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EDIŢIA A III-A A COLOCVIILOR ,,VASILE MOGA”
DE LA SEBEŞ (26 NOIEMBRIE 2016)
The Third Edition of Colloquium ,,Vasile Moga” from Sebeş
(26th of November 2016)
Iuliu-Marius Morariu
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
În data de 26 noiembrie a anului
2016, Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile
Moga” Sebeş, prezidat de Mihai-Octavian
Groza, a organizat cea de-a treia ediţie a
colocviilor dedicate ierarhului patron al
instituţiei. Manifestarea, organizatã în
parteneriat cu Institutul de Istorie
Ecleziasticã ,,Nicolae Bocşan” din ClujNapoca, Centrul Cultural ,,Lucian Blaga”
Sebeş, firma ,,Elis-Pavaje” Petreşti,
Asociaţia
,,Enformation”
Bucureşti,
Biblioteca Municipalã ,,Lucian Blaga”
Sebeş, Muzeul Municipal ,,Ioan Raica”
Sebeş şi Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga”
Sebeş, a fost plasatã sub auspiciile
evenimentelor comemorate în acest interval, respectiv Primul Rãzboi
Mondial, fiind intitulatã: ,,Românii în anii Marelui Rãzboi (19141919). Experienţã şi memorie”.
În cadrul ei, s-au alternat prezentãrile de apariţii editoriale şi
revuistice cu susţinerea de referate şi comunicãri. Astfel, în debutul
evenimentelor a avut loc lansarea celui de-al doilea numãr al anuarului
Astra Sabesiensis, apãrut prin grija membrilor despãrţãmântului astrist
organizator, şi a volumelor: Mystique and autobiography from Romanticism to
nowadays. Studies in Orthodox Spirituality, apãrut la Lambert Academic
Publishing (Germania), în anul 2016 şi Preoţii nãsãudeni şi ASTRA (18611918), apãrut la Cluj-Napoca/Bistriţa, Editurile Argonaut/Charmides, în
anul 2016, ambele ale subsemnatului, prezentãrile fiind realizate de cãtre
Mihai-Octavian Groza, Ioan Opincariu şi Iuliu-Marius Morariu.
Apoi, a urmat susţinerea referatelor, pe trei paneluri. În cadrul
acestei activitãţi, s-au întâlnit şi au dialogat specialişti de la Bucureşti,
Cluj-Napoca, Alba-Iulia şi Sibiu, valorificând aspecte mai puţin
cunoscute cu privire la prima conflagraţie mondialã. Între conferenţiari
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s-au numãrat: doamna conf. univ. dr. Valeria Soroştineanu (Universitatea
,,Lucian Blaga” Sibiu), cu referatul intitulat ,,O anchetã a Arhiepiscopiei
Ortodoxe a Sibiului din anul 1915”, domnul dr. Mircea-Gheorghe
Abrudan (Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca), cu lucrarea
,,Amintiri din viaţa preoţeascã. Experienţele Marelui Rãzboi în memoriile
preotului ortodox transilvãnean Ioan Broşu”, masterandul Ionuţ Mircea
Marcu (Universitatea Bucureşti), cu lucrarea ,,Participarea României la
Primul Rãzboi Mondial în istoriografia din timpul regimului comunist”,
masterandul Corneliu Columb şi studentul Aurelian Perdeleanu
(Universitatea Bucureşti), cu lucrarea ,,Considerente strategice şi
implicaţii militare ale ofensivei lui Bruşilov. O perspectivã a impactului
asupra Regatului României”, cercetãtoarea Gabriela-Margareta Nisipeanu
(Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca/SNSPA Bucureşti), cu
lucrarea ,,Manifestãri incipiente ale ajutorului umanitar în România.
Activitatea Bisericii în timpul Primului Rãzboi Mondial”, doctorand
Daniela-Maria Stanciu (Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca), cu
lucrarea ,,Spaţii publice în Sibiu în timpul Primului Rãzboi Mondial”,
domnul dr. Ioan Popa (Colegiul Naţional ,,Samuel von Brukenthal”
Sibiu), cu lucrarea ,,Ancheta ASTREI privind jertfele românilor
transilvãneni în Primul Rãzboi Mondial. Noi valorificãri metodologice”,
doctoranzii Nicolae Dumbrãvescu şi Mãdãlina Mãrginean (Universitatea
,,1 Decembrie 1918” Alba-Iulia), cu lucrarea ,,Douã texte memorialistice
mai puţin cunoscute privitoare la intrarea trupelor române în
Transilvania în vara anului 1916”, doctorand Iuliu-Marius Morariu
(Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca), cu lucrarea ,,Douã
perspective inedite asupra Primului Rãzboi Mondial: jurnalul lui Gustav
Zikeli şi însemnãrile lui Vasile Mãgheruşan”, doctorand Andrei Pãvãlean
(Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca), cu lucrarea ,,Frontul italian
al Marelui Rãzboi între memoria colectivã şi experienţa personalã a
românilor transilvãneni şi bãnãţeni (1916-1918)”, şi doctorand MihaiOctavian Groza (Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca), cu lucrarea
,,Lucian Blaga: memorialist al Primului Rãzboi Mondial şi al
evenimentelor premergãtoare Marii Uniri”. Fiecare prezentare a fost
urmatã de frumoase discuţii şi dezbateri, cercetãtorii având astfel
posibilitarea realizãrii unui amplu schimb de idei şi descoperirii unor noi
şantiere de cercetare.
Dupã finalizarea sesiunilor, invitaţii au vizitat Muzeul Municipal
,,Ioan Raica”, beneficiind de o incursiune în istoria urbei sebeşene, de o
vizitã la biserica sãseascã din localitate, precum şi de un tur ghidat al
oraşului.
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Întreaga manifestare, plasatã sub auspiciile ierarhului român
originar din Sebeş, patron al Despãrţãmântului ASTRA de aici, şi
evenimentelor mai ample cãrora le sunt dedicate, în aceşti ani, toate
evenimentele istoriografice, s-a constituit într-o frumoasã întrunire
culturalã ce a reunit specialişti din mai multe centre importante, oferind
un cadru propice dezbaterii şi schimbului de idei. De aceea, nu putem
decât sã felicitãm iniţiativa preşedintelui despãrţãmântului, domnul
Mihai-Octavian Groza, care a fãcut o tradiţie din întrunirile anuale de
aici, şi membrii instituţiei pomenite, pentru eforturile depuse, şi sã
sperãm cã vor exista multe zeci de ediţii ale acestor întruniri.
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