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L-am auzit pe Ion Simu vorbind în fa a studen ilor s i de la Facultatea de Litere a
Universit ii din Oradea. Impunea respect i, în acela i timp, îi încânta pe cei prezen i, printrun amestec de seriozitate ardeleneasc i pl cere a jocului. Se sim ea c se pronun asupra
oric rui subiect în cuno tin de cauz , c a citit mii de c r i i c a reflectat asupra a ceea ce a
citit. Dar i c se amuz în sinea lui, descoperind posibilit i nea teptate de sistematizare a
informa iilor, paradoxuri, asem n ri între extreme etc.
Spiritul ludic (practicat de altfel cu m sur i bun-gust), f cea credibil sentimentul r spunderii
fa de literatura român , care altfel ar fi p rut demagogic (pentru c a a pare, din nefericire,
la noi tot ceea ce e declarat i grav). Întrucât m întâlnesc rar cu Ion Simu (ne desparte o
distan de 600 de kilometri) am înregistrat, surprins, faptul c un critic literar tân r, a a cum
îl p strasem mereu în mintea mea, s-a transformat pe neobservate într-un profesor universitar
str lucit, capabil s capteze aten ia unei mul imi frem t toare de tineri, mai instabil decât
nisipurile mi c toare.
Apoi, dialogând eu însumi cu acei tineri, am descoperit ce bine preg ti i sunt, ce respect fa
de literatur au i, în acela i timp, ce liber gândesc, de unde rezult c respectul lor este real i
nu reprezint o form de team în fa a a ceva necunoscut. Mi-am spus atunci c e un mare
noroc s -i fii student unui critic i istoric literar ca Ion Simu , care, prin modul s u de a fi
profesor, men ine interesul pentru literatur în rândurile noilor genera ii, situându-se în
succesiunea lui G. C linescu, Zoe Dumitrescu-Bu ulenga, Mircea Zaciu, Eugen Simion,
Nicolae Manolescu. Ca i marii s i înainta i i contemporani, Ion Simu ar trebui - m-am
gândit - s aib i un grup de tineri în jurul s u, care s constituie o coal de critic i istorie
literar .
Dar exist un asemenea grup! Unii sunt colaboratori apropia i ai s i. Al ii î i dau cu Ion Simu
doctoratul. Al ii, pur i simplu, îl consult în diverse probleme de literatur , cuceri i de
inteligen a, cultura i farmecul profesorului cu musta de brigand i delicate e de profesor de
pian.
Nu de mult, Ion Simu a publicat un volum - Competi ia fic iunilor. Investiga ii de critic
literar , Oradea, Biblioteca Revistei Familia, 2007 - cuprinzând texte ale câtorva dintre tinerii
care graviteaz în jurul lui: Gra ian Cormo , Alin Creang , Georgiana Epureanu, Zoica
Ghi an, Marius Mihe , Dana Pu ca iu, Ioana Revnic. Nu sunt to i (lipse te cel pu in Andrei
Simu , fiul profesorului!), dar sunt aproape to i, astfel încât ne putem face o idee despre ceea
ce s-ar putea numi " coala de critic a lui Ion Simu ". Întro scurt prefa , profesorul
stabile te, cu modestie i franche e raporturile sale cu cei apte (magnifici):
"Cei apte alc tuiesc un grup de cercetare în jurul catedrei de literatur român contemporan
de la Facultatea de Litere din Oradea, unde eu sunt profesor. Patru dintre ei apar in colii
or dene (Alin Creang , Marius Mihe , Dana Pu ca iu, Ioana Revnic) i mi-au fost studen i,
ceilal i apar in colii clujene (Gra ian Cormo , Georgiana Epureanu, Zoica Ghi an). To i apte
sunt doctoranzi: ase sub îndrumarea mea, unul singur (Marius Mihe ) sub îndrumarea unui
profesor din alt centru universitar (V. Fanache, de la Cluj).
Dac precizez c eu însumi sunt absolvent al Filologiei clujene, diferen ele dintre cele dou
"aripi" (patru or deni i trei clujeni, prin studiile de licen ) pot spune c nu sunt importante."

Impresionant (prin modestie) este faptul c Ion Simu figureaz i el în sumar cu un studiu Petru Dumitriu între "cronica mic " i "Cronica Mare" - , solidarizându-se astfel cu tinerii
critici, ca un comandant de pluton care lupt um r la um r cu solda ii s i. Studiul, foarte dens
i decent-reformator, ca tot ce scrie profesorul (inclusiv în România literar ), aduce în primplan o carte mai pu in cunoscut a lui Petru Dumitriu, versiunea restrâns a Cronicii de
familie, aceea din 1955, i avanseaz ideea c romanul (inclusiv cel în varianta extins )
"celebreaz victoria comunismului în România, a a cum columna lui Traian celebreaz la
Roma victoria romanilor în Dacia". În ceea ce m prive te, nu sunt de acord cu aceast idee
(chiar dac pe o pozi ie similar se situeaz i Nicolae Manolescu, care, mergând i mai
departe, îl face pe Petru Dumitru r spunz tor de reprezentarea gre it , în con tiin a public
româneasc , a istoriei na ionale). Dup opinia mea, valoarea (extraordinar ) a trilogiei const
în portretistic i satira de moravuri, care departe de a ilustra o aliniere a autorului la ura fa
de protipendad promovat de partidul comunist, constituie expresia profundei sale
mizantropii i a geniului de pamfletar. Aceasta nu înseamn îns c studiul lui Ion Simu nu
are adev rul lui. Ca s nu mai vorbim de faptul c este atât de bine scris i integreaz , cu
gra ie, atât de multe informa ii, încât d , de la începutul volumului, tonul criticii literare
autentice.
Merit s facem cuno tin , în continuare, cu tinerii grupa i în jurul lui Ion Simu , care,
judecând dup cum scriu în momentul de fa , au anse s ajung s reprezinte ceva în
literatura român (poate a a cum vorbim de "cercul de la Sibiu" i " coala de la Târgovi te",
vom vorbi i de "grupul de la Oradea"). De altfel, numele unora dintre ei au început deja s
circule.
GRA IAN CORMO (n scut la 2 mai 1980, asistent asociat la Catedra de Jurnalism din
cadrul Universit ii din Cluj, autor a numeroase studii, recenzii, prefe e, interviuri etc.,
colaborator la revista Tribuna din Cluj) este prezent în volum cu un capitol din lucrarea sa de
doctorat consacrat lui Edgar Papu. Capitolul intitulat Edgar Papu - de la pu c ria politic la
România Mare. Gloria i declinul unui c rturar român poate fi considerat un dossier al acestui
caz de manevrare a unui intelectual român, sensibil, vulnerabil, de c tre oamenii propagandei
na ional-comuniste. Este surprinz tor faptul c un autor tân r, care avea 8 ani când s-a
pr bu it regimul comunist în România, reu e te s în eleag i s descrie atât de bine
mecanismul rela iilor dintre oficialitate i c rturarul traumatizat de anii petrecu i în închisoare
din motive politice. El explic nuan at modul în care ideile spontane ale c rturarului au fost
valorificate tenden ios:
"Cert este c Papu nu a fost un intelectual favorizat de c tre regim, cel mult unul tolerat i
cultivat de anumite grupuri, pentru c prin r st lm cirea teoriilor sale se puteau ob ine
beneficii ideologice. Inten ionalitatea polemicii stârnite de el pe marginea dialecticii
conceptelor protocronism-sincronism nu fusese una subversiv . Inconsisten a capetelor de
acuzare la adresa lui Edgar Papu va fi demascat de Mircea Zaciu, care sesiza, la doar un an
de la apari ia volumui Din clasicii no tri, conota iile politice, na ionaliste pe care unii încercau
s le lege de teoria strict literar elaborat în manier comparatist ."
L sând la o parte unele stâng cii în materie de exprimare ("inten ionalitatea polemicii",
"inconsisten a... demascat "), textul dovede te capacitatea tân rului autor de a reconstitui
"trecute vie i". El ar putea scrie, printre altele, biografii cum nu s-au scris la noi, în stil
americ nesc, folosind eficient i cu fantezie informa iile din arhive i creând câte un story
captivant, f r s tr deze adev rul istoric.
Textul lui ALIN CREANG (n scut la 21 septembrie 1978, profesor la Colegiul Economic
"Partenie Cosma" din Oradea, colaborator al revistei Familia), intitulat Proza scurt a

scriitorilor târgovi teni, reprezint un fragment din teza de doctorat în curs de finalizare Proza
scurt postmodern româneasc . Tân rul exeget, de i ia în serios postmodernismul românesc
ca i cum ar fi existat cu adev rat ( i nu ar fi fost doar un joc literar studen esc invizibil din
perspectiv istoric ), se remarc , în cursul analizelor, prin fine ea observa iilor i printr-un
subtil umor de idei. Iat , ca exemplu, un comentariu la o schi a lui Costache Ol reanu:
"Grandoarea i dec derea unui s rut parodiaz mitul androginului: O unic r suflare pomp
un aer dulce în patrupedul cu bra ele încle tate în jurul propriului s u trup. Tehnica
simultaneit ii face ca s rutul s dureze nici mai mult, nici mai pu in decât scrierea/ lecturarea
celor trei pagini ale textului printr-un procedeu numit slow motion în care timpul povestirii
este încetinit prin diferite digresiuni, în cazul nostru fiind vorba despre descrierea sunetelor, a
mi c rilor i a imaginilor din jur. Aten ia naratorului cade când pe planul apropiat când pe
planul îndep rtat (decorul), tonul liric fiind mai mereu întrerupt de prozaic, seriosul i ludicul
alternând în func ie de prestidigita ia auctorial ."
Alin Creang , rafinat comentator de literatur , ar putea fi cândva un Paul Zarifopol al
timpului nostru.
Un subiect insolit i dificil, a c rui tratare pretinde recunoa terea unor pattern-uri artistice
complexe, i anume Reprezent ri ale teatralit ii în romanul românesc din perioada 19452000, i-a ales pentru teza sa de doctorat, GEORGIANA EPUREANU (n scut la 25 aprilie
1977, profesoar la Colegiul Tehnic "Napoca" din Cluj, colaboratoare la Perspective. Revist
de dialectica limbii i literaturii române, Caietele Echinox etc.). În volumul Competi ia
fic iunilor, tân ra doctorand este prezent cu studiul Structuri teatrale în nuvelele fantastice
ale lui Mircea Eliade, în care face observa ii de o surprinz toare noutate asupra unor texte
analizate anterior de zeci, poate sute, de exege i:
"Ca autentice exerci ii de ini iere în structura teatral a existen ei, textele fantastice ale lui
Mircea Eliade aduc în prim-plan i personaje-actori. Datorit statutului s u ontologic
ambiguu, actorul are posibilitatea de a mistifica prezentul i de a se insinua prin intermediul
imaginarului într-o realitate virtual . Prin prisma spectacolului, imaginarul devine concurentul
realului. Dac în realitate exist bariere psihologice, sociale sau de alt natur , în imaginar
destinul devine liber i se poate interveni asupra lui. Prin joc i spectacol, omul/ actorul se
salveaz din timpul istoric."
Un grad mare de dificultate are i problema de care se ocup în lucrarea sa de doctorat
ZOICA GHI AN (n scut la 2 decembrie 1980, asistent de limba englez la Universitatea
"Babe -Bolyai" din Cluj, colaboratoare la revista Familia). Este vorba de Influen a lui
Constantin Noica în literatura român . În fragmentul ales pentru volumul Competi ia
fic iunilor, fragment intitulat Un excurs ini iatic. Literaturizarea discursului filosofic noician,
autoarea îl compar pe filosoful român, în ceea ce prive te interferen a filosofie-literatur , cu
Kierkegaard i cu Nietzsche i, mai ales, eviden iaz ingenios caracterul literar al metodei lui
pedagogice:
"Literaturizarea filosofiei noiciene a însemnat, în primul rând, na terea unui idiom al form rii,
în care maestru i discipol renun la stereotipiile tardive i la asimil rile discursului filosofic.
Un idiom al form rii în care promisiunile gândului speculativ se transform în re ete pur
literare, în care pl cerea de a povesti transcende plin tatea gândului abstract."
Sunt idei profunde, elegant formulate, revelatoare pentru talentul de eseist al Zoic i Ghi an.
MARIUS MIHE , cel mai cunoscut component al grupului, critic literar al c rui cuvânt a
început s conteze în evaluarea literaturii r mâne de azi, înc nu a dep it, nici el, vârsta de 30

de ani (s-a n scut la 14 februarie 1978; este lector la Facultatea de Litere din Oradea i
redactor asociat al revistei Familia; înc din anul 2000 a publicat frecvent articole de critic
literar în Observator cultural, Familia, Caiete critice, Adev rul literar i artistic, Cultura etc.).
Din lucrarea sa de doctorat, Proza genera iei '60, a extras, pentru volumul colectiv, capitolul
despre proza lui Constantin oiu. Remarcabil este modul în care Marius Mihe face critic i
istorie literar simultan, reconstituind, cu talent literar, atmosfera epocii:
"De pretutindeni în tiin rile aveau un aer profund optimist. Senzorii criticii literare semnalau
o carte-eveniment este vorba de romanul Galeria cu vi s lbatic , publicat în 1976, n.n. .
Surprins a fost Constantin oiu când unii critici i-au anun at entuziasmul fa de apari ia
viitoare a romanului, de i nu citiser nici o pagin de manuscris. Zvonul cuprinsese întreaga
lume literar i cititorii deopotriv . Ace tia din urm fuseser avertiza i în paginile revistelor
literare de iminenta apari ie a unui roman-eveniment, prin fragmentele publicate. Barometrul
succesului ne indic , în primul rând, un succes editorial. În numai câteva zile, romanul
reprezenta un extraordinar succes de libr rie. Tirajul romanului era de 14.000 de exemplare,
surprinz tor de mare pentru un scriitor f r o cot ridicat . S-au epuizat imediat. Editura
Eminescu a fost surprins de amploarea succesului Galeriei... A reac ionat prompt, publicând
un al doilea tiraj, de 20.000 de exemplare, trecându-se, apoi, la alte reedit ri, de o sut de
mii."
Merit urm rit în continuare, cu aten ie, evolu ia lui Marius Mihe .
DANA PU CA IU (n scut la 19 octombrie 1974, profesoar la Colegiul Tehnic "Dimitrie
Leonida" din Oradea, autoare a numeroase articole de specialitate i coautoare la volume cu
profil didactic) preg te te o lucrare de doctorat cu titlul Romanul con tiin ei etice în perioada
comunist . Un capitol probabil introductiv, Romanul con tiin ei etice, ne este pus la
dispozi ie, ca e antion, în volumul Competi ia fic iunilor . În cuprinsul lui autoarea face un
excurs în literatura european a secolului dou zeci, identificând originea a ceea ce inspirat a
numit "romanul con tiin ei etice". Sunt analizate succint, cu o impresionant competen ,
operele unor scriitori ca André Malraux, Albert Camus, Jean Paul Sartre. Caracteriz rile
sintetice f cute de Dana Pu ca iu sunt întrutotul conving toare:
"Exist în toate operele lui Camus un fond umanist mai mult sau mai pu in manifest. Acest
fond umanist ocup uneori prim-planul luând forma iubirii, posibil solu ie etic pentru
fiecare erou aflat într-o situa ie limit . Am putea spune c scriitorul iube te în egal m sur
universul i omul care- i propune s cucereasc acest univers. E o iubire ancestral i
purificatoare, aceea care-l mântuie, de exemplu, pe Meursault, eroul romanului Str inul.
Putem spune c iubirea este singura care-i conserv coordonatele umane în contextul unui
proces al conven iilor, str ine ele însele de umanism."
IOANA REVNIC (n scut la 23 aprilie 1978, profesoar la coala cu clasele I-VIII "Oltea
Doamna" din Oradea, colaboratoare la Analele Universit ii din Oradea, Familia, România
literar , autoare a unor lucr ri cu caracter didactic) este cunoscut cititorilor României literare
(ca i celor ai revistei Familia) datorit unor interviuri de înalt inut realizate cu personaje
de prim-plan ale vie ii literare: Nicolae Breban, Eugen Simion, Augustin Buzura, Ioana
Pârvulescu, Mircea Horia Simionescu, Emil Hurezeanu .a. Pentru Ioana Revnic, interviul nu
este o form de uet , ca pentru atâtea publiciste, ci un mod neconven ional de a face critic i
istorie literar . Lucrarea sa de doctorat, în curs de elaborare, Mit i fantastic în opera lui
tefan B nulescu, din care putem citi în volumul colectiv capitolul Modalit i ale fantasticului
în nuvelele lui tefan B nulescu, se remarc , judecând dup cele treizeci de pagini pe care le
avem la dispozi ie, printr-o inteligen critic mereu activ , prin curajul intelectual de a
regândi idei literare puse în circula ie de mult vreme i, mai ales, printr-o sensibilitate
educat , datorit c reia sobrul stil critic are o iriza ie de poezie:

"Femeia Fenia, din Mistre ii erau blânzi, n.n. r mâne un personaj f r chip ( capul, cu fa a
în jos, îl inea înfundat într-o pânz . Basmaua neagr i se îmbibase de ap ... ) dar aduce, în
plus, o viziune halucinant asupra universului în care se mi c .
Lumea perceput prin sim urile ei ascu ite la maximum înseamn legendele locului - tata
ho ilor , Andrei Mortu, despre care se credea c a murit de tot, a cincea oar , ar fi fost v zut
cârpindu- i c ma a într-un copac; Vica, fiica lui, s-ar fi aciuat prin sat, sucindu-le b rba ilor
min ile, cu dragostea ei p c toas .
Mai înseamn apoi un univers gata s se dezintegreze, în care totul se amestec haotic: Pe
Condrat i pe diacon îi z ri tremura i prin cea a ploii i prin albea a z pezii undeva între
p mânt i cer. ...
Materia pare s se întoarc la începurile ei, când (aproape) toate elementele fundamentale apa ( uvoaiele), aerul (cerul), p mântul (n molul) - alc tuiau o mas amorf ."
Este extraordinar ce oameni a reu it s descopere - i într-o mare m sur s i formeze - Ion
Simu , acolo, în vestul îndep rtat al rii, f r s fac în nici un fel caz de ac iunea lui. i este
în acela i timp scandalos faptul c o asemenea realizare trece neobservat , în timp ce tot felul
de megalomani i pretin i justi iari confisc aten ia publicului cu monologurile lor.

