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Am scris astă seară un apel către 
Români. Mai toată noaptea nu am 
dormit (...). Scriam, citeam, făceam 
poezii, vorbeam cu De Lamartin.

Căci nu pot publica un jurnal. Cred c-aş face mare revoluţie morală, căci la noi 
inimile sunt tinere.

Ştirea că Franţa este republică. Te-am salutat din suflet, naţie sublimă! Christ al 
naţiunilor. O! Facă cerul să-ţi aduci aminte şi de nenorocita naţia mea!

Limbaj, atitudine, sensibilitate, interioritate, preocupări, toate sunt cuprinse în 
jurnale şi fac o radiografie fidelă a epocii în care sunt redactate. În acelaşi timp, 
operele sunt influenţate de spiritul veacului. Având avantajul de a fi o reacţie 
spontană în scris, simultană cu întâmplările şi stările de care vorbeşte, aceste 
notaţii scapă de sub disimularea, împodobirea, adaptarea care ar fi survenit odată 
cu trecerea timpului. Mai mult, notarea exactă, calendaristică ancorează textul în 
istorie, făcându-l o sursă credibilă, un reper veridic. Pline de viaţă, aceste fragmente 
cotidiene nu au răgaz să fie filtrate de cenzura şi preferinţele care survin mai târziu, 
după ce un eveniment s-a consumat. Dimensiunea interiorizată, subiectivă pe care 
ne-o propune jurnalul dă la o parte un văl dincolo de care putem contempla şi 
analiza sensibilitatea, imaginarul unui individ dintr-o anumită epocă.

Prin lectura unui jurnal pătrundem în gândurile unui om. Având ca sursă 
realitatea exterioară, notaţiile zilnice satisfac cerinţele avide ale lectorului de adevăr, 
de realitate credibilă, verificabilă. Iar latura ficţională care se instaurează odată cu 
scrierea, cu folosirea limbajului – schemele retorice, de ficţiune sunt inevitabile 
atunci când se povesteşte ceva – satisface cealaltă cerinţă a publicului, de evadare, 
de libertate de sub lanţurile strâmte, limitate ale realului. Dar problema dozării 
realităţii, obiectivităţii cu ficţiunea, subiectivitatea este una fragilă, care nu face 
obiectul acestui articol.

Ioana Manta (căsătorită Cosma) 
este titulara unui master în studii româneşti, în prezent 
este doctorandă în istorie cu o teză despre jurnalul intim 
al scriitorilor români ca sursă istorică.
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Revenind, demersul acestui studiu este de a surpinde prin intermediul jurnalelor 
de secol XIX felul în care este exprimat sentimentul naţional, dragostea de patrie. 
Aceste notaţii redau trăsături ale spiritului veacului. Elementele din jurnal care 
atrag atenţia sunt limbajul folosit (limbajul cu obsesiile şi cuvintele lui cheie), 
lecturile şi alte detalii din viaţa culturală, politică, socială. Acestea coincid cu 
preocupările unei anumite tipologii – intelectalul român şcolit în străinătate, 
conştient de nesincronizarea poporului său faţă de Europa, cu spiritul îmbibat 
de ideile occidentale pe care vrea să le transpună în ţara sa. Orientarea lecturii 
acestor jurnale din perspectiva conştientizării decalajului dintre cultura şi civilizaţia 
română şi cea occidentală, se poate face apelând la originala carte G. Călinescu şi 
„complexele” literaturii române a lui Mircea Martin. Tinerii români care merg şi 
studiază în afara graniţelor au ambiţii constructive: Titu Maiorescu îşi propune în 
1855 să scrie o istorie a românilor în germană1.

Mai întâi, propun o privire cronologică a manifestării jurnalului ca specie proteică, 
subliniindu-i dimensiunile ce îl definesc. Una din formele incipiente ale jurnalului, 
care i-a transmis acestuia mania pentru detalii, consecvenţa notării zilnice (dacă nu 
zilnice, atunci constante), fragmentaritatea, sunt registrele de socoteli. Cronicele 
sunt cele care i-au indus apetitul pentru evenimente istorice, politice şi conştiinţa 
istorică. Jurnalele româneşti de secol XIX păstrează cu fidelitate această trăsătură 
cronicărească. Care ar fi funcţia unui jurnal care are preponderent aceste trăsături? 
Mania notării exacte, a consemnării fiecărui eveniment exterior fără a-l interioriza 
prea mult, fără implicarea afectivă în scris aparţine funcţiei de aide-mémoire a 
jurnalului. El ţine locul memoriei, sfidează uitarea. Din acestă perspectivă, jurnalul 
face parte din cortegiul de reprezentări identitare care are ambiţia de a rămâne 
viu chiar când subiectul nu va mai exista. Este vorba de portrele din pictură, din 
fotografii.

Dimensiunea confesivă mişcă şi ea munţii şi cuvintele din loc; este favorizată 
de spaţiul privat, unde în secolul al XV-lea, când casele încep să fie construite cu 
mai multe camere, permit indivizilor să se retragă fiecare în camera sa. Acest gest 
creează un mediu propice pentru meditaţie, recluziune, contemplaţie, o privire 
narcisistă asupra propriei persoane. Răspândirea oglinzilor, a fotografiilor (mania 
pentru fotografiile şi picturile – portrete) dezvoltă conştiinţa de sine şi sondarea 
interiorităţii. Practica scrisului se răspândeşte, omul are acces la un instrument 
prin care se poate exprima fără ca alţii să audă. Scrisul domină şi învinge timpul. 
Bineînţeles că dimensiunea religioasă încurajează această practică de analiză a 
propiei persoane şi a faptelor individuale, scrisul are avantajul că ordonează, dă 
coerenţă zilelor.

Din secolele XVI – XVIII domeniul intimităţii se opune celei al comunităţii, 
delimitarea dintre interior şi exterior se resimte acut. Biblioteca personală, camera 
de lucru, activităţile private (lectură, meditaţii) îl fac pe om să caute doar propia sa 

1 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar. Vol. I (nov 1855-martie 1859), Ed. Minerva, Bucureşti, 
1975, p. 18.
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companie să discute cu sine şi să fugă de public. Epoca clasică aduce o concretizarea 
şi o modă a jurnalelor de călătorie, de impresii, de transmitere de experienţe şi 
sfaturi, de mărturii din mediul urban, menţinându-se în continuare registrul de 
socoteli. Nu putem vorbi încă de conştiinţa subiectului, căci viaţa socială, din 
anturaj, evenimentele din exterior primează, stârnesc interesul şi provoacă să fie 
consemnate în jurnal. Memoriile din secolul XVII – XVIII sunt mai mult relatări 
istorice, vizând viaţa publică şi mai puţin viaţa privată. În aceste texte, se manifestă 
eul activ, cel care nu are timp să reflecteze. (...) La aceşti autori ai secolului al XVII-lea nu 
există o conştiinţă a eului intim aşa cum o înţelegem noi astăzi. Ei sunt mai curând 
autori de portrete cvasi oficiale decât de autobiografie.2

Jurnalele româneşti de secol XIX se încadrează perfect în rama descriptivă de 
mai sus, care coincide cu jurnalele europene din secolul al XVII-lea.

Notarea într-un jurnal are mai multe scopuri, dintre care Alain Girard în Le 
journal intime identifică funcţia psihoterapeutică (jurnalul cu rol curativ), funcţia 
etică (jurnalul exprimă aspiraţiile, modelele spre care tinde autorul), funcţia 
estetică, funcţia religioasă. Aceste funcţii se întrepătrund, spre exemplu atunci 
când admitem că jurnalul permite conturarea unei personalităţi, cunoaşterea de 
sine, putem recunoaşte că are un rol estetic şi etic în acelaşi timp. Dimensiunea 
confesivă proiectează opera într-o zonă religioasă, până şi gestul de a te aşeza la 
masa de scris, singur, şi a începe să scrii despre tine, este asemănător cu momentul 
rugăciunii, acelaşi gest ritualic şi încărcat de sinceritate.

Chiar dacă nu sunt spirite religioase, scriitorii de jurnale nu pot evita un astfel de 
subiect, care îl frământă aproape fără excepţie pe orice individ atunci când se află 
într-un moment de confesiune. Dragostea de ţară devine religie pentru intelectualul 
român din perioada paşoptistă, de aceea sunt folosit termeni teologici, românii vor 
mântuirea naţiei.

Aceste jurnale sunt o sursă pertinentă pentru a contura o forma mentis a 
spiritualităţii româneşti, dominată de preocuparea pentru ţară, pentru situaţia 
economică, culturală, politică a patriei. Jurnalele lui C. A. Rosetti, Titu Maiorescu, 
Timotei Cipariu, Victor Mihályi de Apşa, mărturisesc cum principalele discuţii ale 
intelectualilor erau legate de prioritatea pe care o are interesul pentru naţiune în 
defavoarea interesului personal.

Veniţi din Occident (de la studii, din călătorii), românii ajung acasă şi sunt 
conştienţi de diferenţele majore. Spiritul naţional, patriotismul se nasc din imitaţia 
unor idei şi atitudini preluate din Vest, însă şi dintr-o frustrare şi conştientizare a 
nesincronizării noastre faţă cu ceilalţi. De aici se nasc două sentimente: dorinţa de a 
schimba ţara, fascinaţia pentru Occident, preluarea mimetică a unor atitudini şi idei; 
pe de altă parte, există mândria de a fi român, de a apăra ţara, de a scuza situaţia şi 
de a pune în valoare specificul naţional. Reconsiderarea trecutului, interesul pentru 
istorie, pentru lectura cărţilor de istorie dar şi pentru a scrie istorii sunt preocupări 
care se manifestă şi spaţiul literar. În jurnale se conturează foarte clar biblioteca 
imaginară a intelectualilor, unde domină cărţile de istorie.

2 Istoria vieţii private, Philippe Ariès, Georges Duby, vol. 6, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 27.
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Cel mai reprezentativ jurnal al epocii îmi pare a fi jurnalul lui C. A. Rosetti, care 
surpinde încă de la titlu: Jurnalul meu – posesivul folosit este o noutate în acest 
domeniu, el sugerează conştiinţa Subiectului şi conştientizarea spaţiului intim, 
personal oferit de jurnal. C. A. Rosetti se compune ca o operă aici, prin pactul 
autobiografic, cum ar spune Ph. Lejeune3, prin sursa jurnalului care este viaţa însăşi, 
realitatea şi experienţele cotidianului, aspiraţiile şi planurile autorului.

Întreg jurnalul este ancorat în proiectul de a schimba ţara. Fiecare gest, oricât de 
personal, este făcut din patriotism şi pentru patrie. Chiar şi programul de studiu este 
urmat pentru ca mai apoi să-şi ajute ţara: Sărmana Românie, mult bine îi voi face eu, 
de voi trăi şi voi putea învăţa4, de voi trăi, voi ferici patria mea5. Jurnalul tematizează 
viaţa. Dacă ar fi să adaptăm definiţia stendhaliană a romanului care este o oglindă ce 
merge de-a lungul unei străzi, jurnalul conţine mai multe cioburi de oglindă care se 
plimbă de-a lungul vieţii, pe lângă propria persoană şi propriul anturaj. Societatea, 
înţeleasă ca un grup mai restrâns de oameni, devine un scop: a învăţa şi apoi a mă 
asoţia cu 3 sau 4 oameni ce vor fi cu talent şi cu desăvârşit devument6, aceasta este 
dorinţa lui, mai degrabă un scop prin care îşi va lumina patria.

Jurnalele sunt dominate de un suflu de tinereţe, de optimism, entuziasm, voinţă 
maximă de schimbare. Conflictul între generaţii se resimte dureros în tot acest 
demers întemeietor, bătrânii sunt corupţi şi staţionari, cum declară C. A. Rosetti, 
nu sunt pregătiţi de schimbări şi atacă pulsiunile primăvăratice ale tinerilor. Dar 
nu numai cearta cu generaţia bătrână constituie piedici. Paul Cornea subliniază 
cu luciditate condiţiile precare ale ambianţei culturale: dificultatea documentării, 
existenţa efemeră a presei de idei, lipsa de profesionalizare a muncii intelectuale.7 
C. A. Rosetti se plânge de lipsa libertăţii de tipar - ideile strecurate prin sita cenzurii 
ajung desfigurate şi slabe la oameni.8 Metaforizându-şi uşor limbajul (sita cenzurii), 
acesta se înnobilează. Tânărul atacă cu eleganţă atunci când foloseşte figuri de stil, 
când exprimarea nu este abruptă, ci rafinată, iar scriitura capătă personalitate. Rosetti 
dă de multe ori dovadă de maturitate ca scriitor. Meditaţiile lui despre egoism (324-
325), despre religie ne fac să credem că acest intelectual era fascinat de cunoaştere 
şi frământat de probleme existenţiale.

Cazul lui Maiorescu este similar – unul din planurile lui declarate în jurnal era 
să ştie religiunea pentru ca să-i combată mai târziu absurditatea9. C. A. Rosetti nu 
neglijează această dimensiune în formarea lui intelectuală, însă practicarea religiei 

3 Philippe Lejeune, Pactul autobiografic, Ed. Univers, Bucureşti, 2000. 

4 C. A. Rosetti, Jurnalul meu, p. 118.

5 Ibidem, p. 125. 

6 Ibidem, p. 91.

7 Gândirea românească în epoca paşoptistă (1830-1860), Paul Cornea, Mihai Zamfir, Ed. 
Pentru Literatură, Bucureşti, 1969, p. 40.

8 C. A. Rosetti, op. cit., p. 238. 

9 Titu Maiorescu, op. cit., p. 23. 
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este un domeniu ce trebuie depăşit. Iată un fragment din meditaţia revoluţionarului 
român: Mai mulţi din cei ce cred prin religie, sunt mai fericiţi decât cei ce cred prin 
filozofie. De ce? Fiindcă filozofie domină prin raţie şi religia prin inimă. Poate însă să 
fie că d-a crede prin filozofie este foarte greu, trebuie multă muncă, în vreme ce prin 
religie este mai lesne. E mai lesne dar a iubi decât a gândi. Dar mai lesne însă nu şi 
mai solid: Religia este echipajul celor leneşi, te duce în caleaşcă până la cer (...)10.

 Ceea ce reţinem în primul rând este antinomia dintre raţiune (asociată filozofiei) 
şi afectivitate, sentiment (corelată cu religia). Raţionalismul lui este evident o 
tendinţă a epocii, în care religia este plină de superstiţii, necredibilă pentru că nu 
are la bază nimic logic şi nu poate fi exprimată cu ajutorul raţiunii. De remarcat apoi 
este structura frazei, care urmăreşte modelul raţionamentului filozofic, utilizarea 
întrebării, a tiparului cauză-efect. Scriitura este din nou subtilă, ironică, aluzivă 
fără a ataca: religia te duce cu caleaşca până în cer.

Jurnalul oferă celui care se confesează un spaţiu securizant, în singurătate, ceea 
ce favorizează meditaţia, introspecţia, interogaţia. El mai dă şi multă libertate, între 
paginile lui omul este sincer cu sine. Într-un jurnal, oricine se poate îndoi de credinţa 
sa, aşa cum până şi piosul preot din filmul Le journal d`un curé de campagne regizat 
de Bresson, îşi exprimă micile îndoieli faţă de existenţa lui Dumnezeu.

Deşi refuză dimensiunea afectivă, trăiristă din religie, propagandistul revoluţionar 
– aşa cum se numeşte pe sine C. A. Rosetti – este un om al sentimentelor înalte, 
mânat de un patos de nestrăvilit către o religie nu a lui Dumnezeu, ci a patriei. 
Această mutaţie constă în sacralizarea politicului: naţiunea şi patria devin fiinţele 
supreme. În jurnalele din epoca paşoptistă cel mai des se face apel la termenul 
patrie, cu o rezonanţă mult mai românească, sugerându-ne parcă tendinţa nostră 
de a importa concepte şi idei occidentale, de a le da un nume şi a le adapta aici. 
Cuvântul naţiune apare în jurnalul lui Victor Mihályi de Apşa, când acesta redă 
discursul vicerectorului Grigore Silaşi care le vorbeşte studenţilor de demnitatea faţă 
de biserică şi naţiune, dar şi datoriile tinerilor faţă de cei doi piloni ai societăţii11. 
Acest discurs implică şi alte aspecte, spre exemplu atitudinea Bisericii faţă de ideea 
de naţiune, pe care le vom omite în aceste pagini.

Intelectualii români nu refuză practicile şi ritualurile religioase. Aş vrea să 
subliniez un adjectiv folosit în portretizarea oamenilor, care deconspiră reperul 
avut când indivizii luau contact unii cu alţii; se simpatizau şi se apropiau în funcţie 
de cât de revoluţionari erau. Se naşte prima fiică a lui C. A. Rosetti. Este vremea 
botezului, ritual căruia trebuie să i se supună. Este ales protopopul Ion pentru a 
îndeplini această taină. Dar cine este preotul Ion şi de ce tocmai el? Este singurul 
din preoţi mai revoluţionar12, susţine Rosetti cu mândrie.

10 C. A. Rosetti, op. cit., p. 136.

11 Memoriile unui ierarh uitat: Victor Mihályi de Apşa (1841-1918), Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 174.

12  C. A. Rosetti, op. cit., p. 242.
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Datoria pentru patrie apare obsesiv la C. A Rosetti, alături de cea a mamei (chiar 
şi după moartea acesteia). Admiraţia declatară pentru familie, pentru soţie şi fiică 
are acelaşi patos ca cea pentru ţară, însă este temperată uneori pentru că interesul 
pentru patrie primează întotdeauna. Genosanaliza pune în evidenţă coincidenţa 
deloc întâmplătoare a femininului acestor cuvinte importante din vocabularul epocii: 
patrie, naţiune, ţară, datorie, revoluţie, cultură, istorie. Neutralitatea termenilor 
trecut, popor dă echilibru, însă nu are suficientă putere de a masculiniza limbajul şi 
imaginarul. Alăturarea dintre mamă şi patrie, devenită clişeu în exprimarea actuală, 
atinge apogeul şi originalitatea în această epocă şi este o sursă bogată de simboluri. 
Ambele feminine, ele sunt imagini ale apropierii şi legăturii definitive, ale spaţiului 
protector, dar care, în acelaşi timp, trebuie apărat. Iubirea de neam ia dimensiuni 
hiperbolice, ideale. Atunci când este amintită patria în diferite discursuri, numeroşi 
indivizi sunt emoţionaţi până la lacrimă. Timotei Cipariu povesteşte în al său Jurnal 
cum însuşi Kiselef i-a îndemnat pre români cu prilejul examenului, adresându-se 
către profesori „să-şi iubească ţara, să-şi cultive limba că numai aşa pot fi adevpraţi 
patrioţi”. Şi aceste cu lacrimi le-a grăit (...)13.

Jurnalele vremii favorizează descoperirea unor aspecte ce ţin de cotidian, de viaţa 
obişnuită a oamenilor; cei ce ţin jurnale povestesc adesea despre discuţiile avute în 
legătură cu datoria faţă de patrie, cu ce înseamnă să fii patriot, ce trebuie făcut ca 
să-ţi slujeşti ţara. Cine pune interesul personal înaintea neamului este sancţionat 
drastic. C. A. Rosetti îi acuză pe mulţi intelectuali care preferă să meargă la baluri 
în loc să participe la adunări. Faţă de Alecsandri este la fel de intransigent, spunând 
cu indignare: Mi se sfâşia inima, văzând viaţa de dandy ce trăiesc fiii unei naţii în 
robie.14Apare din nou raportul de sânge, ţara fiind privită ca o mamă, iar românii 
ca nişte fraţi. Această legătură vine să susţină şi ideea de unitate (naţională) pe care 
revoluţionarii o susţin şi o propovăduiesc.

 În numele României sunt întreprinse cele mai mărunte sau personale gesturi: 
lecturile pe care le au, studiile pe care le fac (Sărmana Românie, mult bine îi voi 
face eu de voi trăi şi voi putea învăţa.15), implicarea în politică, întemeierea unei 
familii. Dar nu numai viaţa este dedicată patriei, ci şi o eventuală moarte: De nu voi 
fi capabil să trăiesc pentru ţara mea, cel puţin atunci voi fi capabil să mor pentru 
dânsa16. De fapt, patria nu cere fapte măreţe sau mari sacrificii, ci doar o viaţă 
de familie, responsabilă, trăită în numele şi pentru interesul neamului. Patria se 
opune lenei, inculturii, superficialităţii, inactivităţii, pasivităţii faţă de societate şi 
ţară. Putem vorbi de o sensibilitate colectivă care reacţionează în mod special la 
imperativele patriei.

13  Timotei Cipariu, Jurnal, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1972, p. 126.

14  C.A. Rosetti, op. cit., p. 26.

15  Ibidem, p. 118.

16  Ibidem, p. 304.
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Un alt aspect ce coincide în epocă şi în jurnalele vremii este preocuparea pentru 
formarea intelectuală. Din lectura jurnalelor putem să aflăm ce se citea la mijloc de 
secol al XIX-lea. Una din temele fundamentale care se răsfrânge şi în scrierile literare 
este istoria - idealizarea trecutului, interesul pentru a construi o istorie coerentă. 
Frecvenţa cu care intelectualii participă la piese de teatru şi la operă este uşor de 
remarcat. Titu Maiorescu citeşte Istoria lui Held, C. A. Rosetti citeşte Nouvelle 
Heloïse, trei tomuri de istorie română, Revoluţia 1848 de Lamartin, Revoluţia franciei 
de Michelet, Idei revoluţionare de Proudhon. C. A. Rosetti participă la cursurile lui 
Michelet, Dumesnil.

Impulsul reformator (venit din raportarea la Occident), aşa cum îl defineşte Adrian 
Marino în Caiete europene le îndreaptă privirea intelectualilor către viitor. Spiritul 
revoluţionar, implicarea în dezvoltarea culturală, politică, socială, răspândirea ideilor 
revoluţionare printre oamneii de rând, scrierea de istorii, de literatură, toate acestea 
sunt orientate către viitor. Mircea Martin descrie cu mare persuasiune sentimentul 
datoriei întemeietoare la români şi faptul că noi suntem mereu în faza de început, (...) 
că de o sută de ani se pun neîntrerupt bazele culturii româneşti.17 Aşa cum le declara 
şi Jules Michelet tinerilor români, în ţara noastră totul e de făcut.18 Intelectualii acelei 
epoci sunt conştienţi de cât au de recuperat, însă nu declară niciodată în jurnale 
decalajul dintre cele două lumi. C. A. Rosetti mărturiseşte la un moment dat faptul 
că a scris numai lucrări mărunte şi minore şi că vrea să scrie o lucrare lungă, matură 
şi serioasă în care să scrie tot ce ştie şi ce simte19.

Lectura jurnalelor prilejuieşte o apropiere de cotidian, de amănuntul vieţii şi al 
zilelor, iar marile evenimente istorice sunt coborâte în această dimensiune şi privite 
dintr-o perspectivă mai puţin obişnuită, subiectivă, ca o privire sub lupă, care 
ignoră imaginea globală, universală. De multe ori întâmplările cotidiene, frământările 
personale primează în defavoarea marilor evenimente, cele din urmă fiind neglijate. 
Cu o atitudine de diarist modern, C. A. Rosetti regretă că nu a mai scris în jurnal 
(– replică aproape clişeizată datorită frecvenţei cu care apare în jurnale –). La data 
de 2 decembrie 1848, Paris, concentrează în câteva rânduri cele mai importante 
momente ce s-au scurs de când nu a mai notat în jurnal: Am fost tată, am avut o 
revoluţie în care am fost arestat îndată. Am ieşit de acolo scos de revoluţie. Luptele 
în guvern, căderea noastră, arestarea, voiajul, şi în sfârşit scăparea (...)20.

Jurnalele surpind o alt fel de revoluţie, de schimbare, de specificitate. Este 
revoluţia interioară, a individului, cu sentimentele lui, gândurile, meditaţiile, 
îndoielile, întrebările, atitudinea faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Atunci când C. A. 
Rosetti declară în jurnal că îşi iubeşte fiica aşa cum iubeşte Libertatea şi Revoluţia, 

17 Mircea Martin, G. Călinescu şi „complexele” literaturii române, Ed. Albatros, Bucureşti, 
1981, p. 29-30.

18 Ibidem, p. 16.

19 C.A. Rosetti, op. cit., p. 349.

20 Ibidem, p. 147.
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deducem importanţa simbolică, dar şi cât de des şi în ce contexte se obişnuia să 
se facă apel la astfel de cuvinte mari. Un alt termen cheie, folosit obsesiv, în cele 
mai diverse şi mărunte ipostaze este patria. Orice atitudine era luată în numele 
ţării. Lectura jurnalelor ne ajută să intrăm în spiritul epocii, să ne familiarizăm cu 
limbajul şi sensibilitatea acelei perioade.


