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Călătoria unei iubiri de la 1846

„Marii clasici au fost sedentari. Rătăcitorii vor 
fi Voltaire, Montesquieu, Rousseau.”1

Paşoptiştii români vor fi călători (pe du-
rata studiilor, în special) şi exilaţi (după stingerea revoluţiei). Interesul pentru voiaj a lui 
V. Alecsandri – pasul către modernitate, aşa cum l-ar descrie Paul Hazard – întreţine şi o 
aventură amoroasă. Mărturisirile se concretizează cu fidelitate într-un jurnal de călătorie. 

În 1998, apare ediţia bilingvă a paginilor de jurnal redactate de V. Alecsandri în 
timpul călătoriei şi şederii sale la Veneţia. Ediţia de faţă acordă exclusivitate jurnalului. 
Ea potenţează, astfel, manuscrisul ce apare iniţial într-o antologie în anul 1975. Titlul 
este ticluit pentru a atrage atenţia cititorilor ce încă mai simt „romantic”: „Jurnalul unei 
iubiri. Vasile Alecsandri şi Elena Negri (iunie 1846-mai 1847)”. E drept, titlul dezvăluie 
şi tendinţa contemporană de a afişa pe hârtie sau pe ecran intimitatea unor personaje 
cunoscute. Curiozitatea şi aviditatea cu care publicul caută jurnale, memorii, confesiuni 
– sau orice formă de incursiune în viaţa celuilalt – este satisfăcută prin ediţia de faţă. 
Titlul vine să convingă cumpărătorul din librărie. Este, într-adevăr, dincolo de scenariul 
de „film romance”, un document inedit, o sursă potrivită pentru câteva reconstituiri 
istorice. Vă veţi convinge pe parcursul paginilor ce urmează. În funcţie de tematica 
conţinută în jurnal, vom urmări cum a trăit un paşoptist o poveste de dragoste, ce citea, 
ce mânca, ce preocupări avea, ce simţea. 

Având în vedere că titlul nu este dat de diarist2, tind să cred că jurnalul nu a 
fost destinat publicării. Aşadar, vom elimina încă de la începutul analizei cenzura 
declanşată de o eventuală publicare a jurnalului. Putem vorbi, desigur, de alte tipuri 
de cenzuri, inexactităţi, ficţionalizări inevitabile atunci când exprimi în scris unele 

1 Paul Hazard, „Criza conştiinţei europene. 1680-1715”, Traducere din franceză de Sanda Şora, 
Cuvânt înainte de Jacques Fauve, Ed. Humanitas, 2007, p. 13.

2 Fiind nişte pagini răzleţe de confesiune, este cel mai probabil ca acestea să nu aibă niciun titlu 
dat de V. Alecsandri; ele nu au fost concepute ca o operă de sine stătătoare pentru a avea titlu.
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trăiri şi evenimente. Dar această problemă – a fidelităţii, sincerităţii şi a relaţiei dintre 
real şi ficţiune – este mult prea complexă pentru a fi tratată acum. Revenind, acordăm 
diaristului creditul nostru în „inocenţa” cu care a redactat aceste pagini de jurnal. În 
sprĳinul neintenţiei de a publica jurnalul vine şi faptul că manuscrisul este publicat 
postum. 

Un amănunt semnificativ este faptul că jurnalul este redactat în limba franceză. Acest 
lucru poate fi privit şi ca un gest de codificare a scrierii personale, un mod de a-şi proteja 
intimitatea, un mecanism de autoapărare în faţa celuilalt. Există numeroase jurnale 
scrise în limbaje codate, pe care cititorii-violatori au fost nevoiţi să le decripteze ca să 
le poată citi. Amănuntul este valoros pentru că sugerează afinitatea lui V. Alecsandri 
pentru limba franceză, dar şi influenţa culturii franceze asupra paşoptistului. El scrie în 
această limbă, pentru că este o formă potrivită prin care se poate exprima. Asta confirmă 
cunoştinţele foarte bune de limbă franceză, dar şi preferinţa pentru limbă. Cazul lui este 
emblematic pentru întreaga generaţie paşoptistă, care a fost şcolită şi a avut contacte cu 
spaţiul francez, Ion Ghica, A.I. Cuza, M. Kogălniceanu, Costache Negri, Ion Negulici, 
C.A. Rosetti. 

Un alt argument pentru care consider că V. Alecsandri nu a intenţionat să publice 
manuscrisul este faptul că a ascuns, la un moment dat, relaţia cu Elena Negri. Aflăm 
acest lucru şi din jurnal. Cei doi văd pe străzile din Veneţia nişte compatrioţi români 
de care se feresc. „Fericirea de a nu fi fost recunoscuţi de d-l şi d-na Mănescu, când 
ne-am întâlnit sub bolţile procuraţiilor.” (p. 55). Apoi, „zăresc pe Duca şi pe soţia lui 
trecând aproape de magazinul în care mă aflam. Din fericire, trec amândoi fără să mă 
vadă.” (p. 69) Gestul de a scrie în jurnal este asemănător: te ascunzi mereu de privirile 
celorlalţi, retrăgându-te în propria carapace, stând chircit sub propria manta, acoperind 
cu o mână fragmentul scris în ziua respectivă, pentru ca mai apoi să închizi caietul şi 
să îl pui discret în sertar. 

La fel scria şi V. Alecsandri în jurnalul său. După o frază bine rotunjită pe hârtie, 
se uita suspicios la încheietura uşii. Tresărea la gândul că intimitatea sa fragilă va fi 
invadată de un ochi străin. Atmosfera intimă era una din condiţiile în care putea scrie. 
Este acea tihnă şi căldură de cămin la care tânjeau romanticii. În faţa focului trosnind, 
inspiraţia vine necontenit, ideile capătă viaţă prin scris, iar singurătatea prinde rod prin 
jurnal. Este singur, deşi iubita lui îi e alături. Caietul era pus deoparte, învelit într-o piele 
roşie de căprioară, dosit sub cămaşa de noapte. Îl scotea doar atunci când iubita clipea 
vrăjită de somn, de oboseala dragostei manifestate atât de intens. Atunci, el aprindea 
lumânarea şi se aşeza la măsuţa prea joasă pentru statura lui. Lumina focului tremura 
şi ea pe hârtia jurnalului, la gândul că unul din servitori ar fi putut intra. Închidea ochii 
pentru câteva clipe şi simţea cum inima îi bate. Sentimentele lui erau mult prea puternice 
pentru a le putea exprima în scris. Dar dulceaţa lor trebuia să îi rămână pe vecie, aşa că, 
singura soluţie era să le eternizeze prin jurnal. Chiar şi aşa, de la începutul voiajului îşi 
propusese să ţină un jurnal de călătorie. Orice june şcolit avea un caiet cu sine în timpul 
peregrinărilor. Dar nu pentru că era la modă scria el. Iubirea era cea care îl făcea să ţină 
un jurnal. Şi moartea...
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Oare ce a făcut azi? Cafeaua de dimineaţă pe care N. o fierbe atât de bine, cu caimac 
vioi deasupra. Obiceiul îl păstrează din Moldova şi nu l-ar lepăda pentru nimic în lume. 
Îşi întoarce protector ochii asupra lui N. care doarme cu un surâs pe buze. Femeia asta 
chiar are multe calităţi. O să le scriu odată pe toate aici, să nu se piardă. Priveşte apoi 
suspicios spre uşa bine închisă de N. Speră să nu îl deranjeze nimeni, e o tihnă aici pe 
care de mult o caută. De n-ar veni moartea ca un tăvălug să îi cuprindă pe toţi. Gândul 
morţii îi dă un fior dulcea-amărui, îl încântă şi îl înspăimântă în acelaşi timp, mâna îi 
tremură pe hârtie, iar cuvintele prind contur la gândul morţii. Mai bine s-ar zori puţin 
să scrie, până nu se trezeşte N. şi îi va căută respiraţia aproape de dânsa. Aşa îi place ei, 
să adoarmă îmbrăţişaţi, cu capul pe pieptul lui, ca să îi simtă mai bine suflarea. Mâine 
se vor plimba din nou, vor avea timp pentru noi mângăieri şi alinturi copilăroase. Atât 
de liberi se simt împreună, deşi trăiesc într-o colivie, ferindu-se de orice privire străină. 
Aşa îşi apără şi jurnalul de vreun alt cititor. Va păstra caietul acesta cu sfinţenie şi va 
nota tot ce i se întâmplă. 

Intenţia de a scrie în jurnal „totul” unei zile are consecinţe asupra tematicii şi stilului. 
Evident, este imposibil să scrii tot ce ţi se întâmplă într-o zi. Ambiţia exhaustivităţii 
aduce pe pagina caietului tot felul de detalii nesemnficative. Şi ca să scrii totul, îţi trebuie 
spaţiu; foloseşti fraze scurte, ca apoi să urmeze altele la fel de scurte, numai de dragul 
pactului pe care l-ai făcut cu jurnalul, de a consemna tot şi a nu uita niciun amănunt 
al zilei. Aşadar, cele două consecinţe care se tranformă în trăsături ale jurnalului sunt 
detaliile uneori neesenţiale, ba chiar plictisitoare pentru cititori (dar cine a pus problema 
cititorilor unui jurnal personal?) şi stilul telegrafic, frazele scurte, expeditive, adeseori cu 
verbe la participiu, o formulă scurtată care nu mai pretinde subiect. Pentru a eficientiza 
jurnalul, se folosesc adesea listele, informaţiile redate cu liniuţă, fără a fi integrate în 
fraze ample, dezvoltate. 

Începutul călătoriei lui V. Alecsandri este redat cu astfel de instrumente. „Plecat din 
Constantinopol la 19 aug pe «Mantrosa» vapor englez. Sosit la Smirna la 20, în timpul 
nopţii, Tras la Hôtel de Mille”. (p. 20) E ca şi cum până şi diaristul se grăbeşte să treacă 
peste astfel de amănunte – iubita lui nu este prezentă şi aşteptă cu nerăbdare întâlnirea 
promisă. 

Încă din prefaţă, Paul Cornea ţine să atragă atenţia asupra câtorva abateri ale acestui 
jurnal de la configurarea lui clasică. Până la pagina 95 a ediţiei din 1998, jurnalul este scris 
dintr-o suflare (deci, nu respectă legile calendarităţii şi ale simultaneităţii). „Alecsandri 
nu înregistrează pas cu pas ce se întâmplă, ci întreprinde în 3 zile de singurătate petrecute 
la Sazburg (Elena Negri plecase cu treburi la viena) o retrospectivă a aventurii comune, 
regizând-o însă jurnalier”. (p. 6) O strategie pentru a reface jurnalul este timpul prezent 
al verbelor, însă uneori are propoziţii la timpul trecut, ceea ce sugerează faptul că 
evenimentele s-au consumat. La începutul jurnalului, vorbeşte de cele două luni pe care 
le-au petrecut la Veneţia, luni care au trecut foarte repede – detaliu contrar desfăşurării 
evenimentelor dintr-un jurnal clasic şi a unei cronologii fireşti. 

Jurnalul lui V. Alecsandri se încadrează în categoria jurnalelor de călătorie. Ele trăiesc 
doar pe perioada călătoriei întreprinse de diarist, spre deosebire de restul jurnalelor care 
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pot începe în orice moment al vieţii şi se pot sfârşi odată cu moartea diaristului. Povestea 
de dragoste a lui V. Alecsandri şi Elena Negri, sora lui Costache Negri de la Veneţia, 
durează două luni. În această perioadă, diaristul notează istoria poveştii de dragoste, 
conform pactului calendaristic încheiat tacit cu jurnalul său. 

Nu e de mirare că paginile de confesiune conţin atât de multe detalii despre lucruri 
puţin semnificative, având în vedere că perioada în care se desfăşoară călătoria şi, deci, 
jurnalul, este atât de mică. Caietul ar fi avut dimensiuni şi mai reduse dacă nu s-ar fi 
respectat pactul calendaristic şi fidelitatea faţă de jurnal. Având rolul de aide-mémoire, 
carnetul trebuie să conţină amănunte pe care diaristul nu le-ar fi ţinut minte altfel. 
Rousseau regretă în „Confesiuni” (un spaţiu al autobiografiei) că nu a ţinut un jurnal 
de călătorie, pentru că a uitat multe evenimente ale vieţii. „Lucrul pe care îl regret cel 
mai mult în legătură cu amănuntele din viaţa mea pe care le-am uitat este că n-am ţinut 
un jurnal al călătoriilor mele.”3 Simultaneitatea – momentul scrierii coincide sau se 
întâmplă la scurt timp faţă de momentul trăirii evenimentului) – este o trăsătură specifică 
jurnalului şi diariştii ştiu să profite de ea: jurnalul ajunge să ţină locul memoriei. Revenim, 
aproape obsesiv, la ideea jurnalului supraîncărcat de informaţii inutile, neimportante. 
Aşa că, un cititorul onest poate ierta mulţimea uneori plictisitoare a notaţiilor ce nu 
trezesc interes în jurnale. 

Pentru un istoric – cititor specializat –, anumite detalii „plicticoase” pentru unii, pot 
fi extrem de valoroase. Elena face dulceaţă de portocale, însă nu îi izbuteşte din prima 
încercare. A doua oară, dulceaţa iese cum nu se poate mai bine, este una de chitră. 
Cucerirea amantului este deplină odată cu victoria culinară. Aceste amănunte sunt 
valoroase în reconstituirea unei istorii a alimentaţiei şi a practicilor feminine. De vreme 
ce Elena nu a reuşit de prima dată să pregătească dulceaţa, înseamnă că doamnele 
de rangul ei social nu găteau prea des, munca aceasta fiind destinată slujnicelor. La 
pregătirea dulceţii în Veneţia, iau parte toţi membrii casei: V. Alecsandri, un slujitor şi o 
slujnică. Şi totuşi, abilităţile din bucătărie şi cele gospodăreşti sunt o calitate pentru orice 
fată gata de măritat. V. Alecsandri notează aceste detalii, fapt care ne demonstrează cât 
de important este pentru un bărbat ca amanta sau viitoarea soţie să fie înzestrată şi cu 
virtuţi de gospodină. Un istoric interesat de alimentaţia în acea vreme poate afla şi cum 
se pregăteau anumite reţete. Spre exemplu, dulceaţa de portocale, deşi reţeta a eşuat. 
„N. aranjează focul, arzându-şi degetele” (p. 55), după ce a fiert din plin, dulceaţa se 
zahariseşte la scurt timp, semn că reţeta a deraiat de la traiectoria firească. Un eveniment 
apocaliptic încheie viaţa dulceţii de portocale, vasul de sticlă se sparge şi totul e aruncat 
la canal, locul în care se aruncă gunoiul. 

Vom urmări, în continuare, câteva astfel de „amănunte-uneori-plicticoase”, dar 
extrem de utile ca document istoric. V. Alecsandri notează, la un moment dat, faptul că 
a închiriat o cadă pentru apartamentul în care a locuit. Se plânge şi de preţul mare pe 
care i l-a cerut un localnic pentru închiriere. Apartamentul nu era dotat cu cadă, ceea ce 

3 Jean-Jacques Rousseau, „Confesiuni I”, Traducere şi prefaţă de Pericle Martinescu, Editura 
Pentru Literatură, Bucureşti, 1969, p. 210.
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ne spune că în mod normal locuinţele nu deţineau un astfel de mobilier, dar că exista 
posibilitatea – astăzi considerată neigienică – de a închiria o cadă. Fiind un preţ mare pe 
acestă chirie (2 fr), deducem că era un obiect destul de rar şi nu era la îndemâna oricui să 
îl procure. Aspecte legate de igienă le aflăm dintr-o altă informaţie. Elena a folosit doar de 
două ori cada. Nu trebuie să fii un detectiv prea iscusit ca să remarci faptul că îmbăierea 
în cadă nu era un eveniment cotidian (iată un alt aspect considerat astăzi neigienic). 

Diaristul mai închiriază şi o oglindă, pentru care plăteşte 1 fr. pe zi. Suma i se 
pare şi de data asta o tâlhărie. (p. 53) Într-una din zile, autorul comandă unui pictor 
(portretist) să le realizeze portretele. Ambele informaţii ne conduc la preocuparea 
pentru reprezentarea propriei imagini. Ce altceva este jurnalul, decât o privire în 
oglindă sau o contemplare a propriului portret? Volumul destinat secolului al XIX-
lea din „Istoria vieţii private” (volumul VIII) vorbeşte despre răspândirea oglinzilor 
şi a pozelor de portret. Omul are acces la propria imagine, se poate observa mai 
îndeaproape pe sine, devine un Narcis dornic să se contemple. Drept consecinţă, are 
loc o mutaţie importantă asupra identităţii corporale şi a esteticii (aceea a corpului 
suplu, de mai târziu). Atunci când deţine portretul său, când are contact cu propria 
imagine, omul este mai familiar cu sine. Dezgolirea corpului în timpul îmbăierii, în 
faţa oglinzii sau într-un portret-nud stimulează erotic. Omul nu e numai familiar 
cu propriul corp, dar şi dezinhibat. Portretul prin fotografie sau pictură îi acordă 
eternitatea pe care şi-o poate asigura, manipula. Iată cuprinse în câteva rânduri mari 
mutaţii ale secolului al XIX-lea prin trei obiecte amintite de V. Alecsandri în jurnalul 
său, cada, oglinda şi pictura-portret. Alături de jurnal, aceste elemente ajută individul 
să se sondeze şi să se cunoască mai bine pe sine. 

Deşi se află într-o altă ţară, cu alte obiceiuri şi altă cultură, cuplul de îndrăgostiţi 
trăiesc izolaţi în cuibul lor protector şi îşi păstrează tabieturile. Spre exemplu, ei beau 
cafea turcească pe balcon, „obicei adaptat cu Moldova”. (p. 45) Diaristul spune că este un 
obicei practicat acasă. Aşadar, ritualul servirii unei cafele este frecvent în ţările române, o 
formă de comuniune cu celălalt (cei doi îndrăgostiţi iau cafeaua pe balcon şi o savurează 
în tihna intimităţii), de socializare, de comunicare, trăsături care s-au păstrat până astăzi. 

 Spiritul paşoptist bântuie în apartamentul din Veneţia şi vorbeşte prin diarist: cei 
doi îşi beau cafeaua „în cinstea ţării” (p. 45) – orice gest capătă în mod firesc încărcătură 
politică. Lângă iubirea amantei sălăşluieşte triumfătoare iubirea de patrie. Iată un cuvânt 
care stă pe buzele generaţiei paşoptiste, alături de „revoluţie”, „mamă”. „Patria este 
locul sacru, «altarul», căruia trebuia să i se închine întreaga devoţiune colectivă, este 
simbolul unui bun comun, ce trebuie apărat, chiar prin jertfa supremă.”4 De vreme ce 
V. Alecsandri se gândeşte la patrie chiar şi atunci când îşi bea cafeaua cu iubita – gest 
neînsemnat, pe care îl face zilnic – înseamnă că datoria pentru ţară s-a înrădăcinat în 
mentalul colectiv al generaţiei. Şi cea mai banală activitate de peste zi este ridicată pe 
altarul jertfei pentru ţară. 

4 Simona Nicoară, „Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti. Istorie şi imaginar”, Ed. Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 241.
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Aceeaşi mentalitate găsim la C.A. Rosetti, unde fiecare proiect este închinat patriei şi 
mamei: merge la studii în Franţa, vrea să scrie, se căsătoreşte, toate acestea pentru ţară 
şi pentru mama sa. Determinismul apasă greu pe umerii paşoptiştilor, făcându-i mai 
morali, mai responsabili. Imaginea naţiunii care depinde de ei alimentează mesianismul 
epocii; dar întreţine şi focul din athanorul în care se fabrică alchimic stările de spirit ale 
paşoptiştilor: sentimente înalte, entuziasm, patos, suferinţă pe culmi înalte. O amantă 
îi scrie lui C.A. Rosetti: „nu lucra aşa mult, căci sănătatea ta este slabă şi trebue să ţi-o 
păstrezi pentru prietinii tăi şi mai vîrtos pentru patria ta”.5 Gândirea feminină este şi ea 
acaparată de responsabilitatea pentru binele ţării, sănătatea unui individ poate afecta 
întregul popor. „Naţiunea, Poporul, Patria sunt modele exemplare asumate drept criterii 
etice, un «izvor» de polarizare a energiei colective. (...) Aceste reprezentări exemplare 
din imaginarul colectiv românesc paşoptist au stimulat acea solidaritate publică.”6 

 Imaginarul feminin contaminează genul substantivelor, numeroase cuvinte-cheie 
ale gândirii revoluţionare din secolul al XIX-lea sunt feminine: revoluţie, patrie, ţară. 
Romantismul îşi aduce şi el aportul la această construcţie prin importanţa pe care o 
dă prezenţei feminine în literatură şi alte arte. Feminitatea devine o temă fascinantă 
pentru creatori în romantism. „Literatura şi manierele sunt impregnate de «sensiblitate 
feminină»”7 

Revoluţia, justiţia, ţara sunt reprezentate ca nişte femei. Un exemplu celebru este 
pânza lui E. Delacroix, „La liberté guidant le people”. Femeia are puterea de a mobiliza 
şi ghida poporul (oameni de toate rangurile sociale), ea este un reper, în poziţie verticală, 
deasupra tuturor, purtând câteva însemne: ale datoriei (steagul), ale activităţii sale 
revoluţionare (arma din mâna stângă, mâna malefică) şi ale feminităţii (sânii dezveliţi). 
Arma nu e ţinută în poziţie de tragere, nu ameninţă, nu e violentă, nu pare să facă 
vărsare de sânge. Nici cele două cadavre din cadrul de jos nu au urme de răni sau pete 
de sânge, ca şi cum moartea lor ar fi survenit dintr-un leşin, de la emoţii prea intense. 
Singura pată de sânge este pe drapel; ea este, de fapt, una din culorile drapelului care 
cheamă la jertfă. Poziţia femeii în mişcare sugerează dinamismul acestei epoci. Culoarea 
cerului se confundă cu drapelul, semn că steagul va lua locul cerului printr-un transfer 
de sacralitate. Mobilizarea poporului printr-un simbol – drapelul din cer – poate fi şi un 
gest divin, deşi Dumnezeu nu are ce căuta în demersul revoluţionar. Capul femeii este 
surprins din profil, cu privirea întoarsă spre trecut, vrând parcă să cuprinsă trecutul, 
prezentul şi viitorul. Istoria este divinitatea romantismului târziu, „prin capturarea 
trecutului, ea garanta viitorul”.8 Poporul înarmat calcă pe ruine şi cadavre, pe drumul 
revoluţiei. În dreapta imaginii se văd câteva clădiri, simbol al unei orândurii pe care 
poporul a părăsit-o. 

5 C.A. Rosetti, „Jurnalul meu”, Ediţie îngrĳită şi prefaţă de Marin Bucur, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1974, p. 110.

6 Simona Nicoară, op.cit., p. 242.
7 Virgil Nemoianu, op.cit., p. 24.
8 Virgil Nemoianu, op.cit., p. 47.
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Dar să ne întoarcem în balconul cochet din Veneţia, unde V. Alecsandri soarbe 
împăcat din cafeaua cu caimac gros. El distribuie conştiincios un gând şi pentru patrie, 
aşa cum orice bun creştin este mereu cu gândul la Dumnezeu în orice activitate s-ar 
implica. „Mă gândesc de asemenea puţin şi la Constantinopol şi la Asia în timp ce-mi 
sorb cafeaua” (p. 45), pentru că, în acelaşi timp, fumează lulea turcească. Cultura orientală 
este asumată şi i se recunoaşte influenţa. Cercetătorul află, astfel, despre câteva din 
obiceiurile din ţările române, atât de dragi, încât nici cei aflaţi în călătorie nu se puteau 
debarasa de ele. Cei doi îndrăgostiţi duc cu ei multe tabieturi şi deprinderi româneşti. 

V. Alecsandri povesteşte cum într-o zi au stat la soare, „un obicei binecunoscut 
poporului moldovenesc, acela de a se prăji la soare.” (p. 49) Deşi jurnalul este scris în 
limba franceză, expresia „a se prăji la soare” este redactată în limba română, în caractere 
chirilice, informaţie valoroasă pe care ne-o dă ediţia din anul 1998. Obiceiul de a sta la 
soare îi pare atît de românesc, încât simte nevoia să îl exprime în limba maternă. Diaristul 
vorbeşte despre aceste tabieturi pe care le urmează şi la Viena ca nişte deprinderi 
preluate din Moldova („obicei adaptat cu Moldova”, „un obicei binecunoscut poporului 
moldovenesc”). Asta nu înseamnă că obiceiurile amintite nu se practicau şi la sud de 
Carpaţi, însă gândirea paşoptistului pare să fie „regionalistă”, pentru că se raportează 
doar la Moldova, locul lui de origine. Acest aspect contrastează cu ideile asupra unităţii 
naţionale pe care le promova ideologia paşoptistă. Identitatea regională pare să fie aici 
mai puternică decât cea naţională. 

„Noi doi ţinem loc unul altuia de tot: lume, familie, patrie.” (p. 37), mărturiseşte V. 
Alecsandri. Iubirea de neam nu este uitată nici în aceste momente „egoiste” de maximă 
pasiune pentru o femeie. Iată ce înseamnă „tot” pentru o gândire de la mĳlocul secolului 
al XIX-lea: macrocosmos (lumea, universul, cosmosul), familia (microcosmosul) şi patria. 
„Identificarea conştiinţei cu universul exterior e marea speranţă a romanticilor”9 
Ţara este subiect de conversaţie chiar şi în intimitatea a doi îndrăgostiţi: -„în timpul 

zilelelor ploioase rămânem la noi acasă, la gura sobei, vorbind deseori despre ţara noastră 
şi mai ales despre noi înşine şi despre copilul nostru (...)” (p. 63) Apare din nou imaginea 
focului din sobă, motiv întâlnit şi în poezia paşoptistă (şi în poezia lui V. Alecsandri). 
A sta la gura sobei este simbolul unui spaţiu protector, acolo unde poţi crea sau spune 
poveşti. Căldura şi lumina focului binecuvântează şi animă ideile. 

Dacă despre patrie am văzut că era un instrument în construcţia ideologiei paşoptiste, 
familia apare şi ea ca simbol important. Cei doi vorbesc despre „copilul nostru”. 
Rousseau scrie cu multă convingere în „Contractul social” că „cea mai veche dintre 
toate societăţile – şi singura naturală – este familia.”10 Familia devine prioritate şi reper 
pentru „cetăţeanul” paşoptist. Într-una din călătorii, îşi fac cărţi de vizită pe care scrie 
„d-na şi d-l Alecsandri din Valahia” (p. 129) La Strasbourg, într-un hotel, se prezintă ca 
fiind d-na N. şi fratele ei. (p. 131)

9 Virgil Nemoianu, „Îmblânzirea romantismul. Literatura europeană şi epoca Biedermeier”, 
Traducere de Alina Florea şi Sanda Aronescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1998, p. 37.

10 Jean-Jacques Rousseau, „Contractul social”, Traducere de H. H. Stahl, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 
1957, p. 84.
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Este o mutaţie care are loc odată cu „îmblânzirea romantismului”, cum ar spune 
Virgil Nemoianu, care face trecerea de la iubirea-pasiune, lipsită de atestare legală, la o 
iubire domestică, mai accesibilă. „Paradigma High Romanticism e redusă la scară umană. 
Se naşte deci domesticul idilic, specific epocii Biedermeier”11 Patosul, dorinţa, gradul 
de idealizare al iubitei rămân aceleaşi, pentru că spiritul paşoptismului românesc nu 
îi lasă pe oameni să trăiască fără sentimente înalte. În perioada Biedermeier, „relaţiile 
de familie se situează în centrul atenţiei şi dobândesc valori pozitive, în opoziţie cu 
izbucnirile anterioare ale scrisului.”12 

V. Alecsandri trăieşte o iubire de tip High Romanticism, o dragoste pasională între 
doi amanţi, unde trăirile ating intensităţi maxime. Povestea este prezentată, însă, într-un 
stil al romantismului îmblânzit, în care diaristul se lasă sedus de scenele de intimitate 
domestică, când iubita fierbe dulceaţa, aşa cum soţia pregăteşte proviziile de mâncare 
pentru iarnă, când iubita îi pregăteşte cafeaua, gest de bună gospodină cu potenţial 
de nevastă. „Nici un fel de făgăduinţe între noi de iubire veşnică, fără jurăminte, fără 
exclamaţii emfatice. Ne-am iubit firesc, am vorbit de dragostea noastră în puţine cuvinte, 
în puţine fraze, căci ceea ce este simţit adânc se spune simplu de tot.” (p. 77)

Cu cât se agravează boala lui N, jurnalul este tot mai eliptic, consemnează rapid 
locurile prin care trec. Ultima pagină a jurnalului cuprinde notaţii eliptice, seci. Nu 
se mai întrevede nici durerea, nici pasiunea, niciun sentiment. Durerea este mută, nu 
are nevoie de cuvinte sau de vreo altă manifestare, nu mai avem de-a face cu durerea 
trufaşă, mereu aclamată a paşoptiştilor.

„Plecaţi din Neapole la 19, ajunşi la Palermo la 20 dimineaţa. Hôtel de Sicile. Mutat 
la vila Delphina la 23 ianuarie.

N. cade bolnavă din ce în ce mai rău în timpul şederii în Sicilia. (...)Plecăm la Neapole. 
La 23 martie.

Ajunşi la 24 mart. N. nu mai are de trăit decât câteva zile. Plecăm la 25 aprilie 
cu vaporul francez „Mentor”, căpit. Tournadre, în tovărăşia lui Negri, Bălăceanu şi 
Kogălniceanu spre Constantinopole.

La 4 mai, la ora trei dimineaţa N. moare pe vapor, la intrarea în Cornul-de-Aur”. (p. 141)

Listele lui V. Alecsandri. „Principiul listei”

Diaristul mărturiseşte cu încântare despre cumpărăturile pe care le-a făcut, reuşind 
să îşi achiziţioneze o mică zestre pe durata şederii la Veneţia:

„1. 6 felegene, 6 zarfuri
2. 1 ibric pentru cafea turcească... şi moca.
3. O maşină pentru cafea cu lapte.
4. O oca de zahăr, precum şi vanilie.
5. Un borcan cu muştar franţuzesc.
6. O cutie cu sardele de Nantes.

11 Virgil Nemoianu, op.cit., p. 46.
12 Virgil Nemoianu, op.cit., p. 24.
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7. Mortadella şi brânză.
8. Fructe din belşug.” (p. 93)

Avem în această listă o sursă pentru a reconstitui dieta alimentară a cuplului. Tabietul 
cafelei turceşti, moca sau a cafelei cu lapte, în care se presară zahăr sau vanilie este 
confirmat din nou. Intuim faptul că cei doi obişnuiau să mănânce brânză, peşte, fructe. 
„Principiul listei”, aşa cum este expus el de către Andrei Cornea în „Scriere şi oralitate în 
cultura antică”, poate sta la baza surselor istorice. Cât de valoroase sunt în reconstituirile 
istorice inventarele, listele, tabelele, procese-verbale păstrate în scris cu tot felul de 
informaţii! Înşiruind anume date, cel care le notează se concentrează să le cuprindă pe 
toate, atenţia este şi mai mare decât într-o simplă expunere. Esenţializând informaţia 
într-o listă, detaliile devin mai clare, lectura mai eficientă. Lista este indispensabilă atunci 
când vrem să ţinem minte ceva, ea devine un fel de suport al memoriei. Interesant cum 
rolul listei coincide cu cel al jurnalului, acela de aide-mémoire. Până la urmă, jurnalul 
este tot o înşiruire a zilelor unei vieţi, o consemnare a unor evenimente ordonate pe foaie. 
Şi ce anume vrem să ţinem minte? Amănunte care la un moment dat sunt importante 
pentru noi. 

Andrei Cornea demonstrează cum sensul cuvântului „listă” în limba ebraică este 
acela de „carte”. Mai mult, exerciţiul listei a pus bazele tehnicii scrierii. „Iar atunci 
când, în vremuri vechi, lista a fost inventată, s-a obţinut o modalitate esenţială de luare 
în posesie, de stăpânire şi de manipulare a lumii.”13 Observăm cât de profund este 
gestul întocmirii unei liste. V. Alecsandri eternizează un anumit moment al vieţii lui 
notându-l în jurnal, îşi ia în stăpânire propria viaţă. Această înşiruire a cumpărăturilor 
făcute într-o zi ascunde un întreg univers, iar detaliile nesemnificative devin prioritare. 
Cititorul trebuie să se convingă de importanţa maximă pe care o are lista, iar lectura 
lui să se oprească puţin. Faptul că diaristul a cumpărat 6 felegene şi 6 zarfuri pentru 
sejurul la Veneţia ne arată cât de important şi nelipsit era ritualul servirii cafelei. Şi-ar 
fi putut cumpăra doar două felegene, doar pentru el şi Elena, mai ales că vroiau să 
rămâne mereu singuri şi nu aşteptau vizitatori. Gândirea unui îndrăgostit este mereu 
influenţată de cifra 2. Paşoptistul respectă, în schimb, ritualul: el achiziţionează un set 
de felegene şi zarfuri, chiar dacă este o investiţie mare pentru bugetul lui (de multe ori 
în jurnal, îl întâlnim făcând calcule şi plângându-se de preţurile prea mari din Veneţia). 
Cumpărăturile se fac nu în perspectiva de astăzi a consumerismului, ci cu gândul ca setul 
de ceşti să rămână chiar şi pentru următoarea generaţie. Era, deci, inutil să cumpere doar 
două felegene, scoase dintr-un set. Iar pentru ca ritualul să se împlinească, nu se putea 
achiziţiona un set de ceşti oarecare, ci doar felegene şi zarfuri, aşa cum se obişnuieşte 
în spaţiul românesc turcizat.

Lista devine o metodă de a reda portretul iubitei. Numerotând calităţile Elenei, ele 
apar în număr de zece, asemeni poruncilor din decalog. La fel cum atingi mântuirea 
urmând poruncile, aşa şi trăsăturile lui N. fac din ea o persoană desăvârşită. În imaginarul 

13 Andrei Cornea, „Scriere şi oralitate în lumea antică”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 51.
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romantic, iubita apare adesea ca o prezenţă divină, angelică. Asocierea nu e, aşadar, 
deloc forţată. 

„1. Ştie să prepare cafea turcească excelent cu caimacul cuvenit.
2.Dulceţuri minunate (...)
3. Scrobeală de orez pentru spălatul lnjeriei fine.
4. Diferite doctorii cu efect sigur pentru a te vindeca în douăzeci şi patru de ore.
5. Alifie mai grozavă decât aceea care face să crească părul chiar pe caldarâm ... 

când uleiul de dafin este proaspăt.
6. Ştie să împletească pungi cu o încetineală pe care ar pizmui-o chiar drumurile-

de-fier din Austria.
7. Pregăteşte salata cu mai mult talent decât Costachi (...)
8. Este aşa de savantă în matematici, încât a găsit că 6 ori 0 fac 6 şi că 21 plus 1 fac 8. 
9. Tot despre luatul gurii pe dianinte, m-a învăţat o mulţime de zicale şi proverbe 

moldoveneşti, spre ex: «casă potcovit joacă pe mâţă şândilită».

A comis un fapt de lès-tragedie fără ca amorul propriu să fi suferit.” (p. 81)
V. Alecsandri nu este pudic atunci când povesteşte despre momentele de intimitate 

cu iubita sa, redă amănunţit gesturile de tandreţe atât cât îi permit codurile de decenţă 
ale secolului al XIX-lea. Este evident că nu vom întâlni amănunte de genul textelor 
autobiografice ale lui Simone de Beauvoir sau mai recenta operă a lui Cathrine Millet, „La 
vie sexuelle de Cathrine M.”. Nu găsim nimic scandalos la paşoptistul nostru îndrăgostit, 
numai o descrie sinceră şi incentă a unor momente de afecţiune: „alergând ca nişte copii 
prin odăi, cântând, râzând în hohote; toate acestea, pecetluite de fiecare dată cu un sărut 
dulce, urmat de multe altele. (p. 33) Jocurile ludice între îndrăgostiţi sunt semn al purităţii 
sentimentului de iubire. Dragostea îl face pe diarist să nu se mai cenzureze în mişcări 
şi atitudine, să nu mai respecte nicio normă de comportament în societate. Fraza este 
lăsată în suspensie, cu un final deschis şi parcă cu un surâs al diaristului care nu tremină 
scenariul: „urmat de multe altele”. Tot acest ritual de împerechere a devenit o imagine 
clasică a iubirii romantice manifestate între doi îndrăgostiţi. La prima lectură, urmând 
firul poveştii celor doi, jurnalul apare ca un scenariu pentru un film de dragoste romanţat. 
Filmul ar mai putea prezenta şi vieţile celor doi protagonişti, momentul în care Elena 
Negri moare la scurt timp pe un vapor, la intrarea în Conul-de-Aur, apoi V. Alecsandri 
scriind poezii în amintirea iubitei pierdute. Filmul ar verifica dimenisiunea romantică a 
publicului. Imaginea Elenei Negri apare în mod evident în poezia „Lăcrimioare” (creată 
în 1849), din volumul cu acelaşi nume. Nu întâmplător iubita este comparată cu o floare 
cu nume de lacrimă, ceea ce sugerează suferinţa poetului şi destinul tragic al Elenei:

„Sunteţi fragede şi albe,
Ca iubita vieţii mele! (...)
Dar dovadă vântul rece
Fără vreme vă coseşte!
Astfel soarta crunt răpeşte
Tot ce-n lume ne zâmbeşte...
Floarea pere, viaţa trece!”
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Emblematică pentru imaginea femeii romantice este puritatea (femeia romantică este 
feciorelnică, inocentă), sugerată aici printr-un epitet cromatic. Aceeaşi apariţie diafană, 
fragilă a iubitei este regăsită în jurnal. Reprezentarea morţii este făcută prin coasă şi 
prin momentul actul cositului. Perspectiva pesimistă romantică (tot ce zâmbeşte va fi 
răpit de soartă) este aducătoare de suferinţă glorioasă, durerea este mângâietoare. În 
tradiţia poemelor din literatura veche, versurile se încheie moralizator, cu sentimentul 
deşertăciunii, al destinului pe care nu-l putem evita, al fatalităţii, teme cu inspiraţie 
barocă. Motoul ales de Miron Costin la „Viaţa lumii” este citatul din Ecleziast, „Deşertarea 
deşertărilor şi toate sunt deşarte”. Iar în Epilog întâlnim acelaşi sentiment al trecerii 
timpului: 

„Orice ieste muritoriu cu vremea să petrece,
Trece vremea şi cu ai săi îi părăseşte.
Cei acum petrecem, pomenim alţii
Trecuţi; de noi cu vreme vor pomeni alţii”14

Jurnalul acestei iubiri devine, la scurt timp după ce este scris, o pomenire a „celei 
trecute”. Tema centrală a mărturisirilor este iubirea, aşa cum putem anticipa încă din 
titlu. La opera autobiografică a lui C.A. Rosetti, titlul este „Jurnalul meu”, subliniind 
posesivitatea paginilor. De obicei, jurnalul are ca obiect însuşi subiectul, diaristul fiind 
personajul central al scrierii. Titlul jurnalului lui V. Alecsandri focalizează atenţia 
cititorului asupra poveştii de dragoste, asupra unui „obiect abstract” şi nu asupra 
subiectului. Este vorbe, evident, despre o strategie publicitară a editurii. Jurnalul putea 
fi intitulat la fel de previzibil şi sec ca mojoritatea operelor de gen, „Jurnal de călătorie”. 
După cum consimte şi Paul Cornea, titlul este ticluit ăn favoarea publicului: „Pentru a-l 
atrage pe cititortrebuie ca «numirea» operei să fie nu atât corectă, cât şocantă, nu atât 
exactă, cât sugestivă.”15

Confesiunile vorbesc despre aventura pe care o are V. Alecsandri cu Elena Negri 
la Veneţia, iubire ce nu ar putea fi îngăduită de cultura cuminte a romantismului de 
tip Biedermeir, cea care încurajează dragostea în familie, la căldura căminului. V. 
Alecsandri surprinde chiar dimensiunea instinctuală a iubirii: „mă pomenesc ţinând 
maimuţica pe genunchii mei şi îmbrăţişându-ne instinctiv” (p. 37) El e conştient că 
anumite gesturi de afecţiune se fac din instinct, fără a fi vorba de scenarii romanţioase 
premeditate, de vreo intervenţie divină. Îndrăgostiţii acţionează sub impulsuri. 
Interesant ar fi de aflat ce însemna pentru V. Alecsandri termenul „instinct” şi în ce 
măsură considera că iubirea lui era instinctuală. Dacă diaristul nu ar fi fost atât de 
expeditiv în exprimare, cititorul contemporan ar fi putut să pătrundă mai mult în 
universul conceptual al paşoptistului. „Dragostea e atracţie pentru o persoană unică, 
pentru un anumit trup şi un anumit suflet. Dragostea este alegere, erotismul este 
acceptare. Fără erotism – fără forma vizibilă care trece prin simţuri – nu e nici dragoste, 

14 Miron Costin, „Viaţa lumii: cu 13 reproduceri după manuscris”, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 
1991, p. 132

15 Paul Cornea, „Introducere în teoria lecturii”, Ediţia a II-a, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, p. 131.
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dar dragostea trece prin trupul dorit căutând sufletul în acel trup şi în suflet, trupul 
– persoana întreagă.”16

Universul cultural. Ce şi cum se citea

V. Alecsandri dă dovadă că are lecturi temeinice, asumate. Spun acest lucru pentru 
că este prima dată în jurnal când deducem dintr-o frază ce carte a citit diaristul şi nu 
dintr-o notaţie explicită care inventariază lecturile făcute. Se pare să anumite lecturi i-au 
dat un rafinament şi o subtilitatea a scriiturii. Poate că rafinamentul nu se regăseşte prea 
des în acest caiet de mărturisiri, însă subtilitatea, da. Printr-o hermeneutică a textului nu 
foarte complicată, aflăm că V. Alecsandri citise Gothe, „Suferinţele tânărului Werther”. 
Atunci când vorbeşte despre povestea sa de dragoste, nu scrie numele lui şi al Elenei 
Negri, ci vorbeşte despre Charlotte şi Werther, care au trăit tot o iubire imposibilă. 

Cum citea V. Alecsandri? Conform notaţiei de mai sus când suprapune cele două 
poveşti (povestea lui şi a protagonistului din romanul lui Goethe), înţelegem că citea 
empatic, identificându-se cu personajele, implicat afectiv. Acelaşi tip de lectură, lipsită 
de o dimensiune critică, întâlnim şi la C.A. Rosetti. Impresiile pe care le are după câteva 
fraze citite dintr-o altă operă a lui Gothe („Faust”) sunt doar de ordin emoţional: „...am 
cetit câteva rânduri din Faust şi am turbat. Am văzut toate durerile mele, dorinţele mele 
(...) ardeam a lua condeiul, mă întristai că nu poci.”17 Cei doi paşotişti devin nişte cititori 
bovarici, trăiesc alături de personajele de ficţiune, se identifică cu ele, iar viaţa lor este 
contaminată de atmosfera din opere lecturate. Se pare că sentimentele romantice sunt 
mai puternice decât ideile, convingerile, judecăţile romantice, pe care nu le pot exprima 
(nu găsesc instrumentele necesare) după o carte citită. 

E drept, nu pot dovedi cât de temeinice erau lecturile lui. M-am bazat doar pe 
comparaţia întâlnită la nivel stilistic (aceea a personajelor Charlotte şi Werther, în loc 
de Elena şi Vasile), ieşind din registrul banal, cotidian, telegrafic. 

Un alt argument ar putea fi mânuirea citatului – ca să citezi, trebuie să fi meditat 
asupra frazei, să o notezi, să o reţii, să poţi să o foloseşti într-un context adecvat (prin 
citat). „Credinţa înalţă pe om la cer, dragostea coboară cerul în om”, aminteşte diaristul 
cuvintele lordului Byron. Asocierea dintre credinţă şi dragoste vine din originile divine 
ale iubirii unui om. Dragostea pentru cineva este asemănătoare iubirii pe care o poartă 
transcendenţa omenirii. Găsim aici una din puţinele urme ale gândirii creştine în lumea 
laicizată, nereligioasă a romantismului. 

Sensibilitatea paşoptistă este mai apropiată de poezie decât de roman, pentru că 
ambele (atât sensiblitatea, cît şi poezie) sunt lirice, împodobite de sentimente înalte. 
V. Alecsandri notează într-una din zile că a citit poezii de Alexandrescu. Şi pentru că 
sensibilitatea paşoptistă mai este apropiată şi de spiritul naţionalist, diaristul adaugă şi 
alte scrieri din spaţiul românesc: „Serile la Veneţia” de Negri şi „Propăşirea”.

16 Octavio, Paz, „Dubla flacără. Dragoste şi erotism”, Traducere din spaniolă de Cornelia 
Rădulescu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 30.

17 C.A. Rosetti, op.cit., p. 57.
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Taxonomii. Jurnal de călătorie, jurnal extern, jurnalul unei iubiri

Am amintit la începutul studiului de tipul de jurnal pe care îl ţine V. Alecsandri, 
jurnalul de călătorie, clasificare pe marginea căreia aş mai face câteva observaţii. 

„Jurnalul de călătorie este o naraţiune confesivă, în care obiectul predilect este situat în 
afară şi el stimulează o cronică a circumstanţelor, a exteriorităţii şi a alterităţii.”18 Acestea 
ar fi trăsăturile jurnalului de călătorie, sintetizate de Eugen Simion. Dacă ar fi să opunem 
cele două mari tipuri de jurnal, extern şi intern („dehors” şi „dedans” sau, după cum 
spunea Michel Tournier, „journal extime” şi „journal intime” ), manuscrisul nostru ar 
fi unul orientat către exterior. Călătoria ne impune şi ea să adoptăm aceeaşi etichetă, ea 
îndreaptă jurnalul către mediul extern, şi nu către un voiaj interior, o sondare a eului. 
Cele două tipare se suprapun de multe ori în jurnale, pentru că universul diariştilor este 
complex, introspecţiile se îmbină cu datele asupra vieţii sociale. De foarte puţine ori 
întâlnim un jurnal extern pur, aşa cum este cel al fraţilor Goncourt. Şi încă o relativizare 
a clasificărilor de mai sus: nu orice jurnal de călătorie este numai extern, diariştii au 
adesea momente de meditaţie, de interogarea asupra propriilor sentimente, de călătorie 
concomitentă într-o geografie interioară. E. Simion foloseşte în acest sens exemplul 
jurnalului de călătorie a lui A. Gide în Congo. 

Caietul de însemnări a lui V. Alecsandri nu are timp să facă incursiuni în lumea 
interioară a diaristului, el e acaparat de cursul evenimentelor de fiecare zi în povestea 
de dragoste pe care o trăieşte. Pentru că jurnalul este atât de acaparat de iubirea celor 
2, avem tendinţa de a diminua valoarea de „jurnal de călătorie” şi a trece în prim plan 
ipostaza de „jurnal al unei iubiri”. Tema manuscrisului (iubirea) contaminează întreg 
jurnalul, transformându-l în aşa zisul „jurnal al iubirii”, iar cititorul îşi focalizează atenţia 
asupra desfăşurării poveştii celor doi îndrăgostiţi.

Valoarea de „jurnal de călătorie” ar acorda prioritate spaţiului geografic în care 
se află diaristul: ce a vizitat în Veneţia, ce impresii i-a creat oraşul. Însă nici diaristul 
nu vrea să fim atenţi la asemenea informaţii nepreţioase, faţă de iubita lui. El descrie 
plimbările devenite clasice cu gondola, vizitele la biserici, plimbările pe străzile oraşului, 
dar toate poveştile se construiesc în jurul perechii de îndrăgostiţi. Plimbările cu gondola 
sunt eclipsate de descrierea gesturilor de afecţiune dintre cei doi. Vizitele la muzee sau 
biserici sunt doar amintite – diaristul recunoaşte că nici măcar nu a făcut prea multe 
plimbări culturale – pentru a reveni la detalierea unui gest al iubitei sale. Relaţia cu cineva 
pretindea intimitatea, această nevoie este întâlnită şi la cuplul nostru. Când se plimbă cu 
gondola, folosesc „coperta”, pentru a nu fi văzuţi de restul oamnenilor, deşi „suntem cu 
totul necunoscuţi”. (p. 39) În aceste condiţii, cu obsesia de a avea intimitate, îndrăgostiţii 
ignoră dimensiunea culturală a plimbărilor. În 30 de zile au putut să „mergem de două 
ori în grădinile publice, să intrăm de două ori în biserica San Marco şi să vizităm în 
treacăt biserica San salvator şi muzeul de antichităţi.” (p. 53)

18 Eugen Simion, „Ficţiunea jurnalului intim. I. Există o poetică a jurnalului”, Ed. Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 2001, p. 184.
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Istorioficţiune19

Un exerciţiu de imaginaţie. V. Alecsandri ajunge în ţară şi se hotărăşte să publice 
jurnalul său de călătorie, printr-un gest gidian anticipator20. Cum ar fi reacţionat 
contemporanii săi, colegii de generaţie? C.A. Rosetti ţinea un jurnal în aceeaşi perioadă. 
El aminteşte adesea de nevoia de a avea o femeie, de relaţiile sale cu anumite amante cu 
care se visa căsătorit sau pe care le credea prea destrăbălate, informaţii pe care oamenii 
epocii nu îndrăzneau să le facă publice pe hârtie. Odată cu gestul „blasfemitor” al lui 
V. Alecsandri, o nouă lume s-ar fi deschis. Publicul ar afla ce fac călătorii români în 
peregrinările lor prin Europa Occidentală. „Românii morali” s-ar fi revoltat, arătând 
cu degetul la desfrâul celor bogaţi care îşi părăsesc patria. Mulţi scriitori deplâng risipa 
de bani şi energie a tinerilor plecaţi la studii în afară: C.A. Rosetti în „Jurnalul meu”, 
M. Eminescu în „Scrisoarea III”, iar ca exemplificare a teoriei, avem jurnalul lui Iacob 
Negruzzi din timpul studenţiei sale presărate cu beţii, jocuri de noroc şi câteva regrete. 

Moartea Elenei Negri încheie jurnalul, pentru că fără ea nu putea exista acest caiet 
de însemnări. Tulburat de stingerea rapidă a Elenei la care a asistat neputincios, V. 
Alecsandri nu mai poate să păstreze taina iubirii. Ca semn de omagiu, ca o dovadă a 
iubirii, ca gest de disperare, ca o formă de exorcizare, el publică jurnalul fără să anunţe 
prealabil evenimentul. Lumea este şocată la apariţia cărţii şi datorită tainei în jurul 
călătoriei la Veneţia: foarte puţini au ştiut care este scopul deplasării sale la Veneţia. Tatăl 
lui V. Alecsandri suferă, se pare, cel mai mult, fiul său a avut o aventură cu o femeie 
divorţată, fapt cu atât mai imoral. Moartea Elenei de tuberculoză le-a înduioşat, totuşi, 
pe puţinele cititoare ale jurnalului, şi a declanşat un val de simpatie pentru amantul 
fidel, grĳuliu şi iubitor, aşa cum a fost V. Alecsandri. Unele doamne au luat publicarea 
confesiunilor ca o declaraţie de dragoste, interpretare ce s-a potrivit ca o mănuşă tiparului 
de iubire romantică. 

La început, publicul este derutat de genul scriiturii: citind jurnalul, ei de fapt citesc 
literatură? Ce era, de fapt, caietul cu notaţii zilnice? Nimeni nu îndrăznea să se expună atât 
de tare încât să-şi facă cunoscute confesiunile, mai ales cele despre tot soiul de aventuri. 
Societatea morală a paşoptiştilor e zguduită de gestul instinctual al îndrăgostitului V. 
Alecsandri. Da, avea dreptate diaristul în jurnalul său, iubirea are ceva instinctual. Câteva 
articole din presă atenţionează asupra lipsei de etică a scandalosului jurnal şi recomandă 
părinţilor să fie atenţi la ce cărţi au acces progeniturile lor. Se face elogiul căsătoriei, 
al tihnei în familie, se propun volumele de poeme şi cărţile de istorie, în detrimentul 
jurnalelor. Genul autobiografic pică pentru un timp în disgraţia discursului oficial, însă 
este citit pe ascuns, în intimitatea propriilor camere; ca dovadă, ediţia este epuizată în 
scurt timp. Rămâne doar imaginea unei iubiri care trece dincolo de moarte. Ulterior, 
mulţi scriitori s-au inspirat din acestă poveste, declânşând câteva tema romantice: iubita 

19 Parafrazând termenul „critificţiune”, metodă folosită în critica literară.
20 Jurnalul lui A. Gide este primul jurnal publicat în timpul vieţii diaristului şi conţine numero-

ase detalii din viaţa personală a autorului, scandalizând publicul vremii. 
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ca o apariţie fantomatică, palidă, ca şi cum ar fi mereu bolnavă, moartea unuia dintre 
îndrăgostiţi, suferinţa din dragoste.

Este, evident, doar una dintre istoriile posibile. 

Concluzii

„De-a lungul întregii epoci clasice, practica jurnalului creşte neîncetat: jurnalul 
martorului urban, jurnalul de călătorie, formă amplificată a registrului de socoteli... 
(...) Nu avem însă de a face cu un jurnal intim, care face din subiectul care scrie însuşi 
obiectul scrierii sale.”21 În 1846, V. Alecsandri ţine un jurnal pe durata călătoriei la 
Veneţia, în care are ca temă centrală povestea lui de dragoste cu Elena Negri. 

Manuscrisul face trecerea către o altă epocă, un alt tip de sensibilitate, jurnalul permite 
incursiuni în viaţa personală a diaristului, unde – parafrazând fragmentul de mai sus 
din volumul 6 al „Istoriei vieţii private” – subiectul care scrie este obiectul scrierii sale. 
Nu întâlnim tipul de confesiune al secolului al XX-lea în care predomină introspecţiile, 
detaliile despre viaţa sexuală, însă avem acces în intimitatea unei poveşti de dragoste, 
cu tot cortegiul de gesturi, întâmplări şi sentimente. 

Faptul că opera de faţă aparţine tipului de confesiune numită „jurnal de călătorie”, 
sugerează mobilitatea paşoptiştilor, frecvenţa cu care ei intrau în contact cu lumea 
occidentală (spaţiul francez, englez, german, austriac, italian) şi moda de a ţine jurnal 
pe perioada unei călătorii. Odată ce păstrează un jurnal despre o aventură amoroasă, V. 
Alecsandri este diaristul român al secolului al XIX-lea care ne permite să pătrundem cel 
mai aproape de viaţa sa personală, şi, deci, de intimitatea perioadei paşoptiste. 

Ph. Lejeune atrăgea atenţia asupra autobiografiilor din secolul al XIX, mai ales ale 
oamenilor de rând, care sunt mai curând familiale (un fel de saga autobiografică), decât 
personale. Modernitatea jurnalului veneţian constă tocmai în curajul de a-şi expune 
pe hârtie viaţa personală. „Cotidianul, banal în esenţă, dobândeşte o valoare pozitivă, 
atunci când nimicurile din care este format sunt transformate în rituri, înnobilate, la 
rândul lor, cu o semnificaţie sentimentală.”22 Acelaşi traseu îl urmează şi informaţiile 
aduse de jurnalul lui V. Alecsandri, aparent fără importanţă, numai bune de citit printre 
rânduri. Odată încorporate în povestea unei vieţi, ele devin esenţiale, prind suflu. De la 
înşiruirea stearpă de cumpărături făcute, la lista de calităţi ale amantei, de la încercările 
de a găti dulceaţă de portocale, la tabieturile moldoveneşti păstrate la Veneţia, la gesturile 
de tandreţe dintre cei doi îndrăgostiţi, aceste detalii ce umplu o zi devin esenţiale în 
reconstituirea sensibilităţii şi vieţii unui paşoptist. 

21 Philippe Ariès, Georges Duby (coord.), „Istoria vieţii private. Vol. 6”, Traducere de Constanţa 
Tănăsescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 107.

22 Philippe Ariès, Georges Duby (coord.), „Istoria vieţii private. De la revoluţia franceză la I 
război mondial. Vol VII”, Traducere de Narcis Zărnescu, Ed. Meridiane, 1997, p. 169-170.


