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Pagini pierdute din Jurnalul lui Alice  

 

 

Pentru toți cei care nu au crezut în mine și au tratat cu indiferență, suspiciune, sau 

chiar batjocură ipotezele mele, m-am decis să vă împărtășesc secretul meu și munca la baza 

căreia stă reușita mea.  

 Precum mulți dintre voi, am citit Jurnalul din scoarță în scoarță, am urmărit cu 

sfințenie toate notele, din nou și din nou, pentru informații suplimentare, vrând să-mi conturez 

în minte ce putea conţine sufletul unei feministe din perioada interbelică. Însă pentru mine, în 

ciuda celor 900 de pagini, misterul minţii lui Alice Voinescu este încă nedescifrat. Ipoteza 

mea, deşi contestată, este susţinută acum de scriitoarea însăşi prin paginile lipsă, regăsite, din 

Caietul 6, omis cu bună ştiinţă în majoritatea ediţiilor publicate ale Jurnalului, pentru, 

chipurile!, irelevanţa sa în legătură cu viaţa ei. 

 Au fost multe piedici în a convinge pe cineva că teoria mea merită verificată, aşa că  

m-am decis să plec singură la Pontigny, pentru a afla mai multe şi a vă demonstra, tuturor, că 

meritele mele de cercetător sunt acreditate.  

 Aşa m-am pomenit, câteva săptămâni mai târziu, într-o comună micuţă din centrul 

Franţei de care puţini aud, cunoscută doar după mănăstirea pe care o găzduia cândva, 

desfiinţată de furia Revoluţiei franceze. Străzile largi, spaţioase erau mai mereu goale, 

făcându-mă să mă simt singură în dezlegarea acestui mister. Însă am crezut destul în cauza 

mea, în importanţa demonstrării că feminismul nu este doar o idee pierdută, fără o bază şi că 

existenţa lui datează de mult mai mult decât ne putem imagina. Casele vechi pe lângă care 

treceam în căutarea mea păreau să cuprindă mai multă istorie decât am putea noi vreodată 

învăţa, iar frumoasele petice de verdeaţă ce îl înconjurau şi îl completau dădeau oraşului un 

farmec aparte ce sporea misterul.  

 Din nefericire, puţine urme au fost lăsate de Alice aici, iar bătrâna ce o găzduise în 

timpul şederilor ei aici din fiecare vară, Marie-Laure, a murit demult. Cea care m-a condus la 

adevăr a fost una dintre nepoatele sale, care, după insistenţele mele neîncetate, mi-a permis să 

arunc o privire în lucrurile bătrânei. Aflată acolo, încercam să-mi imaginez cum arăta casa 

când Alice stătea acolo, clădire care acum era transformată într-un hostel modest. Doar stând 

acolo, simţeam că mă apropii de ceea ce îmi doream să aflu. Am reuşit să-mi eliberez accesul 

spre podul familiei în care zăceau, acoperite de praf, cufere, mobile, grămezi de haine care 

păreau scoase de mult din lumea pe care o ştim noi. Acolo le-am găsit, printre farfurii de 

porţelan, mătăsuri grele, parfumate şi câteva fotografii atât de vechi încât păreau că ţi se vor 

sfărâma între degete la prima atingere, paginile lipsă din Jurnal, scrise de mână, caligrafic, 

dar aproape indescifrabile din cauza vechimii. Am încercat să reconstitui cât am putut din 

manuscrise pentru a arăta lumii o parte uitată a lui Alice.  
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      *** 

Pontigny, septembrie  

Teribilă zi, ciudată!... Nici străzile dulci şi familiare din Pontigny nu mă liniştesc acum.  

 Uită-te în oglindă, Alice!  

Eşti trează acum, nu mai visezi, nu te mai evapori în gânduri şi frumuseţi ca în alte 

veri aici.   

Pe cine vezi acum, Alice?  

Ai nişte ochi teribili în perioada asta, de parcă realitatea te-ar îndurera, trăgându-te 

de faţă şi de corp în jos, obosindu-ţi sufletul.  

E aşa blândă reflexia mea, parcă mă compătimeşte! În jurul meu, în spatele ramelor 

de lemn greu, atent şlefuit, îmi văd casa. Văd firicele de praf, cum plutesc sclipind în lumina 

după-amiezii prin geamul sufrageriei. Văd haina lui Stello aruncată în grabă pe comodă. 

Alături, hainele lui, cărţile lui, chiar mirosul lui străbătând distanţe grozave prin oglindă. 

Resimt un dor şi, deopotrivă, o indignare oribilă pentru imaginea dulce şi grea, precum o 

mătase, a căminului meu.  

Am încetat de mult să mă mai întreb cine sunt şi să mă zbat, căutându-mi locul în 

lumea asta, în lumea mea. Însă întrebări şoptite îmi revin în minte atunci când mă gândesc la 

întoarcerea acasă… La praful care se adună în lipsa mea, urăsc praful!, la cămăşile 

necălcate ale lui Stello, la năzbâtiile copiilor, la podeaua care trebuie mereu lustruită iar, la 

momentele în care toată lumea caută un motiv de ceartă, iar eu mă resemnez. 

 Şi, mă rog, de ce? Pentru că la fel fac mereu şi Lala şi Flo şi Mad? Pentru că la fel 

fac toate femeile de pretutindeni? Pentru că suntem blânde, umile, neştiutoare? Pentru că 

doar copiii şi soţii noştrii ne definesc?Cine sunt eu în familia mea? În familia mea, în afara 

uşilor impresionante ale universităţilor din lume, nu sunt nici doctor în filosofie, nici 

conferenţiară, nici scriitoare. Sunt soţie. Sunt mamă. Sunt femeie. Şi totuşi niciuna dintre 

acestea, în parte, sau împreună, nu sunt eu. Eul meu. Unic. Am uitat cine sunt? Cine 

obişnuiam să fiu înaintea acestor roluri? Eram Eu? Sau şi atunci jucam un rol? Rolul de 

fiică?  

Întoarce oglinda, Alice! Da, invers, şi uită-te atent! Cum îţi place?  

Ah! Atât de aranjată! Trés chique, trés charmante!   

În mână ţin triumfător un pahar sclipitor de şampanie prea plin. Casa mea a dispărut, 

iar în locul ei se conturează o sală de bal, extravagantă prin eleganţa ei. Cu femei ce râd 

zgomotos, cu toţi dinţii, acompaniate de domni bogaţi, aranjaţi atent de mâna unei soţii, 

pufăind trabucuri ce provocau un fum gros, parfumat să umple încăperea largă. O melodie 

stridentă, cântată prea tare şi prea rapid încerca să acopere valul de discuţii aprinse ale unui  



Burduşa Ana-Maria 
Colegiul Naţional C. D. Loga 

chef destrăbălat. Câteva femei dansau, mânate de şampanie, paşi necunoscuţi până acum. Un 

amusement ieftin şi stricat, lipsit de bun gust. Închid ochii şi mă îndepărtez cu teamă, ca şi 

cum acea lume ar putea să mă absoarbă.  

 Ce folos au toate în a-mi arăta cine sunt, nu ca om, ci ca femeie?! Ce folos să trăiesc 

mulţumită cu iluzii pentru a nu cunoaşte puterea adevărului!  

Sparge oglinda, Alice! Poţi face orice! Eşti departe acum, poţi fi oricine! De ce ai 

alege între două lumi… la fel de stricate? Fii cine eşti, Alice! Descoperă-te! Ai curajul ăsta, 

faţă de tine, faţă de lume! 

     *** 

Din păcate, celălalte pagini au fost distruse nemilos de timpul căzut peste ele. Însă nu 

voi uita niciodată, cum, acolo, în lumea ei, aproape am reuşit să o văd pe Alice cea adevărată , 

prin puterea scrierilor ei.  

Am continuat astfel toată noaptea, citind, descifrând, căutând înţelesuri şi, într-un 

sfârşit, cred că am înţeles de ce Caietul 6 trebuia omis. Nu era acea Alice impozantă, 

respectată, sigură pe sine, pe care lumea a avut norocul să o cunoască. Era o parte a ei 

vulnerabilă pe care o ascunde fiecare femeie în adâncul său, cu îndoieli şi frici, cu nesiguranţe 

şi gânduri ce o doboară.  

Acum mă întreb... eu voi avea puterea ei? 

 

 

 

 

 


