
 

         

 

           Ionuț ȚENE 
 

 Ţene Ioan Vasile, numele de publicist, Ionuţ Ţene, s-a născut pe 23 februarie 

1972, în orașul Drăgăşani, județul Vâlcea, domiciliul actual fiind în municipiul Cluj-

Napoca. Este căsătorit și are trei copii (Catinca, Anastasia și Ștefănel). 

 

 Activitate 

 

 Este inspector superior  în cadrul Serviciului Învăţământ, Cultură, Culte al 

Primăriei municipiului Cluj-Napoca, director editorial, NapocaNews.ro, 

redactor/colaborator Jurnalul Românesc (Viena), vicepreşedinte Societatea Culturală 

Zalmoxis, între anii 1991-1996 şi preşedintele Fundaţiei Culturale Sarmisegetuza din 

1997, membru fondator - Liga Scriitorilor din România, 2006. 

 

 Studii   

 

 Liceul Ady- Şincai din Cluj-Napoca, absolvit anul în 1990; Facultatea de Istorie a 

Universităţii Babeş-Bolyai, licenţiat în 1995, cu teza de licenţă Manifestaţii studenţeşti 

anticomuniste, la Cluj, în 1946, coordonator prof. univ. dr. Marcel Ştirban; Master în 

Istoria Contemporană şi Relaţii Internaţionale obţinut la aceeași universitate în 1996, cu 

teza Clujul Universitar. 1944 – 1948 și Master în Dreptul Muncii, la Universitatea Bogdan 

Vodă, Cluj-Napoca, 2010; Curs de administraţie locală, Odense, Danemarca, 2001; 

Doctor în istorie, în anul 2008, cu teza: Clujul Universitar 1944-1948, coordonator prof. 

univ. dr. Doru Radosov și Post Doc, septembrie 2011 – februarie 2013, cu tema: Clujul 

universitar în perioada comunistă: 1959 - 1989, ambele la Universitatea Babeş-Bolyai. 

Este cunoscator de limba engleză, avansat, și limba germană, mediu; 

 

 Activitate publicistică  

 

 Articole şi poezii publicate în revistele: Cele Trei Crişuri, Puncte Cardinale, Al 

Cincilea Anotimp, Magazin Istoric, Tribuna Ardealului, Apostrof, Curierul Primăriei Cluj-



Napoca, Dreptatea, Zalmoxis, Noesis, Steaua, Tribuna,  AIO Cluj, NapocaNews, Jurnalul 

Românesc (Viena), Agora , Observator-Toronto etc. 

 

 Cărţi publicate 

 

        Bal ca-n iad, versuri, Editura Zalmoxis, Cluj-Napoca, 1993; Roşi de lună, versuri, 

Editura Mesagerul, Cluj-Napoca, 1997; De izvoare, versuri, Editura Napoca Star, Cluj-

Napoca, 1999; Manifestaţii studenţeşti anticomuniste la Cluj în 1946”, istorie, Editura  

Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999; Suflet dac, versuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 

2001; Reflecţii critice despre o Teologie a Istoriei,  Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 

2001; Capitala în Ardeal, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002; Cronici de 

istorie românească, istorie, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003; Poezia noastră cea 

de toate zilele, critică literară, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004; Viaţa mea, 

clipele, versuri, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; Clujul Universitar, 

1944 – 1948, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; Biografii Universitare 

Clujene. Mărturii orale”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013; Contra 

Curentului, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015; Valeriu Gafencu. O biografie 

teologică a Sfântului Închisorilor, Editura casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016; 

Ridurile pietrei, Editura  casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,2018; Solitudini, versuri, 

Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2021. 

 

 Extrase din referințe critice 

 

 Poeți clujeni postdecembriști de Adrian Țion: Autorul, criticul literar Adrian 

Țion, a vorbit despre elaborarea acestei cărți ce cuprinde 30 de poeți clujeni, afirmați în 

jurul grupului Zalmoxis, poeți care, de-alungul timpului, și-au îmbogățit opera, 

contribuind  la înnoirea metaforei și al cuvântului. Despre poezia lui Ionuț Țene, a spus 

că acesta este  un apostol al poeziei postdecembriste. 

 (Ion Cristofor, despre volumul Poeți clujeni postdecembriști, de Adrian Țion) 

 

 Acest demers aduce în plus faptul că autorul, Ionuț Țene, deși istoric, a sesizat în 

mod subtil mersul duhovnicesc al lucrurilor. Prin rugăciuni, asemenea lui Valeriu Gafencu, 

celulele închisorilor devin chili de rugăciune, hrană, prilej de asceză, izolarea, lepădare de 

bunurile și bucuriile vieții…(Virgil Mateiu, Imn pentru crucea purtată) 

 

 Dr. Ionuț Țene-Valeriu Gafencu. O biografie teologică a Sfântului 

Închisorilor: Volumul apărut la Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016 

abordează cu participare și convingere problema conștiinței naționale, din perspectiva 

unui istoric modern, preocupat de procesul devenirii în istorie a statului national român și 

a dimensiunii noastre spirituale. (…)  

   

Unghiul de vedere este orientat spre modul cum unul dintre piloanele principale ale 

spiritului românesc, și anume credința ortodoxă a constituit nucleul de rezistență a 

neamului de-a lungul încercărilor dramatice ale istoriei de a ne desființa. Astfel, 



atmosfera în închisorile comuniste, unde prin dramatismul coerciției forțelor ostile 

prezenței noastre demne în istorie, se concentrase forța de rezistență a marilor spirite ce 

susțineau coloana vertebrală a românismului prin credința ortodoxă. Supliciile, teroarea, 

prigoana, degradarea a tot ce însemna valoare umană, în închisorile comuniste amintește 

de catacombele romane în care mucenicii lui Hristos luptau pentru credința în 

Dumnezeu. (…)     

Cartea se structurează ca un argument care susține veridicitatea declarației lui 

Nicolae Stheinhardt, care-l declară pe Valeriu Gafencu, Sfântul închisorilor. Fiecare 

capitol evidențiază cu argumente devenirea spirituală a adolescentului Valeriu Gafencu în 

împrejurarea tragică a detenției, treptele urcării lui spre lumina supremă a îndumnezeirii. 

Sunt dezvăluite suferințele sufletești, lupta cu întunericul dinafară, precum și efortul 

redescoperirii sinelui în esența sa, sâmburele fericirii prezent în sinea fiecăruia dintre noi, 

marea clipă a revelației, forța Iubirii față- de semeni, a dăruirii de sine. (…) 

 

Înțelegem astăzi mai mult sensul Liturghiei cerul pe pământ, ”… după expresia 

teologului rus Ioan de Kronstdat- moment al împărtășirii cu Sfânta Taină ca singură forță 

ce a asigurat rezistența în infernul închisorilor comuniste. Cerul coborând printre gratii a 

transformat închisoarea într-o biserică a catacombelor, și, astfel, comunismul a umplut 

Cerul de Sfinți”- după cum spunea părintele. (…)  

  

Arsenie Papacioc- a înlocuit comunitatea de rugăciune din afara temnițelor. Cu forța 

sa persuasivă, cu harul inducerii crezului său, Valeriu Gafencu și-a asumat cu curaj 

statutul de “iubitor întru Hristos “. (…) 

Ultimele șaisprezece poeme pe care poetul le consideră testamentare apar ca o 

“mărturisire pentru cei ce vor veni “.  

   

Autenticitatea, lirismul profund tonalitatea imnică a poemelor lui Valeriu Gafencu 

împrumută ceva din încărcătura psaltică iar sensibilitatea sa poetică îl înscrie în generația 

sacrificată a poeților damnați “ieșiți prin ispășire la lumină.“ (…) 

   

Această marcantă prezență a lui Valeriu Gafencu inclusiv sub însemnele poeziei în 

spațiul carceral contribuie la miraculosul proces de transformare a închisorii comuniste 

într-un adevărat spațiu sacru, ca într-o biserică, prin care sufletele s-au apropiat de 

Dumnezeu. Trăia credința cu atâta intensitate încât avea o uimitoare forță de mobilizare 

și influiențare a celorlalți.”El nu dăruia, ci se dăruia. Era pâinea frântă pe altarul 

suferinței poporului său pentru mântuirea neamului omenesc prin Cruce.“(Virgil Maxim, 

Imn pentru crucea purtată ). (…) 

   

Deși condamnat politic, Valeriu Gafencu este un mărturisitor și mucenic al lui 

Hristos pentru poporul roman aflat în suferință și în ghiarele ateismului 

comunist. Asemenea primilor sfinți aruncați fiarelor în Arenă, Valeriu Gafencu este 

aruncat în închisoarea politică cum devenise România pentru a-i distruge spiritul creștin. 

De aceea, ca un adevărat nebun întru Hristos ,“precum singur se declara, el va lupta cu 

înverșunare pentru salvarea neamului prin credință“. Prin ardoarea credinței sale, prin 



forța cu care înfruntă obstacolele, prin înțelepciunea și convingerea cu care demola 

ateismul și afirma credința, Valeriu Gafencu “a fost contemporan întru mărturisirea 

credinței cu Isus Hristos, acolo sus pe Muntele Fericirii, ascultându-l cu atenție pe 

Mărturisitor.”El, a înțeles cel mai bine sensul Fericirilor “propovăduite de Isus, Cuvântul 

Mântuitorului și s-a identificat în trăirile sale cu faptele menționate în Evanghelie, încât 

“Ne-a împărtășit calea spre Fericirea unică”, după cum afirmă teologul și filosoful Mircea 

Gălăteanul, citat ca titlu de capitol. (…) 

 

Gestul lui Valeriu Gafencu de a salva viața pastorului Richard Wurmbrand, aflat în 

închisoare, pe motivul propăvăduirii comunismului în timpul lui Carol al II-lea, dăruindu-i 

medicamentele primite de la mama sa, îl ridică pe Sfântul Închisorilor, după cum l-a 

numit Nicolae Steinhardt la înălțimea desăvârșirii întru Hristos. (…) 

 

  Cartea istoricului și scriitorului Ionuț Țene este, încă, o pagină valoroasă în 

cunoașterea adevărului din viața Îngerului care a strigat. 

 (Antonia Bodea) 

 

 Extrase din operă 

        Dumnezeu al poeţilor 

 

Poeţii nu pot fi interzişi niciodată 

pentru că există un Dumnezeu al poeţilor 

care le vede, le ştie pe toate 

orice metaforă sau orice cuvânt 

ce trădează ignoranţa unei iubiri uitate 

orice ratare a sensului vieţii, corabie pe nisipul memoriei 

 

Poeţii nu pot fi interzişi niciodată 

toţi sunt unul şi Unu 

Este cum te-ai rupe în bucăţi 

cum se sparge în cioburi potirul de la cină 

unde omul frânge poezia în versuri 

şi sângele în metafore 

iar cuvintele aud depărtarea silabelor 

şi vântul bate singurătatea înserării 

 

        Poetul interzis! 

 

Încet, încet ne interzic pe toţi, pe rând 

Poetul nu are drepturi să intre în cetate 

Vai de patria care pune index poeţilor 

Vai de poporul care-şi uită barzii la bordura prăfuită a istoriei 

 



Dintre ei vor rămâne doar muşuroaiele de furnici 

şi viespile rătăcite în pădurea de salcâmi 

Fără roade 

 

Când poezia e interzisă în burg 

Dumnezeu plânge şi lacrimile se fac crini 

iar apele repezi curg tânguind spre izvoare 

când poeţii sunt ţintuiţi între lacăte 

Libertatea e doar o amintire 

iar conştiinţa o Fata Morgana pe cruce 

 

În ce ţară trăim, ce lume de pitici pregăteşte… 

Încet, încet se arată la colţ cimitirul 

unde dorm şi visează în versuri cu zornăit de lanţuri 

prinşi de piroane, bătuţi cu sânge şi frânţi pe altare 

poeţii români interzişi de uitare 

   Lăsaţi poetul în cetate! 

 

Luaţi mâinile voastre uscate de pe poet 

Degetele vă sunt cuţite ruginite 

care fac ziua şi noaptea un morman de întuneric 

 

Luaţi cuvintele voastre unsuroase de pe poet 

şi plecaţi odată unde marea uneşte 

memoria cu suburbiile iadului 

De altfel un oraş prea aglomerat în ultima vreme 

cu turnuri goale şi vorbe de sticlă 

 

Luaţi mâna de pe poet. Sunteţi unghie în pieptul 

umflat ca o velă din ochiul furtunii 

Versurile albatrosului lovesc ca barda pădurea uscată 

 

Lăsaţi poetul să caute neliniştea în insula 

unde Ulise s-a întâlnit cu uitarea 

şi femeia cu focul 

 

Luaţi ghearele de meduză din silabele bardului 

ce urcă strivit muntele în zăpuşeala taborică 

 

Lăsaţi trubadurii să fie cetate fără ziduri 

şi celulă fără gratii sau lacăte 

Doar un cuvânt viu care se frânge pe masă 

cum pâinea coaptă şi o cană cu vin 



din cea mai adâncă fântână prin inimi 

Poetul e izvorul din care bei şi-ţi trece setea 

Urmele paşilor lui merg doar cu iubire 

 

Lăsaţi poetul să vină asemenea profetului 

Singur cu barba lungă şi sură 

care nu ne atinge nici măcar cu o floare 

Filosoful 

(lui Constantin Noica) 

 

Era toamnă târzie 

şi cabana de lemn urca muntele 

L-am întrebat de căderea frunzelor 

despre teză şi ani-teză 

 

Filosoful avea privirea de ceaţă 

şi ochii fumau pipă din cel mai bun tutun de Jamaica 

 

„Istoria nu îmi va da dreptate” 

mi-a şoptit filosoful 

Şi afară se auzeau speriate câteva oi 

pierdute de turmă 

 

În depărtare izvorul se chinuia să urce pietrele 

 

„Istoria m-a părăsit la tinereţe” 

a oftat filosoful 

 

Seara s-a ridicat repede şi misterioasă 

cum adolescenţa îndrăgostită 

 

O lacrimă s-a prelins pe buze sub formă de aripă 

„Istoria m-a sacrificat pentru un popor de idioţi” 

 

Filosoful m-a luat uşor de mână 

şi am ieşit în noapte 

Obrajii săi ardeau raze de lună 

 

Şi am cules una câte una stele 

cum tufele de mure ciobanii 

obosiţi după ziua de lucru 

 

 



 Aer 

 

   Aer albastru 

   Aer pătrat 

   Aer ca forma unui copac 

   Aer cât poiana din codru 

 

   Aer din cuvinte grele 

   Aer elastic ca trupul femeii îndrăgostite 

   respirație dintr-o inimă fragilă 

 

   Aer moleșit de trecerea timpului 

   Aer cu miros de fabrică 

   Aer sub chip de zbor 

 

   Aer fierbinte de stepă ce aleargă caii 

   undeva depărtarea șoptește furtuni de nisip 

 

 

 Profil literar realizat de Nicolae VASILE 

 

 

 

 


