,.OAMENI DIN BIHOR - MOMENTE, INSTITUŢII, PERSONALIT AŢI"
(Sesiune de comunicări)
de
CONSTANTIN MĂLINAŞ

Pornind din dorinţa de a da un răspuns cuprinzător şi cit mai pertinent la întrebarea „Care a fost nota caracteristică a Bihorului în luptele naţionale ale românilor din Ardeal'?", cum Ţara Crişuri lor a întins
şi a primit numeroase punţi de comunicare şi de unitate dC' acţiune
cu românii din toate provinciile pentru definitivarea statului m1ţional
unitar, Teodor Neş a elaborat cunoscuta sa scriere, ,,Oameni din Bihor",
apărută la Oradea în 1937 în care desenează viaţa şi activitatea luptătorilor bihoreni din perioada 1848-1919, prezentînd numeroase personalităţi (peste 1 OOO} împreună cu faptele lor mai mari sau mai mici,
,,rînduindu-i într-o galerie ... ", care e, de fapt, primul dicţionar al personalităţilor Ţării Crişurilor. Rigoarea informativă şi echilibrul aprecierilor fac din această carte una din sursele fundamentale ale istoriei culturale a Bihorului, păstrîndu-i în mare măsură nealterată valoarea şi
pentru cercetătorul de azi, care o găseşte utilă pe masa de lucru pentru
cele mai diferite subiecte, alături de alte cîteva titluri de cărţi ce au
emanat de la grupul de cercetători formaţi la Oradea în perioada interbelică şi avînd un potenţial ştiinţific inspirat, harnic şi deosebit de util.
Dar judecata timpului a scos în relief tot mai mult ceea ce Teodor
Neş nu a tratat în cartea sa, fie pentru că nu avea formaţia necesară
şi nu putea cuprinde fenomene cc erau în curs, fie pentru că nu a anticipc1t suficient dezvoltarea fenomenelor şi a oamenilor prin vadurile
vremii.
Ne referim la ideea că nu toţi cei care i-au reţinut condeiul au
crescut în continuare prin fapte remarcabile, unii, dimpotrivă, au scă
zut înainte de vreme, deci judecata asupra lor cere o formulare nouă,
mai adecvată. Alţii au evoluat spre fapte mai mari căpătînd noi dimensiuni. Teodor Neş nu cuprinde născuţii în altă parte a ţării, dar
care, în spiritul unei naturr1le unităţi dintotdeauna a neamului nostru,
s-au fixat în Bihor şi au activat aici mulţi ani rodnici: .,lăsăm - spune
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el - ca aceştia să fie revenclica\i de jude~ele lor, chictr dc1că în Bihor
numele lor este vecinicit prin imporUrnte instituţiuni şi fopte patriotice
şi culturale". Noi sin tem o ţară mică spre mijlocie, un popor compact
unde asemenea compartimentări prin însăşi puterea infinită şi ispititoare a exemplelor realităţii, nu se prea juslifică, decît dintr-o mîndrie locală totuşi exagerată.
In al doilea rînd, izvoarele de informare ce azi Ie putem folosi sînt
incomparabil mai complete şi mai bogate, oferind date şi ipostaze asupra oamenilor, pe care metodicul Teodor Neş nu le-a putut avea. Să nu
uităm că cercetările sale se încheie în anul 1919 cu puţine aluzii la anii
următori. Ori de atunci Bihorul a cunoscut prefaceri, a parcurs procesul
integrării sale şi a oamenilor săi în viaţa politică, social-economică şi
culturală a României întregite, trecîndu-şi instituţiile printr-un proces
de reaşezare după cerinţele legislaţiei româneşti, proces destul de complicat din care s-au ridicat noi oameni şi noi fapte vrednice de monografie, dar în care s-au ascuţit şi contradicţiile specifice societăţii capitalisle, avînd loc tot mai pregnant dezvoltarea şi organizarea mişcării
muncitoreşti şi revoluţionare.

Apoi Bihorul a luat parte la evenimentele anului 1940, a suportat
rigorile ocupaţiei horthyste şi epopeea eliberării, în care masele populare au avut iarăşi un rol şi o putere de iniţiativă ce a reeditat, într-un
alt plan, desigur primăvara anului 1919. Eliberarea a deschis drumul marilor procese revoluţionare sub conducerea P.C.R. de edificare a unei
lumi noi, mai bune şi mai drepte, societatea socialistă mullilateral dezvoltată în România, în care Bihorul de peste trei decenii se afirmă cu
puterea de muncă şi creaţie a populaţiei române şi maghiare unite prin
viaţă comună şi idealuri.
Prin această prismă a prelua şi continua genericul cărţii lui Teodor
Neş este un act necesar de responsabilitate majoră, pentru că. pre<,upune
reevaluări şi completări a tradiţiilor, identificarea tuturor lPgăturilor ce
au functionat între bihoreni şi românii din provincile învecinate, definirea istoriei comune a românilor şi maghiarilor ce şi-au găsit în acest
pămînt un rost şi un loc, inventarierea dorinţei de a trăi şi munci în
comun pentru progres, bunăstare şi civilizaţie, lupta maselor populMe
împotriva exploatării, creionarea leaderilor progresişti, socictli şi cullurali, a scriitorilor şi oamenilor de artă, definircc1 oamenilor noi şi a fdptelor noi ce înnobilează Dihorul soci,llist.
Cunoscînd că în instituţiill' culluralP clin Orc1clt>a, C(' c1u Lipc11it în
ullimii ani lucrări valoroase, cxisUi preocupări asidue pcnlru istoric1
culturală a Bihorului în context naţional şi s-au form,1t cîteva grupuri
de cercetători metodici ce au o concepţie nouă asupra interpretării
]urnii şi societăţii, un nou sentiment al istoriei, mai complex, îmbogăţit
de idei ferme, şi înarmati cu metoda ştiinţei dialectice în abordarea fenomene]or, şi care pot continua pe un plan superior ceea ce cercetătorii
interbelici risipiţi de război nu au pulut să mai facă; lect. univ. Traian
Blajovici, directoru] BibJiotecii judetene a re lansat în 197 5 genericu]
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cărţii lui Teodor Neş într-o formulare mai cuprinzătoare: ,,Oameni din
Bihor, momente, instituţii, personalităţi", orgcrnizînd pînă. acum două
sesiuni de comunicări pe această legendă.
Cea de a doua, înlr-un evident progres ele subslanţă. şi aliludinc
faţă de subiect, a confirmat din nou utilitalec:1 acestei iniţiative, care,
nefiind conjuncturală, cere sistem şi program cu bălaie lungă şi lmgă.
Credem că prin cea ce s-a făcut pînă-n prezent se poate avea încredere
în viitorul acestPi idei, la care s-au ataşat şi cet-cPtătorii clin ţară. ln plenul ediţiei a doua s-a expus viitorul social-economic şi edilitar al municipiului Oradea, (dr. Gh. Suciu) politica Purliclului Comunist Român
de rezolvare a problemei naţionale în lumina realizărilor clin judeţul
Bihor (prof. univ. dr. T. Pop şi conf. univ. dr. I. Deliman), s-au evocat
viaţa şi activitatea revolu\ionară a lui Tiron J\lbani, Eugen Rozvan şi
N. Cristea de către Al. Porţeanu, cerceUilor şt. princ. la Institutul de
istorie „Nicolae Iorga", prof. N. Bocu şi St. Kărăsi, s-au evaluat personalitatea lui Ion Buteanu (prof. Titus L. Roşu), Tabc'-ri Geza (Robotos
Imre), Traian Tămaş (Ion Bradu), Al. Roman (I. Cardoş), Georgiu Popa
(lector univ. P. Puşectşiu). Ersilia Geoldeş a întocmit catalogul celor
15 culegeri tipărite şi 49 de discuri de folclor bihorean edita te din 1956
pînă azi, subliniind valoarea şliintifică a antologiei „Folclor muzical
din Bihor" de Traian Mîrza, C. Mălinaş a prewntat Oradea ca c:ontru
tipografic de carte veche românească ( 1570-1830), St. Vasilescu a definit rolul lui I. Vulcan şi al revistei „familia" pentru promovarec1 teatrului românesc, iar V. Faur a sinletizat programatic pe tema cerinţelor
cercetării locale în contextul istoriografiei naţionale.
ln concluzie, o manifestare generoasă ce se distinge prin specific
şi exigenţă în îndeplinirea misiunii sale, beneficiind ele sprijinul Comitetului Judeţean de Cultură şi Educciţie Socialistă. Sugerăm ca sesiunec:1
următoare să se alinieze pe o singuă problemă: Reuniunect „Cele Trei
Crişuri" de la a cărei înfiinţare se vor împlini în 1979 şase decenii şi
pentru care absentează pînă în momentul de foţă o cercetare monografică.
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