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Profesorul Iuliu Suciu, îmbră-
cat în costumul său lejer, de vară, 
subțire, cu pălărioara albă pe cap și 
borsetuța de mână, coboară trep-
tele de la etajul trei al blocului B1 
și pornește spre Liceul Pedagogic 
„Gheorghe Șincai”. Pe drum se 
oprește în față la Perla, de unde-și 
ia ziarele. Vânzătoarea îl cunoaște 
de ani de zile și i le pune deoparte 
mereu. Ajunge la școală, servește 
o cafea decofeinizată și pășește în 
bibliotecă, unde își va petrece ur-
mătoarele ore.

S-a pensionat cu cea mai mare 
durere în suflet. Nu că n-ar mai fi 
putut sau nu și-a dorit să predea, 
întrucât școala era, uneori, prima 
familie, dar a fost obligat de o 

nefericită împrejurare, o căzătură 
pe-un ochi de gheață, care i-a adus 
o fractură de femur.

Cu operație, cu proteză și bas-
ton, profesorul continuă să meargă 
la Liceul Pedagogic și la Cenaclul 
„Silvania”, pe care l-a condus în 
ultimii 30 de ani.

Nicicând n-a fost mai necăjit că 
trebuie să renunțe la predat Limba 
și Literatura Română sau meto-
dologie pedagogică. E un dascăl 
de școală veche, iar colegii săi mai 
tineri, scriitori, poeți, îl consideră 
un fel de Domnu’ Trandafir.

El însuși e nevoit să renunțe la 
ceea ce consideră că este o obligație 
dificilă și frumoasă, nemaipomenit 
de frumoasă.

Tata
?Cătălin SuCiu
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Dacă azi s-ar duce la o festivitate 

de an școlar, ar putea vorbi ore în șir 
despre munca la catedră. Ar vorbi 
despre raționamente, sentimente, 
deprinderi, convingeri, idealuri, 
dorință, dorința de a iubi adevărul, 
de a urî minciuna. Ar oferi o floare 
fiecărui profesor, fiecărui om al 
școlii, întrucât el îi consideră pe pro-
fesori „bijutieri ai sufletului uman”.

Le-ar spune elevilor că orice 
vârstă ar avea, oriunde ar fi, să se 
oprească pentru câteva clipe cu 
gândul la cei care le-au fost părinți 
alături de părinți și în acest fel vor 
înțelege mai bine de ce viața e fru-
moasă și vor fi ei înșiși mai buni, 
mai frumoși, învăluiți în haina 
amintirii.

Atât de mult a iubit școala.
Odată s-a întâlnit cu un fost elev 

de la Pedagogic, care, la rândul său 
este profesor. Elevul l-a întrebat: 
„Dacă ați fi tânăr, ați mai îmbrățișa 
cariera de dascăl?

El a rămas surprins de întrebare, 
poate pentru tonul ușor melancolic 
cu care a fost pusă. Înclina să crea-
dă că substratul vizează condiția 
materială a dascălului. Un răspuns 
în acest sens l-ar fi decepționat pre-
cum l-ar fi decepționat și răspunsul 
tranșant, dar pe deplin adevărat: 
„Da!”

După câteva clipe de ezita-
re, profesorul Suciu i-a răspuns 
moromețian: „Și dacă dragoste nu 
e, nimic nu e”, iar elevul a zâmbit a 
înțelegere.

Nicicând n-a fost atât de supărat.
Poate doar la moartea lui Nichita 

Stănescu. Atunci a plâns și i-a dedi-

cat următoarele versuri:
Ninge, Nichita,
Ninge
Fulgii curg ca stropii de sânge,
Lacrimi ale cerului ce plânge,
Sania visului tău a pornit-o hai-hui
Și clopoțeii toți au amuțit.
Haina ți-e strâmtă, desigur ți-e 
frig.
Haide, Nichita, ia-mi mâna și 
strânge
Inimă, tu nu mai plânge.
Ninge, Nichita,
Tot ninge.
Nu le-a publicat niciodată. Are 

un sertar întreg de poezii și crede 
că nu sunt suficient de bune pentru 
a merita să apară să le vadă și alții. 
Profesorul își continuă cursul firesc. 
Necăjit, ține tot pentru el. Acasă, 
când se întoarce, fie de la școală, 
fie de la cenaclu, își așază frumos 
costumul în dulap și își continuă 
munca în bibliotecă. Citește, scrie, 
visează, corectează, editează.

Când obosește, se ridică greoi 
din scaun și merge în cameră, os-
tenit, în fața televizorului, unde 
rulează emisiuni de divertisment 
care nu sunt pe placul lui. Spune că 
sunt rezultatul unui progres ciudat 
al societății.

Uneori se uită inclusiv la sitco-
muri americane din anii ’90 și nu 
înțelege râsul peste replici, râsul 
acela din fundal. De ce trebuie să mi 
se spună când să râd?, se întreabă.

Uneori adoarme în fotoliul său 
generos.

Iuliu Suciu a decedat în 12 iunie 
2012, la 73 de ani. A fost bunicul 
meu. Sau tata, căci așa i-am zis din 
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copilărie. Cei care l-au cunoscut în 
afara familiei susțin că omul acesta 
a oferit doar generozitate. Foști 
elevi sau colegi îl descriu cu un aer 
de legendă, mai marele profesori-
lor, profesorul de libertate. El și-a 
presimțit moartea și s-a dus exact 
cum și-a imaginat. A reformat 
învățământul sălăjean, a înființat 
un institut teologic, un cenaclu lite-
rar pe care l-a condus 30 de ani și a 
coordonat și format zeci de generații 
de elevi, viitori profesori. O biblio-
tecă îi poartă numele. Un concurs 
de creație literară îi poartă numele. 
Astăzi, învățământul sălăjean merge 
mai departe și datorită lui.

Firul de aur din balast

Scriitorul Viorel Tăutan spune 
că Iuliu Suciu era „un prieten care 
știa să pună pace, să facă să se 
anuleze orice încercări de conflict 
între frați, între prieteni”. Marcel 
Lucaciu, poet, a fost unul dintre cei 
mai apropiați confidenți ai săi. „Do-
vedea mult altruism prin această 
continuă activitate de cenaclu. S-a 
preocupat prea puțin de propria lui 
creație și s-a dedicat descoperirii 
talentelor, noilor creatori. Borges 
și-a imaginat paradisul, profesorul 
Suciu a trăit în el. Acest paradis 
este biblioteca lui, în care a adunat 
o viață întreagă cărți, a citit, a scris, 
a conspectat. Păstrând proporțiile, 
dacă Junimea a avut un Maiorescu, 
și Silvania îl are pe Iuliu Suciu. A fost 
un critic de generație, de opinie, un 
om care știa să descopere firul de 
aur în noianul de balast.”

Așa l-am cunoscut eu

Biblioteca pe care a strâns-o și 
a îngrijit-o numără peste 4000 de 
volume. Din când în când scoteam 
împreună toate cărțile, le ștergeam 
de praf și le rearanjam.

Lucrările lui Mihai Eminescu 
erau neprețuite. Putea să renunțe 
la orice autor, la orice volum, dar 
niciodată la Eminescu.

L-a iubit pe Eminescu mai mult 
decât pe Nichita Stănescu.

Îl considera un geniu absolut, 
unul care se naște o singură dată 
în toată existența unui popor. Și 
noi toți ar fi trebuit să ne simțim 
binecuvântați că îl avem pe Emi-
nescu.

Lucrările sale, toate, stau și as-
tăzi la loc de cinste în bibliotecă. 
Încăperea e neschimbată, biroul 
său vechi păstrează și acum diverse 



4
însemnări ale sale, inclusiv poezii 
scrise din vremea adolescenței. 
Cu scrisul său de medicinist, cu 
corecturi peste corecturi, cu pete 
de cerneală pe hârtii îngălbenite de 
vreme. Tot pe birou e un casetofon 
la care asculta mai mereu muzică 
clasică. Handel și Mozzart de cele 
mai multe ori.

Pixurile și stilourile sale există 
și acum, la fel ca și albumele cu mă-
năstirile Moldovei, pe care mi le-a 
prezentat când aveam vreo 6-7 ani.

Tot cam pe-atunci citeam îm-
preună Luceafărul, seară de seară, 
înainte de culcare. Atât de mult, 
încât am ajuns să-l știu pe de rost.

Odată, într-o dimineață, m-a 
luat cu el la școală și m-a dus în fața 
unei clase la care preda, invitându-mă 
să recit Luceafărul. M-a oprit pe la 
jumătate când toți elevii aplaudau. 
E una dintre cele mai timpurii amin-
tiri pe care le-am păstrat.

Nu m-a obligat niciodată să învăț 
pe de rost ceva. Citeam cu plăcere, 
îți transmitea mereu o stare de bine 
cu calmul său neverosimil. Spunea 
că orice rău s-ar întâmpla pe lumea 
asta, un vers sau o carte au puterea 
de a schimba răul în bine.

Când era necăjit, se ascundea 
și mai mult în literatură. Nu ridica 
niciodată tonul, nu se exterioriza, 
nu certa pe nimeni. Dacă făceai o 
prostie, nu-ți spunea nimic rău, te 
încuraja cu blândețe, iar apoi intrai 
în pământ de rușine și-ți venea să 
fugi în lume să nu mai dai ochii cu 
el, știind că ai reușit cumva să superi 
un om atât de bun.

Prin liceu am luat un patru la o 

simulare de bac.
Nici nu ajunsesem bine acasă 

și diriginta Popovici sunase deja, 
pe fix, să-i spună, cumva, că l-am 
făcut de rușine. Nu m-a certat deloc. 
M-a așteptat cu basmele lui Petre 
Ispirescu în bibliotecă și-am citit 
împreună.

Spunea că viața poate fi un basm.
La Română n-am învățat nimic 

pentru Bac. Citeam, în schimb, toa-
te romanele din programa școlară. 
Nici temele nu mi le făceam. Din 
când în când deschidea ușor ușa 
de la bibliotecă să vadă ce fac. Dacă 
mă vedea că simulam vreo temă, 
fiindcă își dădea seama, se scuza că 
mă deranjează. Dacă eram cu o carte 
în mână, zâmbea.

La un moment dat, când se apro-
pia examenul de bacalaureat, eram 
pe hol și-n bucătărie erau bunica, 
mama, tatăl meu și el. 

- Ce ne facem cu el, că nu învață 
nimic. Dacă nu-și ia Bacul?

- Se va descurca, le-a spus el. 
9.50 am luat la Bac. Niciodată 

n-am înțeles toată încrederea pe 
care a putut-o avea în mine. În oa-
meni, în general.

Înainte de-a merge la Colegiul 
Național „Silvania”, liceul pe care 
l-am absolvit, acasă mi se spunea 
să merg la „Gheorghe Șincai”, acolo 
unde el era director. N-a ținut ne-
apărat să merg, ca nu cumva să se 
interpreteze că m-ar ajuta sau că aș 
fi privilegiat. Când a insistat cineva 
să mă ia la Pedagogic, să mă supra-
vegheze și să mă ajute, la nevoie, cu 
note sau cu alte lucruri, nici n-a vrut 
să audă de așa ceva.
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- Acolo unde va merge, se va des-
curca. Iar dacă nu o va face, atunci 
va învăța mai bine și tot se va des-
curca. O va face singur. Să nu mai 
îmi spui așa ceva niciodată.

În schimb, când cineva l-a rugat 
să-i primească fiul exmatriculat de 
la un alt liceu, într-un moment în 
care nimeni nu îl accepta, el n-a 
stat pe gânduri. „Oricine merită a 
doua șansă”. Elevul a terminat cu 
brio liceul, și-a luat bacul, a urmat o 
facultate, astăzi e în SUA și lucrează 
în inginerie informatică.

Altădată, vecinul de la etajul pa-
tru, care tot se chinuia, săracul, să 
scrie, i-a adus în fața ușii vreo 50 de 
pagini bătute la o mașină de scris. 
Zicea că a scris o nuvelă fantastică. 
„Domnule Suciu, vă rog tare mult 
să vă uitați peste și să-mi spuneți 
părerea dumneavoastră. Când aveți 
timp”. Nu l-a refuzat. A doua zi, 
când vecinul „scriitor” a bătut din 
nou la ușă, el nu i-a zis că-i cea mai 
proastă lucrare pe care a citit-o în 

toată viața, ci i-a spus că ar avea 
nevoie de mai mult exercițiu și de 
mai multă lectură, oferindu-se să-i 
împrumute câțiva autori români.

Un alt elev este Andrei. În liceu 
era un terchea-berchea. Cam pier-
de-vară. Trecea greu anul și mai 
mereu era amenințat cu corigența. 
Când era vremea Bacului, Andrei 
avea nevoie de notă mare la română. 
Profesorul i-a spus franc: „Te rog eu, 
pune mâna și învață fiindcă nu te 
pot ajuta dacă tu nu te ajuți pe tine”.

Elevul s-a străduit și a luat un 
8, suficient să fie încheiat la Ro-
mână. Nu știu dacă l-a meritat, dar 
știu sigur că profesorul a apreciat 
strădania elevului. Dacă te vedea 
că încerci, erai cu un pas înaintea 
tuturor.

Mi-a spus că orice elev are ceva 
bun în el și trebuie ajutat și încura-
jat. Cu Andrei m-am revăzut în mai 
multe ocazii, fie în Zalău, fie în Cluj. 
Prima întrebare pe care mi-o adresa 
era: „Ce face bunicul, e bine?”.
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Ani de zile când ne vedeam mă 

întreba de el și-mi spunea că-i „cel 
mai bun om pe care l-am cunoscut 
vreodată”.

Înmormântarea mi-o amintesc 
ca prin vis. Am ajuns la capelă și-am 
văzut o mare de oameni, cum nu 
mai văzusem niciodată și-un sobor 
format din vreo 12 preoți.

Nu știu dacă i-ar fi plăcut atâta 
ostentație, cunoscându-i felul sim-
plu de a fi și modestia. Probabil s-ar 
fi bucurat știind că printre oameni 
se află foști elevi de-ai săi, colegi, 
profesori și familia.

Și-au fost toți dintre cei enume-
rați mai sus. Foarte multă lume. 
Ziarele locale titrau că a murit Se-
niorul, Patriarhul Culturii sălăjene 
și câte și mai câte epitete. Nu i-ar fi 
plăcut nici asta, oricâtă intenție de 
bine ar fi existat în condeiul celor ce 
i-au dedicat pagini întregi.

Nu-mi vine nici acum să cred 
și nu mă pot împăca nici astăzi cu 
gândul că el nu mai este. Pentru că 
ar fi avut atât de multe de oferit 
tuturor. Un izvor de bunăvoință, 
de bunătate pură, de generozitate.

Nu ne-am spus niciodată vorbe 
dulci și patetice. Mie, dar și lui, ni se 
părea oarecum forțat. În schimb mă 
întâmpina negreșit cu: „Bibicule, ai 
sosit, în sfârșit!”, când veneam aca-
să în timpul studenției. Ce dovadă 
de iubire mai mare poate exista?

Fiecare Crăciun îl petreceam ală-
turi de el. Făceam bradul împreună. 
El m-a învățat să înot. M-a dus în 
toate concediile pe care le-a avut. 
Mi-a mai spus că respectul ți-l pierzi 
o singură dată deși îl câștigi într-o 

viață de om. Orice aș fi făcut, tot 
m-ar fi iubit. Necondiționat. Așa era 
el. Nu aștepta nimic și, în schimb, 
oferea totul.

Ultima dată am vorbit cu el la 
telefon destul de scurt și l-am cam 
repezit. Mă întreba ce-am mai scris, 
cum mai e pe la job, ce-am mai făcut, 
și știu c-am răspuns monosilabic, cu 
bine, da, o să vin, ne vedem.

Apoi mi-a sunat telefonul pe 
la cinci dimineața și mi-am dat 
seama imediat că s-a întâmplat o 
nenorocire.

- A căzut tata în Bibliotecă, mi-a 
zis tatăl meu. Și-atunci am știut. 
Pur și simplu. Și nici n-am mai în-
trebat nimic.

Mi-am adus aminte că-mi spu-
nea – citând din Sartre – când se 
simțea rău, că va muri în Bibliotecă 
și că nu există o despărțire mai 
înălțătoare de lumea asta. Era o 
după-amiază obișnuită și lucra la 
biroul său la o antologie de scriitori 
sălăjeni, partea a doua, când i s-a 
făcut rău.

Nu ne-am mai văzut niciodată.
Pe 12 iunie a murit, iar pe 15 iu-

nie, dată care coincide cu moartea 
lui Mihai Eminescu, a fost înmor-
mântat.

Odată cu el s-a dus o lume.
Un gând bun pentru toată lu-

mea: Iubiți, fiți generoși și mai buni, 
fiindcă „suntem dreptunghiulare 
ecusoane pe pieptul unui veac de 
lut și nicicând atâtea Vezuvii n-au 
clocotit ca acum, deasupra unui 
Pompei nebun. Nicicând setea 
de scrum n-a fost mai vicleană, 
speranța mai vană”.
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Profesorul Iuliu Suciu – Omul 
cu carte, Omul pentru carte
Repere biografice. Iuliu Suciu 

s-a născut la 30 august 1938, în 
orașul Cluj și a decedat în 12 iunie 
2012. Tatăl Ambroziu Suciu a fost 
preot, iar mama, Ștefania Suciu, 
funcţionar. A urmat cursurile școlii 
primare la Stana, judeţul Cluj, cele 
elementare în orașul Gherla, iar 
cursurile liceale la Școala Normală 
Gherla (1951-1955). Absolvent al 
Facultăţii de Filologie – Istorie din 
cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” 
din Cluj (1962), Iuliu Suciu își 
dedică întreaga viaţă lecturii, cari-
erei didactice și vieţii literare din 
judeţul Sălaj. În anul 1969 a primit 
distincţia „Profesor evidenţiat” prin 
Ordinul M.E.I. 394/1969; a obţinut 
toate gradele didactice (gradul I, în 
1977). A activat ca profesor la șco-
lile generale din localităţile Stârciu și 
Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj, apoi la 
Școala Medie din Jibou (1962-1968). 
La înfiinţarea judeţului Sălaj a fost 
promovat inspector de specialitate 
în cadrul Inspectoratului Școlar 
Judeţean. În anul 1970 a ocupat 
prin concurs un post de profesor de 
limba și literatura română la Liceul 
Pedagogic Zalău, pe care a fost titu-
lar până la pensionare (2000). 

În cariera didactică a avut nu-
meroase responsabilităţi: director 
adjunct la Liceul Pedagogic din 
Zalău (1970-1978); director al 
Liceului Industrial nr. 1 Zalău 

(1978-1982); director adjunct al 
Liceului Industrial Nr. 5 Zalău (fos-
tul liceu pedagogic; 1982-1990); di-
rector al Școlii Normale „Gh. Șincai” 
Zalău (1990-2000). 

Activitatea didactică și li-
terar-știinţifică. Ca profesor, a 
obţinut cu elevii numeroase premii 
și menţiuni la fazele judeţene și na-
ţionale ale Concursului de literatură 
română „Mihai Eminescu”, precum 
și la sesiunile de referate și comuni-
cări pentru elevi. A condus cenacluri-
le literare ale elevilor din liceele unde 
a funcţionat; a contribuit la editarea 
unor reviste școlare.

În perioada funcţionării la Liceul 
Pedagogic (respectiv, Școala Norma-

?ileana Petrean-Păușan
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lă „Gheorghe Șincai”) din Zalău a 
coordonat activitatea de perfecţio-
nare a educatoarelor și învăţătorilor 
din judeţ, a condus lucrări pentru 
obţinerea gradului didactic I; a pre-
dat atât la liceu, cât și la Institutul 
Pedagogic Zalău cursuri de speci-
alitate și de metodica specialităţii; 
a susţinut cursuri și seminarii de 
„Limba română și literatură pentru 
copii” și „Metodica predării limbii 
române în învăţământul primar” 
în cadrul Colegiului Universitar 
Pedagogic Zalău, secţie a Facultăţii 
de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei 
de la Universitatea „Babeș-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (2000-2005). Din 
anul 1962 și până în 1990 a fost 
responsabilul cercului profesorilor 
de limba română din liceele sălăje-
ne. A activat ca secretar al Societăţii 
de Știinţe Filologice, Filiala Zalău 
(1962-1990). A fost redactor-șef al 
revistei „Silvania – cultură, culte, pa-
trimoniu” – serie nouă (2002-2004) 
și membru în colegiul redacţional al 
revistei „Școala noastră”.

A condus, în calitate de preșe-
dinte, activitatea Cenaclului literar 
judeţean „Silvania”, ce funcţionează 
pe lângă Casa de Cultură a Sindicate-
lor din Zalău (1978-1991; 1997 – și 
în prezent).

Profesorul Iuliu Suciu a fost pri-
mul primar al Municipiului Zalău de 
după Revoluţia din decembrie 1989 
(6 ianuarie 1990 – 6 iulie 1991), 
conduita sa etică, personalitatea și 
caracterul său, în ansamblu, fiind 
argumentele care l-au adus în această 
ipostază publică pe care a acceptat-o 
pentru o scurtă perioadă doar la 

insistenţele și convingerile că era 
cea mai bună soluţie a momentului. 

Pentru ansamblul activităţii 
desfășurate de-a lungul timpului în 
această urbe, în anul 2004 a primit 
din partea Primăriei Municipiului 
Zalău medalia „Credinţă Cetăţii”.

•	 A colaborat cu articole de 
specialitate, pedagogice sau de 
altă natură la revistele „Tribuna” 
(Cluj-Napoca); „Transilvania” (Si-
biu), „Silvania”, „Școala noastră” și 
„Caiete Silvane” din Zalău, precum 
și la ziarele judeţene „Năzuinţa” și 
„Graiul Sălajului”.

•	 A îngrijit (și prefaţat vol. II) 
două antologii de poezie și proză 
ale membrilor Cenaclului literar 
judeţean „Silvania”; două antologii 
de poezie și proză din creaţiile ele-
vilor de liceu premiate la Concursul 
literar organizat de Casa de Cultură 
a Sindicatelor și Cenaclul „Silvania”, 
ediţiile I – X (1995-2005), sub titlu-
rile „Zbor” (Editura Silvania, Zalău, 
2002) și „Zbor 2 – Viaţa la pachet” 
(Editura Silvania, Zalău, 2005).

•	 A contribuit, în calitate de 
lector și redactor de carte, la edita-
rea a numeroase volume de poezie 
și proză ale membrilor Cenaclului 
„Silvania” – Ion Piţoiu-Dragomir 
(10 volume); Silvia Bodea-Sălăjan 
(2 volume), Ileana Petrean-Păușan 
(un volum). 

•	 A publicat proză scurtă în 
antologia „Arpegii” (1970), tablete 
pe teme educative în revista „Școala 
noastră” și critică literară în revistele 
de cultură sălăjene. În 2005 i-a fost 
tipărită lucrarea de mare amploare 
„Limba română. Exerciţii și teste” 
(două părţi; Editura Silvania). 
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De 30 de ani, 

mentorul activităţii literare 
din judeţul Sălaj

-  Domnule profesor Iuliu Suciu, 
viaţa literară a municipiului Zalău, 
a judeţului Sălaj, în ultimă instanţă, 
este legată de numele D-voastră. Aţi 
fost și sunteţi președintele Cenaclului 
literar judeţean „Silvania”, cu mici 
întreruperi, de aproape 30 de ani. 
Faceţi, vă rugăm, un scurt istoric al 
Cenaclului și al activităţii acestuia.

-  „Actul de naștere” al Cenaclului 
literar judeţean „Silvania” consem-
nează ziua de 27 noiembrie 1977. 
Cenaclul a luat fiinţă în cadrul Casei 
de Cultură a Sindicatelor din Zalău, 
sub patronajul revistei „Tribuna” din 
Cluj-Napoca, prin scriitorii – deve-
niţi prieteni – Domiţian Cesereanu 
și Ion Lungu. Vreau să precizez că ce-
naclul prelua majoritatea membrilor 
unor formule cenacliste anterioare, 
care au funcţionat în cadrul Casei 
Orășenești de Cultură din Zalău și 
care, în perioada 1963-1968 s-au 
aflat sub conducerea eminentului 
universitar, „în dizgraţie” pe atunci, 
Petre Hossu. Ulterior, cenaclul a 
funcţionat pe lângă redacţia zia-
rului „Năzuinţa” (1968-1977), cu 
participarea majorităţii ziariștilor 
din redacţie: Nicolae Vereș, Valer 
Hossu, Adrian Velichi, Aurel Păușan, 
Eugen Teglaș, Ioan Buda, Ioan Lupa 
Crișan și alţii. Dacă-mi amintesc 
bine, în perioada respectivă, după 
retragerea lui Petre Hossu, mentori 
ai cenaclului au fost ziariștii Nicolae 
Vereș, Valer Hossu (el însuși proza-
tor, în prezent numele lui aflându-se 

pe mai multe cărţi) și Adrian Velichi.
Reorganizarea activităţii cena-

cliste s-a făcut din dorinţa de a oferi 
celor talentaţi un climat favorabil 
afirmării creaţiei literare, în diver-
sitatea formelor ei de manifestare, 
beneficiind de îndrumarea com-
petentă a scriitorilor din redacţia 
revistei clujene „Tribuna”, care au 
participat, mai bine de doi ani, la 
toate ședinţele cenaclului, iniţial 
lunare, apoi bilunare, cum de altfel, 
sunt și astăzi.

-  Încă de pe-atunci, cenaclul s-a 
impus în viaţa culturală a judeţului 
Sălaj – lipsit și pe vremea aceea de 
instituţii profesioniste de cultură – ca 
o veritabilă instituţie de cultură.

-  Așa este. În primul rând, reu-
niunile cenaclului s-au constituit 
într-un veritabil „atelier” în care, 
prin dialogul deschis, avizat, fără 
concesii în exercitarea actului critic, 
a fost sprijinită afirmarea celor în-
zestraţi cu har poetic și narativ. Apoi, 
aș remarca numeroasele suplimente 
literare ale unor reviste de cultură 
care au găzduit creaţii ale membrilor 
cenaclului: „Tribuna” (Cluj-Napoca); 
„Transilvania” (Sibiu), „Familia” 
(Oradea), „Luceafărul” (București), 
„Steaua” (Cluj-Napoca). Întâlnirile 
cu redactori din presa culturală și 
scriitori au fost benefice nu numai 
pentru membrii cenaclului, ci, în 
general, pentru iubitorii de cultură 
care aveau acces liber la toate mani-
festările noastre. Ne-au fost oaspeţi 
scriitorii Ioan Alexandru, Vasile 
Avram, Horea Bădescu, Augustin 
Buzura, Paul Everac, Romulus Guga, 
Alexandru Ivasiuc, Mircea Ivănescu, 
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Ion Maxim, Teohar Mihadaș (De 
la care eu am învăţat „Părinteasca 
demândare” – intervin eu; n.n.), Ion 
Mircea, Ieremia Negoiţă, Sânziana 
Pop, Nicolae Prelipceanu, Irina 
Petraș Poantă, Petru Poantă, Vasile 
Sav, Vasile Sălăjan, Aurel Rău, Va-
lentin Tașcu, Mircea Tomuș, Eugen 
Uricaru, Ana Blandiana, Tudor Vlad 
și alţii, desigur, care nu-mi vin acum 
în minte și-mi cer scuze. La frecven-
tele întâlniri ale cenaclului nostru cu 
cititori din orașele și satele judeţului 
au participat, nu de puţine ori, și unii 
dintre acești mari oameni de cultură 
și de litere, unele întâlniri organi-
zându-se din start în colaborare cu 
diferite filiale ale Uniunii Scriitorilor 
din România. Lansările de carte, 
șezătorile literare, în care invitaţii, 
scriitori consacraţi, și membrii cena-
clului citeau din creaţiile lor, urmate 
de dialoguri incitante cu auditoriul, 
erau deosebit de eficiente, adevărate 
evenimente culturale în spaţii în 
care mai tot timpul nu se întâmpla 
nimic…

-  „Urme”, mai vechi și mai noi, 
ale activităţii literare din cadrul Ce-
naclului „Silvania” sunt și diferitele 
plachete și antologii tipărite…

-  Creaţii ale cenacliștilor se 
regăsesc, într-adevăr, în diferi-
tele plachete publicate sub egida 
instituţiilor judeţene de cultură. 
Prima lucrare de referinţă este, 
însă, antologia de versuri și proză 
„Silvania”, tipărită în 1979 – selec-
ţie, prezentare și prefaţă Domiţian 
Cesereanu și Ion Lungu; a doua an-
tologie „Silvania” a fost tipărită în 
1990, eu îngrijindu-mă de apariţia 

ei. Cenaclul „Silvania” sub oblădui-
rea Casei de Cultură a Sindicatelor, 
patronul nostru, a iniţiat Concursul 
de creaţie literară pentru elevii de 
liceu, dotat cu premii frumoase în 
bani, în anul 2005 consumându-se 
cea de-a XI-a ediţie. Creaţiile mai 
tinerilor noștri colegi, liceeni, pre-
miate la ediţiile I-X ale concursului 
au fost adunate, tot prin grija Casei 
de Cultură a Sindicatelor, între co-
pertele a două antologii de versuri 
și proză: Zbor (Ed. Silvania, Zalău, 
2002) și Zbor 2 – Viaţa la pachet (Ed. 
Silvania, Zalău, 2005). 

-  Cum apreciaţi activitatea cena-
clului după ’90?

-  Aș începe concluzionând că 
până în 1990, reuniunile cenaclului 
au funcţionat și ca veritabile mo-
mente de respiro spiritual, fapt care 
a făcut ca la întâlnirile noastre să 
participe numeroși intelectuali din 
municipiul Zalău și judeţul Sălaj, 
dornici de a fi prezenţi, câteva ore, 
la o activitate scoasă de sub tirania 
manifestărilor mult prea impregna-
te de ideologie și politică. 

-  Paradoxal (sau nu?), după ’90, 
unii membri ai cenaclului s-au dedicat 
politicii (să-i amintim doar pe Ion Mol-
dovan, Ion Ardelean, Eugen Teglaș, 
Florin Horvath) sau au atacat, cei mai 
pragmatici, afacerile. Nu este o impu-
tare, desigur, ci o simplă constatare…

-  S-a produs, după revoluţie, o 
întinerire a cenaclului prin venirea 
unor absolvenţi ai învăţământului 
superior, buni cunoscători de li-
teratură, care și-au făcut ucenicia 
în cenaclurile literare studenţești. 
Alături de „veteranii” Viorel Mure-
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șan și Viorel Tăutan, să-i numim pe 
Valentin Meseșan, Marcel Lucaciu, 
Daniel Hoblea și alţii. De altfel, o pe-
rioadă chiar ei au condus cenaclul: 
Marcel Lucaciu (mai ’90 – decem-
brie ’95), iar regretatul profesor și 
poet Valentin Meseșan, în perioada 
ianuarie ’96 – septembrie ’97. Vreau 
să menţionez că secretari ai cena-
clului au fost, de-a lungul timpului, 
Adrian Velichi (1977 – 1978), Doru 
E. Goron (1978-decembrie 1989) 
și Daniel Hoblea (1990 – și în pre-
zent). Se poate afirma că după 1990 
activitatea cenaclului și-a îmbogăţit 
registrul manifestărilor, circa 20 de 
creatori sălăjeni publicându-și peste 
70 de volume de poezie, proză, cri-
tică literară, lucrări știinţifice etc., 
unii dintre ei devenind membri ai 
Uniunii Scriitorilor din România 
– Viorel Mureșan, Ștefan Goanţă, 
Sânziana Batiște. 

-  Multe din aceste cărţi le-aţi îngri-
jit D-voastră, domnule profesor Iuliu 
Suciu, în calitate de lector, redactor 
de carte, „argument de autoritate”, 
dacă vreţi…

-  Așa este și sunt onorat că s-a 
apelat la mine; M-am bucurat de 
fiecare carte pe care am îngrijit-o, ca 
și cum ar fi fost propria mea carte…

-  Avem, în sfârșit, și propria D-voas-
tră carte, Limba română. Culegere 
de exerciţii şi teste (două părţi, Edi-
tura Silvania), despre care vom vorbi 
altădată. Această carte este rezultatul 
îndelungatei D-voastre experienţe 
didactice. Convinsă fiind că pasiunea 
pentru literatură se conjugă perfect 
cu profesiunea D-voastră, aceea de 
profesor de limba și literatura română, 

v-aș întreba: există și în acest caz o… 
istorie? 

-  E o întrebare provocatoare… 
Una din primele mele amintiri din 
anii copilăriei este de-a dreptul 
nostalgică: imaginea părinţilor 
mei – tatăl meu, preotul Ambroziu 
și mama mea, Ștefania, funcţionară 
– stând la masă și citind la lumina 
unei lămpi, căci nici în casa parohi-
ală nu aveam decât, vorba poetului, 
„afumate triste felinare”… Aici a 
prins rădăcini dragostea mea pen-
tru lectură și dorinţa de a citi. Mai 
apoi, școala – la diferitele ei niveluri 
– a consolidat pasiunea lecturii. Îmi 
aduc aminte că în timpul vacanţelor 
„pierdeam” nopţi în șir citind tot 
ce-mi venea în mână… Fără dis-
cernământ. Dirijarea lecturii mele, 
ca să zic așa, i-o datorez dascălului 
meu de română de la Școala Norma-
lă din Gherla, profesorul de excepţie 
Ioan Apostol Popescu, devenit apoi 
universitar. Lui îi datorez, de altfel, 
și cariera mea de profesor de limba 
și literatura română, deoarece mi-a 
cultivat această dorinţă fără osten-
taţie, cu persuasiunea unui dascăl 
și om cu har. Desigur, Facultatea de 
Filologie, urmată la Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
a adăugat pasiunii mele pentru 
lectură și „știinţa lecturii”. Dacă 
adaug plăcerea de a lucra cu elevii 
mei, de-a lungul anilor la fel de in-
tensă, nevoia interioară și obligaţia 
pe care ţi-o dă, să zicem, conștiinţa 
profesională de-a fi tot timpul la 
curent cu noutăţile în literatură, 
atunci pot spune că și profesiunea 
de dascăl de română și bucuria lec-
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turii au fost pentru mine un mod 
de a trăi fericit. 

-  De-a lungul unei cariere didactice 
prodigioase, un număr însemnat de 
ani l-aţi dedicat Liceului Pedagogic, 
respectiv, Școlii Normale „Gheorghe 
Șincai” din Zalău, ca profesor, director 
adjunct și director. Știm că aţi lucrat 
în acest liceu de la înfiinţarea lui, până 
la pensionarea din anul 2000. Prezen-
taţi-ne câteva date în acest sens.

-  Am fost numit director adjunct 
la 1 septembrie 1970, calitate în 
care am funcţionat până în anul 
1978, când am fost numit, prin 
detașare, director la Liceul Nr. 1 
(astăzi Grupul Școlar „Al. Papiu 
Ilarian”). În anul 1982 m-am întors 
la catedră – între timp, Liceul nr. 5 
se transformase din pedagogic în 
industrial –, fiind numit din nou 
director adjunct, calitate pe care 
am păstrat-o până în 1990. În baza 
memoriului și la insistenţele mele, 
liceul a redevenit, în anul școlar 
1990-1991, liceu pedagogic și 
până la pensionare, în anul 2000, 
am îndeplinit funcţia de director 
al acestei școli. Dorind să dăm 
personalitate liceului, am propus 
drept patron spiritual pe marele 
istoric și om al școlii Gheorghe 
Șincai, al cărui bust l-am amplasat 
în curtea școlii, chiar la intrare; 
din primul an de directorat, am 
instituit sărbătoarea școlii, sub 
genericul „Zilele Școlii” – o amplă 
manifestare care îmbină activităţile 
cultural-artistice, știinţifice, sporti-
ve și care a devenit de la an la an mai 
bogată, mai interesantă, eficientă 
și de ecou. 

Înţelegând importanţa învă-
ţământului preșcolar, am realizat 
împreună cu Inspectoratul Școlar 
Judeţean demersurile necesare 
pentru înfiinţarea la Zalău a Co-
legiului Pedagogic de institutori, 
sub patronajul Universităţii „Babeș 
Bolyai” din Cluj-Napoca. Aș mai 
aminti împlinirea unui vis vechi al 
profesorului de limba și literatura 
română, acela ca profesorii și elevii 
acestui liceu să aibă o bibliotecă 
funcţională, cu un spaţiu corespun-
zător, o sală de lectură și un fond de 
carte cât mai bogat. 

-  Învăţământul românesc, ca și 
alte domenii ale vieţii sociale, se află 
într-un proces de schimbare, de refor-
mă, dacă vreţi să-i zicem așa. Cum 
apreciaţi acest moment?

-  La această întrebare voi răs-
punde scurt, și nu pentru motivul 
că sunt pensionar, deoarece eu 
lucrez încă la clasă și, deocamdată, 
nici nu concep că aș putea trăi în 
afara școlii. Intrarea în Uniunea Eu-
ropeană presupune sincronizarea 
învăţământului românesc cu acela 
din ţările dezvoltate ale Europei. 
Am pornit-o bine, dar pe parcurs 
am cam deraiat… Se potrivesc 
foarte bine cuvintele personajului 
Iona, din piesa cu același titlu a lui 
Marin Sorescu, care-mi vin acuma 
în minte: „Am pornit-o bine. Dar 
drumul, el l-a greșit. Trebuia s-o ia 
în partea cealaltă. (…) Răzbim noi 
cumva la lumină!”

 (Ileana Petrean-Păușan, Gânduri 
pe rotativă, Editura Silvania, Zalău, 
2011, pp. 143-151)
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În acest an, mai mult ca nicio-
dată, mi-aș fi dorit să îi spun Dom-
nului Suciu, la final de vară, „La 
mulţi ani!”. Mai mult ca niciodată 
pentru că, la sfârșit de primăvară, 
la ora 7,50 a.m., m-a sunat și, cu 
o evidentă îngrijorare în glas, m-a 
întrebat: „Ai ajuns la școală?” Am 
infirmat scurt. A răsuflat ușurat. A 
vrut să fie primul care să-mi spună 
„La mulţi ani!”. Sau măcar primul 
dintre colegi…

Mi-aș fi dorit să fi putut scrie 
despre această minunată întâmpla-
re a fiinţei mele – care a fost Dom-
nul Suciu – în numărul omagial. 

Nu am putut. M-am recunoscut în 
mărturisirile tuturor celor care au 
fost, în acel moment, mai puternici 
decât mine, dar asta nu m-a făcut 
să trec mai ușor peste ceea ce a în-
semnat pentru mine. Nu m-a făcut 
să trec mai ușor și nici să cred că pot 
să-nvăţ că oamenii mor câteodată. 

Nu l-am cunoscut pe Domnul 
Suciu nici ca director, nici ca profe-
sor cu „normă întreagă”, nici măcar 
ca „primar fără arginţi”, imediat 
după evenimentele din 1989. L-am 
cunoscut abia în iunie 2000, când 
îmi place să cred că am făcut un 
simbolic schimb de generaţii pe care 
l-am simţit mereu ca pe o obligaţie 

„De la o vreme, 
omul e suma amintirilor”

?Carmen ardelean
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morală majoră: dumnealui tocmai 
se pensionase, iar eu îmi începeam 
cariera didactică în Zalău, la liceul al 
cărui destin fusese definitiv marcat 
de prezenţa Domniei Sale, în calita-
te de director, dar și de dascăl. 

Cu toate acestea, îi datorez mul-
te Domnului Suciu: permanentele 
încurajări în cariera didactică, ac-
cesul neîngrădit la impresionanta 
bibliotecă, lectura primelor poeme 
în cadrul Cenaclului „Silvania”, 
participarea la prima ediţie a Zilelor 
Caietelor Silvane sau la Festivalul 
„Primăvara Poeziei”. Mai presus de 
toate, îi datorez însă faptul că ceea 
ce scriam la vremea aceea, ceea ce 
gândeam, dar nu scriam, ceea ce 
știam că pot scrie, dar nu așterneam 
pe foaie din teama pe care neputinţa 
autoevaluării ţi-o dă, nu a rămas 
departe de ochii dumneavoastră, 
ai cititorilor. Scriu astăzi pentru că 
într-un 1 Decembrie, după ce am 
citit în cancelarie un text ce-mi apar-
ţinea, a venit la mine și mi-a spus cu 
o siguranţă care m-a speriat și m-a 
obligat deopotrivă: „Tu trebuie să 
vii la Cenaclu! Fetiţo, tu ai talent!”. 

Un an mai târziu, când a trebuit 
să organizez activităţi pentru Săp-
tămâna Învăţământului Sălăjean, 
primul la care m-am gândit a fost 
cel pe care unii îl consideră men-
torul Cenaclului „Silvania”, alţii îl 
consideră un director și un profesor 
model, dar care, pentru mine, e 
Omul, este Etalonul. Nu mi-a refu-
zat atunci îndrăzneaţa idee a unui 
interviu filmat, iar plăcutul răgaz de 
o oră pe care ni l-am permis atunci 
e, astăzi, mărturia faptului că ne-a 

unit mai mult decât meseria de 
învăţător pe care o aveam amândoi 
la bază sau cea de profesor de limba 
și literatura română care ne-a împli-
nit. Ne-au unit un mod de a gândi 
și niște principii pe care Domnul 
Suciu le-a strecurat (sau le-a scă-
pat?) în interviul pe care a avut 
plăcerea să mi-l acorde la sfârșitul 
unei toamne târzii. 

Dar lucrurile nu sunt mereu 
drepte pe lumea aceasta. Domnul 
Suciu a murit înainte de a-și vedea 
volumul de aforisme, maxime, cu-
getări la care a muncit ani în șir. Am 
gândit atunci, la cea mai tristă lan-
sare de carte la care am participat, 
că, dacă acel interviu nu ar fi fost, o 
„samă de cuvinte” care au fost rosti-
te în numeroasele noastre discuţii, 
mai mult sau mai puţin aforistic, 
s-ar fi pierdut, căci spunea Domnul 
Suciu la începutul interviului: „De la 
o vreme, omul e suma amintirilor. 
Ce-și aduce aminte, atâta există”.

Nu am simţit că e momentul 
să transcriu, în întregime, acel 
dialog-interviu care schiţează, în 
55 de minute, biografia unui Om. 
Ca să fiu sinceră, nu am putut. 
Am crezut că e mai bine, în acest 
moment, să scriu o „addenda” la 
volumul pe care Domnul Suciu nu 
a mai apucat să-l vadă. O schiţă de 
portret, marca Iuliu Suciu, pe care 
autorul nu ar fi avut curajul să o dea 
tiparului, căci responsabilitatea pe 
care simţea că o are în faţa cuvân-
tului scris l-a făcut să se caute în 
afirmaţiile altora, deși, după cum 
veţi putea citi mai jos, nu i-a lipsit 
nimic din ce îi trebuie unui scriitor, 



15

unui critic de nota zece. Transcriu, 
așadar, mai jos, zece afirmaţii ale 
unui om de nota zece, zece afirmaţii 
în care mă regăsesc și care ne vor 
aminti tuturor celor care l-am cu-
noscut și l-am respectat, l-am iubit 
și-l mai plângem încă de cel căruia, 
cu deosebită preţuire, îi spuneam 
„Domnule Profesor”.

1. „Întâi și întâi a fost cartea, 
plăcerea lecturii.”

2. „Toată viaţa mi-am dorit să 
lucrez într-un liceu pedagogic” 
(printr-o coincidenţă ciudată, anul 
morţii Domnului Suciu coincide cu 
anul în care Liceul Pedagogic „Gh. 
Șincai” Zalău a devenit, printr-un 
ordin ministerial pe care îl consider 
nedrept și absurd, Liceul Teoretic 
„Gh. Șincai” Zalău).

3. „Dacă m-ar întreba cineva ce 
drum aș urma, dacă ar fi să o iau de 
la început, aș răspunde fără urmă de 
îndoială că aș urma același drum.”

4. „Munca de profesor mi-a fost 
temelia.”

5. „Ca profesor de literatură, am 
avut cele mai mari obligaţii, dar și 
cele mai mari frământări.”

6. „Oare literatura trebuie să fie 

învăţată? Nu predarea literaturii, ci 
cultivarea unor sentimente... Cum 
se ajunge? Să caute și colegii mei. 
Căutarea este farmecul acţiunii 
respective.”

7. „A diseca o operă literară ca 
pe un cadavru e echivalentul unei 
blasfemii.”

8. „Dascălul ideal este o Fată 
Morgana.”

9. „O școală fără istoric, fără 
tradiţie e o școală ca ciulinii Bără-
ganului, e o școală care nu există!”

10. „Nimic din ce am făcut, nu 
este rezultatul muncii mele, ci al 
muncii cu oamenii.”

Și pentru că mie și Domnului 
Suciu ne plăceau atât de mult para-
frazările, aș încheia cu o... parafrază 
la parafrază. La întrebarea mea: 
„Cum e dascălul din ziua de astăzi?”, 
Domnul Suciu mi-a răspuns, râzând 
amar: „Dascălul din zilele noastre 
e un om năcăjit”. Și câtă dreptate 
avea… Da, Domnule Suciu, dascălul 
care sunt e, din 12 iunie 2012, un 
om năcăjit. 

(în Caiete Silvane, nr. 93, 
octombrie 2012, pp. 5-6)
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Despre domnul Iuliu Suciu am 
auzit înainte de a-l cunoaște. Asta 
se întâmplă cu legendele! Sora mea, 
Maria, elevă a Liceului Pedagogic 
la acea vreme (1969-1974) ne po-
vestea, iar noi (eu și soră-mea mai 
mică) ascultam cu sufletul la gură, 
despre liceu, profesori, colege... 
Era perioada în care, pentru noi 
cel puţin, profesorul reprezenta 
depozitarul atâtor informaţii inac-
cesibile muritorului de rând, încât 
îl priveam, fără exagerare, ca pe o 
icoană... Un nume revenea cu insis-
tenţă în discuţie: Domnu` Suciu. De 
o înţelegere, empatie și politeţe de-
săvârșite. Auzi tu, Profesorul să-ţi 
spună „domniţă”! Să nu ameninţe, 

să nu certe, să nu pedepsească...
...Faţă către faţă l-am întâlnit 

la 18 ani, când profesorul meu de 
limba română Ion Piţoiu-Drago-
mir mi-a făcut intrarea în Cenaclul 
Literar „Silvania”: aveam de citit 
un grupaj de poeme. Emoţiile erau 
enorme, dar mă consola gândul că 
„șef”, adică președinte, era Domnu’ 
Suciu, și că voi scăpa „teafără” din 
faţa atâtor mărimi – participau, pe 
vremea aceea, și scriitori și critici 
din Cluj – Ioan Lung, Domiţian Ce-
sereanu ș.a., cenaclul fiind patronat 
de revista „Tribuna”...

Multe nu mai ţin minte, dar acea 
seară nu o voi uita, cred, niciodată!

Se pare că, dincolo de timidita-
tea aproape bolnăvicioasă ce mă ca-
racteriza și din cauza căreia am fost 

Primiți și lacrimile, 
dar și recunoștința!

?dina HorvatH
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apostrofată sever de regretatul poet 
și medic Ștefan Căprariu („mmm, 
mmm, mmm... ce dracu mormăi 
acolo? Deschide gura să auzim și 
noi!”), ce citisem le-a plăcut... Mult 
regretatul Domn Suciu (Lulu pen-
tru apropiaţi) a intervenit delicat: 
„Lasă, dom’ doctor, tânăra domniţă 
este la prima ieșire în lume. Se va 
obișnui!” În acest fel m-a făcut să ies, 
literalmente, de sub masa sub care 
mă ascunsesem, încercând să-mi 
stăpânesc lacrimile și jurându-mi să 
nu mai calc vreodată acolo...

Dar Providenţa a lucrat, astfel în-
cât de atunci până la sfârșit (sfârșitul 
la care nu te gândești deloc atunci 
când cineva sau ceva ţi-a devenit atât 
de familiar încât nu concepi lumea 
fără el) Domnu’ Suciu a devenit, 
pentru mine și soţul meu (și sunt 
convinsă că pentru toţi cenacliștii, 
cel puţin) parte esenţială a spiri-
tului... Dincolo de zilele consacrate 
întâlnirilor periodice ale Cenaclului, 
năvăleam peste domnia sa, la birou, 
după fiecare „capodoperă” scrisă, iar 
orele petrecute împreună căpătau o 
altă dimensiune, o „ieșire” din timpul 
vremelnic, o transcendere într-un 
spaţiu aproape sacralizat, locuit de 
cuvinte și imagini inefabile, de bu-
nătate și înţelegere, de speranţă, de 
nesfârșită comuniune, o adevărată 
Duminică! În felul acesta, orele de la 
„negru de fum”, unde munceam eu 
și soţul meu, constrângerile cauzate 
de atmosfera concentraţionară din 
ţară, lipsurile cotidiene se estompau 
suficientă vreme încât să ne dea 
sentimentul libertăţii depline. Sau 
cel puţin, iluzia ei...

N-am simţit niciodată că l-am 
deranja, dimpotrivă: ne întâmpina 

cu un zâmbet luminos și larg, cu 
un fel de mirare blajină, cu bucu-
rie nedisimulată, de parcă nu ne 
văzuserăm de veacuri. Părea că se 
transformă în cineva care tocmai 
asta aștepta: să ne întâlnească!

Începusem să-i descifrez, din-
colo de cuvinte, expresiile feţei: de 
neîncredere, aprobare, mulţumire, 
confirmare, încântare... Nu de pu-
ţine ori i-am auzit numele rostit de 
câte cineva, întotdeauna la modul 
laudativ, umplându-mă de bucurie 
și încântare: ne cunoaștem! E bu-
cata de univers curată, neatinsă de 
zgura lumii acesteia, la care aveam 
acces direct... Eram privilegiaţi! 
Sunt convinsă că mulţi au simţit 
aceeași onoare că l-au cunoscut...

De o modestie rar întâlnită, în 
ciuda unei adevărate instituţii care 
era, și-a dăruit cu generozitate atâ-
tor elevi, atâtor semeni,  pasiunea 
pentru literatură, cultura multiplă, 
bunătatea imensă, sfaturile molco-
me și înţelepte, bunul simţ ieșit din 
tiparele cunoscute... O, Doamne... 
Când s-a întâmplat inevitabilul 
eram, din păcate, într-un spital, 
fiindu-mi imposibil să fiu prezentă 
la marea trecere... Am plâns toată 
ziua, regretând că nu i-am mărturi-
sit niciodată ce însemna cu adevărat 
pentru mine, pentru noi... Dar sunt 
aproape sigură că știa... Dacă nu, vă 
spun acum, Domnule Suciu, și vă 
repet: ne lipsiţi imens, lumea e mai 
stearpă, mai fără gust fără Domnia 
Voastră și nădăjduiesc să primiţi 
acolo, în lumină, și lacrimile, dar și 
admiraţia, mulţumirile și veșnica 
noastră recunoștinţă! Dumnezeu să 
vă așeze împreună cu îngerii!

Ne revedem acolo!
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Vine o vreme când mult încer-
cata corabie a vieții se apropie de 
țărmul liniștit, după ce străbătuse 
zări necunoscute, reușind să spargă 
„vânturile, valurile”. O întrebare 
răsare, tristă și frumoasă, pre-
cum soarele din mare: Cine te mai 
așteaptă, atunci, în port?

„Nu anii trec. Doar noi trecem 
prin ani” (spunea un bun prieten, 
plecat în lumea umbrelor). Ținând 
în mâini cârma învățământului pe-
dagogic sălăjean vreme de aproape 
patru decenii, domnul profesor 
Iuliu Suciu „a trecut prin ani”, 
consolidându-și pasiunea pentru 
lectură, risipindu-și deopotrivă 
sufletul bogat și marea energie, 
de dragul apostolatului la cate-
dră, întru dorința „creșterii limbii 
românești/ și-a patriei cinstire”.

Iarăși și iarăși, neajunsul cuvin-
telor mă înspăimântă. Oare pot ele 
să cuprindă, măcar în miezul lor, 
„o viață de om, așa cum a fost?” 
Însă merită încercat, fiindcă lungul 
drum al maestrului Suciu este pe 
cât de sinuos, pe atât de interesant.

Deslușind tainele literelor la lu-
mina unei lămpi din casa parohială, 
tânărul Iuliu Suciu va absolvi, ulte-
rior, școala Normală din Gherla și 
Facultatea de Filologie din Cluj-Na-
poca. După un răstimp la Jibou, în 
septembrie 1970, va poposi la Zalău, 
unde își va asuma – cu succes – o serie 
de responsabilități: director al Liceu-
lui Pedagogic (1970-1978), director al 
Liceului Industrial Nr. 1 (1978-1982), 
director adjunct al Liceului Industrial 

Nr. 5 (1982-1990), director al Li-
ceului Pedagogic (1990-2000). La 
toate acestea se mai adaugă multe 
atribuții (unele fără retribuții): res-
ponsabil al cercului profesorilor de 
limba și literatura română din licee, 
inspector școlar, primul și singurul 
primar „fără arginți” al municipiu-
lui Zalău (ianuarie-august 1990), 
președinte al Cenaclului Literar 
„Silvania” (începând din 1978) și, 
vorba maestrului, mă opresc aici, 
că-l aud pe nenea Iancu... „a nume-
roase comitete și comiții”. 

Fapt oarecum inevitabil, anul 
2000 i-a adus pensionarea și... 
„trecerea în rezervă”. Dar, domnul 
profesor Iuliu Suciu a continuat să 
le predea elevilor săi limba patriei, 
până în primăvara anului 2009, 
când un stupid accident l-a ținut 
departe de catedră.

Nu s-a putut despărți de școală, 
pentru că școala a fost, este și va fi, 
multă vreme, însăși viața lui. A fost 
pentru școală, pentru colectivul de 
cadre didactice a cărui coeziune a 
reușit să o păstreze intactă. Nu s-a 
putut despărți de elevi, pentru că 
elevii au fost, sunt și vor rămâne 
tot mai aproape de sufletul său. Lor 
le-a împrumutat ceva din spiritul 
său ultralucid, pasional, insuflân-
du-le acel respect – dus până la 
venerație – față de valorile culturii 
naționale și universale. Mai ales, 
din numele școlii Normale a reușit 
să facă un renume. I-a găsit un pa-
tron spiritual (Gheorghe Șincai), a 
inaugurat o tradiție (Zilele școlii, 
aflate la a XX-a ediție), a contribu-

Portret de dascăl
?Marcel luCaCiu
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it, decisiv, la realizarea monogra-
fiei Liceului Pedagogic „Gheorghe 
Șincai” – Zalău (1969-2009) și – 
fără să neglijeze domeniul literar 
– a publicat antologia Cenaclului 
„Silvania” (Poeți sălăjeni, Editura 
Silvania, 2007). Numele fostului 
director Iuliu Suciu este întipărit 
pe fiecare cărămidă a liceului. El 
rămâne un alt Manole; un Manole 
al nostru, al învățământului peda-
gogic sălăjean.

Corabia unei vieți dedicată, 
aproape în exclusivitate, carierei de 
dascăl se apropie de țărmul senin 
ca o zi de august. Pregătindu-se 
să treacă pragul celor 72 de ani, 
maestrul se află în plină activitate 
(are în lucru o culegere de Aforisme, 

cugetări, definiții, maxime) și, mai 
ales, nu e singur. Chiar dacă nu sunt 
zgomotoși, în port așteaptă zeci de 
generații, sute de elevi, învățători, 
educatoare și profesori. De ce ar fi 
trist „cel mai iubit dintre pămân-
teni”? și totuși...

Privind spre pânzele albe, spre 
valurile spumegânde ale mării, aș 
vrea să mai spun doar atât: Nimic 
nu-i mai presus ca OMUL care ați 
fost și sunteți! La mulți ani, cu 
sănătate, domnule profesor IULIU 
SUCIU! La fel ca întotdeauna, vă 
îmbrățișez cu toată inima... și dra-
gostea unui discipol.

 (în Caiete Silvane, 
nr. 66/iulie 2010, p. 43)

Un alt Manole*

?Marcel luCaCiu
Dincolo de zările albastre, când 

se oprește furtuna, în larg se insta-
lează calmul plat; valurile dispar ca 
prin farmec, iar marea nu mai are 
ondulații. O liniște deplină se lasă, 
atunci, peste tot și peste toate. Doar 

pescărușii se mai aud, uneori, iar 
clipele care trec sunt dureroase ca o 
despărțire amplă și irevocabilă.

Cu sufletul răvășit de o tristețe 
amară, mă gândesc la faptul că viața 
omului, a profesorului și a mentoru-
lui Iuliu Suciu a ajuns la această stare 
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de calm, de pace sufletească, iar în 
minte îmi vin cuvintele lui Sofocle: 
„În lume-s multe mari minuni/ Mi-
nuni mai mari ca omul nu-s!”

Cu siguranță, domnul Suciu a 
fost un astfel de om minunat; un 
om blajin, sensibil și delicat, dar mai 
ales un om care răspândea în jurul 
său atâta calm, atâta generozitate 
dezinteresată. Într-un cuvânt, un 
umanist veritabil, un îndrăgostit 
de cuvânt, de frumusețea limbii 
române, de universul cărții. Și dacă 
Borges doar își imagina paradisul ca 
pe o bibliotecă, Iuliu Suciu a trăit, 
efectiv, într-un asemenea paradis, 
în biblioteca lui înzestrată cu sute 
și mii de volume. La masa lui de 
birou, în vremurile bune, citea și 
scria, neîncetat. Drept dovadă sunt 
nenumăratele însemnări, prin dife-
rite agende, și fișele sale de lectură, 
fie pentru vasta lui cultură generală, 
fie pentru activitatea de la catedră.

Și e greu să rezumi, în câteva 
fraze, o activitate didactică de peste 
patru decenii. Ca profesor de limba 
română, Iuliu Suciu a îmbrățișat cu 
o imensă dragoste spirituală nume-
roase generații de elevi cărora le-a 
dăruit bucuria lecturii, le-a insuflat 
respectul față de „patria de litere și 
patria de pământ”, față de valorile 
culturii naționale și universale. Cu 
multă smerenie, a ars ca o lumânare 
pentru a-i lumina pe alții și a le sădi 
în suflet farmecul literaturii și acri-
bia limbii române. Îndelungatele lui 
eforturi, de multe ori sisifice, s-au 
întrupat în cei care astăzi sunt cadre 
didactice și s-au materializat într-o 
ingenioasă carte: Limba română. 
Culegere de teste și exerciții (Editura 

Silvania, Zalău, 2005, vol. 1-2). Dacă 
Biserica e catedrala credinței, Școala 
este, în schimb, catedrala culturii, iar 
ca fiu de preot, domnul Suciu a știut 
foarte bine acest lucru. În calitate de 
director al Liceului Pedagogic din 
Zalău (1990-2000), a găzduit prima 
clasă cu profil teologic și a revigorat 
învățământul pedagogic sălăjean 
prin reînființarea claselor cu dublă 
specializare (educatoare-învățători). 
Realizările directorului Iuliu Suciu 
au fost pe cât de multe, pe atât de 
importante: a transformat fostul 
Liceu Industrial Nr. 5, mai întâi în 
Școala Normală, apoi în prestigiosul 
Liceu Pedagogic căruia i-a atribuit 
numele marelui cărturar ardelean 
Gheorghe Șincai; a inaugurat Zilele 
Școlii; a contribuit la elaborarea 
monografiei Liceului Pedagogic 
„Gheorghe Șincai” (1969-2009). 
A trăit epuizându-și energia și sa-
crificându-se, multă vreme, pentru 
Școală, pentru renumele Liceului 
Pedagogic încât se poate spune, fără 
să greșim, că Școala a fost dintot-
deauna adevărata lui iubire. Pentru 
noi, cei care mai credem în apostolat 
sau în nobila misiune a Domnului 
Trandafir, profesorul Iuliu Suciu 
rămâne un alt Manole, un Manole 
care, desăvârșindu-și creația, s-a 
zidit pe sine însuși, până la ultima 
cărămidă, în numele Școlii și numai 
de dragul ei.

Nu în ultimul rând, destinul 
domnului Iuliu Suciu s-a îmbinat, 
firesc și armonios, cu destinul Ce-
naclului literar „Silvania”, cenaclu pe 
care l-a înființat, într-o zi de 27 no-
iembrie 1977, și al cărui președinte 
a fost aproape trei decenii. Cu harul 
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Fără îndoială, în vremurile pe 
care le trăim – indignați sau blazați – 
e tot mai greu să găsești un refugiu, 
dincolo de vâltorile vieții sociale, 
politice ori economice. Intrigat de 
pragmatismul excesiv, am numit, 
cândva, aceste vremuri furajere, 
pentru că ne-am obișnuit – cel 
puțin în ultimii douăzeci de ani! – 
să ne hrănim cu toate efemeridele 
mass-mediei, cu toate nimicniciile, 
răutățile și „micile scandaluri” ale 
cotidianului devenit, peste noapte, 
un maidan cu orgolii. Ne-am lăsat 
prea ușor copleșiți de gâlceava lumii, 
uitând că mândria e primul dintre 
păcate; uitând că, pe lângă pâinea 
(străină și amară) dată vremelnicu-

său de a vedea dincolo de cuvinte, de 
a întrezări firul de aur din balastul 
literar, Iuliu Suciu s-a dovedit men-
torul multor tineri talentați pe care 
i-a călăuzit și încurajat, în drumul 
lor spre Parnas. Sub patronajul lui, 
s-au petrecut magnifice seri litera-
re, memorabile lansări de carte ori 
întâlniri cu scriitori reputați ce s-au 
arătat surprinși de efervescența 
și emulația spirituală, de calitatea 
poemelor sau a prozelor citite de 
membrii Cenaclului. Antologia Poeți 
sălăjeni (Editura „Silvania”, Zalău, 
2007), cele 17 ediții ale Concursului 
de creație pentru liceeni organizate 
cu sprijinul Casei de Cultură a Sin-
dicatelor și seria antologiei Zbor, 
cuprinzând scrierile premiate, sunt 
doar câteva mărturii ale unei intense 

activități pe tărâm literar. În mo-
mentul când s-a prăbușit la masa lui 
de scris din paradis, maestrul Suciu 
aștepta să-i apară, la Editura „Caiete 
Silvane”, o substanțială culegere de 
Aforisme, cugetări, definiţii, maxime 
și pregătea o nouă antologie a Ce-
naclului „Silvania”. Timpul n-a mai 
avut răbdare cu omul născut pentru 
a dărui lumină, cu devotatul om al 
școlii, cu extraordinarul mentor din 
Țara Silvaniei.

Vom trece, însă, prin ani, păs-
trându-i aceeași dragoste mare, 
purtându-l în suflet și în gând ca pe 
o amintire frumoasă. Adio, domnule 
profesor Iuliu Suciu. Drum bun spre 
lumea Muzelor…

*Necrolog, 15 iunie 2012, Zalău

Un compendiu rafinat*

?Marcel luCaCiu
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lui nostru trup, mai avem nevoie și 
de o hrană spirituală pentru suflet. 
Și de unde poate fi luată o asemenea 
hrană, dacă nu din cărți? 

Desigur, încăpute pe mâna citi-
torilor, cărțile își au soarta lor (spu-
nea un scriitor latin, cvasiuitatul 
Terentianus Maurus), dar această 
soartă se confundă, deseori, cu 
însăși soarta autorilor. Pentru Iuliu 
Suciu, profesorul de limba română 
și mentorul Cenaclului literar „Sil-
vania”, cărțile au reprezentat o altă 
dimensiune a realității, iar bucuria 
lecturii i-a însoțit și întregit propria 
existență. Contemplând farsele 
politice și spectacolul vieții, cu o 
detașare moromețiană (în fond, 
și el a fost un independent!), Iuliu 
Suciu s-a refugiat în lumea cărții, 
dedicându-și timpul deopotrivă 
școlii și lecturilor pe cât de fidele, 
pe atât de lucide, materializate 
fie în numeroase adnotări, fie 
în „tablete de dascăl” ori scurte 
comentarii critice. Rezultatul ani-
lor de ucenicie – ani petrecuți în 
singurătatea și măreția liniștită a 
bibliotecii personale! – este mo-
numentala antologie de Aforisme, 
cugetări, maxime (Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 2012, 593 p.) ce 
se constituie într-un fascinant și 
incitant periplu livresc. Nota care 
precedă acest rafinat compendiu 
al lecturilor esențiale dezvăluie 
marile iubiri ale maestrului (cartea 
și lectura), imuabila lui profesiune 
de credință, dar și descoperirea 
treptată a sinelui ce re-trăiește – 
simultan cu actul lecturii – nu doar 
o gamă variată de stări sufletești, ci 
și strania senzație a transfigurării 

eului (Eu este un altul, cum ar spune 
Arthur Rimbaud): „Plăcerea lecturii 
a reprezentat o constantă a întregii 
mele vieți. Am iubit cartea, lectura. 
Lumea cărților a fost, pentru mine, 
adeseori mai reală decât realitatea 
însăși! Am realizat o lectură nu ne-
apărat sistematică, ci, mai degrabă, 
în funcție de accesul la carte. Citind, 
am simțit nevoia să rețin din cărți 
câte un gând, o definiție, o cugetare 
și să le notez pentru aduceri-amin-
te. Și astfel s-au adunat caietele 
cu extrase din autori aparținând 
unor timpuri diferite, dar creatori 
de ziceri memorabile. Recitindu-le 
astăzi, am impresia că parcurg un 
roman despre un personaj ce-și 
mărturisește credințele, îndoielile, 
bucuriile, suferințele, certitudinile 
și incertitudinile sale. E un perso-
naj donquijotesc, îndrăgostit de 
Dulcineea lecturii”. Nu în ultimul 
rând, aceeași Notă este menită și 
să ofere câteva detalii cu privire 
la organizarea vastului material, 
la scriitorii antologați, la selecția 
textelor, la intențiile autorului 
ori la finalitatea unei astfel de în-
treprinderi. În esență, precizările 
acestui excepțional colecționar de 
idei sunt tot atâtea dovezi ale unui 
spirit meticulos, înzestrat cu acri-
bie, cu moderație și – mai ales – cu 
un pronunțat simț al echilibrului: 
„Multe din aforismele, cugetările, 
maximele notate aparținând unor 
autori români sau străini, nu au fost 
selectate pentru această antologie, 
mai ales în cazul unor scriitori 
cărora li s-au dedicat culegeri, în 
colecția Cogito a Editurii Albatros 
(Eminescu, Sadoveanu, Călinescu, 
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Camil Petrescu, Balzac, Victor 
Hugo, Antoine de Saint-Exupéry, 
Montaigne, George Bernard Shaw, 
Voltaire, W. Shakespeare, N. Titu-
lescu ș.a.). Când, totuși, și astfel de 
autori sunt citați, ne-am străduit, 
pe cât posibil, să nu repetăm exem-
plele devenite clasice, în diferite 
culegeri. Intenția autorului a fost 
și aceea de includere în antologie 
a unor autori și scrieri mai puțin 
cunoscute sau aparținând unor scri-
itori mai apropiați de zilele noastre 
sau chiar actuali. Textele prezentate 
sunt extrase din lucrări diferite: 
memorii, jurnale, corespondențe, 
opere literare, materiale de presă, 
mai puține din texte lirice (…). 
În organizarea materialului, așa 
cum rezultă din sumar, am optat 
pentru criteriul alfabetic asociat 
cu cel tematic, chiar dacă sunt 
posibile unele nedumeriri privind 
grupările realizate, pe asocieri si-
nonimice, antonimice, sau câmpuri 
semantice. Bibliografia de la finele 
lucrării cuprinde autorii și operele 
din care s-au selectat textele, cu 
menționarea tuturor elementelor 
de identificare: autor, titlu, edi-
tură, an, localitate, traducător – 
când a fost cazul (…). Iubitorii de 
înțelepciune vor găsi în această cu-
legere aforisme, cugetări, definiții, 
maxime pe teme variate, capabile 
să le stârnească interesul și să-i 
determine la o clipă de meditație”.

Ar fi nedrept să nu apreciem, 
alături de sensibilitatea aparte și 
educația artistică viguroasă, tena-
citatea și eforturile sisifice ale unui 
lector împătimit, care zăbovește, 
pios, asupra numeroaselor și ilus-

trelor opere ale celor 331 de autori, 
selectând nu mai puțin de 4528 
aforisme sau maxime. Cum era și 
firesc, din tezaurul cercetat, asiduu, 
nu puteau lipsi cugetările despre 
carte: „Lectura unei cărți e un act 
intim ca îmbrățișarea și sărutul, și 
sărutările nu se dau pe stradă” (G. 
Călinescu, Aproape de Elada, p. 37); 
„Cartea e o făgăduială, o bucurie, 
o călătorie prin suflete, gânduri și 
frumuseți” (Tudor Arghezi, Scrieri 
XXVI, p. 59); „Să vorbești despre 
carte ca despre o ființă vie. Altmin-
teri, cum ai putea-o iubi? În fond, 
gândiți-vă ce se întâmplă cu cărțile: 
le dorim, le avem, ne bucurăm de 
ele, ne plictisesc, le părăsim, le regă-
sim, ne pierdem în ele, le îngropăm 
numele în adâncul nostru și, dacă e 
nevoie, îl uităm. Nu așa arată toate 
iubirile noastre?” (Gabriel Liiceanu, 
Declarație de iubire, p. 173).

Citind mii de pagini, cu o dra-
goste spirituală niciodată trucată, 
Iuliu Suciu ne impresionează prin 
capacitatea de a distinge esențialul 
de neesențial, prin dexteritatea 
alegerii dramului de aur din noianul 
literar, prin ordinea și simetria ilu-
minărilor lăuntrice. Substanțială și 
polivalentă, antologia de Aforisme, 
cugetări, maxime e deopotrivă o ple-
doarie pentru carte și o invitație la 
lectură, într-o lume în care – pentru 
un intelectual autentic – ultimul 
refugiu rămâne biblioteca; acest mic 
paradis terestru…

 
(în Caiete Silvane, 

nr. 93/octombrie 2012,
pp. 21-22)



24

Maestrul 
?Marcel luCaCiu

Se scurg din clepsidre, ne-
contenit, amintiri dintre cele 
mai dureroase, căci ele sunt și 
efigii ale unor prieteni dragi pe 
care, astăzi, îi mai pot zări abia 
în fotografii: Horia Ciovârnache, 
Valentin Dărăban, Doru E. Goron, 
Valentin Meseșan, Emil Cosma, 
Ioan-Viorel Bădică, Ioan Nemeș, 
Ioan Ardelean, Gheorghe Chende 
Roman, Daniel Hoblea. S-au dus în 
lumea umbrelor și s-au așezat, mai 
apoi, la masa tăcerii, într-o liniște 
absolută, ei și încă mulți alții ca ei, 
iar bolta cerului a devenit tot mai 
înstelată… Pe toți i-am prețuit și 
i-am admirat, într-un fel sau altul, 
pentru sufletul generos, pentru 
cultura vastă, pentru inteligența 
pătrunzătoare, căci fiecare trăia 
printre cărți și avea o personalitate 
inconfundabilă. 

Viața mea s-a intersectat cu 
toate aceste „suflete tari”, dar 
cel care mi-a influențat, pozitiv, 
adolescența și care mi-a redat elanul 
tinereții (după „sejurul” în Harghi-
ta) a fost un altul. Mai bine de un 
deceniu, am fost, mereu, în preajma 
lui, am muncit alături pentru școală 
(indiferent că ea s-a numit Liceul 
Industrial Nr. 5, Școala Normală 
„Gheorghe Șincai” sau Liceul Pe-
dagogic „Gheorghe Șincai” Zalău), 
am visat frumos amândoi și am dus 
împreună, până în pânzele albe, 
multe proiecte. O spun cu toată 
convingerea și dragostea unui dis-
cipol: în lumea prin care am trecut, 
el era Maestrul…

Au trecut zece ani de la plecarea 
celui care a fost Omul, profesorul 
de limba și literatura română și 
mentorul Iuliu Suciu. S-a întâm-
plat într-o zi de 12 iunie 2012, oda-
tă cu finalul unui an școlar în care 
vestea că Liceul Pedagogic „Gheor-
ghe Șincai” se va numi, din toam-
nă, pur și simplu, Liceul Teoretic 
l-a mâhnit și ea peste măsură, pe 
lângă multe altele. Poate că nu în-
tâmplător, data înmormântării lui 
(15 iunie) a coincis cu data morții 
marelui poet (Mihai Eminescu) 
și cu festivitățile de absolvire a 
elevilor din clasele a opta. Lucru-
rile dobândeau, astfel, profunde 
semnificații. Pe de o parte, ne pără-
sea un Om care timp de peste patru 
decenii luminase mințile multor 
generații cărora le vorbise, de la 
catedră, despre farmecul versului 
eminescian, despre neasemuita 
frumusețe și expresivitate a limbii 
române, despre valorile culturale 
perene ale poporului român. Pe 
de altă parte, prin absolvenții ei, 
învăluiți de lacrimi și flori, Școala 
sălăjeană se despărțea, astfel, de 
un mare dascăl, de un ctitor al 
învățământului pedagogic.

Maestrul Iuliu Suciu a zidit din 
temelii Liceul Pedagogic, precum 
un alt Manole, nu doar în calitate de 
profesor, ci și în calitate de director al 
acestei instituții (1990-2000). Multă 
vreme, s-a ocupat de perfecționarea 
educatoarelor și a învățătorilor din 
județul nostru prin intermediul 
unor cursuri și seminarii pe care 
le-a susținut: Literatura română, 
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Literatura pentru copii, Metodica pre-
dării limbii române în învățământul 
primar. De asemenea, a fost respon-
sabilul Cercului Pedagogic al profe-
sorilor de limba română din licee și 
secretarul Societății de Științe Filo-
logice – Filiala Zalău (1962-1990). 
Sunt doar câteva detalii biografice 
menite să contureze portretul unui 
dascăl îndrăgostit perpetuu de 
limba română; un dascăl pasionat, 
bonom și blajin, aidoma Domnului 
Trandafir. 

Pe lângă Omul care făcea totul 
spre binele și folosul celor din 
jur, pe lângă umanistul veritabil 
ce avea micul său paradis (bibli-
oteca), Maestrul a fost, timp de 
peste trei decenii, președintele 
Cenaclului literar „Silvania”, un 
cenaclu pe care l-a înființat, într-o 
zi de 27 noiembrie 1977. Cu seni-
nătatea lui olimpiană, s-a dovedit 
un mentor statornic pentru mulți 
tineri care au cochetat cu muzele 
și pe care i-a încurajat, fără rezer-
ve. Adevărate sărbători ale minții 
și ale inimii, neuitatele seri de 
cenaclu au reprezentat veritabile 
ateliere de creație, fiind adesea 
prilejul unor dezbateri pe teme 
culturale, dar și al unor lansări 
de carte sau întâlniri cu scriitori 
reputați. Beneficiind de sprijinul 
Casei de Cultură a Sindicatelor 
din Zalău și al Centrului de Cul-
tură și Artă al Județului Sălaj, sub 
patronajul domnului Iuliu Suciu 
s-au desfășurat 17 ediții ale Con-
cursului de creație pentru liceeni 
(concurs care, începând cu anul 
2012, îi poartă numele). Creațiile 
elevilor premiați au fost publicate 

în antologiile Zbor (2002) și Zbor 
2. Viața la pachet (2005), antologii 
îngrijite și prefațate de același 
împătimit filolog.

Nu în ultimul rând, Iuliu Suciu 
a fost și un publicist redutabil, 
fapt ce s-a putut remarca din Ta-
bletele de dascăl (rubrică pe care a 
susținut-o, ani la rând, în revista 
Școala Noastră – revistă pentru 
educație și cultură pedagogică), din 
colaborările la diferite reviste și 
cotidiane din județ (Silvania, Caiete 
Silvane, Năzuința, Graiul Sălajului) 
sau din afara județului (Tribuna – 
Cluj, Transilvania – Sibiu).

Chiar dacă a plecat dintre noi 
și lipsa lui e tot mai greu de supli-
nit, Maestrul Suciu ne-a lăsat, în 
schimb, o operă importantă ce stă 
sub semnul celor două instituții 
pe care le-a slujit, permanent, cu o 
dragoste egală – Școala și Cenaclul: 
Limba română. Culegere de teste și 
exerciții (Editura „Silvania”, Zalău, 
2005, vol. 1-2); Poeți sălăjeni ai 
Cenaclului „Silvania” (Editura „Silva-
nia”, Zalău, 2007); Liceul Pedagogic 
„Gheorghe Șincai” – Zalău. Monogra-
fie 1969-2009 (Editura „Silvania”, 
Zalău, 2009, coordonatori Iuliu 
Suciu și Codin Ciurean); Aforisme, 
cugetări, maxime – antologie (Editu-
ra Caiete Silvane, Zalău, 2012).

Știu că de la masa lui de scris, 
domnul Iuliu Suciu mă privește, 
în aceste clipe, și zâmbește, afa-
bil. La fel ca altădată, vreau să-l 
îmbrățișez, cu toată inima, și să-i 
spun: Maestre, nu v-am uitat! Vă 
port cu mine, pretutindeni, și, mai 
ales, mă bucur că am fost contem-
porani!...
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A XVIII-a ediţie a concursului de 
creaţie pentru liceeni, organizat de 
Casa de Cultură a Sindicatelor din 
Zalău și Cenaclul literar „Silvania”, 
a fost prima fără profesorul Iuliu 
Suciu, mentorul creatorilor – mari 
și mici – și prima ediţie „Iuliu Su-
ciu”, această competiţie a muzelor 
purtându-i de acum încolo numele. 
La festivitatea de premiere a fost 
invitată și doamna Valeria Suciu, 
soţia regretatului om de cultură, 
care a citit un grupaj de versuri din 
manuscrisele lui Iuliu Suciu, mai 
toate datate cu zeci de ani în urmă. 
Momentul a fost o plăcută surpriză 
nu numai pentru tinerii creatori 
liceeni, ci și pentru „bătrânii” din 
juriu și ceilalţi participanţi la acest 
eveniment literar. Știam că „Dom-
nul Suciu” – cum îi spuneam și îi 
mai spunem toţi – a cochetat cu 
poezia, mai ales în tinereţile sale, 
dar niciodată nu ne-a citit la cena-
clu sau în cercuri mai restrânse de 
prieteni din creaţiile sale. 

În 12 iunie s-a împlinit un an 
de când „a bătut în fundul lumii 
cineva” (îi plăcea metafora morţii 
la Arghezi...) și, deschizând ușa, 
Domnul Suciu a rostit asemenea 
marelui poet Lucian Blaga: „Din 
prag un gând se uită lung/ Să-l las 
în casă? Să-l alung?/ Avea-voi faţa 
nimănui/ asemenea pământului./
Cuvânt încerc-a se rosti/ Veni-va 
zi! Veni-va zi!/ Înmormântat în 

asta stea/ În nopţi voi lumina cu 
ea”... Și ziua a venit. Și s-a împlinit 
anul de când Iuliu Suciu luminează 
cu steaua lui... După parastasul 
organizat de familie la biserica din 
Porolissum, duminică, 16 iunie 
a.c., rudele și prietenii prezenţi 
au participat la slujba de sfinţire a 
mormântului lui Iuliu Suciu. Ne-a 
întâmpinat, alături de o mare de 
flori, o carte deschisă înveșnicită 
pe o cruce. Pe una din pagini, 
Epitaful citit de Valeria Suciu la 
ședinţa festivă de premiere a tine-
rilor creatori dintr-un caiet cu filele 
îngălbenite:  

Lasă rana să se adune
Și uitarea grea pe lume
Lacrima cuvintelor
În tăcerea pietrelor.
Am ales din manuscrisele lui 

Iuliu Suciu câteva poezii pe care 
vi le dăruim, informându-vă, 
totodată, că intenţia soţiei regre-
tatului profesor și om al cărţii este 
de a strânge toate creaţiile poe-
tice într-un volum. De asemenea, 
se află în pregătire pentru tipar 
o culegere de folclor semnată de 
Iuliu Suciu, precum și un volum de 
cugetări proprii. Cineva se va aple-
ca apoi asupra criticii și cronicilor 
literare adunate în cei 35 de ani 
cât a condus, cu mici întreruperi, 
activitatea Cenaclului literar „Sil-
vania”. Și cine știe ce mai urmează 
din „Lacrima cuvintelor/ În tăcerea 
pietrelor”...

Cartea de pe cruce
?ileana Petrean-Păușan 
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Iuliu Suciu, 

Postume

Când ești singur

Când ești singur
Porţi un dialog cu lumea întreagă
E însă ca ceaţa,
Dispari înăuntru ei
Și nu mai vezi începutul...
Te rătăcești.
De-o iei la stânga, la dreapta sau 
înainte
Ţi-e totuna.
Când ești singur drumurile ţi se 
deschid și închid
În aceeași fulgerare,
Încât împlinire rămâne doar dialo-
gul cu tine.

xxx

Cobor cu fiecare clipă
Mai aproape de vânt
De ploi și pământ
Oriunde sunt
Sunt cu mine singur

Fugind de fericire

Că-s toate doar durere
A spus-o Enkidu
Plăcerea e doar raza ce luminează 
sensul
Să curgem dar
Prin pustiul durerii
Fugind de fericirea ce-ar adânci-o încă.

Ploaia

Existenţa mi-e ca ploaia măruntă

Răbdată la început, urâtă mai pe 
urmă –
Plimbare spre o vreme căruntă.
Copilărie, tu, hrană săracă
Dihorilor mei ce rod să mă tacă!
Zilele mele sună la fel
Chiar dacă uneori fac zgomot de 
fiare:
Urlă în burlane, în tăblărie
Ploile mele, zilele mele...
De dugheană,
De prăvălie... 

xxx

Adânc respiră gândul
În nopţi cu lună plină
Atât de dese intersecţii
În drumul către zori!
Tămâia vorbelor ne-adoarme
Umblăm fantome
În căutarea castelului pierdut
Suntem dreptunghiulare ecusoane
Pe pieptul unui veac de lut.

xxx

Nicicând atâtea Vezuvii
N-au clocotit ca acum
Deasupra unui Pompei nebun
Nicicând setea de scrum
N-a fost mai vicleană
Speranţa mai vană
Ca acum.

Amintirile

Păstrăm amintirile
Ca durerea într-un picior amputat
Trunchi rămânem. Trunchi.
Mângâiem tot mai des dispărutele 
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membre
În carapacea singurătăţii
Doar amintirile.

Artă poetică

Dă-mi, Doamne, puterea
Să mă îmbrac din oceanul cuvin-
telor
Doar cu acelea care se mulează di-
rect pe gând.
Pe inimă, pe suflet,
Ascunde-mă în haina lor.

Pierdere

Acropole și-a pierdut acoperișul
Au rămas coloanele
Fiecare stâlp – o amintire...
Iată... a căzut tatăl meu.
Un stâlp... O amintire...
Iată... a căzut mama mea.
Un stâlp... O amintire.
Doi stâlpi căzuţi
Sufletul meu ca marea între ţăr-
muri
Până la o nouă cădere.

Cântecul lebedei

E puţin loc în lume
Pentru maiestatea lebedei
De aceea s-au creat rezervaţii...
Plutirea lor maiestoasă a devenit 
spectacol
Uneori pentru ca ele, măreţele,
Să-și încovoaie grumazul înspăi-
mântate
Pe lacuri artificiale

Se aruncă cu pietre
Însă trec dintr-un mal în altul
Cu demnitatea sieși cunoscută
Stârnind invidia amară
A celor ce-și răzbună neputinţa.

La moartea poetului 
Nichita Stănescu

Ninge, Nichita, ninge
Fulgi curg ca stropi de sânge
Lacrimi ale cerului ce plânge
Sania visului tău a pornit-o 
hai-hui
Și clopoţeii toţi au amuţit.
Haina ţi-e strâmtă
Desigur ţi-e frig...
Haide, Nichita, ia-mi mâna și 
strânge
Inimă tu nu mai plânge
Ninge, Nichita,
Tot ninge

Amurg

Ce ciudat e să știi
Că va veni o zi
Când totul și toate
Nădejde, iubire și ură
Scrise în cărţi, în Scriptură
Sau transmise din gură în gură
Vor amuţi...
În numele clipei ce va fi
Înălţaţi, oameni, inimile voastre
Pentru secunda fericire, tragică-n 
sfârșire.

Muntele Maria

Cărările sunt tot mai ascuţite
Fiul meu, iată muntele Maria
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Să nu zăbovim
Porunca pălmuiește
Ca apa mării digul în furtună
Nu-ţi fie ochii umbriţi
De geana plânsului sau fricii...
Chiar dacă urcăm împreună
Lama strălucește doar pentru 
mine...

xxx

Vreau pentru fiii mei
Un petec de pământ
Fără stocuri atomice
Un petec de pământ
Cu flori și fiinţe
Care să poată din când în când

Fără altare
Să laude pe cei
Ce au trecut, lăsând cu flori
Și animale păscând
Un petec de pământ.

Epitaf

Lasă rana să se adune
Și uitarea grea pe lume
Lacrima cuvintelor
În tăcerea pietrelor.

(în Caiete Silvane, nr. 102-103/
iulie-august 2013, pp. 35-37)

un om aprinde chibritul în luna septembrie
la marginea unei coli de indigo

anul acesta e absent ca un ochi într-o spărtură de nor

vine o viață în care bărbatul întins pe un pat alb
citește ziarul
femeia întinsă pe un pat alb clatină rândunele în munți

veniți în seara aceasta la marginea orașului
să construim o mie de scări
plângă pe ele doar floarea de urzică
poezia seamănă cu limba unui om îngropat în zăpezi
   

În golul ușilor
?viorel Mureșan

Memoriei lui Iuliu Suciu și timpului când ne-am cunoscut, eu 
scriindu-mi pe atunci Biblioteca de os.
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Unii oameni nu știu spune „nu” 
când li se cere să dea din timpul lor, 
din mintea și, mai ales, din sufle-
tul lor, drept care se împovărează 
cu grijile, dorinţele și problemele 
celorlalţi, trudesc pentru ei, neme-
najându-se în nici un fel și amânând 
împlinirea propriilor aspiraţii. Dom-
nul Suciu – cum îi spuneam cei care-l 
cunoșteam – era un astfel de om. 
Aveai nevoie de o selecţie riguroasă 
de texte pentru o carte? Apelai la 
Domnul Suciu. Îţi lipsea o prefaţă 
cu judecăţi de valoare pertinente 
care, de ce nu?, să crească valoarea 
cărţii tale? Apelai la Domnul Suciu. 
Cineva apropiat ţie avea nevoie de 
meditaţii sau cel puţin de testare la 
limba și literatura română pentru un 
examen foarte important? Apelai la 
Domnul Suciu. Și exemplele ar putea 
continua. Domnul Suciu nu putea 
zice „nu”, deoarece pentru dânsul 
toate acestea nu însemnau... risipi-
re, ci dăruire, investiţie benefică în 
oameni; „îmbogăţind” oamenii, Iuliu 
Suciu se îmbogăţea pe sine...

Și pe mine m-a îmbogăţit priete-
nia cu profesorul și omul de cultură 
Iuliu Suciu și îndrăznesc să cred 
că a fost, măcar în parte, întoarsă 
această prietenie... binefăcătoare 
care a durat mai bine de trei decenii. 
Ne-au apropiat ședinţele Cenaclului 
literar judeţean „Silvania”, al cărui 
suflet a fost până la capăt; ne-a 
apropiat, înainte de ’89, complici-
tatea în a procura, de sub tejghea, 
cărţile mari apărute, pe care, după 

lecturare, le comentam îndelung la o 
cafea. Iuliu Suciu citea enorm, după 
cum însuși mărturisește în prefaţa 
cărţii sale „Aforisme, cugetări, ma-
xime - antologie”: „Plăcerea lecturii 
a reprezentat o constantă a întregii 
mele vieţi. Am iubit cartea, lectura. 
Lumea cărţilor a fost, pentru mine, 
adeseori mai reală decât realitatea 
însăși! Am realizat o lectură nu ne-
apărat sistematică, ci, mai degrabă, 
în funcţie de accesul la carte.” Am 
avut bucuria să fiu redactorul acestei 
lucrări, ca de altfel și al altor cărţi: 
„Limba română. Exerciţii și texte”, 
vol. I-II (2005), „Poeţi ai Cenaclu-
lui Silvania” (2008), al volumelor 
„Zbor” cuprinzând creaţii ale elevilor 
– toate apărute la Editura Silvania a 
Direcţiei pentru Cultură de care mă 
ocupam. 

La rândul său, Iuliu Suciu a fost 
redactorul cărţii mele de poeme 
„Maci pe rotativă” (Ed. Silvania, Za-
lău, 2005), m-a sprijinit în realizarea 
revistei „Silvania”, serie nouă, sta-
tutul său de redactor-șef atrăgând 
colaboratori de valoare și garantând 
din start calitatea acestei publicaţii.  

Am încercat să surprind și să... 
imortalizez, într-un fel, complexa 
personalitate a profesorului și omu-
lui de cultură Iuliu Suciu într-o... 
galerie a personalităţilor culturale 
sălăjene, respectiv, în cartea mea de 
publicistică (documentare, intervi-
uri) „Gânduri pe rotativă” (Ed. Sil-
vania, Zalău, 2011), sub titlul „Iuliu 
Suciu – Omul cu... carte, omul pen-
tru carte”. Acesta a fost Iuliu Suciu.

Nobila... risipire
?ileana Petrean-Păușan 
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E posibil ca unii să considere ușor-in-
solit conceptul din titlu, știind că și 
prin rândurile de față comemorăm 
pe profesorul de literatură Iuliu Suciu.

N-am fi surprinși de opinia lor, 
gândindu-ne că omul de la catedră al 
cărui renume strălucește încă a fost re-
per în primul rând în mediile didactice.

Subiecții lui s-au remarcat ca 
participanți la sesiunile de comunicări 
pe teme literare, la concursuri județene 
și naționale în domeniu, unde au fost 
remarcați, menționați și premiați.

Îndrumați de profesorul Suciu, 
pentru mulți cuvântul măiestrit era 
sevă a existenței lor, ajungând redac-
tori în media, profesori, chiar nume 
de rezonanță în literatura actuală, unii 
devenind membri ai Uniunii Scriitori-
lor din România.

Datorită expertizei lui profesio-
nale, Iuliu Suciu a activat și în munca 
de îndrumare și control ca director de 
școală, inspector școlar de specialitate, 
dar și în administrația municipală, în 
toate remarcându-i-se opinii ce au fost 
îmbrățișate comprehensiv.

Așadar cei care „ar corecta” sin-
tagma din titlu și ar promova „dascăl 
de literatură” ar avea suficientă argu-
mentare.

Noi, însă, mai adăugăm un „stâlp” 
pentru sprijinirea titlului cu… „din 
literatură”.

Iuliu Suciu a fost printre inițiatorii 
formei instituționalizate a întâlnirii 
scriitorilor sălăjeni în cenaclul literar, 
care, astăzi, îi poartă numele.

În aceste întâlniri, realizate în 
ultimele decenii la Casa de Cultură 

a Sindicatelor Zalău, opiniile lui au 
devenit memorabile, fiind pertinente, 
edificatoare și stimulatoare pentru 
fenomenul literar din zonă.

A fost un avizat cunoscător al 
creațiilor scriitorilor de pe aceste 
minunate meleaguri ale Sălajului, 
despre cărțile ce s-au tipărit aici 
având comentarii unice, pe unele le-a 
prefațat, altora dedicându-le notații 
profesionale.

La întâlnirile cu reprezentanți no-
torii din mediile culturale, din scrisul 
românesc în special, prezența lui Iuliu 
Suciu a fost mereu remarcabilă…

Revenind, dacă n-am convins încă 
mai facem o senină încercare. 

Limbajul cărților semnate de el 
este elevat, conotativ, plastic, strălu-
citor, în bună parte emoționant, cum 
doar verbul literar reușește, din plin, 
să o facă.

Să adăugăm, tot din panoplia 
lui „din literatură” faptul că doar 
modestia prietenului Iuliu Suciu i-a 
obstrucționat intenția DE A PUBLICA 
literatură beletristică, așa cum și-a 
dorit cu obstinație.

Cunoscătorii, colegi, cunoscuți, 
discipoli, știu foarte bine că el a 
fost ÎN literatură – și rămâne! – cu 
tot ce a creat plastic în tărâmul 
cuvintelor-sărbătoare și așteaptă să 
fie tipărit, ca rod în înmiresmat viitor.  

Nu întâmplător, deci, și prin în-
semnările de față, omagiem, la un de-
ceniu de când se află în zona „literelor 
celeste”, pe intelectualul remarcabil, 
îndrumătorul cultural, profesorul de 
literatură, dar și pe DASCĂLUL DIN 
LITERATURĂ, Iuliu Suciu.

Dascălul din literatură
?ion Pițoiu-dragoMir
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Cine are de auzit…

De la Platon, care afirma că: 
„Educația este cel mai frumos dar 
pe care-l poate dobândi omul,” 
până la contemporanul nostru, 
scriitorul D. Almaș: „Nimic nu-i 
mai frumos, mai nobil decât me-
seria de profesor sau învățător, 
de grădinar de suflete umane, de 
călăuză a celor mai curate, mai 
pline de energie și de căldură su-
flete umane” – semnificația muncii 
dascălului este cunoscută…

Cu toate acestea se pare că asu-
pra complexității muncii sale nu 
există o viziune integratoare care 
să confirme, pe toate planurile, 

statutul dascălului în ansamblul 
unei societăți.

Este, credem, și motivul pentru 
care deși nu se pune la îndoială ro-
lul și locul acestei categorii sociale, 
nu se face pasul hotărâtor de la „a 
cunoaște” – la „a recunoaște” acest 
statut.

Cu decenii, în urmă, poetul 
nostru clasic, G. Coșbuc atrăgea 
atenția „lumii” asupra nevoii de 
a se aprecia slujitorul școlii prin 
suma muncii sale: „Nu se vede 
nimic de pe urma învățătorilor, 
strigă lumea. E părere. Fiindcă 
activitatea lor e împărțită într-o 
sută de direcții, rezultatele se văd 
puține, când le privești răzlețite. 
Suma tuturor e însă mare, și cine 
o cată cu bunăvoință și pricepere, 

Tablete de dascăl

?iuliu SuCiu
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o vede” (Prefață la Conferințe po-
pulare ținute de învățătorii rurali, 
Casa școalelor, Ediția a II-a, 1923). 
Iar contemporanul nostru, marele 
pedagog Robert Dottrens subli-
niază intensa solicitare pe care o 
presupune funcția de dascăl: „Nu 
poate fi dascăl adevărat numai 
câteva ore pe zi, numai cinci zile 
pe săptămână și mai puțin de pa-
truzeci de săptămâni pe an, ci în 
cea mai mare parte a momentelor 
care alcătuiesc existența sa, funcția 
solicitându-l până și în clipele vieții 
sale particulare.”

Cine are de-auzit … s-audă!

Tot despre educație…

Secvența întâi: Din înțe-
lepciunea chinezească…

Poveste: Cică odată, pe malul 
mării, un pescar este oprit de un 
cerșetor care îi cere un pește pentru 
că îi era foame. Pescarul îi răspunde: 
„Am să-ți dau peștele, dar mâine 
iar vei fi flămând. Mai bine te învăț 
cum se prinde peștele pentru că vei 
avea hrana asigurată pe viață.”

Transpuneți semnificația po-
veștii în planul procesului instruc-
tiv-educativ din școală și veți găsi 
un sfat înțelept pentru sensul ade-
vărat al muncii unui dascăl!

Secvența a doua: Ziaristul 
Juan Arias de la ziarul spaniol El 
Pais, într-un interviu luat teoloa-
gei germane Dorothee Sölle pune 
întrebarea:

- Cum ați explica unui copil ce e 
fericirea?

Răspuns: „Nu i-aș explica-o. I-aș 
oferi un balon ca să se joace.”

Transferați și în acest caz sem-
nificația răspunsului în dome-
niul muncii educative și veți 
înțelege multe din… eșecurile 
noastre!

Addenda la 
„Tot despre educație”…

Stau și mă gândesc adese-
ori la copilărie (vorba marelui 
humuleștean), la ceea ce vârsta 
aceasta presupune și mă întreb 
dacă noi, dascălii, nu cumva, din 
exces de zel, îi răpim vraja, o în-
cărcăm cu poveri care o îngenun-
chează, și în loc de joc, aripi și zbor 
îi oferim târârea prin labirinturi în 
care o așteaptă numeroase… paturi 
ale lui Procust!

Sunt gânduri care îmi vin mai 
ales când, cu diferite prilejuri, 
asist la grădiniță la activități care 
se transformă în… lecții cu o în-
cărcătură de muncă și informație 
excesivă!

Și-mi aduc aminte atunci de 
cuvintele „Sfântului preacurat 
al ghiersului românesc” (cum l-a 
numit T. Arghezi pe Eminescu) al 
cărui geniu se răsfrânge și asupra 
Pedagogiei!

Ascultați-l/citiți-l și meditați: 
„A îmbătrâni în mod artificial pe 
un copil, a răsădi plante fără ră-
dăcină pentru a avea grădina gata 
în două ceasuri, nu e progres, e 
devastare.”
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Era prin anul 2001. Aveam o fe-
reastră și în trecere pe la chioșcul 
din curtea liceului mi-am luat un 
sandvici, cu gândul să-l savurez 
liniștit în sala profesorală, care era 
mereu goală în timpul orelor. Ora-
rul școlii se dovedea a fi destul de 
bine lucrat. Am urcat cu pași mari 
scările, iar la intrarea în sala pro-
fesorală m-am oprit brusc. Dom-
nul director Iuliu Suciu era singur 
în sală. Stătea așezat pe un scaun, 
pe care-l trăsese probabil dintr-un 
lateral al plasamentului locuri-
lor cadrelor didactice. Cu mâinile 
prinse la subsuori stătea cu spatele 
la locul oficial al directorului, de-
grevându-l de atari sarcini venite 
de sus. 

De fapt, locul acesta, scaunul 
directorului, era ocupat foarte rar 
de către Iuliu Suciu și numai atunci 
când era musai să se așeze acolo. 
Niciodată n-a făcut caz de funcțiile 
pe care le-a deținut. Modestia și 
cumsecădenia lui erau puncte for-
te ale mentalului civic. Își iubea 
dascălii, indiferent de vârstă, dar 
parcă era mai atras de generația 
tânără, fiind un adevărat mentor, 
dar și un confident mai mult decât 
loial. 

Cum nu-l întâlnisem de câteva 
zile, m-am apropiat și i-am întins 
mâna, așezându-mă alături, chiar 
pe locul încă rezervat mie, în zilele 
în care aveam obligația de normă 
la catedră. Și-a întors puțin trupul 
greoi către mine și m-a întrebat, 

Într-o fereastră… 
cu Iuliu Suciu

?teodor SărăCuț-CoMăneSCu
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așa, ca și cum a trecut ceva vreme:

- Ce mai faci, maestre?
Folosea cuvântul „maestru” oa-

recum selectiv pentru cei pe care-i 
aprecia în mintea și sufletul lui, 
fie ca realizări deosebite în cariera 
didactică, și aici punea accent pe 
conotația pragmatică a cuvântului, 
sau când aprecia talentul cuiva în 
domeniul artei, el însuși fiind un 
evaluator desăvârșit, cu o intuiție 
aparte în evoluția unui individ. 

I-am spus că sunt destul 
de contrariat de atitudinea și 
motivația unor suspuși privind 
renunțarea la sintagma de „liceu 
pedagogic”, dar mai ales de trans-
formarea multora dintre ele în 
licee teoretice. În timp ce legam 
discursul nostru pe această temă 
îmi sună telefonul. Dau să-l închid, 
dar dl Suciu mă îndeamnă să răs-
pund. Convins că intervine cineva 
dintr-o școală cu vreo problemă, 
aștept ca interlocutorul să se pre-
zinte și să aflu care este problema. 
O voce baritonală, dar mai ales 
funcția și numele m-au ridicat in-
voluntar în picioare. Conversația 
a fost destul de scurtă și oarecum 
rezervată din partea mea. În timp 
ce vorbeam, dl Suciu și-a desprins 
mâinile de subsuori și se uita 
lung la mine, mirat fiind și el de 
reacția mea. Mă cunoștea ca pe o 
persoană calmă, sigură pe sine și 
care acționează numai în virtutea 
legitimității. După ce m-am lăsat 
ușor pe scaun, privirile noastre 
s-au întrepătruns, amândoi rămâ-
nând într-un suspans. Dl Suciu a 
rupt tăcerea:

- Ei, te-a sunat primul secre-
tar…?!

Întrebarea venea oarecum din 
cauza reacției mele, la care dl Suciu 
nu se aștepta, iar sintagma cu „pri-
mul secretar” era ca o glumă lega-
tă de experiența colectivă în fața 
unor vicisitudini încă nelichidate. 
Oarecum, cu o bucurie nedisimula-
tă, am răspuns cu o întrebare:

- Știți cu cine am vorbit? 
L-am lăsat pe dl director din 

nou în suspans, oferindu-i parcă 
posibilitatea să-mi mai pună în 
cârcă partidul, ministerul… Com-
pletarea dumnealui a venit cu tru-
isticul:

- Știu, dacă-mi spui?!
- Cu Augustin Buzura… 
Răspunsul era acum ca o re-

plică neașteptată și pentru dl Su-
ciu, cu toate că citise și cunoștea 
bio(biblio)grafia și eseul meu des-
pre parcursul cunoscutului scriitor 
din perioada 1960-1980. În timp 
ce-i spuneam că mi-a solicitat cinci 
exemplare pentru Fundația Cul-
turală Română, dl Suciu parcă în-
torcea ceva ca într-un malaxor, lu-
cru de care mi-am dat seama doar 
când, oarecum oftat, mi-a spus:

- Ce mi-ar fi plăcut să-l salut 
pe maestrul Buzura. La începutu-
rile cenaclului nostru „Silvania”, 
Augustin Buzura ne onora cu 
prezența. Eram și noi pe atunci 
parcă mai legați de revistele clu-
jene.

N-am mai apucat să întoarcem 
reforma învățământului „pedago-
gic” pe toate fețele pentru că a fost 
salvată de clopoțel. 
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Citesc și redactez materialele 
din acest supliment, scrise de cei 
care l-au cunoscut și l-au iubit pe 
Domnul Iuliu Suciu. Și plâng citind. 
Pentru că fiecare dintre aceste texte 
e încărcat de sentimente puternice 
și sincere, la adresa unui Om care 
nici nu putea inspira altceva. Înde-
plinesc o sarcină de serviciu plân-
gând. Pentru că l-am cunoscut și eu 
și l-am iubit. L-am cunoscut, poate, 
mai puțin decât ceilalți; pentru 
mine a fost doar președintele Ce-
naclului Silvania, pe care îl frecven-
tam, dar bunătatea și generozitatea 
lui nesfârșită, calmul, echilibrul de 
care dădea mereu dovadă m-au lovit 
de fiecare dată direct în suflet. 

M-a rugat și pe mine să îl ajut 
cu ceva o dată, voia să introduc în 
computer, din caietele sale, scrise 
ordonat de mână, volumul la care 
lucrase ani în șir, „Aforisme. Cu-
getări. Maxime. Antologie de Iuliu 

Suciu”, apărut postum la Editura 
Caiete Silvane. Am simțit că încrede-
rea sa mă onorează și am lucrat cu 
bucurie, împreună cu o altă colegă 
de cenaclu, Gabriela Barbur. Aș fi 
făcut orice ca să-i dau înapoi un pic 
din iubirea pe care o împărtășea el 
cu ceilalți, prin simpla lui existență.

De multe ori, dorința de a 
nu-l dezamăgi era singurul resort 
care mă determina să particip la 
ședințele de cenaclu. Și nu regretam 
niciodată, pentru că, indiferent de 
ce s-ar fi întâmplat acolo, prezența 
sa luminoasă liniștea și te făcea mai 
bun. I-o căutam, așa cum o caut 
pe aceea a unui duhovnic cu har, 
pentru că energia pe care o emana 
era de aceeași factură: dragoste, 
bunătate, căldură, puritate, liniște.

Mi-e dor de Domnul Suciu, așa 
cum îmi e dor de o gură de aer 
proaspăt într-o cameră poluată, așa 
cum îmi e dor de cerul curat într-o 
toamnă ploioasă!

Mi-e dor de Domnul Suciu

?Corina știrb CooPer
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Iuliu Suciu a plecat în cealaltă 
parte a vieţii. Ca să-i mai aud vocea, 
va trebui să apelez la un card de me-
morie sau la banda magnetică. Ca 
să-l văd, solicit una dintre imaginile 
video. Dar pentru a-i strânge mâna 
prietenește, asta nu mai pot. Cum 
să-i mai cer ajutorul, atunci când 
numai el mi l-ar putea acorda, așa 
cum a făcut-o de-atâtea ori? Cu sin-
gurul scop și nedisimulata bucurie 
de a-ţi fi de folos.

Timpul trece, iar noi nu obser-
văm. Sau doar ne prefacem că nu 
observăm. Ba, nu ne convine să re-
cunoaștem că... a trecut. Ne mirăm 
că am pus pe noi câteva kilograme, că 
ni se transformă fizionomia, că „uite, 
dom’le, nu mai pot ridica picioa-
rele să trec peste gărduleţul ăsta”, 
că „mi s-a blocat, frate, spinarea 
încercând să ridic de jos șerveţelul 
doamnei”. Devenim fals compa-
sivi, disimulând atent o nefirească 
satisfacţie în forul nostru interior, 
când mai moare câte un cunoscut, 
„săracu’, ar mai fi putut trăi! Avea 
doar șaptezeci și opt de ani!” Dar ne 
plângem de milă și regretăm sincer 
atunci când trece instantaneu în 
cealaltă parte un foarte bun prieten, 
o rudă apropiată și dragă, o fiinţă pe 
care ai asimilat-o sentimental până 
la starea de simbioză. Nesocotim 
înţelepciunea preceptelor creștine 
și pre-creștine, conform cărora „cel 
plecat scapă de vicisitudinile vieţii 
pământești”, chiar dacă răposaţii au 
dus-o foarte bine, nedorind în niciun 

fel să abandoneze viaţa terestră, și 
ne manifestăm egoist condamnând 
providenţa că ne ia bucuria de a-i 
vedea, de a-i auzi, de a le pretinde 
să ne fie fideli, să nu ne supere con-
trazicând sau neacceptând iniţiative 
care nu le convin. 

Ei bine, prietenul nostru Iuliu 
Suciu, profesorul, scriitorul, ne va 
apărea de-acum înainte doar, even-
tual, în vis. De câte ori mergeam să 
particip la vreun eveniment cultural 
și-l găseam acolo (de cele mai nume-
roase ori îl întâlneam în asemenea 
ocazii), zâmbetul îmi răsărea in-
stantaneu pe chip și-i strângeam cu 
dragoste fraternă mâna pe care nu 
ezita să mi-o întindă. Mă număram 
printre amicii săi, ca să folosesc 
latinescul „amicus,-i”, și acest fapt 
îmi dădea sentimentul indubitabil 
al apartenenţei la nobila castă a 
intelectualilor autentici. 

La începutul lui decembrie 1963 
terminasem stagiul militar de doi 
ani (plus două luni) și fusesem an-
gajat bibliotecar și responsabil la 
Clubul Sindicatului CFR din Jibou. 
Legile permiteau absolvenţilor de 
liceu să se prezinte la admitere în 
învăţământul superior. În acest 
scop primeau o permisie de zece 
zile. Fusesem respins cu două luni 
și jumătate înainte în urma exa-
menului de admitere la Facultatea 
de Filologie din Cluj. Așa încât 
începusem să învăţ, după liberare, 
pentru admiterea din anul următor 
la aceeași facultate. Părinţii mi-au 
recomandat să mă pregătesc sub 

?viorel gh. tăutan

Portretul amicului plecat
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îndrumarea unui tânăr profesor de 
română repartizat la Școala Medie 
din oraș. Am acceptat. După câteva 
zile am fost prezentat profesorului 
Iuliu Suciu. Era un tânăr de statură 
mai degrabă mijlocie spre înalt, pă-
rul bogat șaten închis, dând impre-
sia că, oricât l-ar pieptăna, tot cum 
voia Domnul stătea, cu vocea caldă 
și faţa inspirând bonomie. El mi-a 
îndrumat lecturile și mi-a consolidat 
cunoștinţele de gramatică. Pentru 
supra-vizare m-a recomandat, pe la 
sfârșitul lui august ’64, celebrului 
profesor din învăţământul mediu 
clujean, Pop Corniș. Acesta și-a dat 
avizul, lăudând râvna și priceperea 
maestrului și discipolului său. După 
examenul de admitere, m-a felicitat, 
iar în vacanţele studenţești îmi so-
licita și îi ofeream colaborarea în ac-
tivităţile cultural-artistice pe care le 
organiza cu elevii la căminul cultural. 
Din 1968, an în care s-au reînfiinţat 
judeţele, iar Jiboul a fost declarat 
oraș, profesorul și, deja, amicul Iuliu 
Suciu a fost transferat în reședinţa 
de judeţ. Ne vedeam mai rar. Mi-a 
propus să trec pentru ultimul an la 
cursuri fără frecvenţă și să devin pro-
fesor de limba și literatura română în 
locul său, la școala din a cărei primă 
promoţie făcusem parte, iar Vali, 
soţia sa, îmi fusese colegă cu doi ani 
mai mică. Am refuzat spunându-i că 
nu doresc să lucrez în învăţământ. 
Dar numai după doi ani regretam 
acest refuz. Dar asta e o altă poveste.

În anii următori, notorietatea sa 
profesională și, mai ales, morală a 
crescut și s-a impus, iar din 1977, 
când a luat fiinţă Cenaclul literar 
„Silvania”, la întemeierea căruia a 

contribuit hotărâtor, mărturisindu-i 
preocupările scriitoricești (eram 
și colaborator destul de harnic în 
subiecte culturale al ziarului jude-
ţean „Năzuinţa”, ca și domnia-sa, 
de altfel), m-a invitat să particip la 
ședinţele bilunare ale proaspăt înfi-
inţatului Cenaclu, al cărui președinte 
fusese ales încă de la început. Sigur 
că n-am avut puterea să refuz. Și 
astfel prietenia noastră s-a consoli-
dat. Conducea ședinţele de cenaclu 
cu echilibru, neacceptând criticile 
pătimașe, excesiv de severe, dar nici 
laudele prea entuziaste. Oferea în-
totdeauna „încă o șansă”. Nimeni nu 
pleca de aici ofuscat, ci mai degrabă 
împăcat cu sine și, chiar dacă renun-
ţa la scris, continua să vină pentru 
atmosfera amicală, dezinvoltă pe 
care președintele cenaclului știa s-o 
întreţină. După terminarea întâlniri-
lor, ne retrăgeam la o terasă sau la un 
restaurant, în funcţie de anotimp, și 
ne continuam discuţiile pigmentate 
cu glume la un pahar de bere sau 
de jinars. Abia după 1990 am aflat 
că Iuliu Suciu este fiu de preot gre-
co-catolic. Avea, deci, descendenţă 
intelectuală. De aici atitudinea sa 
echilibrată, tonul ponderat al vocii 
sale, chiar dacă aspru uneori, când 
era provocat, înclinaţia spre echili-
bru, bonomie imparţială.

A primit cu entuziasm propu-
nerea de înfiinţare a unei Asociaţii 
a scriitorilor din judeţul Sălaj, nu-
mărându-se printre cei douăzeci și 
șapte de membri fondatori. I s-a 
propus funcţia de președinte, însă 
a refuzat, sugerând ideea preluării 
acesteia de către cineva mai tânăr. 

Mi-e greu să cred că n-am să-l mai 
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întâlnesc la evenimentele culturale 
pe care le onora cu prezența, chiar 
dacă sănătatea i se șubrezise. Ima-
ginea sa, vocea și zâmbetul blajin, 
forţa de a sugera echilibrul îmi vor 
rămâne pentru totdeauna încrustate 
în memorie.

Doamne, cât de mult a fost iubit! 

(în Caiete Silvane, nr. 90-91, 
pp. 10-11)

Atât de repede au trecut cei zece 
ani de la plecarea sa! Îi mai aud 
timbrul vocal, râsul  nuanțat în 
funcție de calitatea textului celui 
care i-l provoca, de stratul socio-

amical, ori, dimpotrivă, oficial 
căruia îi aparținea preopinentul/
emițătorul. Iuliu Suciu (Lulu, pen-
tru prietenii apropiați) aparținea 
elitei intelectuale românești, o 
categorie a cărei prestanță este 
perenă. Am convingerea că toți cei 
care l-au cunoscut, stându-i mai 
frecvent în preajmă, îl vor păstra 
în memoria afectivă cu atitudinile 
sale, cu personalitatea sa pregnan-
tă. Dumnezeu îi dăruise haruri 
complementare, de excelent lider 
cu simț indubitabil al măsurii, al 
puterii și talentului de a se reechi-
libra în relație cu societatea. Îi voi 
purta pioasă și veșnică amintire!

• Opinia mea privind Festivalul 
Internațional (Primăvara Poeziei, 
n.n.) la care am fost invitat și în 
primăvara anului în curs? Din cele 
șapte ediții, derulate până inclusiv 
în anul acesta, am participat la doar 
patru. Abia acum realizez că unul 
dintre inițiatorii parteneriatului 
cultural (înfrățire?) cu artiștii ma-
ghiari din Ungaria este profesorul 
emerit Iuliu Suciu, pe vremea 
când a deținut, efemer, funcția de 
primar al municipiului Zalău. 

(în Caiete Silvane, nr. 28/mai 
2007, p. 12)

• În alocuţiuni de substanţă 
intelectuală indubitabilă, atât Da-
niel Săuca, redactorul-șef, domnul 
prefect, domnul primar, precum 
și directorul Bibliotecii Judeţene, 
dna Florica Pop, profesorul Iuliu 
Suciu – președintele Cenaclului 
literar Silvania, scriitorul Ion Piţo-

iu-Dragomir și poetul Viorel Mure-
șan au remarcat aspecte esenţiale 
vizând oportunitatea existenţei 
unei asemenea reviste de cultură, 
menite să consolideze prezenţa 
unor intelectuali în viaţa culturală 
a judeţului și a ţării, deciși să pro-
moveze rodul preocupărilor și al 
talentului în domeniul literaturii 
beletristice, al cercetării istorice, 
etnologice și de limbă literară.

• După terminarea studiilor su-
perioare (1969), am intrat în slujba 
învăţământului preuniversitar. 
Scriam doar pentru mine. Într-o 
bună zi, profesorul Iuliu Suciu 
m-a invitat la ședinţa Cenaclului 
Silvania, după ce îi mărturisisem că 
scriu poezie. Acesta a fost momen-
tul decisiv în care m-am hotărât să-
mi fac publice sentimentele concen-
trate în poeme stilistic eterogene.                                                                         

(în Caiete Silvane, nr. 87/
aprilie 2012, pp. 3-4)
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Festivitatea de premiere a Con-
cursului de creație literară pentru 
elevi, ediția a XVII-a, s-a desfășurat 
fără Domnul Suciu, dar nu m-am 
îngrijorat foarte tare, am înțeles că 
a fost doar un accident și va reveni 
în curând. Urma să lucrăm la vo-
lumul „35 de poeţi sălăjeni, 35 de 
ani de cenaclu” și din acea vară să 
începem organizarea și inventari-
erea bibliotecii Casei de Cultură a 
Sindicatelor...

Domnul Suciu a fost pentru 
mine un prieten, mentor, un mo-
nument de erudiție și empatie.

Pe lângă activitatea Cenaclului 
„Silvania” – cu care  s-a identificat 
vreme de 35 de ani, în anul 1996, 
Domnul Suciu a venit cu propune-
rea de a iniția un concurs de creație 
literară pentru elevi, concurs care 

în prezent a ajuns la ediția a XXVI-a 
și care din anul 2015 se numește 
Concursul de creație literară pen-
tru elevi „Iuliu Suciu”.

Din creațiile „adunate” în cei 
26 de ani de existență, Concursul 
„Iuliu Suciu” a „zămislit” patru vo-
lume de poezie și proză, toate inti-
tulate „Zbor” (Zbor – 2002, Zbor 
2 – 2005, Zbor 3 – 2011 și Zbor 
4 – 2017), volume care „dovedesc 
faptul că interesul pentru creație 
literară rămâne constant în preo-
cupările elevilor din licee, cu toate 
influențele  existente asupra lor de 
noile posibilități oferite de mirajul 
lumii virtuale”, cum spunea Dom-
nul Suciu.

Au trecut 10 ani, dar parcă doar 
pentru a dovedi că unii oameni lasă 
în urmă lucruri indestructibile.

Domnul Suciu ne-a lăsat...

?violeta-oltița vișen

„Dintre sute de catarge care 
lasă malurile”...






