
PERMANENTA ŞI (CONTINUITATE 

~ VASILE ŞEGA 

în u,rma• u0ne·ia din co.nvorbiril·e avute cu ma1re·le poeit, Lu
cian 8:'.aga·, am rămas p·rofu.nd iimpiresionait de poto·su1I şi a
dînci'.e ~rămîintă1ri t'răiite de el, dncl am abol'da'!" probil·erna· fol
c'.orui'iui ,româines:c. Ulterior, cerceitrind si reHedmd mai cu aten
ţie, cun.osdnd mai biine li.t·erott•ura noa9tită, ri11i..oam doit s•eama· 
că sfră:udrea ce!or mai îna'.te p·iscur~ a1le litera~u·r:i noa·s~·re se 
datoreste nu numai ta·!entu:·ui si muncii asi•due de s1'.efoire a
supra operei, ci, şi pentru că Al·ecsandr!, Eminescu', Arghezi, 
Bl·aga, Crea•ngă, Sadovean1u, Cara.g;a11·3 ş.a. au st;ut s:J explo
reze fo:olorul şi să fo'osea·scă mag~strr"la'I exemplUil şi ma~·eria
!u: '.ingvis~ic of.eriit cu gen·erozi~·aite de in·e·s+imabilU1I teza'U'r cire
at de poporul nos·~ru. 

Nu întîmpilător bcgă1i·a şi f.rumuseţea for!doruil·ui ro1md-
nesc, art·a mundi şi a dain·sului pop1u1lar româ.nesc sitkne·sic ad
m:ra'.ia şi zmu:g .ropote inte1riminabHe de atpl'.1auze de· la spec:ta
torii s~răini si ch;ar de la ai nostri. Cereetări1'e mai· noi au 
scos în lumi~ă dovezi pa:pa•bi·le' cum că ~rărmoşii no-ş.tr.i tiraci, 
(daci>i şi geţii fiind două din cele peste o sută de tiribu.·i tirace), 
se carade~izau nu numai p:riirn viitej.ia fără searmăn şi o se~e de 
'.·iberta~e demnă de iinvidi,at, ci. şi piriin~1r-o voioşie î1n•soţită de 
tezaur foldoric de nebă1nuit, re:ziu:itatu1l unei vii·eţi spir·ituole 
foar'e bogate, a.I une1i inte'.igenţe şi ·ima!'.):na.ţii de nee!'.)a'.a~ şi 
ca a1~me al unei cui'.ituri ce s-a aişeza.t î·ncă I.a f1eme!-ia l.egendo-
rei Trei (printr-unul din triburile tr.ace migratoare spre răsări'), 
s-a aşezat temelia· artei· şi culturii grec:i'.or aintici şi într-o bună 
măsură chi·ar în Ron'\a milenară. 

Sîn+em descendenti ai traci.lor cărora· l.i se atribuie desco
perirea ha·rpei şi cite~ii. Indirect, chiar grecii, antici· recunosc 
deosebite:e ca'.!tăţi muzica·'.e a'.e trnci':or, atribi.Ji1nd '.egendaru'.ui 
Orfeu şi lui· Thami·ris ambii de orgi·ne tracă), descope'rirea '.irei, 
unul d;n fermecătoarele instrnmente muzica.'.e, ce datorită gin 
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găşiei şi sensibilităţii melodiilor sale a fost multă vreme fo.!os1t 
ca acompaniament recitărilor de poez1ie ·intimă, de unde ozi 
avem g-enu·:· 1:i-ric, Theopompus şi Jordanes ne re:-ate·ază că so:i
i:e geţi'.or şi eîntece:·e preoţilor daci erau acompaniate de ci
tere. Lin·os, poet de o•rg:1ne tracă, îşi recita poezii:e în a·com
pani•amentul Huieru:ui. De la traci moştenim fermecătorul nai 
şi bu·ciumul, ves•itoru·I şi deschizătorul mu:.tor ceremonii peste 
mi!.eni·i. 

Importanta şi contribuţia· tra-ci-:·or la progresul, civi:izaţia şi 
cu:tura europeană este foarte mare nu pentru fap-tu! că tribu
rile -lor cuprindeau spa.ţiul de la gu·ri.:e Nipru:ui (Boristene), 
prînă în Tatra şi di·nco:o de Bratislava de azi, iar la Sud pînă 
în ma-rea. Eg-ee, inc:usiv Peninsu~a H-aemusu'.ui (Bakanica şt1iu
tă de noi), ci, pentru că ·aportul traci:or Europeni îi determi-nă 
pe unii istor:ci con·temoprani·, oînd ziic Europa să se refere la 
Tracic şi vicevers. Dacă istor.me de pînă- mai· ieri •ne vorbeau 
numa•i ·de migrnţii·le Est-Vest şi Nord-Sud, ·istoria traci:or dove
deşt·e că O• a1vut loc şi o migraiţie Ve~t-Est, dudnd tniburi trace 
p'lnă în Ana·to'.ia şi :.a hota·re'.e Mesopotamiei, inclusiv Tro:a. a
m.i-ntită. Ampr.enta triburilor trac-e se face ~irnţit.ă în Creta şi în 
pen imufo. lta•'.•ică•. 

Strămoşii noştri trnci, fiind sta-tornici şi :egaţi puternic de 
lstru şi Ca:eati erau nu numai războinici· şi păstori. 5i au avut 
şi o agri·cu1tură dezvo1'.t·ată, va:ea lstru:ui (Dunărea) oferindu-le 
condiţii asemănătoare rîului Ga:ben pentru chinezi, lndu!ui 
pentru indieni, Nifolui pe·ntru eg-ipteni. Că aişa a fost ne-o re
liefează şti.ri·:e ce au străbătut milenii, amint"indu-ne că oştile 
lui Darius şi Alexandru cel Mare, c·a să poată înainta ·OU fost 
nevoite să trimită pedestl'1imea înainte ca să culce !a pămînt 
sau să cosească· g1rîul 

Renume'.·e traci'.or era asa de mare înoM Demostene si 
IKcr·O·te se miindreau şi socoteau o mare c0:nste faptul că ma
mele ·lor erau trace. Pe aceeasi linie se înscri·e si atentia ce 
le-o acordă tracilor, Clement din Alexandria, ca;e-i co~sideră 
precursori a1i revelatiei, iar P!•aton îi cunoaşte ca predi0catori ai 
nemuririi. 

Măreţiei şi ingeniozităţii piramide!o·r egiptene li s-ou a-'.ă
turat operele edific-ii.Jar din pia·tră de p·e Olimp şi din a:te ce
tă.ţi ale grec1i!or a·nti-ci, rewltat al efortului şi pr.iceper·ii meşite
ri·lor trnci, .is-c1usii'fi ciop:itori nu numai în l·emn, c,i, şi în p·ia.fră. 

Bogăţia met·ale'.or carpatine .J.e-a. dat prilejul prelucrării for, 
a-şa că şi în acest domeniu capacitat.ea creato·are a strămoşi'.or 
noştri trooi şi-a spus wV.ntul în·a.inte.a 0 1:tor popoare. 

468 



Cercetări.le mai noi au găsit şi exp'.ic·a.ţia repe(:Je,(lătinizoi-i 
a populaţiei dace, chiar şi a daci'.or liberi, motivată •nu nvrriai 
prin legătu•ri1:e perma·nen~e cum se spunea. pînă a·cu;m, ·ci, mai 
a'.es prin aceea că l1imha latină popuforă vorbi·tă de cuceritorii 
romani ave.au foarte mare asemănare cu '.imba traci'.or, i·ar 
t-eza.uru'. spiritual îşi revenea acasă îmbogă1ţit _şi înt•r~o co'.ora
tură nouă, ş0tiu·t fiind că în Oa1cia a·u fo~ aduşi rhiJ.ita•ri şi" co
loni· „din to-t cuprinsul im.peri.ului roman". 

Răspunsu'. ce: mai edi·ficator şi convingerea c·e.rtă se for
mează prin confruntrea informo·tÎ·Î".o·r cu observa.file priolejuj~,e 
de mu'.tiple şi ·atente deplasări în spa,ţiul carpo.to-duni:irean. · 

Fiind un iubitor a·'. frumosu·'.ui spiritual şi an~mafor te•nace 
al ce:u·i oferit de înciÎntătorul peisa1: a·I minunatei noastre pa
trii, am străbătut munţii·, dea•'.urile şi ch1pii'.e, din V·îrfo1 lui Pă
tru daci·c sau de pe Ceah'.ău'. carpic, pîn·ă în Sighetu·! şi -Sătma
rul a9atîrşi'.or, pî·nă-n y:-şino şi Cele-iul su<::'.or şi om trCiit c'.ipe 
de adevărat.ă înălţare sufe~ească•, chiar atu·nc·i chd pl!işorn pe 
străzi'.e Constanţei şi prin Tomisul desgropat, amintindu-mi de 
tînguiri·le ·amarnice din „Triste'.e" neferic:tului Ov:dius. . .· 

Prin sate•'e caorpatlne, prin go!uri·1e de mun~e. pri·n c.opri 
mi·'.ena.ri şi unde nu gîndeşti, te întîmpină 'oo:men; sprinteni şi 
cu zî:nbetul pe faţă, răspunzîndu-ţi cu seni·nătafe şi ~u„năvo.infă 
'.a „Bună z•iua" ce '.e adresezi ni; în limba daci'or, ci Îl'l Jimha 
română, limba vorbită azi în vatra străbu·ni!o·r doc:, deşi in
ter:ocutorii pr!n portul lor (de la opinc; şi pîno :a pă·lorie) îţi 
pun în faţă irnaqinea daci'.or de acum două m:,i dce Q~i, :m'fJ
ţ:1ine ce o ooţi întîi'ni, fără surpriză, şi în piete•:.e Tim.i•ş.pqie;, 
Craiovei, ch:a·r a'.e Rucurestiului oroi 1.aşu'.ui Moldav.ei, c.o so ... n.u 
mai arnin~im de Sibiu, Făqăra-şi, Pet.roşeni, Boraişpy, SiqJwt.v: 
Marmaţiei sau Ţara fagu'.ui, dulcea Buco-vino, und.e ~hipuri:ie 
s~răbun°i'.or noştri daci ~e întîmp:nă '.a tot pa·svl. · · · 

Deşi trecură ·ap-roape două milenii de dnd dacii ~Cl şi q'.t.e 
popoare an·~i·ce fură scoase din arena i·s'o·rie:, urmeJ.e •lor., ~iţ
tenţa ·:or sînt încă vizib:,'e, şi nu nu'Tla: în po~t, ~i '1·fl ~oo~e: c~-
part•imente!e vieţii noastre. ·· .-1: 

Aproape două mi'.enii S·.e scJ,Jrseră, dor stîn·i:~e din . n:iv~~:i 
Carpaţi sînt tot cum '.e aveau s~ră'lloşii noş~ri da<:i. A&op~~l 

case!or din satele carpatine ~i MunFi Af>use.n;, .c;u;, ş.trJişftii:e 
!ăs.ote mu'.t spre feres~-re şi C;U v,î-rfu'. ţvg:U•:o ... , (g~uţ-it wre_••Qr"fW 
sta pe e: .apele p:.oilor şi zăpezi1'..or), cu fu.m1tl". iii poov1'·.oăs~r, 
cu s~î'.pii şi grimi:e frumos înorus~crte sau cu·bîrne'.e; 'i'ndie'i~e, 
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i.a ~a~et.e, tn formă de coada rtndu·nicii, aminf.indu-ne d·e teh
nica le·găturifor marilor b!ocvri de P'iotră din zidurio'.e de apă
rore o'.e cetăţilor daoice, ·evidente ·încă şi a.~i în re'.1icve:e daci
ce de la Bli-daru, Cos~·eşti· ş.a·. 

De·spre comunitatea spi·ritu.ală îţi vorbesc nu numai iden
titatea oimamentării f:·ui·erelo·r şi a btte'.or păstornşti sau a fur
ci'or de tors ce ·le mai folosesc gospodine'.·e no·astre din me
divl rustic, dar şi tot inte•riorul locuinţelor, în cit dint1r-o casă 
din Vişeu sau Pîtrova·, luat pe nesimţite, în timpul somnului, şi 
adll'$ ca să te trezeşti înt.r-o casă din Voşlobeni, de sub Hăs 
Oaişu·I Mare s-au într-o casă din Poduri, j. Neamţ, în Humu~eş
tii lµi Creangă ori în Polovragii· Go·rjvlui, numai prezent·a a:
tei g·a·zde te poate o·juta· să-ţi doi seama că eşti înitr-a'.tă parte 
~i nu unde te-ai· cukat 

·Păstrători a•i mu·:tor ca•roderistic.i dacice poţi găsi şi în 
Ţa.ra moţi1:or, în Ţora· Hoţegului, a Făgărnşului sau Zarandu
fui co şi în B·ucovina ori în v·alea Cemei. 

'în zile:e ooasf.re, prelucrntuul inu·lui şi cînepii ·este pre:uat 
de fubric.i de specia·i.itate care ne dau conf.ec1ţiona~e gat·a că
măşi'.e şi a·:te albitu.ri de corp sau de pat, dar în dese'.e mele 
pereg·rinărr, în lungvl• şi-n fotul patl"iei noastre om î1ntiîlnit octo
genc.iri ca· Vasile Tomoi·agă viş.euan, l<:mcu Nicoh~·e, pe Te!·eor
man, Jur.ubi.ţă Tudor di·n Ma.rtalogi, Argeşi şi mulţi a•:·tii tot în 
cămăşi de ctî:nepo p•regătite şi făcute de babele lor aşa cum 
făcea·u şi străbune•le lor doce, ba chiar o·şte.rnutul p·atului lor 
ca şi al mv:tor fJOspodine din Şi-lindic şi Bogsigul Aradv!ui· sau 
lbă~eştiii di·n va„ea Gh.i.urghiu'.ui şi 'în V<J,'.e·a DeşulU'i, Gorj, or•i 
Cre.f:e·ştii Căl"buneşt•ilor erau făcute tot di·n oînepă şi in a'.ibe şi 
moi de-ti era m<J1i mar.e dragvl să ·'.·e pr•iveşti sau să-ţi od:h
neşti truditul t·r·up. Ce să· ma•i vol"bim de pe-şohire'.e şi feţe'.e de 
pemă şi căpătîiie cărora· farmecul florilor şi riur.ilor cusute în 
roşu sau alba~kol cerului iţi îndntă pri'V'iri'.e. Nnă şi croitul 
cămăşi.lor şi S<J•rici·lor purtate şi azi de moţi şi de marnmvre -
şeni si.nt tot după tipa•r·e!·e şi formele folo·si~-e cu. două mii de 
ani în urmă de căt.re străbunii noştri daci. l<Jtă wm s·e re'.ie
feo·iă perma.nen.ţa şi cont•i·nui·tatea la· tot pa·sul şi-n ·tot locul, 
fa.re[ o se pie1rde din vedere <Jdaosu-1 ş·i contribuţi.a fiecăirei 
genera:ţi.j peste veacuri·, pe·ntru care amă1nunte trebuie studii 
sp.etiole . 
. ,. · lndreptîndu-ti atenţi.a O·supra· vieţii spiritua·:·e ca elocvent 

airgument 0 1! perman·enţei şi con~inu•ită1ţii ar trebui să zăboveşti 
mai mult, ca să poţi păt.runde mai în odrtnwl complexită.ţii ei. 
Noi amintim door că via.ţa pa·storală se desfăşoa·ră şi azi tot 
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d~pd ca'.·endarul daci'.or, cu su.itul,_,iernatvl, alesul oilor ş.a.m.d., 
ia,r o cercetare mai· ·atentă- m e,videntia că multe din sărbători:e 
ţinute de lumea montană şi rura'.<:I, "chia.r de fo dmpie, coboa
ră de dincolo de e·ra noastră. Ei au asfron:mia :or mos·tenită 
din ta·tă-n fiu, de la moş-strămoşi, Ei ştii:i"după sp:ina· porcu'.ui1 

şi prapu,re'.e miefo'.ui cum va fi iarna sau primăvara. Nu m-a 
·surprins nici cum coincidenţa unor informaţii cu'.ese de la bă
tfi.nul Gheorghe Pos,cu vişeu·an cu ce'.e notate de '.a Ion Micu 
'din Voşlobeni ~i de fo Constantin Lupu dlin Cra-sna, Go·ri, cu 
piri'Vire la mersul vremii. Ei ştiu din octombrie şi noiembrie cum 
va fi iama şi vara vi1ito-are, după fe'..ul cum cade frunza co
drului toamna, ·după ghinda stejaru:ui, după cum apune „Cloş
ca- cu pui" în u'.timele nopţi a'.e lui noiembrie, O·ri după fe'.u'. 
wm răsare soarele î,n primele zi'.e alz anu'.ui nou şi cîte a'.tele 
co rezu·'.~ot al observaţii'.or m1i'.ena1re, moştenite din tată-n fiu, 
.peste veacuri şi furtun:. 

Că'.ătorind pe una din u'.i.ţele satu'.ui Răşinar:, spre Muzeul 
Etnografic de aco'.o, am înMlni~ două femei din pa-rtea '.ocu'.ui, 
călări pe cite un ca·'., de şeaua căruia mai aveau legaţi cite 
a!ţi do1i cai pe şe:'.e cărora aveau o mu'.ţi'Tle de bagaje, a -
~i~~indu-mi de vi·ata de t·ranshumanţă a păstoirifor noştri de 
1er1. 

Tezaurul frumos organizait şi bine conservat în amintitu: 
muzeu ca şi în cele din Orăştie, C!uj-Napoca ş.a. precum şi 
ce'.e ce s·e află în f:ecare gospodări·e rura'.ă' de la Cî'TipU-Lun!=J 
pe liisa şi p~nă în Ciupercenii Calafotu'.ui vorbeşte de la s:ne, 
despr·e bopăţia· şi nob'.eţea sufetească, desp1r·e continuita~e şi 
p·ermane,ntă. · 

Cci·şuri'.e de papură şi nu:e!e au devenit obiecte de muzeu, 
înît'.ni~e nu numai !a Răşinari, Orăştie, Cuj-Napoca si în alte 
părţi, fi:nd vorba de coşurile fo'os:te drep~ „casa a'.bine'.or".· 
dar ele amintesc de înde·'.e•n1icir.ea cres~erii a'.bine'.oir mosten:
tă de la strămoşii noştri trari care ştia·u să prepare din ~ier·e 
„medu·'." o băutură de'.icioasă dar ~i amăqitoa·re. F foloseau 
miere·a şi ca med;camen:t pentrn diferi1~e bo'i. Apicult1Jra cu
noştea o dezvo'.tare aşa de mare că unu'. dlin !=Jenera!;i '.ui 
Alexandru Macedon a fost nevoi~ să r·enunte !a una din incur
s:unile sa'.e asupra teritoriului •racic, fi;ndc~ i-a fost năpăd;tă 
arrna~·a de roiruri de a'.bine. Tndeletni·c1i1rea apku'.turii ca şi 
am:n•;te•'e coşuri încă prezente în aosoodăr·ii'.e maramureşenr", 
voş'.obene, î,n Munţii Apuseni, S'.oboz;a, Telorman şi în a'.te 
părţi din ţara noastră precu:n şi mu'.ţimea de toponime „Pr·i
saca" şi „P.risăcani" pledează tot pentru con~inuitat.e şi perma-

471 



h·enta c·a şi toc.te obiedele casnice şi gospodc!ireşti co·nţecţÎd
nat·e din lemn sau ·:·ut, mo·teri·alul cel mai la î·ndemînă, dor 
care a fost sensibiliz·at de mă·iestrio. de.g·etv:ui omenesci tran~
miţîndu-'.·e din gingăşia şi ob:etea sufletu:ui său. Şi dnd afir
măm aceasta, ne du•ce g1îndu: spre „tes~·ament·arvl flu·ie·raş de 
soc, mu:t zice cu foc", la „făndărica br·adu:ui" ori la „ocari
na" făcută- diin :ut, mai întîi să imite gl·asu•I cucului pribe<Jgi 
sau să îng•îne mier'.a codri'.or milenari, înfră•titi pentrn totdeau
na cu ai no'ştri, ca mai apoi, să dea g·'.m mîngîi,toare'.or şi 
adînc gră-itoar·e:or do.ine despre cel.e ce a•re de tînf.mntat acest 
popor de la Burebista şi pînă la noi, de la Ma-ra-.n Cafofat. 

Obiceiu11ile şi sărbători•:e prilejuite de suitll'l qi.Jo.r la mun
te, de seiceratul griului, cu:esul viilor şi mu·:te aR~le ne duc 
înapoi pe firul vieţii către vremuri:e cînd Demetra şi D.ioni·sie 
îşi legau nume:e de asemenea evenime·nte din viatQ· strătiun1ilor 
noştri mi·'.enarri. 

Fiecare zonă are jocurile ei spedfice, dar căluşa•rii· şi cei 
din Năsăud şi ceii de pe Tîrna·ve ca şi cei din Scomiceţti ori 
Cărbune·şti, prin precedesofi.i lor milenari coboa.ră de :a teme
r·arii daci iubitori nu numai de libert·ate dia·r şi de frn~osu! 
muz!icii şi dansului. Asw:Hnd ba'.ada lui Pintea Vit·eazul, fără 
să vrei, ţi-aminteşti de Bu1jor sau de Toma A::imo·ş, haiduc d;n 
Ţa.r·a de jos ori de Iancu Jianu. 

Similitudinea basme'.or româneşti cu ale lor li:e·ne-Cosî•nzi'I.. 
ene şi Feţi-Frumo·şi co şi mu:ţiimea dntecelC>r ce evocă pe Ian
cu di·n Ţebea ori pe Tudor di·n Vladimir o·'.e că·ror osemi.ntei 
s~au făcut una cu g'.i·a în ca·re zac neştfoţi de nimeni· Gelu, 
Dragoş ori Litovo•i co şi enti~·atea „om şi natură" moştenite de 
:a traci, a'.ături de celela:te sînt argumente de netă.găduit pen
tru p·ermanentă şi continuitate. 
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