MOŞTENIREA ŞTIINŢIFICĂ A PHOFESORULUI PETRU CARAMAN
Om de o exemplarăintransigenţă şi demnitate, invăţ at cu o
riguroasă formaţie ştiinţifică, poliglot şi lingvist de prestigiu, cunoscător profund al culturii
populare sud-est europeneşi comp aratist neîntrecut, profesorul
Petru Cararnan a realizato operă
care îl recomandă a fi cel mai de
seamă etnolog român şi, totodată, un cercetător din elita specialiştilor europeni în acest domeniu. Preocupările ştiinţifice
l-au absorbit pînă în cel de al
SI-lea an al existenţei, cînd a
fost răpus de o boală necruţ.ăto are-.
Petru Caraman s-a născut
la 14 decembrie I8)8", în satul
Virlezi-Covurlui (actualul judeţ
Galati), Într-o f amilie de ţărani
răzesi. Străbunii săi îndepărtaţi
erau' mazili, veniti de undev'a
din sudul Basarabiei si recunoscuţ.i,prin tradiţie, pentru dîrzenia cu care au apărat hotarele Moldoveidinspre
Bugcac3•Unul dintre strămoşi a fost căpitan de marqlne, rang ce echivala cu
acela de căpitan de plai. Părinţii, Elena şi Neculai Caraman, au manifestat o
preocupare constantă pentru instrucţia celor şase copii", Petru fiind al doilea
1A încetatdinviaţăin noapteade9 spre10ianuarie1980.In Certiţicatul
dedeces
(scria
D. 5,nr.187070,
eliberatdeConsiliul
popula!"
al munlciplului
laşi,cunr.84)estetrecutădatade
,9ianuarie1,980.
2Cf. Extrasdinregistrulstăriicivilepentrunăscuţi,anulISU8,nr. 79,pe bazacăru!a
Sfatulpopularal comuneiVlrlezl,raionulBujor,regiuneaGalaţi,a eliberat,la 24 martie
1960,cu nr. 62,Certiţicotul
denaştere,
scriaN.Z.,nr. 1fi5H5,
3CI.G.1vănescu,
A 80-aaniVersare
a proîesorului
PetruCarainan,
in "Anual"
delingvistică
şi istorieIlterară''.tomXXVI,Iaşi,lU77--1978,
p. 26U.
4PatrudintrecelecincisurorialeluiPetruCaraman
nuIăcutstudiisuperioare.
17-, Anuarul
de lingvisticăZU
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născut şi singurul băiat. Cel căruia i se hărăzise să ducă mai departe numele
străbunilor, pe linie paternă, a moştenit şi alesele calităţi ale părinţilor: de
la mamă, bunătatea şi capacitatea de a vibra în I aţu frumosului, iar de la
tată a învăţat, "prin exemplu viu, şcoala severă a muneii şi a răspunderii.'<
şi cele mai bune Iecţ.iidespre adevărata iubire de ţ.ară" ;;. Şcoala primară,
începută la vîrsta de 5 ani, a urmai-o În satul natal, iar după. absolvirea acesteia a devenit, prin examen, elev bursier al Liceului Internat "CostadlCNegruzzi'; din Iaşi. Aici şi-a continuat studiile sub îndrumarea unor stră luciţi
profesori, printre ei numărlndu-se Calistrat Hogaş, Vasile Bogrea, August
Scriban şi, pentru puţ.in timp, Iorgu Iordan, a căror inrîurire pare să fi fost
decisivă În orientarea sa ulterioară. începutul primului război mondial îl
află pe elevui Petru N. Caraman în clasa a VII-a, obligindu-I,în urma suspendării cursurilo«, să-şi încheie studiile secundare "ca partieular"".
Din vremea studiilor liceale datează şi cele dintii preocupări ale sale
pe tărîmul folclorului.Nu se ştie dacă şi în ce măsură ele sînt Urmareaîndernnurilor vreunuia dintre profesorii de la Liceul Internat sau numai rodul lecturilor şi al afinit.ăţ.iieu acest domeniu. Cert este că În luna mai a anului 191G
avea redactat un "studiu foleloric"de 30 de pagini, Importanta marilor de aptE
În trecutul neamt/lui nostru', o lucrare În care elementele etnografice se împletesc cu cele folcloriceşi, nu mai puţin, cu cele socio-economice, concurtnd
toate la realizarea unei imagini u nitarc asupra semnificaţ.ieimorii în viaţ.a
satului. Dintr-o scrisoare aflată la sfirsit.ul manuscrisului, adresată unui
coleg, rezultă că lucrarea era destinată publicării Într-o revistă şcolară, asupra
(ăreja autorul articolului făcea unele observaţii cu privire la ţinuta grafică.
In post-scriptum-ul scrisorii, el spune efi are o colecţiede poezi: poporane.
numărînd circa :300de piese, adunate, în mare parte, "de la soldaţi dintr-un
regiment oltean" 8.
După terminarea liceului a stat o vreme acasă, ÎLvăţămintul fiind
întrerupt din cauza războiului, apoi, in toamna anului lH18, s-a înscris la
FacuItatea de litere si filozofiea Universitătii Mihăilenedin Iasi, sectia filologie modernă. În cntrul preocupărilorsaJ se situează treptat, cu tot mai
multă claritate, problemele de filologie şi de filozofia culturii. Pasiunea
dovedită pentru domeniul ales, seriozitatea şi cornpetenţ.aeu care s-a afirmat
ca student l-an impus în faţa iluştrilor săi dascăli: G. Ibrăileanu, Alexandru
Philippide, Ilie Bărbulescn, Traian Bratu, Ion Petrovici, Dimitrie Gusti,
Orest Tafrali, care l-au Încurajat şi i-au stimulat preocupările şt.iinţ.ifice,
Puţini ar fi bănuit atunci că acel exelent student pe care profesorii
Al. Philippide şi I. Petrovici îl elogiau, iar G.. Ibrăileanu intenţie11a să-I
oprească aaistent", va opta pentru o direcţie de cercetare rareori abordaUi
la acea dată în Universitatea ieşeană. Este vorba de domeniulculturii populare, faţă de care studentul Petru Caruman manifesta o .adevărată pasiune.
Vacanţele de vară devin prilejuri de lungi călătorii prin satele Moldoveişi
Muntcniei, ajunge şi În Transilvania, făcînd astfel să sporească an de an filele
5 Alllohiografie,
serisăla Oaprilie195:3,
p, 1 (manuscris).
6.AnuarulLiceuluiInternat"Coslaehe
Negruzzi",
anul al XVI-lea,Iaşi,1Il11, p. <IT.
"1Lucrarease plstreazăîn manuscris.
8O partedin aceast:lcolecţies-a pierdutîn timpulceluide !lIdoilear:lzhoimondiaL
Douătexte(cîntecedec11tănie)
au apărutîn rev."Orizonturi
noi",an 1,nI'.2, 1\)18.
9 G. IvllneSCIl,
idem,
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colecţieisale de folclor, intitulată acum Populoria cartnitta, Un loc aparte în
această colecţie pare să-I fi ocupat colindele, cărora autorul le consacră, în
aprilie HJ21, un amplu studiu (82 p.), reluat, în octombrie acelaşian, într-o
variantă modificată şi restrînsă (40 p.), sub titlul Un izvor nOI1pentru studiul limbii româneşti oeclti?",
ea lucrare de seminar. Într-o notă de la sfîrşitul
lucrării, precizează că s-a folosit numai de colecţia personală de colinde,
întrucît a constatat că unele din colecţiile publicatc nu prezintă suficientă
garanţie sub aspectul aut.encităţ.iipieselor. Este doar unu! din exemplelece
se pot da eu privire la exigenta ee 1-a călăuzit, încă de la început, nu numai
în p rivinţa irsuşirii unei metcdologii adecvate pentru culegerea folclorului,
ci şi În discernerea valorilor. Intr-o vreme cind folcloru1 şi et.nogrufia erau
abordate, în cel mai bun caz, din perspectiva altor discipline şi numai în relatie cu acestea, Petru Caruman militează pentru autonomia acestor obiecte
d c studiu, susţ.inir.d ucccsitat ea stril1geLUia cercetărilor etr.ografiee sistematice. eu mijloace de investigaţie specifice.
Tudecembrie lU21 şi-a trecut licenţa 111filologia rnodcruă, specialitatea
limba şi literatura română, primind caliîicativul ,,'vlagna cum laude", iar
12 Începutul anului următor a absolvit şi Seminarul pedagogic universitar
d in Iaşi. Perioada universitară i-a fost desigur f avorahilă, în sensul că a avut
şansa să se formeze sub îr.drumarea unor personalităţi de frunte ale culturii
rc mâneşti, dar în acelaşi timp, i-a fost pot.rivnieă, deoarece neajur.surile materiale I-au obligat ca, p aralel eu învăţătura, să presteze diferite munci pentru
a Se putea lr.treţine : preparator de limba franceză şi pedagog,la liceul unde
Se ir st ruis« (1HHl-1H22),teleţonistşi apoi impiegat auxiliar clasa a Il-a, la
Regiunea a VII-a sanitară din Iaşi (!fi20 Hl21), bibliotecar,la?eminarnl
pedagogic universitar (HI21- 1\)22)11.Intre HJ22·1H23 şi-a l'ăeuJ serviciul
militar la Şcoala de ofiţeri de rezervă (infanterie)din Ploieşti, pe:icarea absolvit-o cu gradul de sublocotenent.
Anul 1923 marchează Începutul carierei didactice a prof,esoruluiPetru
Caraman, în luna ianuarie sustine, la Hucuraşt.i,examenul de capacitate, cu
specialitatea limba Iaiină, iar în iunie va da u n nou examen, de data aceasta
specialitatea fiind limba română. Lecţia de probă la cursul superior, pentru
limba română, a fost ţinută la Liceul "SI. Sava" .(8.VI.1923)şi a avut ea subiect Răspîndirea poezieipopulare'».Expunerea profesorului Caraman a pro
dus o deosebită impresie asupra lui O. Densusianu, aflat printre examinatori,
care nu a întîrziat să-i comunice opiniile favorahile, invitîndu-l totodată să-I
viziteze. Un sentiment de sfială însă, izvorit dintr-o neţărmurită admiraţ.ie
faţă de personalitatea complexă a lui O. Densusianu, l-a împiedicat să dea
nus invitaţiei. Abia in iunie 19n, deci peste exaet zeee ani de la prima lor
Întîlnire, profesorul Caraman -'. fiind aeum un nume cunoscut în etnologia
10Se păstreazăamîndouămanuscrisele.
11CLd osal'ulalcătuitIn anul1960,În vedereapensionării.
l2Se păstreaZă
planulde lecţie.
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sud-est europeană -r-eîi va trimite o vibrantă scrisoare, din care se degajă ,
fără echivoc, influenţa hotărîtoare exercitată de studiile folclorice ale lui
Ovid Densusianu asupra formaţiei sale ştiinţifice.
Devenit profesor secundar titular, pentru specialităţile latină şi română,
este numit, începînd cu 1 septembrie 1923, la Liceul de stat nr. 2, din Cernăuţi. Tot În acest oraş, a mai funcţionat la Şcoala normală de băieţi (profesor suplinitor de limba franceză, 1924-1925), Liceul militar "Ştefan cel
Mare" (profesor titular, H12!J-1928)şi la Liceul de stat nr, 4 (1927---1929).
Pretutindeni el s-a impus prin rigoarea formatiei profesienale, d ar şi p ri n
darul de a se face înţeles şi iubit, prin marea vocaţie de d ascăl, pe care au
subliniat-o, ori de cîte ori au avut prilejul, foştii săi elevi.
La începutul anului HJ25se pregăteşte pentru un examen, în vederea
plecării la specializare în Franţa. Era o mai veche dorinţă pe care acum o
socotea realizabilă. Din păcate, cei în drept au escamotat data reală a concursului, dînd cîştig de cauză unui favorit al lor. Profesorul Caraman este,
fireşte, dezamăgit, elar nu abandonează ideea specializăriiînstrăinătate. Fără
îndoială, această plecare. spre care năzuia cu atîta ardoare, nu constituia un
scop în sine, ei o etapă indispensabilăîn procesul desăvîrşiriisale ca specialist
În domeniul culturii populare, domeniu în care vedea. pe bună dreptate, un
cîmp de investigaţii abia desţelenit. La puţ.in timp după tentativa plecării
în Franţa, şansa îi su ride din nou. De această dată, statul care oferea o bursă
pentru studii era Polonia, rară în c are cercetărilede folclorşi etnografiecunoşteau, la vremea respectivă, o maximă înflorire. Participînd la concurs, el
reuşeşte să eîştige bursa şi, obţ.iniud Un concediu de studii oferit de statul
român, pleacă în Polonia in noiembrie H125.
Perioada specializăriia elLIfat piuă în anul HJ28,cuprinzînd şase semestre, pe care profesorulCaram.anle-a petrecut În trei eentre universitare - Varşovia (1 semestru), Lvov (1 semestru) şi Cracovia (4 semestre) - audiind
cursuri de lingvist.ică,literatură, etnologie şi etnografie slavă, prezentînd
referate şi participînd la dezbaterea unor probleme de specialitate. Printre
profesorii cu care s-a format ea specialist în domeniul slavisticii se numără
.TanLos (polonistică şi, în special, gramatică polonă), Tadeusz r.ehr Splawiriski, Jan Slonski şi St.anisrawSzoher (filologieslavă şi gramatică veche
bulgară), Suchy (limbă cehă şi s lovacă), Viehrov (limba şi literatura rusă),
Bohdan Lepky şi Jan .Ianow (limba şi literatura ucraineanăj, Kazimierz
Nitsch (dialectologia polonă şi slavă), .Iulian Kleiner, Bronislaw Gubrynowicz, .Iosef Kallenhach şi Ignacy Chranowsky (literatura polonă). Acestora
li se adaugă, desigur, profesorii de etnografie, folclor şi etnologie slavă, ale
căror cursuri, seminarii şi lecţii practice aveau să-I cucerească, în scurtă
vreme, pe viitorul etnolog. Dascălii cu care a studiat cultura populară slavă
sau a altor popoare sînt consideraţi şi astăzi specialişti de primă mărime în
domeniul respectiv: Jan St. Bystrori (folclorulpolon şi implicaţiile lui sociologiee).Eugeniusz Frankowski şi Adam Fischer (etnografia polonă şi ucraineană), Kazimierz Moszyziski(etnografia popoarelor slave şi cercetări monografice comparate), St, Poniatovski (cercetări etnologice asupra popoarelor
exotice), .Tan Czekanowski.(cercetări antropologice). L-a cunoscut, de asemenea, pe VolodymyrHnatiue, unul din eei mai de seamă etnografi ucraineni.
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în cursul celui de al doilea an al şederiisale în Polonia, revista "Arhiva"
din Iaşi îi publică primul articol, intitulat Ştiri despreromâni şi despreorientul
Europei din pragul veacului XIV (1308)13.Heferindu-sela manuscrisul publicat de O. G6rka (Anonymi descriptioEuropae Orientalis...), autorul
stăruie îndeosebi asupra p.aragraîelor în care se vorbeşte de români, după
c are pune acest manuscrisîn relaţie cu AtiotuţmusBelaeReqisNotarius,constatînd identitatea terminologiei referitoare la numele poporului nostru.
Sfîrşitul st agiului de specializare coincide cu susţinerea, la Universitatea "Wladyslaw Jagello" din Cracovia, a doctorului În litere şi filozofie
(doctoratul principal în martie şi cel filozoficîn iunie) specialitatea etnografie,
eu teza Ubtzed. Koletknnanial./ Sloioioni Il Rumutunu,Siudjum porotnnatncze,
Lucrarea se bucură de aprecieri elogioasedin partea comisiei, iar candidatului i se acordă titlul de doctor în ştiinţe, cu menţiunea generală "legitime
laudahilis" şi precizarea "celujaco" (excelent!) pentru specialitatea principalii. Urmare firească a acesteipreţuiri u nanime, Academia poloneză îi
solicită teza în vederea publicării, ceea ce autorul consimte, nu însă Înainte
de a-i fi dat o substanţială exti.nderev.
Indată după terminarea doctoratului,profesorul Cararnan a plecat într-o
excursie de studii la Praga şi apoi la Viena, conti nuîndu-şi documentarea,
in bibliotecileacestor importante centre ale culturii europene, pe linia proaspetei sale direcţ.ii de cercetare: Iolclorul comparat. In ,septembrie Hl28 Se
Întoarce în ţară, dar nu rămîne decît pînă la începutul lunii decembrie, cînd
primeşte un nou concediude studii, de data aceasta pe cont propriu, pe care
îl va consacra cunoaşterii Iugoslavieişi Greciei. Pleacă mai Întîi la Belgrad,
apoi la Zagreb, Sarajevo, Ljubliana, fiind preocupat În permanenţă de o cît
mai bună cunoaştere a limbii şi et nografieisîrbo-croate. În acest scop a audiat
cursurile unor renumiţi profesorişi specialişti, a cercetat documente de arhivă,
a frecventat marile biblioteci şi nu a ignorat cunoaşterea nemijlocită a faptelor de limbă şi de cultură populară.
,
După mai bine de patru luni petrecute în Iugoslavia, în aPlinie1929
se Îndreaptă spre Grecia, cu scopul de a-şi îmbogăţi cunoştinţele 'de limbă
greacă modernă şi de a face unele cercetări asupra folclorului'neogrecesc.
Investigaţiilesale, orientate în cazul de faţă şi spre "definitivarea;unei lucrări
cu subiect grecesc"15, Se desfăşoară în mai multe biblioteci elene, Cea mai
insistent cercetată fiind Biblioteca naţională din Atena.· Şederea în Grecia
durează pînă în iulie 1929,cînd peregrinul cercetător revine în ţară. La cîteva
zile după întoarcere, a avut loc, în satul natal, căsătoria sa cu profesoara
Alice Sibi, fostă colegă de facultate.
In acelaşi an, revista care i-a patronat debutul îi publică studiul Motive româneşti in literatura semipcpulară cehă. Teatrul de marionete "Horia
şi Cloşca"16, la baza căruia stă o dramă inspirată de răscoala românilor
transilvăneni de la 1784. Sînt analizate mai multe redacţii ale piesei, cu ajutorul cărora stabileşte versiunea iniţială, explicînd apoi căile de răspîndire
13"Arhiva",
an XXXIII,nr. 3 şi 4, 1926,p. 267-269.
14Tezade doctorat.
număramaipuţinde 400de pagini,iar lucrareatipărităarepeste
630de pagini.
15Estevorba,probabil,
destudiulDatinaeolindatului
la greci.Studiu.
defolclor
neoqtecesc,
inclusÎnvolumul
desprecolindat
apărutÎn19:33.
Studiulsepăstrează
şi Inmanuscris.
16"Arhiva",
an XXXVI,TIr.1,1929,p. 6- 17şi nr,2, p. 103-114.
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a acesteia. Lucrarea pune de asemenea în lumină şi cauzele deuaturării adevărului istoric in respectiva creaţie cvasifolclorică.
Începînd cu 1 octombrie 1929este. numit, prin transfer, profesortitular
la Şcoala elementară de comerţ nr. 4, din Bucureşti, unde va funcţiona pînă
la :31 august 1930,.pcntru ca de la 1 septembrie să devină profesor titular
şi definitiv la Seminarul Central din acelaşi oraş!", Parale! cu activitatea
didactică, profesorul Caraman desfăşoară şi o rodnică activitate ştiinţifică ,
impunindu-se treptat, cu autoritate, În lumea specialiştilor.
Hevista "Arhiva" îi publică, în 1930, alte două lucrări. Prima, Contribuţii bibliograficela studiul românilor din Istria şi al limbii [MIa, pn ueîn
discuţie documente necunoscute privitoare la istroromâni şi reprezintă o
binevenită completare la cele trei volume de Studii islrorottuineale lui Sextil
Puşcariu, Cea de a doua, Remarquescriiiques el discussion de probletnes
eihnoqraphiquesv,avind ca punct de plecare cartea lui P. Bogatirev, Ades
maquţues, rites. ei croypncesen Russie subcarpatbique,publicată la Paris,
în 1929,supune unei minuţioase analize teorii şi principii metodologicedin
domeniul et nogratiei. Lucrarea devine astfel o recenzie-studiu, formulă de
prezentare ce va fi utilizată şi cu alte prilejuri. Un an mai tirziu îi .apare, in
aceeaşi publicaţie, cel dintîi studiu de folclor co.mparat, Substratultnitoloqic
al sărbătorilorde iarn.ă la români şi. slaoiw, care deschide seria contnbuţillor
sale fundamentale În acest. domeniu. Cercetînd aspectele mitologiei creştine
din cadrul obiceiurilor la sărbătorile de iarnă ale popoarelor din orientul
Europei, în cornparaţ.iecu ciclurile greco-rornanede la aceeaşi dată, relevă
că la baza acestor practici stau tradiţiile păgine greco-romanc, alături de
elemente autohtone. Studiul constituie "o incununare a tuturor încercărilor
mai vechi de a detecta elementelepăgîne transmise În haină creştină în SăTbătorile .legate de solstiţiul de iarnă" 21.
Tot 'î1l1931,revista poloneză "Lud Slowianski"îi tipăreşte prima parte
a studiului Une anctennecouintnede mariaqe. Elude d'elhnographiedu sud-est
europeen,alte două părţi apărînd în aceeaşipublicaţie=, în anii 1932şi 193323•
Lucrarea se ocupă de o veche datină nupţială (cădereasau adusul pe vatră),
pe Care autorul o identifică mai irrtîi la toate popoarelesud-estului european,
Incadrind-o apoi în cultul foculuişi, mai .ales,al ueirei,iar în final o urmăreşte
la popoarele antice (greci, romani, indieni), pentru a-i descifra originea şi
sernnif'icaţ.ia. Un deosebit interes suscită şi studiul Contribuţiela cronoloqizarea şi genez.abaladei populare la româniw, acesta impunindu-se în primu 1
17Ce.1.D.Lăudat,Undistinsproţ'esor
deseminar
: Petru.Gara.nilll, în "Biserica
ortodoxă
română",an XCVII,1979,nr. 3-4, p. 590--.595.
16"Arhiva",
an XXXVI!,nr. 2, Hl30,p. 112-120.
lJbidelIlnr. 3 şi 4,p. 21.8-,--229.
20Ibidem,
an XXXVIII,1931,p. 358-448.
21OvidiuBirlea,Istoria!,olclorislicÎi
româneşti,
Bucureşti,
EditUraenciclopedică
română,
1974,p. 506. .
22Cf."LudSiowianski",
Pis!lloP;lS
wi<;coue
dialcktologji
i elnografjiSlowiall,tom·II,
zeszyt1, Krakow,
1931,p. 27·-55;tomIII, zesz.1, 19:12,
p. 8097 şi 185-212.
2.3
Lucrarea
fuseseprogramată
să aparăIn patrn numereale revistei,dar lin greşeala
redacţiei,
parteaa patras-apLlblicat
înloculpărţiia treia,aceastarămînînd
inedită.Inmanuscrisulcares-[\păstrat,porţ.iunea
nepublicată
seidentifică
cuparteaa dOIJa
a lucrării.Ea vaputea
fi deci valorificată.
"
24"Anuarnl
Arhiveidefolclor",
1,Cluj,1932,p. 53-105; II, Bucureşti,
1933,p. 21- 88.
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Tind prin "noua opz.iţieştiinţifică faţă de istoricitatea ctntecului popularv->".
Analizînd balada NIarcaş Paşa (Crivăţulj, În relaţie cu o serie de izvoare
istorice (cronici POlOllC,
ucrainene, turceşti şi maghiare), profesorul Caraman
identifieă în miezul cintecului bătrinesc proiecţia unui eveniment istorie,
şi anume, nimicireaunei expediţiiturceşti d.iniarna anilor 1498--1499.Aşadar,
este preconizat UIl principiu metodologieprin care se încearcă definirea faptelor folcloricecu ajutorul istoriei şi nu invers: "Deci. ca să reducem rezultatele acestei cercetări la just ele lor proporţii, trebuie să constatăm că de fapt
nu e vorba aici de reconstituireaunui eveniment istorie pe baza baladei populare, ci de o recunoaştere a lui În creaţiunea folclorică şi de o identificare a
datelor aflate acolo. cu cele din izvoarele istorice"36.
Dar cel mai de seamă eveniment publicistic din viaţa prof'esorulutCararnan l-a constituit, fără îndoială, apariţia cărţii Datina coltndaiului la slavi
,i la români. Studiu comparat, pe care Academia poloneză i-a tipărit-o În
.auul H13:137•
Avînd la bază teza de doctorat , această carte apărea acum Într-o
variantă ce hi dublase proporţiile iniţiale, prin adăugarea unor capitole noi,
'c.aşi prin dezvoltrea substanţială a celor existente. Obiectul lucrării îl formează cercetareacomp arativă a obiceiuluicolindatului la slav! şi la români,
eu multiple referiri la celela1tepopoare din orientul Europei, înd.eosehi la
greci. Spaţiul de care se ocupă este cuprins Între "MareaEgee şi Marea Baltică
în direcţia sud-nord, iar în direcţia vest-est, de la AdJ:iaticaşi versantul răsăritean al Alpilor pînă spre Urali" 28.Cercetind diferitele categorii ale colindei,
autorul acordă o atenţie specială elementelcr-iprofane, remarc.abileatitprin
vechimea lor, cit şi prin autenticitate, lăsînd la o parte deliberat aspectele
religioase.ale datinei, pe care le .socoate suprapuneri tîrzii şi nesemnificative
pentru elucidarea.problemelor tirmărit.e. Mai întîi stabileşte un tip oriental
al datinei (existent la bulgari, romani şi uorainsnij, un tip aflat încă ÎIl plină
Inflorire, pentru ca pornind de la acesta-,.căruia îi opune vad
esea..tipul occi=
dental (cu forme degradate s au Întîmplătoare) --să .treacă la stUtliereagenezei
practicii şi a fazelor ei de evoluţie. Concluz.iaIa care ajunge c:rte,că obirşia
datineicolindalu/ui trebuie căutată în cultul păgîn al antc1iităţiigrecoromane.. ceea ce Înseamnă că, la origine, nu are nici o legatură cu religia,
substratul ei fiind magic. Prezenţa elementului magic este urmărită apoi,
deopotrivă, in.rritnal şi în poezia colindelor, demonstrindu-se astfel neterneinicia ipotezelorcare pledează pentru originea mitologicăsau creştină a acestui
obicei. Esbe.subliniat, de asemenea,rolul important pe care I-au avut romanii,
la începutul evului mediu, ea deţinători iniţiali şi răsptnditori ai d atinei colind atului în sud-estul Europei, mai cu seamă la slavi şi la maghiari. Această
operă îl situează peprofeso rul Caraman În rîndul celor mai importanţi etnologi din Europa.
Dar tînărul savant, cum îl numea Nicolae,Iorga, t rehuia să facă faţ
şi obligaţiilor didactice de la serninarul bucureştean, obligaţii pe c are el a
250V.Birlea,op. cii" p. 505.
26PetruCaraman,
Contribuţie
la cronoloqizarea
şi qeneza
baladei
populare
laromănt,Partea
li II-a; Geneza,
în."Anuarnl
Arhiveielefolclor",II, Bucureşti,
1933
..p. 87.
27Obl'zU.1tol{dovllnia
LISlowiani il IVwwIlow.
SILlljUUl
pOI'IÎwnawcze,
Krakowia,
1933,
VIII+-630p.
.
28Pell'llCararnan,
()/J.rzU
koldowania.
, .' (recenzie),
in ..BuletirlllI
Institutului
defilologie
l'omfI
n{l,.Al.Philippide",voL. r. Inşi,1934,p. 233.
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înţeles să şi le îndeplinească,întotdeauna, în mod exemplar. Adeseori,acestea
îl suprasolicită, limitîndu-i ingrijorător timpul afectat studiului. De aceea,
pentru a face faţă fluxului de informatii şi, mai ales, pentru a întreţine contactele ştiinţifice cu specialişti de peste hotare, este nevoit să renunţe an
de an la toate vacanţele. în septembrie 19:i4, ministerul îl detaşează de la
Seminarul Central din Bucureşti, numindu-I director al Institutului român
din Sofia. Oferta era într-adevăr ispititoare pentru un slavist şi profesorul
Cararuan va profita, desigur, de pe urma acestei şederi în capitala Bulgariei,
dar tot cu preţul unor nebănuite sacrificii,pentru că şi aici acordă.prioritate
absolută intereselorşcolii. De fapt, nici nu se putea altfel, pentru că instituţia
în fruntea căreia era chemat se afla Într-o accentuată stare de decădere, departe de a mai corespunde menirii pentru care fusese creată. Profesorul Caraman are, astfel, marele merit de a fi restabilit rapid prestigiul acestei şcoli,
conducînd-o vapoispre cea mai frumoasă perioadă diu întreaga ei existenţă.
Dorinţa noului director era ca şcoalape care o conduceasă se ridice la nivelu1
instituţiilor similare (Institui ţrancais şi Lstitutoitaliano)din capitala bulgară.
Ar fi vrut ea, depăşind treptele Învăţămîntului primar şi secundar, şcoala
să devină un Institut române-sion,eu o mare bibliotecă,unde să poată fi trimişi, pentru specializare,cei mai buni absolvenţi ai secţiilor de slavistică de
la universităţile din România. Socotea, de asemenea, util ca institutul să
aibă o publicaţie de specialitate, în care să apără cele mai importante lucrări,
eu subiecte româneşti sau slave, susţinute la institut, în cadrul unui program
anual de conferinţe. Acest amplu program de dezvoltare a şcolii române
din Sofia va rămîne, pînă la urmă, în stadiul de proiect, pentru că obtuzitatea
unor funcţionari din conducerea ministerului român l-a determinat peprofesorul Cararnan să-si dea demisia din functia de director, la 2 iulie 193729•
In pofida tuturor greutăţilor, aetivitatea sa ştiinţifică se dovedeşte
în eontinuareIa fel de rodnică, Astfel, în 1934publică o altă recenzie-studiu,
Datinile româneştiÎn limba franceză (110 p.)30,In care se ocupă de cartea lui
M. Vulpescu, Les couiumesroumaines periodiques,apărută la Paris în 1927,
dezvălindu-i nretodic toate neajunsurile. Receuzia oferă un adevărat model
de critică ştiinţifică şi cuprinde, totodată, preţioase sugestiide ordin metodologie. Reţine atenţia, de asemenea, ampla expunere cr-itico-bibliografică
asupra
folcloruluiromân În limba franceză, secoleleal XIX-lea şi al XX-lea. O altă lucrare, Consideraţiicriticeasupra genezeişi r ăspindiriibaladei Meşierti!Manole
Îl! Balcani», ne dă din nou posibilitatea să urmărim eruditia profesoruluiCaraman, capacitatea sa asociativă, ca şi siguranţa cu care îşi domină subiectul
ales. Cumulînd rezultatele cercetărilor efectuate pe diferite căi, ajunge la
concluzia că patria de origine a clntecului repicdespre MeşLerulManoleeste
Grecia,românilorr evenindu-Iemeritul de a fi contribuit la desăvîrşireaartistică
a baladei, precum şi acela de a fi răspîndit-o În lumea slavilor meridionali.
ReluîndTirul biografiei marelui cărturar, constatăm că, după demisia
de la Institutul român din Sofia,s-a întors la SeminarulCentral din Bucureşti,
dar numai pentru un an, deoareceîn octombrie 1938este chemat la Uuiversi29Ci.Demisiaadresatăministerului,
păstratăîn manuscris
şi in copiedactilografiată.
30Contribuţie
eri/iedasupra[olclorulu
i românÎnstrăinătate,
Bucureşti,
Tip.C.Lăzărescu,
1934,110p.
31"BuletinulInstitutuluide filologie
română"Al.Philippide",voI. 1, Iaşi, 1934,
Jl.63-102.
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tatea din Iaşi. Aici i se oferă catedra de slavistică, rămasă vaca ntă în urma
pensionării fostului său profesor Ilie Bărbulescu, pe care o va suplini pînă la
1 octombrie19:39,cînd, pe bază de concurs,va fi numit conferenţiar definitlv=.
Membrii comisiei au apreciat superlativ calităţile profesionale şi formaţia
ştiinţ.ificăa profesoruluiCaraman care, deşi orientat cu precădere spre et nografia şi folclorul popoarelor slave - după cum singur mărturisea -- a
demonstarat că stăpîneşte, cu aceeaşi siguranţă, şi domeniul lingvisticii.
Iată, în acest sens, remarca unuia dintre membrii comisiei: "După prima
lecţie publică, despre Reflexeale insului proloslauÎIl limba slavă şi În elementele
româno-slaue,mi-am făcut convingereacă, chiar În probleme care nu-l interesau direct, chim' în problemele lingvistice slave, se mişcă liber, ferm, foarte
clar şi mai ales organizat" 33.Doi ani mai tîrziu, la 21 decembrie 1941,a fost
numit profesor titular de slavistică=, funcţie în care a desfăşurat, pînă in
toamna anului Hl47,o prodigioasăactivitate, pe linia propagării interesului
pentru limba şi cultura popoarelor slave35•
Problemelefolcloruluişi et.nografieinu sînt neglijate nici de acum Încolo.
Dimpotrivă, s-ar putea spune chiar că ele beneficiază de o atenţie sporită.
în sensul că, pe lîngă activitatea publicisticăpropriu-zisă, profesorul Caraman
ţine o serie de conferinţesau elaboreazăproiecte= pentru cercetarea sistematică şi Lezaurizareaştiinţifică a faptelor de cultură populară. Dintre lucrările
apărute în acest interval, menţionăm mai Întîi studiul Xylogeneseel Iithoqenese de Thomme
..Y, publicat în revista "Zalmoxis", condusă de Mircea
Eliade, o amplă exegezăcare îşi propune să urmărească cele două teme legendare, privitoare la naşterea omului din lemn,şi, respectiv, din piatră, în Întreg
orientul Europei. Din acest valoros studiu, care ar fi totalizat în final 120p.38,
nu a apărut decît prima parte=. Interesant este şi articolul Fresca huţuIăo.
de fapt o recenzie la cartea lui St, Wincenz, Na uysokiejpaloninie. Obrauj,
dumy i gawedgz WiercllOwiny
liucuiskiej,Warszawa, 1936. Dincolo de unele
observaţii critice sau de aprecieri la adresa cărţii discutate, receI).fzentuI
detaşează un însemnat număr de fapte lingvistice, etnografice şi <fefolclor, pe
care analizîndu-le,demonstreazăinfluenta exercitată de ro mănf asupra hut ulilor în toate comparatimentelerespective, In fine, mai notăm studiul Les bases
mţţstiques de I'Anfhroponymie.Proleqomenesâ l' aude des /noms personneis
roumainsv, o erudită introducere la volumul Conceptul(I'llmuseţii umane
refleclatin antroponimie,la români şi tneud-estul Europei, volum rămas în
manuscris. Ocupîndu-sede sorgintea numelui personal, autorul arată că la
baza lui a stat un întreg complex de credinţe ancestrale, prenumele precedînd
cu mult timp apariţia numelui de familie. Atribuirea unui prenume copilului
32Cf."Monitorul
oficial",
partea1,anulCVI!,nr. 251,30act.1939,p. 6053.
33Ibidem,p, 6057,
34Ibidem,anulCIX,nr. :i05,24 decembrie
1941,p. 8041.
36G. Ivăneseu,
op. cit.,p. 271.
:<6
Printremanuscrisele
cărturarului
s-apăstratproiectul
unuiplanpentruadunareamaterialelorfolclorice
şi etnografice.
37"Zalmoxis",
1,Paris,19,38,
p. 177·--196,
şi II, 1, 19:19,
p. 111--130.
38Cf.Memor
iiidetitlurişi lucrărialcătuitcuprilejulconcursului
pentrupostuldeconferenţiar uninersitar,
39Deţinemdela autorinformaţ.ia
că parteaa douaa studiuluinu a maifostredactată.
40Extrasdinrev."însemnări
ieşene",
an V,nr. 3, 1940,p. 1--24.
41"Balcania",
VI, 1943,p. 464-497.
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nou născut pr/;',suplweaun adevărat ritual, dominat de atenţia acordată
magiei cuvîntului. Aşa au luat naştere numele-urareşi numete-doriniă,asupra
cărora autorul insistă, subliniindu-le valoarea etno-psihologică,
Preocupările sale ştiinţifice şi didactice nu I-au absorbit Însă niciodată
pină într-atît, Încît să nu observe urmările nefaste ale convulsiilor sociale
şi politice din ţara noastră, eare Se produceau în anii 1940- H)!!4.Fără să
adere la vreun partid, s-a dovedit intotdeauna, prin întreaga sa activitate,
un adevărat patriot. În anii celui de al doilea război mondial, profesorul
Cararnan i-a dezaprobat pe aceia carea au contribuit la aducerea germanilor
în ţară şi au profesat o politică hitleristă. El s-a ridicat cu promptitudine şi
intransigenţă împotriva tuturor abuzurilorşi nedreptăţilor din vremearespectivă, atrăgîndu-şi,astfel ura legionarilor, pe care i-a infruntati n mai multe
imprujurări->, În anul universitar 19,1{)
-1941 a refuzat, în scris, ordinu1
d ecanului, aservit politie timpului, de a ţine examenele şi a suplini catedra
unui valoros profesor de lingvistică,aruncat pe nedrept/n închisoare, cerînd
eliberarea lui imediată. Altădată, s-a opus vehementstlsţineriiunui. examen
de doctorat, fără participarea profesorului de la specialitatea principală,
reuşind din nou să.aibă cîştig elecauză..Atitudinea sa curajoasă avea să .culminezecu lnf'ierareaasasinăriilui NicolaeIorga. Ela vorhit atunci În faţa studerr.ţilor, timp de două ore, despre personalitatea şi meritele marelui.savant,
cnndarnnind eu vehemenţă odiosul asasinat, în pofida faptului că printre
auditor! se aflau şi legionari4:l.ProfesorulCararnans-a numărat, de asemenea,
printre semnatarii Manif'estuluiacadernicienilorşi al profesoriloruniyersitari44,
adresat lui Antonescuîn vara anului 1914, prin carese cerea ieşirea României
din război.
.
Dar poate cea maico nvingătoare dovadă de conştiinţă civică şi de Înalt
patriotism o constituie salvarea de la distrugere, În timpul celui de al doilea
război mondial, a majorit.ăţ.iibibliotecilor UniversităI:iidin Iaşi. într-o vreme
în care oraşul se afla în plină evacuare, fiecare îngrijindlI-se doar de. soarta
familiei sale, profesorul Caraman (şi el Lată a trei copii) .pune mai presus
de toatedesti nul.instituţiei în care lucra. S-a.dus la Universitate dinproprie
initiat.ivlişi, cu sprijinul cîtorva oameni de suflet,el a muncit zile in şir,pînă
la epuizare, împachetînd cărţile, pe care le-a transportat apoi în Ardeal, riscîndu-şi viaţa, deoarece trenul.avea de străbătut numeroasezone cumplit lovit.e
de bombandament. Şi tot el a fost acela care, În 1945,a vegheat îndeaproape
ca această inestlrnabilăavere să reintre intactă în posesia Universităţiiieşene,
Deşi cţti)slavist s-a considerat, întotdeauna, in primul rind etnograf,
el a tinut la JiJniversitatea.din Iasi cursuri de IimbăsiIiteratură salvă, ee s-au
hucu'ratde o preţuire unanimăv. fncă din primii ani ai cariereisale universitare,
a predat următoarele.cursuri: Introducerein studiul limbii slaue bisericeşti
vechi, IntroducereÎn paleoqraţiaşi diplomaticaromâno-slauă,Curs de etnografie
şi UmbliIiuiulăşi Curs de literainrărusă modernă (EpocaIui Puşkui], Acestora
le-a urmat, peste cîţiva ani, cursul de Istoria literaturii ruse vechi.Se cuvine
42Dupăcumrezultădin autoblogratla
cărturarului,
atitudineasa progresistăar fi
'iosIasprusancţionată,
dacădominaţia
Icgtonară
s-arfi prelungit.
·13Întremanuscrisele
rămase,sepăstrează
o schiţăa discursului
rostitatunci.
44eL "Magazin
Istor-Ic",
an 1, 19G7,
nI'.2, p. 7-9.
45G. Ivăncseu,op. cit., p. 271.
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menţionat şi faptul că, sub directa sa îndrumare, s-a iniţiat la Universitate un
Curs elementarde limba rusă, eu lecţii practice de gramatică, interpretări
de texte şi conversaţiipentru studenţii Începători. Toate cursurile de slavistică
ale profesorului Caraman erau pregătite, În redacţie definitivă, pentru tipar,
dar din păcate s-au pierdut În timpul refugiului,împreună cu alte manuscrise+".
Urmările acestei ireparabilepierderi au fost greu resimţite de ilustrul cărturar,
dar nu au .reuşit să-I copleşească,
Personalitatea ştiinţifică a profesorului Petru Caraman nu poate fi
însă înţeleasă şi apreciată la adevăratele ei proporţii fără cunoaşterea operei
inedite. Plecînd pentru totdeauna din mijlocul nostru, marele cărturar a
lăsat moştenire culturii româneşti o impresionată zestre de manuscrise:34 de
studii, .însurnlnd aproape (3000de pagini,În care sînt tratate, pe un larg plan
comparatist, probleme de cea mai mare însemnătate pentru domeniul et nologiei. Altfel spus, douăsprezecevolume de manuscrise, a 500 de pagini fiecare,
aşteaptă să fie tipărite,pentru ca, alături de lucrările a ntume, opera profesorului Caraman să capete contur definitiv, intrind astfel în patrimoniul culturii
noastre naţionale.
Judecînd după factorii precumpănitori, nu numai în ceea. ee priveşte
subiectul, ci şi în legătură cu metoda de cercetare folosită, manuscriseles-ar
putea grupa in două secţiuni, prima (A) vizînd cultura populară în genere,
iar cea de a doua (13),mai restrînsă, fiind consacrată etp.o-lingvistil;ii.
A. Vom începe prezentarea manuscriselor din prima secţiune, cu o
lucrare de mare Întindere: Descoţiruiainlin orientul şi sud-estul Europei.
StiuliII de folclorcomparat. Descolindatulreprezentă reversul datinei colindatu lui şi constă În rostirea unor formule de rău augur (i mprecaţ.ii),adesea
Însoţite de practici dăunătoare, la adresa gazdelor neospitaliere. Cercetarea
acestui .aspect al datinei colindatului aparţine exclusiv sp ecialistului ro măn.
Ideea alcătuirii unei astfel de.Iucrări îl preocupa pe profesorul Caraman
încă din vremea studiilor înPolo nia.T,a data respectivă Însă dispun,eade foarte
puţine informaţii asupra subiectului, de aceea În lucrarea sa de;t!octorat nu
emite nici o ipoteză în legătură cu acest fenomen. Continuăsă s;pâoeumeriteze
sistematic, şi, În 1936,comunicăprimelerezultate ale cercetărilor sale.Tncadru1
celui de al IV-lea Congresal geografilor şi etnografilorslavi, care a avut loc
la Sofias', Lucrarea a fost foarte bine primită, ceea ce a eOllstituit\1Ilstil1wlent
pentru continuarea investigatiilor,La capătul a peste trei ani de muncă.susţ.inută, în anul 1939, lucrarea despre descolindat număra trei uolutne (2 reprezentau studiul, iar al 3-1eamateriale) şi era gata pentru tipar. Din păcate,
a urmat războiul şi cartea a dispărut, aîllndu-seîn lada ce s-a pierdut în gara
Alba Iulia. După terminarea războiului, profesorul Cararnan, se hotărăşte
să reia redactarea lucrării, într-o variantă prescurtată, cu scopul de a o tipări
n revista "Balcania", publicaţie a Institutului de sutii şi cercetări balcanice
l
_
46La întoarcerea
dinrefugiude la Zlatna,in lunamai1945,profesorul
Caramanavea
în grijasa untrendezec!devagoane,
în careseaflaubunurilecelemaidepreţaleUniversităţii
:şiale universltarllor
dinlaşi.Toateacestea,adicămii.debagaje,au fostdepozitnte
pe peronul
găriiAlbaIulia,Invedereatransbordării
lortntr-untren deIaşi. în cursulacesteioperaţi.
uni,
protesorulul
Caraman
i-a dispărutladaIn careîşipăstratoatemanuscrisele
ce eraupregătite
pentrutipar,ca şi o insem
nal.ăparle dinbazadocumentară
a unorstudii la "ir" lucra.
47.Dcscoliiuiaiul"
dans.le Sud-Esteuropeen,
Extraitdescomptesrendusdu IV"eCongres
des geographes
ei desethnougraphes
slaves.__Sofia,1936,p. 321 327.
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din Bucureşti, în cadrul căruia savantul ieşean îndeplinea funcţia de director
al Sectiei de etnografie sud-est europeană-". In noua sa versiune, lucrarea
număra ]21 de pagini dactflografiate-".Dar şi acesta avea să se piardă, împreună cu alte manuscriseale profesorului, aflaLela redacţia revistei "Baleania",
odată cu desfiinţarea institutului, în anul 1948.
Cea de a treia variantă a lucrării, pe care o avem astăzi la dispoziţie,
numără circa 900 de pagini şi este rezultatul a nenumăraţi ani de trudă, pentru
că, de data aceasta, autorul a avut de ref'ăcut,în bună parte, şi baza documentară. Studiul este împărţit În două volume. Primul volum cuprinde trei
părţi, încare sînt tratate formulelede descolindare,rilurtle de descolindoreşireflexul riiurilor negativeÎn ţornuilelede descoltndare
Ae români, ca! şi la alte popoare (sîrbi,croaţi, sloveni,bulgari,ucraineni,ruşi, hieloruşi,poloni, slovaci, cehi, grecişi albanezi).Principaleleaspecte asupra cărora se opreşte, cu deosebire,
sînt tipologia şi caracterul magic al formulelor de descolindare, repertoriul
riturilor, terminologiafolcloricăa d escclindatuluişi autohtonismul obiceiului
la români. Cel de al doilea volum studiază substratul magical descolindatului .
în acest context se face o paralelă între formulelede descolindare şi blesteme,
după care este explicatăpe larg semnificaţiapracticilorrituale. Cutotul recmarcabil în acest volum este excursul Caduceul- ca prototip al icolindei" reflex al străvechei, unurersaleibaglzetemagice. Concluzia lucrării scoate în
relief caracterul exclusivlaic al datinei colindatului. Dar aceasta nu este singura
finalitate a studiului. El se constituie, totodată, Într-o cercetare comparativă
asupra saiiret populare, asupra obîrşieisale: "Cu prezentul studi u, al descolindatului, eu am coborît la izvoareletulburi ale satirei, încercîndsă Întrezăresc
în undele lor mocirloase,originea acestui gen de creaţie poeLică"50.Este În
afară de orice îndoială că prin cele două sinteze ale sale - Datina colmdainlni
şi Descolintiaiiilui_Ce
profesorul Cararnan a realizat pentru cultura populară
din sud-estul Europei o monografiefundamentală, În care sînt tratate toate
aspectele pe care le relevă străvechiul obicei al colindatului.
Alt manuscris,intitulat De la instinctul de autoorieniorela sp iritul critic
axat pe tradiţia autohlotiă,este un studiu de filozofia culturii. El are ca axă
problema specificuluinaţional şi modalităţile sale de manifestare în cultura
unui popor. Se ocupă succesiv de raporturile culturale dintre popoare, de
personalitatea etnică.a. unei naţiuni, precum şi de condiţiile ce pot determina,
la un momentdat, pierderea naţionalităţii de către unele colectivităţi: Lucrarea
rezervă un spaţiu amplu tradiţionalismului şi patriotismului reflectate în
literatura română. Unul din capitolele cărţii, Magia populară ca sursă de
inspiraţie pentru poezia caltă51,pune în evidenţă vechimea considerabilă a
lnrîuririi exercitate de sursele folclorice asupra literaturii culte. Studiul se
48Intre1 aprilie1943- 31 martie1945a fost membrusupleantşi apoimembruplin
al Institutului,
iar dela 1aprilie1945pînăla 15septembrie
1947a fostdirectorulsecţie!etnografice.Ca director,a elaboratun ampluprogramde cercetareştiinţifică,
proiectulacestuia
.pâstrtndu-se
intre manuscrisele
cărturarului.
49Informaţia
estecuprinsăîn copiauneiscrisoridin 7.XII.1953,
adresatădirectorului
institutuluide istorical Academiei
R. P. R.
10Descolindalul
in orientul
şi sud-estul
Europei.Studiudefolclorcomparat,
voI.1,p. X
(manuscris).
HEste publicatin volumulEioqiu.
ţotclorului
romdnesc.
Antologie
şi prefaţăde Octav
Păun,text Ingrijitde MariaMărdărescu
şi OctavPăun,Bucureşti,
E.P.L.,1969,p. 376-401.
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încheie eu sondarea operei lui Juvenal, elocventă ilustrare a spiritului critic
roman, opunînd astfel poemului elogios, satira acerbă, eu aceeaşi esenţă
patriotică.
O preocupare constantă, în întreaga activitate a profesorului Caraman,
a fost şi aceea a descifrăriisemnificaţieisimbolurilor. Şi dacă această pasiune
<Oasociem cu neţărmurita lui ad miraţ.iefaţă de luceafărul poeziei româ.uesti,
ni se dezvăluie cu clariLatesorgintea volumului .Pămtnt şi apă". Contribuţie
elnoioqicăla studiul simboliceieminesciene.Lucrarea, care începe şi se încheie
cu studiul liricii marelui poet, rezervă un spaţiu larg unor probleme aîerent.e,
nu mai puţin importante: Creaţiilepoeticeculte axate pe simboluri, Reflexul
simbolutilorîn folclorulpoeticla romlni ş.a. Mareleinteres al volumului gra viteaz ă însă în j urui simbolului îngemăna L "pămînt şi apă", simbol "marcat
de pecetea universalităţii", pe care autorul îl urmăreşte şi îl explică În toa te
articulaţiile sale, Această parte a lucrării îşi va afla locul printre cele' mai
de seamă studii închirjate poeziei eminesciene.
Un viu interes SUSCiUl
şi volumul Influenţa lui Kochanouiskiasupra lui
Doso!,leişi consideraţii critica-axiologice.Este, In egală măsură, un studiu
de literatură comparată, ca şi de folclor comparat, fiecare din aceste două
compartimente beneficiind,ori de cîte ori este cazul, şi de ample dernonstraţii
lingvistice. Faţ.ă dc excgezeleanterioare, pe care le discută crit.ic, autorul
propune noi perspective ele abordare, care permit o mai justă apreciere a
raporturilor ee există Între cele două psaltiri.
După cum rezultă şi din titlu, Prolegomeneetnograficeşi iehnoqcnetice
la studiul meşiesuqurilorÎn România este o lucrare de etnografie, eonsacrată
cunoaşter-iiinsta laţiilor tehnice populare de pisat şi măcinat, piua, rtşniia,
moara, pe care le urmăreşte la toate popoarelelumii, elinzorii istoriei omenirii
şi pînă astăzi, Cercetînd evoluţia acestor i nstalatii de-a lungul mileniilor,
de la stadiul de unealtă la cel de maşină şi apoi de fabrică, autof,Jllpunc In
slujba adevărului o impresionantă gamă de surse bibliografice. tiltr-o Notă
către cititor, el atrage atenţia că demonstraţii!e ample la care rec,Î1rgenu izvorăsc .,din orngoliul unci erudiţii vane, ei din convingerea că numai aşa se
lucrează serios". Pentru fiecare eliIl aceste instalaţii teh nice populare, se adne
preţioase precizări privitoare la cea dintîi apariţie 'in spaţiul ro rnânesc, cu m
şi de unde a venit, aria de răspîndire şi eventualele forme particulare pe care
le relevă, gradul de conservarea acestora şi reflectarea lor în literatura noastră
populară. Iniţial, această lucrare fusese concepută ca o amplă monografie,
în mai multe volume, asupra meşteşugurilorşi negoţului la romăni=. Lucrînd
singur, profesorul Caraman şi-a materializat proiectul numai în parte. A mai
lăsat şi un studiu neterminat, intitulat Reflexulmeşteşuqurilorşi al negoţului
in folclorşi în etnografiela români, reuşind astfel, aşa cum a dorit, să închine
un imn muncii umane.
52Planullucrărlla fostelaboratInmartie1954,cindprofesorul
Cararnan
era colaborator
externalcolectivului
deistoriemodernă
dincadrulInstitutului
deistoricşifilologie
alAcademiei
R.P. R., FilialaIaşi.Aceastămonografie
urmasă aibădouăsecţiuni,A. Meşteştuţurite
şi B.
Neqoţui,
prlmacuprlnztnd
19 capitole,iar ceadea doua15,fiecarecapitolavindo dczvoltare
de.3plnă.la50desubcapitole.
l.a realizarea
proiectului,
expuspe 84p. dadilografiaLe,
trebuia
ă participeun colectiv
de cercetători,
ajutaţide doidesenator!
şi un fotograf.
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Implicatii etnograficeau şi alte două studii rămase în manuscris: T'aiuajul la români, după creaţiilelor ţolclorice=şi Leqănaiu!-- ca muncă şi ritual reţledai În creaţia attistico-ţolclorică,mai ales la popoareledin orientul şi sudestul Europei. Ceea ce îşi propune -- si reuşeşte>- să dovedească studiul
despre iatuaj, este că românii au cunoscut cindva acest obicei,ca pe o practică
specifică lor. Autorul face o demarcatie netă Între iuiua] ca daluiă str ăbună,
cu puternice aderenţc În preistoria poporului româu, şi tatuajele pe care le
'vedemastăzi, lipsite de orice semnificaţie,rod al unor influenţe tîrzii, venite
la noi din diverse colţuri ale lumii. Observaţiilesale au ca punct de plecare
rezultatele.a numeroase cercetări arheologice,pe care le eoroboreazăeu intorrnaţiile existente în scrierile Elntichită!ii greco-romane. Constată astfel că
tatuajul era cunoscut de toţi strămoşii europenilor,iar dintre locuitoriispaţiului balcanic, cei mai asielni practicanţi erail tracii. Se referă apoi la amploarea
obiceiuluişi durata lui În timp, la tehnica de execuţieşi, mai ales, la semnifica(ia tatuajelor pentru fiecare categoriesocială în parte. Deosebit de interesantă
este şi secţiunea a dOU[1
a lucrării, rcţleru! totuajului iti f'olclor,în care autorul
recurge la balade, basme, descîntece şi proverbe, eu ajutorul cărora pune În
evidenţă ecourile acestui străvechi obicei.
Scrut.ind cele două aspecte ale lcgânl1lufui,autorul demonstreazărolul
fiecăruia ea factor generator al cîntecului,al creaţiei artistice poetice-muzicale,
Analiza legănatului ca Il1UI1Crl
îi prilejuieşte interesante observaţii asupra
ritmului, în care întrezăreşte sîmburele genetic al cintecelor foarte simple,
adesea stereotipe, ce au stat la baza reţrenelor.Tipologiarefrcnelor indică o
mare asemănare pe spaţii foarte Întinse, fapt ee pledează pentru o obîrşie
comună în preistoria popoarelor Europei. Partea a doua a lucrării se ocupă
de leqătiolulritual, practicat primăvara, mai ales de către tineri, cu prilejul
diferitelor sărbători. Prezentînd datina legănatului de primăvară in toată
complexitatea sa, autorul lasă să se observe cum dintr-un ritual eminamente
magic, însoţit la început doar de formule laconice, s-au dccantat eu vremea
eintece eu o tematică proprie, În care se înlănţuiesc adesea numeroasemotive.
În concluzie,se arată că toate categoriilecinteculuide leagăn stau sub semnul
gîndirii magice,deoarece toate rezultă din fuziunea elementuluiafectiv eu cel
magie, îndeosebi al aceluia de tipul magiei cuvîntului.
Alături de Legănat, următoarele două lucrări - "Cîntecul nunului",
Din perspectivaoriginii, genezeişi [unciiei saler" şi Aleqoriamorţii În poezia
populară la polotii şi la români >- at.estă interesul autorului pentru Întreaga
sferă a rîturilor de trecere: naşterea, nunta şi Înmormîntarea. In ansamblul
repertoriului de halade, un loc aparte îl ocupă Cînteculllunului (Letinului),
eu largă eirculatie atît la români cît i la slavii balcanici. Creată În spaţ.iul
sîrbesc (fapt argumentat pe larg de autor), balada a suferit, În zona de obîrşie,
unele influenţe tîrzii (italo-dalmatiee),căpătînd () tentă accentuată de poem
cavaleresc.După ee se ocupă de relaţiile existente Între textul poetic şi ritualul
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..
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Bucureşti,1974,p. 288. "
.
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nupţial la sîrbi şi la bulgari, profesorulCaraman se opreşte asupra etimologiei
cuvîntului felin, complettudtdemonstr-aţiilealtor cercetători. A doua parle
a studiului urmăresteIenomeaul'adantării-baladei!amediul folcloricromânesc
scoţînd În evidenţă originalitatea incontestabilă a variantelorearpat()-dună
rene, Paralel eu elementelerealiste, rezultate din observarea directă a ceremonialului nupţial, varianta românească a baladei a absorbit şi unele pasaje
din basme, cum sînt cele referitoare la probele de vitejie şi de isteţime cerute
tînărului mire.
în cel deal eloileas tudiu, Aleqoriamorţii,sînt urmărite sernnificaţiile şi
resortul initial al motivuluimoartea-nunt11,avînd ca material de referinţă balaaa
lHioriţa,privită paralel cu variantele cîntecului polonez despre iin ărul inecat.
Pornind de la ipoLezacă. alegoria morţii este anterioară motivului ascunderii
decesuluiîn fala mamei sau a iubitei, autorul pune în lumină substratul real
al creaţiei artistice, adică faptul etnografie. care este ritualul funerar. De la
r-ealitatea implicită, moLivl1moattea-nunlâ se infiltrcaz.ă în hocete (creaţii
arhaice)şi de aici in cîntece. In decursulacestui proces, alegoriacîştigă în frumuseţe şi rafinament, mai ales prin introducerea elementelor naturii În locuI
simbolurilorînmormîntării. Capitolulfinal acordă un spaţi Il larg aprecierilor
estetice, balada Miorita detaşîndu-se net, prin simbioza armonioasă dintre
confesiunea lirică şi desfăşurareaepică a poeziei.
Titlul unui alt manuscris este lnfri1lircariiual.ă lapoţ.loarc1esud-csltiiui
europeanşi origineaei traco-ilirică-»,Datină arhaică, înlrăţirea rituală prezintă,
în spaţiul balcanic, numeroase trăsături distincte, pe care autorul le subliniază
în contextul etnografic al fiecărui popor în parte: români, bulgari, sîrbi, albanezi, greci şi turei. De la Iormaarhaică a sacrificiuluiuman şi al arnestecului
sîngelui persoanelorcare se înfrăţeau, obiceiula cunoscut un proces continuu
de sublimare, ajungînd la eliminarea toatală din ritual (într-o fază tirzie) a
elementului esenţial -- sîngele uman - Înlocuit, de cele mai mult ori, prin
pîine şi sare. Originea străveche a înfrăţ.itului la români este dtfmonstrată
eu sprijinul unui impunător număr de argumente Iingvisţice, istorice
şi etnologice, Legat de substratul autohton, înfrăţirea rituală a avut un rol
important în dreptul cutumiar românesc, alături de forma sa clasică incluzind
şi inţrăiilu! de botez, de laple, suţleiesc, lunatic şi zi1]([(;C.
Creatia populară a zonei balcanice este investigată şi în studiul Asupra
originii. şi genezei unor balade sud-est europene,avînd ca subiect lapte exiraorduiare+. De această dată interesul autorului se îndreaptă spre aceleproducţii
Iolclorice în care predomină elementul fantastic. Sînt cercetate, mai Intîi,
baladele eu tema logodnÎcul-ba[aur,atestate numai la slavii meridionali.
Motivul apare şi în folclorul altor popoare (Ia români, la greci), uneori chiar
În variante identice, dar numai în basme. Românii cunosc, În schimb, o altă
baladă fantastică, Soareleşi iuna, asupra căreia autorul se opreşte pe larg,
subliniindu-i sorgintea mitică şi încercînd să-i pună în evidenţă semnificaţia.
Studiul se încheie eu o serie de observatii asupra baladelor în care Iantasticu]
şi realul se împletesc, dînd astfel naştere tipului mixt.
MLucrareaare şi o variantămai restrînsă,redactatăin limbafranceză:Sui I'oriţjine
thraco-llhjricnne
dela ţratemisatioti
riiuellc
cllczlesrOllmains
elchezlesautrespeuples
balkanifJiles·,.
56Oversiune
prescurtatii
a acesteilucrări(Fan/aisie
elrealitedanslespoemes
epiqucs
pOJ!u!airesdu SII(IEsl
Ellfopeen)
a apărutInstrăinătate.VeziC<lp.
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o lucrare de mai mică intindere, Origineaşi genezasorcouei,relevă aspecte
ale unor interinfluenţe folclorice româna-bulgare. Ipoteza pătrunderii acestei
<latinide la bulgari la români este susţinută cu argumente folclorice,etuografice şi mai ales lingvistice.Procesul de asimilare a sorcoveia fost ravorizat, în
spaţiul românesc, de existent.a unor practici asemănătoare, cum ar fi, de
exemplu, semătuilul,Analizînd textul românesc, rostit in timpul sorcovitului
(semănatuluij, în comparaţie cu cel bulgar, constată vechimea mai mare a celui
dintîi, fapt ce denotă puternicul conservatorism manifestat pe teritoriul
nostru faţă de acest obicei arhaic.
Un număr de trei manuscrise tratează. cu precădere, prohleme ale culturii populare româneşti: Reţlexul mării in folclorulromânesc'>,Contribuţie
la caraclerizareadoinei şi Porţile monumentaleale României. Primul este o
cercetare ce se impune prin ineditul temei, ca şi prin acuitatea argumentaţiei.
Urmărind imaginea mării, ca temă principală sau ca motin, În diverse creatii
populare, autorul ajunge la concluzia că ea este omniprezentă in f olclorul
românesc. Sursele folclorice pledează, aşadar, pentru existenţa milenară a
poporului român în preajma mării. Dar profesorul Caraman nu se rezumă
la acesLeargumente. Într-un amplu capitol de consideraţiiistoriceel ajunge
la aceleaşi concluzii, folosindu-se de documente arheologice, vechi cronici
bizantine, precum şi de alte numeroaseatestări medievaleşi moderne.Deosebit
de instructivă este şi partea finală a lucrării in care se ocupă de Tronshunuinia
piistorilar români spre Murea Neagrâ şi rolul sân ni.oelalotI'n materiede limbă
şi de [olcu)»,
Studiul despre douiă debutează eu UIl amplu excurs asupra acestei
categorii folclorice.,asupra originii ter me.nuluişi a ariei lui de răspîndire la
r omăni. Sint înfăţ.işatc apoi modalililţile de reflectarea doineiîn creaţia artistică
a poeţilor din .Yloldovaşi Transilvania, cxpIicindu-se, Lotoda tă, tratamentul
pref'erential de care s-a bucurat în opera .acestora. Un spaţiu mai restrîns
este afectat deîinirii doinei în cadrul poeziei populare, după care se trece la
a naliza unor texte, pentru ea în final să se facă loc cîtorva observaţiiprivitoare
la pesimismul doinelor. Studiul pare să fi fost scris în preajma anului H14258•
De aceeaşi perioadă se leagă şi prima variantă a lucrării Porţile tnanll-:
mentale ale României. Hod al mai multor ani de documentare În ţară şi în
străinătate, studiul redactat initial se chema Genezaporţilor cu sireaşuiă la
români şi a fost prezentat in trei şedinţe consecutive ale 1nstitutului de
filologie română ,.AlexandruPhiIippide" din Iasi'". Această lucrare a avut
soarta tuturor manuscriseloree se aîlau în lada dispărută în timpul refugiului.
RedactareastudiuluiÎn cea de a douavariantă a fost prilejuită de un simpozion,
avînd ea temă "Maramureşulîn istoria, cultura şi limba românească",organizat
în anul HJ75,de Universitatea "Al. 1. Cuza" din Iaşi, în colaborareeu Societatea
,,l'vlihaiEminescu " din Freiburg. Cercetarea se desfăşoară pe două planuri:
primul are în vedere aspectul arhitectonic al porţilor (tipuri, variante, arie
de răspîndire, vechime, obîrşie), iar cel de al doilea urmăreşte ottuunenlica,
pe care o clasificăşi o localitzează în timp. Axa care uneşte cele două planuri
este preocuparea permanentă a autorului de a desprindesemnificatiileporţilor
37Unrezumatal lucrăriiIIapărutIn revista.Tomts",Constanta,
an. XI, nt-,1 (122)şi
:2(12:3).
1976.p. 4.
58G. IV[!I1cSCU,
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monumentale,ati t din perspectiva arhitecturii, cît şi a ornamentelorcu valoare
de simbol.
Cîteva studii au rămas neterminate. Dar chiar şi sub această formă
ele prezintă un deosebit interes. Unul dintre acestea se ocupă de Identificarea
episoduluidespre Cupulonşi Psţţche,din romanul Methamorphosesal lui Aţnileius, cu un basm autentic popular. Studiul este precedat de uu elogiu adus
mitului, cuprinzînd interesante consideraţii asupra gîndirii magice şi acelei
logice. Identificind povestea din Metamorţozecu un basm popular, în
care eroul dezbracă noaptea pielea de balaur, autorul încearcă să descopere
cind şi de unde a pătruns motivul În literatura cultă, Îl preocupă, de asemenea,
obîrşia acestui basm, care a stat la baza unui roman aşa de vechi. in fine,
sînt discutate unele erori cuprinse În cercetărileanterioare privitoare la basmul
lui Apuleius, Alt studiu se intitulează Un important documentfolcloric,din
literatura raquzatiă, despre expansiunea românilor pe coasta dolmaiină la
sţirşitul evului mediu. Reluind discuţia referitoare la sursa expresiilor "Hoja,
Lero, Dolerije" din literatura raguzană a secolelorXVI-XVII, expresii străine
limbii sirbo-croateşi limbilorslaveÎn general. autorul îşi propune să demonstreze, cu noi argumente, temeinicia opiniilor care susţin originea românească
a acestora. Cea de a treia lucrare nelncheiată, Poezia poporului liiuan, scoate
În evidenţă caracteristicile poeziei populare la Iituanieni, latişi şi ucraincni,
cornparîndu-le constant cu cele ale folcloruluip oetic românesc. Partea dedicată
lituanienilor şi latişilor -jrarnură de nord a lituanienilor din bazinul Dvinei)
este mai amplă, putînd fi detaşată ca articol independent. O atenţie specială
acordă paralelismului dintre termenii doină şi daitiă, derivindu-i pe amîndoi
din substratul comun indoeuropean.
B)Dina doua secţiune a manuscriselor, se impune atenţiei studiul,
de mare erudiţie, Vechiul cîntec pop ulor ucrainean despre Ştefan Voievodşi
problemelelinuislico-elnografice
aferente.Este cartea la care profesorulCaraman
ţinea foarte mult, socotind-o un adevărat monumcnt ridicat în cins,ţeastrălncitului v oievod: "Poate că va fi cea mai solidă lucrare a vietii, mele; din
tot ceea ce am scris piuă acum, în orice caz este. E un studiu nplu de slavistică în sensul cel mai complexşi mai cuprinzător al termenului, deopotrivă
de f'olclor slav pe plan comparativ larg punind la con.tribuţie f olclorul
tuturor slavilor -- ca şi de lingvistică, In special de dialectologie slavă. Vreau
să ridic in cinstea marelui Ştefan Voievodun monument pe care nu l-a ridicat
şi nu-l va putea ridica nimeni"60.Lucrarea porneşte de la un documentfolcloric
(Cintec slnuenescde ia Veneţia...) aflat Intr-o gramatică cehă, scrisă de .Ian
Blahoslavîn 1571şi tipărită la Viena, în 1857,de Iguat Hradil şi Iosif .Iirecek,
Indată după publicarea gramaticii lui Blahoslav, se constată că acel CÎntec,
În care este vorba de marele voievod al Moldovei,reprezintă cel mai vechi
document din lirica folclorică ucraineană. Cîntecul devine astfel obiect de
studiu pentru mai mulţi cercetători, în primul rînd ucraineni şi români:
V. Kovalskyj, B. P. Hasdeu, Al. Potehnja, 1. Franco, Şt. Tornasivskvj şi A.
BalotiLVoit sau nu, majoritatea aeestora eomit o serie eleerori ce clenatureaz{t
adevărul eu privire la dor.umellt. COIlstatîndu-le,prol'esorulCaramall se
60eL G. T. Kirileat111.
Cores.DonienIă.
editi"ln.grijil.ă
de Mil"cea
Handoca,Bllcllreşti,
Minerva>
1977>
p. 402.
18- J-\nuarul
de lingvistic;:l
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hotărăşte sa Ia cercetarea de la început, demonstrînd,pe baza manuscrisului
gramaticii lui Blahoslav, unde, cit şi din ce cauză a greşit fiecare dintre cxegeţ'îi
anteriori. Restabilind adevărul eu privire la acest document folcloric,autorul
atrage, totodată, atenţia asupra.importanţei sale pentru diferite popoare. Astfel, el arată că problemele lingvistice, metrico-prozodice, precum şi tema
folcloricăîi interesează mai ales pe ucruineni şi pc slavi În general, în vreme
ce personajeleşi imprejurările istoriceevocate trebuie să-i preocupe În primul
rînd pe români. Acestor chestiuni a dorit autorul să se consacre la început.
Observîndînsă numeroaselelacune,ca şi erorilestrecurate În cercetărileanterioare, a socotitică este de datoria lui, ca slavist şi ca român, să trateze subiectul
integral. Procedind astfel, el a realizat Într-adevăr o lucrare-modelÎn domeniul
slavisticii, dar nu a mai avut vreme să încheie această operă, partea finală
fiind abia schiţată.
Fără a fi epuizat lista bibliografieă,încheiemprezentarea manuscriselors tudii eu lucrarea Conceptul[rumuseii; umane reflectat În antroponimie, la
români şi În sud-estulEuropei. Este o carte monumentală (1300 de pagini!)
lnchinată-frumosului ea dominantă a vieţ.ii,ea factor esenţial al spiritualităţij
umane. Este, in acelaşi timp, o carte-simbol, pentru că şi aceasta a renăscut
din propria-i cenuşă'". Din impresionant.uldomeniual antr oponimiei, autorul
a desprins doar numele ee exprimă ideea de frumos. Nu Însă pe toate, sfera
acestora dovedindu-se, de asemenea, foarte cuprinzătoare. Le-a exclus pe
acelea care evidenţiază UIl"sens eminamenteestetic", oprindu-se numai asupra
antroponimelor ce au la bază credinţa că "individul se identifică, sau se va
identifica,cu numele-calificativ".Cu alte cuvinte, obiectulstudiului îl formează
doar acele nume care stau sub zodia magiei cuvîntului. Lucrarea are două
părţi: în prima se ocupă de antroponimia românească, iar în cea de a doua
de antroponimia slavă şi greceaseă.Cele două părţi sînt puternic sudate Între
ele, în sensul că numele româneşti, din prima parte, sînt analizate în raport
cu echivalentelelor existente la popoarele sud-est europene,iar antroponirnele
slave şi greceşti sînt raportate, cu aceeaşi consecvenţă, la spaţiul românesc.
Sorutîridacest univers, atît de bogat în semnificaţiila toate popoarele,autorul
ajunge la concluziacă în domeniul antroponirniei "există uimitoare afinităţi,
care îi leagă fratern pe oamenii de pretutindeni".
Intre manuscriseleprofesorului Caraman, un loc important îl ocupă
culegerilede folclorşi materialeleelnoqraiice.Şi din acestea o bună parte s-au
pierdut, in Împrejurările la care ne-am referit. Întîmplător, jertfa propriilor
culegeri a fost mai mică în raport eu cele nrovenite de la diversi colaboratori
din ţară şi din străinătate. Materialelece s-au păstrat reuşesc, totuşi, să ilustreze cu claritate activitatea cărturarului În ipostaza de culegător de folclor.
Colecţia personală numără G4Hde piese, dintre care 400 cli.tece lirice, 103:
strigături, 70 de balade, 52 de colinde şi 24 diverse (bocete, descîntece,plu guşoare şi cîntece de secetă). Cîntecelelirice au o tematică variată, colindele
sînt exclusiv laice, iar baladele (majoritatea din Moldova)alcătuiescun valoros
repertoriu. Materialeleau fost culeseÎntre anii 19H;-1935 şi provin din Argeş,
Brăila, Cluj, Constanta, Covurlui, Dolj, Gorj, Ialomiţa, Musccl, Put na, Romanaţi, Teleorman, Tulcea, Tutova şi Vîlcea. Printre informatori se numără
11G. Ivănescu,op. cit., p. 272.
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şi cîţiva lăutari, vestiţi la vremea aceea,cum adi Ghică Pelud in Corhi-Muscel,
Toader Barteşd in Reghiu-Pubna,Vasile Botiţă din Tulnici, acelaşijudeţ ş.a,
Culegerile'primite de la colaboratori reprezintă răspunsuri la diversele
chestionareaIcătuite de etnolog, dintre care Se cuvinrrnenţ.io
nate chestionarul
folcloric asupra colindatului (211 întrebări) şi cel referitor la înmormîntarea
tinerilor necăsătoriţ.i(25 de întrebări). S-au păstrat peste 1000 de manuscrise
(caiete şi foi volarrte), ponderea formînd-o materialele despre colindat şi
descolindat. Dincolode marele interes etnografie pe care îl prezintă, caietele
cu răspunsuri la chestionare includ un valoros Iond de texte folclorice: 500
de colinde(majoritatea laicej, 110pluguşoare, 70 texte de sorcovăsau semănat,
120 de texte din domeniul teatrului folcloric (Irozii, Steaua, .Iieniij, 60 de
bocete si 15 cîntece ritu ale de înmormîntare. Acestora Ii se adaugă unele materiale independente de chestionare : 48 de povesti şi legende, 55 de st rigături,
27de CÎntecelirice, 13 descîntece,34 ghicitori şi peste 300 de zicători privitoare
la ger. Hăspunsurile Ia chestionare provin din 29 de judeţe ale ţării noastre,
precum şi dintr-un număr de localităţi aparţinînd altorţări. Cutotul excepţionale sînt materialele primite din Covurlui, l alorniţ.a, Ilfov, Dimboviţa, Baia,
Buzău si Brăila=.
In' ceea ee priveşte corespondenţaprofesoruluiCaraman, aceasta cuprinde
829 de scrisori primite şi 303 copii sau ciorne ale scrisorilortrimise. Corespondenţa reprezintă o preţioasă sursă de informaţii, careut.cstă bogă-ţiarelaţiilor
ştiinţificeşi culturale întreţinute de cărturar, de-a lunguIvieţii, cu specialişti din
ţară sau din străinătate. Printre corespondenţii românise numără Ilie Bărbulescu, Ovidiu Bîrlea, Demostene Botez, Dan Bott.a,1. C. Chiţimia, Iordan Datcu,
Ion Diaconu, MirceaEliade, Adrian Fochi, Iorgu Iordan, GheorgheIvă nescu,
G. T. Kirileanu, Vintilă Mihăilescu,Ion Muşlea, Pand.eleOltcanu, Ion Petreviei, Al Rosetti, Ioan Şerb.I. D. Ştefănescu, Ion Taloş, Romulus Vuia, Radu
Vulpe ş.a. Dintre străini, ii amintim pe J. St. Bystrori(conducătorultezei sale
de doctorat) şi K. M)szynski (Polonia), P. Dinenkov şi Hr:, Vakarelski
(Bulgaria),A. Vâclavtk (Cehoslovacia)M. Gavazzi (Iugoslaviaj, S. Erixon
(Suedia), H. M. Gauger şi Kl. Heitrnan (R.F.G.) şi Ec ateriria Dvoicenco
{U.R.S.S.). Uneledintre răspunsurile la scrisori ale profesorului Caraman sînt
adevărate studii în miniatură.
.
I
O importanţă deosebită are şi ,..laboratorul" din care s-a ivit această
v aloroasă operă. Se află depozitat aici rodul muncii sale de o viaţă, reprezentînd peste (i0 de ani petrecu-ţi în lumea cărţilor. Este un fond documentar
alcătuit după riguroase criterii ştiinţifice, o inestimabilă sursă de informa-ţii
(cuprinzîndsute de mii de fişe, proiecte de lucrări şi chiar redact ări parţiale=
ale unora dintre acestea),ee va putea contribui încă multă vreme la elaborarea
unor sinteze de valoare. în fine un loc distinct în cadrul moştenirii ştilnţifice
62VeziPetruCaraman,
Literatură
populară,antologie,
introducere,
note,'indicişiglosar
de Ion Il. Cinbotaru,
seria"Caietele
Arhiveidefolclor",III, Iaşi,1982.
63Dintrelucrărileneterminate
sau rămasein stadiul de proiecte(titlul+ planul+
bibliografia)
amintim:La creat.ion
artistique
poplllaire
pal'rapporl(/['ariculte; Surlecaractere
speci{ique
de{'ariplastique
populaire
elsursagenese;
La perledesadlzerences
aueele sllbslralum
mystiqlle,
danslescrealions
ariistico-{olkloriqucs
d'inspirafion
magico-rcligiezzse;
TraitsmylllOlogiqlles
prechreticns
dansla {igllre
{olkloriqlle
du dieuchretien
chezceriains
pellples
de['estel dll
Bud-est
de['Europe;lvtiorita,
in cadrllletnologic
al Europeiorieutale
; Liricapopularăromână.
eaprodusestetic
şi caexpresie
{unc/ionaIă
a unor[ina!ităţipractice
pariale.
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a profesorului Petru Caraman ocupă biblioteca sa (circa 2500 de volume,
printre care Se află numeroase rariţăţ.i bibliografice,reflectînd întreaga sferă
a domeniilorCe I-au preocupat), donată, prin voinţa cărturarului, Bibliotecii
centrale universitare.din Iaşi. Tot aici vor ajunge, probabil, cu vremea, şi
manuscriselede care am vorbit, alcătuindu-se astfel un valoros fond document ar "Petru Cararnan".
Desigur, au existat mai multe c-auzecare au împiedicat publicarea la
vreme a manuscriselorprofesorului Caraman.Punerea lor în balanţă acum,
nu ar ajuta prea mult. Ceea ce trebuie să ne preocupe de aici înainte este ca
acest valoros fond ştiinţific să devină cît mai curind cunoscut, prin intermediul
tiparului. Valorificareaacestei moşteniriva face să sporeascăprestigiul etnologiei,. al ştiinţei noastre În genere, pentru că majoritatea lucrărilor aduc noi
argumente ce demonstrează vechimea, continuitatea şi originalitatea spiritualităţii româneşti. înfăptuirea acestui act de cultură va însemna un frumos
omagiu adus muncii şi, In acelaşitimp, o dreaptă cinstire a memorieimarelui
dispărut.
IonII. Ciubotaru
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Datinacolindatuluila ,zaclJi
şi la români,apărutîn limba
polonă.
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S<;risoare
primităde la MirceaEliade(fragment)

Scri"oare
primităde la Kazimierz
Moszyuski
(fragment)

Scrisoare
primităde la IonMuşle«

U;CHĂH
lLEPHOFESORULUI
PETRUCAHAMAN
l. Lueriiripublica
te
1. Stiridcspreromâni,Iidespreorientul
Europeidinpraquloeacului
XIV (1:lO8în ,,Arhivil",.
XXXIII,1\)26,nr. 3 şi 4, p, 2()7-26\J,
2. Moti»«
româneşti
in literaturaseniipopulară
cehă.Teatralde tnurioncic:
_.Horia
si Cloşca"
,.
în "Arhiva",
XXXVI,HJ29,nr. 1, p. 617 şi nl'.2 p. 10;;-11·13. Conlribuţ
ii bibliograf'ice
la sttuiiuiromânilor
dinistriaşi al limbiilor,în "Arhiva",
XXXVII,
1930,nr. 2. p. 112-120.
4. Remorqnes
criiicues
el discuss
iondeproblemes
ctluioqraţ.hiqucs,
în .,Arhha",XXXVII.1\):30,_
nr, :1şi ·i, p: 213--229.
5. Substratul
tuitoloqic
al sărbătorilor
deiarnăla românişi slavi.Contribuţie
la studiulmitologiei
creştine
dinorientul
Europei,
în ,.Arhiva",
XXXVIII,1\):31,
p. :358448,
6. Urieancienne
cout1lllle
demariaq«.
Etiui«d'ellulOgraphic
duSuri: EsteUfoJ!eCn,
în "LudSlowiariskl".Pismoposwlecone
diaJeklologji
i et.no
gtaf'[ISlowia
n,Krakow,
tom,II. zeszyt1,
HJ31,
p.27-55; tom,III, zesz.1.1932,p. 80-97; lom.II!,zesz.2,19:,3,p. 185-212,
7. Contribui
ie[acronoloqizarea
şigeneza
baladei
populare
laromâni,
în"Anuarul
Arhivei
deIulclor"
,.
1, 19:32,
p. 53-105; II, 19:\3,p, 21- 88.
8. Obrzed
kolcdouiania
11Sloioian
i il RUIl1l1110W.
Stiuijutn
portnnnutuczc,
Krakow!a,
193:3,
VIII +630p.
g, Obrzed
koledouxuiia
u Stouriati
i II RUI11anom,
Siudjum
poroumaincze
(Heccnzic),
în "Bulet.inul"
Institutuluide filologie
română"AI.Philippide",vol. 1, 19::H,
p. 233-:B7,
10.Datinile
româneşti
inlimba[ranceză.
Conir
ibuţiecriticăasupra[olclorulu]
românÎI1străinăiatc
;
Bucureşti,
Tip.C.Lăxărescn,
19.34,
110p.
11.Consideraţii
criticeasupragenfzrişi ri1spîndirii
baladeiAIcşlcrului
j'vlanole
in Bulcani,în
.,Buletinul
Institutuluide filologie
română"Al.Philippide",
voI. r, 19:)4,p. 6:1-102.
Studiuls"urepublieatîn volumulantologicMeşterul
MaI/ole,
ingr,şi prcf.de Maria.
Cordoneullu,
Bucureşti.
Eruincseu,
1980,p. 102-140.
12.Folclorromânesc
În englezeste.
Contributie
crilicliasuprafolclorului
românIn străinătale,
în "Arhiva",
XLII,19:1;1,
nr. :1--4,p. 181-HJ7.
13."Dcscolindatl1l"
(To:retral/uadismaj
dansleSud-EstEuropeen.
Extraitdesc-omptes
rendus
du IV-eCongri's
desgeographes
et desethnographesslaves,
Sofia,1936,p, 321-327,
14,X!Jlogcncse
i:Ilit1lOgell€Se
deI'IwlIlme.
Essaisur['origine
ell'evolution
descro!Jances
enEurope'
orientale,
In"Zall11oxis".
I, Paris,19:38,
p. 177-196şi Il, 1, 19:39,
p. 111-130.
15.Cîntece
popLllarc
iBlroromlinc
(recenzie),
in"Buletinul
InsLilutului
defilologie
română"Al.Philippide",voI.V, 1938,p, :350:15\).
16.Odaihulilli
l'ylacarie
(1570)şioriginile
tipograf'ieiîn
ŢaraRomâneascil
(recenzie),
In"Arhiva
",
XLVI,19:19,
nr, :i-·-4;p. 2\)6--:)00.
17. Uneveniment
arli,lic:"Demorlll["
lui Lermolltov,
transpunere'
dinrust'şle
deGeorge
Lesnea,
În "lnsemnări
icşeue",IV,1939,111',
7, p, 139-14'1.
18,DinliteraturaI/cogrcccască,
RobieşiO miciitragedie,
douăschitereprezentative
din operalui
PalJelNirvana",
tradusedin!/reccşle
şi comenlate
dePetruCaraman,
in "însemnări
ieşene'\
V, 1940,nI'.5, p, 292--2\l8.
j20.
9. Les
Fresca
Jmţulâ(recenzie-studiu),
In "însemnări
ieşcne",
V,1940,
3, p,
497--519.
bases
Ill!Jsliques
de['anihropon!Jmie,
PrOlCl/OlJleIleS
(ll'e/llde
des111'.
IlOlJlS
persollne[s
I'oumains,
in "Blllcania",
VI, 1943,p. 4t).1·--497.
21. Godina
DanaHrvalskihNaror!nih
Obicaja,1---II, Zagreb,1939,(recenzie),
in "Balcania"
VI, 194:3,
p. 563-569.
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22. .Anuaru!Arhive!de Iolclor",VI, 1\)42(recenzie),
în "Baleania",
VI, 1943,p. ;j(}\).;>72,
2:{."E/hnos",
renisiăde grai,studiuşi creaţieromâueuscă,
Focşani,1941 1lJ42(recenzie),
In
"Balcania",
VI, 19'13,p. 572···57tî.
24, Rudar
ii.Contribuţie
laoenigmă
etnoqraţică
(recenzie),
în"Baleani3",
VII,1,19H,p.219-234.
25, Lăutarişi hoti in.picturabisericilor
noastre
(recenzie),
in "B3leania",
VII,1,1944"
p,234-243.
26, Mtuji«
populară
casursădeinspiratie
pentrupoeziacultă,în vol.Elogiu
[olclorului
românesc,
antologte
şi pretatăde OctavPăun,textîngrijitde MariaMărdărescu
şi Oct.avPăun,
Bucuresti,
E.P.L.,19tî9,p. i37()·40l.
27. 1/lleritaoeromaindansl'anthropomimic
roumaine,
în vol.Acfele
celuideal XII-leacongres
internaţional
delinqoistică
şi f'ilolor/ie
romania/o
Bucureşti,
Edillll'u
Academiei
H. S.Rornânia, 1\J70,p. 1107-1113.
28.Funcţianupţialăa uneibaladepopulare
româneşti
deoriginesârbă,în vol, Radoni
siinpozijuma,.. (Acte!«simpozionulu
i dedicatrcciprocităi
ilor ituţoslaoo-romone
În domeniul
litera/uriipopularc
), Pancevo,1974.p. 125- E,6,
2\).G, lbrâilcanu proţcsorul,
istoricul
culturii, scriitornlnl
bcletr
ist, in vol. Amintiridespre
G.Ibrăileanu,
antologie
şi bibliografie
de IonPnpescu-Slretca
nu,prefatadeDemouslene
Botez,laşi,Erl. Junimea,197'1,p. 77--114,
:JO.Letatouaqc
clic:lesRoutnaitis,
d'aprt)s
Ieurscreaiions
[oikloriqiu:s,
în vol.Resumes
desCOIT!munications,
tom II,Linguisligue,
litterrtture,
[olktore,
cttinoqra
phie,1./1'105,
riroitci insiitu{ion",Bucureşti,
1974.p. 288,
31.L'etluuujta
piu: Cantemir
el le [olklore
'du Proche-Urient,
in ,.Dacornm
anla, .IahrbuchfiiI'
ostlich«l.atinităt",nr. 2, Freiburg/ Munchen,
1974,p. :n:)-·:Hlşi nr. :3.,1975-1976,
p. 2:37--270,
Parteafinalăa sLmliului
ul'rneaăsă apad.,
:l2, Hef'lcxu/
măriiÎn rolclo1'ul
românesc,
în "Tomis",
an XI, nI. 1 (.122)
şi 2 (123),1976,p, 4.
33,Fanlaisic
etr!:ulile
danslespoeme.\'
Cpigue.\'
populaire.\'
duSud EstEuropcc!1,
în "Daeoroma
nia
.Jahrbuch
fUriisUiche
Latinitiit".nr. 4, Freihl1rg
/ J\Hinel1en,
1\)771978,r, 229-2·(i,
Aceaslil
lucrarea ap,ll'lltşiill revista"Etnografl{Î
i folkIorislicini
izsleclv:1l1iia",
Solia,
J!J79,p, 229-252.
34, UnI'in{ltwlIcc
roumainc
surleslangues
slovaqlle
eitcheqne,
în voI.LogosSemanlikos.
Slutiia
Iinguislica
in lwnorem
Eugenio
Coseril/,
vo1.V, Madrid,1981,Ed. Grcdos,p, 149-lGO
IL Lucrărirămaseîn mauuscris*
1. Descolindatul
in orientLlI
şi sud-estul
Europei.Studiudef'olclor
comparat,
2 volume,}lOG
p,
(PrimeleDOp. din aceststudius-aupublicatîn "Anuarulde 1'olelor",
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1981,
p. 57·_·94).
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2, Dela instinctul
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300p.
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220p.
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240p.
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115p.
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