
SIMPOZIONUL NAÞIONAL DE
LA SILIªTEA DE SUS. CULTURÃ ªI CIVILIZAÞIE

ROMÂNEASCÃ ÎN MARAMUREª

Dupã zece ani, mi-am format o pãrere despremanifestarea culturalã de la Sãliºtea
de Sus. Am scris de mai multe ori cã oraºul de pe Valea Izei a devenit o reºedinþã
ocrotitoare pentru idei majore, care preocupã intelectualii acestui timp. Sunt
gânduri care înalþã, idei care dor ºi ne þin în stare lucidã ºi care aºteaptã rãs-
punsuri. Exprimate fãrã ocoliºuri, cu rigoare documentarã ºi ºtiinþificã. De când
Academia Românã, la mijloc de august, este prezentã prin conducerea ei la acest
Simpozion, imprimã anvergurã ºi spiritul aulei academice.
Anul acesta, în zilele de 13 ºi 14 august, sub semnul Anului Centenar, temele

abordate de participanþi au fost adecvate evenimentului. Specialiºti, cercetãtori,
profesori, academicieni descoperã în istoria Maramureºului subiecte care între-
gesc istoria naþionalã. O fericitã înþelegere, în cei zece ani, a avut primarul ªtefan
Iuga, alãturi de Consiliul local, pentru aceastã manifestare unicã în aceastã parte
de þarã. Academia Românã, ceilalþi participanþi au avut cuvinte de mulþumire
pentru buna organizare, dupã bunele obiceiuri ale ospeþiei. Organizatori, mode-
ratori, cei care armonizeazã manifestarea sunt profesorii Simion Iuga ºi Nicolae
Iuga. Dar sã vã prezint tabloul manifestãrii din acest an.
Cuvântul de deschidere a Simpozionului, din partea organizatorilor, l-a rostit

primarul oraºului, ec. ªtefan Iuga. A urmat discursul acad. Alexandru Surdu,
vicepreºedinte al Academiei Române. Domnia sa s-a referit pe larg la iniþiativa
de a înfiinþa, la Sãliºtea de Sus, Centrul de Cercetãri alAcademiei.Atestat în fiecare
an de Secþia de Filozofie ºi Filologie. Se preconizeazã elaborarea hãrþii toponi-
melor, cercetarea specificului limbii vorbite. S-a referit la personalitatea lui
Vasile Goldiº, cel care a fost cu ideea Adunãrii de la Alba Iulia ºi ridicarea unui
monument. Adunarea s-a fãcut, monumentul nu. Apoi a vorbit despre nobilii
cavaleri din Maramureºul liber, care au apãrat graniþa de nord, abordând ºi legã-
tura dintre viaþa civicã ºi bisericã.
Acad. Emil Burzo, preºedintele Filialei Cluj a Academiei Române, s-a referit

la semnificaþia Anului Centenar, dar ºi la onomastica din Suciu de Sus, locul de
obârºie a familiei sale. Dupã care ºi-a centrat atenþia asupra satului Bãseºti ºi a
oamenilor sãi. Prof. univ. dr. Dan Dungaciu, directorul Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române, a
fost aºteptat cu intervenþia sa, deoarece orice propoziþie rostitã de el ne dã de gândit.
Anul acesta s-a referit la o temã de actualitate, vorbind despre Europa ºi naþiunile
ei. A detectat resurecþia unor partide politice care se folosesc de asumarea iden-
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titarã. Migraþia a adus în discuþie problema identitãþii. La fel ºi spectrul teroris-
mului, care a fãcut sã aparã în Europa structuri politice care greu pot fi trecute
cu vederea. A mai vorbit despre ascensiunea lui Macron, dar ºi despre Ungaria
lui Viktor Orban. „Cine îºi face iluzia cã atitudinea lui Trump nu va afecta Europa
se înºealã“, lucru de luat în seamã.
Dr. Vasile Iuga, recunoscut ca un expert în dezvoltarea antreprenoriatului în

România, precum ºi pentru rolul deosebit jucat în profesionalizarea funcþiei
auditului financiar, a vorbit despre gazul natural din Marea Neagrã. Ajuns, dintr-o
marfã banalã, un vector strategic. Domnul Iuga pledeazã pentru implicarea þãrii
în interconectare. Dacã vom rãmâne izolaþi, generaþiile viitoare ne vor judeca. Ca
un sãliºtean de rang, crede cã temele de istorie trebuie sã se îmbine cu teme
recente. Construcþia României trebuie sã ia în calcul amândouã aspectele.
Despre geopolitica transportului þiþeiului în Europa de Est a conferenþiat uni-

versitarul Timur Chiº, de la Universitatea din Constanþa. Ca în fiecare an, dr. Livia
Ardelean, de la Arhivele Naþionale din Cluj-Napoca, vine cu subiecte bine docu-
mentate despre istoria locului. Abordând evoluþia localitãþii care gãzduieºte sim-
pozionul a dezvoltat un evantai de probleme despre care ºtiam mai puþin. Efectele
epidemiei de ciumã din 1710 s-au soldat cu mari pierderi de populaþie. În 1743,
vârful ciumei a ajuns la Sãliºtea de Sus. Apoi ne-a lovit foametea. Ierni grele, lipsã
de alimente. S-a ajuns la dislocãri de populaþii, la venirea de oaspeþi în Maramureº.
Dr. Ioan Cãtãlin Vlad, managerul Institulului Oncologic Cluj-Napoca, a plasat
oncologia româneascã în context european. Un moment emoþionant al întâlnirii
l-a constituit acordarea Titlului de Cetãþean de Onoare al oraºului Sãliºtea de Sus
prof. univ. dr. Nicolae Iuga ºi ing. Mihai Iuga.
Ca în fiecare an, am participat la întâlnirea cu noile apariþii editoriale.

Universitarul Dan Dungaciu ne-a adus volumul „Elemente pentru o teorie a na-
þiunii ºi naþionalismului“. Profesorul Dumitru Chiº este autorul unei cãrþi de refe-
rinþã despre ºcoala Gimnazialã din Sãliºtea de Sus. Profesorul Nicolae Iuga a
avut inspiraþia fericitã de a publica în volum ziarul „Sfatul“, din Sighetu Marmaþiei.
Istoricul Ilie Gherheº ºi-a prezentat cartea „Maramureºenii ºi Marea Unire de la
1 Decembrie 1918“, iar profesorul Simion Iuga ne-a dãruit volumul 8 „Culturã
ºi civilizaþie româneascã în Maramureº“.
Prima zi a Simpozionului Naþional s-a încheiat cu recitalul de muzicã clasicã

susþinut de sãliºteanul Petru Iuga, acum profesor la Universitatea de Muzicã ºi
Artã Reprezentativã din Mannheim (Germania).

Gheorghe Pârja
www.ispri.ro
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DESPRE TRADIÞIE ªI MODERNITATE, SOCIETATE,
CUNOAªTERE, MEMORIE ªI IDENTITATE

În perioada 18-19 iunie a.c. am participat la „4th International Conference
Religion, Knowledge, Society, Identity &Alterity. Religion in the Global Society“,
organizatã, prin profesorul Ioan Dura, de Universitatea „Ovidius“ din Constanþa.
Cu aceastã ocazie am prezentat comunicarea „Personal identity and narrative
identity in Paul Ricoeur’s vision“, ascultând la rândul meu prezentãri originale ºi
substanþiale, dialogând cu autorii deschiºi spre comunicare. Titlurile ºi rezuma-
tele prezentãrilor pot fi vãzute pe contul de facebook al conferinþei: https://www.
facebook.com/194372581311509/photos/a.194401724641928.1073741828.194
372581311509/238554843559949/?type=3
Discuþiile au continuat la DornaArini, unde în perioada 21-23 iunie s-a desfã-

ºurat seminarul internaþional „Tradition and Modernity. Religion in Contemporary
Dynamics“, având aceeaºi organizatori ºi aproximativ aceeaºi participare, unde
am prezentat comunicarea: „About Christian Identity in a Narrative Context“.
Am cunoscut oameni din alte þãri ºi am înþeles din nou cã între persoane religi-
oase sau care filozofeazã despre religie nu poate fi vorba despre „alteritãþi radicale“,
oricât de diferite ar fi culturile din care provin; cã între „alteritãþi“ poate exista
un dialog viu, cald, plin de prietenie, fãrã ca aceasta sã altereze identitãþile celor
care îl poartã; cã între religii conflictul este urmarea manipulãrilor ideologice
bazate pe interese strãine de Dumnezeu ºi de binele pe care îl cautã orice credincios.
Am înþeles din nou cea mai importantã idee din opera lui Mircea Eliade

privind hermeneutica simbolului religios, dincolo de valorizarea sa artisticã sau
politicã: aceea a hermeneuticii încrederii, opuse hermeneuticii suspiciunii. Este
vorba de încrederea în sensul înalt al existenþei umane care implicã un „nou
umanism“, la scarã planetarã, dar ºi de încrederea în „celãlalt“, în posibilitatea
dialogului între religii ºi culturi diferite atunci când acestea nu sunt manipulate
ideologic. Am înþeles din nou ce înseamnã ospitalitatea româneascã ºi pentru
aceasta mulþumirile mele se îndreaptã cãtre gazdele generoase ale celor douã
evenimente.
De asemenea, pe 21-18 septembrie s-au desfãºurat la Vatra Dornei lucrãrile

ºcolii de varã LOGOS, ediþia a II-a, cu tema „Timp ºi Memorie“, organizatã de
Facultatea de Teologie, Universitatea Ovidius din Constanþa ºi de Facultatea de
Filosofie ºi ªtiinte Politice, Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaºi. În cadrul acesteia
am coordonat, alãturi de Florina Hariga,Atelierul II – „Experienþa timpului“, unde
ne-am propus sã cãutam câteva rãspunsuri la câteva întrebãri, precum: Poate fi
înþeleasã memoria drept experienþã a timpului? Dar ce fel de timp? Timpul sacru,
timpul profan, eternitatea, timpul istoric? Timpul cosmic sau timpul terestru?
Percepþia subiectivã, interiorizatã a timpului, sau timpul mãsurat potrivit diferitelor
convenþii, timpul „obiectiv“? Putem vorbi despre timp în sistemul de referinþã
cultural actual fãrã experienþa omeneascã a timpului, fãrã memoria acesteia? Când
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începe ºi se sfârºeºte timpul unui om sau timpul unui comunitãþi? Este marcat
numai de naºtere ºi moarte, de înfiinþare ºi dispariþie, sau este ºi „reîncãrcat“ de
memoria supravieþuitorilor?
În acest sens, pentru cã timpul acestei activitãþi a fost mãsurat, am cãlãtorit în

gândul uman al acestei tulburãtoare experienþe cu ajutorul unor personalitãþi care
au cercetat-o sau au mãrturisit-o în cadrele teologiei (patristicii), filosofiei, filo-
sofiei religiilor ºi artei: Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexameron, tradu-
cere ºi note de Pr. Dumitru Fecioru, Bucureºti, Editura Biserica Ortodoxã, 2004;
Sfântul Augustin, Confesiuni, traducere, introducere, note ºi comentarii, tabel cro-
nologic ºi indice de Eugen Munteanu, Bucureºti, Humanitas, 2018; Paul Ricoeur,
La mémoire, l’histoire, l’oublie, Paris, Éditions du Seuil, 2000; Mircea Eliade –
Tratat de istorie a religiilor, traducere de Mariana Noica, Bucureºti, Editura
Humanitas, 1992; Andrei Tarkovski, Sculptând în timp, traducere din limba rusã
ºi note de Raluca Rãdulescu, Bucureºti, Nemira, 2015.
Dezbateri ºi imagini de la aceastã plinã de învãþãminte ºcoala de varã pot fi

urmãrite pe https://www.facebook.com/ioan.dura.9/videos/10156077164402832/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156057885332832&set=pcb.

10156057748642832&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156057885327832&set=pcb.

10156057748642832&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156072146607832&set=pcb.

10156072150612832&type=3&theater

Lorena Stuparu
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