Αλακλήζεηο από ην ηαμίδη
ζηελ Τξαλζπιβαλία, ηελ Βιαρία θαη ην Μπάλαη
Κάιιε Γνπξγηώηνπ

Γηαβάδνληαο ην θείκελν ηνπ Βιαδίκεξνπ Αλησληάδε από ην ηαμίδη
ζηελ Τξαλζπιβαλία κε ην Παλόξακα, ηνλ Ινύλην ηνπ 2012,
αηζζάλζεθα ηελ επηζπκία λα κνηξαζζώ κεξηθέο από ηηο δηθέο κνπ
αλακλήζεηο από ην ίδην ηαμίδη πνπ εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ
έληνλεο, αλ θαη έρνπλ πεξάζεη ήδε ελληά κήλεο από ηόηε.
Η Ρνπκαλία ήηαλ κηα απνθάιπςε γηα κέλα. Γελ πεξίκελα όηη κηα
ρώξα ηόζν θνληηλή καο, άξα ζεσξεηηθά παξόκνηα, ζα είρε ηόζα
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη ζα κνπ πξνζέθεξε ηόζν έληνλε
ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε. Η επσδηά ησλ ηξηαληάθπιισλ πνπ
θαηέθιπδαλ θήπνπο θαη δξόκνπο αιιά θαη ε γεκάηε θξεζθάδα
κπξσδηά ηνπ λνηηζκέλνπ ρόξηνπ παξακέλνπλ έληνλεο ζηε κλήκε κνπ.
Αιιά πην έληνλα ζπκάκαη ηελ πξαγκαηηθά ζπγθηλεηηθή θαηάλπμε ηνπ
απινύ θόζκνπ, πνπ γνλαηηζηόο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο, έςειλε θαη πξνζεπρόηαλ κέζα ζηηο θαηάγξαθεο
εθθιεζίεο.
Κη αθόκε έρσ ηελ αίζζεζε από ηα ηδηαίηεξα αξρηηεθηνλήκαηα ζε
ξπζκό Brâncoveanu, πνπ πξόβαιαλ ην παξαδνζηαθό ξνπκάληθν
ζηνηρείν κε έλαλ θαηλνύξην ηξόπν θαη από ηα κνληέξλα, αθαηξεηηθά
γιππηά ηνπ Brancuṣi πνπ κεηνπζίσλαλ θαη εθείλα ηελ παξάδνζε ζε
θόξκεο κε παλαλζξώπηλνπο ζπκβνιηζκνύο. Καη δίπια ζηνπο
πξνβεβιεκέλνπο δεκηνπξγνύο, ν αλώλπκνο ιατθόο θαιιηηέρλεο κε ηελ
γεκάηε επιάβεηα απεηθόληζε ησλ αγίσλ ζηηο κνλαδηθέο γπάιηλεο
εηθόλεο. Η θαιιηέξγεηα θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ Ρνπκάληθνπ ιανύ
ζε όιν ηεο ην κεγαιείν!
Έξρεηαη ζπρλά ζην λνπ κνπ επίζεο ην ζνύξνππν ηεο επηζηξνθήο από
ην Sibiel κε ηελ λνζηαιγηθή κνπζηθή ηνπ Zamfir λα καο ζπλνδεύεη
θαη ε γεύζε ηνπ θόθθηλνπ, αξσκαηηθνύ θξαζηνύ πνπ ήπηακε ην
βξάδπ, θνπξαζκέλνη αιιά πεξηραξείο, ζην Hateg.
Πώο λα μεράζσ αιήζεηα ηα πνιύρξσκα αλαηνιίηηθα ραιηά πνπ
ζηόιηδαλ ηηο εθθιεζηέο θαη ηα θόθθηλα, δσεξόρξσκα, πινπκηζηά
θνπζηάληα ησλ γπλαηθώλ ησλ ηζηγγάλσλ; Κη εθείλα ηα θαξαβάληα

ησλ ξνκά, βγαικέλα ιεο από ηα παξακύζηα, θαη ηε δσνπαλήγπξε πνπ
μύπλεζε κλήκεο παηδηθέο από ηε δσή κνπ ζηελ επαξρία;
Η αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ λα πηζηεύεη, λα αθήλεη ην ζηίγκα ηνπ αιιά
θαη λα επθξαίλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ κε ηηο επσδηέο, ηελ κνπζηθή, ην
ρξώκα, ηηο γεύζεηο, παληαρνύ παξνύζα. Μόλνλ ε αθή απνπζηάδεη,
εμνξηζκέλε εμ αηηίαο ηνπ αζηηθνύ θαζσζπξεπηζκνύ ή έζησ
πεξηνξηζκέλε ζε κηα ηππηθή ρεηξαςία.
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