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„La vie est ailleurs”. 
Note despre jurnalul contemporan
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Nu despre Milan Kundera este vorba în aceste 
pagini. Și, deși în punctul de plecare, titlul romanului 
kunderian părea perfect pliat pe intențiile unui studiu 
privind natura și funcțiile jurnalului contemporan și, 
de ce nu, ale diarismului în general, am sentimentul 
că este, de fapt, ceva mai mult decât o potrivire. 
Romanul, apărut în cehă în1969, povestește viața lui 
Jaromil, care, inițiat în mișcarea suprarealistă de către 
pictorul devenit mentor, în absența tatălui, își dedică 
întreaga viață poeziei. „La vie est ailleurs, avaient 
écrit les étudiants sur les murs de la Sorbonne”, este 
fraza ce inspiră o bună parte din digresiunile narative 
din roman, referitoare la Percy Bysshe Shelley, cel ce 
părăsește Londra pentru Irlanda revoltată, în căutarea 
vieții reale, sau la tânărul Rimbaud visând la baricadele 
Comunei din Paris. Realitatea aceasta (cea din Praga 
anului 1968), cu baricade, cu arbori culcați la pământ, 
cu steaguri roșii, conchide naratorul, este de fapt un 
vis. Dematerializarea, prin poezie, a unei lumi nu 

foarte primitoare, ba chiar dimpotrivă. 
În continuarea acestui scurt răsfăț livresc, adaug 

că sursa acestor reflecții o reprezintă recenta lectură 
a jurnalului lui Radu Vancu (Zodia Cancerului. 
Jurnal 2012-2015)1, analogiile oprindu-se însă aici: 
vulnerabilitatea adolescentină, fascinația ideologiei 
marxiste, a realismului socialist etc. fac parte din alt 
film. Rămâne însă persistent un anume sentiment al 
desubstanțializării eului real, oarecum în contradicție 
cu mizele unui jurnal intim, deși specia ca atare nu 
mai este demult una asimilabilă strict domeniului non 
fiction, cum de altfel, au demonstrat-o, cu asupra de 
măsură, teoreticienii genului. Nu pentru că jurnalul  
lui ar duce lipsă de biografeme, sau de detalii ale unei 
existențe sociale, casnice, conjugale, parentale, uneori 
extrem de intime. Acestea sunt prezente, la fel cum 
e respectată și curgerea lor cronologică, păstrând și o 
anume spontaneitate, specifică discursului diaristic, 
doar că ele nu devin scop în sine. Autorul nu ezită să-
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sinuciderii, respectiv dialogurile d’outre tombe cu tatăl 
mort nu sunt niciodată patetice, fiind redate, de cele 
mai multe ori, în tonalități ludice sau trecându-le prin 
filtre cultural-livrești care funcționează asemenea unui 
scut. 

Paradoxal, dintre cărțile lui Radu Vancu, Zodia 
Cancerului pare cea mai puțin biografică, autorul 
mizând extrem de puțin, spre deloc, pe aspecte ale 
unei intimități impudice sau pe picanterii biografice. 
Căutătorii de cancanuri sociale, literare sau de altă 
natură vor fi cu siguranță dezamăgiți. Partea de self-
disclosure din jurnal este aproape inexistentă, fără a 
pierde însă din intensitate. În cadrul lansării mai sus 
amintite, Horia-Roman Patapievici sublinia un aspect, 
cred, definitoriu pentru scrisul și conduita autorului, 
civilitatea. Este o carte scrisă fără fiere, fără atitudini 
revanșarde, dimpotrivă chiar, cu un excesiv simț al 
binelui. Autorul pare incapabil de a surprinde culorile 
întunecate ale lumii. Un ciob buclucaș dintr-o oglindă, 
alta decât cea a dracului lui Andersen, îl face să nu mai 
distingă partea hâdă. Sau cel puțin așa lasă impresia: 
pagini generoase despre tineri scriitori pe care-i admiră, 
de succesul cărora se bucură, despre prietenii, nu doar 
literare, impresii de călătorie și de lectură transformate 
automat în literatură, o succesiune trepidantă a 
evenimentelor poetice, literare la care participă, 
interesante și pentru valoarea lor documentară. 
Aproape nimic politic, cu excepția câtorva episoade, 
rapid expediate și învăluite în falduri livrești, fapt 
aparent surprinzător la un scriitor cu o binecunoscută 
reactivitate la aberațiile scenei politice românești și un 
susținător al tezei poeziei ca acțiune socială. Jurnalul, 
deși public, rămâne un spațiu oarecum securizat, 
nealterat, din nou paradoxal, de zgura istoriei imediate. 
Cu puțin înainte de apariția lui, apărea un volum de 
articole cu caracter social-politic, România vertebrată, 
în care Radu Vancu a reunit o parte din din reacțiile sale 
la aberațiile din lumea politică, socială, instituțională 
sau literar-culturală, partea lăsată pe dinafară în jurnal. 
Este, probabil, modul său de a spune că „viața e în altă 
parte”, separând clar planurile.

Există însă un astfel de episod reprodus mai 
pe larg în jurnal, legat de desființarea personalității 
juridice a revistei Transilvania, episod elocvent pentru 
absurditatea unui sistem politic împânzit de indivizi 
obtuzi, politruci, incapabili să se desprindă de timpurile 
predecembriste, care ar fi fost păcat să se piardă, având 
un evident caracter documentar și pentru istoria 
publicației. Un episod din ciclul rezistenței prin cultură, 
din care esențiale îmi par a rămâne celei trei sintagme cu 
care îl etichetează (condescendent-peiorativ) pe scriitor 
președintele Consiliului Județean, respectiv secretarul 
județului: e „haiduc”, are „reacții artistice, poetice”, și 
e „negativist”. O intuiție involuntară a acestei plasări 
„în afara” lumii reale, a vieții. Pe care Radu Vancu, 
măcar teoretic, o și formulează în momentul în care 

definește jurnalul ca descriere a vieții, nu ca substanță 
a ei, rezumând emfatic: „voluptatea minoră e trăitul, 
voluptatea majoră e descrierea lui”.8
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