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DOUÃ EVENIMENTE IMPORTANTE PENTRU
ORGANIZAÞIILE NOASTRE
Fundaþia Episcopul
Asociaþia
Grigorie Leu - Miºcare
Comunelor din
pentru Progresul Satului
România a devenit
membrã a Cosiliului Românesc, a definitivat întrun seminar internaþional
Comunelor ºi
documentul privind
Regiunilor Europei
societatea civilã din
Uniunea Europeanã

În paginile urmãtoare publicãm raportul privind desfãºurarea
lucrãrilor celei de a 23-a adunãri generale a Consiliului
Comunelor ºi Regiunilor Europei care a avut loc recent la
Insbruk ºi o relatare descriind activitãþile ºi scopurile acestui
important organism consultativ european din care, chiar înainte
de parafarea aderãrii noastre la Uniunea Europeanã,
organizaþiile neguvernamentale româneºti ce reprezintã
comunele, oraºele ºi municipiile României, încep sã fie admise
a face parte cu drepturi depline.
Dupã cum se poate vedea din acest raport, succesul Asociaþiei
Comunelor din România, ne poate produce o satisfacþie
deosebitã. Fotografia de deasupra ne oferã o imagine de la acest
eveniment.

FUNDAÞIA EPISCOPUL GRIGORIE

In zilele de 26-29 mai 2006, s-a desfãºurat în România, cu
participare academicã europeanã, un seminar internaþional care
ºi-a propus DEFINIREA CONCEPTULUI DE SOCIETATE
CIVILÃ TRANSNATIONALÃ ÎN DEZVOLTAREA EUROPEANÃ, precum ºi înfiinþarea unei organizaþii neguvernamentale-pilot de nivel european, idee iniþiatã anul trecut de
Fundaþia noastrã, dezbãtutã pânã în prezent în seminarii internaþionale la Bratislava, Praga ºi Roma, întrunirea din România
lansând un apel ºi un document concluziv.
Am fost sprijiniþi în acest demers de Institutul Internaþional
Jacques Maritain care a participat cu o delegaþie condusã de
Secretarul General, profesorul universitar doctor Roberto
Papini, specialist în doctrine politice Europene, titular al catedrei
respective la universitatea LUMSA din Roma ºi inþiator al
catedrei UNESCO de Politici Culturale Europene.
ªedinþa inauguralã a Seminarului a avut loc în sala Senatului
Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã din
Bucureºti, sub egida Consiliului Rectorilor din România, a
USAMV, a universitãþii Ecologice, a unor catedre de sociolologie,
istorie ºi ºtiinþe politice ºi al Asociaþiei Comunelor din România.
S-a primit binecuvântarea prea Ferictului Pãrinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mesajul domnului
Nicolae Vãcãroiu, Preºedintele Senatului României, ºi cel al
Comisiei Comune Parlamentare pentru Integrarea Europeanã.
Din strãinãtate s-au primit mesajedin partea lui Jeremy Smith,
Secretar General al Comitetului Comunelor ºi Regiunilor
Europei, Bente Schindel, Secretar general “Joint Cultural Councils of Denmark”, membru în reþeaua ONG a Mãrii Baltice ºi
Nordului, Alfred Pfaller, rezident “Friederich Ebert Stiftung” ºi
din partea unei serii de publicaþii socio-politologice europene
în parteneriat media pentru susþinerea concluziilor noastre.
Suplimentul din interiorul acestui numãr de revistã prezintã
pe larg lucrãrile importantului Seminar Internaþional.

ÎN PAGINILE 29-32,
SUPLIMENTUL LITERAR
“ALÃUTA ROMÂNEASCÃ”
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Consiliul Comunelor ºi Regiunilor din Europa
(C.C.R.E.), a fost înfiinþat în anul 1951 de cãtre
un grup de primari europeni sub titulatura de
„Consiliul European al Municipalitãþilor”,
regiunile intrând mai târziu în structura consiliului,
forma adoptatã atunci menþinându-se pânã astãzi.
În ziua de azi, C.C.R.E. este cea mai mare
organizaþie ce priveºte guvernarea localã ºi
regionalã din Europa, membrii sãi fiind asociaþii
naþionale de regiuni ºi municipalitãþi din peste 30
de þãri. Aceste asociaþii reprezintã interesele a peste
100.000 de autoritãþi locale ºi regionale. Pe plan
internaþional, C.C.R.E. este ramura europeanã a
Organizaþiei Mondiale a Oraºelor ºi
Municipalitãþilor (U.C.L.G. – United Cities and
Local Governments ).
Þelul principal al C.C.R.E. este promovarea unei
Europe puternice, unite, bazate pe democraþie, pe
principiul descentralizãrii ºi cel al subsidiaritãþii.
Pentru o mai bunã comprehensiune a importanþei
acestei organizaþii pe plan european ºi mondial,
voi exemplifica ºi detalia o parte din activitãþile
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LUCRÃRILE CELEI DE A 23-a ADUNÃRI GENERALE A
C.E.M.R.:
Consolidarea guvernãrii locale
ºi regionale în Europa ºi în lume – în cadrul
U.C.L.G., C.C.R.E. promoveazã democraþia,
guvernarea localã ºi schimbul de experienþã ºi bune
practici în lume; de asemenea, se promoveazã
cooperarea Nord-Sud;
Influenþarea legislaþiei europene
– în domenii ca mediu, achiziþii publice, politici
publice, fonduri structurale sau legea competiþiei,
legislaþia europeanã are un impact imens asupra
guvernãrii locale ºi regionale de-a lungul Europei.
Aºadar, una dintre activitãþile cheie ale C.C.R.E.
este influenþarea legilor europene. Lucrând
îndeaproape cu asociaþiile naþionale membre,
C.C.R.E. traseazã linii directoare sub forma unor
politici proprii ce se materializeazã în rãspunsurile
date Comisiei Europene, în special prin dialogul
ºi prin procesele de consultare pe care C.C.R.E.
le are cu aceasta. Tot aceste politici proprii servesc
ºi pentru lobby asupra amendamentelor specifice
în Parlamentul European ºi în Consiliul de
Miniºtri;
Schimb de informaþii ºi de
experienþã – dacã ar fi luate împreunã, toate
localitãþile ºi regiunile constituie o vastã experienþã
în domeniile de competenþa lor aºa cum sunt
bunãstarea socialã, dezvoltare economicã, transport, mediu etc. Astfel, rolul C.C.R.E. este de a
facilita ºi înlesni fluxul de informaþii asupra acestor
experienþe, de a rãspândi idei ºi aptitudini cãtre
toþi membrii sãi. Pentru a reuºi în demersul sãu,
C.C.R.E. organizeazã grupuri de lucru, seminarii
ºi conferinþe care oferã cadrul necesar membrilor
sãi pentru a se întâlni ºi discuta asupra provocãrilor
ce îi aºteaptã, precum ºi a modului în care aceste
provocãri pot fi întâmpinate;
Încurajarea ºi sprijinirea
înfrãþirii între localitãþi – C.C.R.E. se poate mândri
cu faptul cã a creat conceptul de înfrãþire între
localitãþi, idee ce s-a nãscut din convingerea cã o
Europã a pãcii ºi de succes poate fi cel mai bine
construitã, la baza ei, de cãtre cetãþeni. În ziua de
azi existã peste 30.000 de astfel de înfrãþiri în toatã
Europa, iar susþinerea acestora rãmâne una din
prioritãþile C.C.R.E.; ca o particularitate,
coordonând activitatea celor ce se ocupã de
înfrãþiri, C.C.R.E. colaboreazã îndeaproape cu
Comisia Europeanã ºi Parlamentul European
pentru asigurarea suportului financiar ºi politic
pentru activitatea de „ town twinning”.
Implicarea în dezvoltarea
viitorului Europei – C.C.R.E. militeazã pentru o
Europã ce respectã principiul subsidiaritãþii ºi cel
al guvernãrii locale ºi regionale, o Europã în care
toate sferele de guvernare (local, regional, naþional,
european) lucreazã împreunã ca parteneri pentru
bunãstarea generalã. C.C.R.E. a fãcut campanie
pentru o Constituþie Europeanã în care sã se
recunoascã rolul deosebit pe care îl au
municipalitãþile; de asemenea a ajutat autoritãþile
locale din noile state membre ale U.E. sã se
pregãteascã pentru integrare.
Deciziile C.C.R.E. sunt luate la nivelul
Consiliului Director în componenþa cãruia intrã
preºedinþii asociaþiilor de autoritãþi locale ºi
regionale membre. Adunarea Generalã are loc o
datã la trei ani.
Lucrãrile celei de-a 23 adunãri generale a
C.C.R.E. au avut loc în perioada 10-12 mai 2006
la Centrul de Conferinþe din Innsbruck, împreunã
cu seminarul „Viitorul serviciilor publice în

Europa”. Pânã în anul 2006, nici una dintre
asociaþiile de autoritãþi locale din România nu era
membrã a C.C.R.E., ceea ce a constituit un impediment pentru activitatea acestora într-o þarã
viitoare membrã a Uniunii Europene. Asociaþia
Comunelor din România a început demersurile
legate de aderarea la asociaþia europeanã în toamna
anului 2005, fiind susþinutã atât de Secretariatul
General al C.C.R.E., cât ºi de asociaþii similare
din statele europene. Procedura de aderare prevede
completarea ºi înaintarea de cãtre asociaþia
solicitantã a unei cereri de aderare, care este
discutatã la nivelul Consiliului Director, care apoi
voteazã respectiva cerere. A.Co.R. a înaintat
cererea de aderare la ºedinþa Consiliului Director
al C.C.R.E. din luna decembrie 2005, care a avut
loc la Viena. Rãspunsul acestuia legat de cererea
A.Co.R. a fost unul favorabil, recomandând ca
votul final sã fie dat la ºedinþa Consiliului Director de la Innsbruck, care a avut loc în dimineaþa
zilei de 10 mai 2006.
Ordinea de zi a ºedinþei Consiliului Director de
la Innsbruck a fost:
1.
Aprobarea procesului-verbal al ºedinþei
de la Consiliul Director din Viena;
2.
Pregãtirea documentelor celei de-a 23
Adunãri Generale (programul adunãrii generale
ºi schimbarea de puncte de vedere legate de
materialele care urmau sã fie prezentate ºi adoptate
în cadrul adunãrii generale);
3.
Pregãtirea urmãtoarei adunãri generale
(2009) ºi selectarea gazdei acesteia;
4.
Aprobarea cererilor de aderare a Uniunii
Naþionale a Consiliilor Judeþene din România,
Asociaþiei Comunelor din România ºi Asociaþiei
Municipiilor din România;
5.
Adoptarea Cartei Europene a egalitãþii
între bãrbaþi ºi femei la nivel local;
6.
Alegerea preºedintelui Comisiei pentru
problemele angajaþilor;
7.
Aprobarea proiectului Casa Autoritãþilor
Locale ºi Regionale din Europa, cu sediul la
Bruxelles;
8.
Discutarea activitãþii C.C.R.E. în cadrul
U.C.L.G.;
9.
Calendarul întâlnirilor viitoare;
10.
Diverse.
Preºedintele C.C.R.E., primarul ºi guvernatorul
Vienei, dl. Michael HÄUPL, dar ºi secretarul general, dl. Jeremy SMITH, au subliniat încã de la
început cã aceastã adunare generalã este cea mai
importantã din întreaga existenþã a organizaþiei,
la ea participând peste 1.200 de reprezentanþi de
autoritãþi locale ºi regionale din 33 de state. Din
acest punct de vedere meritã subliniat faptul cã,
delegaþia României (46 persoane doar din partea
A.Co.R.) a fost a doua ca mãrime dupã cea a
Portugaliei.
Discuþiile cele mai aprinse au vizat alegerea
locaþiei pentru urmãtoarea adunare generalã, pentru
care ºi-au depus candidatura Derby (UK),
Groningen (NL) ºi Malmo (S), în timp ce alte trei
localitãþi au trimis scrisori de intenþie pentru
organizare, dar au depãºit termenul limitã de
depunere (Torino ºi Bari din Italia, Vasterbotten
din Suedia). Consiliul Director a respins cele trei
localitãþi care au prezentat cu întârziere
candidaturile, în competiþie rãmânând doar
primele trei. Decizia finalã în ceea ce priveºte
urmãtoarea locaþie a adunãrii generale va fi luatã
la Consiliul Directot de la Sevilla din toamna
acestui an.
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CONSILIULUI COMUNELOR ªI REGIUNILOR EUROPei
Prezentarea
candidaturii
U.N.C.J.R. a fost fãcutã de
secretarul general, dl. Doru Laurian
BÃDULESCU, iar candidatura
A.Co.R. a fost susþinutã de
preºedintele asociaþiei, dl. Emil
DRÃGHICI. Ambele candidaturi au
fost acceptate cu unanimitatea
voturilor. Candidatura Asociaþiei
Municipiilor din România nu a fost
susþinutã din cauza lipsei
reprezentantului acesteia, votul
privind admiterea A.M.R. fiind
amânat pentru Consiliul Director de
la Sevilla. Tot cu aceastã ocazie,
Asociaþia Oraºelor din România ºi-a
depus ºi ea candidatura, care va fi
discutatã la urmãtorul Consiliul Director.
O altã decizie importantã a fost cea
legatã de Casa Autoritãþilor Locale ºi
Regionale din Europa din Bruxelles,
unde C.C.R.E. intenþioneazã sã
închirieze un fost sediu de bancã, în
dorinþa de a oferi tuturor asociaþiilor
membre un spaþiu de reprezentare în
Bruxelles. Majoritatea asociaþiilor sau arãtat interesate de ideea unui sediu
unic pentru asociaþiile de autoritãþi locale ºi regionale. Costurile legate de
sub-închirierea unui spaþiu vor fi de
aproximativ 7-8000 Euro pe an pentru
o camerã.
Consiliul director a aprobat ºi
celelalte documente aflate pe ordinea
de zi, inclusiv Carta europeanã a
egalitãþii între bãrbaþi ºi femei la nivel
local, care urma sã primeascã ºi
aprobarea adunãrii generale.
Preºedinte al Comisiei pentru
problemele angajaþilor a fost ales Ake
HILLMAN din Suedia.
Lucrãrile celei de a XXIII-a adunãri
generale au început în a doua jumãtate
a zilei de 10 mai, la deschiderea
oficialã adresându-se un mesaj video
din partea lui José Manuel
BARROSO, preºedintele Comisiei
Europene, care a subliniat importanþa
C.C.R.E. ca partener al instituþiilor
europene. În discursul sãu,
BARROSO a punctat ataºamentul sãu
ºi al Comisiei pentru principiul
subsidiaritãþii, arãtând cã deciziile
trebuie luate la cel mai apropiat nivel
de cetãþean, dar a subliniat ºi faptul
cã, dacã statele membre cer
respectarea acestui principiu de cãtre
Uniunea Europeanã, trebuie sã îl
respecte ºi ele când vine vorba de
autoritãþile locale ºi regionale. El a
apreciat ºi tema conferinþei care a avut
loc în paralel cu lucrãrile adunãrii
generale, subliniind cã serviciile
publice de calitate constituie baza
oricãrei societãþi europene, cheia
solidaritãþii între cetãþeni, dar ºi o
sursã pentru crearea de noi locuri de
muncã ºi atragerea de investiþii. La
finalul discursului, Barroso a asigurat
participanþii la conferinþã cã, atât el,
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participanþilor posibilitatea de a
participa la o serie de vizite de
studiu la nivelul unor servicii
publice existente la nivelul
Innsbruck-ului: o parte a delegaþiei
române a vizitat centrul Ahrental,
locul unde se adunã tot gunoiul din
partea centralã a regiunii Tyrol. A
fost vizitat ºi un centru de extracþie
a gazului cu toate unitãþile sale. Un
alt tip de serviciu public important
pentru regiunea Tirol este cel legat
de protecþia împotriva avalanºelor,
experienþa austriacã din acest
domeniu fiind utilã ºi pentru
comunele aflate în zonele montane
din România.

Primarii comunelor au intrat deja în Europa
cât ºi Comisia Europeanã, vor proteja
interesele beneficiarilor de servicii
publice ºi vor încerca sã identifice
soluþii pentru a crea un impact pozitiv
în ceea ce priveºte creºterea
economicã, rezolvarea problemei
ºomajului ºi crearea prosperitãþii
pentru cetãþenii tuturor regiunilor
Europei.
La ceremonia de deschidere au mai
vorbit ºi Hilde ZACH, primarul
oraºului
Innsbruck,
gazda
evenimentului, Herwig van STAA,
guvernatorul regiunii Tirol ºi
membru în Comitetul Regiunilor,
Michael HÄUPL, preºedintele
C.C.R.E., Wim DEETMAN,
primarul oraºului Haga, prim vicepreºedinte al C.C.R.E., Andreas
KHOL, preºedintele parlamentului
austriac, Kalliopi BOURDARA,
primarul oraºului Atena, º.a. Cu toþii
au subliniat importanþa autoritãþilor
locale ºi regionale în cadrul
construcþiei europene, rolul acestora
pentru crearea condiþiilor de
prosperitate economicã, socialã,
culturalã, etc. fiind unul fundamental. Întrunirea unui numãr atât de
mare de reprezentanþi de la nivel
european constituie un prilej de
schimburi de experienþã între aceºtia,
dar ºi un prilej de a discuta împreunã
soluþiile pentru viitor.

DRÃGAN, primarul comunei Taºca
din judeþul Neamþ, a ridicat problema
depopulãrii zonelor rurale din
România, ca factor generator de
scãdere demograficã. Deºi de cele mai
multe ori, când se vorbeºte de scãdere
demograficã, se are în vedere
scãderea natalitãþii, domnul
DRÃGAN a arãtat cã o problemã
deosebit de importantã cu care se
confruntã localitãþile din zonele
montane, este cea a exodului
populaþiei spre zonele urbane sau spre
state al Uniunii. S-a ajuns la concluzia
cã acest fenomen este unul rãspândit
pe întreg continentul, nefiind o
problemã specificã þãrii noastre ºi sa luat decizia ca acest aspect sã fie
introdus în agenda viitoarelor
întâlniri.
Participanþii au subliniat cã serviciile
publice trebuie sã vinã cu predilecþie
în întâmpinarea nevoilor categoriilor
celor mai vulnerabile ºi cã autoritãþile
locale ºi regionale trebuie sã
identifice soluþiile de finanþare
optime, indiferent dacã ne referim la
accesarea surselor de finanþare
existente la nivelul Uniunii Europene,
dezvoltarea unor parteneriate publicprivat, privatizare, etc. O soluþie care
este promovatã de cãtre C.C.R.E., dar
ºi de cãtre Comisia Europeanã, este
cea a înfrãþirilor între autoritãþile locale ºi regionale din Europa, care
permite acestora schimbul de
experienþã privind bunele practici,
utilizarea modelelor care s-au bucurat
de succes la nivelul unei anumite
autoritãþi, dar ºi crearea unor
parteneriate în vederea promovãrii în
comun a anumitor proiecte. Deºi
nivelele de dezvoltare a serviciilor
publice oferite cetãþenilor diferã între
statele europene, existã un consens în
ceea ce priveºte principiile care
trebuie sã stea la baza unor servicii
de calitate, dar ºi credinþa unanimã
cã acestea pot constitui motorul
dezvoltãrii locale.

Pe parcursul celor douã zile de
conferinþã s-au abordat o serie
întreagã de teme, participanþii având
ocazia sã ia contact cu cele mai
importante aspecte ce-i frãmântã pe
toþi reprezentanþii autoritãþilor locale
ºi regionale de la nivel european:
promovarea de servicii publice de
calitate înaltã pentru cetãþeni;
posibilitatea ca serviciile publice locale ºi regionale sã fie o sursã de
coeziune la nivel european ºi un
mijloc de reducere a disparitãþilor
existente între diferite zone ºi state
ale Europei; adaptarea la provocãrile
demografice, etc. În cadrul acestei Pentru o mai bunã comprehensiune
teme, un membru al delegaþiei a modelului austriac de servicii
A.Co.R., domnul Alexandru publice organizatorii au oferit

Preºedintele A.Co.R., împreunã
cu alþi membri ai delegaþiei, s-a
întâlnit cu doi reprezentanþi belgieni
ai SOMEPRO, asociaþie specializatã
în sprijinirea organizaþiilor,
instituþiilor ºi autoritãþilor care
desfãºoarã proiecte în Europa
Centralã ºi de Est. S-a discutat despre
implicarea A.Co.R. ca partener întrun proiect româno-belgian: „Forumul
descentralizat al comunelor
partenere”, proiect care va fi finanþat
de cãtre partea belgianã. Scopul
acestui proiect va fi acela de a instrui
reprezentanþi ai autoritãþilor locale de
la nivelul comunelor în vederea
pregãtirii lor pentru accesarea
programelor de finanþare aflate la
dispoziþia României dupã integrarea
în Uniunea Europeanã.
În cadrul Adunãrii Generale a
C.C.R.E. din acest an s-a adoptat un
proiect de declaraþie, intitulat
„Viitorul serviciilor publice în
Europa – Ieºind în întâmpinarea
nevoilor cetãþenilor noºtri”. În
continuare vom puncta aspecte din
acest proiect de declaraþie:
Dorinþa autoritãþilor locale ºi
regionale, dar ºi a instituþiilor
europene este de a crea o Europã
puternicã din punct de vedere politic, cu un rol mãrit pentru guvernarea
localã ºi regionalã. Tocmai de aceea,
C.C.R.E. s-a implicat activ în ultima
perioadã în sprijinirea autoritãþilor
locale ºi regionale ale celor 10 state
care s-au integrat în U.E. Un alt punct
de interes pentru organizaþia
europeanã este legat de promovarea
Constituþiei Europene, care prin
prevederile ei, oferã un rol important pentru nivelul local ºi regional
în arhitectura europeanã, promovând
activ principiul subsidiaritãþii. De
asemenea, Constituþia va întãri ºi rolul
Comitetului Regiunilor, ca organism
consultativ al Consiliului European,
Comisiei ºi Parlamentului European.
Implicarea autoritãþilor locale ºi
regionale va aduce instituþiile
europene mai aproape de cetãþeni,
aceasta fiind în prezent principala
problemã a construcþiei europene, ceea
ce a determinat ºi respingerea
proiectului de Constituþie în state ca

4
1 iunie nu este numai “Ziua Copilului”, ea aduce ºi alte amintiri

VIITORUL ARHIEPISCOP AL EMIGRAÞIEI ROMÂNE
VOLUNTAR PE FRONTUL DE ELIBERARE A BASARABIEI ªI
ºi recunoaºtere
BUCOVINEI
La 1 iunie 1941, îndatã dupã ce genaralul Ion Antonescu a
ordonat Armatei Române sã treacã Prutul pentru a elibera
Basarabia ºi Bucovina de Nord, protopopul militar Vasile Leu,
profesor al ªcolii de Ofiþeri de Jandarmi, se afla, dupã cum
singur preciza, în inspecþie la batalioanele de jandarmi pentru
intervenþie, ce erau aliniate dealungul Prutului? (Corneliu
Leu,” Cartea episcopilor cruciaþi”, 2001, p. 42), pe baza de
pornire la atac, situatã între Fãlciu, Rânzeºti, Cârja ºi Vãdeni.
Capul de pod realizat peste Prut, de primele eºaloane ale
înaintãrii româneºti, era þinut sub foc continu de numeroasele
unitãþi sovietice, ce deþineau poziþii strategice avantajoase, pe
dealurile de pe aliniamentul Þiganca-Gheltosu-Goteºit, Satul
Nou, având sub observaþie întreaga vale a Prutului.
În timp ce românii încercau sã lãrgeascã capul de pod realizat,
înaintând la adãpostul iluzoriu al terasamentului cãii ferate,
erau potopiþi de focul ucigãtor, deschis cu armametul de
infanterie ºi artilerie, al sovieticilor adãpostiþi în tranºeele de
pe dealurile ce mergeau paralel cu râul de graniþã.
Din aceaste cauze înaintarea trupelor române din sectorul
Þiganca a fost þintuitã pe loc peste o lunã ºi jumãtate, în timp
ce în alte sectoare, din partea de nord, ofensiva Armatei Române
ºi a Armatei Germane se apropiase de Nistru.
Pe frontul de la Þiganca s-au dus lupte grele cu mari pierderi
în oameni ºi materiale. Aci au fost decimate: regimentul de
infanterie Dimitrie Cantimir din Bârlad, regimentul Siretul,
din Galaþi, regimental 6 Mihai Vitezul ºi altele.
Numai în Cimitirul militar de campanie, situat pe platoul de
lîngã satul Þiganca, la trei kilometri de albia Prutului, au fost
înhumaþi, în nouã gropi comune, peste o mie de soldaþi,
subofiþeri ºi ofiþeri ai Armatei Române, fãrã a mai þine seama
de cei sfârtecaþi de proiectilele artileriei sovietice pe când
încercau sã debarce în alte puncte ºi înghiþiþi de apele bãlþilor
din dreapta ºi stânga Prutului.
Abia la 19 iulie 1941, ostaºii români au reuºit sã-i disloce pe
combatanþii sovietici ºi sã înceapã lupta de urmãrire a
ocupanþilori Basarabiei.
În urma confrunãrilor armate, Regimental 6 Mihai Vitezul,
era decimat ºi demoralizat, deoarece pierduse mai mult de
jumãtate din combatanþi, iar preotul regimentului fusese rãnit.
Confesorul corpului de jandarmi, Vasile Leu, vãzând situaþia
criticã în care se afau ostaºii de pe frontul de la Þiganca, a
cerut, “din proprie iniþiativã” (ibidem, p. 42) permisiuna sã i
se aprobe a lupta alãturi de ceea ce mai rãmãsese din
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Franþa ºi Olanda. Declaraþia mai pune în evidenþã
ºi necesitatea adoptãrii unui Tratat sau a unei Carte
europene a guvernãrii locale, dupã modelul celei
elaborate de cãtre Consiliul Europei (Carta
europeanã a autonomiei locale).
În ceea ce priveºte dezvoltarea serviciilor
publice pentru Europa de mâine, declaraþia
subliniazã problemele care existã în prezent legat
de schimbarea structurii demografice la nivelul
Europei, dar ºi precaritatea acestor servicii la
nivelul unor state europene. C.C.R.E. se opune
oricãrei încercãri de a se impune un anumit model
de furnizare a serviciilor publice la nivelul
legislaþiei europene ºi considerã cã serviciile cu
caracter non-comercial nu trebuie sã se supunã
legile pieþei interne europene. Cooperarea
intercomunalã pentru prestarea serviciilor trebuie
acceptatã ca un mod legitim de furnizare a
serviciilor interne, iar pârghiile de control ºi de
finanþare trebuie sã fie la nivelul autoritãþilor locale.
Deºi sistemul de finanþare ºi sarcinile
îndeplinite de fiecare autoritate localã sau
regionalã variazã de la þarã la þarã, Carta europeanã
a autonomiei locale evidenþiazã câteva principii

Regimentul 6 Mihai Vitezul, dupã cum singur declara
anchetatorului Securitãþii, lt. Nicolae Dumitãºconiu, în timpul
interogatoriului din 21 ianuarie 1954:
“Dupã ce am trecut Prutul, pe urma frontului de la Þiganca,
am trecut la regimental 6 Mihai Viteazul, de pe linia I, întrucât
fusese rãnit preotul regimentului” (Ibidem).
Dupã ruperea frontului de la Þiganca, pentru a-i îmbãrbãta,
preotul soldat, mesager a nouã generaþii de slujitori ai altarului,
s-a amestecat printre cei din prima linie, cu care a pornit la
contra atac, pentru a-i alunga pe reprezentanþii Antihristului
unde, însã, dupã o vreme, în iureºul luptelor de alungare ºi
zdrobire a inamicului, a fost grav rãnit, fapt pentru care, mai
apoi, a fost decorat cu Coroana României.
Îndatã dupã strãpungerea frontului sovietic, evacuaþii, între
care se afla ºi autorul acestui articol, reîntorcându-se în satele
de pe linia întâi, au descoperit ºi alte victime ale rãzboiului de
eliberare a Basarabiei ºi Bucovinei ne înhumate încã.
În adâncurile sutelelor de hectate de apã, de pe ambele
maluri ale Prutului, oamenii au pescuit numeroase cadavre de
ostaºi ce pluteau umflate prin stufãriºul întinderii albastre.
La sfârºitul lui iulie ºi începutul lui august 1941, pe când
pescuiam, alãturi de prada cãutatã, adesea am aflat, în matiþa
nãvodului ºi fragmente de trupuri umane sfârtecate de tirul
de artilerie, care, între timp, deveniserã o hranã predilectã a
peºtilor rãpitori.
Nu voi uita niciodatã un picior încãlþat cu un bocanc soldãþesc
fabricat de Mociorniþa, pe care l-am “pescuit” din adâncuri
sau de ºtiuca în pântecul cãreia mama a gãsit un deget uman
cu inel cu tot.
Dupã 1944, reprezentanþii ocupanþilor sovietici, pentru a spãla
creerile ºi pentru a produce confuzii în mintea generaþiilor ce
vor urma, au ºters de pe faþa pãmântului Cimitirul militar de
la Þiganca ºi au ridicat, în apropiere, un monument al ostaºului
sovietic, unde erau duºi, în pelerinaj, pionierii ºi comsomoliºtii.
Adevãrul rãmânând doar în memoria localnicilor ºi a puþinilor
participanþi la evenimentele istorice care au mai supraveþuit.
Abia dupã 65 de ani, la 1 iunie 2006, sub patronajul regelui
Mihai I al României, a fost reabilitat locul de înhumare a
eroilor neamului, prin inaugurarea Cimitirul Românesc de
Onoare de la Þiganca, ca sanctuar de reculegere, în memoria
celor 71.000 de ostaºi ai Armatei Române, cãzuþi în Rãzboiul
Antisovietic pentru þarã ºi neam.
Sperãm sã fie de bun augur aceastã formã discretã de afirmare

care trebuie respectate, printre care: autoritãþile
locale au dreptul, în cadrul politicii economice
naþionale, sã-ºi gospodãreascã ºi sã dispunã de
propriile resurse; resursele lor financiare sã fie
corelate cu responsabilitãþile avute; o parte a
acestor resurse trebuie sã provinã din taxe locale
stabilite de cãtre autoritãþile locale.
Nu în ultimul rând, C.C.R.E. este
conºtient cã guvernarea localã ºi regionalã joacã
un rol foarte important în promovarea democraþiei,
pãcii ºi securitãþii prin parteneriatele internaþionale,
prin dialogul inter-cultural ºi prin diplomaþia
localã. Angajamentul C.C.R.E. faþã de autoritãþile
locale ºi regionale nu este limitat numai la nivel
european, deoarece Consiliul Comunelor ºi
Regiunilor din Europa este un bun partener pentru
multe organizaþii internaþionale, inclusiv O.N.U.,
jucând un rol activ pentru descentralizare ºi
întãrirea autoritãþilor locale pe întreg globul.
Este de remarcat ºi faptul cã multe asociaþii
membre ale C.C.R.E., dar ºi instituþii bancare ºi
financiare (ERSTE Bank sau Wiener Stadische)
au fost prezente cu standuri proprii la conferinþã.
Prezenþa asociaþiilor similare din state europene a
permis participanþilor din partea Asociaþiei
Comunelor din România sã discute posibilitatea
unor viitoare colaborãri, inclusiv înfrãþiri între
comune din România ºi cele din state ca Austria

a
Adevãrului istoric.
În 1942, dupã
refacere, în urma
rãnii primite, preotul
erou de la Þiganca, a
continuat sã lupte
împotriva inamicului
ce amputase trupul
þãrii, în calitate de
confesor
al
Batalionului 991, de
pe lângã Divizia a
XIV-a Infanterie,
plasându-se în linia
întâi, pe frontul de la
Cotul Donului.
Pentru actele sale
de eroism, sãvârºite
Fotografia hirotonisirii de la
pe câmpul de luptã, Munchen de cãtre mitropolitul
în timpul rãzboiului
Serafim al ruºilor albi din
de eliberare a Germania, vicarul sãu-episcopul
Basarabiei
ºi Filip ºi arhiepiscopul ªtefan al
Bucovinei de Nord de Austriei, dupã alegerea lui Vasilesub
ocupaþia Victor Leu, la Saltzburg, în ziua
sovieticã, preotulÎnvierii din anul 1949, ca
soldat a fost decorat arhiepiscop al emigraþiei române.
cu: Ordinul Mihai
Fotografie din arhiva preotului
Viteazul, Crucea de Constantin E.Moraitakis, Arhon
Fier,
Coroana
Mare Prezbiter al Patriarhiei
României, Steaua Ecumenice din Constantinopol
României, Serviciul
Credincios cu spade ºi Medalia rãzboiului din rãsãrit. Trimis
din þarã de grupul de rezistenþã al ierarhilor din vechiul Sinod,
pentru a salva parohiile emigraþiei de infiltrarea “preoþilor”
moscoviþi, el a ajuns arhipãstorul emigraþiei române din toatã
Europa ºi Orientul Apropiat, devenind atât de periculos pentru
comuniºti încât a fost rãpit de KGB, dus la Moscova unde l-a
anchetat personal Beria ºi trimis în þarã cu rechizitoriul gata
fãcut pentru ca un tribunal-marionetã sã-l condamne la moarte.
Unul dintre capetele de acuzare a fost ºi acela cã, în 1941-1942
a îmbãrbãtat ostaºii români în lupta lor “ împotriva Patriei
Sovietice”.

Paul LEU,

Kenwood-Washington, SUA

sau Italia.
Trebuie menþionat cã pe întreaga perioadã a
conferinþei, delegaþia României a fost însoþitã de
doi reporteri ai Televiziunii Române, dl
Constantin-Ovidiu DINESCU ºi Mihai COVRIG,
care au fãcut sã marcheze importanþa
evenimentului pentru România, dar ºi pentru
autoritãþile locale ºi asociaþiile acestora. De
menþionat este ºi interviul luat de reporterii TVR
domnului Michael HÄUPL, preºedintele CCRE,
primar ºi guvernator al Vienei. Acesta ºi-a
manifestat bucuria pentru participarea A.Co.R. la
adunarea generalã a CCRE ºi a felicitat Asociaþia
Comunelor din România pentru eforturile fãcute
în ultimul an ºi pentru acceptarea asociaþiei ca
membru al CCRE.
Atât Michael HÄUPL, cât þi alte personalitãþi,
respectiv: domnul Giovani di STASI, preºedintele
Congresului Puterilor Locale ºi Regionale al
Consiliului Europei, doamna Hilde ZACH,
primarul oraºului Innsbruck, domnul Herwig van
STAA, guvernatorul regiunii Tirol, au acceptat
sã semneze în Cartea de Onoare a A.Co.R.,
deschisã cu aceastã ocazie.

Sergiu ÞÂRA
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Discursul mistic al lui
Daniel Drãgan
Daniel Drãgan a marcat profund ºi definitiv evoluþia literaturii
noastre din ultimele decenii prin activitatea sa în domeniile prozei,
poeziei, jurnalisticii ºi producþiei editoriale. Este un autor mereu
prezent în conºtiinþa publicului de cele mai diferite orientãri estetice
ca mare animator ºi organizator al vieþii literare, dar mai ales un
entuziast încredinþat cã imanenþa ºi transcendenþa cuvântului fac
lumea mai bunã. Numeroºi scriitori din câteva generaþii, cunoscuþi
prin faptul cã opþiunile lor în cele mai variate domenii ale spiritului
sunt profund diferite, au beneficiat de dãruirea totalã a lui Daniel
Drãgan în serviciul valorilor care ne unificã pe toþi. Clipa de Apoi
confirmã admirabila sa evoluþie literarã, amintindu-ne cã o adevãratã
existenþã umanã este, în conformitate cu strãvechile legi morale ale
românilor, o pro-existenþã. Gãsim în aceastã carte o poezie reflexivã,
inspiratã de marile întrebãri ale omului de azi ºi dintotdeauna, o
bunãtate învãluitoare care ne cucereºte de la prima lecturã, dar mai
ales o atitudine religioasã plinã de sfialã în raport cu misterele
existenþei.
Este o poezie de mare densitate ideaticã ºi metafizicã, realizatã de
uneori nu mai ºtiu cine sunt ºi ce vreau sunt o pasãre zburãtoare sau o
transfigurãri diafane ale realului ºi ca o succesiune de simboluri ale furtunã aripã pierdutã de un înger cãzut în fântânã amnar scãpãrat din uitare
sacrului capabile sã catalizeze în noi ºi sã întreþinã cele mai înalte buzdugan în prãvãlire aspru ºi greu
sau poate numai ecoul unui cântec al meu...
aspiraþii spirituale. Poeþii ºi teoreticienii literari care au vorbit de lirica
de concepþie – Die Gedanken Lyrik – ar putea fi mulþumiþi de modul
IV.
cum Daniel Drãgan înþelege sã ilustreze azi înaltele ºi severele lor
A poi,
exigenþe estetice.”
proiectat în abisul de spaimã al nopþilor veºnice am uitat sã aud glasul
Mihail DIACONESCU(1999)

Fragmente din volumul ,,Clipa de Apoi”
Când

am plecat de la voi am luat înflorita câmpie ºi livezile pline de
roade rotunde trecând în memorie rostul ºi creºterea lor fãrã sã ºtiu cã din
clipa aceea pentru mine vor dãinui
când am plecat de la voi am luat în tãcerea adâncilor nopþi siderale
lumina rotundã a sânilor tãi fãrã sã ºtiu cã numai tactilele gândului rãsucit
cãtre ora plecãrii vor mai putea vreodatã s-atingã acel dumnezeiesc relief
când am plecat de la voi prizonier voluntar al vitezei cu care m-am desprins
de Pãmânt auzeam glasul tãu desfãºurat ca o imensã modulaþie cosmicã
alergând dupã nava care pe neºtiutele cãi definitiv mã purta
când am plecat de la voi glasul tãu fãcând cercuri concentrice pe suprafaþa
tãcutã a cerului negru aºa cum pe lacul liniºtit un copil cu o piatrã aruncatãn oglindã descãtuºeazã vãluritele rotundele unde glasul tãu venea dupã mine
sporindu-ºi nebuneºte iuþeala s-ajungã sã mângâie ca un viers de sirenã
nu pleca! ...nu pleca! ...nu pleca!
sã înduplece pânzele corãbiei mele stelare timpanelor mele asemeni
întinse ºi dornice sã-þi capteze mesajul pe care-l lua în cãuºul memoriei fãrã ai urma înþelesul
nu pleca! ...nu pleca! ...nu pleca!
în cardinala secundã care a separat veºnicia ca un ecuator universul în
cardinala secundã când am plecat de la voi sã numãr nevãzutele porþi ale
trecerii mele spre moarte glasul tãu era tremur de frunzã clipocit de izvor
freamãt de mânz dezlegat în câmpie sunet de iarbã pe buzele coasei vin rubiniu
picurând în pocale boare de vânt peste curþile-ncinse de nemiloasele arºiþe
glasul tãu era zvon de ciutã în rariºtea fagilor chemare ce urcã asemenea
sevelor în tulpinele vii sã explodeze apoi în culorile sângelui glasul tãu era
strigãtul ultim al vieþii
nu pleca! ...nu pleca! ...nu pleca!

tãu ºi strigãtul disperãrilor noastre ºi am început sã numãr nevãzutele porþi
ale trecerii mele spre moarte
vocile nu te mai pot ajunge pânzele corãbiei tale ºi timpanele auzului nu
mai simt bãtaia vântoaselor isteria zgomotelor care te cheamã ºi te alungã te
subjugã ºi te resping
nu mai e glas nu mai bat clopote nici vocea pendulului mãsurãtor al
zãdãrniciilor nici metronomul ambiþios doritor sã dea o cadenþã în haosul
miºcãrilor simultane nici bãtãile propriei inimi nu mai mãsoarã drumul spre
moarte nu mai numãrã paºii cãtre sfârºit doar Fuga Fuga de Bach Marea
Fugã sincronizeazã tropotul etern cu matematica cerului
pãmântul nu te mai vrea dintr-o datã se rupe de tine scapã din tine cad
chingile încleºtãrilor neºtiute pânã atunci
slobod! uºor ca un fulg! nu mai aparþii doar de nucleul rapace în
universul acesta cu o infinitate de puncte erai ostatec al unuia singur fãrã sãþi fi ºtiut ºi sã-þi fi plâns vreodatã
robia
slobod
ºi totul în tine are altã mãsurã Doamne cât de greu am putut fi în
neºtiinþele mele dacã acum sunt atât de uºor
lumina
o afli o ajungi te scaldã te mângâie te cutremurã ºi treci ºi de ea
scãpat din chinga reumelor ºi a dischineziilor te simþi pulverizat în
libertatea stelarã vãrsat în modulaþiile încete ale galaxiilor adãpostit în
fãrãdemarginile universului
îþi urmezi asimptota cât e nepãtrunsul de nepãtruns nesfârºitul de nesfârºit
ºi risipirea ta în eter nelimitatã ducându-te sã afli cum se reîntrupeazã
destãinuitele taine în noi contingente de neaflãtoare enigme

pixul ºi rigla fizicianului abacul lui electronic îmi arãtaserã cu mult
el vibra în membranele sufletului meu ºi sufletul se zbãtea înlãnþuit de înainte sfera imensã a lumii cum se contractã ºi uimitoare devine mai micã
decât propriul ei centru
mult mai severe porunci.
cãzutã prãbuºitã spre miezul imaginat ºi real al imensitãþii galaxia se
lin pe cãi rotunde fãrã fum lunecãtor ca raza printre stele etern în rãstoarnã simetric în ea materia se despleteºte în alte rãsfrânte ºi multiplicate
pribegie ca ºi ele ºi tot aºa de liber ca o undã ca apa slobozitã peste prund neziceri cerul îºi reface desenele în interiorul nevãzut al substanþei dincolo de
nu poate glasul meu sã-þi mai rãspundã din depãrtarea-n care mã cufund particulele cele mai fine care la rândul lor ºi ele compun marele cosmos pentru
cosmosul mic pe care nesfârºit îl conþin
pixul ºi rigla fizicianului abacul lui elctronic îmi arãtaserã demult forIII.
Mi-am pus în memorie tot ce-am ºtiut mai frumos cântecul cântecului mula acestor prãbuºiri ºi explozii compunerea ºi descompunerea cosmicã a
materiei dar niciodatã nu mi-am imaginat cã le voi privi ca pe un spectacol
cântarea cântãrii flautul de dor ºi de os
ordinea mare ºi ordinea micã a lucrurilor nu mi-au strivit în uitare galactic fiindu-mi dat sã particip la el
.................
tulburãtoarea chemare
VII.
mugurul vieþii roua limpede a dimineþii - lacrimã dupã zburdalnice jocuri
Rãnile trupului amintirea durerii au rãmas la marginea drumului bolovan
de noapte din livezile coapte cerul cu lunã ºi flaute nepieritoare în mine seîmpietrit dezintegrat cu planeta odatã devenind combustibil solar
adunã
II.

Trec
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lumina numai lumina ºi bucuria sufle-t u l u i
bagajul cel mai de preþ mi-a fost îngãduit sã-l ridic
de pe Terra sã-l iau în nesfârºita plimbare ca unicã
eneregie a existenþei în care îmi e îngãduit sã mã scald
...
eram pe o pajiºte cu sânziene ºi caprifoi cu hranãn belºug pentru bovine ºi oi cu flori pentru albine ºi
fluturi fãcutã de Dumnezeu anume ca sã te-aduni ºi sã te
scuturi de pulberea galbenã a deºertului pe care-l
strãbãtuseºi pânã atunci.

mulþumesc Doamne cã m-ai dãruit!
au trecut de-atunci milioane de ani ºi Râºnoava a pierit odatã cu planeta
sau poate mult înaintea cataclismului planetar
stâncile se vor fi tocit se vor fi cufundat în cenuºã ºi lavã iradiate de
temperaturi distructive speciile faunei ºi florei terestre vor fi avut timp sã
devinã fosile iar fosilele se vor fi dezintegrat cu materia geologicã deodatã
dar
toate se aflã cu mine în zborul acesta etern ºi brazii ºi jnepii ºi gâzele
multe din iarbã
ºi iarba pentru care merita sã trãiesc!

dar pajiºtea intrase sub alte porunci
excavatorul venea venea cu patru sau ºase
XI.
milioane de chile se deplasa zornãind în mãruntaie
Existã o înþelepciune a sedimentelor care acumuleazã rãbdãtoare milenii
fierbinþi ca un iad pe ºenile
gura lui lacomã cu dinþii ca niºte gheare de fier ºi le þine presate ca-ntr-un ierbar filã cu filã pânã la noi aºezãri rânduite de
muºca din carnea pãmântului ºi pãmântul murea cu focuri ulterioare
existã o cuminþenie a pietrelor care se miºcã încet foarte încet pentru a
fiecare bucatã smulsã din el
nu face sã tresarã de spaimã gândurile mereu bãnuitoare ale omului pentru a
nu pune pe fugã sunetele mici care le înconjoarã
ce-a fost apoi nu mai þin minte
existã un sentiment al rocilor o simpatie a lor unele faþã de altele atunci
am luat cu mine numai imaginea aceea cuminte cu flori de mãselariþã ºi
când alcãtuiesc înfãþiºãri trainice peste care acceptã privirile tale posesive ca
ghiocei ºi-mi place sã umblu ºi sã visez printre ei...
ºi când þi-ar permite sã le adori sã le apropii sã-þi asumi culorile ºi vârstele lor
ce se adunã ºi se recompun în vârstele tale
VIII.
existã ºi un sentiment al rocilor faþã de om ºi unul al omului faþã de
Ca umbra unui pescãruº deasupra mãrii las gândul slobod peste emoþiile
lichefiate miºcãtoarele valuri sã umble de la neþãrmuritele aºteptãri la realitatea rãbdãtoare a rocilor
ele pot fi auzite la ceasuri de liniºte mare când glasul omului ºi glasul
neþãrmuritele aduceri aminte unde visul se dilatã sã prindã totul în mrejele
pietrelor se unesc în neauzire ca o tainã fãrã sfârºit ce se adunã în sine pentru
sale cuminte
privirea încearcã sã-þi atingã tãcerea citindu-i sonurile adânc cã tot ce existã în afarã de ea ºi de Dumnezeul care le-a creat le este lor de
tãinuite ºi dincolo ºi dincoace de ea se întinde o altã adâncã tãcere speranþele prisos
mele nelocuite tãcerea ºi liniºtea mea
existã sentimente care trec peste noi
vin de departe ºi se duc dincolo de clipele noastre pãrelnice sentimente
astfel se þes între marginile nemãrginirilor noastre atâtea câmpuri cu
flori atâtea mãri ºi oceane atâtea ceruri cu stele fãcute anume pentru aripa ce- care leagã vãzutul cu nevãzutul ºi modesta tãcere a munþilor cu neiertãtoare
stihii
o întinzi cãtre ele
existã sentimente cu nume frumoase date de om în cunoaºterea sa
ºi sentimente care n-au nume proprii pentru cã numele lor este unul singur
IX.
numele Celui ce le-a creat
Mã legãnam între visuri ºi ape cu tine departe cu tine aproape vânturile
unei primãveri furioase au dezlãnþuit sentimente fierbinþi ºi nerãbdãtoare.
XII
orele zilele lunile anii
C um galaxiile se-nvârt în spiralã de scoicã ºi-n noapte se-nvolburã
se rostogoleau ca bolovanii de pe muntele plin de mistere amare când
luminoase desfaceri tot astfel sufletul se desprinde din sine ºi se-ntinde în
muntele se rupe ºi pleacã la vale
spaþii necuprinse de gând
unde eºti?
unde sunt?
pe lângã multiplele mele ºi-adânci neºtiinþe trecând o altã materie-n
vorbele umblau neauzite între cer ºi pãmânt numai coliba unor oameni
sãrmani lumina cu un zâmbet smerit nãpraznele în care muntele s-a despletit ºi- vidul stelar se compune ºi altfel decât cea pe care tactilele trupului meu o
aflaserã-n în Lume cândva
a pierit
ceva se sfârºise ceva începea natura se scutura de sub ceaþã în vreme ce
la ce va fi trebuit sã existe copilul ºi mingea ºi tânãrul zvelt ºi chitara ºi
noi ne cãutam ne gãseam planeta se schimbase la faþã
zvonul maºinilor multe ºi ispita fecioarei dacã atingerea lor nu mai lasã în
speranþe albe spãlate de vijelie cãutau cu buze fierbinþi dimineaþa care- urmã nimic?
poate doar sunetul ce-l iscã sufletul omului etern la izbirea mai durã sau
ºi ieºise din minþi
mai blândã în carnea materiei noastre terestre poate doar vibraþia ºi frecvenþa
erai tu?
vibraþiei vor fi fost necesare ca un simplu examen al trecerii noastre prin timp
eram eu?
aºa cum aedul ciupind strunele lirei încearcã sã afle sunet menit sã-l
se fãcuse voia lui Dumnezeu!
ducã departe tot astfel Ziditorul a pus la-ncercare materia visului sãu înainte
*
astfel retrãiesc culorile lãsate sã lunece pe cãrãri bântuite de sãlbatice de a modela pe harpa cerului fãrã de þãrmuri un cântec unic ºi deplin al
forþe telurice din lumea de jos din lumea de sus cãtre lumea în care definitiv le- minunilor Sale
...........
am adus
XIV.
La sfârºitul mileniului doi dupã Hristos þãranii din satul Bogata ºedeau
X.
Într-o toamnã sãlbaticã pe când încã nu boncãluiau cerbii ºi cocoºul de în biserica lor de piatrã roºcatã aºezaþi ca pentru o veºnicã dãinuire în jilþurile
mari de stejar încrustate cu legende biblice ca niºte faraoni ºedeau tãcuþi ºi
munte abia începea sã-ºi admire penajul
am înnoptat la Cheile Râºnoavei între doi brazi crescuþi ca gemenii pe un eterni fiecare cu jilþul sãu fiecare cu legenda lui biblicã de puteai crede cã sunt
puºi acolo ca paznici ai unor mistice tâlcuri sãpate adânc în tãria lemnului
tãpºan aºternut cu licheni ºi cu muºchi moi ca buretele
nepieritor
în dreapta se ridica peretele de stâncã iar jos în stânga ºi-n faþã se
mândri ºi demni ºedeau þãranii din satul Bogata asemenea sfinþilor din
desfãºura o prãpastie ca un mister plinã de umbre ºi de ºoapte neauzite ale
fresca absidei ºi chipurile lor arãtau cã veºnicia nu-i înspãimântã cã nu se tem
fiinþelor adãpostite în crãpãturi de gresie ºi în ierburi firave
de nimeni ºi de nimic
stâncile zgâriau norii de vatã care treceau spre sud ºi spre est
fii ai lui Dumnezeu iubiþi de Dumnezeu puºi acolo pe tronurile lor
ca niºte piepteni dinþii ascuþiþi ai stâncilor zgâriau caierele alburii ale
împãrãteºti de însuºi Creatorul Suprem
norilor trecãtori
pãrintele Cândea arãtase patriarhului din vremea aceea desenele acelor
jilþuri cu legende sculptate
dimineaþa
- nu sunt strane de þarã a strigat patriarhul ca de o impietate cutremurat
locurile pãreau altele cãci soarele colora cu aur steiul de gresie ºi pãsãrile
astea sunt tronuri împãrãteºti!
prinseserã grai
m-am dus apoi în satul acela sã-nvãþ purtarea ºi puterea credinþei
împrejurul se colora cu luminã de miere sau de cristal
i-am vãzut pe þãrani cum înfig plugul în brazdã netulburaþi de stihiile
atmosfera devenitã o prismã de sticlã fãcea curcubeie deasupra
cascadelor ce se aruncau curajoase de la un prag la altul al cãderilor niciodatã lumeºti trecãtoare convinºi cã ei sunt acolo de când lumea ºi cât va fi lumea
ogorul ºi plugul vor fi ale lor
sfârºite
fii ai lui Dumnezeu iubitori de dreptate neînfricaþi peste coarnele plugului
avalanºele anotimpurilor de gheaþã ploile torenþiale cu teribile ruperi neînfricaþi în stranele lor de stejar ca niºte faraoni ai creºtinãtãþii convinºi cã
de nori ºi rãsuflarea luminii solare fãcuserã acel loc schimbãtor sã-ºi trãiascã ei or þinut fusele când Demiurgul o þãsut veºnicia în satul acela al lor!
vârstele cu aceeaºi demnã solemnitate sã se ofere omului ºi sã-l rãsfeþe
XV.
Despre cloºari trebuia sã scriu un poem despre Lady mai cu seamã femeia
Doamne am zis Creatorule
pentru clipa aceasta pentru ceasul acesta de miºcãtoare luminã de mândrã suplã ca trestia vertical mergãtoare mereu îmbrãcatã cu acelaºi palton
negru
defilare prin simþurile mele a operei tale nici o suferinþã nu e prea mare ºi-þi
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din stofã englezeascã uzat dar nedespãrþit vara ºi iarna ziua ºi noaptea ca aceea pe care tu însuþi ai ºtiut sã o dai
în paltonul ei negru Lady strãbate cartierul cercetând pubelele pline cu
un ceas înainte de a sosi gunoierii
tu fiule trãieºte încet dãruieºte-þi fiecare bãtaie
de inimã fiecare gând ºi tot ce atinge braþul tãu fã dar
Lady nu cere de la nimeni nimic dacã-i oferi refuzã cu demnitate severã pentru fiinþa iubitã
dar bagã mâna adânc rãscolind în pubele materia abandonatã a nimãnui
nici un bãnuþ care-ar putea semãna bucurie nudupã un borcan încã mânjit cu magiun dupã o coajã de pâine
l lãsa necheltuit pentru iubirea supremã care dincolo
te-aºteaptã luminatã de harul dumnezeirii
când adunã în traista ei tot ce socoteºte folositor îºi hrãneºte garda de
corp - trei dulãi vagabonzi ca ºi ea devotaþi fãrã egal ºi mereu însoþind-o
ºi vorbele
lor le dã mai întâi din bucatele sârguincios adunate îi saturã bine apoi
atenþie mare la vorbe
de mai rãmâne înghite ºi ea sau pãstreazã pentru ziua de mâine
atenþie
doarme sub poduri sau în guri de canal îmbrãcatã mereu cu paltonul ei
când vorbeºti fii stãpânit de o grijã întreagã
negru noaptea ºi ziua iarna ºi vara pãzitã de cei trei dulãi grijulii ºi-n alertã fiecare vrbã a ta trece de nori fiecare vorbã a ta trece-n spaþiul galactic vibreazãn sori ºi planete iar când tu însuþi vei veni între stele
Lady n-a cerut niciodatã nimic nimãnui nici nu ºtiu dacã are simþul auzului
vei fi nevoit s-o auzi
ºi putinþa vorbirii când trece pe stradã parcã pe nimeni nu vede universul ei
este altul decât al celorlalþi oameni - un univers paralel
XXI.
Când cei ce mã iubeau pe planeta flãmândã unde mi-a fost dat sã mã
aºa
nasc strigau dupã nava stelarã ce mã ducea cãtre galaxiile morþii
într-o zi din veacul în care mi-a fost dat sã o vãd lucra cu o bucatã de
nu pleca! nu pleca!
nu pleca!
staniol în care fusese probabil margarinã sau alt aliment alb ca o friºcã oferea
glasul lor era glasul iubirii dar voia plecãrii nu de ei hotãrâtã era o
staniolul câinelui mic ajutându-l sã lingã rãmãºiþele ambalajului recuperat poruncã divinã semn cã timpul ce-mi fusese generos dãruit pentru gestul
din pubelã se uita în ochii animalului pofticios ºi-l hrãnea cu o grijã maternã tãmãduirii celor nefericiþi pentru cântecul ce altora le era dãtãtor de putere
priveam de departe nedorind sã fiu observat spionam indiscret ºi-am vãzut pentru cuvântul înzestrat cu harul zidirii
bucurie în ochii ei ºi o dragoste mare pentru câinele ei vagabond ca ºi ea
timpul dãruit mie
luase sfârºit
când staniolul a rãmas mai curat decât fusese vreodatã ºi câinele mânjit
pe bot de resturile lãcomit înfulecate Lady ºi-a luat de pe cap fesul negru
XXII.
murdar pe care asemeni paltonului neschimbat îl purta iarna ºi vara vara ºi
Ce mai rãmâne teafãr de la noi când vine Judecata de Apoi?
iarna ziua ºi noaptea noaptea ºi ziua ºi-a luat fesul ºi cu o înduioºãtoare
te-ntreabã Demiurgul
tandreþe a ºters câinele pe botic apoi a scuturat inutil fesul punându-ºi-l iarãºi
tu socoate de cele mai teribile pãcate rãspunde-i
pe cap
câte cântãri lãsat-ai necântate câte jucãri trãiºi fãrã sã joci câte iubiri
lãsat-ai neiubite la care nu þi-e dat sã te întorci?
o priveam cum se duce pe strãzile strâmbe printre oameni grãbiþi
nevãzându-i înconjuratã de cei trei body-guarzi ºi gândeam cã nu existã ungher
XXIII.
al lumii oricât de obscur oricât de mizer în care Creatorul sã nu fi sãdit bobul
Înainte de moarte trebuia sã-mi umplu cu dragoste sufletul ºi plãmânii ºi
de mei al generozitãþii universale
pântecele ºi muºchii braþelor ºi palmele ºi totul trebuia sã fie numai dragoste
sã-mi umplu cu lãcomie ºi buzunarele ºi-n pumni ºi-n dinþi sã iau cu mine
da
cât mai multã iubire cât mai multã ºi adevãratã iubire singura avere ce poate
trebuia sã scriu un poem despre Lady ºi demnitatea cloºarilor
fi trecutã uºor peste vãmile morþii
dar la ce bun?
Lady strãbate eternitatea însoþitã de cei trei body-guarzi fãrã sã-i pese
târziu am aflat ºi firave erau braþele mele ºi sufletul deja obosit
dacã poemul meu existã sau nu
paºii tociserã cãrãri neumblate viforul se zbãtuse în pletele mele o sutã
.............
de ani spinii stepelor sterpe îmi sfâºiaserã tãlpile setea îmi uscase plânsul ºi
XX.
glasul
ªi prinþul acela danez cãta în gãvanele goale din care privirea bietului
arºiþe ºi întunecate zguduiri îmi apãsaserã umerii
Yorick plecase de mult
dar ochii
covârºit de-ndoialã ºi de logica tristã a celui de al treilea exclus nu
ochii continuau sã vadã minunile Domnului ºi gustul iubirii nu m-a pãrãsit
gãsea alt rãspuns la-ntrebare decât o altã-ntrebare tânjind dupã iluzia somnului niciodatã
fãrã sfârºit în care nimeni ºi el mai ales nu s-ar fi putut niciodatã încrede
slavã Þie Bunule slavã Þie!
............
sã dormi sã visezi
XXV.
... Ce e rãu
vãrsatã-n veºnicia stelarã materia visului nu are nimic din ce nu a fost
ce e bine
frãmântare a clipei trãite ºi clipa trãitã se dilatã peste marginea somnului
iadul ºi raiul tu le-ai purtat totdeauna cu tine dincolo de viaþã dincolo de
dincolo unde e numai atâta cât fiecare a creat pentru el
vis
dincolo!
*
unde nu sunt douã destine la fel
moartea nu-i uºa care se-nchide moartea e poarta ce s-a deschis
..............
sã dormi sã visezi
XXX
muºcat de ispitele morþii liberat de poverile trupului pãgubit de fericirea
A dispãrut de mii de ani vioara dar sunetul ei va fi al meu mereu ºi focul
deºartã sã dormi sã visezi
dacã nu mai existã existã lumina ºi cãldura lui iar tu iubito mã însoþeºti cu
nemurirea dragostei tale zestrea mea veºnicã în care mã risipesc ºi mã adun ca
dincolo
respiraþia acestui univers cu care de mult mã confund
dincolo de rodul strãdaniei tale de sporul fiului ºi al trecerii prin paradisul
iartã-mã Doamne
ºi infernul terestru neascultãtor al poruncii divine sã te smulgi din carcasa de
mã închin þie ºi mã rog iartã-mã Doamne cã am lãsat atâtea cântãri
carne ºi os mai înaintea chemãrii ºi sã alergi furiºat prin porþile deschise neîmplinite atâtea jocuri au rãmas nenumite ºi iubiri multe iubiri au rãmas
pentru alþii un evadat din chingile clipei spre libertãþile desãvârºite ale veºniciei nedãruite ºi sãrac vin astãzi la Tine ºi numai o micã parte din frumuseþile spre
nerostind vorba pe care nimeni nu a cerut-o dar multora le-ar fi fost de folos care Tu m-ai încredinþat în grãdina raiului Tãu pãmântesc numai o micã parte
ºi bucuria credinþei s-o lepezi nerãspân-ditã în lume ca pe o sãmânþã pe am izbutit sã culeg numai o micã parte am pus în bagajul adus de pe Terra în
nedrept condamnatã la nerodnicã soartã
nesperata mea bucurie
ca sã dormi sã visezi?
mã doare azi floarea pe care n-am dãruit-o cui merita ºi cuvântul pe care
sã visezi tocmai nerodnicia bobului de grâu ºi netãmãduirea rãnilor nu l-am rostit cuvântul cu care aº fi putut lumina o privire cu care aº fi bucurat
sufleteºti de care Domnul ar fi vrut vrednic sã fii
un copil cu care aº fi fericit o femeie cu care aº fi mângâiat jalea unui sãrac
sã dormi sã visezi
mã doare cuvântul pe care nu l-am rostit ºi durerea aceasta e plata mea
seminþele neduse la fruct cu zeii aceia timizi gemând nenãscuþi în partea mea de infern pentru pãcatul ce s-a fãptuit prin nefacerea binelui cu
împietrirea de gluten ºi amidon cântecele strivite pe corzile harpei înainte de care tu Doamne m-ai dãruit!
a se fi iscat în aºteptarea cuminte ºi tot ce-ar fi putut sã se nascã ºi nu s-a nãscut
mã doare jocul nejucat
din fãptuitoarea cunoaºtere a Domnului Dumnezeu
cã este ca un dar frumos pe care l-am lãsat sã-mi cadã din mânã ca un
fruct al dumnezeirii pe care l-am lipsit de cuvenita cinstire ºi l-am lãsat nevolnic
sã dormi sã visezi
sã lunece sã putrezeascã în iarba sãlbaticã a nimãnui
oamenii fug disperaþi cãtre moarte cu o lãcomie devoratoare
dar tot ce-am iubit
tu, fiule
puiul acela de om zborul de ciutã fulgerul pãstrãvului în limpezimea
trãieºte încet
izvorului foºnetul frunzelor nimbul roºcat al norilor în amurg zbuciumul
neostoit al oceanului ºi freamãtul de zeitate flãmândã al femeii
când iei în braþe trupul iubiteiia-l pentru totdeauna aºa-l vei gãsi dincolo
toate
de pãdurea zilelor tale ºi dragoste mare te aºteaptã acolo netulburatã în veci
mi-au luminat clipa ºi clipa aceasta o vãrs în veºnicia pe care mi-ai dat-
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“Pãcalã se întoarce” nu este numai un
nou film românesc ci ºi coperta care, împreunã cu
cea a primului sãu “Pãcalã” , cuprinde
remarcabila operã cinematograficã a lui Geo
Saizescu încununând originala sa contribuþie la
afirmarea picarescului românesc început de Anton
Pann. ªi, dacã despre acest pãrinte al lui spiritual,
Eminescul spunea cã-i “finul Pepelei cel isteþ ca
un proverb”, în cinematografia noastrã se va
spune, desigur, despre alþi comediografi ai
A apãrut, într-o prezentare graficã de peliculei de valoare naþionalã, cã sunt finii
excepþie, cu desene de Taru, Clenciu ºi tînãrul Saizescului, cel care ia în serios gluma.
Aurel ªtefan Alexandrescu, volumul “Fabule din
douã veacuri” al confratelui Nicolae Dragoº, a
cãrui valoare am demonstrat-o în extrasele largi
pe care le-am publicat acum douã numere.
Mult aºteptatul volum, descinzãtor glorios din
fabula lui Arghezi, a ºi trezit neaºteptate reacþii,
mai ales în epigrame precum:
Exagerezi, oricum, poete
Cu dublul veac ce-ai apucat;
Cã pe noi ne-au albit la plete
Deceniile de rahat!
...
Dai vina pe dobitoace,
La Casa Scriitorilor din Bucureºti, a avut
Da-n politicã ierþi omu
loc o triplã lansare de carte încununând prolifica
Ce promite bunãstarea
operã a lui Daniel Drãgan: recentul roman
ªi ne dã ce-a tãiat Ciomu.
“Ciuma boilor” (Ed. Arania 2005), o ediþie nouã

a povestirii “Drum spre Arania” încununatã în
1984 cu premiul Uniunii Scriitorilor (pe care le
reproducem alãturat) ºi discursul mistic din lirica
publicatã în volumul “Clipa de apoi”, din care
reproducem pe larg în paginile suplimentului
nostru “Alãuta româneascã”.

A apãrut un nou numãr din revista de
rãspândire naþionalã “Ardealul literar”, primul
la care nu ºi-a mai adus direct contribuþia fondatorul ei,
poetul Valeriu Bârgãu.
Considerãm meritoriu
efortul soþiei acestuia, poeta
Mariana Pândaru ºi a
confraþilor din colegiul de
redacþie, de a continua opera
editorialã a marelui scriitor
dispãrut.

Discursul mistic al lui Daniel Drãgan
o ºi veºnicia se umple cu o singurã clipã
Doamne,
aceasta e marea Ta bunãtate!

cu iluzii
mici paraºute se legãnau în atmosfera coclitã vântul bolnav le împingea
cãtre graniþele neînþelesului

voia Ta Doamne
seara
mã strãbate de la un capãt la altul al lumii de la un capãt la altul al
oraºul se aprindea ca lumânãrile într-un cimitir dezvelit de sub durerile
fiinþei de la un capãt la altul al memoriei de la un capãt la altul al uitãrii de la zilnice
un capãt la altul al durerii din care þâºneºte ca o fântânã veºnicã iezerul
speranþelor împlinite
învingeam ultima timiditate
mã pregãteam sã ridic cu mâini slãbãnoage capacul sicriului ºi sã-l aºez
voia ta Doamne
mai bine deasupra-mi
strãbate ca un ax universul ºi coboarã din galaxii în abisul mateiei pânã
sã se îmbuce perfect în rosturile sale dibace
dincolo de jocul protonilor fãcând ºi desfãcând atomii ºi asemeni lor împãrãþiile
ca niºte lemniºoare de alcãtuiri ventriloce slobozite din sfori pãrþile mele
mugurii pomilor împerecherea melcilor fotosinteza
componente se bucurau de libertate cãutându-ºi poziþii comode
statornicia legislativã a stupilor de albine a termitelor a stolurilor de
pãsãri cãlãtoare invazia algelor dansul nupþial al pãunilor iureºul nestãvilit
toate erau
al miliardelor de specii de viruºi
le numãrasem de câteva ori
armonia ecosistemelor
nu lipsea nici o vertebrã nici o falangã ºi totuºi mã stãpânea o spaimã
cântecele harpistului ºi culorile din paleta fâlfâitoare a fluturilor
creºtinã
toate sunt voia Ta!
plecam dintr-o lume de hoþi ºi era de mirare cã nimeni nu se grãbise sã mã
voia Ta Doamne vegheazã asupra rãzboaielor ºi le istoveºte asupra uºureze mãcar de o claviculã de-un os tarsian
ciumelor ºi le stinge asupra iubirilor ºi le dã tinereþe
puneam pe seama cursului descendent de la bursã pe inflaþia galopantã
voia Ta Doamne vegheazã asupra pãcatelor mele ºi mã saltã pe mine ce mistuia valorile tuturor obiectelor detaºabile faptul cã ajunsesem întreg
pãcãtosul deasupra lor lãsându-mi deschise ferestrele mântuirii
sau aproape întreg
nimic nu e mai frumos mai cuprinzãtor ºi mai bun decât voia Ta
între scândurile atât de relaxant împreunate
Dumnezeule!
ea e binele binelui bunãtatea bunãtãþii mintea omeneascã nu concepe
aºteptam cuiele sã fixeze solid capacul sicriului ºi nu înþelegeam de ce
ceva mai perfect mai frumos ºi mai bun decât voia frumuseþii ºi perfecþiunii groparii lucreazã atât de încet
Tale Dumnezeieºti
plãtiþi cu ora trãgeau de timp credeau ca timpul este al lor
facã-se voia Ta Doamne precum în cer aºa ºi pre pãmânt
credeam cã timpul este al meu
ºi aceste credinþi diferite adânceau încã o prãpastie între cei de afarã ºi
XXXI
cel dinlãuntru
Plecând de pe Terra lãsam în urmã glasul tãu chemãtor
nu pleca!... nu pleca!... nu pleca!
vedeam luminile oraºului plângând agonizant simple fãclii funerare
sau poate stele ºi galaxii
plecând de pe Terra luam în spaþiul veºniciei îmbrãþiºãrile tale vârstele
ºi era un secret colosal care venea albastru sã mi se dãruie sã mã învãluie
iubirilor noastre buchet în veci trãitor Doamne cât de multã bucurie mi-ai dat ºi sã mã facã al lui
ºi cât de multã bucurie am pãrãsit pe pãmânt
netrãitã
tu fiule departe vei fi fost cu turmele tale cãutând pãºunile mãnoase pe
lângã albia unor râuri domoale strãjuite de arbori semeþi
XXXII.
arþarii vor fi gemut ºtiutori sau poate doar zvonul îndepãrtat al cascadelor
M-ai întrebat fiule de ce am pus borne pe drumul pe care te-am adus de ce va fi dat semn despre repedea ºi neiertãtoarea lunecare a timpului
am semãnat puzderie de semne în trecerea printr-o lume care nu vrea sã semene
de la o orã la alta cu ea
undeva
din zori în amurg
pe un alt continent a deraiat un tren
tot drumul pe care-l parcurg leagã mereu dezlegatele mistere fosforescente
imensul acordeon dezacordat ºi-a îndesat burduful ºi a gemut ºi-a adunat
pe cele vechi ºi pe cele recente le înºir ºi le leg pentru cã Domnul m-a ajutat sã- în sine inelele de larvã metalicã devenind mai mic
nþeleg
vrând parcã sã spunã ceva despre destinul fiinþelor mecanice al
.................
cãlãtoriilor frânte ºi al planetelor care sar
aparent fãrã motive temeinice
XXXV.
de pe o orbitã pe alta.
Ca floarea de pãpãdie am risipit cuvinte pãgâne peste deºertul populat
- sfârºit -

