Onorat prezidiu,
Stimaţi oaspeţi şi

colegi,

Ne-am rînduit să trudim pentru organizarea acestui simpozion. întregul nostru colectiv de muzeografi, nu din dorinţe deşarte, ci din bucuria
sinceră de a strînge din nou, la Oradea, rîndurile lucrătorilor în ale arheologiei şi istoriei, pentru adîncirea cunoaşterii istoriei Bihorului, a Crişa
nei, a unor probleme importante din istoria patriei.
Simpozionul nostru este onorat prin înalta participare a tov. Petre
Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim
secretar al Comitetului judeţean de partid Bihor, preşedintele Consiliului
popular judeţean, expresie a înaltei griji ce o acordă cercetării ştiinţifice
organele de partid şi de stat. cărora, pentru întreg sprijinul şi îndrumările
acordate, le aducem şi pe această cale mulţumirile noastre. Ne onorează.
de asemenea, ca şi alte dăţi, mărturie a dragostei şi preţuirii oamenilor şi
istoriei meleagurilor bihorene. tov. Prof. Dr. Doc. Ştefan Pascu. rectorul
Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj. om de ştiinţă iubit şi preţuit de cititori şi cercurile savante şi care a dăruit istoriei „ţării" de pe Crişuri pagini antologice.
Este lesne de înţeles că acest simpozion, <lucind mai departe ideea
şi fapta altor manifestări ştiinţifice similare pe plan istoric şi istoriografk.
vine să întregească, să clădească noi dimensiuni în „spaţiul şi timpul"
gindirii istorice a nu demult trecutului simpozion închinat dacilor şi l"i\•ilizaţiei lor, ţinut tot la Oradea, cu participarea dacologilor din întreaga
tară. Şi astăzi, una din caracteristicile de seamă ale întrunirii noastre, este
prezenţa largă a muzeografilor şi cercetătorilor din întreaga ţară şi de la
numeroase şi diverse muzee şi instituţii. participare care ne bucură şi pentru care aducem mulţumiri tuturor celor sosiţi la Oradea. Ne place să
amintim că am făcut această şcoală, de stringere a rindurilor celor care
1.rudesc în ale arheologiei şi istoriei la mereu neuitatul nostru dascăl de
pe Crişul Repede, la dascălul Iosif Vulcan şi dintre rîndurile „Familiei"
.;ale, astăzi familia mare a istoricilor şi filologilor, familia întregului nostru popor.
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Problemele pe care vom încerca să le dezbatem nu sînt noi, bănuim
sînt noi datele ce vor fi aduse în discuţie, încercările ce le vom
face de a păşi împreună pe calea înţelegerii şi explicării descoperirilor
noastre arheologice. Fădnd din comunicările noastre un stadiu al cercetării privind sec. IV-XIII din istoria patriei noastre, geneza, plămădirea
noastră ca popor, a feudalismului şi primelor noastre alcătuiri social-po~itice, nădăjduim că vom aduce, după puterile şi materialul ce ne stă la
îndemînă, o modestă contribuţie la cunoaşterea istoriei patriei noastre
drc:gi în :iceste veacuri ce au preocupat, şi nu fără temei, gîndirea multor
istorici. arheologi şi lingvişti români şi străini.
Cunoscînd seriozitatea cercetărilor tuturor participanţilor le dorim
r.ezbateri fructuoase în realizarea dezideratului comun, adîncirea cunoaş
terii istorice, pe temeiul deplinului spirit tovărăşesc, a onestităţii şi deînsă că

mocraţiei ştiinţifice.
Permiteţi-mi, de

asemenea, să vă invit cu multă căldură la concertul
de muzică de cameră pe care orchestra de cameră a Filarmonicii orădene
a avut amabilitatea să ni-l ofere în această seară în sala festivă a muzeului nostru.
Nutrim nădejdea că excursia de marţi la monumentele de la Biharea
~i Voievozi, ambele în bazinul Barcăului, la poalele Munţilor Plopişului,
în Ţara Crişurilor, vă va face, poate, să înţelegeţi şi mai adînc resorturile
istoriei plaiurilor crişene, frumuseţea naturii, hărnicia şi ospitalitatea oamenilor, inima lor de aur, trăinicia lor, mereu, peste veacuri.
Vă mulţumesc tuturor pentru participare!

SEVER DUMITRAŞCU
director al Muzeului
Ţării Crişurilor

