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TUDOR COLAC
la 60 de ani

cunoscutul etnolog, doctor în filologie, om de artă populară – tudor colac a împlinit 
60 de ani la 10 martie 2008. este un prilej de a vorbi despre viaţa dumnealui, de calităţile 
pe care le posedă şi face unele totaluri despre activitatea domniei sale în diverse domenii 
ale ştiinţei, ale culturii.

s-a născut în familia ţăranilor vasile şi varvara colac din satul dumeni, comuna 
costiceni, jud. hotin (astăzi raionul suliţa nouă, regiunea cernăuţi, ucraina). au crescut 
în familie şase copii (fraţi şi surori).

tudor a făcut şcoala primară şi cea medie în satul natal (a absolvit-o în 1965).
Fiind elev, publica în ziarul raional şi cel regional (Zorile Bucovinei) articole despre 

consătenii săi. atunci a fost acceptat în taraful sătesc Izvoraşul ca interpret la fluier, apoi 
– ca membru al formaţiei de fluieraşi din localitate.

în acea perioadă, a anilor 1960, elevul şi absolventul şcolii medii din dumeni îşi 
manifesta interesul pentru frumoasele noastre tradiţii populare. începuse să noteze în caiete 
creaţii folclorice: cîntece populare, reprezentări teatrale de anul nou, cu fotografii.

evidenţiindu-se la muncă într-o brigadă şcolară de producere, direcţia raională  
a învăţămîntului îi recomandase lui tudor colac să-şi facă studiile la universitatea 
agricolă. însă consăteanul său, scriitorul ion vatamanu, cercetător ştiinţific la institutul 
de chimie al academiei de Ştiinţe din chişinău, l-a sfătuit să se facă filolog. tudor 
l-a ascultat şi s-a prezentat la examenele de admitere pe care le-a susţinut cu succes 
şi a fost admis la Facultatea de litere, secţia de jurnalism, a universităţii de stat din 
Moldova (1965). a absolvit facultatea (1970), făcînd, paralel, şi studii muzicale (serale) 
la Facultatea de arte Frumoase, secţia instrumente muzicale, în aceeaşi instituţie de 
învăţămînt (1965-1969).

în 1970 t. colac a fost invitat să lucreze, în calitate de lector, la catedra de teorie 
şi Practică a Presei a Facultăţii de jurnalism din cadrul universităţii de stat din Moldova 
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(1970-1977). concomitent, a urmat aspirantura (secţia frecvenţă redusă) la catedra de 
literatura română a Facultăţii de litere a universităţii nominalizate (1970-1974).

cu vocaţie pentru cultura populară, tînărul filolog t. colac a lucrat cîţiva ani în funcţie 
de secretar responsabil şi redactor al emisiunilor folclorice la radio Moldova.

în 1980 a acceptat conducerea secţiei de Metodică la centrul republican Ştiinţifico-
Metodic de creaţie Populară şi activitate culturală al Ministerului culturii şi cultelor, 
apoi pe cea de Folclor şi etnografie la aceeaşi instituţie (1987-1990). în 1990 a fost numit 
în funcţia de director al centrului, prin cumul – şef al direcţiei generale de activitate în 
teritoriu în cadrul Ministerului culturii şi cultelor.

în anii 1994-1998 a făcut stagiu de doctorat în etnologie la universitatea Babeş-
Bolyai din cluj-napoca, românia, unde a elaborat şi a susţinut (în 1999) teza de doctor în 
filologie, specialitatea folclor, cu tema Familia – vatră a spiritualităţii româneşti (conducător 
ştiinţific profesorul universitar, doctor dumitru Pop).

în 1999 doctorul în filologie t. colac a fost transferat, în calitate de cercetător 
ştiinţific, la direcţia de cercetare Folclor a institutului de etnografie şi Folclor al academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (pînă la lichidarea institutului respectiv), ulterior a institutului de 
literatură şi Folclor (azi institutul de Filologie) al a.Ş.M. din 2003 este cercetător ştiinţific 
superior, din 2006 – cercetător ştiinţific coordonator.

a debutat cu volumul Sărbătoarea izvoarelor (1986), în care examinează cîteva 
festivităţi şi obiceiuri populare: Sărbătoarea plugarului, Scosul oilor la păşune, Curăţatul 
izvoarelor, Hora satului ş. a. cartea este, totodată, o culegere de scenarii ale sărbătorilor în 
anii 1970-1980 – deceniu de mare criză pentru tradiţiile populare naţionale.

în Hronic de familie (1987), autorul – pornind de la ideea că familia a fost totdeauna 
un generator de cultură şi civilizaţie – a analizat o cantitate impunătoare de materiale 
etno-folclorice, care au fost înregistrate pe teren de către dumnealui şi de alţi cercetători 
în multe sate din Basarabia şi din localităţi româneşti aflate azi pe teritoriul ucrainei  
(reg. cernăuţi, reg. transcarpatică, odesa, nicolaev ş. a.).

Folcloristul bucureştean iordan datcu sesiza că în lucrarea sa t. colac „propune 
o perspectivă foarte complexă, modernă şi suplă, în care observaţiile proprii sînt puse 
permanent în relaţie cu rezultatele unor cercetări similare întreprinse în românia şi în 
alte spaţii”. Materialele studiate i-au servit lui t. colac drept temei să concluzioneze – cu 
justeţe – că familia rămîne a fi, la orice popor, inclusiv la români, o constantă în procesul 
de făurire, păstrare şi perpetuare a culturii, civilizaţiei unei etnii.

în lucrarea Scena artistului amator (1988) sînt prezentate descrieri ale altor 
tradiţii populare: unele practici la naşterea copilului, Sărbătoarea viticultorului, jocul 
Căluşarii. se cuvine să subliniem că asemenea materiale publicate erau deosebit de 
importante în anii 1970-1980, cînd în u.r.s.s. domina propagarea ateismului, numit 
„ştiinţific, combativ”, care nimicea în mod special, sistematic, toate tradiţiile populare 
naţionale, neruseşti. acestea erau etichetate ca „vechituri” ce „dăunează conştiinţei 
ziditorilor comunismului”.

este evident şi explicabil faptul că munca etnologului t. colac a căpătat amploare, 
teren mai larg de activitate în anii de cînd lucrează la a.Ş.M. rezultatele vorbesc de la sine. 
deşi, cunoaştem faptul cu toţii, au existat, mulţi ani la rînd, condiţii vitrege pentru editarea 



revistĂ  de  lingvisticĂ  Şi  ŞtiinŢĂ  literarĂ,  nr.  1–2,  2008

133

lucrărilor ştiinţifice, colegul nostru a ştiut să găsească ieşire din situaţie. Pe parcursul anilor 
2001-2007, dumnealui a editat cîte două-trei şi chiar patru cărţi anual.

în 2001 i-a apărut culegerea Sorcove de lumină. cele 37 de studii şi articole cuprinse 
în lucrare se referă la diferite domenii, genuri şi specii ale creaţiei populare, la interpreţi 
ai folclorului, cercetători, la probleme majore ale culturii populare în vremurile de astăzi. 
autorul vorbeşte despre tradiţii populare la anul nou, la Paşti, despre unele personalităţi 
care au fost interesate şi de folclor: anton Pann, Mircea eliade, dumitru Pop, andrei hîncu, 
andrei tamazlîcaru ş. a. într-un articol t. colac menţionează, pe drept, că r. Moldova este 
„ţara unică de pe glob fără o catedră de folclor în instituţiile de învăţămînt superior, <…> 
fără un consiliu de folclor la rang de stat”.

t. colac are grijă de întocmirea şi editarea culegerilor cu texte folclorice. aş menţiona 
colecţia Drag îmi e să fac armata: Din folclorul taberei militare (2002). în Introducere 
autorul evidenţiază cele mai frecvente motive pe care le întîlnim în cîntecele populare 
recruţeşti şi ostăşeşti: cucul, calul, rufele, batista, trenul, traista ş. a. cititorul este informat 
că alcătuitorul culegerii cunoaşte peste 200 de înregistrări ale cîntecului de mare circulaţie 
despre începutul ultimului război mondial – la 22 iunie. în culegere au fost incluse texte 
folclorice care se păstrează în arhiva centrală a a.Ş.M., precum şi culese de alcătuitor 
în ultimele două decenii în localităţi din r. Moldova şi Bucovina, dar şi interpretate în 
cadrul celor cinci ediţii ale Festivalului de folclor ostăşesc, desfăşurat la chişinău, la care 
t. colac a fost participant activ. alcătuitorul culegerii menţionează „caracterul unitar” al 
folclorului recruţesc şi ostăşesc în întregul spaţiu locuit de români.

referindu-se la cărţile editate de jubiliar în anul 2004, scriitorul vladimir Beşleagă 
relata: „tudor colac s-a afirmat în etnologie, folcloristică, fiindu-i domeniul de activitate 
în care perseverează. cele patru cărţi apărute în acest an (2004) ar putea servi, poate, 
pentru un cercetător şi scriitor, sînt rodul muncii de o viaţă: Ştefan cel Mare şi Sfînt:  
500 ani de nemurire; La izvorul dorului – monografia folclorică a satului oniţcani, scrisă 
în cunoştinţă de cauză, cu multă dăruire şi bogat documentată, ilustrată; <…> Nistrule, 
apleacă-ţi malul… – folclor poetic din transnistria, o contribuţie de valoare la investigarea 
spiritualităţii românilor transnistrieni”.

în anul 2005 au văzut lumina tiparului alte patru cărţi ale lui t. colac: Familia: valori 
şi dimensiuni culturale (universul), Ţinutul Criulenilor: vetre etno-folclorice (grafema 
libris), Sub semnul cinegeticii: istorie, mitologie, folclor şi Romanţe cu petale de trandafir 
(aceeaşi editură).

omagiatul este competent şi în domeniul lucrări didactice. este coordonatorul şi 
coautorul a două manuale pentru clasele a 7-a şi a 8-a: Educaţia tehnologică şi Ghidul 
profesorului de educaţie tehnologică, ambele editate în 2007 şi care au fost traduse şi în 
limba rusă.

Pe parcursul anilor, t. colac a scris un număr considerabil de studii şi articole pe 
care le-a publicat în revistele: Limba română, Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, 
Revista de etnologie, Metaliteratură, Buletinul informativ al Centrului Naţional 
de Creaţie Populară (Bucureşti); în ziare: Literatura şi arta, Tinerimea Moldovei, 
Viaţa satului, Moldova suverană, Ţara, Făclia, Luceafărul, Clopotniţa Moldovei. Şi 
aceste articole au teme variate şi importante. Bunăoară, în articolul intitulat Arhivele 
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spiritualităţii noastre (literatura şi arta, 1998, 26 februarie) t. colac punea problema  
necesităţii fondării arhivei naţionale etno-folclorice. autorul explică cititorilor că în 
această arhivă s-ar acumula, în mod centralizat, toate înregistrările de folclor existente 
în republica Moldova şi nu numai. colaboratorii de aici ar avea la dispoziţie utilajul 
necesar, condiţii tehnice de păstrare specială a materialelor. Modele de asemenea arhive 
există la Bucureşti, cluj-napoca, erevan, Mensc, tartu etc. articolul a fost un prilej 
pentru o discuţie în paginile săptămînalului Literatura şi arta. chestiunea a fost pusă 
şi în faţa preşedintelui de atunci al republicii Moldova. dar, cu regret, nici pînă în 
prezent nimeni din organele de conducere a ţării n-a manifestat interes faţă de această 
importantă problemă naţională.

în mod firesc, t. colac este prezent şi în lucrările colective ale folcloriştilor, aflate în 
curs de editare: Folclorul literar al românilor din R. Moldova şi Ucraina (curs universitar), 
Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului.

opere ale lui t. colac au fost recenzate de către folclorişti, literaţi, scriitori, ziarişti: 
iordan datcu (Bucureşti), ion h. ciubotaru (iaşi), vladimir Beşleagă, ion Buruiană, 
dumitru apetri, lilia hanganu, nicolae roibu.

sărbătoritul nostru are la activ circa 20 de comunicări pe diferite teme, expuse în 
cadrul unor întruniri ştiinţifice din ţară şi peste hotare: chişinău, cluj-napoca, craiova, 
tulcea, giurgiu (românia), Budapesta (ungaria), thessaloniki (grecia).

în atenţia lui t. colac se află şi culegerea materialelor etno-folclorice pe teren, cu 
toate că în sfera aceasta nu există pentru specialişti condiţiile necesare de muncă.

în activitatea lui t. colac un loc aparte îl ocupă munca didactică. a elaborat şi predat 
cîteva cursuri: Istoria şi teoria artei (la secţia jurnalism a Facultăţii de litere a universităţii 
de stat din Moldova (1970-1977); Introducere în etnologie (Facultatea de culturologie  
a institutului de stat al artelor (1992-1996); Creaţia populară (prelegeri şi seminar special 
la secţia de metodologie a creaţiei populare la aceeaşi facultate; 1994-1997); Resurse 
educative ale folclorului (la secţia de management artistic a academiei de Muzică, teatru 
şi arte Plastice; 2004-2007).

t. colac posedă o deosebită aptitudine de organizator al variatelor manifestări 
ştiinţifice şi culturale, dumnealui fiind preşedinte al comitetului naţional din Moldova al 
comitetului internaţional pentru organizarea Festivalurilor de Folclor şi artă tradiţională  
(1993-1999); membru al colegiului de redacţie al Revistei de etnologie (1995-2001); 
secretar al consiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice de 
doctor şi doctor habilitat, specialitatea folcloristică (din 2004); secretar al seminarului 
de profil la aceeaşi specialitate (din 2004).

t. colac are, din 1982, calificarea de regizor al manifestărilor cultural-artistice de 
masă. a realizat pînă în prezent circa 200 de spectacole la Palatul naţional, Filarmonica 
naţională, teatrul naţional M. Eminescu, în diferite instituţii de cultură şi scene la aer liber 
(Bălţi, cahul, soroca, dubăsari, Făleşti etc.). sînt de menţionat în acest context spectacolele 
consacrate scriitorilor: gh. asachi, a. lupan, i. druţă, i. vatamanu. a fondat şi a îndrumat 
formaţia etno-folclorică de copii Izvoarele din Oniţcani (în r. criuleni, 1984-1996).  
a scris o serie de scenarii de filme despre folclorul recruţesc, instrumente muzicale 
tradiţionale. a produs circa 500 de subiecte la radio şi tv.
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omul de artă populară t. colac a participat la organizarea festivalurilor folclorice 
de rezonanţă în r. Moldova, românia, ucraina, ungaria.

datorită capacităţilor sale, forţei de muncă, hărniciei, interesului de a servi societăţii, 
t. colac a devenit membru al cîtorva uniuni de creaţie: uniunea scriitorilor din Moldova, 
uniunea Muzicienilor, uniunea oamenilor de teatru din r. Moldova; posedă titlurile de 
onoare: Maestru emerit în arte din r. Moldova (1996), laureat al mai multor festivaluri 
naţionale şi internaţionale de folclor.

cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani, colegii folclorişti îi urează în continuare 
viaţă activă şi energie în realizarea noilor proiecte culturale şi ştiinţifice.

nicolae Băieşu
institutul de Filologie al a.Ş.M.


