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PETRU IROAIE, 75 DE ANI DE LA PRIMA CÃLÃTORIE ÎN ISTRIA (1935-2010)
Cercetãrile în Cirebiria au fost binecuvântate cu realizarea
celei dintâi colecþii de cântece populare istroromâneºti1.
Lingvistul ºi folcloristul bucovinean Petru Iroaie2 s-a nãscut la 22 mai 1907 în satul Mitoc
(Mitocaºi) din judeþul Suceava. În perioada 1920-1924 urmeazã studiile gimnaziale la Suceava, iar
între anii 1924-1925 pe cele liceale în acelaºi oraº. Dupã terminarea studiilor liceale devine învãþãtor
în comuna Mândriºca din judeþul Vrancea. Urmeazã cursurile Facultãþii de Filozofie ºi Litere din
Cernãuþi (1929-1933), unde îl are ca profesor pe Leca Morariu, cel care îl va determina sã îºi îndrepte
preocupãrile ºtiinþifice cãtre comunitãþile de istroromâni din Istria.
Datoritã calitãþilor intelectuale, dar ºi al rezultatelor din timpul facultãþii obþine o bursã pe o
duratã de 2 ani la ªcoala Româneascã din Roma, ºcoalã care a fost înfiinþatã de statul român la 1
noiembrie 1922, avându-l ca director pe istoricul Vasile Pârvan. Studiile pe perioada bursei din Italia
îi dau oportunitatea de a cãlãtori în satele istroromânilor, de unde va culege un amplu material
etnografic, dar mai ales lingvistic referitor la aceste comunitãþi ale cãror urme se ºtergeau de la an la
an, datoritã constrângerilor de naturã politicã ºi socialã exercitate de statul croat asupra acestor mici
grupuri de vorbitori ai dialectului istroromân. Despre aceste incursiuni „cãlãtorul” român afirma:
„Descins în satele româneºti din Istria (între 7 august ºi 20 septembrie 1935), mi-am pus în aplicaþie
bunele îndrumãri primite la Universitatea din Cernãuþi, reuºind a colecta la 149 (de) texte în prozã
(basme, poveºti, legende etc.) ºi 118 cântece, fragmente de cântece ºi variante. Direct povãþuit de
profesorul meu Leca Morariu, mi-am îndreptat toatã atenþia asupra melopeei populare din care
chiar d-sa a publicat primele mostre în Lu fraþi noºtri, Suceava 1928 ºi în De-ale Ciribirilor II,
Cernãuþi 1932.3
În anul 1936 îºi ia doctoratul în literaturã cu lucrarea Cântecul popular istro-român în care a
inclus textele istroromâne culese în urma cãlãtoriilor sale în Istria, adevãrate testimonii pentru lumea
ºtiinþificã.
Reîntors din Italia, în perioada 1937-1939 îºi începe activitatea ca asistent la catedra de literaturã
modernã ºi folclor condusã de distinsul profesor Leca Morariu, din cadrul Facultãþii de Filozofie ºi
Litere a Universitãþii din Cernãuþi a cãrui student a fost.
Datoritã contextului istoric-politic a anului 19404, Petru Iroaie ajunge asistent universitar la
Facultatea de Litere ºi Filozofie din cadrul Universitãþii din Bucureºti, continuându-ºi astfel
activitatea universitarã.
Activitatea ºtiinþificã desfãºuratã pânã în anul 1942 de cãtre tânãrul cadru universitar, îi
determinã pe profesorii de la Universitatea din Palermo sã îl solicite pe Iroaie ca asistent la catedra de
limbã românã. Aici a avut menirea de a împãrtãºi studenþilor cultura ºi limba românã, dar totodatã a
început un amplu demers ºtiinþific pentru a cunoaºte creaþia popularã italianã ºi a o face cunoscutã în
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Aºa îºi începe Petru Iroaie studiul apãrut dupã un an de la primele sale cãlãtorii în spaþiile locuite de istroromâni, în revista
„Fãt-Frumos”, anul XI, nr. 1-2, ianuarie-aprilie, 1936, p. 17, rezultatele cercetãrilor fiind neaºteptate, colecþia de cântece
culese fiind impresionantã pentru un spaþiu care se închidea tot mai mult din punct de vedere al posibilitãþilor de pãstrare a
limbii.
Profesorul Petru Iroaie a trãit între anii 1907-1984, fiind cunoscut în lumea ºtiinþificã ca lingvist, doctor în filozofie ºi
profesor universitar.
Petru Iroaie, Cântece populare istroromâne, în „Fãt-Frumos”, anul XI, nr. 1-2, ianuarie-aprilie, 1936, p. 17.
În acest an Cernãuþiul intrã sub ocupaþie sovieticã, acest contex determinând statul român sã recurgã la mijloace concrete
de protejare faþã de conaþionali, solicitând totodatã ca profesorii din Cernãuþi sã fie transferaþi la Universitatea din
Bucureºti, Cluj sau Iaºi.
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România. La sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial primeºte titlul de profesor universitar
stabilindu-se în Italia5, unde va rãmâne timp de 4 decenii, aducând contribuþii semnificative pentru
promovarea culturii româneºti în spaþiul italian, publicând numeroase studii în limba lui Dante.
De-a lungul carierei sale publicã în numeroase publicaþii de înaltã þinutã academicã, fiind
totodatã ºi un valoros colaborator la: Archivium romanicum, Arhiva, Bolletino del Centro di studi
filologici e lingvistici siciliani, Buletinul Mihai Eminescu, Cél bes, Cetatea Moldovei, Codrul
Cosminului, Convorbiri literare, Cuget clar, Ethnos, Fãt-Frumos, Fond ºi formã, Giornale di
Sicilia, Junimea literarã, La Sicilia del popolo, Rassegna storica del Risorgimento etc.
Studiile lui Petru Iroaie relevã preocupãrile sale pentru lingvisticã, folclor ºi literaturã într-o
manierã complementarã, abordând teme complexe care sã întãreascã prin argumente ºtiinþifice
viziunea lui asupra subiectelor cercetate.
Dintre studiile sale amintim: Cernãuþiul folcloric (Cernãuþi, 1934, 29 p.); Cântece populare
istroromâne (Cernãuþi, Tiparul Glasul Bucovinei, 1936, 87 p., Extras din „Fãt-Frumos”); Aºa cântaþ!
Cântece populare istroromâne. Canti popolari istroromeni (Susneviþa-Jeiãn, Cernãuþi, Tiparul
Glasul Bucovinei, 1936, 74 p., Extras din „Fãt-Frumos”); Alte Cântece populare istroromâne (Iaºi,
Tiparul „Presa Bunã”, 1940, 31 p.); Il canto poporale istroromeno, Grai ºi bãsmuire cirebirã, vol. I
(Iaºi, 1939, 31 p.); Caracterul poeziei populare (Cernãuþi, Tiparul Glasul Bucovinei, 1937, 42 p.);
Poezia autentic popularã (Iaºi, Institutul Graphic „Presa Bunã”, 1938, 44 p.); Sulla poesia popolare
italiana (Iaºi, 1942, 38 p., Estratto da Italica, bollettino annual del Seminario dell Universita di Iassi);
Naturã ºi sens popular românesc, în „Cetatea Moldovei”, III, 1942, vol. IV, nr. 1, pp. 34-69 etc.
Petru Iroaie, cãlãtor român în satele istriene
Începând cu cea de a doua jumãtate a secolului al XIX-lea se face simþitã prezenþa oamenilor de
ºtiinþã români în spaþiu locuit de grupurile de istroromâni6, dintre care îi amintim pe Ioan Maiorescu,
Teodor Burada, Emil Panaitescu, Leca Morariu, Petru Iroaie, Traian Cantemir etc. Aceste cãlãtorii au
fost oportune pentru a evidenþia similitudini antropologice puternice, între populaþia din spaþiul
montan românesc ºi cea istroromânã.
Cãlãtorii români, care au intrat în contact cu aceste comunitãþi de-a lungul secolelor, au surprins
cele mai sensibile ºi mai dureroase aspecte ale vieþii acestor locuitori aflaþi sub diverse ocupaþii
strãine, dar mai ales a presiunilor ºi a constrângerilor de facturã socio-culturalã exercitate din partea
autoritãþilor locale, fapt ce a dus la degradarea sistematicã a propriei identitãþi.
Avându-l ca mentor pe profesorul Leca Morariu7, care formeazã o ºcoalã8 dedicatã studiului
comunitãþilor din Istria, Petru Iroaie, dar ºi Traian Cantemir, încep ample cãlãtorii în acest spaþiu
5
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8

Elena Pascaniuc, Folcloriºti bucovineni în exilul literar românesc. Petru Iroaie (1907-1984), apãrut în „Analele
Bucovinei”, an XI, 2/2004, Editura Academiei Române.
Vorbitorii dialectului istroromân sunt amintiþi în documente ºi în studiile cãlãtorilor strãini sub mai multe denumiri:
cirebiri, vlahi, rumeri, mai târziu (dupã jumãtatea secolului al XX-lea) apare în lumea ºtiinþificã denumirea de istro-români
(istroromâni).
Lecca Morariu îºi va orienta pledoaria ºtiinþificã, pe direcþia culegerii unor texte istroromâne din Jeian, adevãrate
testimonii de limbã veche, reunite, într-un serial publicistic aparþinând revistei cernãuþene „Fãt-Frumos”. Între 1926 ºi
aproximativ 1935 directorul revistei, în persoana aceluiaºi Leca Morariu oferã publicului din þarã, dar ºi publicului
universitar specializat, dovezile insurmontabile ale romanitãþii dintr-un spaþiu izolat geografic dar ºi politic. Textele nu
sunt redate în paginã într-o manierã simplistã ci sunt însoþite de analize sintactice, de vocabular, complexe, alãturi de
opiniile întemeiate ale unor specialiºti în lingvisticã, numele cel mai des invocat, fiind al lui S. Puºcariu. Morariu
coordoneazã chiar un seminar de literaturã ºi folclor, în cadrul Universitãþii „Regele Carol al II-lea” din Cernãuþi, prin
intermediul cãruia au fost prezentate ºi analizate acele texte, în dialect. Textele culese ºi prezentate în revista „Fãt-Frumos”
au un caracter eterogen sub aspectul produselor literare, întâlnite aici: alãturi de poeme populare istroromâne, întâlnim
povestiri cu tâlc, producþii literare cu caracter religios dar ºi forme de îndreptar moral. Fasciculele cu texte cuprind ºi
ilustraþii ce surprind, aspectele antropologice ale ciribirilor, de dupã Primul Rãzboi Mondial.
Petru Caraman spunea referitor la Leca Morariu în recenzia la cartea lui Petru Iroaie Cântece populare istro-române
apãrutã în Buletinul Institutului de Filologie Românã „Alexandru Philippide”, vol. V, 1938, p. 350, „cã acesta a creat un
adevãrat curent; a fãcut ºcoalã, punând efectiv la lucru, în satele istriene, elevi formaþi de dânsul”.
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pentru descoperirea urmelor româneºti de pe aceste meleaguri, descriind în ample studii patrimoniul
material ºi imaterial existent încã la începutul secolului al XX-lea în aceste comunitãþi.
În timpul cercetãrilor de teren Petru Iroaie încearcã sã surprindã cât mai multe aspecte ale
literaturii populare istroromâne, care la început de secol XX era în declin total, fiind pãstrate în
mentalul colectiv doar la nivel oral. Scrierile în dialect au lipsit, datoritã gradului mare de
analfabetism, care s-a datorat în principiu absenþei unei ºcoli care sã îi stimuleze sã vorbeascã în
propriul grai. Cercetãtorii români au cãutat prin realizarea unor materiale, care sã fie distribuite ºi în
rândul localnicilor, sã contribuie la „conservarea” dialectului, Petru Iroaie fiind unul dintre cei care
au demonstrat cã istroromânii au avut creaþii folclorice, chiar dacã aceºtia nu le-au interpretat
frecvent ºi pe o perioadã îndelungatã. Autorul afirma în prefaþa lucrãrii cã: „Aceastã colecþie de
cântec popular românesc din Istria nu s-a realizat cu uºurinþã, cântecele cirebire fiind scoase din
circulaþie, iar depozitarii dându-le la ivealã în urma unui teribil sondaj fãcut de subsemnatul în
amintirea ºi conºtiinþa lor”9.
În cercetãrile sale în satele istroromâne, tânãrul cadru universitar foloseºte metode de
investigare moderne, amintim aici ancheta de teren, interviul, sondajul, având drept obiectiv
fundamental culegerea ºi consemnarea cântecelor populare istroromâne pãstrate în memoria
colectivã, pânã la acea perioadã. Mãrturiile cãlãtorului român cu privire la metodele folosite în
culegerea creaþiilor lirice sunt dezvãluite în lucrarea Cântece populare istroromâne. Texte –
Traducere – Studiu – Note literare10: „Sosit la casa-i depe coclaurile rãtãcãnoasei Bîrºtina (cum se
mai chiamã Bîrdo) l-am invitat pe bãdica Frane sã-mi cânte ceva. A zis un cântec croaþesc pe ton
sãlbatec de sã þi sã fãcu pãrul mãciucã în cap. N-am desperat, ºi, – cum ºtiu, cum nu ºtiu cânta – i-am
îngânat o doinã bucovineanã. A rãmas Românul pe gânduri ºi, cu tremur în glas, a înseilet, ca din
cronici, documentarele voroave, prinse de mine într-o alergãturã de creion: «Ãm Bîrºtina fost-a
saca foza de cãnture vlaºchi. Ma cîrstianu lasa-le din cap. uru caþa, atu pl’erde» (În Bîrºtina fost-au
tot felul de cântece vlahe. Dar omu le lasã din cap. pe unu-l prinde (învaþã), pe altu-l pierde). ªi-o
lacrimã i-a umezit faþa-i zâmbitoare ºi arsã de soare. Adevãratã fire de român e acest Lupichiu. Din
vorbã în vorbã, mi-a descris hora cirebirã (plesu) de altãdatã. Iar glasu-i, strãbãtãtor din vremuri
pierdute, mi-a picurat pe hârtie mãrgãritar de cântec ºi de strigãturã. Interesant e cã nici în
tinereþele sale aceste cântece nu prea circulau în zonã”11. Prin aceste mijloace, cercetãtorul
întotdeauna îºi încuraja interlocutorii, aceºtia aducându-ºi aminte ºi de cântece mult mai vechi, pe
care le-au cântat strãmoºii lor. Se întâmpla ca de multe ori unele versuri ale unor creaþii mai noi „sã
fugã înspre croatã”12, spre deliciul culegãtorului care cunoºtea cauza acestei devieri ºi factorii care
determinau acest comportament al interlocutorilor.
Un alt element important în relaþia dintre cercetãtor ºi subiecþi a fost latura afectivã, cel din urmã
fiind stimulat sã readucã în atenþia auditorului fragmente de cântece pe care le considera uitate în
urma unei trãiri emoþionale puternice ºi cu puternice valenþe româneºti în structura sa „Întâmplarea
însã m-a fãcut sã fiu martor la una din cele mai înduioºãtoare emoþii sufleteºti, împrejurare în care
cântecul se iveºte din noaptea uitãrii în mod natural. Mariei Stambulici îi plecase, cu o zi mai înainte,
feciorul la oaste. Bãrbatul îi era dus de 8 ani la America. În acea zi de 6 sept., fãrã s-o invit ºi spre
mai marea mea surprindere, cãci pânã atunci îmi repetase: Nu poc spure nici, se mi-aþ capu vla (= nu
9
10

11
12

Petru Iroaie, Cântece populare istroromâne, apãrut în „Fãt-Frumos”, nr. 1-2, ianuarie-aprilie 1936, Cernãuþi, p. 18.
Lucrare apãrutã în revista „Fãt-Frumos”, nr. 1-2, ianuarie-aprilie 1936, Cernãuþi, p. 18, în care prezintã aspecte din
cercetãrile întreprinse în anul 1935 în satele Susnieviþa, Bîrdo, Costârceani, Cârnelichi, Noselo, Subcodru, Letai, Grobnic
ºi Gradine în douã etape: perioada 7-31 august, 1-9 septembrie ºi în Jeiãn în perioada 1-9 septembrie ºi 13-20 septembrie.
Petru Iroaie, op. cit., p. 19.
De cele mai multe ori interlocutorii se scuzau din cauza faptului cã unele cuvinte le spuneau în limba croatã. Expresia
„vavic fuje na hîrvaþchi” (mereu fuge versul înspre croatã) îi aparþine bãtrânului Frane Lupichiu, din satul Bîrdo, care
explicã aceastã deviere a cântecelor înspre limba croatã datoritã faptului cã preotul din zonã împreunã cu locuitorii croaþi
râdeau de ei când îi auzea cã grãiesc pe limba lor.

176

Þara Bârsei

pot spune, chiar de mi-aþ lua capul!), – mi-a zis cu lacrimi în ochi, o lamurã de cântec, de-am
înmãrmurit locului. Este cântecul De cãnd nu te am vezut13, care are perfectã coincidenþã c-un
cântec maramureºan ºi cu altul aromân, ºi atâtea variante în dacoromânã. Este cântecul specific
românesc al codrului, sau, mai precis, al comparãrii omului cu codrul. ªi tocmai aceste coincidenþe
ne duc la datarea ºi precizarea celui mai vechi cântec românesc, anterior despãrþirii dialectale, deci
de dinaintea anului 1000”14.
Indiferent de perioada în care au ajuns în comunitãþile istroromâne din Croaþia, cãlãtorii români
au reflectat în studiile lor realitatea în care îºi duc viaþa aceste grupuri, concluzionând cã de-a lungul
timpului au dispãrut elementele identitare care stau la baza existenþei unui grup (religie, tradiþii,
limbã). Petru Iroaie întãreºte afirmaþiile lui Traian Cantemir despre motivele dispariþiei poeziei
istroromâne, trãgând ºi el semnalul de alarmã în cazul dispariþiilor creaþiilor lirice, argumentând
importanþa spaþiului unde se dezvoltã ºi cresc acestea „... concluziile pentru dispariþia din circulaþie
a cântecului cirebir se lãmuresc inductiv ºi-n mod firesc din chiar ambianþa socialã în care trãiesc
istroromânii. Numãrul lor e foarte redus: abia 3000. Din toate pãrþile îi înconjoarã marea de Sloveni
(nu Croaþi), ajunºi croatizaþi ºi sã se considere Croaþi datoritã politicii culturale pe care au fãcut-o
ºi o mai fac încã pe ascuns preoþii croaþi. Ba, înainte de rãzboiul mondial, aceastã politicã se fãcea
prin ºcoalã, presã ºi propagandã fãþiºã. Limba ºi cântecele româneºti erau prigonite în chip urâcios.
Ambianþa slavã – ºi e arhicunoscut în orice parte felul de penetraþie slavã ºi mijloacele întrebuinþate
pentru a se impune – constrânge în mod direct, grupurile româneºti la adaptare. Limba se
slavizeazã, literatura popularã croatã pãtrunde în grupul românesc ºi scoate din circulaþie pe cea
existentã. Cântecele, cari-s atât de legate de formã, dispar cel dintâi din circulaþie, cedând locul
veneticelor. Basmele ºi legendele rãmân, adaptându-se noilor exigenþe sociale. Uneori chiar
cântecele se croatizeazã îmbrãcând limba croatã”15.
Observaþiile lui Petru Iroaie referitoare la mediul social sunt
în strânsã legãturã cu argumentele ºtiinþifice referitoare la
caracterul cântecului popular, care este creaþie socialã, având
nevoie de sprijinul societãþii ºi cã „el nu poate trãi în afara
societãþii ºi nu poate dãinui fãrã concursul societãþii. În
societate, omul cântã cântecul ce are rãsunet, cãci cântã sã fie
ascultat, ºi nu huiduit. Mândra primeºte la fereastrã sau în
poartã numai cântecele cari sunt aprobate de societate ºi de cari
se poate mândri, nu cele cari i-ar trezi ocãri”16.
Ca ºi în alte cazuri, ºi la istroromâni, creaþia liricã a pulsat în
strânsã legãturã cu realitãþile sociale, indiferent cât de dure sau
nedrepte au fost ele. Aºadar generozitatea naturii, frumuseþea
fetelor ºi a feciorilor, relaþiile sociale, puternica iubire a
cuplurilor, (indisolubil conectatã la ritmurile majore ale
existenþei omeneºti), muncile câmpului, dramele individuale sau
colective provocate de rãzboi17, relaþiile interetnice devin teme
predilecte ce se detaºeazã din creaþiile istroromânilor ºi, deºi
13

14
15
16
17

De cãnd nu te am vezut/Tota vesel’a-m pl’erdut./Codru tire nazat vire,/Io din tirera – betrãra./Codru penele ãº pl’arde/ªi
nazat acaþa ate./ªi din tirer vire tirer/Ca ºi cum ram noi ãnº vre. Trad: De când nu te-am vãzut/Orice bucurie am
pierdut./Codru iarãºi tânãr revine,/Eu din tânãrã – bãtrânã./Codrul îºi pierde frunzele/ªi iarãºi capãtã altele./ªi din
tânãr revine tânãr/Cum am dori noi înºinã. Maria Stambulici, 48 ani, Jeiãn 23.
Petru Iroaie, op. cit., p. 21.
Idem, p. 22.
Ibidem.
Fola verde frunz uscat,/Case verit-am împuºcat,/Din voisca de la Belgrad,/Tu ai plânsu io am cântat/Foaie verde frunzã
uscatã,/Acasã sosit-am împuºcat din rãzboiul de la Belgrad,/Tu ai plâns eu am cântat.
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reduse numeric, aceste cântece devin mãrturii izolate, dar importante asupra unui spaþiu social ºi a
unui mod de viaþã care, încet, încet s-au atenuat, pânã la stingere.
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Textele culese de Petru Iroaie conþin pe lângã consideraþiile folclorice, comentarii ºi note
privind aspectele fonetice, morfologice, lexicologice, sintactice ºi stilistice ale materialelor18.
Referitor la lucrãrile lui Iroaie dedicate istroromânilor, Petru Caraman19 afirma în anul 1938
„Culegerile de materiale folclorice dela Românii din Istria, apãrute în ultimul deceniu, trebuie
considerate, fãrã îndoialã, drept un important eveniment cultural. Ele constituesc un foarte preþios
aport atât pentru folclorul, cât ºi pentru dialectologia românã, care se resemnase definitiv la prea
modestul numãr de texte trecute deja în istorie”20.
Observaþiile lui Petru Caraman regãsite în recenzia din Buletinul Institutului de Filologie
Romînã „Alexandru Philippide” referitoare la conþinutul ºi structura lucrãrii lui P. Iroaie,
Cîntece populare istro-române sunt în mare parte pozitive dar îºi exprimã ºi nemulþumirea
referitoare la transcrierea lor în limba românã, precum ºi la analiza morfo-sintacticã: „Frumos
prezentatã supt raportul tehnicei tipografice, ea este totodatã ºi metodic împãrþitã pe speciile
de cântece (erotice, elegiace, satirice…). E precedatã ºi de o introducere interesantã pentru
relevarea împrejurãrilor specifice în care a fost realizatã, precum ºi pentru datele referitoare
la persoanele dela care a fost adunat materialul. Aceastã culegere are în anexã note ºi
adnotaþii, în deosebi stilistico-lingvistice, ºi unele paralelisme folclorice dacoromâneºti sau
croate. În final aflãm 12 figuri, în cea mai mare parte fotografii ale lui Leca Moraru. În acelaºi
timp Iroaie dã ºi traducerea în graiul dacoromân a textelor culese, ºi ideea e bunã, fiindcã,
evident, astfel ele pot fi accesibile întregului public românesc, nu numai grupului foarte
restrâns de iniþiaþi în dialectologia istroromânã. Materialul prezentat – de o noutate atât de
neaºteptatã – este extrem de important… o adevãratã comoarã.” 21
Referitor la observaþiile privind „ezitãrile” pe care le sesizeazã Petru Caraman în aceastã lucrare
acestea „nu privesc înºiºi textele istro-româneºti care, evident constituesc partea esenþialã, ci mai
ales traducerea sau comentarea lor”.22
Pentru a evidenþia observaþiile lui Petru Caraman vom enumera câteva mostre de cântece
populare istroromâne, notate de autor cu cifre romane de la I la CXIX.
II.
Viro-m, fraiere, sera
Io rad voi tire ºtepta…
Leghe calu se hlade.
Ãntre uºe-i abe murgve.
La ia brecu durmive
Porta-l o core de pãre
Che, se nu, te ie mucicare.
Ãþ þie uºa ºcripe
Nu tu ºtii, fetiþe!– Cu sev voi vo nemaji;
Far de friche poþi veri.
18
19

20
21
22

Iordan Datcu, Dicþionarul etnologilor români, (vol. II, Bucureºti, Editura Saeculum I.O., 1998, pp. 18-19), p. 18. Petru
Iroaie, op. cit., p. 21.
Petru Caraman (n. 14 decembrie 1898, Vârlezi, Galaþi – d. 10 ianuarie 1980, Iaºi), filolog ºi folclorist român, care a luptat
împotriva regimului comunist, fiind exclus de la catedrã datoritã opþiunilor politice. Activitatea ºtiinþificã lãsatã în urmã
aduce contribuþii importante în domeniul literaturii, viaþa fiindu-i marcatã în special de epoca comunistã, lãsându-i traume
adânci în suflet.
Buletinul Institutului de Filologie Romînã „Alexandru Philippide”, vol. V/1938, Iaºi, Institutul de Arte Grafice Alexandru
Terek, p. 350.
Idem, pp. 351-352.
Idem, p. 352.
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Când maia va îi durmi,
Ne ren rada diverti.23
Toni Þveþici, 52 ani, ªuºneviþa 37, 10. VIII. 1935
XIX
Gone tu fetiþe, oile oci,
Che oile vor se pohladi
E noi ne ran bire pol’ubi.24
Ive Iurman – fiul, Noselo 3, 18. VIII. 1935
XX
N-ari friche niº de mire,
Se la soldaþ me robire.
Io muºat þ-oi pisei,
Pisma te va veselei.25
Frane Lupichiu, Bîrdo 79, 25. VIII. 1935
XLVII
Iuva mie suza cade,
Iarba pemintului arde.
Iarba creºte ºi tot creºte,
Iirima-m se pl’erdave-se.
Mare Stambulici, 48 ani, Jeiãn 23, 6. IX. 1935
Cu toate aceste observaþii ale lui Caraman, lumea academicã româneascã a primit volumele de
texte istroromâne cu mult interes, mai ales datoritã noutãþilor temelor culese ºi a modalitãþilor de
redactare a conþinutului.
În concluzie, preocupãrile ºtiinþifice ale lui Petru Iroaie26 în domeniul lingvistic ºi folcloric
istroromân, dar ºi ale celorlalþi oameni de ºtiinþã preocupaþi de diferite aspecte ale vieþii acestora, sunt
ºi astãzi27 adevãrate testimonii, care completeazã ºi contureazã imaginea unor comunitãþi care au
încercat sã-ºi pãstreze identitatea de-a lungul secolelor într-un spaþiu ostil acestui demers.

23

24
25
26

27

Traducerea: Vino-mi mândrule, seara!/Eu te voi aºtepta cu dor pe tine… /Leagã calul sã se umbreascã./În ogradã-i un dud
alb./Sub el doarme cânele./Adu-i o coajã de pâne cã,/De nu, te-ar muºca./– Îþi scârþie uºa ºi tu, copilo nu ºtii!/– Cu sãu voi
unge-o;/Poþi veni fãr de fricã./Mama când se va duce sã doarmã,/Ne vom ibovnici cu dor.
Traducere: Mânã tu, mândruþã, oile aici,/Cã oile se vor umbri,/Iar noi bine ne-om iubi.
Traducere: Sã n-ai de loc fricã de mine/Dacã mã va rãpi (lua) la cãtãnie./Eu frumuºel þi-oi scrie,/Rãvaºul te va veseli.
Au existat puþine publicaþii care sã aminteascã despre activitatea ºtiinþificã a lui Iroaie. Iordan Dancu în Dicþionarul
etnologilor români, (vol. II, Bucureºti, Editura Saeculum I.O., 1998, pp. 18-19) menþioneazã contribuþia lui P. Iroaie la
cunoaºterea folclorului istroromân ºi la descoperirea cântecului popular istroromân, de realitãþile culturale ºi tradiþionale
ale românilor din Istria […] dupã cum afirmã Elena Pascaniuc în studiul sãu Folcloriºti bucovineni în exilul literar
românesc. Petru Iroaie (1907-1984), apãrut în „Analele Bucovinei”, an XI, 2/2004, Editura Academiei Române.
Trebuie remarcatã iniþiativa lãudabilã a domnului Dina Cuvata de a apãrea în Macedonia o republicare la aniversarea a 75
de ani de la primele cãlãtorii ale lui Petru Iroaie în Istria, a culegerii de texte Cântece populare istroromâne cu traducere în
limba aromânã ºi macedoneanã, acest demers fãcând posibil o reintegrare în circuitul ºtiinþific a unor valoroase materiale
atât din punct de vedere folcloric, cât ºi lingvistic dedicate unui dialect care este astãzi pe cale de dispariþie.
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Die Arbeit Petru Iroaie, 75 Jahre seit der ersten Reise nach Istrien (1935-2010)
Zusammenfassung
Die Arbeit Petru Iroaie, 75 Jahre seit der ersten Reise nach Istrien (1935-2010) würdigt den
Forscher aus der Bukowina, welcher einen Teil seiner wissenschaftlichen Tätigkeit der
Gemeinschaft der Istrorumänen aus Kroatien gewidmet hat.
Petru Iroaie war einer der wenigen rumänischen Reisenden, welche die im Untergang
befindliche istrorumänische Volksdichtung verwertet haben; dieses lyrische Schaffen ist zu Beginn
des 20. Jahrhunderts nur in der gemeinschaftlichen Mentalität erhalten geblieben. Alle
istrorumänischen Texte, die Petru Iroaie gesammelt hat, beinhalten neben den folklorischen
Betrachtungen, Kommentare und Beurteilungen, welche die Phonetik, Morphologie, Lexikologie,
Syntax und Stilistik betreffen.
Die wissenschaftlichen Beschäftigungen von Petru Iroaie im Bereich der istrorumänischen
Linguistik und Folklore sind auch heutzutage wichtige Zeugnisse, die das Bild einiger
Gemeinschaften vervollständigen und verdeutlichen, die durch mehrere Jahrhunderte hindurch
versucht haben, in einem diesem Vorgehen feindlichen Raum ihre Identität zu bewahren.
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