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NAȚIUNEA ROMÂNĂ 
Sfințirea Steagului Cavalerilor

 

Biserica Militară, cu hramul „Sf. Gheorghe”, din Oradea a găzduit la Praznicul Sfinților trei ierarhi, 
Vasile, Grigore și Ioan un eveniment emonționant, plin de încărcătură spirituală, unic în felul său: Sfințirea 
Steagului. De la început Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată 
de ce ne-a chemat El, prin Evanghelie , ca să căpătăm slava Domnului nostru Isus Hristos. Pentru aceast pas 
trebuie să avem și un motiv convingător ca să putem primi și să fim parte la sfințire – bazat pe cuvintele din 
Evrei 12:14: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”. Sfințirea 
Steagului  reprezintă în sine o experiență minunată. Semnificația adâncă e dată chiar de sărbătoare Sfinților 
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trei Ierarhi care prin Ioan ne îndeamnă să ne lepădăm de păcat, pentru ca „adevărul să fie în noi iar rodul 
sfințeniei să crească, sămânța vieții noastre” – voia noastră proprie – trebuie să fie semănată – adică trebuie 
pusă la treabă, precum grăuntele sub brazdă. „Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe 
pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod”. Înțelegând faptul că bunul Dumnezeu 
este interesat să ne ajute să înaintăm pe această calea dreaptă a sfințeniei am adus în fața Altarului Steagul 
Asociației pentru Sfințirea sa. 

Eveniment în viața și activitatea Asociației Naționale a Cavalerilor de Clio de importanță definitorie, sfințirea 
Steagului reprezintă și identifică în 
mod distinct, particular, menirea și 
orizontul creației membrilor săi. 
Steagul ca simbol, precum 
odinioară, reprezintă, în relațiile 
Asociației cu terți, un mod de 
individualizare strălucit. Sub acest 
raport elementele heraldice de pe 
Steag fac o distincție clară și, 
totodată, detașează și definesc 
scopurile și acțiunile Cavalerilor de 
Clio. 

Semnificația elementelor heraldice 
au fost gândite pentru o exprimare 
clară : Vulturul încoronat, având 
crucea creștină în cioc, cu aripile 
desfăcute, între care cuprinde, la 
orizontul întretăiat de tricolorul 
României, iar cu ghiarele prinde în 
zbor sabia cavalerului, iar sub linia 
orizontului frunzele de stejar 
îngemănate, proiectate pe cerul 
azuriu, încadrate într-un oval 
bordat cu inscripția la partea 
superioară: ASOCIAȚIA 
NAȚIONALĂ A 
CAVALERILOR DE CLIO, iar 
la partea inferioară: Oradea- 15 
martie -2008 (dată la care, prin 
Sentință Civilă, Asociația a 
dobândit personalitate juridică). 
Tema centrală, dominantă, a stemei 
de pe steagul Cavalerilor, placată 
pe fond albastru pur de mătase, este 
personificată într-un oval  prin 

Vulturul basarabenilor în zbor, cu aripile desfăcute în care cuprinde unitar tricolorul României, cu tot ceea ce 
acesta reprezintă. Steagul - de mătase, format dreptunghiular de  90x140 cm -, cu franjuri aurii și ciucuri pe 
laturile exterioare este sur-montat pe o lance cu vârf ascuțit, iar la colțurile libere - în unghi drept - sunt sur-
montate două medalioane rotunde de 12 cm diametru: unul reprezentând insigna cavalerului, iar cealaltă 
cartea de aur a cavalerului. Insigna Cavalerului este reprezentată de Vulturul în zbor, pe fundalul tricolorului 
României: roșu, galben, albastru, având la partea inferioară inscripția pe fundă galbenă: „Cavaler de Clio”. În 
celălalt medalion, pe același fond de tricolor, se proiectează o carte deschisă, având la bază o călimară și o 
pană, care semnifică munca de cercetare pe care Cavalerii de Clio o îndeplinesc, ca o tradiție ce coboară de la 
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Cavalerul-dac Aeticus, al cărei experiență ca primul călător în jurul pământului a istorisit-o într-o carte. Lângă 
lance (hampă) o eșarfă albă pe carea este inscripția: Filiala Maia „Barbu Catargiu”, care are la partea 
inferioară medalionul cu portretul bordat cu cocarda tricoloră a primului prim-ministru al României Barbu 
Catargiu, iar la partea inferioară frunze de lauri. Albastrul pur al fondului Steagului, împrejurul căruia sunt 
franjurile aurii, dau speranță că scopurile și obiectivele Asociației vor exprima Adevărul, ca țel suprem pentru 
care orice Cavaler, care este dispus să depună efortul său în activitatea de cercetare, angajat deplin și voluntar, 
pentru a fi devotat în slujba Cetății Cavalerilor. Inițiatorii proiectului Steagului  col. r. Dr. Consatntin 
Moșincat, prof. univ. Dr. Jipa Rotaru, au avut susținerea grafică  a sculptorului prof. univ. dr. Cornel T. 
Durgheu, și financiară din partea col. r. Ioan Tătar și prof. Constantin Vlad. 

 

Festivitatea de sfințirea a Steagului, simplă ca desfășurare, a fost înălțătoare ca manifestare pentru toți cei 
prezenți, care respiră atmosfera caldă, prietenească formată în cadrul Asociației de către toți cei ce sunt 
devotați Cavaleri de Clio. Primit cu solemnitate de asistență, Steagul Cavalerilor de Clio, purtat de Andrei 
Micovschi, a fost răsplătit cu bucuria Imnului național, cântat de domnișoara Carla Ioniță (o impresionantă 
voce de viitor), acompaniată cu însuflețire de întreaga asistență. Deșteaptă-te române, a sunat armonios și a 
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încălzit sufletele celor prezenți, astăzi 30 ianuarie 2021, în Altarul de vară al Bisericii Militare „Sf. Gheorghe” 
din Oradea. 

A urmat doxologia de sfințire oficiată de pr. capelan Mircea 
Ioniță, secondat de pr. Ioan Spătaru, care împreună cu toți 
cavalerii prezenți au cuprins în rugăciuni implorarea forței 
divine pentru ocrotire, putere de creație, inspirație și spor 
truditorilor inspirați de Zeița Clio. Procesiunea de sfințire a 
fost trăită într-o aparte solemnitate, ascultare și îndrumare 
duhovnicească. Părintele capelan, el însuși membru fondator, 
alături de alți 34, al Asociației, a amintit în cuvântul de 
învățătură, că în urmă cu 15 ani Asociația avea să recunoască 
meritele primilor săi cavaleri de onoare: prof. univ. Dr. 
Viorel Faur și gl. D. r. Mihai Corneliu Lungu, ca președinte, 
respectiv vicepreședinte de onoare, și să breveteze în timp 
Cavaleri de Clio, și de la Filiala Maia „Barbu Catargiu” 
(județul Ialomița) prin însemnul distinctiv brevetat cu 
Sabia  Cavalerului de Clio, pentru merite culturale, 
științifice, civice. Festivitățile au constituit momente de 
înălțare sufletească și de sărbătoare pentru elită cavalerilor 
reuniți la Chemarea sub steag! 

Semnificația heraldică a elementelor cuprinse în Steagul 
Cavalerilor de Clio au fost explicate de președintele executiv 
al Asociație, col. r. Dr. Constantin Moșincat, organizatorul 

ceremonialului de sfințire, care a mulțumit apoi gazdei și tuturor celor implicați (inclusiv domnișoarei 
Alexandrina Chelu, în atelierul căreia s-a imprimat steagul), după care a înmânat diplomele hotărâte de 
Consiliul Director, pentru Mecena de Clio și Nănaș al Steagului Cavalerilor următorilor cavaleri de Clio: 
Col. r. dr. Constantin Moșincat, Prof. univ. dr. Cornel Durgheu, Comandor r. prof. univ. Dr. Jipa Rotaru, Prof. 
Constantin Vlad, Col. r. Ioan Tătar. În finalul evocării evenimentului președintele executiv a felicitat pe toți 
Cavalerii de Clio cu prilejul sfințirii Steagului Asociației și a a adresat cu ocazia Praznicului Sfinților trei 
Ierarhi: Vasile, Grigore, Ioan, 

La mulți ani! 

În luarea sa de cuvânt prof. dr. Vasile Ioan Micu, dascălul Cavaler de Clio, a făcut referire la cartea „Se întorc 
morții acasă”, semnată de Cornel Constantin Ciomârzgă, cu  încărcătură  de 
„mireasmă de Evanghelie” pe care n-avem voie s-o ratăm, ea find o fereastră 
„spre tine însuți”, o carte care se citește „cu sufletul!, din care  redăm următorul 
fragment de rugăciune: „Îndură-Te Doamne , în vremurile acestea grele de 
neamul nostru românesc și ajută-l să-și afle, în sfârșit, calea cea dreaptă. 
Coboară Duhul Tău cel Mângâietor peste noi ca să ne curățească de toate 
întinăciunile și să ne întoarcă inimile la blândețe și la frica de Tine. 
Luminează, doamne, mințile noastre care, din pricina păcatelor, 
amărăciunilor și umilințelor, nu mai văd și nu mai disting binele cel bun și 
cale acea adevărată”. (Textul integral poate fi lecturat pe pe adresa 
https://biblioteca-cavalerilor.ro/arhive/3137). 

Steagul cel mare, precum și fanionul de birou, odată sfințite au fost puse în 
rotonda Altarului de vară, al Bisericii Militare din Oradea, alături de cele deja 
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existente: Praporele bisericesc al „Sfântului Gheorghe”, (hramul bisericii), Steagul Asociației „Avram Iancu”, 
Copia Drapelului de luptă al Diviziei 11 Mecanizate „Carei”, Steagul Patriarhie Române, Steagul Asociației 
Cultul Eroilor „Regina Maria” - Filiala Bihor (galerie foto: https://biblioteca-cavalerilor.ro/arhive/3137). 

Ioan Chivari, pr. Ioan Spătaru, Andrei Micovschi (port-drapel), Ioan Vasile Micu, Constantin Moșincat, 
Sâmedru Fârcă, Voichița Moșincat, Ioan Tătar, Alexandru Ungur, Teodor Cotuțiu Pavel Gudea, pr. Mircea 
Ioniță 

~ Cavaler de Clio ~ 
Redacția 
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