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Opera memorialistică a lui Gala Galaction alcătuieşte o parte considerabilă a crea ţ.iei 
sa le, contigurtnrt o personalitate complexă şi contradlct.orie, interesantă, mai ales, prin origi- 
nalitatea structurii ei Iăuntricel, 

Perspectiva oferită de masivul său Jurnal, apărut in trei volume, de amintirile aşt.ernute 
pe hîrtie la diverse răstnnpurl, la care se adaugă şi tnsemnărlle de călătorie, este vastă, ineadrind 
aproape toate etapele existenţei. Singur jurnalul urmăreşte cronologic, eli unele tntermltenţc, 
firul vieţii scriitorului de-a lungul a aproape şase decenii (1 X\I'll'-·1955). Amlnt.lrtle şi notele 
de călătorie cuprind, la rindul lor, date şi aspecte inedite sau revin alteori, mai detaliat, asupra 
unor momente de predilecţie. Fire interiorizată, înclinată de timpuriu spre meditaţie şi reverie, 
lraversind perioade de intens zbucium sufletesc, Galaction va fi predispus, tocmai prin aceste 
conditii de ordin temperamental, spre confesiune. El simte nevoia de a se destăinui ca pe o 
necesitate organică, izvorîtă din intensitatea şi bogăţia unei vieţi sufleteşti ce tinde, intr-o anume 
modalitate, spre descătuşare. Dialogul angajat In acest fel cu posteritatea, desfăşurat Într-o 
formă artistică remarcabilă, conturează pregnant profilul moral şi spiritual al autorului. 

Inceput .ln anii adolescentei, Jurnalul lui Galacttou dezbate o multitudine de probleme 
şi ele aspecte ce caractertzr-ază, de fapt, o epocă şi un destin. Această conrlguratt« îl determină 
să fie, In acelaşi timp, conform rca lităţ.ilor oglindite, roman de dragoste, jnr\ial de lecturii şi 
creaţie, proză de analiză şi introspecţie şi cronică a timpului. Mediile cele mai diverse (Bucureş- 
tiul zgomotos şi trepidant , Iaşul calm şi odihnitor al vesligiilor istorice, Cerl1:1uţilll strălueind 
prin ordine şi austeritate), tipurile umane care le populează, schiţate în treacăt sau portretiza te 
complex, tumultul vicţll literare, tribulaţiile de tot fclul din sînul bisericti, rnanirestănle artisti- 
ce, de cultură sau evenimentele sncial-pollttce oferă o privire panuranrlcăl asupra unei societăt i 
ce-şi trăieşte frenetic istoria. 

Heallt.ătile traversate de scrii Lor, filtrate prin adînca sa sensibilitate, sint comunicate 
afectiv. Vibraţia sufletească, cvidcnt:'i pe lot parcursul însemnărilor, dă acestora mai multă 
profunzime şi vigoare 

Cele mai frumoase pagini ale Jurnalului sînt cuprinse în partea sa cpistolară, oglindind 
lnfil'iparen unei iubiri adolescentine. Cout luut ul scrisorilor adresate de tînărul Gl'igOl'C Pişculescu 
sorei Zoc (viitoarea sa soţie) relevă evoluţia sentimcntului care incepe printr-o caldă am lciţ.ie , 
presărată, pe parcurs, cu accente de dutoşie fraternă, pentru a se transforma, În cele din urmă, 
intr-o dragoste înflăcărată. Este, de fapt, prima Iu.hirc a tinereţii, aceeaşi Întotdeauna şi pre- 
tutindeni prin modalilăţile ei de exl.eriorizare, devenite aproape clişee : etuziuni lirice, scrisori 
parfumate, oferirea şuviţ.el de păr, schimbul de fotografii ele. în duda pre li xit.ât.li , li repetiţiilor 
sau a tonulut edulcorat din unele epistole, sentimentul eroUc se vădeşte a fi de o mare sinceri- 
lale şi profunzime. 

Luate in totalitate, scrisortle reţin prin diversitatea lor tematică. Autorul vorbeşte despre 
sine şi ai săi, despre meleagurile copilărlcl, îşi dea pănă impresiile asupra unor prieteni, eolcgi, 
profesori u nlversltarl, cornent.euză diferite lecturi şi cu o anume fantezie opere de adă, îşi dezvă- 

1 G. Galaction, Jurnal, ediţie Îngrijită de Maria Galaction Ţuculescu şi Teodor 
Vîrgolici, prefaţă i note de T. Vîrgolici, vol. J-III, Bucureşti, Minerva, 197.3--1980. 
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Iule munca asidui!, de creaţie sau proiectele de viitor, rclateaz{t simple plimbări sau excursii, 
rcalizi nd frumoase tablouri peisagistice. Profilul spiritual al viitorului scriitor se încheagă trcptu t. 
Fire coutcmplativă, tnclinată spre meditaţie şi vtsare, el are, asemenea tatălui său, un suf'le.t 
generos şi cald, o mentalitate sănătoasă, lipsită de prejudecăţi. li place învăţătura In pofida 
unor metode pedagogic.e învechite, practicate de dascăli fără vocaţie şi, pînă în cursul liceul, 
este un elev sirguincios la toate. Treptat, dragostea pen tru Ilteratură, pasiunea lecturilor trec 
pe primul plan. Adolescentul devine "clJl'teZ<lll al m uzclor ", cu ltivă prietenia literară, patronînd 
în casa sa o ambianţă de cenaclu, angajeaz'l cu conf'raţ.li discuţii paslonanl e., Iăureştc numeroase 
proiecte şi planuri de viitor'. Însufleţit de optimism, de elan juvenil, parc a se cunoaşte foarte 
bine pc sine, descitrmdu-şt chiar şi lmpu lsurl!e lăuntrice divergente. Acestea din ul'lllă se acc en- 
t uează pînă la proporţ.iile unei crize şi sfîrşesc prin a-l călăuzi paşii spre domeniul teologiei, fără 
a implica prin acest gest renegarea mal vechii sale vocaţii de Uteral. 

Scrisorile se disting printr-o înaltă ţinută artistică. Epistotrcrul le lucrează cu Inigal{l şi, 
Imblntrid dragostea cu talentul, desfăşoară o adevărată muncă de creatie. Artistul vădeşte inrinitc 
disponibilităţi. Evocări calde, episoade narative pline de nerv, tnclntătcare tablouri ele nal.ură , 
portretizări memorabile, reverii sLr{tlJiHute ele fiol'ulmelafizic se succed armonios Îll maniera 
suplă a stilului epis lular. Tonul Indrăgostitnlul se caracterizează prin inflexiuni variate (du ioş ie, 
mustrare tandră, gravitate, ardoare, umor şăgalnic ctc.) a căror alternantă dau conţinutului 
savoare şi prospeţime. Toate valenţele artistice ale prozatorului de mai tîrziu se află co ndensu te 
În aceste scrisori. 

Ambianta literară a epocii se conturează pregnant în cuprinsul Jurnalului. Alături de 
adolescentul Plşculoscu, o întreagă pleiadă de tineri inteligenti, e.nergiei, ln.crezăl.or i în dcst.i n n i 
lor creator optează, la inceput de secol, pentru ispi tttoarca dar spinoasa carieră scriitoricoască , 
Ei ne apar ca un mănunchi de Indlvldualltătl (fapt care nu exclude apropierile suf'leteşt.l), unil.i 
printr-o puternică pasiune pentru arta cuvîntului. Unii sint seceraţi prctimpurlu de vitregia 
destinului (Arrnand Şarcnga), alţii supravieţuiesc în lupta eli vicisitudinile existenţei, dobîndind 
notorietate (Arghezi, Cocea). În sfîrşit, se mai distinge şi categoria acelora care, asemenea bltn, 
dului şi discretul ui Demetrius, muncesc stăruitor în aşteptarea unei consacrărt care Jnl1rzie. 
În acelaşi ttmp, predecesori ele elilf\ ca T. Maiorescu, L Slavici , Al.Vlahută ilustrează şi ultima 
lor Ipostază eu o nobilă demnitate. Imaginea amplă şi complexă a mişcării literare o Intregeşte 
o prodigioasă activilale publicistică, vie, irnpctuoasă, antrenind con deie pe cit de numeroase 
pe atît ele inegale ca valoare. Unele periodice, cu atmosfera lor animată şi orientarea propr!e 
imprimat il de mentori prestigloşt. şi colaboratori talentaţi, vor constitui. şi peste ani obiect ul 
unor mclaucoltce evocări ("Adeu<lrul literar" de altâdatâ, "Viala româllcascâ" etc.). 

Aspectul legat de viaţa bisericească a timpului va fi, la rîndul lui, amplu configurat. 
Criz,j mistieil pe care o tra vel'sează Galaction in pragul adolescenţ,ei sfîrşeşte prin a-l îndrepta spre 
cariera ecleziasUCft, fără a decide, însă, {) abandonare totală a preocupărilor literare. Va urma 
() lungă perioadă de zbateri lăuntrice, cle pendlllări între extreme ale unui suflet cît se poate de 
terestru prin impulsurile sale şi,ln acelaşi timp, dornic ele înălţare sPl'e culmile spiritualităţii 
creştine. Astfel de tribulaţii fructuoase pe plan literar au traversat multe spirite de elită, ajungind 
la solujii mai mult sau mai puţin diferite. Un Past:aI, de pildă, sfîrşeşte în ascetism. Două secole 
mai tirziu Paul C1auelel se va baricada, la rîndul său, printr-o gesticulaţie ostentaLivă şi categorică, 
intr-un catolicism ardent, iar Andre Gide îşi aIJă în mod surprinzător, liniştea la bătrîneţe, tocmai 
în apostazia credinţei. Mai apropiat ele structura temperamentală a scriitorului Galaction, sub 
aspectul ei dualist, oscilant, pare, însă, a fi Julicn Green, unul dintre reprezentanţii de seamă 
ai romanului creştin din Franţa. Spre deosebire de conLemporanul său francez, la care conflictul 
dintre clanuri lăuntrice extreme (îndreptate concomitent spre senzualitate şi sprespirituali- 
tate), admirabil ilusLrat pe plan romanesc, are un deznodămint funest, prozatorul roman irn- 
prinu\ operei sale semnificaţ.ij tonice, înelinînd spre biruinj,a vieţ.ii, tl impulsurilo!' şi legilor ei, 
mai presus de principiile şi dogmele creştine. Popa Touea, eroul nuvelei ne la noi la CladoIJu, 
este un învins, sfîşiat şi doborît sufleteşte tocmai de propria-i rezistenţă la (:ele Illai elemenLare 
impulsuri vitale. 

Ca unul dintre cei mai eultiva\,i reprezentanţi ai cinu!Jli clerical, scriitorul n-a acceptat 
niciodată îngustimea dogmatică a unor confraţi. Jurnalul ni-l arată zbucillmîndu-se, adesea, 
în incertitudini argheziene, în efortul de a-şi elarifiea unele obsenrităţi. Admite aclcvăl'll1 ştiinţ:elor 
pozitive, limiUndu-l, odată cu Spencer, la un punct de unde îneepe incognoscilJilul, misteru 1. 
Artistul şi preotul cOIlvieţuiesc permanent. un serviciu divin este receptat mai întotdeauna prin 
latura sa speclHculoasă. SUIletele orgii, cîntccele corului, fastul şi solemni Latea slujbelor elin 
biserica romano-cato!ică la carc asistă adCocori, fără prejudecăji, dau aripi reveriei. l"antezia 
iubitorullli de frumos şi fervoarea mistică merg mai întoLdeauna mÎn{t în mînă. 
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Călăuzit In toale întreprinderile siacttunli« sale de bunăcredinţă şi omenie, preotul care 
a fost Galaction nu se sfieşte să sanctloneze conventloualîsm ul şi ipocrizia, corupţla, abuzurile 
'<le tot felul, meschinăria şi alte vicii ale tagmei sale, constatate In perioada eînd funcţiona 
ca defensor ecleziastic (portretul caricatura! al preotului Dragomlr). Nu de puţine ori memori- 
alistul descoperă cu inclntarc i oameni a căror etică corespunde aspiratlllor sale ca, ele pildă, 
dlstinsul profesor cernăutean Eusebiu Popoviei. 

() mare parte din paginile Jur nalulu i emană,ca un Il nld fierbinte, curnpasiunen prornndă 
'!n faţa nenumăratelor drame umane. Acel umanitarlsm larg, democratic, de profunzime tolstotană, 
care-I face pe scriitor să-şi îmbrăţişeze semenii indiferent ele natlonalit.atc şi religie, îşi trage 
seva din anii copilăriei, petrecute între odrnslcle ţ.ărnuilor şi ale ţigltnilor,Mtlj tirziu, bogatele 
lecturi umunist.e îi consolidează această trăsătură morală, după cum asimilarea doctrinei crestlne 
şi apropierea de cercurile socialisle 11 vor Influenta in acelaşi sens. În privinţa ultimelor două 
o\'Îentări, a căror incompatibilitate nu o sesizează, Galaction se apropie de un Andre Gide, de 
pildă, care, atras de comunism, îl identifica cu idealul evanghelic. Scriilorul român va Îmbră- 
ţişa ambele ipostaze (socialist şi creştin), pozlt!« care-I determină s,l alunece, adesea, Inconr uztt 
:şi Incertitudlnl. Contactul direct şi permanent al scriitorului de-a lungul vieţii cu lumea celor 
oropslti, ecourile Iăuntrlce trezite de noianul suferinţelor omeneşti sînt transpuse In paginile 
-Jnr rialulu i cu o nereţ lnul ă vibraţie afectivă. Scene şi icoane ale mizeriei se perlndă În culori 
mohorlte. Lipsurile şi nevoile stau scrise în trăsăturile răvăsite ale feţei (doica de la Oficiul 
de plasare), oamenii sînt seceraţi de boli (familia faclorului poştal din Cernăutl). alţii se sting 
neştiuţi prin spitale. 

!\ki oruul de la tară nil cunoaşte o soartă mai bună. îndrăgit de seriilor ca făcînd parte 
din ambianta co pilănel, admirat pentru nesecatcle şale comort spirituale, proiectat, asemenea 
confraţilor sadovenieni de inul tîrziu, Într-o lumină uşor mttologlzanl.ă, datorită capacităţii 
'sale de a percepe fiinţa Lainică a naturii (istoria groparului Grlgorll), -ţăranul este adus de Indelun- 
gata sa suferinţă dineolo de marginile răbdării, exterlorlztndu-se năpraznlc prin răscoalele din 
1907. Scriitorul este un martor lucid şi indurerat al evenimentelor, urrnărtudu-Ie, ClI sufletul 
inflorat , în toată amploarea lor ,i aprobtndu-Ie ca pe un legitim act justiţiar. De pe această poziţie 
el condamnă vehement sălbăt icra represaliilor, infierJnd, ea şi Caragiale, farsa politicii a trupă. 
cărll celor două partide. Nu este singurul moment cînd scriitorul ia în deriziune situaţia politică 
flucluantă, sistemul de guvernămlnt defectuos, practicat de oameni interesaţi doar de profitul 
personal, nepăsători faţă de situaţia jalnică a ţării, npilsală de foamete, secetă şi de alte calamitAţi. 
Imaginea vie, concrelă a vieţii social-politice a timpului se conlurează din numeroase referinţe 
închegate artistie de !lU povestitor talenlat, întrerupt, conform ÎmprejurăriIor, de cugetă tor, 
moralist, pamfletar. Adevărurile sînt rostite răspical, t.raverslnd, după caz, amărăei!Înca, indigna- 
rca frnstră, jronia caustică, sarcasmul, accente care amintesc poziţia puhlicistul,tlj militant, de 
orientare democratică. ,; 

Scriitorul lr{dcşte in contextul epocii, vibrînd la unison cu seismele ei: Impresionant se 
reflectă momentul apropierii celui de-al doilea război mondial, marcat de el'cşlerea gradată 
a tensiunii lăuntrice, pc măsura evolutiei situaţiei politice inlerne şi externe.jAştept81'N\ febrilă, 
înc'ircală de nelinişle, teamă, presiln1,.il'i, speran[.e. aparţine, In egală măsură'. unui om Ingrijorat 
de viitorul scrllenilor săi, dar şi Ilnu( părinte duios, obsedat de soarta celor dragi. ] ntcnsitatea 
trăirilor, respiraţia sacatlat;i imprim:"! Însemnărilor un adînc- fior emoliv. 

Scmgcrea anilor., povara bălrinepi eli Întreg cortegiul ei de neajunsuri conferă părţii 
finale a .Jl/rnaltzhli (din ultimul volum) o notA ele melancolie senină. Suferintele, boala nu întunecă 
lucidiLatea scriitorului, care-şi face, nu o datii, un sever hilant. al exislenţ.ei. Concluziile, deşi 
departe ele a fi l11ulj.umitoare, sînt puncta le de un soi de regret, dar şi de resemnare calmă. 
Presimjil'ca morţii, apropierea "ultimului exod", la care se fae obsedante referiri., alternează cu 
-wnintirile lumiuoase ale copihlriei şi adolescenţei, ['echema le pentru efectul lor tonic, 

Aplccindu-se peste ani asupra trecutului, autorul revarsă, asupra sa şi în alte evociîri 
din cuprinsul vastei sale opere, o putel'llică undă de nostalgie. Aura amintirii îndulceşle asperi- 
Uitilc şi chiar perspectiva critică se mai atenuează uncorI. Helnvie iarăşi perioada şcolarită!ii 
cu "galeria" ei de dascăli, de o larg{i şi variată tipologie. Arta pOl'tretizflrii se exercitii copios, 
'cu efeele artistice remarcabile. He(.ine preocuparea pentru sondajul sufletesc, lHai exact, în- 
,eerciirile necontenite ele a clescoperi suh masca profesorului acel simbure de căldur{1 utrlană dup,'i 
care adolescentul aflat eleparte ele vatra pflrinteasc{\ tînjea atit. Alte şi alte chipuri, imagini, 
sentimente se perindă pe fundalul trecutului; colegi şi IJrieteni, conJraţ.i de breaslă, reviste 
şi ecnaeluri, personalităţi ale vieţ.ii artistice, fiinţe dragi din familie sau din salul natal, leetmi 
şi impeesii, tulburări adolescentine, escapade în mijlocul naturii elc. Pesle lot .inundă şuvoiul 
n,1valnic ele viaţă, lr,'iită cu plenitudine, {l aLIUOsfcn\ efervescenLă de emulaţie inteleduală 
-se Incheagă în acesle retrospective. Ipostaza copilului de altădată, crescut sub calda priveglwre 
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părintească, legănat de ctntecul vestlţtlor lăutari ai satului (Lăuiarii din copilărie), vlltort eroi 
ai. prozelor sale, aduce o adiere de prospetime. întîii fiori ai pubertăţli, tmplettţl Intr-un senti- 
ment complex cu fervoarea mistică şi admiraţia pentru farmecul naturii îşi fac, la rindul lor , 
apariţia, generind primele contradicţii surleteşt! t Traruiaţirii ). Dragostea pentru frumos se 
contopeşte cu iubirea de oameni, aceasta din urmă devenind, uneori, criteriul predominant 
de selecţie a gustului estetic (Octav Băncilă ), 

Unui suflet de artist, însă, natura este aceea care li oferă suprema încîntare, comunlcrnd 
eli adîncul fiinţei prin hogatul ei limbaj de sunete şi imagini. Scriitorul, călător pasionat din 
Jamilla unui Sadoveanu, Hogaş, Bart, o adoră In veşmintele oricărui anotimp, în aspectele-î 
calme ca şi in cele dezlănţuite (Prioelişti carpatine ), Aproape Intotdeauna natura îmbie la 
meditaţie şi reverie pe marginea istoriei, vorbind prin vestigiile ei, de trecutul zbuciumat al 
unui popor (Dealuri basarabene), Farmecul locurilor, reconstituite, adesea, prin ceturile copi- 
lăriei, este transpus In imagini de basm oriental (T'urnu-Măqurele ). 

Meditaţia, reveria nu sint singurele ipostaze 111e scriitorului in notele sale de drum. Se 
relevă de multe ori şi observatorul Iucld al faptului cotidian, al oamenilor şi' al gradului lor de 
clvîllzaţfe (Lnlr-un saf din Ardeai ), Heportaje dense, vădind un permanent interes pentru exis- 
tenţa omului, o curlozltate neostoită pentru specif icu l locului vizitat, scrie Galaction cu prileju I 
nenumăratelor peregrrnărt prin ţară (Coliba din/re sălcii, La gurile Dunării etc.) şi peste hotare 
(In pămîntul ftigăduintei). 

AtU prin virtuţile ei artistice, cit şi prin conţinutul substantial, memorialistica lui Gala 
Galaction satisface pe deplin predilecţia pentru acest gen de crea ţie, urmărind meandrele unut 
destin adinc lmplintat In realităţile epocll, 


