
DD espre Traian Cantemir am scris în mai multe
rînduri (vezi mai cu seamã vol. Bucovina.
Oameni ºi cãrþi, 2005, p. 188-194). L-am

cunoscut în tren, în drum spre Suceava, unde era sã par-
ticipãm împreunã la o importantã acþiune organizatã de
Casa de Culturã. Ne-a dat întîlnire un prieten comun, care
ne-a cumpãrat ºi biletele de cãlãtorie. Atunci am aflat cã
distinsul profesor de la Universitatea din Cernãuþi locuia în
Iaºi în zona Podu Roº, unde locuiam ºi eu, el pe ªoseaua
Naþionalã, primul bloc pe stînga, iar eu chiar lîngã staþia de
tramvai, în blocul din pãrculeþul dintre Splaiul Bahlui ºi
bulevardul Þuþora. L-am vãzut de cîteva ori la cumpãrã-
turi, pentru cã ne aprovizionam din aceleaºi magazine ºi
din aceeaºi piaþã, dar nu ºtiam cine-i. În cele douã ore cît a
durat cãlãtoria cu trenul accelerat pînã la Suceava, am dis-
cutat multe, am discutat ºi în Suceava ºi a doua zi în drum
spre Iaºi. Ne-am apropiat uºor, deºi eu eram la vîrsta fiului
sãu Lorin, pe atunci soþul Nataliei Cantemir. Aveam alt tip
de pregãtire intelectualã, cu destule insuficienþe
regretabile, dar amîndoi eram cu gîndul la Bucovina noas-
trã ºi la marii ei cãrturari.

Traian Cantemir este cunoscut ca unul dintre cei mai
serioºi cercetãtori ai istroromânilor. A fost trimis de Leca
Morariu la Academia di Romania din Roma, cu scopul de
a se pregãti pentru cercetarea românilor din Istria, ceea ce
a ºi fãcut. În anii 1932, 1933 stã aproape trei luni ºi jumã-
tate în Istria, culege folclor în dialect, consemneazã
cuvinte, nume proprii de persoane, de animale ºi de locuri,
adunã informaþii noi privitoare la etnografia ºi istoria aces-
tor români trãitori în limba de pãmînt arid numitã Istria, la
sud de Triest.

Întors în þarã, lucreazã la liceele Hotin ºi Cernãuþi,
pregãteºte teza de doctorat Istroromânii ºi o susþine în
1936 la Universitatea din Cernãuþi, sub îndrumarea profe-
sorului Leca Morariu. Acesta ºi-a pus mari speranþe în
tînãrul sãu învãþãcel ºi face sã fie numit într-un post de
asistent la Facultatea de Litere ºi Filosofie. 

Traian Cantemir începe sã desfãºoare o activitate ener-
gicã ºi în scurtã vreme se vãd primele roade. Scrie despre
istroromâni, publicã în reviste de la Cernãuþi cronici ºi
recenzii la cãrþi de literaturã ºi se impune ca un tînãr cu
mari perspective în viaþa culturalã a Bucovinei ºi a þãrii.
Dar atît pentru tînãrul universitar, cît ºi pentru alþi cãrturari
formaþi sau în formare, începe marele exod din iunie 1940,
cînd ruºii ocupã Basarabia ºi nordul Bucovinei. Cine n-a
reuºit sã fugã din calea sãlbaticei invazii, a fost sacrificat.
Deportãrile ºi asasinatele s-au þinut lanþ, iar ucigaºii cãutau
noi ºi noi victime. Dupã începerea rãzboiului, fiind eliber-

ate þinuturile ocu-
pate, au fost înþelese
dimensiunile dezas-
trului provocat de
barbaria ruseascã.
Revenirea la
Cernãuþi a celor
fugiþi a fost de scurtã
duratã, pentru cã
ruºii au revenit în
1944.

În aceste condiþii, familia Cantemir, împreunã cu
familia Leca Morariu, se refugiazã la Rîmnicu Vîlcea pen-
tru multã vreme. Acolo se va stinge ilustrul cãrturar Leca
Morariu. Traian Cantemir a funcþionat timp de douã
decenii în învãþãmîntul vîlcean, iar din 1964 pînã în 1973
lucreazã la Institutul Pedagogic din Bacãu, fiind ºi ºef de
catedrã. Dupã pensionare, se stabileºte la Iaºi, unde fiul
Lorin era profesor la Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi”.
Decedeazã în Iaºi, în august 1998, urmat la scurtã vreme
de doamna Tatiana, fostã profesoarã de biologie.

Fiind dialectolog ca formaþie ºi cunoscînd bine cartea
profesorului Cantemir Texte istroromâne, i-am spus într-o
discuþie cã ar fi bine ca basmele ºi povestirile din acest
volum sã le transpunã din dialect în limba literarã ºi sã le
publice. Pãrîndu-i-se ideea demnã de reþinut, s-a apucat de
lucru ºi a realizat în timp scurt acest volum de basme ºi
povestiri. L-a predat la Editura Ion Creangã, dar n-a fost
publicat, deºi avea promisiuni ferme din partea lui Gh.
Zarafu. Astãzi, cartea apare la Ed. Sedcom Libris din Iaºi,
într-o þinutã graficã potrivitã, ca ediþie îngrijitã de Lorin
Cantemir.

Într-o Notã asupra ediþiei, autorul a dat informaþii în
legãturã cu alcãtuirea culegerii, inclusiv în legãturã cu
provenienþa textelor.

Traian Cantemir prezintã cîteva date, nesigure, despre
istoria acestui grup românesc stabilit în Istria ºi numele
localitãþilor în care se vorbea dialectul lor, în pragul dis-
pariþiei. Un studiu important care însoþeºte textele fol-
clorice este intitulat Particularitãþi ale epicii populare
istroromâne, în care se vorbeºte ºi despre un trecut pãs-
toresc, ocupaþia pãstoritului fiind însã dispãrutã de secole. 

Prin cartea aceasta, pregãtitã cu pricepere de cãtre
Traian Cantemir, folclorul istroromânilor, sãrac ºi restrîns,
poate pãtrunde în studii de specialitate.

Traian Cantemir, Fata cu lacrimi de aur. Basme ºi povestiri
istroromâne, Iaºi, Editura Sedcom Libris, 2006, 166 p.
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