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Rzvan Voncu s-a nscut la 24 august 1969 la Constana.
A absolvit Facultatea de Litere a Universitii Bucureti (1994).
Master (1995) i doctor (2006) în Litere al aceleiai universiti.
Actualmente este lector universitar la Catedra de literatur român
a Facultii de Litere din cadrul Universitii Bucureti. Debut
în literatur: 1988. Scrie critic i istorie literar, eseu, literatur
confesiv. A colaborat i colaboreaz la câteva dintre revistele
de prestigiu din ar. ine cronic literar în paginile revistei
Contemporanul. Ideea European. Public, de asemenea, în reviste
literare din Serbia. Este membru al Asociaiei Scriitorilor din
Serbia.
Crti de proz: Jurnalul unui an satanic, 2001. Cri de critic
i istorie literar: Secvene literare contemporane, 2 vol., 2001, 2002;
Despre Preda, 2003; Orizonturi medievale, 2003; Eseuri critice, 2005;
Fragmente de noapte, 2008; Textul confesiv în literatura român
veche, 2006. Cri de publicistic: România de zi cu zi. O lectur,
2004; Pieton prin tranziie, 2007. Traduceri: Predrag Bogdanovi Ci,
Biblioteca rtcitoare (in colaborare cu Adam Pusloji si Ioan Flora),
2000. Ediii alctuite i îngrijite: Ilarie Chendi, Eminescu i vremea
sa, 2000; Dumitru Radu Popescu – F, 2000
Premii literare: Premiul „Titu Maiorescu” pentru critica
literar al Academiei Române pe anul 2001 (2003); Premiul Naional
„Marin Sorescu” (2002); Premiul pentru jurnalistic al Academiei
Internaionale „Mihai Eminescu” (2004)

SIMPLE PRECIZRI
Cartea de fa reprezint, în ciuda titului diferit, o continuare a demersului început în volumul meu mai vechi,
Secvene literare contemporane (2001). O continuare cronologic, înainte de toate, dar i de metod, dat ind c nu
îmi propun nici aici s ofer o „istorie”, ci doar o „panoram”
a ultimului deceniu literar românesc.
Schimbrile fa de volumul amintit vizeaz modalitatea de organizare a textului, care este acum alfabetic. Am
ales aceast variant, dintre multele disponibile, deoarece
ea uureaz consultarea crii de ctre publicul specializat
i, totodat, menajeaz (sper) susceptibilitile scriitoriceti, foarte sensibile la noi, pe malurile Dâmboviei.
Expunerea decupajului personal în literatura deceniului 1998-2008 (ale crui repere sunt, de altfel, convenionale, de unde unele înclcri… metodologice) am gsit
de cuviin s o prefaez printr-o serie de scurte eseuri ce
vizeaz temele principale ale dezbaterilor literare din perioada avut în vedere.
Autorul
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MOARTEA CRITICII?
Este o sintagm care revine tot mai des în discursul
anumitor critici, în ciuda faptului c revistele literare sunt
dominate, din ’89 încoace, de forme i manifestri ale criticii. Este real aceast dispariie a criticii literare ca disciplin? În ce sens se poate vorbi de ea? i, nu în ultimul
rând, dac acceptm moartea criticii, ce punem în loc?
***
Înainte de toate, vreau s evit abordrile conjuncturale. Desigur c muli critici au abandonat disciplina, în
favoarea politicii sau gazetriei. Desigur c revistele literare au devenit publicaii condeniale, scrise i citite de
mici cercuri de „iniiai”. Desigur c i cartea de critic a
devenit mai rar.
Totui, nici unul din aceste fenomene nu explic vizibila diminuare a funciei i prestigiului literar al criticii.
Pentru c, dac unii critici – puini – s-au apucat de altceva, alii – foarte muli – continu s-i exercite magistratura. A aprut chiar o nou generaie de critici, a at azi
în jurul vârstei de 30 de ani. Deocamdat, nu vd printre
reprezentanii ei nite posibile vârfuri, îns numrul mare
de tineri care se îndreapt ctre critic este un semnal încurajator. În ne, dac tirajele i audiena revistelor literare au sczut, diversitatea i dinamismul fenomenului revuistic au crescut. Producia de carte de critic autohton
s-a subiat, îns traducerile de critic literar occidental
s-au înmulit salutar.
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Spaiul universitar, de asemeni, a devenit, prin excelen, un spaiu critic.
De ce, atunci, „moartea criticii”?
***
Cred ca o prim explicaie e de a at în însi funcia
criticii literare. Care este aceea de creare a unui spaiu de
valori, cu ajutorul instrumentelor spiritului critic (o formul posibil, desigur, simplicatoare, de congurare a valorii ar  informaie plus critica informaiei). Un spaiu de
valori poate  creat numai într-o societate structurat pe
ideea de valoare.
Or, societatea post-industrial în care, târâ-grpi,
am intrat nu este o societate de valori. Ci de informaii.
Chiar aa se i numete, în operele noilor sociologi i viitorologi: societatea informaional. Iar specicul informaiei,
spre deosebire de valoare, este – vezi mai sus – tocmai absena spiritului critic!
***
Nevoia social a criticii a disprut, din pcate. Trind
într-o compeiie acerb, editurile nu au nevoie de critici
i critic literar, ci de publicitate. Publicul, înconjurat de
oferta sufocant a unei societi mediatice, nu are nevoie de
analize i disocieri de valori, ci tot de informaie. Scriitorul,
la rândul su, confortabil instalat în drepturile pe care i
le confer libertatea de exprimare i relativa uurin cu
care, datorit tehnologiei, produsul su ajunge pe pia, nu
are nevoie de evaluarea creaiei sale, ci tot de publicitate.
***
Chiar dac literatura, ca fenomen de mas, s-a transformat într-o relaie de consum, între autor i cititor, mediat de
publicitate, mai exist fenomenul lecturii specializate. Acesta
este inerent i, cel puin deocamdat, inatacabil, cât vreme
societatea are nevoie de limbaj, deci de studiul limbii i literaturii. Spaiul lologic – însemnând licee i faculti de prol,
cu toate ramicaiile lor: institute de cercetare, biblioteci i,
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parial, industria crii – alctuiete un domeniu privilegiat
al lecturii profesioniste, deci i al discursului critic.
E de prevzut o rapid retranare a criticii literare
în spaiul Universitii i o ocupare – care pân acum n-a
existat – a acestui teritoriu al lecturii specializate. Cu alte
cuvinte, o critic literar cu caracter intensiv, în locul celei
de pân acum, extensive.
***
Firete c aceast mutaie va produce transformri
pe ambele planuri. În planul literaturii de mas, critica se
va transforma în publicitate curat, cum era în vremea lui
Heliade-Rdulescu. Astfel, ea îi va pierde legitimitatea
moral i, odat cu ea, orice raiune de a exista. Firete,
nu exclud apariia unor fenomene de excepie, care, fcând
concesii consumismului, s continue a exercita o oarecare
funcie de orientare într-un spaiu de valori, dup cum nu
se poate exclude, în principiu, posibilitatea ca anumii critici s îi pstreze audiena i autoritatea, ca demersuri
literare strict personale. Îns i în Occident asemenea fenomene (un Bernard Pivot, în Frana, pentru primul caz,
un Marcel Reich-Ranicki, în Germania, pentru cel de-al
doilea) sunt foarte rare i nu au un impact real asupra supravieuirii disciplinei în ansamblul ei.
***
… Sau, mai degrab, transformarea criticii? Spuneam,
în secvenele anterioare, c spaiul universitar a devenit
un refugiu primitor pentru critica relegat din spaiul public. Transferul este, evident, benec pentru Universitate
i, de altfel, s-a petrecut deja în Occident, de mai bine de
trei decenii. Universitatea este, prin deniie, un teritoriu
al conservatorismului. În perioada dintre cele dou rzboaie mondiale, când marii critici erau Lovinescu i lovinescienii ( erban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu,
Vladimir Streinu i, mai ales, G. Clinescu, acesta din
urm, retras strategic sub stindardul Vieii Româneti), la
Universitate predau literatur Iorga, Mihail Dragomirescu
i Caracostea. Nici unul dintre scriitorii care alctuiau

