiLor,filtrateprinadîncasa sensibilitate,
sint comunicate
afectiv.Vibraţiasufletească,
cvidcnt:'i
pe lot parcursulînsemnărilor,
dă acestoramai multă
profunzime
şi vigoare
Celemaifrumoase
paginialeJurnaluluisîntcuprinse
în parteasa cpistolară,
oglindind
lnfil'iparen
uneiiubiriadolescentine.
Cout
luutulscrisorilor
adresatedetînărulGl'igOl'C
Pişculescu
soreiZoc(viitoarea
sa soţie)relevăevoluţiasentimcntului
careincepeprintr-ocaldăamlciţ.ie
,
presărată,
pe parcurs,cuaccente
dedutoşie
fraternă,pentrua se transforma,
În celedinurmă,
intr-odragoste
înflăcărată.
Este,defapt, primaIu.hirc
a tinereţii,aceeaşiÎntotdeauna
şi pretutindeniprinmodalilăţile
ei de exl.eriorizare,
deveniteaproapeclişee: etuziunilirice,scrisori
parfumate,
oferirea
şuviţ.el
depăr,schimbul
defotografii
ele.în dudaprelixit.ât.li
, li repetiţiilor
saua tonulutedulcorat
dinuneleepistole,
sentimentul
eroUcsevădeştea fi de o maresincerilale şi profunzime.
Luateintotalitate,scrisortle
reţinprindiversitatea
lor tematică.
Autorulvorbeşte
despre
sineşi ai săi,despremeleagurile
copilărlcl,
îşi deapănăimpresiile
asupraunorprieteni,eolcgi,
profesori
unlversltarl,
cornent.euză
diferitelecturişicuo anumefantezieoperedeadă, îşidezvă1G. Galaction,
Jurnal,ediţieÎngrijităde Maria GalactionŢuculescuşi Teodor
Vîrgolici,
prefaţăi notede T. Vîrgolici,
vol. J-III, Bucureşti,
Minerva,197.3--1980.
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Iulemuncaasidui!,
de creaţiesauproiectele
de viitor,rclateaz{t
simpleplimbărisauexcursii,
rcalizi
ndfrumoase
tablouri
peisagistice.
Profilul
spiritual
alviitorului
scriitorseîncheagă
trcptut.
Firecoutcmplativă,
tnclinatăspremeditaţieşi vtsare,el are,asemenea
tatăluisău,un suf'le.t
generos
şi cald,o mentalitate
sănătoasă,
lipsităde prejudecăţi.
li placeînvăţăturaIn pofida
unormetodepedagogic.e
învechite,
practicatede dascălifărăvocaţieşi, pînăîn cursulliceul,
esteun elevsirguincios
la toate.Treptat,dragostea
pentru Ilteratură,pasiunea
lecturilor
trec
peprimulplan.Adolescentul
devine"clJl'teZ<lll
al muzclor
", cultivăprietenia
literară,patronînd
în casasa o ambianţădecenaclu,
angajeaz'l
cuconf'raţ.li
discuţii
paslonanl
e.,Iăureştc
numeroase
proiecteşi planuride viitor'.Însufleţitde optimism,
de elanjuvenil,parca se cunoaşte
foarte
binepcsine,descitrmdu-şt
chiarşi lmpulsurl!elăuntrice
divergente.
Acesteadinul'lllăseaccent ueazăpînăla proporţ.iile
uneicrizeşi sfîrşesc
prina-lcălăuzipaşiispredomeniul
teologiei,
fără
a implicaprinacestgestrenegarea
malvechiisalevocaţiide Uteral.
Scrisorile
sedistingprintr-oînaltăţinutăartistică.Epistotrcrul
le lucrează
cuInigal{l
şi,
Imblntrid
dragostea
cutalentul,desfăşoară
o adevărată
muncădecreatie.Artistulvădeşteinrinitc
disponibilităţi.
Evocăricalde,episoade
narativeplinede nerv,tnclntătcare
tablourielenal.ură
,
portretizări
memorabile,
reveriisLr{tlJiHute
elefiol'ulmelafizic
se succedarmonios
Îll maniera
suplăa stiluluiepislular.TonulIndrăgostitnlul
se caracterizează
prininflexiuni
variate(duioşie,
mustraretandră,gravitate,ardoare,umorşăgalnicctc.)a căroralternantădau conţinutului
savoareşi prospeţime.
Toatevalenţele
artisticealeprozatorului
demaitîrziuseaflăcondensu
te
În acestescrisori.
Ambianta
literarăa epociise conturează
pregnantîn cuprinsul
Jurnalului.Alăturide
adolescentul
Plşculoscu,
o întreagă
pleiadăde tineriinteligenti,
e.nergiei,
ln.crezăl.or
i în dcst.i
nni
lor creatoroptează,
lainceputdesecol,pentruispitttoarcadarspinoasa
carierăscriitoricoască
,
Ei neaparca unmănunchi
deIndlvldualltătl
(faptcarenu exclude
apropierile
suf'leteşt.l),
unil.i
printr-oputernicăpasiunepentruarta cuvîntului.
Uniisint seceraţiprctimpurlu
de vitregia
destinului
(Arrnand
Şarcnga),
alţiisupravieţuiesc
în luptaelivicisitudinile
existenţei,
dobîndind
notorietate
(Arghezi,
Cocea).
Însfîrşit,se maidistinge
şi categoria
aceloracare,asemenea
bltn,
duluişi discretul
ui Demetrius,
muncesc
stăruitorîn aşteptareauneiconsacrărt
careJnl1rzie.
În acelaşittmp,predecesori
eleelilf\caT. Maiorescu,
L Slavici
, Al.Vlahută
ilustrează
şi ultima
lorIpostazăeu o nobilădemnitate.
Imaginea
amplăşi complexă
a mişcării
literareo Intregeşte
o prodigioasă
activilalepublicistică,
vie,irnpctuoasă,
antrenindcondeiepe cit denumeroase
pe atît eleinegaleca valoare.Uneleperiodice,
cu atmosfera
loranimatăşi orientarea
propr!e
imprimat
il de mentoriprestigloşt.
şi colaboratori
talentaţi,vor constitui.
şi pesteani obiect
ul
unormclaucoltce
evocări("Adeu<lrul
literar"dealtâdatâ,"Vialaromâllcascâ"
etc.).
Aspectul
legatde viaţabisericească
a timpuluiva fi, la rîndullui, ampluconfigurat.
Criz,jmistieil
pecareo travel'sează
Galaction
inpraguladolescenţ,ei
sfîrşeşte
prina-lîndreptaspre
carieraecleziasUCft,
fărăa decide,însă,{)abandonare
totalăa preocupărilor
literare.Vaurma
()lungăperioadă
dezbaterilăuntrice,
clependlllări
întreextremealeunuisufletcît sepoatede
terestruprinimpulsurile
saleşi,ln acelaşitimp,dorniceleînălţaresPl'eculmilespiritualităţii
creştine.
Astfeldetribulaţiifructuoase
peplanliterarautraversatmultespiritedeelită,ajungind
la solujiimaimultsaumaipuţindiferite.UnPast:aI,
depildă,sfîrşeşte
în ascetism.
Douăsecole
maitirziuPaulC1auelel
sevabaricada,
larîndulsău,printr-ogesticulaţie
ostentaLivă
şicategorică,
intr-uncatolicism
ardent,iarAndreGideîşiaIJăînmodsurprinzător,
liniştea
la bătrîneţe,
tocmai
în apostazia
credinţei.
Maiapropiatelestructuratemperamentală
a scriitorului
Galaction,
sub
aspectulei dualist,oscilant,pare,însă,a fi JulicnGreen,unuldintrereprezentanţii
deseamă
airomanului
creştindinFranţa.Spredeosebire
deconLemporanul
săufrancez,
la careconflictul
dintreclanurilăuntriceextreme(îndreptate
concomitent
spresenzualitate
şi sprespiritualitate),admirabil
ilusLrat
pe planromanesc,areun deznodămint
funest,prozatorul
romanirnprinu\opereisalesemnificaţ.ij
tonice,înelinînd
sprebiruinj,a
vieţ.ii,tl impulsurilo!'
şi legilorei,
maipresusde principiile
şi dogmele
creştine.PopaTouea,eroulnuveleine la noila CladoIJu,
esteunînvins,sfîşiatşi doborîtsufleteşte
tocmaidepropria-i
rezistenţă
la (:eleIllaielemenLare
impulsurivitale.
Ca unuldintreceimaieultiva\,i
reprezentanţi
ai cinu!Jli
clerical,scriitorul
n-aacceptat
niciodată
îngustimea
dogmatică
a unorconfraţi.Jurnalulni-larată zbucillmîndu-se,
adesea,
înincertitudini
argheziene,
înefortuldea-şielarifiea
uneleobsenrităţi.
Admite
aclcvăl'll1
ştiinţ:elor
pozitive,
limiUndu-l,
odatăcu Spencer,
la un punctde undeîneepeincognoscilJilul,
misteru
1.
Artistulşi preotulcOIlvieţuiesc
permanent.
unserviciu
divinestereceptatmaiîntotdeauna
prin
laturasa speclHculoasă.
SUIletele
orgii,cîntccele
corului,fastulşi solemni
Lateaslujbelorelin
bisericaromano-cato!ică
la carcasistăadCocori,
fărăprejudecăji,
dauaripi reveriei.l"antezia
iubitorullli
defrumosşifervoarea
misticămergmaiîntoLdeauna
mÎn{t
în mînă.
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Călăuzit
Intoaleîntreprinderile
siacttunli«saledebunăcredinţă
şi omenie,
preotulcare
a fostGalaction
nu sesfieştesă sanctloneze
conventloualîsm
ul şi ipocrizia,
corupţla,abuzurile
'<letot felul,meschinăria
şi alteviciialetagmeisale,constatateIn perioadaeîndfuncţiona
ca defensorecleziastic
(portretul
caricatura!
al preotului
Dragomlr).
Nudepuţineori memorialistuldescoperă
cuinclntarc
i oameni
a căroreticăcorespunde
aspiratlllor
sale ca, elepildă,
dlstinsulprofesor
cernăutean
EusebiuPopoviei.
() marepartedinpaginile
Jurnalulu
i emană,caun Ilnldfierbinte,
curnpasiunen
prornndă
'!nfaţanenumăratelor
drameumane.
Acelumanitarlsm
larg,democratic,
deprofunzime
tolstotană,
care-Ifacepe scriitorsă-şiîmbrăţişeze
semeniiindiferentelenatlonalit.atc
şi religie,îşi trage
sevadinaniicopilăriei,
petrecuteîntreodrnslcle
ţ.ărnuilor
şi aleţigltnilor,Mtlj
tirziu,bogatele
lecturiumunist.e
îi consolidează
aceastătrăsăturămorală,
dupăcumasimilarea
doctrinei
crestlne
şi apropierea
de cercurile
socialisle
11vorInfluenta
in acelaşisens.În privinţaultimelor
două
o\'Îentări,
a cărorincompatibilitate
nu o sesizează,
Galaction
se apropiede un AndreGide,de
pildă,care,atrasde comunism,
îl identifica
cu idealulevanghelic.
Scriilorul
românva Îmbrăţişaambeleipostaze
(socialist
şi creştin),
pozlt!«
care-Idetermină
s,lalunece,
adesea,Inconruztt
:şiIncertitudlnl.
Contactul
directşi permanent
al scriitorului
de-alungulvieţiicu lumeacelor
oropslti,ecourile
Iăuntrlcetrezitede noianulsuferinţelor
omeneşti
sînt transpuseIn paginile
-Jnrrialulu
i cu o nereţlnulă vibraţieafectivă.Sceneşi icoaneale mizeriei
se perlndăÎn culori
mohorlte.
Lipsurile
şi nevoilestauscriseîn trăsăturilerăvăsitealefeţei (doicade la Oficiul
de plasare),oameniisînt seceraţide boli(familia
faclorului
poştaldinCernăutl).
alţiisesting
neştiuţiprinspitale.
!\ki oruuldela tarănilcunoaşteo soartămaibună.îndrăgitdeseriilorcafăcîndparte
din ambiantacopilănel,admiratpentrunesecatcle
şalecomortspirituale,
proiectat,asemenea
confraţilor
sadovenieni
de inultîrziu,Într-oluminăuşormttologlzanl.ă,
datorităcapacităţii
'saledea percepe
fiinţaLainică
a naturii(istoriagroparului
Grlgorll),
-ţăranulesteadusdeIndelungatasa suferinţădineolode marginile
răbdării,exterlorlztndu-se
năpraznlc
prinrăscoalele
din
1907.Scriitorul
esteun martorlucidşi indureratal evenimentelor,
urrnărtudu-Ie,
ClIsufletul
inflorat
, întoatăamploarea
lor,i aprobtndu-Ie
capeunlegitimactjustiţiar.Depeaceastăpoziţie
el condamnă
vehementsălbăticrarepresaliilor,
infierJnd,
ea şi Caragiale,
farsapoliticii
a trupă.
cărllcelordouăpartide.Nuestesingurul
moment
cîndscriitorul
ia în deriziune
situaţiapolitică
flucluantă,
sistemul
deguvernămlnt
defectuos,practicatde oameniinteresaţidoardeprofitul
personal,
nepăsători
faţădesituaţiajalnicăa ţării,npilsală
defoamete,
secetăşidealtecalamitAţi.
Imaginea
vie,concrelă
a vieţiisocial-politice
a timpuluise conlurează
dinnumeroase
referinţe
închegate
artistiede !lUpovestitor
talenlat,întrerupt,conformÎmprejurăriIor,
de cugetă
tor,
moralist,
pamfletar.
Adevărurile
sîntrostiterăspical,t.raverslnd,
dupăcaz,amărăei!Înca,
indignarcafrnstră,jroniacaustică,
sarcasmul,
accentecareamintesc
poziţiapuhlicistul,tlj
militant,de
orientaredemocratică.
,;
Scriitorul
lr{dcşte
in contextulepocii,vibrîndla unisoncu seismele
ei: Impresionant
se
reflectămomentul
apropierii
celuide-aldoilearăzboimondial,marcatde el'cşlerea
gradată
a tensiunii
lăuntrice,
pcmăsuraevolutiei
situaţieipoliticeinlerneşi externe.jAştept81'N\
febrilă,
înc'ircalădenelinişle,
teamă,presiln1,.il'i,
speran[.e.
aparţine,
Inegalămăsură'.
unuiomIngrijorat
de viitorulscrllenilor
săi,darşiIlnu(părinteduios,obsedatde soartacelordragi.]ntcnsitatea
trăirilor,respiraţiasacatlat;i
imprim:"!
Însemnărilor
un adîncfioremoliv.
Scmgcrea
anilor.,povarabălrinepieliÎntregcortegiulei de neajunsuri
conferăpărţii
finalea .Jl/rnaltzhli
(dinultimulvolum)
o notAelemelancolie
senină.Suferintele,
boalanuîntunecă
lucidiLatea
scriitorului,
care-şiface,nu o datii,un severhilant.al exislenţ.ei.
Concluziile,
deşi
departeelea fi l11ulj.umitoare,
sîntpunctale de un soide regret,dar şi de resemnare
calmă.
Presimjil'ca
morţii,apropierea
"ultimului
exod",la caresefaeobsedante
referiri.,
alternează
cu
-wnintirile
lumiuoase
alecopihlriei
şi adolescenţei,
['echema
le pentruefectullortonic,
Aplccindu-se
pesteani asupratrecutului,autorulrevarsă,asuprasa şi în alte evociîri
dincuprinsul
vasteisaleopere,o putel'llicăundădenostalgie.
Auraamintiriiîndulceşle
asperiUitilcşi chiarperspectiva
criticăsemaiatenuează
uncorI.Helnvie
iarăşiperioada
şcolarită!ii
cu "galeria"
ei de dascăli,de o larg{işi variatătipologie.
ArtapOl'tretizflrii
se exercitii
copios,
'cuefeeleartisticeremarcabile.
He(.inepreocuparea
pentrusondajulsufletesc,
lHaiexact,în,eerciirile
necontenite
elea clescoperi
suhmascaprofesorului
acelsimburedecăldur{1
utrlanădup,'i
careadolescentul
aflateleparte
elevatrapflrinteasc{\
tînjeaatit. Alteşi alte chipuri,imagini,
sentimente
se perindăpe fundalultrecutului;colegişi IJrieteni,
conJraţ.i
de breaslă,reviste
şi ecnaeluri,
personalităţi
alevieţ.iiartistice,fiinţedragidinfamiliesaudinsalulnatal,leetmi
şi impeesii,
tulburăriadolescentine,
escapade
în mijlocul
naturiielc.Peslelot .inundăşuvoiul
n,1valnic
eleviaţă,lr,'iităcu plenitudine,
{laLIUOsfcn\
efervescenLă
de emulaţieinteleduală
-seIncheagă
în acesleretrospective.
Ipostazacopilului
dealtădată,crescutsubcaldapriveglwre
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părintească,
legănatdectnteculvestlţtlor
lăutariai satului(Lăuiariidincopilărie),
vlltorteroi
ai.prozelor
sale,aduceo adieredeprospetime.
întîiifioriai pubertăţli,tmplettţlIntr-unsentimentcomplex
cu fervoarea
misticăşi admiraţiapentrufarmeculnaturiiîşifac,la rindullor,
apariţia,generindprimelecontradicţii
surleteşt!t Traruiaţirii
). Dragostea
pentrufrumosse
contopeşte
cu iubireade oameni,aceastadin urmădevenind,
uneori,criteriulpredominant
de selecţiea gustuluiestetic(OctavBăncilă
),
Unuisufletde artist,însă,naturaesteaceeacarelioferăsuprema
încîntare,
comunlcrnd
eliadînculfiinţeiprinhogatulei limbajde suneteşi imagini.Scriitorul,
călătorpasionatdin
JamillaunuiSadoveanu,
Hogaş,Bart,o adorăIn veşmintele
oricăruianotimp,în aspectele-î
calmeca şi in celedezlănţuite(Prioelişticarpatine
), AproapeIntotdeauna
naturaîmbiela
meditaţieşi reveriepe marginea
istoriei,vorbindprinvestigiile
ei, de trecutulzbuciumat
al
unuipopor(Dealuribasarabene),
Farmecul
locurilor,
reconstituite,
adesea,princeturilecopilăriei,estetranspusInimaginidebasmoriental(T'urnu-Măqurele
).
Meditaţia,
reverianu sintsingurele
ipostaze111e
scriitorului
in notelesalede drum.Se
relevădemulteorişi observatorul
Iucldal faptuluicotidian,
al oamenilor
şi' al gradului
lorde
clvîllzaţfe
(Lnlr-un
safdinArdeai
), Heportaje
dense,vădindunpermanent
interespentruexistenţaomului,o curlozltate
neostoită
pentruspecif
icul loculuivizitat,scrieGalaction
cuprileju
I
nenumăratelor
peregrrnărt
prinţară (Coliba
din/resălcii,LagurileDunăriietc.)şi pestehotare
(In pămîntul
ftigăduintei).
AtUprinvirtuţileei artistice,cit şi princonţinutul
substantial,
memorialistica
lui Gala
Galaction
satisface
pe deplinpredilecţia
pentruacestgende creaţie, urmărind
meandrele
unut
destinadinclmplintatIn realităţileepocll,
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