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THE JOURNAL FROM THE PARISIAN EXILE
Monica Dana Cândea1, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare
Northern University Centre
Abstract:Sanda Stolojan is an important member of the Romanian diaspora who has been preoccupied
to defend the human's rights, from her official position as interpret of four presidents of France, and
as writer and journalist as well.
The three volumes of The Diary of Parisian Exile were first published in French, and later they were
translated into Romanian. In 1996 the diary of years 1975-1989 was edited in Romanian, under the
metaphorical title Clouds over Balconies. The Diary of Parisian Exile, translated by Micaela
Slăvescu. The original title is Au balcon de l’exil roumain à Paris, published at Harmattan in 1999.
The second volume Nomadic Heaven. Log in Parisian exile: 1990-1996 (in original version, La
Roumanie revisitée) is published in the same year 1999, in the same translation. The third and the
final volume Blue Twilight. The Diary of Parisian Exile: 1997- 2001, appears in 2007.
The diary is a book in three parts designed to bring a new version about a fateful era and about its
consequences as desastrous, but, very discreetly, it shows a nature and an exemplary destiny, a
genuine consciousness of Romanian diaspora. The text meets superlative, as Dan C. Mihăilescu said,
the hunger of history and of the exemplary destinies of the Romanians in the ages after Ceaușescu.
Keywords: diary, exile, confession, destiny, political.

Sanda Stolojan s-a născut în 1919 şi este fiica lui Alexandru Duiliu Zamfirescu, fiul
autorului romanului Viaţa la ţară, diplomat de carieră, ataşat, în perioada interbelică, al mai
multor legaţii ale României, la Berlin, Haga, Rio de Janeiro, şi autorul unor cărţi publicate
între 1948-1968.
Scriitoarea şi-a susţinut examenul de bacalaureat în 1937 la Paris, iar în 1943 a devenit
licenţiată a Facultăţii de Filologie din Bucureşti. A lucrat ca traducătoare la Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă (1948-1958), apoi într-o cooperativă, Dactilografia (1958-1961). În
1949 a fost condamnată, împreună cu soţul său, Vlad Stolojan Filipescu, pentru „acte
premergătoare de trecere frauduloasă a frontierei”. Acesta din urmă a fost arestat şi
condamnat la 8 ani de închisoare.
În 1961 s-a stabilit în Franţa ca refugiat politic, devenind din 1965 interpreta oficială a
preşedenţiei Franţei în relaţiile cu România, de la Charles de Gaulle la François Mitterrand
sau Jacques Chirac, având ocazia de a reveni în ţară de câteva ori în timpul comunismului, în
calitatea sa diplomatică. Între 1975 şi 1980 a fost directorul revistei Cahiers de l’Est, destinată
scriitorilor din răsăritul Europei, iar între 1984 şi 1991 a fost preşedinta Ligii pentru Apărarea
Drepturilor Omului de la Paris şi a făcut parte din comitetul literar al revistei Esprit. S-a stins
din viaţă la 2 august 2005. De asemenea a colaborat cu materiale la Radio Europa Liberǎ.
A fost fost poetă, prozatoare, eseistă, critic literar, traducătoare şi diaristă. Opera sa a
fost redactată atât în limba română cât şi în limba franceză, sau engleză. Poezia sa în limba
franceză: Dans les Brisures (1982), Sur les Abîmes Vertes (1985), Bruine de nulle parte
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(1993) face trimiteri frecvente la condiţia de exilat, mereu în căutarea unor rădăcini şi la
tristeţea imposibilităţii de a le găsi.
În limba română publică volumele din jurnalul parizian şi o antologie de poezii culese
din revistele din exil, reunite sub titlul Din urzeala ursitei (2004). Postum i-au mai apărut în
limba română volumele de memorialistică: Sub semnul depărtării (Humanitas, 2006 –
corepondenţă cu Constantin Noica) şi Să nu plecăm toţi odată: amintiri din România
anilor’50 (Humanitas, 2009). A tradus în franceză Lacrimi şi sfinţi, de Emil Cioran, poezii de
Lucian Blaga şi a realizat în engleză o monografie a lui Duiliu Zamfirescu.
Cele trei volume ale Jurnalului din exilul parizian au apărut în limba română la editura
Humanitas, în traducere din limba franceză. Astfel, în 1996 apare jurnalul anilor 1975-1989,
sub titlul metaforic Nori peste balcoane. Jurnal din exilul parizian, în traducerea Micaelei
Slăvescu. Titlul original este Au balcon de l’exil roumain à Paris şi a fost publicat la editura
Harmattan în 1999. Cel de-al doilea volum, Ceruri nomade. Jurnal din exilul parizian: 19901996 (în original La Roumanie revisitée), apare în anul 1999, în aceeaşi traducere. Al treilea şi
ultimul volum, Amurg senin. Jurnal din exilul parizian: 1997- 2001, apare în anul 2007 şi este
tradus din franceză de autoarea însăşi, împreună cu Dana Petrişor, constituind un adevărat
cântec de lebădă al Sandei Stolojan. De altfel, în volumul al doilea şi al treilea autoarea însǎşi
menţioneazǎ aspecte privitoare la publicarea jurnalului în 1996, respectiv în 1999, sensibilǎ
fiind atât la reacţiile celor din ţarǎ, cât şi la cele ale prietenilor ei de la Paris, care o
încurajeazǎ sǎ publice şi varianta originalǎ, cea în limba francezǎ.
Apărut în timpul vieţii scriitoarei (cel puţin primele două volume), jurnalul Sandei
Stolojan nu mai este o operă a clandestinităţii. El îşi cunoaşte încă de la început intenţiile şi
acestea nu sunt, cu siguranţă cele specifice unui jurnal intim propriu-zis. Căutarea de sine a
eului auctorial, introspecţia, lasă masiv locul evenimentului exterior, politic şi cultural, care
ţine trează conştiinţa naţională a exilului românesc de la Paris. Un alt aspect definitoriu este
acela că jurnalul devine o operă a contemporaneităţii, care reflectă nu doar lumea
comunismului autohton, văzută din vest, ci şi lumea politică postdecembristă, ultimele două
volume consemnând perioada 1990-2001.
Aşadar avem de a face cu o carte în trei episoade menită să aducă un nou punct de
vedere despre o epocă fatidică şi despre urmările ei la fel de dezastruoase, cu un jurnal al
exilului care, dincolo de exterioritate, discret, lasă să se străvadă un caracter şi un destin
exemplar, o conştiinţă veritabilă a culturii române din diaspora. Textul satisface superlativ,
aşa cum afirma Dan C. Mihăilescu, „foamea de istorie şi foamea de destine exemplare” a
românilor în postceauşism. „Jurnalul Sandei Stolojan este un jurnal politic, dar şi un jurnal
cultural al exilului românesc de la Paris. Însemnările – adevărate exerciţii de despărţire – îi
aparţin unei femei inteligente şi culte, care are o perspectivă europeană asupra evenimentelor
pe care le-a trăit. Cele trei volume de note zilnice alcătuiesc un veritabil roman de factură
autenticistă a exilului românesc, iar autoarea se transformă într-o conştiinţă românească a
veacului XX.”2 Criticul supranumeşte Jurnalul din exilul parizian drept „un capitol din
Cartea exilului”3. Este de remarcat, încă de la început, aspectul său de „cronică, unde
Gheorghe Glodeanu, Incursiuni în literatura diasporei şi disidenţei. Ediţia a II-a, revizuitǎ şi adǎugitǎ, Editura
Tipo Moldova, Iaşi, 2010, p. 394.
3
Dan C. Mihăilescu, Literatura română în postceaușism. I. Memorialistica sau trecutul ca re-umanizare,
Polirom, Iași, 2004, p. 211.
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confesivul pur lipseşte, importantă fiind relatarea: etalarea preopinentului, înregistrarea de
situaţii, idei şi prezenţe.”4
Jurnalul este conceput de Sanda Stolojan ca o oglindǎ magicǎ menitǎ sǎ îşi asume
funcţia majorǎ de Memorie a Istoriei trǎite în Exil. Aşa cum reiese chiar din notaţiile sale
diaristice, aceastǎ preocupare de consemnare zilnicǎ/frecventǎ a întâmplǎrilor şi a reflecţiilor,
nu se naşte brusc la mijlocul anilor ’70, ea datând încǎ din adolescenţǎ, de pe la vârsta de 13
ani, când ţinea un caiet de însemnǎri, un diary, pe care îl regǎseşte în martie 1995, cǎutându-şi
certificatul de naştere într-o valizǎ cu documente.
Dupǎ expatrierea în Franţa, noteazǎ în agende evenimentele importante prin care
trece, întâlnirile cu personalitǎţile exilului, care vor deveni apoi personaje de prim rang în
jurnalul de faţǎ. Scotocind prin însemnǎri pentru a gǎsi mǎrturii despre Mircea Eliade, cu
ocazia unei emisiuni dedicate acestuia de Jurnalul literar, în 14 august 2001 medita: „Cu
ocazia asta am recitit în diagonalǎ nişte caiete vechi intitulate Conversaţii cu intelectuali
români: o masǎ de note, datând de la începututrile venirii mele în Franţa. Lumea
intelectualilor români care treceau prin Paris; întâlnirile, conversaţiile noastre se aflau acolo…
prieteni dispǎruţi aproape toţi între timp… din nou timpul, prezenţa lui apǎsǎtoare, sub acele
chipuri multiple, duse, lǎsate moştenire memoriei… Uitasem de aceste note: un al doilea
jurnal de scris?”5 Putem regǎsi aici, in nuce, într-un proiect ipotetic, o poeticǎ aparte a
jurnalului, profesatǎ şi de alţi scriitori, mai ales de cei care au suferit privaţiunile închisorii,
care constǎ în recuperarea evenimentelor prezentate în jurnal, fie din memorie (vezi cazul lui
I.D. Sârbu sau N. Steinhardt), fie pornind de la notaţii pasagere, dezvoltate şi stilizate ulterior.
Este modelul diaristic pe care Eugen Simion îl numea flaubertian (prin asociere cu stilul
romanesc), practicat de Mircea Eliade sau de Julien Green.
Desigur, acest proiect de jurnal recuperator rǎmâne o posibilitate deschisǎ, nerealizatǎ,
din câte cunoaştem, dar care explicǎ într-un fel poetica anumitor pasaje ale jurnalului deja
publicat, care nu sunt altceva decât rescrieri, la interval de câteva zile sau chiar de câteva luni,
pornind de la notiţe, ale unor evenimente demne de conservat și pentru alții. Cu toate acestea
jurnalul nu-şi pierde autenticitatea şi valoarea sa intrinsecǎ de document.
Segmentat în cele trei volume, textul diaristic este unitar, dovadǎ fiind şi cronologia
notaţiilor, care se completeazǎ de la un volum la altul, începând în 30 iulie 1975 şi încheinduse în 31 decembrie 2001. Bineînţeles, pe parcursul acestui sfert de veac însemnat, existǎ şi
sincope, elipse ale notaţiei, uneori recuperate prin pagini rezumative, alteori pur şi simplu
lǎsate sub tǎcere sau scuzate prin lipsa dispoziţiei sau a posibilitǎţii de a scrie. „Notaţiile
realizate de Sanda Stolojan nu sunt zilnice, ci presǎrate de pauze mai mult sau mai puţin
lungi. Diarista se apucǎ de scris doar atunci când are de consemnat un lucru cu adevǎrat
important. De aici hiatusurile ce se prelungesc, uneori pânǎ la câteva zeci de zile sau chiar la
mai multe luni.”6
Intervalul temporal prezentat în jurnal poate fi segmentat în douǎ mari epoci, prima –
pânǎ în 1989 – fiind consemnat în volumul Nori peste balcoane, iar a doua, din 1990 pânǎ în
2001 – în volumele ulterioare, Ceruri nomade, respectiv Amug senin. Aceastǎ delimitare
4

Ibidem, p.212
Sanda Stolojan, Amurg senin. Jurnal din exilul parizian: 1997-2001, Traducere din francezǎ de Sanda Stolojan
şi Dana Petrişor, Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 187. Toate citatele pentru volulul trei aparţin acestei ediţii.
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Gheorghe Glodeanu, op. cit., p. 350.
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vizeazǎ strict datele Istoriei, deoarece în planul notaţiei şi al subiectivitǎţii diaristei, aşa cum
am mai precizat, putem observa o unitate a viziunii şi atitudinii. Schimbarea de regim politic
de la Bucureşti nu modificǎ substanţial condiţia de conştiinţǎ ex machina pe care o are Sanda
Stolojan faţǎ de ţara sa natalǎ, observaţia rǎmânând la fel de lucidǎ, de pertinentǎ şi de criticǎ,
mai ales cǎ noul regim nu e decât o mlǎdiţǎ a vechii nomenclaturi, iar cursul întâmplǎrilor nu
este deloc pozitiv, aşa cum şi-ar fi dorit cei din exil, care au luptat cu toate forţele pentru a
contribui la reinstaurarea democraţiei în ţarǎ.
Istoria, Memoria, Exilul sunt câteva dintre suprapersonajele jurnalului Sandei
Stolojan, pe marginea cǎrora emite reflecţii dintre cele mai grave şi mai dramatice, atât înainte
cât şi dupǎ 1989. Perspectiva este una profund moralistǎ, dobânditǎ prin formarea sa
intelectualǎ de înaltǎ ţinutǎ, dar şi prin contaminarea cu occidentalismul sau cu spiritual
cioranian. „Jurnalele literare, construite ca acesta, pe relatarea comentatǎ a întâmplǎrilor
zilnice, constituie un gen bine definit şi tind sǎ se încadreze în marel gen al «moraliştilor» pe
care Franţa i-a cultivat cu atâta strǎlucire.”7
Notaţiile celui de-al doilea volum sunt ritmate atât de evenimentele din România sau
din Europa, cât şi de trǎirile, visele, obsesiile care o animǎ, privitoare la destinul istoric al
acestei lumi crepusculare, precum şi la destinul sǎu individual, scindat între ţarǎ şi exil, între
trecut şi prezent. Tot mai frecvent apar meditaţiile despre timp, destin, memorie, sfârşit.
Retrospecţia şi prospecţia se îngemǎneazǎ în acest volum atunci când vine vorba
despre destinul politic românesc şi cel european. Nimic pozitiv nu se prefigureazǎ, în ciuda
schimbǎrii de regim, care nu este altceva decât o comedie neagrǎ, cǎreia nici Caragiale nu i-ar
mai putea face faţǎ. Pricipala preocupare a istoricilor i se pare cǎ ar trebui sǎ se îndrepte spre
consemnarea memoriei, pe cât posibil fundamentatǎ pe documente autentice, precum
rapoartele diplomatice, jurnalele intime, memoriile. Constatǎ însǎ cǎ regimul comunist a
distrus mare parte din aceste documente, aşa cum, imediat dupǎ revoluţie constatase cǎ atât de
mult aşteptata literaturǎ de sertar era cvasiinexistentǎ. „Discutând tabloul confuz prezentat de
ţǎrile din est, se întreabǎ dacǎ acestea pot aduce ceva nou, dacǎ au un mesaj spiritual. Totul în
contextul în care sertarele scrtiitorilor s-au dovedit fi goale, în ciuda unui teribil orizont de
aşteptare. Deşi se spera la o multitudine de opere de excepţie, nu a apǎrut nimic semnificativ
dupǎ eliberarea ţǎrilor situate dincolo de cortina de fier.”8
Meditaţiile asupra Istoriei şi asupra destinului românesc sau european continuǎ şi în a
treia parte a jurnalului, Amurg senin, care începe cu notaţia din 3 ianuarie 1997 şi se încheie
cu cea din 31 decembrie 2001. Aşa cum aprecia criticul Gheorghe Glodeanu, diarista
utilizeazǎ tehnica spiralei9 ca modalitate de organizare a discursului, revenind succesiv la
aceleaşi probleme sau la aceleaşi personaje, îmbogǎţindu-le astfel prin adaos. La fel, zilele
neconsemnate direct în jurnal sunt apoi repovestite, pornind simplu de la memorie sau, mai
ales, cu ajutorul unor note fugitive. Acest mod de a construi paginile de jurnal este folosit de
obicei atunci când, smulsǎ din mediul sǎu parizian, de exemplu pentru a face cǎlǎtorii în
România sau în altǎ parte, autoarea nu scrie în jurnal zile în şir.
Ritmicitatea consemnǎrii evenimetelor exterioare, politice, sociale sau culturale este
întreruptǎ de confesiunile eului subiectiv, profund, dupǎ o tehnicǎ a contrapunctului mânuitǎ
Annie Bentoiu, Portret și portrete, în România literară, nr.33/1996, p.11.
Gheorghe Glodeanu, op. cit., p.368.
9
Ibidem, p. 371.
7
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cu abilitate. Visele, meditaţiile nocturne, corelaţia dintre propriile stǎri şi naturǎ, puncteazǎ
fǎptura intimǎ a diaristei, prinsǎ în vârtejul temporaliţǎţii, fǎrǎ a-şi fi pierdut umanitatea.
Textul respirǎ astfel amplu, fragmentele reconstituind nu doar o lume în mişcare, ci şi
universul care o reflectǎ, conştiinţa şi psihologia eului confesiv.
Scriitura Sandei Stolojan a fost apreciatǎ de cronicarii literari pentru luciditatea,
precizia, exactitatea şi obiectivitatea de care dǎ dovadǎ, având în subsidiar o sensibilitate şi o
expresivitate demne de o adevǎratǎ poetǎ. Al. Sǎndulescu remarca „predispoziţia liricǎ,
scrisul unui poet ce nu-şi poate reprima pǎrerile de rǎu”10 , iar Gabriel Dimisianu puncta
printre trǎsǎturile autoarei cǎ „este precisǎ, ironicǎ, tǎioasǎ în observaţii, cultivând umorul sec,
uneori negru. […] lucidǎ, exactǎ, nedivagantǎ, fǎrǎ preocupǎri aparente de expresivitate
literarǎ, […] admirabilǎ creatoare de atmosferǎ şi o finǎ portretistǎ”.11
Fǎrǎ a-şi propune sǎ facǎ literaturǎ, fǎrǎ mǎcar sǎ-şi punǎ probleme majore privitoare
la formǎ, stil sau poetica jurnalului intim, rǎgǎsim totuşi în paginile Jurnalului din exilul
parizian reflecţii, pasagere, e drept, despre ceea ce am putea numi o artǎ poeticǎ a scrisului
diaristic. Mai abundente ni se par a fi notaţiile privitoate la funcţionalitatea demersului
diaristic, care stǎ, întâi de toate, sub semnul Memoriei, al responsabilitǎţii faţǎ de istorie, fǎrǎ
însǎ a ignora rolul catartic pe care îl poate avea în plan psihologic.
„De ce notez aceste lucruri? Probabil fiindcǎ gǎsesc în aceastǎ treabǎ modestǎ
mijlocul, poate singurul, care sǎ fie la înǎlţimea puterilor mele, de a pune ordine în destinul
meu: a observa, a asculta, a însemna…” - nota diarista în ianuarie 1981. Scrisul coincide
astfel cu o recosmicizare a vieţii, cu o cǎutare a sensului într-o situaţie de crizǎ existenţialǎ
majorǎ. Cele trei verbe, definitorii pentru modul în care se realizeazǎ procesul consemnǎrii
diaristice: a observa, a asculta, a însemna, prezintǎ gradual transfigurarea realului în imagine
mentalǎ, reprezentatǎ apoi prin cuvinte.
Totul este cosa mentale, noteazǎ de câteva ori diarista: „Realitatea este cosa mentale,
imagine interioarǎ, a spus un italian. Realitatea sunt eu, inteligenţa care mǎsoarǎ, conştiinţa
care ştie cǎ aud şi cǎ mǎsor. Fǎrǎ mine n-ar fi decât mişcarea valurilor, la infinit. Eu le ascult,
le dau un sens, le reinterpretez ca pe o reînnoire, ca bǎtaia timpului…Omul singur merge spre
deznodǎmânt şi poate dincolo de el spre altceva.” (Limassol, Cipru, 6-9 septembrie 1990), sau
în 31 decembrie 2000: „totul este pânǎ la urmǎ cosa mentale – fǎrǎ mintea noastrǎ, fǎrǎ partea
mintalǎ a omului, nimic n-ar putea fi, nimic n-ar exista, în afarǎ de materia care nu ştie ce
este…” Se insinueazǎ aici, fǎrǎ alte teoretizǎri, o poeticǎ a autenticitǎţii şi a substanţialitǎţii,
demnǎ de orice scriiturǎ subiectivǎ. Ea va fi completatǎ de alte precizǎri privitoare la
imperativul sinceritǎţii, al adevǎrului, puse în slujba Memoriei istorice.
A conserva trǎitul pare a fi principalul mobil al scrierii diaristei, care îşi aflǎ
corespondenţa într-o atitudine tipic franţuzeascǎ de a-şi consemna trecutul („În Franţa toatǎ
lumea lasǎ amintiri pentru cei care vor urma. Ca sǎ mǎrturisescǎ despre trecut şi sǎ întreţinǎ
memoria.”), în contrast cu românii care manifestǎ o indiferenţǎ primitivǎ faţǎ de trecut. În
acelaşi registru se înscriu preocupǎrile multiple ale unor cercetǎtori români pentru
reconstituirea genealogiilor, demers în urma cǎruia aflǎ faptul cǎ soţul sǎu, Vlad, este înrudit
cu pictorul Louis Nicolas Blaromberg, din secolul al XVIII-lea.

10
11

Al. Sǎndulescu, Jurnalul Sandei Stolojan, în Jurnalul literar, nr. 15-18/ 2000, p.3.
Gabriel Dimisianu, Exilul din exil, în România literarǎ, nr. 25/1997, p.10.
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„Marile evenimente politice şi radiografia exilului românesc reprezintǎ coordonatele
esenţiale ale confesiunilor Sandei Stolojan. Estul şi Vestul, trecutul şi prezentul devin
pretextul unor ample cǎlǎtorii în timp şi spaţiu, totul dobândind o importantǎ dimensiune
eticǎ.”12 Întâi de toate, datoria faţǎ de Istorie şi faţǎ de Memorie - sǎ nu laşi Uitarea sǎ înghitǎ
trecutul: „Sǎ pǎstrezi flacǎra trecutului fǎrǎ s-o laşi sǎ te devoreze, acesta este pariul nostru
existenţial, pariul nostru, al celor care trǎim starea exilului” şi de asemenea, nevoia de acţiune:
„Exilul este înainte de toate o experienţǎ personalǎ, dar o experienţǎ pe care aşa de mulţi au
trǎit-o, încât o poţi considera ca o dramǎ colectivǎ care te provoacǎ, te obligǎ sǎ acţionezi.”
Notaţiile orientate spre exterior, surprinzând cadenţa, nu de puţine ori contorsionatǎ şi
tensionatǎ a Istoriei, alterneazǎ cu notaţiile reflexive, pur subiective, care completeazǎ
portretul interior al exilatului, trǎind o permanetǎ dramǎ identitarǎ şi moralǎ, o stare angoasatǎ
de scindare a sinelui. Deşi destinul diasporei este unul paralel cu cel al societǎţii româneşti, el
nu poate fi disociat de aceasta. Este un paradox major al istoriei, care face ca o ramurǎ
supravieţuitoare a vechii lumi româneşti, ruptǎ din locul ei firesc, sǎ-şi concentreze existenţa
într-un Occident capitalist unde trebuie sǎ lupţi cu abnegaţie pentru a supraviețui.
Cronicar fidel al epocii, Sanda Stolojan este unul dintre actorii implicaţi activ în lupta
împotriva absurditǎţilor provocate de o ideologie utopicǎ, fapt care implicǎ anumite riscuri şi
nu o scuteşte de ameninţǎrile securitǎţii româneşti, foarte bine infiltratǎ în mediul parizian. În
22 februarie 1981 primeşte o scrisoare de ameninţare în care este anunţatǎ cǎ va fi executatǎ
pentru cǎ şi-a trǎdat ţara, pentru cǎ ar colabora cu KGB-ul şi cu sionismul. Pe 26 noiembrie,
acelaşi an, primeşte o a doua scrisoare de ameninţare de la serviciile secrete româneşti. Acestǎ
tacticǎ nu este singularǎ pentru intimidarea actorilor exilului, ea fiind aplicatǎ, în forme mai
brutale chiar, şi altor militanţi pentru drepturile omului, cum ar fi Monica Lovinescu – bǎtutǎ
de securişti în faţa casei sale (11 noiembrie 1977), sau Paul Goma, care primeşte pachete
suspecte cu cǎrţi-bombǎ.
Marea durere a diaristei este constatarea faptului cǎ lucrurile în ţarǎ se înrǎutǎţesc din
ce în ce mai mult, populaţia fiind ţinutǎ în beznǎ şi condusǎ spre înfometare, patronatǎ de
Securitatea care o transformǎ într-o uriaşǎ închisoare. „Toatǎ cartea e plinǎ de jalea României
sub Ceauşescu.”13, afirmǎ Dan C. Mihǎilescu, argumentând cu urmǎtoarea notaţie a diaristei
„Crima lui Ceauşescu va rǎmâne în veci aceea de a fi pângǎrit sentimentul naţional la români
şi de a fi descalificat România în ochii lumii”, adevǎrata vinǎ moralǎ a epocii, ale cǎrei efecte
vor fi consemnate cu acelaşi dramatism în paginile anilor urmǎtori.
Vorbim aşadar de un emblematic jurnal al exilului, de un document al unei lumi, o
cronicǎ preţioasǎ care aduce în prim-plan o crizǎ istoricǎ majorǎ. Pentru cǎ, aşa cum afirma
Monica Lovinescu, dintr-o parantezǎ bǎnuitǎ a fi scurtǎ, exilul s-a transformat în povestea
unei întregi vieţi, putem cataloga aceastǎ scriere drept un jurnal de existenţǎ, consemnând
etapizat mersul istoriei, dar şi reacţiile individului faţǎ de acestea, de fapt ale întregului Exil
românesc de la Paris, care nu a uitat niciodatǎ de unde a plecat, n-a încetat sǎ ducǎ dorul
pǎmântului natal şi sǎ spere cǎ într-o zi se va putea întoarce acasǎ.
Prin intervenţiile subiectivtǎţii poetice a diaristei, prin stil, prin încercarea permanentǎ
de a înţelege şi a interpreta faptele, cu scopul de a le conferi un sens moral, deşi nu şi-a propus

12
13

Gheorghe Glodeanu, op. cit., p. 349.
Dan C. Mihǎilescu, op. cit., p. 213.
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programatic acest lucru, jurnalul poate fi citit ca un roman autenticist cǎruia nu-i lipseşte
niciunul dintre ingredientele necesare.
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