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Spiritul continuator al „Memoriei Ethnologica”
(In memoriam Prof. dr. Ștefan Mariș)

Dacă „timpul ar mai fi avut răbdare” - Prof. Dr. Ștefan Mariș - fostul director al
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan”
Maramureș ar fi împlinit, în acest an, o vârstă la care maturitatea spirituală tinde spre deplinătate
iar puterea de sinteză este la capacitatea sa de vârf. A fost un spirit cu deschidere spre marea
cultură universală în care vedea integrată pe deplin și cultura română, laolaltă cu ea și cultura
și spiritualitatea populară maramureșeană pe care o considera cu totul specială și unică, așa
cum și este. Memoria lui este legată, prin activitatea pe care a depus-o la Centrul Creației
Populare Maramureș, de acești ani fructuoși de manageriat al unei instituții reprezentative a
județului Maramureș. Absolvent al unei facultăți de fizică, a fost însă totdeauna preocupat de
artele frumoase, de literatură, filozofie, de jurnalistică, de cultură populară, fiind implicat activ
și în mișcarea politică generată de transformările de după decembrie 1989.
A fost mai întâi profesor la o școală gimnazială din Sighetu Marmației, timp în care a
colaborat, ca jurnalist, la Jurnalul de Sighet, fiind, mai apoi, ales consilier județean și
vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, în perioada 1994-1996. Au urmat divese
stadii de pregătire postuniversitară, devenind master în etnologie și antropologie la Facultatea
de Litere din Baia Mare, culminând cu un doctorat în filozofie susținut în 2010 la Universitatea
de Nord din Baia Mare, la Școala doctorală de filosofie și comunicare.
Din vara anului 2002 și până la trecerea sa la cele veșnice în 1 aprilie 2021 a fost director,
cercetător științific și manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, unde a avut ca principale activități - cercetarea, analiza
și întocmirea planurilor anuale de acțiune în vederea salvgardării patrimoniului cultural imaterial, precum și elaborarea și vizarea programelor periodice de cercetare a stadiului patrimo-
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niului cultural imaterial.
La venirea sa în instituție a preluat frâiele și conducerea revistei „Memoria
Ethnologica”, înființată în anul 2001 de folcloristul Dumitru Iuga, și de subsemnatul,
implicându-se activ și permanent în apariția, cu regularitate, a revistei și în atragerea unor colaboratori valoroși, profesori, etnologi, antropologi etc. în redacția revistei care a devenit o
publicație științifică de prestigiu. De altfel, redactorii și colaboratorii permanenți ai revistei,
etnologi, folcloriști și antropologi de certă valoare și calitate s-au format și sub coordonarea
sa. La Editura „Ethnologica”, tot atunci înființată, a coordonat și a fost redactor de carte la
un număr însemnat de volume, vizând cultura populară sau interesând cultura maramureșeană
și cea națională. Importanța sa ca manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș este de netăgăduit, pentru că, sub
conducerea sa, instituția s-a dezvoltat și s-a modernizat, căpătând un statut aparte și o prestanță
deosebită între instituțiile de profil din țară.
A rezistat cu stoicism la conducerea Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș și, nu de puține ori, cu dezamăgire
în suflet, din cauza multor atacuri politice, multor încercări de înlăturare din funcție. Dar a
rămas pentru că iubea instituția și ceea ce reprezintă, în aceste vremuri tulburi, globalizante,
nivelatoare, ideea pe care o slujește și contribuția acesteia la viața spirituală a acestui ținut
aflat la margine de țară, la confluența unor imperii, altădată, și a unor interese în care identitatea
culturală este fundamentală. Aceste atacuri dese și uneori purtate la limita bunului simț l-au
afectat, după cum afectate i-au fost, în perioada în care a contactat boala pandemică fatală,
moralul și încrederea în biruința valorilor în care credea și pentru care exista și milita. Îi placea
ideea acelor ”eoni” preconizați în lucrările filozofului și fizicianului francez Jean-Émile Charon
despre care îmi vorbea cu speranța confirmării lor pentru că moartea îl obseda și încerca să-și
caute rațiuni superioare de existență. Și-a finalizat doctoratul publicând, la Editura Universității
de Nord din Baia Mare, volumul „Finitudine și imortalitate în filozofia occidentală”, o carte
care pune multe întrebări fără răspunsuri. „Memoria Ethnologica” constituie și o bună parte
din munca și strădaniile sale de a contribui la închegarea și purtarea în timp a unui tezaur indestructibil al culturii populare maramureșene, moștenire a unui neam care a făcut față tuturor
încercărilor vremii. Așa cum spunea în „Introducerea” cărții sale: „cultura a devenit un areal
spiritual în care omul a avut sentimentul că nu va dispărea cu totul, câștigând, în același timp,
un sens al existenței sale....”. A încercat, pe cât i-a fost omenește posibil, să dea acest sens
existenței sale prin ceea ce a făcut pentru cultura maramureșeană.
Ștefan Mariș a fost o prezență de necontestat în viața culturală maramureșeană, un om
blând și atent cu toți cei cu care a lucrat, care a făcut cinste acestui domeniu și acestei instituții
în care au lucrat, în timp, oameni de cultură importanți ai Maramureșului, precum Mihai Olos,
Dumitru Iuga, Nicoară Timiș, Mihai Cupcea, Vasile Radu-Ghenceanu...Ne rămâne tristețea
pierderii lui și amintirea atâtor manifestări și activități culturale făcute împreună și
în
suflete figura și statura unui om minunat și a unei personalități a cărei pierdere se va simți cu
timpul.
NICOLAE SCHEIANU
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