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istoriograficã care-l ajutã pe cititor sã afle mai multe cu privire la
contribuţia sebeşenilor la realizarea evenimentului Marii Uniri,
introducându-l, de asemenea, într-o lume aparte, ce are în centru uneori
universul mioritic blagian, iar alteori lumea liceului Kuhn din Deva, unde
viitorul inginer Dorin Pavel, pãrintele hidroenergeticii româneşti, era elev
atunci sau frontul de la Rovereto, unde locotenentul Guţia îşi va gãsi
sfârşitul

Ana-Maria Iulia MORARIU
Ioan Lupaş, Prãbuşirea monarhiei austro-ungare şi importanţa
istoricã a zilei de 1 Decembrie 1918, ediţie, studiu introductiv, note
şi indice de Mircea-Gheorghe Abrudan, Cluj-Napoca, Academia
Românã, Centrul de Studii Transilvane, 2018, 127 p.:
Sãrbãtorirea unui secol scurs de la Marea
Unire din anul 1918, i-a determinat pe istoricii
de toate vârstele, dar mai cu seamã, pe cei
tineri sã-şi concentreze cercetãrile pe
evenimentul epocal, din deceniul doi al
secolului trecut. Printre aceşti istorici care s-au
preocupat de istoria Primului Rãzboi Mondial
şi a Unirii Transilvaniei cu Regatul României
este şi Mircea-Gheorghe Abrudan, care în
toamna anului trecut ne-a surprins plãcut prin
lucrarea Ioan Lupaş, Prãbuşirea monarhiei austroungare şi importanţa istoricã a zilei de 1 Decembrie
1918, apãrutã la prestigioasa editurã a Academiei Române, Centrul de
Studii Transilvane.
Lucrarea Prãbuşirea monarhiei austro-ungare şi importanţa istoricã a zilei de
1 Decembrie 1918, pe care ne propunem sã o recenzãm în continuare este
alcãtuitã dintr-un studiu introductiv bine documentat, realizat de tânãrul
istoric clujean Mircea-Gheorghe Abrudan şi 8 articole despre prãbuşirea
monarhiei austro-ungare şi Unirea Transilvaniei din anul 1918, publicate
de istoricul Ioan Lupaş, în diferite periodice sau volume colective, în
perioada interbelicã.
Studiul introductiv debuteazã cu o scurtã introducere, în care
istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan realizeazã o prezentare istoriograficã
a vieţii şi activitãţii istoricului Ioan Lupaş şi anunţã, de asemenea,
motivaţia care a stat la baza realizãrii acestei ediţii. În continuarea acestui
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studiu introductiv, tânãrul cercetãtor a fãcut un medalion biografic al
istoricului şi academicianului Ioan Lupaş, evidenţiind lupta sa continuã
pentru desãvârşirea idealului naţional. În subcapitolul „Protopopul Ioan
Lupaş fãuritor al Unirii Transilvaniei cu România”, istoricul clujean a
prezentat atât suferinţele protopopului Sãliştei, în timpul Primului Rãzboi
Mondial, cât şi contribuţia pe care a avut-o la organizarea actului de la 1
decembrie 1918, de la Alba-Iulia. În ultima parte a acestui studiu
introductiv, Mircea-Gheorghe Abrudan a analizat cele 8 scrieri ale
pãrintelui protopop Ioan Lupaş privitoare la Marea Unire, evidenţiind
importanţa lor atât pentru cunoaşterea gândurilor, trãirilor şi ideilor celor
care au fãurit România Mare, cât şi contribuţia acestora, la modernizarea
ei.
În continuarea acestui volum restitutiv, istoricul Mircea-Gheorghe
Abrudan a cuprins cele 8 studii scrise de istoricul şi academicianul Ioan
Lupaş, despre Prãbuşirea Monarhiei Austro-Ungariei şi importanţa zilei de 1
Decembrie 1918 şi care au fost publicate în paginile unor ziare, reviste şi
volume colective, din perioada interbelicã. Astfel, titlurile acestor studii
sunt: Note istorice; Prãbuşirea Monarhiei Austro-Ungare şi Republica Cehoslovacã;
Dezagregarea Monarhiei Austro-Ungare şi Adunarea de la Alba-Iulia;
Dezagregarea Monarhiei Austro-Ungare şi eliberarea Transilvaniei; Toţi împreunã:
1 Decembrie 1919; Scriitorii şi adunarea de la Alba Iulia; Proclamaţiunea de la
Alba-Iulia; Importanţa istoricã a zilei de 1 Decembrie 1918.
Redate dupã ediţiile princeps, cele 8 studii publicate de MirceaGheorghe Abrudan au beneficiat şi de o serie de note explicative,
elaborate cu menirea de a uşura lectura cititorului şi de a crea o imagine
mai clarã asupra unui eveniment istoric sau asupra unui personaj amintit
în text.
La finalul acestei cãrţi, istoricul clujean Mircea-Gheorghe Abrudan
a realizat un indice de nume, ce are ca şi scop facilitarea lecturii, pentru
un cititor grãbit, care este interesat doar de viaţa şi activitatea unui
anumit personaj amintit de Ioan Lupaş, ce a contribuit la realizarea Marii
Unirii.
Lucrarea se încheie cu o interesantã anexã fotograficã, în mare
parte ineditã, datoritã faptului cã provine din colecţia familiei Lupaş.
În concluzie, lucrarea Prãbuşirea Monarhiei Austro-Ungare şi importanţa
istoricã a zilei de 1 Decembrie 1918 aduce o importantã contribuţie la
cunoaşterea vieţii şi activitãţii istoricului şi protopopului Ioan Lupaş, dar
şi la cunoaşterea unor evenimente din timpul Primului Rãzboi Mondial şi
de la 1 Decembrie 1918. În încheiere, menţionãm faptul cã lucrarea
Prãbuşirea Monarhiei Austro-Ungare şi importanţa istoricã a zilei de 1 Decembrie
1918, apãrutã în condiţii grafice extraordinare la editura Centrului de
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Studii Transilvane poate fi cititã atât de istoricii avizaţi, cât şi de pasionaţi
de istorie, interesaţi de viaţa şi activitatea academicianului Ioan Lupaş şi
de actul de la 1 Decembrie 1918.

Nicolae DUMBRÃVESCU
Yazid Said, Lejla Demiri (eds.), The Future of Interfaith Dialogue.
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Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 288 p.:

Word,

One decade after the release of the
document A Common Word between You and Us
(13 October 2007; www.acommonword.com,
accessed 25.08.2018), a group of researchers
from different geographical spaces, belonging
both to the Christian or Muslim religious
background, come now to investigate the
content of the document and emphasize the
way how it contributed to the development of
the dialogue between the two important
religions of the world inside of a book
published under the auspices of Cambridge
University Press in 2018.
The eighteenth chapters, segmented at their turn into five parts,
are presenting the main historical aspects of the relationships between
the two important religions, trying to identify the main points of dialogue
and to fundament it using the scriptures for highlighting them, but also
to present case-studies or to show examples of implementation of this
dialogue. While the two coordinators are coming from Liverpool Hope
University (Yazid Said) or Tübingen one (Lejla Demiri), the other
authors are coming both from American, European, Asian or African
space.
As all the authors show the basis of the peace and stability of the
world is the dialogue. In religious space, this means, a lot. Therefore, as
Peter Admirand from School of Theology, Philosophy and Music of
Dublin City University notes in his research: ,,In dialogue, participants serve
as witnesses to their faiths, entering such a dialogue with various identifiable markers,
such as Buddhist or Jewish, and testifying to such belonging through their words and
actions. However, the ultimate aim of interfaith dialogue is not to convince ,,Other” or
one’s so called superior dialogue. Its aims are transformation, purification and clarity554

