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Istoricul Ioan-Aurel Pop şi-a lansat o nouă carte, la Oradea

Pledoarie pentru românism
urmare din pagina 1
Cartea vizează reconstrucţia istoriei acestei zone. Este
o pledoarie pentru românism,
pentru renunţarea la provincialism şi la regionalizare”.
Pentru implicarea în dezvoltarea Centrul de Studii Interdisciplinare Oradea – Chişinău
„Silviu Dragomir” din cadrul
Universităţii din Oradea, rectorul Universităţii „BabeşBolyai” a primit o diplomă înmânată de Constantin Bungău.

„Nu am vrut să fie
o carte seacă...”
Ioan-Aurel Pop a spus că le
mulţumeşte pentru aprecieri
celor care au vorbit despre cartea lui.
„Au apărut deja cronici la
adresa cărţii. Cele mai multe
laudative dar şi critice ceea
ce este foarte bine pentru că o
carte necriticată nu este o carte
bună. Unul dintre criticii amici
de la România literară a scris
că titlul e patetic şi că el ar fi
dat alt titlu. Ceea ce, recunosc,
are o doză de adevăr, dar titlul
este patetic pentru că mi-a plăcut să fie patetic, nu am vrut
să fie o carte seacă despre
trecut ci una cu sentiment. În
viaţa asta dacă nu punem sentiment, nici matematica nu e
matematică. Am scris-o şi cu
gândul la un mare profesor,
Constantin C. Giurescu, care
a făcut închisoare peste cinci
ani la Sighet, şi care a ţinut o
conferinţă pe vremea când eu
eram student la Cluj-Napoca şi
a vorbit despre neamul acesta,
trăgând o concluzie extraordinară, care m-a impresionat: am
iubit toată această întindere de
pământ care se numeşte România şi care se numea şi altădată
România. Am iubit Muntenia
pentru că acolo m-am născut
eu, am iubit Dobrogea pentru
că acolo s-a făcut prima oară

Sala a fost neîncăpătoare la lansare
sinteza daco-romană, şi eu eu dacă mă apropii de trecut
cred că fără asta poporul nos- cu ideea că nu mai este, fac o
tru nu ar fi existat, am iubit Ol- eroare fundamentală. Şi atunci
tenia pentru că acolo s-a născut încerc să trăiesc trecutul ca şi
Mihai Viteazul şi fără el isto- cum el ar fi în continuare şi nu
ria noastră n-are sens, am iubit avem toţi capacitatea să îl cuMoldova lui Ştefan cel Mare noaştem. Aşa cum preotul ne
findcă de acolo ne vine marea face să înţelegem ce înseamnă
cultură românească şi am iubit credinţa şi ce este cartea sfântă
Ardealul pentru că fără el ţara şi ce înseamnă Dumnezeirea,
n-ar putea să fie şi ar fi cum istoricul trebuie să-i facă pe
era odată, ca două braţe întin- oameni să înţeleagă, cred, ce
se spre un corp ce nu era. Aşa este viaţa”, a spus, printre altecă m-am regăsit în viaţă şi am le Ioan-Aurel Pop.
fost educat ca să iubesc tot păCartea „Transilvania, starea
mântul românesc. Aşa a spus noastră de veghe” a putut fi
Constantin C. Giurescu. De la achiziţionată, la preţul de 35
profesorii mei am învăţat că is- de lei, doar de la reprezetanţii
toria nu este adevărată sau ne- editurii Şcoala Ardeleană, preadevărată pentru că istoria este zenţi la eveniment, ea negăsinpur şi simplu viaţă şi viaţa nu du-se (conform reprezentanpoate fi adevărată sau neade- ţilor editurii) în nicio librărie
vărată. Viaţa este, sau nu este, din Oradea.
şi din această cauză cred că cei
Ioan-Aurel Pop este profesor
care ne acuză că minţim sau universitar şi membru al Acanu minţim în istorie nu înţeleg demiei Române, este Director
nimic din trecut. Trecutul este al Centrului de Studii Transilviaţa noastră. A, că ea nu mai vane al Academiei Române şi a
este, asta ne priveşte pe noi, condus, atât Institutul Cultural
dar pe cei care au trăit-o? Deci Român din New York, cât şi

Institutul Român de Cultură şi
Cercetare Umanistică din Veneţia.
Din anul 2012 este rector al
Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca. În anul 1989
a obţinut doctoratul în istorie
cu teza intitulată „Adunările
cneziale din Transilvania în
secolele XIV – XVI”. Temele predilecte de cercetare fac
parte parte din domeniul istoriei medievale şi moderne
timpurii precum: instituţii ale
Transilvaniei, naţiunea medievală, paleografia latină şi limba latină ca limbă a izvoarelor
etc. Preocupat de istoria Transilvaniei, este autor a peste 50
de cărţi, tratate şi manuale şi a
peste 300 de studii şi articole
publicate la edituri de prestigiu
şi în periodice din peste 20 de
ţări. Din anul 2015, este preşedintele Comitetului Naţional al
Istoricilor din România şi reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ştiinţe
Istorice.
n Vasilică ICHIM

Ziua Internaţională a Voluntariatului

UFB și-a premiat colaboratorii
Uniunea Femeilor Bihor
a sărbătorit miercuri, 7 decembrie, Ziua Internaţională
a Voluntariatului, oferind diplome colaboratorilor săi, în
semn de recunoștință pentru
ajutorul oferit în promovarea evenimentelor pe tot parcursul anului.
Cu acest prilej, au luat cuvântul: prof. Ana-Angela Pop,
președinta UFB, Anca Grama, purtătoarea de cuvânt a
Primăriei Oradea (PMO fiind
partener principal în proiectele derulate de UFB), Miorița
Săteanu, președinta de onoare
a UFB și Ana-Maria Georgieș,
vicepreședinta UFB pe pro-

bleme de tineret. De asemenea, din prezidiu a făcut parte și Mihaela Dindelegan,
vicepreședinta UFB pe probleme de propagandă și relație cu
presa.
Un moment aparte a fost
acela în care Ana-Angela Pop
i-a oferit Mioriței Săteanu o
diplomă de excelență pentru
activitatea de voluntariat în
care s-a implicat de peste două
decenii.
De asemenea, în cadrul manifestării, au fost premiați elevii și profesorii de la mai multe
unități de învățământ din Oradea: Colegiul Național „Mihai
Eminescu”, Liceul Teoretic
„Aurel Lazăr”, Liceul Teoretic
„Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Colegiul

Economic „Partenie Cosma”,
Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” și Colegiul Tehnic
„Constantin Brâncuși”.
Momentul artistic al evenimentului a fost susținut de

familia de artiști Alexandrina
şi Florian Chelu Madeva, precum și de interpreta Liliana
Ioniţă Budău, membră a Cenaclului „Flacăra”.
n L. I.

Agenda politică

„Program realist”
şi „premier moral”
Preşedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, îi
îndeamnă pe bihoreni să se prezinte la vot
în 11 decembrie şi să voteze listele PNL,
pentru că liberalii propun atât „un program
realist”, cât şi „un premier moral, Dacian
Cioloş”.
„Miza acestui vot este cine va conduce
România în următorii ani, cine ne va reprezenta
la Consiliul European din 2019 alături de
preşedintele Iohannis şi în ce formă se va
dezvolta ţara noastră”, a declarat, ieri, Ilie
Bolojan. Potrivit liderului PNL Bihor, liberalii
propun nu doar o echipă de candidaţi, ci şi
un premier competent, Dacian Cioloş, care
a dovedit că România poate fi administrată
„transparent şi normal”. Ilie Bolojan a declarat
că, în acest an toate primăriile din judeţul Bihor
au primit bani pentru toate lucrările derulate
prin PNDL. De asemenea, DN 76 este aproape
finalizat, se lucrează la blocurile ANL din
Oradea, se va semna contractul pentru etapa a
II-a a proiectului de reabilitare termică, vor fi
aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru
Sala Polivalentă, drumul de legătură între
centura Oradiei şi Autostradă a fost inclus în
Master Planul de transporturi. „Rămânerea
domnului Dacian Cioloş ca premier este
o garanţie că toate aceste aranjamente
instituţionale vor fi rezolvate în anii următori.
Venirea la putere a unui guvern PSD cu
Dragnea premier sau cu Dragnea la conducerea
uneia dintre cele două Camere poate să însemne
pentru judeţul Bihor un regres”, a precizat
Bolojan. El i-a îndemnat pe bihoreni să se
prezinte la vot, absenţa la urne fiind un vot
indirect pentru PSD. „Între un premier penal,
Liviu Dragnea, şi un premier moral, Dacian
Cioloş, alegeţi premierul moral. Între un
program populist care nu va putea fi realizat,
susţinut de PSD, şi un program realist, al PNL,
care va duce România înainte, votaţi PNL”, a
fost îndemnul lui Bolojan.
n I. MATEAŞ

„PSD a adus
România pe plus”

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a
declarat, joi, că românii ar trebui să voteze
PSD pentru un salariu mai bun, creşterea
salariului mediu, creşterea salariului minim,
pentru condiţii în şcoli mai bune, pentru
investiţii în spitale, în infrastructură, pentru
scăderea TVA şi pentru bunăstarea tuturor.
„De câte ori a condus PSD, România a avut
creştere economică. De câte ori a condus
dreapta, cu o singură excepţie, cea a guvernării
Tăriceanu, care azi e la alt partid, România a
fost pe minus”, a declarat preşedintele PSD
Bihor.
Mang a mai afirmat că „PSD ştie, poate şi a
demonstrat că e capabil să crească salariile, să
crească pensiile, să scadă fiscalitatea şi în final
poate să conducă la o creştere economică”,
adăugând că, după 1990, „PSD a avut trei
premieri, în timp ce dreapta a avut nouă”.
„Mulţi afirmă că de 26 de ani România a fost
condusă de stânga. Din aceşti 26 de ani, PSD
a condus guvernul zece ani, 13 ani i-a condus
dreapta şi trei ani i-au condus împreună, dreapta
cu PSD, în cadrul FSN sau USL. De asemenea,
dacă vorbim de preşedintele României, stânga
a avut preşedinţia zece ani, iar dreapta - 16 ani.
Asta ca să înţeleagă oamenii de ce nu este mai
departe România decât e azi”, a subliniat Mang.
Referitor la afirmaţiile primarului Oradiei Ilie
Bolojan că un executiv promovat de PSD,
cu Liviu Dragnea în fruntea Guvernului, ar
constitui un regres pentru Bihor, făcând aluzie
la judeţul Teleorman, pe care Dragnea l-a
condus ani de zile, „fără să facă nimic”, Ioan
Mang a replicat că judeţele din sud nu au fost
niciodată la nivelul celor din Transilvania.
„Decalajul este foarte mare şi greu de recuperat.
Cu toate acestea, dacă în 2000, când Dragnea
a ajuns preşedintele CJ, Teleorman nu avea
niciun kilometru de asfalt, în 2012 avea 857
kilometri de drumuri judeţene şi comunale”, a
precizat Ioan Mang.
n L. BUZ

