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Un demers cultural - științific demn de atenție 
Dr. Viorel Faur, 

Profesor univ. emerit 
 

O realitate pregnantă din ultimele trei decenii (1990-2020) a constat în preocuparea pentru 

înființarea de asociații cu profil divers, de factură economică, culturală, științifică, de atitudine, toate 

evidențiind un potențial activ al societății românești contemporane. Din această perspectivă, este perfect 

justificat demersul unor asociații bihorene în direcția editării propriilor periodice, prin intermediul cărora 

să își implementeze programele și să îmbogățească peisajul editorial local, cu o componentă notabilă a 

vieții spirituale naționale. Astfel, cu acest prilej, avem satisfacția și privilegiul lansării periodicului 

Cetatea Cavalerilor, ca organ de afirmare al Asociației Naționale a Cavalerilor de Clio, fondată în urmă 

câțiva ani (cu personalitate juridică din 2007) de către col. (r.) dr. Constantin Moșincat, cercetător 

laborios, autor de studii, de cărți și articole cu prioritate de istorie militară și politică, unul dintre cei mai 

competenți în acest domeniu. 

Apreciind o astfel de inițiativă, adresăm cititorilor noii reviste câteva rânduri care vizează 

obiectivele urmărite de autorii acestui proiect publicistic și care are cel puțin două componente:  

1. Reconsiderarea unor aspecte semnificative ale istoriei noastre;  

2. Adoptarea unor atitudini critice față de unele interpretări pseudoștiințifice și deliberat 

defăimătoare ale realităților din trecut, față de practicile manipulative - făcute în numele libertății de 

exprimare. Sub acest raport, revista va oferi cadru adecvat schimbului de idei, menit să aducă lămuriri și 

să elimine falsul istoriografic, provocat uneori de tendințe antinaționale, care sunt substanțial susținute 

dinafara țării. 

Periodicul nostru, care, nu întâmplător, are în titlu cuvântul „Cetatea”, se dorește a fi - în lumina 

celor evidențiate - o redută a adevărului, pe care îl va apăra într-o manieră temerară, precum cea a 

cavalerilor medievali, care au ilustrat, de cele mai multe ori, cauze nobile și benefice pentru istoria 

continentului european.  

Deși tonalitatea materialelor care vor fi publicate va fi marcată de discernământ critic și simțul 

echilibrului, acest fapt nu va fi o piedică pentru exprimarea curajoasă a unor puncte de vedere, ca o 
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contrapondere la un fenomen contemporan mai mult decât evident, acela al evitării - de către unii dintre 

cercetători și istorici (destul de numeroși) - abordării temelor controversate, aceștia preferând să se 

refugieze în unele teme neutre, care să le asigure liniștea și beneficiile oportunismului. Este un subtil mod 

de a practica o lașitate profitabilă, pe care o respingem categoric.  

Redacția va acorda prioritate probității științifice și va combate manifestările de factură 

demagogică și de răspândire a unor neadevăruri, care sunt identice cu buruienile dintr-un lan curat și 

impresionant de cereale. Principalul rost, deci, al Cetății cavalerilor, va fi acela de „a sta de veghe în 

lanul de secară”, cum plastic se exprima un scriitor american. 

 

 


