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FELICITĂRI: „Cetatea Cavalerilor” după 2 ani on-line 

Delia PANTEA 

 

Am comparat obiectivele și intențiile din primele numere cu ceea ce ați realizat. 

Mi se pare ca Revista s-a dezvoltat frumos.  

Nu exact cum doreați, dar de obicei odată înființate revistele au propria viață dată de personalitatea și 

interesele partenerilor. Curcubeul de deasupra Oradiei dă speranță de „vreme bună”! 

 

Deci, am văzut și evoluții și teme neașteptate. 

Cu timpul temele au evoluat și s-a mai îmblânzit spiritul „războinic”, trecând de la documente și texte 

istorice, destul de aride, la teme culturale, literare. Pascu Balaci dovedește foarte mult har și inspirație cu 

serialul sonetelor inspirate de vechiul testament (cred că apar publicate în Cetatea Cavalerilor în premieră). 

Mi-au plăcut și articolele dedicate diasporei. 

Rezum câteva impresii rezultate din : 

 4 numere in 2020 sept/oct/noi/dec 

 12 numere în 2021  

 8 numere in 2022 

 Total 24 numere, în 24 de luni 

Evident că a crescut și numărul semnatarilor, de la nume consecrate, în special doctori în istorie, la 

debutați în ale scrisului. Și asta e o tentă pozitivă, constantă în sumarul Revistei. 

Reproduc din programul de început:  

„Am reflectat la îndemnul superb al inventatorului psihologiei consonantiste, maiorul Ștefan Odobleja, 

și am decis ca informația deținută s-o propagăm pe cale online. Astăzi, prețul cărților și revistelor cu tematică 

istorică, editate în tiraje mici, nu acoperă efortul intelectual al creatorului (dreptul de autor) deoarece costul de 

difuzare (plus transport) este mai mare decât prețul operei în sine, iar posibilitățile efective de achiziție 

descurajează „consumatorul”, cititor. Din aceste pricini am pornit pe seit-ul „hppts://www.biblioteca-bravului-

cavaler.ro” și Revista Cetatea Cavalerilor. Pentru o mai comodă, rapidă și imediată conectare cu articolul 

căutat autorii, oameni cu experiență și cu opere de referință în domeniu, vă oferă sprijinul lor cu temele de 

cercetare de care se ocupă. Întruniți în Asociația Națională a Cavalerii de Clio, cu personalitate juridică, un 

mănunchi de oameni de știință, prin statut, și-au propus să popularizeze istoria națională în context european. Pe 

aceste coordonate ne propunem să ducem mai departe, sub formă și denumire – Cetatea Cavalerilor - on line – 

tradiția revistei anterioare Cetatea Bihariei (format tipărit), fondată de domnul prof. univ. emerit Dr. Viorel Faur 

(seria nouă 2008), președintele de Onoare al Asociației. Sperăm ca deviza: „Ajutor Împrumutat!” să însoțească 

orice demers publicistic folositor, vrednic de cinstire și de citire, operă originală, plină de informație, necesar 

omului grăbit, conectat on-line, care să-i aducă – cum se zice, în graiul înțelept -, mult spor! Invităm cu acest 

număr autorii să-și facă publice studiile și cărțile de istorie, iar pe cititori să ne trimită sugestii, propuneri, 

observații, întrebări”.  

 

La drum...inceputuri, obiective 

Vom găzdui opere științifice, cercetări istorice, mese rotunde, colocvii, articole de istorie ale principalilor 

colaboratori grupați în jurul reviste Cetatea Cavalerilor.  

1/ Dorința noastră este de a asigura cunoștințe de istorie națională și universală în spațiul virtual; 
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2. Vom oferi cu aceste materiale și metode de cercetare și interpretare științifică a istoriei; 

3. Pornim Biblioteca Bravului Cavaler de Clio, menită să păstreze cărți, fascicole, articole și/sau fragmente 

din studii și cercetări ale autorilor români și informații despre alte lucrări – recenzii, semnale, evenimente, etc, 

care pot fi consultate fără plată; 

4. Încurajăm scrierea de lucrări, de către junii Cavaleri de Clio, cu sprijinul și sub îndrumare competentă, prin 

Ajutor Împrumutat; 

5. Vom reuni tematic toate lucrările într-un Almanah, annual al Cavalerului de Clio; 

6. Creăm o bază de date cu foto documente istorice, din trecut, prezent, pentru viitor; 

7. Vom acorda consultații, îndrumări și sprijin pentru formarea de juni slujitori de Clio; 

8. Vom organiza evenimente tematice, acțiuni aniversare și comemorative pentru cunoașterea aprofundată de 

personalități istorice, culturale și științifice ale istoriei naționale; 

9. Vom iniția schimburi de informații cu societăți, biblioteci și personalități științifice; 

10. Vom iniția concursuri cu premii pentru lucrările anului și burse de sprijin pentru junii cavaleri. 

Acțiunile noastre se desfășoară pe bază de voluntariat, conform principiului Ajutor Împrumutat. 

Colegiul științific (1/2020) : Prof. univ. Dr. Ioan SCURTU (membru al Academiei Oamenilor de Știință din 

România) Prof. univ. Dr. Viorel FAUR (Universitatea din Oradea –Președinte de onoare a Asociației Naționale a 

Cavalerilor de Clio) Comandor (r)prof. univ. Dr. Jipa ROTARU (membru al Academiei Oamenilor de Știință 

din România) Profesor univ. Dr. Dumitru PREDA (membru al Fundației Nicolae Titulescu) Prof. univ. Dr. 

Mihai DRECIN (membru al Academiei Oamenilor de Știință din România) Colonel r. prof. univ. Dr. Constantin 

Hlihor (Cercetător științific gradul I) Prof. univ. Dr. sculptor Cornel T. DURGHEU (Fundația Cetate Durgheu) 

Colonel r. Vasile Șt. TUTULA (Revista Virtus Romana Rediviva)  

Redacția: Colonel. r. Dr. Constantin MOȘINCAT (Redactor șef) Jr. Dr. Augustin ȚĂRĂU (secretar) Membrii: 

Prof. Dr. Maria VAIDA, Lector univ. Dr. Cristina PUȘCAȘ, Prof. Dr. Alin SPÂNU, Dr. Iulian BOȚOGHINĂ, 

Col. r. Dan POINAR, Col. r. Ioan TĂTAR.  

 

Cetatea Cavalerilor 

 

Diaspora în atenția cavalerilor: Magdalena Popa 6/22; George Roca 6/22 7/22; Angela FAINA (nr. Mihai 

Viteazul); Cuibul sufletelor frumoas, Anișoara Laura MUSTEȚIU1 7/22; Comunitatea românească din America 

– nr 7/2022 

 

Perosnalitati, mai putin cunoscute bihorenilor - Gheorghe Buzatu - Cavaler de Clio; prof. Dr. Constantin 

NISTOROIU,  Dr. Ionel NOVAC, prof. univ. Dr. Dumitru PREDA, Prof univ. Dr. Aurel PENTELESCU, prof. 

univ. Dr. Jipa ROTARU; 

Portrete în Salonul Cavalerilor - PORTRET DE ARHIVIST - ION HELIADE-RĂDULESCU, Dr. Magdalena 

ALBU 8/22; Ultima oră de dirigenție; Maria, Regina României - Mitel POPA 8/22 

 

Prezentari de carte  

Mihail Eminescu și adevărul Sfintei Scripturi,  

https://biblioteca-cavalerilor.ro/wp-content/uploads/2022/06/Conf.-univ.-Dr.-Col.-r.-Aurel-DAVID_O-CARTE-

%E2%80%93-MONUMENT-de-INTELEPCIUNE.pdf 

Salonul cavalerilor – în fiecare număr omagiază scriitorii și operele lor prin scurte prezentări; 

Opere literare valoroase lansate în Cetate 

Vechiul Testament - relevat prin sonete   Av. Dr. Pașcu BALACI în serial  

ZÂNA FLORILOR DE VÂNT (POEME) Eleonora STAMATE  

 

Istorie 

GRIPA SPANIOLĂ CAZUISTICĂ SEMNALATĂ ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ (1918-1920) Dr. Augustin 

Țărău; Cu noi este Dumnezeu;  

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE Iacob CAZACU ( 8/22) 

https://biblioteca-cavalerilor.ro/wp-content/uploads/2022/06/Conf.-univ.-Dr.-Col.-r.-Aurel-DAVID_O-CARTE-–-MONUMENT-de-INTELEPCIUNE.pdf
https://biblioteca-cavalerilor.ro/wp-content/uploads/2022/06/Conf.-univ.-Dr.-Col.-r.-Aurel-DAVID_O-CARTE-–-MONUMENT-de-INTELEPCIUNE.pdf
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Invitatii la evenimente si Opinii - 

Cenzura din Televiziunea Română – importată din Ungaria lui Viktor Orban Alexandru GHIȘA 7/22 

Conspirații (II) Gl-locot. dr. Grigore Stamate 8/22 

De la peșteră la geopolitică războiul din Ucraina fără ieftinie propagandistică Gruia COJOCARU1 8/22 

Desfiinţarea formaţiunilor de jandarmi și înfiinţarea trupelor de securitate Col. (r) Pobirci Ion, Col. Pobirci Ioan 

– Cristian 1/20 

Istorii locale 

BANCA AMINTIRILOR (12) - CHIRURGUL George GOLDAMMER 8/22 

Mihai Viteazul – Atitudini-„relocarea” abuzivă a statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul (aruncată în curtea S.C. 

Apă Canal Oradea). ( la evenimente)05.11 2018; Angela Faina (12 numere) – Viteazul MIhai  

Documente 

Cărți online oferite de autori 

LA LUNGA GUERRA I Balcani e il Caucaso tra conflitto mondiale e conflitti locali (1912-1923) a cura di 

Lucio Valent  

Partea Documentară, pe lângă unele faximile, hărți, scheme și foto, adduce în atenția cititorilor și filme 

documentare și interviuri cu participant la evenimente. 

 

Premii: 

Revista a instituit Marele Premiu – RĂDĂCINI –  pe care-l acordă anual celor mai fideli colaboratorilor, iar 

doamnelor Floarea de salcâm, pentru activitatea artistică și culturală. 

Pentru activitatea din 2021, Cetatea Cavalerilor a primit Diploma de excelență din partea Revistei Luceafărul 

de Vest (Timișoara), Diploma de Onoare din partea Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Oradea 

și Diploma comemorativă „Iancu – 150”, din partea Asociației Cultural Patriotice „Avram Iancu” - Filiala 

Oradea. 

 

GRAFICA REVISTEI, s-a îmbunătățit și a primit rublici constant, inspirate de cea mai veche revistă din 

Bihor, Familia și o ținută științifică care merită citată ca sursă bibliografică, sau de continuare a cercetării unor 

domenii, idei și teze semnalate. În afara caracterului original al materialelor publicate, se impune a evidenția 

lucrările de creație – proză și poezie – ale autorilor care au încredințat opera lor spre publicare (Pașcu Balaci, 

George Roca, Elena Buică). 

 

În concluzie,   

Cetatea Cavalerilor s-a „ridicat” după 2 ani și se află pe o traiectorie frumoasă prin conținutul documentat al 

studiilor, analize opozabile criticii, noutate și tematică variată, cu o viziune originală asupra folosului 

cunoașterii trecutului, într-un frumos parteneriat cu reviste și publicații din țară și de peste hotare. Reprivind 

parcursul celor doi ani de activitate – timp în care a apărut tocmai pentru a suplinii distanțarea - avem speranța 

că numărul celor care vor accesa Revista Cetatea Cavalerilor v-a crește, că investiția în strădania autorilor va 

fi răsplătită cu noi abonați-cititor de pe toate continentele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


