Liviu DÎRJAN

100 DE ANI DE NEUITARE PENTRU

ASTRA

„UMBRA LUI VLAICU. LA ORÃªTIE”
– CONSEMNÃRI LA FAÞA LOCULUI –
„... Sãrutare, umbrã veche, priimeºte-nchinãciune
de la fiii României care tu o ai cinstit ...”
Grigore Alexandrescu

F

ãrã îndoialã, Orãºtie este un nume cu
rezonanþã de simbol ºi de identitate pentru toþi românii. Aici, încã de la anul
1582, ªerban – fiul lui Coresi – tipãrea în limba
neamului Palia de la Orãºtie, monument de
limbã literarã româneascã cu litere slavone, iar
fetele frumoase din zonã sunt lãudate în versurile
unor melodii nelipsite pe la petrecerile românilor
la ceas de sãrbãtoare. E recunoscut faptul cã la
Orãºtie sunt confecþionate celebrele cojoace ºi tot
aici întreaga fire respirã prin duhul lui Aurel
Vlaicu, aviatorul ºi inventatorul, inginerul ºcolit
în Vest, eroul ce s-a înãlþat la ceruri ºi a fost rãpus
odatã cu pasãrea lui mãiastrã (Vlaicu II) într-un
zbor legendar, în luptã cu înãlþimea Carpaþilor,
faptã pe care poetul Octavian Goga, prieten
apropiat, o considera un semn profetic al jertfei
depuse pe altarul Unirii Ardealului cu PatriaMamã – România. Acum o sutã de ani (Ce repede
zboarã timpul!), la Orãºtie îºi þinea lucrãrile cea
de a 54-a Adunare Generalã a Asociaþiunii
ASTRA, în zilele de 14 ºi 15 septembrie 1913. A
fost invitat atunci, cu onoruri deosebite, ºi Aurel
Vlaicu, fiu îndrãgit al locului, cu aeroplanul
creaþiei sale, care vrãjise deja lumea prin demonstraþiile, nemaivãzute încã pînã atunci, de la
Orãºtie, Haþeg, Lugoj, Braºov, Arad, Sibiu, Blaj,
Bucureºti sau Tg. Mureº. Peste tot ovaþii, peste
tot laude ºi mîndrie naþionalã. În ajun însã (vai,
cifra „13”!), o veste nãprasnicã a îndoliat reuniunea astristã. Tãcere. Aurel Vlaicu s-a prãbuºit la
Bãneºti, lîngã Cîmpina, încercînd sã treacã peste
munþi pentru a-ºi îmbrãþiºa fraþii de acasã, din
Transilvania rãmasã încã puþin timp sub stãpînire
strãinã. Era preludiul marºului... Treceþi, batalRevista românã nr. 4 (74) / 2013

ioane române, Carpaþii? Poate... Acum, exact
cînd s-a împlinit un secol de la moartea martiricã
a cutezãtorului de la Binþinþi, în aceleaºi zile de
tristã aducere aminte, în 14 ºi 15 septembrie,
Despãrþãmîntul „Aurel Vlaicu” de la Orãºtie a
organizat cea de 108-a Adunare Generalã cu
tema „Aurel Vlaicu ºi Asociaþiunea ASTRA –
comemorarea centenarului morþii aviatorului”.
De remarcat cã actuala conducere a
Despãrþãmîntului (veche ºi valoroasã ºi ea, pe
mãsurã) împreunã cu forurile locale, inclusiv cele
ale judeþului Hunedoara, au acordat atenþia
cuvenitã acestui eveniment, din pãcate trecut sub
tãcere de media ºi de unele autoritãþi de la centru!
Pentru acest lucru, tuturor celor care s-au implicat, se cuvin alese felicitãri!
S-au strîns la Orãºtie în jur de vreo sutã de
astriºti, delegaþi veniþi de pe Mureº ºi Tîrnave,
din nordul ºi sudul Ardealului, din Apuseni, din
þinutul Covasnei ºi al Harghitei ºi chiar o importantã delegaþie de la Iaºi, în componenþa cãreia
s-a aflat ºi un „lot” de astriºti din Republica
Moldova, sosiþi de-acolo tot „via” Iaºi, graþie
unor oameni de suflet care nu pot ocoli valorile
româneºti. Spre cinstea lor, au fost prezente la
acest eveniment de importanþã naþionalã personalitãþi de marcã din conducerea Academiei
Române, reprezentaþi ai Guvernului, Senatului ºi
Camerei Deputaþilor. Mi-am promis cã-n
relatarea de faþã nu voi da niciun nume, pentru cã
în acele zile ne-a marcat unul sigur: cel al lui
Aurel Vlaicu, a cãrui reputaþie a acoperit inimile
ºi conºtiinþele de o plãcutã aducere aminte, ºi
aceasta pentru mine este un omagiu în plus.
Vremea începutului de toamnã a fost schimbãtoare, sucitã chiar. Un soare suficient de zgîrcit a
alternat cu nori ameninþãtori care, mai apoi, au
picurat „lacrimi” întru pomenirea în veci a lui
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Vlaicu, feciorul de þãrani români din Binþinþii
Orãºtiei care s-a înãlþat la demnitatea de inventator ºi pilot, izvoditor ºi apãrãtor al mîndriei de
român ºi, lucru important, ne-a arãtat cã poþi face
ceva în folosul umanitãþii, dar ºi al neamului tãu.
S-au depus multe coroane de flori la cele cîteva
busturi ale lui Vlaicu. Ceremoniile s-au
desfãºurat dupã un solemn protocol: în faþa
superbei Catedrale Ortodoxe din centrul
municipiului Orãºtiei, la Colegiul Naþional
„Aurel Vlaicu”, în faþa casei pãrinteºti de la
Binþinþi.
Ne-au atras atenþia în mod cu totul deosebit
elevii liceului. Ce cor minunat! Ce costume
majestuoase! Instituþiile locale au fost la
înãlþime. Alãturi de ele ASTRA, ªCOALA ºi
BISERICA. Aºa este firesc. Aºa ar trebui sã fie
mai peste tot pe la noi. Primirile de la Colegiu ºi
de la Muzeul de Etnografie ºi Artã Popularã au
atins elogiul eleganþei ºi al bunului simþ. Nu voi
uita curînd acel rãscolitor bocet interpretat magnific de o elevã din clasa a X-a (mi se pare) care
ar merita, fãrã sã fie examinatã prin „fiºele de
portofoliu”, nota „10” nu numai la muzicã, dar ºi
la literatura românã, istorie, educaþie cetãþeneascã ºi mai ales la purtare. Asemenea elevi
frumoºi ºi talentaþi, educaþi de dascãli cu vocaþie
ºi ataºament recunoscut, învaþã la Orãºtie într-o
clãdire monumentalã, cumpãratã pe la 1928 de
cãtre Primãrie de la un proprietar pe nume Kuun.
Bravo! Oare acel primar de-atunci a fost declarat
EL „Cetãþean de onoare”, post-mortem, al
municipiului Orãºtie? O idee... Ne-a impresionat,
de asemenea, nobleþea ºi cãldura cu care conducerea liceului ne-a întîmpinat. Un exemplu de
ospitalitate ºi de îndeletnicire cu adevãrat intelectualã ºi civicã.
Deplasarea la Binþinþi, în miezul zilei de 14
septembrie, a atins cote setimentale de excepþie.
În acea zi, satul „Aurel Vlaicu”, azi un cartier al
orãºelului Geoagiu, staþiune turisticã renumitã
prin bãile sale termale, fremãta de importanþa
evenimentului. Foarte multã lume a umplut uliþa
principalã a aºezãrii, care a devenit în scurt timp
o imensã scenã a recunoºtinþei. Era comemorat
doar „Cel mai iubit dintre pãmînteni”, emblema
satului ºi a zonei respective. La bisericã se oficia
slujba religioasã, cã doar la acea datã, din nou
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simbolic, se prãznuia Ziua Sfintei Cruci.
Rãstignirea lui Aurel Vlaicu, în urmã cu 100 de
ani, vibra încã puternic în inima consãtenilor sãi.
În frunte cu preotul ºi primarul localitãþii, începe
slujba parastasului de pomenire. Tînãra doamnã
preoteasã (originarã din Slãnicul Prahovei)
poartã cu eleganþã ºi respect un minunat costum
popular avînd o vechime de mai bine de o sutã de
ani, adicã din vremea tinereþii lui Vlaicu. Cerul
înnourat bine e brãzdat, în dese reprize, de cîteva
planoare cu motor asemenea unor libelule, care
au conferit momentului onorul ºi solemnitatea
cuvenitã.
Se viziteazã micul ºi elegantul muzeu ridicat
alãturi de casa pãrinteascã. Fratele ºi nepoata lui
Vlaicu (pe care i-am cunoscut personal în anul
1968) nu mai sunt în viaþã. Oficialii ºi cîþiva dintre cei prezenþi rostesc scurte alocuþiuni. Aci
picurã, aci se însenineazã iarãºi. Vremea dã de
furcã serios organizatorilor. În cele din urmã
domnul primar rãsuflã uºurat: Totul a decurs normal! La Orãºtie, în acea dupã-amiazã, are loc ºi
nelipsitul simpozion cu unele comunicãri interesante. Spre searã din nou plouã, plouã în toatã
regula. Suntem doar în septembrie, la început de
toamnã, iar în popor luna aceasta bogatã mai e
denumitã „rãpciune” sau „vinicer”. Pentru mine
„Vinicerul 2013” a fost unul îndoliat, dar reconfortant. Aici, la Orãºtie, unde am prieteni ºi
vieþuiesc încã oameni minunaþi, buni români,
iubitori ai artei ºi ai culturii, ai ºtiinþei ºi creaþiei
autentice, m-am simþit excelent. Voi încheia cu
aceste gînduri, ce mi-au marcat prezenþa la
Orãºtie, gîndindu-mã ulterior la destinul lui
Vlaicu: „Ploaie rece-a curs din cer/ La mijloc de
vinicer/ Razele de se-arãtau/ Nori negri ne
nãpãdeau/ L-au jelit copii cuminþi/ Plîns-a cerul
ºi-n Binþinþi/ Aripi frînte româneºti/ Lacrimi ºi pe
la Bãneºti/ Aurel aviatorul, maistoraºul ºi oºteanul/ Azi l-a plîns întreg Ardealul/ Doamne, cînd
tot „13” spunem/ Noi ca neam nu vrem sapunem!/ Aripi frînte româneºti?!/ Nicidecum.
Sã nu gîndeºti!/ Vlaicule, EROU învingãtor pe
veci ne eºti!”.
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