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ÎNTRADIŢIAPOPULARĂROMÂNEASCĂ

Andrei PROHIN, 
dr., secretar științific, MNEIN

Petru Caraman (1898-1980) e unul dintre cei mai importanți fol-
cloriști care s-au afirmat în perioada interbelică. După instaurarea 
comunismului, a fost înlăturat pe nedrept de la Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iași. Până la sfârșitul vieții, a rămas șomer și îi era restricți-
onată publicarea. În pofida opreliștilor, Petru Caraman și-a continu-
at cercetările, elaborând valoroase studii de etnologie, majoritatea 
cărora au apărut postum. La mijlocul anilor ’50, savantul intenționa 
să editeze câteva volume consacrate meșteșugurilor, transportului 
și negoțului în cultura populară. Proiectul a rămas nefinalizat, dar 
s-a păstrat o primă variantă a introducerii – Reflexul meșteșugurilor 
și al negoțului în folclor și în etnografie la români. Noțiuni preliminare. 
În istoriografia românească, lucrarea constituie una dintre cele mai 
ample analize a valorii muncii în gândirea populară. Considerații pe 
marginea aceluiași subiect aflăm și în debutul unei alte scrieri a lui 
Caraman: Prolegomene etnografice și tehnogenetice la studiul mește-
șugurilor în România.

După Petru Caraman, „folclorul român ne ilustrează, sub cele 
mai variate aspecte, ceea ce am putea numi elogiul muncii”. Folclo-
ristul era fascinat de multitudinea activităților de muncă în gospodă-
ria tradițională, enumerând 64 de ocupații preponderent bărbătești 
și alte 18 ce revin exclusiv femeilor. Concluziona că țăranul român e 
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un politehnos, adică practicant al diferitor meserii care, în societatea 
modernă, au devenit independente și aparțin specialiștilor de profil 
îngust. În proverbe și basme, deținerea unei meserii e considerată o 
condiție sine qua non a vieții, fiind apreciată mai înalt decât originea 
socială. Însușirea meseriei constituie un ideal pedagogic, prezent în-
cepând cu obiceiurile de la nașterea pruncului. Munca intelectuală 
este echivalată cu efortul fizic. O confirmă faptul că „terminologia 
meseriilor și cea a școlii, în limbajul lui [al țăranului – n.n.] adesea nici 
nu se deosebesc; ci uzează de termeni comuni, dat fiind că – după 
concepția sa – ele denumesc realități identice”. Caraman s-a referit 
și la originea supranaturală a meseriilor și mecanismelor. În folclorul 
românesc, ele sunt uneori prezentate drept rezultat al concurenței 
dintre Dumnezeu și Nefârtate. Perfecțiunea tehnică e asociată spiri-
tului malefic, după cum o sugerează expresiile: „al dracului meșter!”, 
„a dracului mașină!”, etc. Credința populară respectivă, observa sa-
vantul, amintește tema pactului dintre doctorul Faust și diavol, din 
legendele germane.

Exegezele lui Petru Caraman, evocate mai sus, reflectă subiecte 
care l-au preocupat de-a lungul anilor și pe care le-a abordat în di-
verse lucrări: valoarea literaturii populare ca izvor istoric, rădăcinile 
folclorice ale unor capodopere literare culte, idealurile și concepțiile 
fundamentale ale gândirii populare românești, viziunea tradițională 
asupra existenței umane.


