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Cetatea Cavalerilor – la cumpăna anilor 2022/2023 

Se obișnuiește ca la final de an să cântărești rezultatele unui efort colectiv, în cazul nostru al 
Colegiului de redacție, coordonat de Consiliul Științific. Tuturor calde felicitări și alese mulțumiri 
pentru reușita celor 28 de numere, scoase fără întrerupere lunar, din septembrie 2020, până în prezent. 
Așadar la bilanțul sumar prezentat prin sumarul alcătuit al primelor 24 de numere putem constata că 
peste 600 de articole sunt semnate de istorici și oameni de cultură, creatori autentici de opere științifice 
și artiști cu lucrări de valoare patrimonială. Toate dezvoltate sau/și semnalate în Cetatea Cavalerilor. 

Înițiativele Asociației Naționale a Cavalerilor de Clio pentru derularea acțiunilor de anvergură, 
cu participarea publicului numeros, au fost afectate și în prima jumătate din acest an de măsurile 
restrictive, impuse de planurile-sanitare-oficiale, au fost în parte depășite prin apariția și exprimarea de 
articole ocazionale, precum și prin numerele lunare ale Revistei difuzate online. Cu toate acestea am 
continuat seria manifestărilor dedicate poetului național – Mihai Eminescu – cu prilejul Zilelor Culturii 
Naționale, și a comemorării acestuia în colaborare cu Cenaclul „Barbu Ștefănescu Delavrancea”, cu 
Asociația „Cetățeni la puterea a treia”,ș.a. Suplimentul „Eminescu” – număr tipărit s-a bucurat de succes și 
interes din partea publicului, motiv pentru care s-a mai tras o ediție. Revista timișoreană Luceafărul de 
Vest, a acordat Diploma de Excelență pentru activitatea Cetății Cavalerilor. 

Colaborarea Revistei s-a extins, primind corespondențe de pe toate continentele, fapt 
ı̂mbucurător. Motiv de bucurie și de recunoaștere  a fost și acela al decernării Marelui premiu RĂDĂCINI, 
pentru 12 personalităti̦ și a 3 Diplome de excelență Floarea de Salcâm pentru creati̦e artistică și 
interpretare. La sărbarea celor 75 de ani de viată̦ lui George ROCA, orădeanul din Australia, i s-a decernat 
odorul sfinti̦t al Cavalerilor - STEAGUL CAVALERILOR (ın̂ copie), spre al avea mereu aproape, cum spune 
frumos poetul: „pe al Pacificului mal…”.  

Păstrăm un gând aparte pentru Filiala Maia - „Barbu Catargiu” care, în acest an, a reușit să 
desfășoare cea de-a XX-a sesiune de comunicări științifice, cu acordarea a 5 noi Brevete de Cavaleri de 
Clio, și editarea unui nou volum din Retrăiri istorice în secolul XX. Se cuvine să felicităm pe domnul 
comandor, prof. univ. Dr. Jipa Rotaru pentru împlinirea unui vis și să-i urăm La mulți ani! 

Contribuțiile științifice prin articole publicate în Cetatea Cavalerilor și prin volumele personale și 
colective lansate de către Cavalerii de Clio, apreciem că scopul asociației, de răspândire a culturii române 
în contextul european a fost atins și că pe aceași linie vor fi și pe viitor inițiate acțiuni. 

Aducem respectuase mulțumiri organizațiilor și asociațiilor naționale și locale alături de care am 
desfășurat acțiunile noastre considerând benefică conlucrarea viitoare. Pentru toate reușitele din an, 
tuturor CAVALERILOR DE CLIO, 


