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Leru-i ler și măr domnesc
Prin colinde azi doinesc
Cei ce ne-au lăsat acasă
O colindă strămoșească.
Se dedică marilor folcloriști ai neamului,
celor care au pus zid timpului
pentru a ne păstra rădăcinile prin veacuri:
Petre V. Ștefănucă, Constantin A. Ionescu,
Lucia Cireș, Tudor Colac,

Gleb Ceaicovschii-Mereșanu,

Sergiu Moraru, Andrei Tamazlâcaru,
Nicolae Băieșu, Grigore Botezatu,
Ion Buruiană, Efim Junghietu,

Maria Mocanu, Ludmila Calina,
Victor Cirimpei, Nicolae Sulac,
Andrei Hâncu, Sabina Ispas,
Ion H. Ciubotaru,

Tatiana Găluşcă-Crâşmariu
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Cuvânt-înainte

Dalbe flori ale neuitării
…De câte ori am revenit la Soroca, în preajma Cetăţii de la Nistru, de fiecare dată

am trăit sentimentul că nu greşesc afirmând că zidurile fortăreţei au fost şi sunt în

continuare ca o pavăză şi pentru tradiţiile româneşti gravate în piatra de Cosăuţi, din

care e ridicată cetatea. Altfel, cum ar putea fi explicat talentul înnăscut al neamului
nostru, fidelitatea şi grija pentru zestrea de spiritualitate populară cu numele de
Folclor, exprimat în această carte prin colindă. Iar autoarea acestui florilegiu muzical-

poetic ar fi un turn de veghe al Cetăţii.

Prin clasa a şaptea – a opta, caietele cu amintiri ale Vioricăi Ciobanu erau doldora

de creaţii folclorice îndrăgite. A studiat vioara. În timpul studiilor universitare cântă în

taraful „Struguraş” de la USM, iar ceea ce se numea practica folclorică sub îndrumarea

cunoscutului folclorist dr. Sergiu Moraru i-a ajutat să cunoască aprofundat tradiţiile
culturii populare. Probabil pe atunci, după 1985, a luat naştere această idee – să scrie

o carte cu cele mai îndrăgite colinde. Studiile universitare i-au consolidat nobila in-

tenţie. Doar că în loc de folcloristică alege ca domeniu de investigaţie... jurisprudenţa.

Până în prezent a editat opt cărţi de poezii, poeme, romane, poveşti din care,

totuşi, răzbat zvonuri de colinde. În colaborare cu muzicienii Geta Burlacu, Vitalie
Dani, Aurel Chirtoacă, Adrian Ursu şi nu numai şi-a văzut realizat, parţial, acel vis de

a promova colinda, adevărat... în viziune modernă. A editat şi un CD cu aceste creaţii. A explorat repertoriul de colinde din spaţiul modalv din Carpaţi până la mare, ca

să ne dezvăluie comori inestimabile deţinute de talentul creator al geniului popular
demn de toată admiraţia, pentru menţinerea acestui repertoriu în cadrul sistemului

naţional unic de comunicare artistică pe cale orală, sistem care ne deosebeşte de alte

popoare prin modalităţile specifice de valorificare a tradiţiilor spirituale şi etnopsihologice; pe de altă parte însă, acelaşi sistem ne apropie de cultura acestor popoare,

prin conservarea unor mijloace artistice comune ca expresie, formule ritmice şi arhitectonice, sisteme sonore etc. ce fac parte din patrimoniul european.
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Şi apoi, cine dintre noi, dragi cititori, nu şi-ar dori ca în fiecare an, de Crăciun

şi Anul Nou, să constatăm că alte noi şi noi generaţii exprimă cu sinceritate acelaşi

regret: Încă o zi Crăciunul de-ar mai fi... şi să ne bată la uşă ori la geam cu acea întrebare peste milenii Primiţi colindătorii?, ca formă ancestrală a întâmpinării Naşterii

Domnului şi Anului Nou.

Viorica Nagacevschi a dat dovadă de perspicacitate şi insistenţă, adunând între

scoarţele acestei culegeri creaţii muzical-poetice reprezentative pentru spaţiul nostru

spiritual. Cititorul are în faţă o colecţie de sinteză ce poartă un vădit caracter de popularizare a colindei tradiţionale de valoare artistică incontestabilă şi de o mare diversitate

tematică şi melodică. Aria vastă a materialului selectat se întinde de la cele mai reuşite
mostre ale eposului eroic cântat, prin colinde arhaice voiniceşti, atestate şi comentate

în istoria folcloristicii de Andrei Hâncu, Grigore Botezatu, Andrei Tamazlâcaru, Nicolae
Băieşu, Petre V. Ştefănucă, Sabina Ispas, Ion H. Ciubotaru, Lucia Cireş, Tatiana Găluşcă-Crâşmariu, Constantin Ionescu, Gleb Ceaicovschi-Mereşanu ş.a., colinde apocrife şi

de influenţe religioase, cântece de stea, alte motive, numite de protocol, profesionale,
istorice, sociale şi nu numai, până la cele cu accente speciale, din spaţiul transnistrean
sau de la baştina autoarei, din satul Cosăuţi, Soroca. Cititorul mai pretenţios ar putea

urmări şi traseul evolutiv al colindei strămoşeşti, de la melodii şi texte mai simple spre
forme mai dezvoltate şi chiar melodii complicate, în care pot fi întâlnite şi măsuri com-

puse, de cinci şi şapte timpi. De asemenea, pentru specialiştii în etnomuzicologie pre-

zintă interes structurile de moduri diatonice şi cromatice în melodiile mai dezvoltate,
la fel şi ritmurile muzicale redate deseori cu succesiuni de valori simple, având măsură

binară, mai rar ternară, după cum au remarcat şi G. Breazul, A. Tamazlâcaru, C. Iones-

cu, C. Mohanu sau G. Ceaicovschi-Mereşanu. A evaluat şi structura strofei melodice,
de la cea cu un rând melodic fără refren sau cu refren, până la strofe melodice de mai
multe rânduri melodice cu unul sau două refrene.

La sistematizarea materialului autoarea s-a călăuzit de principiile ştiinţifice re-

cunoscute în etnologia contemporană, în primul rând de principiul tematic şi de cel

melodic, la repartizarea subiectelor după complexitatea lor. S-a acordat prioritate surselor provenite din zona Moldovei istorice, cu materiale publicate după secolul XIX,

precum şi înregistrărilor din Arhiva de folclor de la Institutul de Filologie „Bogdan
P. Hasdeu” al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Arhiva Centrului Naţional de Creaţie

Populară, Arhiva de folclor a Uniunii Muzicienilor şi Arhiva de folclor a Academiei
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Autoarea a înlăturat acea greşeală a unor înaintași
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de la noi, caer au fost publicate texte fără melodii, în special cu referinţă la colinde şi
balade. De asemenea, vom remarca şi respectarea unor transcrieri dialectale, precum

şi notele şi comentariile din originale. În măsura posibilităţilor, se fac trimiteri la informatori individuali şi la colindătorii de ceată bărbătească sau mixtă.

Este inedită, în opinia semnatarului acestor rânduri, și găselniţa autoarei de a

veni cu acele „frunze de dor” din creaţia versificată proprie de colinde-poeme asociate cu tematica sistematizată pe compartimente, iar ilustraţiile propuse ne sugerează
un viu răsunet de imagini cântate în seara de Crăciun sau/şi de Anul Nou.

Viorica Nagacevschi s-a născut şi a copilărit în mediul colindelor, cu tradiţiile din

ciclul sărbătorilor de iarnă în plină efervescenţă. „În satul Cosăuţi s-au păstrat peste

cincizeci de colinde...”, afirmă fraţii Vladimir, Alexei şi Vasile Zagaevschi în monogra-

fia Cosăuţi. Comună din preajma cetăţii Soroca, la care şi-a adus obolul şi Viorica Nagacevschi (Chişinău, 2005, pag. 3). „Cunoscătorii de colinde le-au preluat de la buneii şi

părinţii lor pe parcursul anilor şi le-au transmis urmaşilor, copiilor lor. printre ei sunt

Vasile Malii (n. 1890), Luca Serbulenco (n. 1894), Pavel Zagaevschi (n. 1904), Procopii

Ciobanu (n. 1906), Calestrat Ambros (n. 1909), Irina Fornea (n. 1912), Maria Popuşoi

(n. 1912), Anastasia Briciuc (n. 1914), Tatiana Zolotorov (n. 1920), Haritina Cristal (n.

1922), Valentina Zagaevschi (n. 1935) şi alţii. Multe colinde cunoştea Teodor Zagaevschi (n. 1906), actualmente domiciliat la Iaşi, pe care le-a învăţat de la părintele său

Axentie, fost conducător de cor”. (Ibidem, p. 412). Arhiva de folclor a Academiei de

Muzică, Teatru şi Arte Plastice are în fondurile sale şi 19 colinde colectate la Cosăuţi în
anul 1972 de către o echipă de profesori şi studenţi în cadrul unei expediţii folclorice la

Soroca. Membrii expediţiei au constatat că în satul Cosăuţi se întâlnesc aproape toate
speciile liricii populare: „colinde, cântece ale obiceiurilor familiale, cântece de leagăn,

bocete, doine, balade, cântece de dragoste, de glumă, satirice şi de pahar, cântece cu
conţinut social, cântece de viaţă grea (de ursita femii, de înstrăinare, de orfan); cântece
haiduceşti, de recruţie (soldăţeşti), de război, romanţe, cântece din perioada sovietică,
muzică instrumentală” etc. (Ibidem, p. 533).

Întâmplarea a făcut ca la 12 iulie 2019, de Sânchetru în calendarul pe stil vechi,

împreună cu Viorica Nagacevschi să am o sesiune de comunicări cu mai mulţi participanţi ai corului popular din Cosăuţi. După ce a luat sfârşit sfânta liturghie la biserică,

aceştia s-au adunat la Casa de Cultură, unde, printre altele, au înregistrat şi 11 (un-

sprezece) colinde care se cântă în sat în fiecare an în seara de Crăciun; de asemenea

am ascultat şi cântece de stea, care, de regulă, sunt numite tot colinde:

21

1.	Gana Galilei

2.	Asta-i seara de Crăciun
3. Joiernic

4. Trei crai de la răsărit

5.	Naşterea Ta, Hristoase

6.	La doi meri, la doi prăsazi
7.	Am plecat să colindăm

8. Judecata lui Hristos (treizeci de arginţi).

10.	Oh, Adame, ce-ai lucrat
11.	Sus la poarta raiului

Informatorii, care au cântat în grup, mai au în memorie fragmentar şi alte creaţii

populare. De fapt, unii din cei prezenţi fac parte din renumitul cor popular de la Co-

săuţi: Roşca Aliona, de 48 de ani, Veisa Maria, de 84 de ani, Popa Maria, de 70 de ani,
Cojocari Varvara, de 75 de ani, Ghimpu Paraschiva, de 72 de ani, Belous Maria, de

62 de ani, Sugailo Olga, de 48 de ani, Belous Maximilian, de 10 ani, Usatiuc Aurelia,

37 de ani, Borş Vladislav, de 39 de ani, Ciumac Constantin, de 70 de ani, Palanciuc
Vasile, de 67 de ani.

Alături de colindele-poeme scrise de Viorica Nagacevschi aceste creaţii pot fi apre-

ciate drept răsunet de ecou al unor zămisliri vechi gravate în piatră de meşterii cosăuţeni, motive ancestrale ce merită să fie incluse în patrimoniul cultural românesc.

Obiceiul colindatului în ceată bărbătească a însoţit multe sute de ani poporul

nostru, modelându-i viaţa comunitară în consens cu valorile etico-morale şi estetice exprimate în folclorul muzical, literar, coregrafic, dramatic sincretizat în tradiţia

orală. Obiceiul colindatului a educat mii şi mii de copii şi tineri, care au devenit,

generaţie după generaţie, creatori şi purtători ai patrimoniului artistic imaterial, ce-

tăţeni demni ai ţării. Iniţiativa forurilor de cultură naţionale de a înscrie elementul
Colindatul în ceată bărbătească în Lista Reprezentativă UNESCO include şi imperativul conservării colindei şi colindatului în stare genuină, fără a se interveni radical

în conţinutul şi forma cristalizate de multe secole, poate şi milenii. Confruntarea

tradiţiei cu modernitatea este şi ea una dintre multiplele modalităţi de protejare a
patrimoniului cultural imaterial de la noi. Avem convingerea că şi cartea de colinde
intitulată semnificativ Încă o zi Crăciunul de-ar mai fi, autoare Viorica Nagacevschi,

poate fi considerată drept o contribuţie la menţinerea în practica actuală a viabilităţii

fenomenului colindatului şi la realizarea, pe această cale, a Recomandărilor referitoa22

re la salvgardarea culturii tradiţionale şi a folclorului, privite ca parte a patrimoniului

umanităţii, aprobate de Cea de-a 25-a Conferinţă Generală UNESCO de la Paris acum

trei decenii, în 1989, de asemenea, şi de prevederile Convenţiei UNESCO pentru

salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la 17 octombrie 2003. Ca

stat-parte al Convenţiei la care ne-am referit mai sus, Republica Moldova a elaborat

şi a lansat Programul de Stat cu genericul Protejarea obiceiului Colindatul în ceată

bărbătească, în care patrimoniul intangibil este perceput drept un domeniu foar-

te important al memoriei sociale, conceptualizat şi promovat în a doua jumătate a

secolului al XX-lea. Acest Program de Stat constituie şi un instrument complex de

planificare strategică, armonizat cu Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului, pentru

reabilitarea colindatului ca fenomen cultural şi restabilirea funcţiilor lui sociale, în

tendinţa lor de reproducere a tradiţiilor etnice în forme specifice etapei actuale a
dezvoltării societăţii.

Tudor Colac, doctor în etnologie
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