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De Ziua Comunităii Rușilor Lipoveni
din România (CRLR) și
Ziua Limbii ruse materne
Mesajul președintelui
CRLR, deputatul Silviu
Feodor:
„Pe 12 februarie marcăm
Ziua Comunităii Rușilor
Lipoveni din România
(CRLR) și Ziua Limbii ruse
materne.
Conform calendarului
iulian, este ziua când
sărbătorim Sfinii Trei Ierarhi
- Sf. Vasile cel Mare, Sf.
Grigorie Teologul și Sf. Ioan
Gură de Aur - învăători și
stâlpi ai Bisericii, precum și ocrotitorii cerești ai Comunităii noastre.
Se împlinesc 32 de ani de la înfiinarea CRLR (1990), organizaia
minorităii naionale cu o îndelungată și zbuciumată istorie, cu numeroase
tradiii și obiceiuri deosebite, cu o bogată cultură și cu valori spirituale
remarcabile.
În decursul timpului, datorită susinerii materiale și a suportului
legislativ din partea statului român, CRLR a promovat proiecte culturale și
educaionale care au consolidat identitatea noastră etnică prin îmbogăirea
spirituală și culturală cu influene implicit asupra dezvoltării culturii
românești.
În toi acești ani, au fost promovate activităi educative, sportive,
știinifice, recreative, culturale și artistice, fie la propunerea CRLR, fie în
colaborare cu alte instituii, care au venit în sprijinul organizaiei noastre
etnice.
De asemenea, au fost ridicate Centre de Educaie și Cultură sub
amprenta unei arhitecturi tradiionale, cu spaii elegant amenajate și dotări
moderne, unde etnicii noștri, de toate vârstele, au posibilitatea de a se
întâlni și de a desfășura, împreună cu oaspeii lor, diverse aciuni pe
tematici specifice. Toate acestea sunt menite să etaleze însemnătatea
prezenei acestei minorităi naionale prin valorile sale, în localităile
respective.
Un aspect deosebit, care merită amintit, este ospitalitatea pe care am
moștenit-o de la predecesorii noștri și datorită căreia suntem recunoscui
de populaia majoritară, precum și de alte etnii, o caracteristică pe care o
dorim transmisă și generaiilor următoare.
Una dintre principalele priorităi ale organizaiei noastre o reprezintă
atenta aplecare asupra educaiei și învăământului, în acest scop fiind
organizate cinci concursuri și olimpiade școlare naionale sub egida
Ministerului Educaiei, precum și în strânsă colaborare cu alte instituii.
Mulumesc Departamentului pentru Relaii Interetnice din cadrul
Guvernului României pentru coordonare, sprijin și susinere în toate
proiectele noastre. De asemenea, transmit mulumiri tuturor instituiilor cu
care am colaborat și colaborăm.
Continuare pe p. 2
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Avem o activitate bogată și diversificată. La editura
„C.R.L.R.” a Comunităii noastre, ies de sub tipar
numeroase titluri de cări, unele extrem de valoroase din
perspectiva cercetării realităilor istorice privind cultura
și spiritualitatea etniei, reușind, astfel, să deschidă fante
de lumină ale trecutului nostru. Totodată, am tipărit și
materiale didactice pentru studiul limbii materne, venind
și în sprijinul cunoașterii limbii sacre, limba slavonă
bisericească - valoarea noastră spirituală esenială.
Atenia deosebită pe care o acordăm copiilor și
tinerilor, prin organizarea de tabere tematice, atât în zona
Dobrogei, cât și în locuri minunate din Moldova, a
entuziasmat tânăra generaie, deschizându-i, astfel,
dorina de cunoaștere, de intensificare a dialogului,
amplificând în mod real legătura de viaă dintre
generaii.
Întrucât fundamentul credinei noastre ortodoxe de rit
vechi reprezintă dogma Sfintei Treimi, iar triada de bază
a identităii etnice, care contribuie la formarea
personalităilor noastre, este alcătuită din Familie,
Biserică și Școală, în asemenea măsură ar trebui să ne
raportăm la atitudinea civică în ceea ce privește
evenimentul deosebit de important în viaa ării noastre
și implicit a etniei noastre și anume - Recensământul
populaiei și locuinelor.
Sub semnul acestei trăiri în comuniune, să nu ezităm
a ne declara pe cele trei puncte eseniale de apartenenă:
etnia, limba maternă și religia.
Gândul meu se îndreaptă și către cei din diaspora,
care necontenit sunt în strânsă legătură cu rudele lor
rămase acasă, iar prin participarea acestora la diferitele
evenimente organizate de CRLR au transmis mesajul
legăturii sufletești a etnicilor din ară cu cei plecai peste
hotare.
Comunitatea menine o relaie deschisă cu membrii
diasporei, contribuind cu trimiterea, către aceștia, de
cări tipărite și materiale didactice.
De altfel, aceștia sunt reprezentai de un consilier
desemnat de Consiliul Director al CRLR.
În ciuda faptului că pandemia de Covid-19 a
influenat activitatea culturală a organizaiei noastre,
totuși, prin disciplină, grijă, implicare și responsabilitate,
atât din partea organizatorilor, cât și a participanilor,
prin respectarea normelor și măsurilor igienico-sanitare
impuse de autorităile statului, în urma evenimentelor
desfășurate, și care nu au fost puine, nu s-au semnalat
incidente de infecie cu coronavirus.
Pentru aceasta doresc să felicit echipa de la
Comunitatea Centrală, precum și pe toi cei care au luat
parte la evenimentele organizate de noi. Acest fapt arată,
încă o dată, caracterul etnicilor, privind modul de viaă
responsabilă.
La ceas aniversar, să ne amintim de toi cei care au
pus bazele Comunităii Rușilor Lipoveni din România,
păstrând vie amintirea celor care nu mai sunt printre noi
și rugându-ne pentru sufletele lor, iar faă de cei care
încă ne sunt alături ne înclinăm cu respect, urându-le
sănătate deplină, muli ani și să aibă parte de ajutorul
Bunului Dumnezeu!
Dumneavoastră, tuturor, vă doresc multă sănătate,
succes în activitatea pe care o desfășurai, pace și
prosperitate în deplina credină în Bunul Dumnezeu, al
Cărui ajutor să se reverse peste noi toi!
La muli, fericii, împlinii și binecuvântai ani!”
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Subsecretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale

P

e 28 ianuarie 2022, premierul
Nicolae Ciucă al României a
semnat „Decizia pentru numirea
domnului Cristian-Mihael Leonov în
funcia de subsecretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.
Numirea ca subsecretar de stat s-a făcut la
propunerea Grupului Parlamentar al
Minorităilor Naionale, avându-se în
vedere experiena acestuia pe probleme de
pescuit și de promovare a activităilor
tradiionale în Delta Dunării.
Cristian-Mihael Leonov s-a născut pe
18 octombrie 1979 la Tulcea, iar copilăria
și-a petrecut-o în comuna Jurilovca, judeul
Tulcea. Prin urmare, viaa localnicilor și
tradiiile din satul cu muli pescari ruși
lipoveni îi sunt familiare. A îndrăgit de mic
îndeletnicirile locale, în special pescuitul.
A învăat să înoate în lacul și pe canalele
din Rezervaia Biosferei Delta Dunării, să
facă drumeii pe apă în caiac ori barcă,
împrietenindu-se din copilărie cu natura,
pe care a promovat-o și a protejat-o mereu.
În anul 2002, a absolvit Facultatea de
Ecologie și Protecia Mediului de la
Universitatea Ecologică din București,
unde a finalizat în 2005 și cursurile
aprofundate, obinând diploma de masterat
în Managementul Resurselor Naturale. În
prezent, este doctorand în cadrul
Universităii Agronomice și de Medicină
Veterinară din București, specializarea
Piscicultură și Acvacultură.
Cristian-Mihael Leonov şi-a început
activitatea profesională de consilier ecolog
la societatea comercială „Piscicola” din
Jurilovca, jud. Tulcea, fiind responsabil de
protecia mediului și coordonând în
perioada 2004-2005 activitatea de pescuit
și acvacultură. După care, în anul 2006, în
calitate de consilier la Administraia
Rezervaiei Biosferei Delta Dunării
(ARBDD) din Tulcea, a promovat
activităile tradiionale și turismul în rândul
comunităilor locale și a monitorizat
activitatea de pescuit în Delta Dunării,
promovând proiectele privind pescuitul și
acvacultura. Aceste preocupări le-a avut și
între anii 2006 și 2008 la Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile, unde a
fost consilier asistent, după care consilier
personal al ministrului Mediului pe
probleme de biodiversitate în Delta Dunării.
În perioada 2010 – 2013, în funcia de
consilier al ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Cristian-Mihael
Leonov a fost responsabil de activităile de
pescuit și acvacultură, urmărind și
programele europene prin autoritatea de
management POPAM (Programul

Operaional pentru Pescuit și Afaceri
Maritime).
A revenit în 2013 la Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice, unde
și-a desfășurat activitatea până în anul
2014 în funcia de consilier personal al
secretarului de stat, monitorizând aspectele
privind pescuitul și acvacultura, precum și
activităile de gospodărire a apelor. Apoi a
fost și consilier personal al ministrului
Mediului. Între anii 2018 și 2022, la
Ministerul Agriculturii a ocupat funcia de
consilier afaceri europene, unde a răspuns
de activităile privind promovarea
produselor tradiionale și atestarea
produselor pescărești.
„Având în vedere experiena mea
dobândită în decursul anilor prin
activitatea desfășurată atât la Ministerul
Mediului, cât și la Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, dar și atras fiind de
zona noastră mirifcă, Delta Dunării, sunt
recunoscător pentru încrederea acordată și
mă bucur - ne-a declarat, recent,
subsecretarul de stat Cristian-Mihael
Leonov - că mă voi implica și în
continuare în promovarea și meninerea
activităilor tradiionale - pescuitul și
acvacultura. Dintre atribuiile mele ca
subsecretar de stat, delegate de domnul
Ministru, menionez că răspund de
coordonarea activităii Direciei generale
pescuit – Autoritate de Management pentru
POPAM din cadrul aparatului propriu,
precum și activitatea Ageniei Naionale
pentru Pescuit și Acvacultură, instituie
publică aflată în subordinea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.
Îl felicităm pe Cristian-Mihael Leonov
pentru numire și îi urăm mult succes în
funcia de demnitar în administraia
publică centrală!
A consemnat,
Svetlana Moldovan
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12 февраля - День Общины русских-липован Румынии (ОРЛР) и День русского родного языка

В

последние годы, 12
февраля мы отмечаем
День Общины
русских-липован Румынии
(ОРЛР) и День русского
родного языка. По юлианскому
календарю, мы празднуем 12
февраля и день памяти Святых
трёх Святителей: Св. Василия
Великого, Св. Григория
Богослова и Св. Иоанна
Златоуста – учителей и столпы
Церкви, небесных покровителей
Общины!
Исполняется 32 года с
момента создания ОРЛР (в 1990
году), организации
национального меньшинства с
долгой и беспокойной историей,
с многочисленными
уникальными традициями и
обычаями, с богатой культурой и
выдающимися духовными
ценностями.
На протяжении времени,
благодаря материальной и
законодательной поддержке
румынского государства, ОРЛР
продвигала культурные и
образовательные проекты,
которые укрепили нашу
этническую идентичность путём
духовного и культурного
обогащения, и оказали, в том
числе, влияние на развитие
румынской культуры.
Все эти годы мы продвигали
образовательные, спортивные,
научные, развлекательные,
культурные и художественные
мероприятия, которые
проводились либо по
предложению ОРЛР, либо в
сотрудничестве с другими
учреждениями, которые оказали
поддержку нашей этнической
организации.
Были построены Центры
образования и культуры,
носящие отпечаток
традиционных архитектурных
форм, с элегантно
оформленными пространствами
и современными удобствами, где
наши соотечественники всех
возрастов имеют возможность
встретиться и проводить вместе
со своими гостями различные
тематические мероприятия. Всё
это подчёркивает значимость
присутствия нашего

национального меньшинства, со
своими ценностями, в
соответствующих населённых
пунктах.
Особый аспект, о котором
следует напомнить, - это
гостеприимство, черта, которую
мы унаследовали от наших
предшественников, и благодаря
которому мы признаны и
титульной нацией, а также
другими этническими группами,
и которую мы хотим передать
следующим поколениям.
Одним из главных
приоритетов нашей организации
это внимание, уделяемое
воспитанию и образованию.
Например, были организованы
пять национальных школьных

наше прошлое. При этом, мы
также напечатали учебные
материалы для изучения родного
языка, а также в поддержку
освоения священного,
церковнославянского языка,
нашей основной духовной
ценности.
Для детей и молодёжи мы
организуем тематические лагеря,
как в регионе Добруджа, так и в
прекрасных краях Молдовы, и их
принимает с восторгом молодое
поколение, у которого
пробуждается, таким образом,
желание познания, активизации
диалога, а также реально
усиливается жизненная связь
между поколениями.
Поскольку основой нашей

2021 год .
Летний
лагерь

конкурсов и олимпиад под
эгидой Министерства
образования, а также в тесном
сотрудничестве с другими
учреждениями.
Благодарю Департамент
межэтнических отношений
Правительства Румынии за
координацию, помощь и
поддержку всех наших проектах.
Я также выражаю благодарность
всем учреждениям, с которыми
мы сотрудничали и продолжаем
сотрудничать.
У нас богатая и разнообразная
деятельность. Издательство
нашей Общины, «C.R.L.R.»
ведёт интенсивную
редакционную деятельность:
печатаются многочисленные
книги, а некоторые из них
чрезвычайно ценны с точки
зрения исследования
исторических реалий, культуры
и духовности нашей этнической
группы, проливая новый свет на

древлеправославной веры
является догмат о Пресвятой
Троице, а основная триада
этнической идентичности,
способствующей формированию
наших личностей, состоит из
Семьи, Церкви и Школы, мы
должны соответственно
относиться к нашему
гражданскому долгу, в
отношении особо значимого
события в жизни нашей страны и
нашей этнической группы, а
именно переписи населения и
жилья.
Под знаком совместного
проживания на этой земле, мы
должны твёрдо заявлять о трёх
основных пунктах нашей
принадлежности: этническая
группа, родной язык и религия.
Я мысленно обращаюсь и к
диаспоре, которая постоянно
находится в тесном контакте со
своими родственниками,
оставшимися дома, а через

участие в различных
мероприятиях, организованных
ОРЛР, постоянно передаёт
послание о душевной связи
между нашими
соотечественниками,
проживающими в стране, и теми,
кто уехал за границу. Община
поддерживает открытые
отношения с членами диаспоры,
и регулярно посылает им
печатные книги и учебные
материалы. Кстати, в Общине
диаспору представляет советник,
назначенный Координационным
советом ОРЛР.
Несмотря на то, что пандемия
Covid-19 повлияла на
культурную деятельность нашей
организации, однако, благодаря
дисциплине, заботе,
причастности и ответственности,
как со стороны организаторов,
так и участиков, при соблюдении
санитарно-гигиенических норм и
мер, налагаемых властями, после
проведённых мероприятий,
которых было немало, не
отмечались случаи заражения
коронавирусом. За это я хочу
поздравить команду центральной
Общины, а также всех тех, кто
принимал участие в
мероприятиях, организованных
нами. Этот факт ещё раз
подчёркивает характер наших
соотечественников, и их
ответственный образ жизни.
В этот юбилейный день,
давайте отдадим дань глубокого
уважения всем тем, кто заложил
основу Общины русскихлипован Румынии, сохраняя в
наших сердцах светлую память о
тех, кого больше нет среди нас, и
молясь за их души. А перед
теми, кто всё ещё рядом с нами,
низко кланяемся, желая им
крепкого здоровья, долгих лет и
Божией помощи!
Всем вам желаю крепкого
здоровья, успехов в вашей
работе, мира и процветания с
полной верой в Господа Бога, чья
помощь пусть переполняет нас
всех и наши дома!
С праздником вас, многая и
благая вам лета!
Председатель ОРЛР,
депутат Силвиу ФЕОДОР
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DESPRE RECENSĂMÂNT, CU DEPUTATUL SILVIU FEODOR

S

untem în anul
Recensământului
populaiei și locuinelor,
demarat în 2021, care se realizează
din zece în zece ani, de data
aceasta cu o întârziere din cauza
situaiei pandemice. În premieră,
va fi vorba anul acesta despre o
digitalizare integrală a
recensământului. Între 14 martie și
15 mai 2022, urmează să se
desfășoare în format electronic
autorecenzarea, iar între 16 mai și
17 iulie 2022 vor fi colectate datele
de către recenzori, prin interviuri
faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor).
„Da, este un an important și
pentru etnia noastră – ne-a
declarat președintele Comunităii
Rușilor Lipoveni din România –
deputatul Silviu Feodor.
Recensământul populaiei și
locuinelor se realizează o dată la
zece ani, fiind o cercetare amplă la
nivel naional. Importana acestuia
este deosebită pentru ară,
deoarece se stabilesc politicile
publice, care sunt fundamentate în
baza rezultatelor Recensământului.
Noutatea absolută a
Recensământului din 2022
(amânat, din cauza pandemiei,
pentru acest an) este
autorecenzarea online.
Participarea populaiei la procesul
de recenzare este obligatorie și
este reglementată prin Ordonana
de Urgenă a Guvernului (OUG)
nr. 19/2020 (v. art. 41, coroborat
cu art. 5 din acest act normativ).
Aș dori ca etnicii noștri să-și
amintească de Familia Sfântă, în
primul rând, de la care să luăm
exemplu. Așa cum este relatat în
textele evanghelice, Sfânta
Fecioară Maria și Dreptul Iosif au
plecat din Nazaretul Galileii spre
Betleemul Iudeii pentru că urma să
aibă loc recensământul, iar
recenzarea se făcea la locul de
obârșie. Acolo s-a și născut
Mântuitorul nostru, Isus Hristos,
în condiii modeste. Anul acesta,
recenzarea o putem face de
oriunde, în faa calculatorului sau
pe oricare alte dispozitive
electronice, telefon ori tabletă”.
Rubricile chestionarului de
recensământ

Î

n formularul
Recensământului populaiei
și locuinelor, runda 2021,
desfășurat în anul 2022, vor fi trei

rubrici cu referire la rușii lipoveni.
La Cetăenie (la punctul P2m), nu
cred că vor fi dificultăi întrucât
cetăenia este română.
În nomenclatorul referitor la
Etnie, la caracteristicile etnoculturale, la punctul P3a la
întrebarea „Cărei etnii considerai
că aparinei?”, apar patru variante
de răspuns, convenite de către
CRLR și Biserica Ortodoxă de Rit
Vechi: rus lipovean (conform
denumirii oficiale a Comunităii asociaie etnică, laică, înfiinată în
1990), rus, lipovean și rus
starover. Conform Hotărârii de
Guvern nr. 143/2022, art. 3. a)
„Nomenclatorul etniilor și al
limbilor materne a fost elaborat de
către Departamentul pentru Relaii
Interetnice, în colaborare cu
grupurile parlamentare ale
minorităilor naionale din
Parlamentul României și cu
Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităilor
Naionale”.
Referitor la apartenenţa
religioasă, în nomenclatorul
religiilor, la punctul P3c, la
întrebarea „Cărei religii considerai
că aparinei?”, la codul numeric
19, apare varianta: „Creștină de
Rit Vechi”. Nomenclatorul
religiilor din România a fost
elaborat, așa cum se menionează
și în Hotărârea de Guvern, de către
Secretariatul de Stat pentru Culte și
Institutul Naional de Statistică,
folosindu-se denumirea din
recensămintele anterioare.
La rubrica Limba maternă - în
nomenclatorul limbilor materne
(cod nivel 1, 2000 și cod nivel 2,
2001) – apare în chestionarul
Recensământului varianta: Rusă.
Pentru că asociaia etnică,
înfiinată în 1990, se numește
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), sintagma
folosită în chestionar este: ruși
lipoveni.
Cu ani în urmă, profesorul univ.
dr. Feodor Chirilă sublinia în
„Zorile” (v. nr. 3-4/2014) că în
România termenul lipoveni a
căpătat semnificaţia de ruşi
ortodocşi de rit vechi sau staroveri,
iar specialiştii îl consideră a fi o
sintetizare a existenţei etniei de
peste trei sute de ani pe acest
teritoriu. Termenul reflectă
apartenenţa la o confesiune
ortodoxă de rit vechi, dar şi la

asociaia etnică, distinctă prin
modul specific de viaţă, materială
şi spirituală, cu o limbă proprie,
tradiţii și obiceiuri specifice.
Sunt muli și cei care se declară
lipoveni ori ruși. Cei din urmă
consideră că etnonimul lipovean
este un element depreciativ, un
epitet jignitor, deși destule
argumente prezentate de către
cercetători combat acest lucru.
Punctul de vedere al prof. univ. dr.
Leonte Ivanov referitor la
„etnonimul buclucaș” lipoveni este
inserat în „Zorile” nr. 1-2/2022.
Trebuie menionat, încă o dată,
faptul că asociaia etnică este una
de factură laică, nu este o
organizaie religioasă, și îi reunește
pe toi deopotrivă. CRLR, conform
Statutului asociaiei, „cuprinde pe
toi cetăenii români care se
declară ruși lipoveni, ruși sau
lipoveni, care cunosc Programul și
Statutul și acionează pentru
transpunerea în fapte ale
acestora”. Iar scopul și obiectivele
CRLR sunt: „unirea eforturilor
membrilor săi în apărarea și
exercitarea drepturilor la
păstrarea, dezvoltarea și
exprimarea identităii etnice,
lingvistice și religios-culturale a
etnicilor ruși lipoveni, așa cum
sunt ele recunoscute și garantate
de documentele internaionale cu
privire la protecia drepturilor și
libertăilor fundamentale ale
omului și ale minorităilor
naionale, de Constituia României
și de legile ării.”
Minorităi istorice

C

ând vorbim despre
minorităile naionale din
România, nu ne referim la
grupurile etnice recent stabilite în
ara noastră, ci la minorităile
istorice care existau la 1
Decembrie 1918 pe teritoriul ării,
a căror cultură s-a întrepătruns de-a
lungul vremii cu cea a populaiei
majoritare. Conform legii, în baza
acestui considerent au fost
înfiinate toate asociaiile
minorităilor naionale de la noi,
vorbim despre cele 19 reprezentate
și în Parlamentul României.
„Vreau să menionez – ne-a
relatat președintele CRLR - că în
Rezoluiunea (Proclamaia) de la
Alba Iulia din 1918, la punctul 3,
se face referire la o convieuire
armonioasă cu toate minorităile

naionale aflate pe teritoriul ării:
„Deplină libertate naională
pentru toate popoarele
conlocuitoare. Fiecare popor se va
instrui, administra și judeca în
limba sa proprie prin indivizi din
sânul său și fiecare popor va primi
drept de reprezentare în corpurile
legiuitoare și la guvernarea ării în
proporie cu numărul indivizilor
ce-l alcătuiesc. Egală îndreptăire
și deplină libertate autonomă
confesională pentru toate
confesiunile din Stat”.
Și Constituia României se
referă la unitatea poporului şi
egalitatea între cetăţeni în articolul
4: „România este patria comună şi
indivizibilă a tuturor cetăţenilor
săi, fără deosebire de rasă, de
naţionalitate, de origine etnică, de
limbă, de religie...”.
Doresc să adaug – a continuat
deputatul Silviu Feodor – că în
anul 2024 vom marca 300 de ani
de la atestarea documentară a
prezenei strămoșilor noștri în
localitatea Lipoveni/Sokolini din
judeul Suceava. Există hări care
se constituie în mărturii ale unei
prezene și mai timpurii în
provinciile românești. Prin urmare,
este vorba despre acei ruși care
sunt aici de peste 300 de ani și care
au în fiecare localitate, unde există
comunităi, minimum câte un lăcaș
de cult ortodox de rit vechi care
aparine de Mitropolia de Fântâna
Albă (cu sediul la Brăila) sau de
orientarea de Novozîbkov (aceștia
fiind mai puini din punct de
vedere numeric)”.
Reuniuni pe tema
recensământului

L

a propunerea
Departamentul pentru
Relaii Interetnice (DRI) din cadrul
Guvernului României, pe 20
ianuarie 2022, a avut loc, la sediul
din București al Comunităii,
întrunirea cu secretarul de stat
Laczikó Enikő de la DRI,
subsecretarul de stat Dincer
Geafer și șeful Serviciului Juridic
din cadrul departamentului,
Adriana Petraru.
La invitaia președintelui
CRLR, reprezentanii DRI au
participat, în aceeași zi, la
dezbaterea pe tema
recensământului din cadrul ședinei
online a Adunării Generale
Extraordinare a



ZORILE

Nr. 1-2 (350-351)/2022
Comunităii Rușilor Lipoveni din
România.
În calitate de membru al
Comisiei Centrale pentru
Recensământul din acest an,
secretarul de stat a subliniat rolul
important al informării corecte și
din timp a membrilor comunităilor
etnice din România privind această
aciune, menionând că „este
esenial ca minorităile naionale
să-și asume apartenena etnică,
religioasă și lingvistică, iar
ponderea noastră trebuie să fie
oglindită în mod concret și corect
de acest recensământ ca să ne
putem exercita și în continuare
drepturile specific”.
S-a subliniat că Nomenclatorul
etniilor și al limbilor materne,
conform legislaiei în vigoare, a
fost elaborat de către DRI din
cadrul Secretariatului General al
Guvernului, în colaborare cu
grupurile parlamentare ale
minorităilor naionale din
Parlamentul României şi cu
Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor
Naţionale, iar Nomenclatorul
religiilor din România – a fost
elaborat de către Secretariatul de
Stat pentru Culte.
Prin urmare, minorităile
naionale din România au tot
sprijinul din partea autorităilor
statului pentru ca etnicii să-și
declare identitatea.
Întrevederi cu
reprezentanii INS

D

e asemenea, au avut loc
două întrevederi cu
reprezentanii Institutului Naional
de Statistică (INS): o întâlnire de
lucru la INS, pe 9 februarie a.c. și,
în continuarea dialogului
interinstituional, o vizită de lucru
pe 17 februarie 2022 la sediul din
București al CRLR, ambele pe
tema Recensământului populaiei și
locuinelor (RPL).
Experii în comunicare de la
INS - Ilie Cristian Șelaru și
Herteliu Agnos (doctor în
comunicare) au venit la CRLR
pentru a răspunde întrebărilor
transmise de CRLR Institutului
Naional de Statistică, unele situaii
discutate nefiind prevăzute în
legislaie, astfel clarificându-se mai
multe aspecte neclare. La întrebarea
referitoare la posibilitatea ca
Centrele de Educaie și Cultură ale
CRLR să fie puncte locale de
recenzare, inclusiv pentru
autorecenzarea asistată, Institutul a

menionat că spaiile CRLR pot fi
folosite în acest scop în acord cu
primăriile locale.
După discuiile purtate cu
reprezentanii INS, deputatul Silviu
Feodor a transmis imediat
comunităilor locale ale rușilor
lipoveni că este important ca etnicii
să se înscrie pe portalul INS pentru
a fi selectai de recenzori. Tinerii
sunt cei care se pot implica în
colectarea datelor recensământului,
după selecia ca recenzori. Ei sunt
și cei care vor transmite
generaiilor viitoare limba maternă,
tradiiile, obiceiurile, credina
staroveră.
„Împreună cu Biserica noastră
– a subliniat deputatul Silviu
Feodor - trebuie să ne implicăm în
aciunea de conștientizare a
etnicilor, a credincioșilor ortodocși
de rit vechi de a se autorecenza.
Trebuie să fim operativi și să
stabilim poate chiar o zi pentru
simulare, să nu fim în pericolul de
a rata autorecenzarea”.
Despre recensământ, și la ședina
Consiliului Director al CRLR

L

a ședina membrilor
Consiliului Director al
CRLR, desfășurată pe 19 februarie
2022, la sediul din București al
Comunităii, s-a hotărât ca toi
consilierii și toi membrii din
comitetele locale de conducere să
se implice în mobilizarea etnicilor
pentru autorecenzare, inclusiv cea
asistată.
Conform ordonanei de Guvern
nr 19/2020, salariaii vor avea o zi
liberă, plătită de angajatori, pentru
autorecenzare, legea încurajând
utilizarea cu predilecie a acestei
metode.
„Este o manieră elegantă și
confortabilă – spune președintele
CRLR. Și pentru că ne gândim și
la categoria populaiei vârstnice,
împreună cu tinerii noștri din
ATRLR ne vom implica pentru a-i
ajuta cu logarea, autorezenzarea
(inclusiv cea asistată) pe cei care
nu posedă dispozitive
electronice.
De asemenea, la ședina
membrilor Consiliului Director am
stabilit constituirea unei comisii,
care va avea ca atribuii și oferirea
suportului logistic privind
eventualele nelămuriri care vor
apărea în procesul de
autorecenzare. Totodată, vor fi
formulate mesaje cu îndemnul de a
declara identitatea etnică,
lingvistică și religioasă, care vor fi

transmise și pe reelele de
socializare”.
Declin demografic

S

e știe că populaţia ării se
află într-un declin din anul
1990 încoace, iar tendinţa de
scădere a populaţiei rezidente este
accentuată. INS a estimat că
populaţia rezidentă la 1 ianuarie
2021 în România a fost între 19 și
20 de milioane, în scădere cu
aproximativ 3,8 milioane de
persoane din 1992 și până acum.
Și rata natalităţii are o evoluţie
oscilantă, cu o scădere accentuată,
din păcate. Prin urmare, numărul
etnicilor ruși lipoveni, lipoveni,
ruși, ruși staroveri nu va fi același
ca în anul 2011, când s-au declarat
la recensământ 23.487 de ruşi
lipoveni. Sau poate că muli nu
s-au declarat atunci și vor realiza
acum că asumarea și declararea
identităii etnice, religioase și
lingvistice sunt importante în ceea
ce privește viitorul comunităii.
Deputatul Silviu Feodor
transmite etnicilor și prin
intermediul „Zorilor” un mesaj cu
referire la Recensământul
populaiei și locuinelor:
„Îndemn toi etnicii să-și
declare identitatea, să fie mândri
de apartenena la etnie, la
credina creștină ortodoxă de rit
vechi, adusă pe pământ românesc
de străbunii noștri. Din respect
pentru înaintași, pentru cultura,
istoria și spiritualitatea noastră,
pentru tradiiile și obiceiurile
deosebite, care se încadrează
perfect în multiculturalitatea de pe
pământul românesc, și pentru a le
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putea păstra, promova și dezvolta
prin CRLR, cu sprijinul statului
român, declarai-vă identitatea,
etnia, religia și limba maternă la
acest recensământ!
Este un gest nobil de respect,
recunoștină și preuire pentru
înaintași, pentru întreaga noastră
moștenire culturală și spirituală,
ce a contribuit și continuă să
dezvolte modul nostru de viaă,
primit prin educaie, care are la
bază principiile credinei
ortodoxe, unde primează valoarea
umană fundamentală: Iubirea.
Evenimentele noastre culturale,
știinifice, artistice, sportive,
educaionale sunt menite să
păstreze vie conștiina etnică și
spirituală.
Prelucrarea datelor
Recensământului populaiei și
locuinelor se va finaliza în
octombrie 2023, atunci vom
cunoaște și câi suntem în
România la ora actuală”.
Și, pentru că martie este luna
Mărișorului și a începutului de
primăvară, am încheiat discuia
noastră cu președintele CRLR
într-o notă primăvăratecă, de
sperană, renaștere și cu multe
gânduri bune:
„Este un prilej minunat de a
transmite tuturor cititorilor să
aibă parte de o frumoasă
primăvară și să primească din
partea mea gândurile pline de
sperană, care să le aducă pace,
căldură și liniște sufletească,
bucurie și ajutor mult de la Bunul
Dumnezeu!”.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN

ÇÎÐÈ
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De Ziua CRLR, în amintirea primului președinte al Comunităii

T

reizeci și doi de ani au
trecut de când, pe 12
februarie 1990, lua fiină,
la București, Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR) asociaie cu caracter etnic, social,
cultural, caritabil-umanitar, care,
conform Statutului, reunește
cetăeni români, cunoscui sub
denumirile de ruși, ruși lipoveni,
lipoveni, staroveri.
În acest an, cu prilejul Zilei
CRLR și Zilei limbii ruse materne
în România, a fost dezvelit (chiar
pe 12 februarie), la Centrul de
Educaie și Cultură al Comunităii
rușilor lipoveni din Carcaliu
(localitatea natală a profesorului
Andrei Ivanov, unde-și doarme și
somnul de veci), bustul din bronz
al celui care a fost și primul
președinte al CRLR între anii 1990
și 1991. Momentul a fost urmat de
prezentarea volumului jubiliar
„De-a cerul, de-a pământul, de-a
viaa” - o antologie de texte scrise
de Passionaria Stoicescu, editată
de către CRLR și dedicată autoarei
(soia regretatului profesor Andrei
Ivanov), la împlinirea a 75 de
primăveri.
Pe 12 februarie a.c., fiind și zi
de mare sărbătoare religioasă (de
pomenire a Sfinilor Trei Ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul

și Ioan Gură de Aur – ocrotitorii
spirituali ai CRLR), Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România a
reunit, după slujbă, participanii la
această manifestare la sediul CRLCarcaliu, într-un cadru restrâns din
cauza situaiei epidemiologice. Au
fost prezeni la aciunea culturală și
câiva dintre președinii de
comunităi locale ale rușilor
lipoveni din Dobrogea.
Dintre participanii la
evenimentul de la Carcaliu,
moderat de către președintele
CRLR - deputatul Silviu Feodor,
au rostit mesaje de felicitare la
adresa Comunităii și a etnicilor din
România cu prilejul triplei
sărbători din 12 februarie:
subsecretarul de stat Dincer
Geafer de la Departamentul pentru
Relaii Interetnice din cadrul
Guvernului României,
subsecretarul de stat CristianMihael Leonov de la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Feodor Petuhov - fost președinte
al CRLR și unul dintre membrii
fondatori ai asociaiei etnice. Au
fost relevate aspecte importante din
activitatea asociaiei etnice în
decursul celor 32 de ani de
existenă, reliefându-se atât
momentele de la începuturi – anii
1990, cât și scopul și obiectivele

Subsecretarul de stat Cristian-Mihael Leonov de la
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
președintele CRLR, deputatul Silviu Feodor

prevăzute și în Statutul
Comunităii.
Președintele CRLR, deputatul
Silviu Feodor (mesajul căruia l-am
inserat în paginile 1-3), i-a înmânat
președintelui Comunităii locale,
Ivan Vasile, un tablou cu o copie a
actului de „naștere” al CRLR sentina judecătorească din 12
februarie 1990, de acordare a
personalităii juridice.
La dezvelirea bustului din bronz
în memoria primului președinte al
CRLR, scriitoarea Passionaria
Stoicescu, soia regretatului
profesor Andrei Ivanov, plecat
dintre noi cu 17 ani în urmă (pe 16
februarie 2005), vizibil emoionată
și cu ochii înlăcrimai, a evocat
personalitatea celui omagiat,
scriitoarea fiind și cea care a
urmărit îndeaproape realizarea, cu
sprijinul financiar al CRLR, a
bustului de către sculptorul Adrian
Pîrvu, prof. univ. dr. la Institutul
de Arhitectură „Ion Mincu” din
București.
„Există oameni simpli a căror
existenă se șlefuiește în timp,
graie mediului familial, școlii,
strădaniilor personale, mediului în
care trăiesc, profesiei căreia i se
dedică, semenilor cărora li se
dedică – ne-a mărturisit
Passionaria Stoicescu.

Profesorul universitar doctor
Andrei Ivanov provenea dintr-o
familie modestă de ruși lipoveni
din comuna Carcaliu, judeul
Tulcea. Tatăl său, dascăl de
biserică, a avut grijă să-l dea la
școala bisericească din sat pe
mezinul familiei. Prelungirea
tradiiei pravoslavnice l-a marcat
pe micul Andriușa, care avea nu
doar o voce plăcută și o ureche
muzicală perfectă, ci se descurca
bine și ușor în azbuchiile
ceaslovului. Foarte silitor și la
școală, spre deosebire de fraii săi,
micul elev Andrei a fost luat la
București și școlit pe mai departe,
stând la internat, la distană de ai
lui, dar aproape de dascăli
luminai, ale căror cursuri și
sfaturi l-au propulsat la facultate.
Graiul de acasă trebuia
îmbogăit cu o cunoaștere
temeinică a limbii ruse literare.
Acest deziderat l-a urmărit prin ani
pe tânărul profesor de limba rusă,
ca o pretenie firească pentru elevii
și studenii lui, repede reîntors la
facultate. Întâi ca preparator, apoi
ca asistent, lector, confereniar,
doctor în știine filologice, profesor
universitar. Nimic n-a fost făcut în
grabă, ci temeinic și fără arderea
unor etape necesare unui astfel de
parcurs. Viaa și-a spus cuvântul:
mai multe articole - o casă, o carte
- o soie, mai multe cări - un fiu,
mai multe titluri academice încrederea membrilor Comunităii,
reprezentate de foștii studeni,
colegi, prieteni, alegerea ca
președinte al acestei Comunităi,
cea a Rușilor Lipoveni din
România, înfiinată după Revoluia
din Decembrie 1989, de către un
grup de entuziaști intelectuali,
convinși că au venit „Zorile” și
pentru rușii lipoveni ai
acestei ări.



Scriitoarea
Passionaria
Stoicescu
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Când un om face eforturi să răsplătească încrederea
confrailor, astfel încât să se menină la înalte baremuri
profesionale, dar și de omenie și dreptate pentru membrii
Comunităii, dar și de conducere a ziarului ei „Zorile”,
dar și de so și tată pentru propria familie, dar și de
„părinte” și „învăător” pentru marea familie a rușilor
lipoveni din România, acela merită neuitarea semenilor
săi, pentru că odată cu faptele sale bune și echilibrate, cu
articolele, cările, manualele, dicionarele scrise pentru
etnia lui și nu numai, o dată cu aciunile culturale de
importană naională și internaională, a pus în ele și
sufletul său, propria sa existenă.
Dacă rămân în urmă cările lui, de ce n-ar rămâne și
bustul, amintind capul, care le-a născut și trudit, și o
parte din piept, unde i-a bătut inima pentru lipovenime?”
– și-a încheiat emoionanta expunere scriitoarea
Passionaria Stoicescu.
Reamintim că profesorul universitar Andrei Ivanov
(doctor în filologie, dialectolog, lingvist, traducător,
publicist, membru fondator al CRLR, redactor-șef al
publicaiei „Zorile” între 1992 și 1997) s-a născut pe 16
iulie 1937 la Carcaliu și a plecat dintre noi pe 16 februarie
2005, fiind înmormântat în satul natal, unde se află și o
placă în memoria acestuia, dezvelită de CRLR pe 15 iulie
2007, când a fost lansată și cartea-omagiu „Raza de soare
deasupra Carcaliului” (redactată și editată de către
Svetlana Moldovan și Passionaria Stoicescu).
Ziua CRLR și Ziua Limbii ruse materne în România

P

e 12 și pe 13 februarie a.c., aproape toate
comunităile locale ale rușilor lipoveni au
desfășurat, la Centrele de Educaie și Cultură ale
asociaiei etnice, diverse manifestări cultural-artistice,
precum și activităi școlare cu prilejul Zilei CRLR și al
Zilei limbii ruse materne în România, cu implicarea
președinilor de filiale și a cadrelor didactice. Au fost
evideniate momentele importante din viaa Comunităii,
precum și proiectele de activităi pentru anul în curs.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN

L
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a Centrul de
Educaie și
Cultură al
Comunităii rușilor
lipoveni din localitatea
Focuri, judeul Iași, s-au
marcat în acest an Ziua
CRLR și Ziua Limbii
Ruse Materne sub
genericul „Credina, limba
și tradiiile ne in unii!”.
Membrii comunităii,
reprezentani ai conducerii
Școlii din Focuri,
profesori, elevi ne-am
reunit cu toii în sala în care am expus costume tradiionale ale rușilor lipoveni, cu o
vechime de peste 100 de ani, mărgele, podoabe capilare pentru femei: zborniki, kiciki,
obiecte de cult. De asemenea, au fost expuse desenele elevilor, realizate recent, pe tema:
„Comunitatea prin ochii copiilor”.
Elevii care studiază limba rusă maternă au interpretat cântece populare rusești,
acompaniai la acordeon de profesoara Zinaida Gromic. Apoi, Varvara Onofrei ne-a
vorbit despre confecionarea brâului (pois), oferindu-ne și o scurtă demonstraie, iar
Evdochia Poleac a prezentat amănunte despre confecionarea și semnificaia mătăniilor
(lestovka) la staroveri,
Evdochia
Varvara
captând
atenia invitailor.
Poleac
Onofrei
Unii dintre copii și-au
manifestat dorina de a învăa
și a prelua din iscusina și
dibăcia acestor respectate
doamne, adevărate
„enciclopedii vii”.
Considerăm că activitatea
cultural-artistică de la sediul
comunităii noastre și-a atins
scopul de a crea o punte între
generaii și de a ne promova
valorile.
Fănică TIMOFTE,
președintele CRL-Focuri,
jud. Iași

Credina, limba și
tradiiile ne in unii!

Despre Ziua CRLR și Ziua limbii ruse materne, elevii de la
Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Târgu Frumos, judeul Iași
● Elena
Balanov, 10
ani, clasa a
IV-a: „De ziua
limbii ruse
materne și Ziua
CRLR, aș vrea să vă
spun cât de importante sunt pentru
mine atât limba maternă, cât și
comunitatea noastră. Activităile
care se desfășoară la sediul
comunităii ne aduc multă bucurie,
pentru că ne întâlnim cu mic, cu
mare, cântăm în limba rusă și
socializăm. Suntem ca într-o
familie. La școală, particip cu drag
la orele de limba maternă, unde mă
întâlnesc cu colegi din alte clase și
dialogăm, învăăm cuvinte noi,
cântece și poezii în limba rusă”;
● Daria Marcu, 10 ani, clasa a
IV-a: „Primele cuvinte în limba
maternă le-am auzit în familia
mea, de la părini și bunici. Îmi

place să-i aud vorbind în limba
rusă și asta mă ajută să îneleg și
să rezolv cu mare ușurină temele
de la orele de limbă maternă.
Bunica este foarte mândră de mine
că mă descurc atât de bine la ore și
mă ajută când ceva nu-mi este prea
clar. Am aflat multe despre istoria
rușilor lipoveni, strămoșii cărora
au plecat din Rusia în secolul al
XVII-lea, pentru că au vrut să-și
păstreze religia așa cum au
preluat-o de la înaintașii lor. Și au
făcut-o atât de bine până acum!
Mă bucur că străbunii mei s-au
stabilit în România, o ară foarte
frumoasă, în care oamenii
se îneleg foarte bine.
Îmi plac toate
activităile
organizate la
sediul comunităii
noastre și particip
cu mult drag și

entuziasm la concursurile de
poezie rusă.”;
● Maria Alessia Chersan, 10
ani, clasa a V-a: „Mie îmi place că
în comunitatea
noastră sunt
tradiii și
obiceiuri
atât de
frumoase și
că oamenii
merg cu
regularitate la
biserică.
Dintotdeauna, bunicii mei au
vorbit în limba maternă rusă, iar
mama mea chiar a participat la
olimpiadele școlare de limba rusă
ca limbă maternă. Mă bucur tare
mult că acum e rândul meu să duc
mai departe moștenirea noastră
culturală. Merg cu drag la orele de
limba rusă maternă și particip la
concursurile de poezie, la care am

obinut și premii. Și îmi place că
limba noastră maternă are și o zi a
ei. La muli ani!”;
● Cristina Carnei, 10 ani, clasa
a IV-a: „La orele de limba rusă
maternă de la
școală, la
biserică sau
la
activităile
pe care le
desfășurăm
la sediul
comunităii
noastre din Târgu Frumos, am
ocazia să întâlnesc ali copii etnici
și mă bucură lucrul ăsta. Sunt
locurile care-mi amintesc de
familie, în primul rând, și de primii
mei ani când auzeam cuvinte,
cântece și conversaii în limba
maternă. Îmi place să merg la
biserica noastră, unde mă rog
pentru sănătatea și binele familiei
mele. De sărbătoarea Nașterii
Domnului a fost foarte frumos și
înălător, dar acum abia aștept să
vină Paștele!”.
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Succes în noua activitate,

Anca LIBIDOV!

Î

ncepând
cu 1
februarie
2022, la
Comunitatea
Rușilor Lipoveni
din România
(CRLR) își
desfășoară
activitatea de
cercetare în
domeniul
culturii, istoriei
și spiritualităii
rușilor lipoveni
doctorul în
istorie Anca Libidov, o bună cunoscătoare a
limbii slavone bisericești, limba de cult a
staroverilor din România.
Născută în cel mai estic oraș al ării, la Sulina
în judeul Tulcea, Anca Libidov a absolvit în
2003 Facultatea de Teologie Ortodoxă de la
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,
specializarea Teologie Ortodoxă - Filologie
(Limba și Literatura Română), iar în 2009 și-a
susinut teza de doctorat la Institutul de Istorie
„George Bariiu” al Academiei Române, Filiala
Cluj-Napoca.
În cadrul programului de pregătire știinifică
(la început sub tutela istoricului Ioan Chindriș), a
publicat, în 2009, lucrarea „Repertoriul
manuscriselor slavone din Biblioteca Academiei
din Cluj-Napoca”, la Editura Eikon din ClujNapoca.
După susinerea tezei sub îndrumarea știinifică
a prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, Anca Libidov șia văzut ieșit de sub tipar în anul 2020, în Colecia
„Teze de doctorat” a Academiei Române, volumul
„Manuscrisele slavone de la Biblioteca Filialei
Cluj-Napoca a Academiei Române. Studiu
monografic și antologie de texte”. Apărut la
editura Etnologică (Colecia de Istorie) din
București, este, de fapt, o monografie
interdisciplinară cu referire la cele 37 de
manuscrise slavone din fondul Bibliotecii
Academiei Române din Cluj-Napoca, fiind vorba
despre cărţi religioase, canonice şi liturgice din
perioada când limba slavonă era folosită în
cancelariile domneşti, precum și în lăcașurile de
cult și așezămintele monahale româneşti.
Pentru Anca Libidov, periplul predării la
catedră începe cu anul 2004 când, conform
pregătirii doctorale, a predat un curs de
Paleografie chirilică la Biblioteca Academiei
Române, Filiala Cluj-Napoca.
În anul școlar 2021-2022, Anca Libidov a
lucrat, până pe 31 ianuarie 2022, ca profesor (grad
didactic I) de Limba și literatura română la
Colegiul Economic „A. D. Xenopol” din București
și de Literatură universală la Colegiul Naional
Bilingv „George Coșbuc” (tot din capitală). De
asemenea, din 2021 este lector universitar asociat
la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine de la
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din
București, unde predă studenilor Literatura
română veche și Literatură și cultură română.
Este membru în Asociaia furnizorilor de

formare profesională (AFFP) „Dimitrie Cantemir”
din Iași, în Asociaia de Istorie Balcanică (AIB) și
în Asociaia Slaviștilor din România.
Dintre temele de interes știinific ale Ancăi
Libidov, amintim: Istoria medievală, Istoria
culturii, Manuscrisele slavone și Paleografie
chirilică.
Are numeroase participări la seminarii,
conferine, work-shopuri, unde a prezentat
comunicări știinifice pe diverse teme.
Prima colaborare a Ancăi Libidov cu „Zorile” a
fost în anul 1997 (v. nr. 11), când am primit la
redacie o scrisoare de la eleva pe atunci în clasa a
XII-a la Liceul Teoretic „George Georgescu” din
Sulina, în care ne relata despre o deplasare la
Sfiștofca, localitatea natală a mamei. Scrisoarea se
încheia într-o notă pesimistă: „Să fie vorba, oare,
de «Apusul unei civilizaii?»”, făcând referire
atunci la viaa deloc ușoară a etnicilor din
localitatea deltaică, precum și la depopularea
Deltei Dunării.
Așteptăm cu interes o colaborare cu Anca
Libidov, de ce nu chiar și lunară, pentru a insera în
paginile periodicului „Zorile” materiale privind
religia, istoria și cultura rușilor lipoveni din
România.
Până atunci, am întrebat-o pe Anca Libidov ce
cuprinde volumul ei „Manuscrisele slavone de la
Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei
Române. Studiu monografic și antologie de texte”,
bazat pe teza de doctorat, și iată ce am aflat:
„Lucrarea este una tehnică și organizează, întro descriere detaliată, exemplarele manuscriselor
care se găsesc depozitate în fondul de colecii
speciale din cadrul Bibliotecii Academiei Române
din Cluj-Napoca.
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Comoara
manuscrisă se
compune din cări
ale căror cuprins
este unul, cu
precădere, de
factură religioasă,
cuprinzând
texte/pericope
evanghelice,
epistole, psalmi,
proloage,
imnografii, texte
р
de rugăciuni,
precum și texte de
divinaie. Unul
dintre exemplare este o Gramatică a limbii
р
italiene, scrisă în limba rusă. Ele sunt datate într-o р
perioadă cuprinsă între secolele XV și XVIII și
provin din Transilvania, Moldova, ara
Românească și Rusia.
Dincolo de aspectele tehnice, lucrarea
sintetizează informaii legate de mărcile de filigran
ale acestor manuscrise, aspecte lingvistice și
particularităi lexicale.
Antologia de texte în facsimil și imaginile
prezentate închid lucrarea extrem de utilă
cercetătorilor în domeniu.
De altfel, aprecieri ale materialului sunt
evideniate încă din Cuvântul introductiv realizat
de prof. univ. dr. Sorin Paliga, unde este
remarcată influena slavă asupra limbii române
timp de mai multe secole, ca nefiind «chiar așa de
simplă precum pare»”.
A consemnat,з
Svetlana MoldovanМ
И
l-a rostit președintele Academiei Române, acad.
Ioan-Aurel Pop, fiind urmat de ali reprezentani
ai instituiilor statului român. Secretarul de stat
р
n Aula Academiei Române a avut loc, pe
pentru Culte Victor Opaschi a susinut o
10 februarie 2022, evenimentul de
expunere cu un coninut istoric și de actualitate
marcare a 160 de ani de la înfiinarea unei
despre instituia pe care o conduce.
з
instituii moderne, cu atribuii clare în gestionarea
De asemenea, reprezentanii cultelor au
relaiilor dintre stat și cultele religioase.
transmis mesaje de felicitare, iar Cuvântul din
у
Constituită în anul
partea ÎPS Leontie,
1862 ca Minister al
Arhiepiscop de
Cultelor, imediat după
Fântâna Albă și
alegerea lui Alexandru
București,
Ioan Cuza ca domnitor
Mitropolitul
al Moldovei și ării
creștinilor ortodocși
Românești, instituia
de rit vechi de
poartă astăzi
pretutindeni, a fost
denumirea de
citit de părintele
Secretariat de Stat
Ioan (Bordeanu),
pentru Culte. La
preotul paroh al
м
conducerea acesteia
eparhiei „Înălarea
s-au remarcat, de-a
Domnului” din
În fotografie: deputatul Silviu Feodor, ministrul secretar de
lungul vremii,
București/Măgurele.
personalităi ale vieii stat Victor Opaschi și părintele Ioan (Bordeanu), preotul paroh
Invitat la
al eparhiei „Înăl%area Domnului” din București/Măgurele
politice, culturale și
marcarea celor 160
Н
știinifice.
de ani de existenă a Ministerului Cultelor,
Statul român dezvoltă mereu parteneriate cu
deputatul Silviu Feodor, președintele Comunităii
toate autorităile publice și centrale, accentul fiind Rușilor Lipoveni din România, a adus alese
pus pe domeniul vieii religioase, pe libertatea de mulumiri ministrului secretar de stat Victor
р
exprimare a credinei cetăenilor, precum și pe
Opaschi, precum și întregului colectiv de la
autonomia și egalitatea cultelor în faa
Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru
autorităilor statului.
îndelunga și fructuoasa colaborare de-a lungul
Б
Evenimentul dedicat jubileului a fost moderat
anilor, pentru atenia, sprijinul și susinerea
de vicepreședintele Academiei Române, acad.
acordate Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din
Răzvan Theodorescu, iar cuvântul de deschidere România.

160 DE ANI

Î
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Выдающиеся личности русских-липован: ВАСИЛЕ ДЫБА первый и единственный олимпийский чемпион Румынии среди мужчин по гребле на байдарках
Андрей ЕЛМЕНОВ,
Александра ФЕНОГЕН

И

з среды русскихлипован вышло много
спортсменов, и один из
видов спорта, в котором они
всегда были успешными, это
гребля на байдарках и каноэ.
Самый известный гребец из
русских-липован, в Румынии и в
мире, это, конечно, Иван
Пацайкин, который стал
символом для Дельты Дуная, для
русских-липован и для
румынского спорта. Но он не
был единственным, были и
другие, такие же талантливые и
целеустремлённые спортсмены.
Один из величайщих наших
спортсменов, пятикратный
чемпион мира по гребле на
байдарках, а также первый и
единственный олимпийский
чемпион Румынии среди мужчин
по гребле на байдарках – это
Василе Дыба. Родился он 24
июля 1954 года на юго-востоке
Румынии в селе Журиловка, уезд
Тульча, и он всегда с
удовольствием вспоминает о
своих первых шагах в спорте.
Василе Дыба: «Я начал
заниматься спортом в 1970 году.
Меня выбрал тренер Липалит
Игор. В 1969 году был создан
спортивный клуб «Дельта
Тульча» и тренер объехал все
сёла в нашем уезде, которые
расположены рядом с
водоёмами, чтобы собрать
группу детей, желающих
заниматься греблей. Мне было
15 с половиной лет, я жил и
учился в Журиловке, когда
тренер провёл отбор среди
детей из нашей деревни. Это
было в январе, и через неделю
после нашего липованскогостарообрядческого Рождества
приехал автобус и отвёз
будущих спортсменов в Тульчу.
Нас привезли в спортивный
комплекс клуба «Дельта», где мы
прошли медицинское
обследование. Детей было очень
много, и каждому из нас
измерили рост, взвесили… Тех,
кто был повыше определили на
байдарку, а тех, кто был
пониже ростом - на каноэ.
Среди нас было и много девочек.
На тот момент девушки
выступали только на байдарках,
а вскоре их начали определять и
на каноэ. После того, как нас
разделили на байдарочников и
каноистов, мы получили
спортивную форму и через два
дня уехали в клуб «Динамо», в
Бухарест. Зимой клуб «Динамо»
готовился в Брашове, а зимняя
подготовка длилась примерно

месяц. На базе клуба имелся
гребной тренажёр, который
представлял из себя лодку,
расположенную на суше. В нём
спортсмен находился в сидячем
положении, а справа, слева и
спереди были установлены
зеркала. С помощью тренажёра
нас учили спортивным навыкам
гребца - сидеть в лодке, грести.
А в феврале мы вернулись в
Тульчу и ещё немного
потренировались на суше:
бегали и делали силовые
упражнения. Многие дети
бросили греблю, им не
понравилось, потому что она
оказалась чрезвычайно трудным
видом спорта. Из 50 ребят
осталось примерно тридцать. В
феврале и марте мы начали
выходить на воду. Так я впервые
сел в байдарку на озере
«Чуперка» в Тульче».
Русские-липоване
традиционно селились у воды, и
с детского возраста умели
управлять лодкой. Однако
Василе Дыба говорит, что между
рыбацкой лодкой и спортивной
байдаркой большая разница.
В.Д.: «Наша липованская
лодка — это рыбацкая, большая
лодка, а вот в байдарке еле-еле
помещаешься. Нас, четверых
человек, посадили на байдаркучетвёрку. Эта лодка была чуть
шире и сзади у неё были типа
«крылышек», чтобы не
перевернуться. Мы плавали на
ней несколько дней. Потом нас
пересадили на байдарку-двойку.
А затем – на байдарку-одиночку
также с «крылышками». Но я
всё равно перевернулся, а вода
была очень холодная. Нам
выдали по два комплекта
спортивной формы. Я обсох и
переоделся, а когда снова сел в
байдарку, опять перевернулся.

В начале тренировок на
байдарках ты не умеешь
держать равновесие, также,
как на велосипеде, на коньках или
на роликах. И шаг за шагом
приобретаешь навык
удерживать равновесие, - это
очень трудно, потому что в
байдарке нет сиденья, в
традиционном понимании, а без
него сидишь на дне и видны
только голова и руки. Когда
ставишь специальное сиденье,
то немного приподымаешься. В
байдарке легко теряешь
равновесие и переворачиваешься
один раз, два раза, десять раз….
У нас были одни тренировки:
утром тренировка, после обеда
тренировка. В первый год мы
только тренировались, а на
второй год продолжили и
обучение в школе в Тульче. Так
начиналась моя спортивная
карьера. Было очень трудно. Я
много раз переворачивался на
тренировках, и в конце концов
сбежал домой. Отец спрашивал,
«почему ты приехал домой», но я
его обманул и сказал, что нас
отпустил тренер на несколько
дней. Через два-три дня приехал
тренер и пришёл прямо к нам
домой. Он спросил, где парень.
Отец ответил, что я на озере.
Мы детворой только что и
делали, как сидели на озере.
Прихожу домой, а отец
спрашивает, «почему ты
говорил, что тебя отпустил
тренер?». Тренер сказал отцу
«заверни его в ковёр, завяжи на
багажнике машины и пока он не
станет чемпионом, пусть домой
не возвращается».
Тренер Игор Липалит, тоже
русский-липован, сдержал своё
слово и сделал Василе Дыбу
чемпионом.
В.Д.: «Да, мой тренер

сдержал слово. В том же году, в
июле или августе, я участвовал в
первом своём юношеском
чемпионате в Снагове. К тому
времени я уже держал
равновесие, умел грести и
вместе с другим русскимлипованом из Сарикёя на
байдарке-двойке, в Снагове, мы
заняли второе место. И это на
первом году, после четырёх-пяти
месяцев тренировок. Я завоевал
медаль, приехал домой, а отец
спрашивает: «Откуда у тебя
медаль, украл что ли?». Тогда не
было возможности в деревне
узнать по радио или
телевидению о результатах
соревнования. Отец сначала мне
не поверил. А потом сказал:
«Будешь ещё участвовать, ещё
получишь». В этом и есть
главный смысл занятия
спортом. Получаешь медаль, и
есть желание продолжать
заниматься спортом».
Первые шаги Василе Дыба в
сборной Румынии принесли и
первые медали, завоёванные на
чемпионате Европы среди
юношей. А дальше юный
чемпион связал свою судьбу с
клубом «Динамо» Бухарест.
В.Д.: «В 1971 году нас
включили в юношескую сборную
Румынии, которая базировалась
уже не в Тульче, а в Снагове. В
команду вошли лучшие молодые
гребцы из всей страны. На тот
момент в нашей стране было
около 40 клубов, где занимались
греблей на байдарках и каноэ.
Так что на базе в Снагове
готовились молодые
спортсмены из разных клубов,
поэтому мы даже не знали друг
друга. После того, как нас
включили в юношескую сборную
Румынии, мы тренировались
какое-то время, а потом
выступили на чемпионате
Европы среди юношей, который
проходил у нас на родине, в
Снагове. Тогда мы завоевали две
серебряные медали. Я выступал
в составе байдарки-двойки на
дистанции 500 метров, и мы
заняли второе место. Также
второе место завоевали и на
байдарке-четвёрке, опять же на
дистанции 500 метров.
В Румынии у нас два военных
спортивных клуба. Тренеры
решили дать нам право выбрать
клуб, за который мы будем
выступать в будущем. Я,
Симион Кирилэ, Иван Иванов и
Поликарп Малыхин – мы были
партнёрами по байдаркечетвёрке, и все мы были из уезда
Тульча. Нам сказали, что Дыбу и
Кирилэ хочет взять клуб
«Стяуа». Но у команды
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«Динамо» спортивная форма
была красивее. Мы решали
вместе с нашим тренером
Липалитом Игорем,
неоднократным призёром
чемпионатов мира и Европы,
также выступавшим за
«Динамо», какой клуб выбрать.
Он нас спросил: «Ребята –
хотите в Динамо?», «Да,
сказали мы, пусть будет
Динамо». В конечном итоге мы
были приняты в «Динамо», а
потом начали учиться в лицее в
Снагове. В «Динамо» с нами
начал заниматься самый
«крутой» тренер, Раду Хуцану.
Он тренировал 60 спортсменов,
был очень строгий и серьёзный.
В клубе мы не занимались
вместе со взрослыми. У них была
другая спортивная программа. В
1971 и в 1972 мы тренировались
и участвовали в соревнованиях
внутри клуба «Динамо», между
«Динамо» и «Стяуа», а также в
других внутренних
соревнованиях. Я стал успешно
выступать и среди взрослых на
байдарке-одиночке, двойке,
четвёрке. В результате, меня
отобрали в 1973 году для
выступления на чемпионате
мира. Но я не поехал туда, так
как был призван в армию».
После выступления за
юношескую сборную и службы в
армии последовал первый
триумф Василе Дыба в 1974 году
на взрослом чемпионате мира по
гребле на байдарках и каноэ в
Мексике. Этот чемпионат мира
проходил в особых условиях.
В.Д.: «В 1974 году я вернулся
из армии и продолжил
тренироваться. В том же году
мы поехали на чемпионат мира в
Мексику. Нас отвезли туда за
два месяца до чемпионата,
чтобы мы привыкли к
высокогорным условиям, так как
озеро, где мы выступали
находится примерно на высоте
2000 метров над уровнем моря.
Нам нужна была
акклиматизация, потому что
при нагрузках нам было поначалу
очень трудно дышать.
Примерно через месяц мы начали
привыкать к высокогорным
условиям. Тренер сборной
Николае Навасарт был из
«Стяуа», и также являлся вицепредседателем Международного
Олимпийского комитета.
Николае Навасарт был в
Мексике за один год до
проведения чемпионата мира, он
увидел в каких условиях будут
выступать спортсмены и
принял решение отвезти нас
туда заранее для
акклиматизации. На самом
чемпионате мира проблем уже
не было. На байдарке-одиночке я
выиграл все предварительные
заезды, в том числе полуфинал.

И в конечном счёте я победил и в «Видрару» в Румынии. Мы
готовились примерно месяц, в
финале на дистанции 500
горах, где вода холодная. В
метров. Самыми сильными
противниками были спортсмены Монреале я выиграл всю серию
заездов, включая полуфинал и
из Венгрии и ГДР. Я встретился
финал. Финал я выиграл с
с ними впервые на тех
соревнованиях, но знал от других разницей в полкорпуса.
Соперники уже знали меня, мы
спортсменов, что они сильные
гребцы. Когда я стал чемпионом участвовали в разных
международных регатах. В то
мира, на церемонии
время самые престижные
награждения я поднялся на
соревнования по гребле на
подиум и для меня, и моей
байдарках и каноэ проходили в
страны начали играть гимн. Но
Москве, в ГДР и в Венгрии. Если
вместо гимна Румынии
в этих соревнованиях ты
прозвучала какая-то другая
выигрывал, затем обязательно
мелодия. Когда тренер услышал
становился чемпионом мира. На
это, он крикнул «Basta!». В то
этих регатах участвовали
время гимн исполнял духовой
лучшие из лучших. Это была
оркестр вживую, и оказалось,
своего рода проверка перед
что музыканты не знали гимна
чемпионатом мира или
Румынии. И тогда они сыграли
Олимпиадой. Мои соперники если
народную румынскую песню.
знали, что я буду заявлен на
Далее последовали соревнования
дистанцию 500 метров на
в эстафете на байдарках.
байдарке-одиночке, они
Сейчас уже нет таких
переходили на двойки или
соревнований. Я победил и в
эстафете. Я
опять стоял на
подиуме, и
воцарилась
тишина. А затем
оркестр снова
сыграл народную
румынскую песню.
Для
организаторов
турнира это был
сюрприз – они
ничего не знали о
Румынии. Мой
отец, когда увидел
мои медали очень
Василе Дыба (справа) и Надя Комэнеч (слева)
гордился ими. Он
уже знал о моих
четвёрки. Но нельзя быть долго
победах. О них рассказывали по
первым на дистанции. А после
радио и показывали по
окончания победной гонки в
телевидению».
финале, ты такой счастливый,
ТРИУМФЫ И НЕУДАЧИ
поднимаешь руки, выбрасываешь
весло. Но до и после окончания
жизни каждого
любой гонки, на берегу
спортсмена бывают
взвешивают лодку. Байдаркатриумфы и неудачи. За
одиночка должна весить 12
успешным чемпионатом мира в
килограммов. А взвешивают для
Мексике, на чемпионате мира в
того, чтобы никто не утяжелил
Югославии Василе Дыба был
лодку и потом не сбросил в воду
вне подиума. Но отлично
лишний груз перед началом
подготовившись к Олимпиаде в
соревнований. После гонки в
Монреале, Василе Дыба
Монреале моя лодка весила 11,5
навсегда записал своё имя в
килограмма. Эта была
славной летописи олимпийского
проблема, но пришёл тренер,
движения, он стал –
посмотрел и сказал «Стоп». Они
олимпийским чемпионом –
использовали электронные весы,
первым и единственным
и тренер попросил их поменять.
олимпийским чемпионом
Из-за сильного ветра весы
Румынии в гребле на байдарках.
показывали неправильный вес,
В.Д.: «Следующий чемпионат поэтому принесли классические
мира проходил в Югославии. На
весы. Вес лодки был 12 кг и 10
чемпионате мира в Югославии я граммов. Иначе меня бы
занял четвёртое или пятое
дисквалифицировали. На этот
место, так бывает, после
раз, когда я стоял на подиуме,
победы расслабляешься. Затем в исполнили гимн Румынии. Меня
1976 году была Олимпиада в
поздравил председатель
Монреале. Мы снова готовились
Олимпийского комитета Марин
заранее, с учётом климата и
Драгня, и сказал, что я выиграл
температуры в Монреале.
четвёртую золотую
Подготовка проходила на озере
олимпийскую медаль для
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Румынии. Потом провели
антидопинговые анализы. Было
всё хорошо».
Но и опытные гребцы, каким
к Олимпиаде в Монреале уже
был Василе Дыба, иногда
допускают тактические ошибки
на соревнованиях. Василе Дыба
рассказал нам:
«На следующий день была
гонка на 1000 метров, на
которой я допустил ошибку. Я
плыл под седьмым номером,
рядом со мной плыл советский
гребец, он шёл первым. Все
думали, что он и выиграет, но
победил немецкий спортсмен из
Восточной Германии. У меня
лучше всего получалось грести
на дистанции 500 метров, а для
дистанции 1000 метров у меня
не хватало выносливости. Я шёл
за Шапаренко, советским
гребцом, и хотел использовать
водную колею, образованную его
байдаркой. А на последних 300
метрах планировал сделать
рывок, чтобы его обогнать. Но
все остальные гребцы рванули
вперёд так, что мы остались
последними. Он ожидал моего
рывка, а я ожидал его рывка. И
на последних 500 метрах, я
решил плыть самостоятельно. В
конце концов, мне удалось
занять третье место. В
Монреале моя золотая медаль –
была четвёртой высшей
олимпийской наградой для
Румынии, три из которых
завоевала Надя Комэнеч. Когда
мы отправлялись на Олимпиаду
в Монреаль, президент Николае
Чаушеску пообещал
спортсменам подарить за
золотую медаль автомобиль
«Дачия», за серебряную медаль –
«Шкоду», а за бронзовую медаль
– «Трабант». Это было, как
премия. Монреаль стала первой
Олимпиадой, на которой
спортсменов стимулировали за
результаты. Недели через 2
после нашего возвращения
домой, чемпионов и призёров
вызвали в многофункциональный
спортивный зал и там нас
поздравили и наградили.
Олимпийских чемпионов
награждали Орденом труда
первой степени. А Надя Комэнеч
была награждена званием Героя
социалистического труда. И нам
дали по конверту, в котором
были документы на машины».
У каждого великого
спортсмена есть свои сильные и
слабые стороны, своя техника,
свои секреты. Василе Дыба
рассказал:
«У меня был хороший старт
на соревнованиях. Хороший
старт - необходимое условие для
победы. А когда приближаешься
к финишу, есть желание
посмотреть на
соперников, но следует
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смотреть лишь краешком глаза.
Если повернёшь голову, можешь
потерять равновесие и это
скажется на технике гребли. А
ещё годами гребцы наблюдают
друг за другом и знают
возможности каждого, сильные
и слабые стороны: кто как
стартует, у кого и когда
заканчиваются силы. К концу
гонки чувствуешь, что просто
нет сил. И кто способен на
«второе дыхание», тот
вырывается вперёд. Но когда в
конце ты видишь, что кто-то
тебя догоняет - это сильнейший
психологический удар, который
тебя просто парализует».
«НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ»

В

асиле Дыба принимал
участие во многих
чемпионатах мира. Он
вспоминает о чемпионатах мира
в Болгарии и Югославии, а также
об Олимпиаде 1980 года в
Москве.
В.Д.: «В 1977 году чемпионат
мира проходил в Болгарии, в
горах. В горах вода холодная и
мы обычно готовились к
соревнованиям на озере
«Видрару» в горных условиях.
Первое соревнование было на
дистанции 1000 метров. На ней
я легко победил с отрывом в 20
метров. Тогда я находился в
лучшей форме. Один итальянец
мне сказал, что я так «рванул»,
что все соперники сильно от
меня отстали. Он добавил, «мы
все ждали, что ты начнёшь
сдавать на дистанции, чтобы
догнать тебя, но так и не
дождались этого». В Болгарии я
победил на дистанции 500
метров и в предварительных
заездах, и в финале. Но это было
непросто. В каждом заезде 9
дорожек и 9 спортсменов. И
только первые трое проходят
дальше, в полуфинал. Я
участвовал в третьей
полуфинальной группе. По краям,
на первой и девятой дорожке,
слева и справа на первых 25
метрах от старта
расположены маленькие красные
буйки. Если на первых 25 метрах
у кого-то что-то случится с
лодкой или сломается весло, то
гонка начинается заново. Если
ты перешёл эти красные буйки и
что-то произошло с лодкой или
веслом, то ты выбываешь из
гонки. Перед любым
соревнованием, примерно за 30
минут, гребцы разминаются и
на суше, и на воде. А когда
начинается заезд, то позади
спортсменов идут 2 лодки с
судьями. У них есть белый и
красный флаг. Если что-то не
так в заезде и спортсмен
дисквалифицируется, то судьи
показывают красный флаг.

Василе Дыба и Иван Пацайкин

Когда начался заезд, то на
третьем замахе у меня
сломалось весло. Я перевернулся,
вода была очень холодная. Я шёл
по 6 дорожке, возле меня была
лодка с судьями. Они меня
забрали в свою лодку. Я
выкрутил свою мокрую
футболку, но теперь надо было
подобрать другое весло. У
команды каждой страны есть
резервные вёсла. Мне дали другое
весло. Я ещё немного размялся и
начались опять соревнования.
Но я уже потерял форму, и с
трудом прошёл квалификацию.
Это было в 9 утра. А следующая
гонка была в 16:00. Мне сделали
массаж, чтобы разогреть
мышцы. Я выиграл, но эта
победа мне далась очень трудно,
не так, как на дистанции 1000
метров. А после Болгарии,
чемпионат проходил в
Югославии. Там я занял 1-е
место на дистанции 500 метров
и 4 место на дистанции 1000
метров.
После Югославии была
Олимпиада в Москве. Военные
клубы СССР и Румынии
регулярно встречались на
соревнованиях. Советские
спортсмены приезжали в
Румынию на 2–3 недели, и мы
ездили в СССР также на 2–3
недели. Так что я был не впервые
на родине предков. Я ездил в
СССР по 2–3 раза в год и
посетил разные места. В Москве
часто проводились соревнования
перед крупными турнирами.
Победители этих турниров, как
правило, побеждали на
чемпионатах мира и
Олимпиадах. В то время на
спортивном горизонте появился
серьёзный соперник - советский
гребец Владимир Парфенович
родом из Белоруссии. В 1977 году
я его обошёл на дистанции 500
метров. В Москве я вышел в
финал на этой дистанции и плыл
рядом с Парфеновичем. У него
был очень хороший старт, и я
следовал за ним по пятам. Но в

конце гонки меня обогнал
австралиец Джон Сумеджи. У
нас нельзя тренироваться
круглый год из-за погодных
условий, а в Австралии это
возможно, и мы это увидели по
результатам австралийца. В
результате, на Олимпиаде в
Москве на дистанции 500
метров, Парфенович
финишировал первым, Сумеджи
вторым, а я занял третье
место. Следом была гонка на
1000 метров в составе экипажа
четвёрки. В нашей команде
помимо меня были Михай Зафиу,
Ион Джантэ и Никушор Ешану.
Мы шли рядом с немецким
экипажем и ловили их водную
калею. Если бы у нас было ещё
50 метров, то мы бы выиграли,
а так финишировали вторыми.
А может быть и не выиграли
бы, нас могли
дисквалифицировать, так как
весь судейский комитет состоял
из восточногерманских судей. В
результате, первыми были
немцы, вторыми - мы, а
третьими – болгары».
Василе Дыба был успешен и
в личных соревнованиях, и в
командных. Но всё-таки он
предпочитал индивидуальные
гонки.
В.Д.: «Во-первых, чтобы
решить, будет ли спортсмен
грести в одиночку или в команде,
проходит отбор. У нас было
примерно 30 клубов по гребле
только для взрослых. Отборы
проводились в Снагове и длились
иногда по целой неделе. День
гребёшь, день отдыхаешь. Если
ты выигрывал 3 соревнования из
5, тебя допускали к одиночным
соревнованиям. На отборочных
турнирах я выигрывал все 5
гонок. В командных
соревнованиях, когда экипаж
проигрывает, то все друг друга
обвиняют. То есть в команде
возникают разногласия. А если

Василе Дыба
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ты одиночник и проиграл, то
признаёшь это поражение и
тренер его признаёт. Не
удалось, так не удалось, такова
ситуация».
Последняя Олимпиада, в
которой Василе Дыба принимал
участие, прошла в ЛосАнджелесе. Но политика
вмешалась в подготовку к этому
важнейшему для спортсмена
соревнованию.
В.Д.: «Из социалистического
лагеря только Румыния и
Югославия участвовали в
Олимпиаде. Мы и не должны
были поехать в Лос-Анджелес. И
где-то полгода мы даже не
тренировались. Остальные
соцстраны не ехали, и нам
сказали, что и мы не поедем. Так
что мы решили готовиться не к
Олимпиаде, а к национальному
чемпионату, а это совсем другой
уровень. Потом Олимпийский
комитет Румынии принял
решение участвовать в
Олимпиаде. Также решили
поехать и югославы. И мы
начали готовиться на озере
Видрару. Но в гребле на
байдарках если не тренируешься
неделю-две уже теряешь форму,
и потом очень сложно её
восстановить. В Лос-Анджелесе
было очень жарко. Мы вставали
в 3 утра, чтобы отправиться на
озеро, где мы тренировались,
расположенного у океана. В 900–9-30 на озере образовывались
большие волны, и мы не могли
больше тренироваться. Так что
должны были успеть с утра.
Быстро перекусывали и один час
ехали до тренировочной базы.
Это нас сбило с толку. Мы не
высыпались, нам было очень
трудно. На дистанции 500
метров я выиграл первый
полуфинал. Как я уже говорил, во
время гонки нужно следить за
остальными только краем глаза.
Я шёл впереди на дистанции, но
повернул голову. И потерял
время. Я думал, что буду
вторым или третьим, но пришёл
четвёртым. Когда видишь, что
тебя догоняют, руки
становятся как каменными, и
плохо слушаются. Гребёшь, но
как будто стоишь на месте. Я
закончил карьеру 2 года спустя
после последней Олимпиады - в
1986 году. У меня была операция
и я вынужден был оставить
спорт. Потом я работал в
министерстве внутренних дел, а
после вышел на пенсию. Теперь я
живу в деревне Журиловка и
занимаюсь своим хозяйством».
Такие люди – гордость
Румынии и наша гордость. Нас,
русских-липован, не так уж
много, и мы просто обязаны
знать, помнить, и отдавать дань
нашего уважения всем
нашим героям.
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ÇÎÐÈ
70! LA MULyI ANI,
Nichita DANILOV!

N

ichita Danilov s-a
născut pe 7 aprilie
1952, la Climăuţi,
judeţul Suceava. A absolvit clasele
I-VI la Școala Generală din
Climăui, comuna Mușenia, jud.
Suceava, clasele VI–XII - la Liceul
„Mihai Eminescu” din Iaşi (19671971), Şcoala postliceală de
arhitectură Iași (1971-1973),
Facultatea de Ştiinţe Economice
(1974-1978). A fost stagiar la
Studioul cinematografic Buftea,
corector şi redactor la revista
„Convorbiri literare” (1982-1988),
profesor la Liceul „Mihai
Eminescu”, muzeograf la Casa
Memorială „G. Topârceanu” (19881990), director al Teatrului
„Luceafărul” (1991-1992), secretar
general de redacţie la „Dacia
literară” (1992-1993), secretar
literar la Teatrul Naţional „V.
Alecsandri” din Iaşi, redactor-şef la
Editura „Nord-Est”, şef
departament cultură la ziarul
„Monitorul” (1997-2000), consilier
diplomatic pe
probleme de cultură și
presă la Ambasada
României din
Republica Moldova
(1998-2000; șef de
misiune timp de 8 luni
în 1999), director al
Casei de Cultură
„Mihai Ursachi” şi
redactor-şef al revistei
bilingve (româno-ruse)
„Kitej-grad” (martie
2001 – martie 2013).
De pe data de 10
martie 2013 și până în martie 2017
(prin detașare) a fost directoradjunct la Institutul Cultural
Român (ICR) din Chișinău
(Republica Moldova).
● Activitate literară: scriitor,
membru al Uniunii Scriitorilor din

România, membru al
PEN Club European,
autor al volumelor:
● Fântâni
carteziene, poeme,
Editura Junimea,
1980, Premiul
Uniunii Scriitorilor
din România;
● Câmp negru,
poeme, Editura
Cartea
Românească,1982;
● Arlechini la marginea
câmpului, Editura Cartea
Românească, 1985, Premiul
Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi;
● Poezii, Editura Junimea,
1987, Premiul Asociaiei
Scriitorilor din Iaşi;
● Deasupra lucrurilor, neantul,
poeme, Editura Cartea
Românească,1990, Premiul
Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi;
Premiul revistei „Cronica”,
Premiul revistei „Poesis;
● Urechea de cârpă, pamflete,
Editura Boema, 1992;
● Apocalipsa de carton, eseuri,
Editura Institutul European,1995;
● Mirele orb, poeme, 1995,
Premiul Fundaţiei Soros,
Premiul Asociaţiei
Scriitorilor din Iaşi,
Premiul Uniunii
Scriitorilor din
Republica Moldova;

● Nevasta lui Hans, proză,
Editura Moldova, 1996;
● Deasupra lucrurilor neantul /
Au deussus des choses, le neant,
Editura Axa, 1997, ediţie bilingvă
(în traducerea lui Emanoil Marcu);
● Nouă variaţiuni pentru orgă,
poeme, Ed. Polirom, 1999, Premiul
Uniunii Scriitorilor din Republica
Moldova;
● Peisaj cu ziduri şi uşi, poeme,
Editura Augusta, 2000, ediţie
bilingvă română-engleză, în
traducerea prof. Sean Cotter,
Universitatea din Michigan, SUA;
● Suflete la second-hand,
poeme, Editura Vinea, 2000;
● Second Hand Souls, Twin
Spoon Press, Praga, traducere în
limba engleză de Sean Cotter, SUA;
● Nouă variaiuni pentru orgă/
Nine Variations for Organ,
antologie în limba engleză, ediţie
bibliofilă, Olanda;
● Tălpi, roman, Ed. Polirom,
2004, Premiul pentru proză al
Asociaiei Scriitorilor din Iași,
● Ferapont, antologie de
poezie, Ed. Paralela 45, 2005;
● Maşa şi Extraterestrul, Ed.
Polirom, 2005, roman;
● Capete de rând, eseuri şi
portrete literare, Ed. Paralela 45;
● Centura de
castitate, versuri,
Ed. Cartea
Românească, 2007,
Premiul pentru poezie
al Uniunii Scriitorilor,
Marele Premiu pentru
Poezie „Nichita
Stănescu”, 2007,
Premiul pentru literatură
al revistei „Flacăra”;
Premiul de Excelenţă al
Asociaţiei Scriitorilor din
Iaşi, 2007,
Premiul
Academiei,
2009;
● Băutorii de
absint, antologie
de grup, Ed.
Paralela 45,
2007;
● Locomotiva
Noimann,
roman, Ed.
Polirom, 2008,
Marele premiu
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al Revistei Poesis, Premiul pentru
Proză al Revistei „Argeş”, Premiul
Asociaiei Scriitorilor din Iași;
● Ambasadorul invizibil, roman,
Ed. Polirom, 2010, Premiul pentru
cea mai bună carte de proză a
anului acordat de ARIEL, Premiul
Asociaiei Scriitorilor din Iași;
Premiul Asociaiei Scriitorilor din
Iași;
● Imagini de pe strada Kanta,
Ed. Tracus Arte 2011, Premiul
pentru poezie al revistei
„Observator cultural”;
● Portrete fără ramă, Ed.
Tracus Arte București, 2012,
Premiul pentru cea mai bună carte
a anului acordat de Ariel;
● Celălalt Nichita, eseu, Ed.
Tracus Arte, București, 2013;
● Recviem pentru ara pierdută,
Ed. Cartea Românească, 2016.
Premiul USR - Filiala Iași;
● Omul din eprubetă, Ed.
Polirom, 2021, roman;
● De la Caragiale la Urmuz sau
Realitatea în formă de conservă,
eseuri și portrete literare, Ed.
Tracus Arte, București, 2021.
● Simfonia mută, Ed. Polirom,
Iași, 2022;
● Ușile. Maşa şi Extraterestrul,
Editura „C.R.L.R.”, București,
2022, ediie bilingvă româno-rusă.
● În chilia autorului, antologie
de poezie și proză, ediie bilingvă,
româno-rusă, Ed. „C.R.L.R.”,
București, 2022.
Nichita Danilov este prezent cu
texte literare în toate antologiile de
gen din ţară (peste 20 de titluri).
Dintre acestea, menţionăm „O mie
şi una de poezii” editată de
Laurenţiu Ulici, „Poezia română”.
Poeziile sale au fost traduse şi
publicate în diverse reviste din
SUA, Anglia, Cehia, Slovacia,
Franţa, Spania, Letonia, Ungaria,
Italia, Rusia, Ucraina, Serbia,
Estonia etc., sub semnătura unor
traducători de prestigiu, precum:
Adam J. Sorkin, Sean Cotter,
Brenda Walker, Leon Briedis, Lidia
Nasinova, Danilo De Salazar,
Maria Dinescu, Emanoil Marcu etc.
A desfăşurat o intensă activitate
publicistică în cotidianul Ziarul de
Iași (pagina culturală). De asemenea,
a publicat texte literare în aproape
toate revistele din România.
În anul 2004 a fost decorat cu
Ordinul Cavaler al Artelor Clasa
A, ordin oferit de Președinia
României.
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ZORILE

Никита ДАНИЛОВ - 70! С юбилеем!

Н

икита Данилов,
румынский поэт и прозаик,
член Союза писателей
Румынии, Европейского ПЕН-клуба,
родился 7 апреля 1952 года в селе
Климэуць, коммуна Мушеница, уезд
Сучава. В 1971 году закончил лицей
имени Михая Эминеску в Яссах,
после окончания лицея учился в
архитектурной школе, затем в 1978
году получил высшее экономическое
образование. Был стажёром на
киностудии Буфтя, несколько лет корректором и редактором журнала
„Convorbiri literare” («Литературные
беседы»), редактором культурной
страницы газеты „Ziarul de Iași”
(«Ясская газета»), учителем в лицее
им. Михая Эминеску, музейным
работником в Мемориальном
комплексе им. Джордже Топырчану,
директором театра «Лучафэрул»,
ответственным секретарём журнала
„Dacia literară” («Литературная
Дакия»), литературным
консультантом ясского
Национального театра им. Василе
Александри, главным редактором
издательства „Nord-Est” (CeвероВосток). С 1997 по 2000 год был
заведующим отдела культуры газеты
„Monitorul”, советником по культуре
и прессе при Посольстве Румынии в
Республике Молдова и временно
исполняющим обязанности посла.
Затем работал директором Дома
культуры им. Михая Урсаки и
главным редактором двуязычного
(рум./ рус.) журнала «Kitej-grad»
(«Китеж-град»). С 2013 по март 2017
являлся заместителем директора
Института румынской культуры в г.
Кишинёв, Республика Молдова.
Автор многочисленных книг
поэзии и прозы, среди которых:
Fântâni carteziene (Картезианские
фонтаны), 1980 (Премия Союза
писателей Румынии); Câmp negru
(Чёрное поле), 1982; Arlechini la
marginea câmpului (Арлекины на
краю поля), 1985 (Премия
Ассоциации писателей города Яссы);
Poezii (Стихи), 1987 (Премия
Ассоциации писателей города Яссы);
Deasupra lucrurilor, neantul (Над
вещами, небытие) – стихи, 1990
(Премия Ассоциации писателей
города Яссы, Премия журнала
Cronica, Премия журнала Poesis),
Urechea de cârpă (Тряпичное ухо),
1992, Apocalipsa de carton
(Картонный Апокалипсис), 1995,
Mirele orb (Слепой жених), стихи,
1995 (Премия Ассоциации писателей
города Яссы, Премия Союза
писателей Республики Молдова);
Nevasta lui Hans (Жена Ганса),
проза, 1996; Nouă variaţiuni pentru

orgă (Девять вариаций для органа),
стихи, 1999 (Премия Союза
писателей Республики Молдова),
Suflete la second-hand (Души в
секонд-хэнде), стихи, 2000, Tălpi
(Ступни), роман, 2004, (Премия
Ассоциации писателей города Яссы
за прозу), Maşa şi Extraterestrul
(Маша и Инопланетянин), роман,
2005; Centura de castitate (Пояс
целомудрия), стихи, 2007 (Премия
Союза писателей за поэзию, Премия
«Никита Стэнеску» за 2007 год,
Премия за литературу журнала
Flacăra, Премия Академии 2009),
Locomotiva Noimann (Паровоз
Нойман) роман, 2008, (Главный приз
журнала Poesis, Премия Ассоциации
писателей города Яссы),
Ambasadorul invizibil (Невидимый
посол), роман, 2010 (премия ARIEL
за лучшую книгу года в прозе,
Премия Ассоциации писателей
города Яссы), Imagini de pe strada
Kanta (Кадры с улицы Канта), 2011
(Премия за поэзию журнала
Observator/cultural), Portrete fără
ramă (Портреты без рамы), 2012,
(премия ARIEL за лучшую книгу
года), Celălalt Nichita (Другой
Никита), 2013, Recviem pentru %ara
pierdută (Реквием для потерянной
страны), 2016, Omul din eprubetă
(Человек из пробирки), 2021
(Премия за прозу журнала Ateneu),
De la Caragiale la Urmuz sau
realitatea în formă de conservă (От
Караджале до Урмуза или
действительность в форме
консервы), 2021, а в 2022 г. - Simfonia
mută (Немая симфония, изд.
Полиром, Яссы), Ușile. Maşa şi
Extraterestrul (Двери. Маша и
инопланетянин) и În chilia autorului
(В келье у автора) — в бухарестком
издательстве „C.R.L.R.”, и другие.
Опубликован во всех
значительных румынских антологиях
поэзии и прозы (более 20
наименований). Лауреат
многочисленных национальных и
зарубежных премий и дипломов.
Награждён государственным
Орденом Искусств в степени
Кавалера.
Поэзия и проза Никиты Данилова
опубликована в различных изданиях
США, Англии, Чехии, Словакии,
Франции, Испании, Литвы, Венгрии,
Италии, России, Украины, Сербии,
Эстонии и т.д. в переводах Адама
Соркина, Сина Коттера, Бренды
Уокер, Леона Бриедиса, Лидии
Насиновой, Данилы де Салазар,
Марии Динеску, Еманоила Марку и
т.д.
Перевод на русский язык:
А. Феноген
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ÎN ATENyIA ELEVILOR ȘI A
CADRELOR DIDACTICE

O

veste bună pentru
profesori și elevi: a
fost semnat Ordinul de
ministru nr. 5.992/29.12.2021
privind aprobarea listei
competiiilor pe discipline
școlare, sportive și proiecte
educative internaionale și
naionale. Astfel, în Anexa 1 la
OME nr. 5.992/29.12.2021, în
Lista competiiilor internaţionale
pe discipline școlare, sportive și
proiecte educative, desfășurate în
România și în străinătate, la care
participă elevi români, în anul
școlar 2021-2022, au fost incluse
două olimpiade internaionale de
limba rusă, organizate de

disciplinele Limba rusă maternă
și Religie – cult ortodox de rit
vechi (nivel preșcolar, primar,
gimnazial, liceal), precum și
numărul de profesori care predau
aceste discipline în anul școlar în
curs, avem următoarea situaie:
● 1381 de elevi din 7 judee
(Brăila, Botoșani, Ilfov,
Constana, Iași, Suceava și
Tulcea) studiază disciplina Limba
rusă maternă;
● 719 elevi din 5 judee
(Brăila, Constana, Iași, Suceava
și Tulcea) studiază disciplina
Religie – cult ortodox de rit vechi.
Studiul acestor discipline este
asigurat de 47 de cadre didactice

Institutul de Stat de Limba Rusă
„A.S. Pușkin” din Moscova și
Universitatea de Stat din Sankt
Petersburg. La Olimpiadele
internaionale de limba rusă pot
participa elevii care s-au calificat
la Olimpiada de limba rusă
maternă, etapa naională.
Anul acesta școlar, etapa
judeeană a Olimpiadei de Limba
rusă maternă se va desfășura în
data de 19 martie, iar etapa
naională va avea loc în perioada
13-15 mai 2022, în judeul
Tulcea.
De asemenea, dacă situaia
epidemiologică provocată de
pandemia de COVID-19 va
permite, se va desfășura și
Olimpiada Naională de Religie cult ortodox de rit vechi, în
perioada 27-29 mai 2022, la
Brăila, etapa judeeană fiind
programată pentru data de 26
martie a.c.
Potrivit ultimelor statistici
realizate la nivelul Ministerului
Educaiei, în baza datelor
furnizate de către inspectoratele
școlare, privind efectivele de elevi
care studiază în unităile de
învăământ preuniversitar

care predau Limba maternă rusă
și de 13 cadre didactice care
predau Religia – cult ortodox de
rit vechi.
În ciuda condiiilor impuse de
pandemie, cadrele didactice care
predau disciplinele Limba rusă
maternă, Istoria și tradiiile rușilor
lipoveni din România (clasele a
VI-a și a VII-a) și Religie – cult
ortodox de rit vechi s-au adaptat
impresionant de bine, având pe
umerii lor o mare responsabilitate
socială. De aceea, astăzi, mai
mult ca oricând, munca
profesorilor trebuie protejată,
încurajată și susinută, deoarece ei
sunt cei care își pun amprenta în
formarea personalităii elevilor,
transmiându-le cunoștine,
aptitudini, valori.
În sperana că semestrul I al
anului școlar 2021 – 2022 s-a
încheiat cu rezultate bune la
învăătură, vă urez ca în semestrul
al II-lea să fie și mai bune, iar
școlile în care învăai sau predai
să abordeze o relaie triadică elevprofesor-părinte, dacă nu unică,
cel puin specială!
Prof. Livia NECULAI,
Expert MEN

ÇÎÐÈ
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Antologia jubiliară „În chilia
autorului”, care cuprinde poezie și
proză scurtă de Nichita Danilov,
ediie româno-rusă, apare cu
sprijinul financiar al Comunităii
Rușilor Lipoveni din România, la
editura „C.R.L.R.” din București
(redactor de carte: Svetlana
Moldovan, redactor-șef „Zorile”;
traducere în limba rusă: Veaceslav
Samoșkin, Miroslava Metliaeva,
Svetlana Negru; tehnoredactare și
copertă: Leonard Lunguleac).
Nichita DANILOV

A

tomi şi conştiinţă?
Posedă adică atomul
conştiinţă? Este capabil
el să perceapă propria sa existenţă?
În univers legile sunt clare.
Totul pare programat dinainte. Nu
numai omul, materia sensibilă, ci şi
toată creaţia. Şi însuşi Demiurgul
ce este altceva decât produsul
propriului său eu, creator de lumi şi
de fiinţe?
Nu putem vedea decât ceea ce
ne permite codul nostru genetic.
Nimic mai mult. Lumea simţurilor
noastre este limitată.
Urechea aude doar o parte din
sunete. Mirosul nostru nu distinge
decât anumite nuanţe. Suntem
zidiţi în noi înşine şi avem fiecare
câte o porţiune de realitate pe care
o putem privi printre gratii. Lumea
de dincolo de noi este percepută şi
analizată după criterii preexistente.
Unii ciberneticieni privesc cu
un ochi rece actul creator, în care
nu văd nimic miraculos. Ei susţin
că totul este calculat de maşina
socială, care are drept produs
societatea şi conştiinţa umană.
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ÎN CHILIA AUTORULUI
Această maşină este, la rândul ei,
rezultatul unui cumul de generaţii
şi destine, iar conştiinţa un rezultat
al lor. Dinainte au fost programaţi
şi Shakespeare, şi Dante şi toată
opera lor.
Ideea unui savant care spune că,
dacă timp de un milion de ani, un
milion de maimuţe ar bate la
maşina de scris, zi şi noapte, fără
întrerupere, prin hazard există
posibilitatea să rescrie, rând cu
rând, literă cu literă, Hamlet-ul
shakespearian, nu pare să fie doar o
simplă butadă. E o combinaţie
posibilă.
Trebuie să ţinem însă cont şi de
teoria evoluţionistă, care ne spune
că, dacă un milion de maimuţe ar
lucra un milion de ani la o maşină
de scris, ceea ce pentru timpul
nostru biologic nu e nici mult, dar
nici puţin, o parte din ele, prin
selecţie repetată, după n şi n
generaţii, s-ar transforma din
maimuţe în fiinţe raţionale.
Teoria savantului demonstrează,
printre altele, şi superioritatea
speciei umane: maimuţelor le-ar
trebui un milion de ani, pe când
Hamlet a fost scrisă de un singur
om şi într-un interval de timp scurt,
infim faţă de timpul cosmic.
Da, vor spune savanţii, aşa este.
Nu trebuie însă să uitaţi că opera,
chiar dacă a fost scrisă de un singur
individ şi într-un interval de timp
infim, ea este un produs social,
rezultatul unor secole întregi de
istorie. Shakespeare a fost doar un
simplu instrument, opera sa fiind
prefigurată în empireu, în spaţiul
de deasupra sa.

L

Şi atunci care a fost rolul său,
de simplu receptor?
Să lăsăm hazardului aceste
întrebări şi să coborâm la creaţie.
Ce este poezia? Ce este imaginea
poetică? Cum ajunge să perceapă
poetul acea lume de imagini care
pluteşte undeva departe de el?
Să luăm un exemplu. Să ne
închipuim că avem în mijlocul unui
câmp nesfârşit o maşină de scris.
Pe clapele acestei maşini am
presărat grăunţe. Păsările vin din
toate cele patru colţuri ale lumii şi
se înfruptă din ele. Fiecare pasăre,
ciugulind un grăunte, apasă şi clapa
care desemnează o literă: a sau b
sau c. Păsările ciugulesc de pe
clape un milion, două milioane, un
număr infinit de ani; ce cântec oare
ar putea naşte ciocurile lor mici şi
flămânde care, cu fiecare bob de
grâu, scriu şi o literă pe o filă de
carte?
Ar fi acest poem mai minunat
decât în revărsatul de zori un
cântec de pasăre?
Dacă poezia se naşte spontan,
ce nevoie avem de atâtea teorii şi
calcule?
Poezia merge mai departe decât
matematica! Ea e mai complexă
decât orice teoremă.
Desigur că gândul nostru e
pueril şi imaginaţia poetului nu e
departe de imaginaţia copilului
care stă la fereastră şi visează cu
ochii deschişi la o lume pe care
simţurile sale n-au cunoscut-o încă.
Dacă suntem într-adevăr
programaţi, după care program
visează copilul? Ce reminiscenţe
bântuie prin visurile sale? Care e

a începutul anului în curs, la editura
Polirom din Iași, a apărut volumul de
nuvele și povestiri „Simfonia mută”
de Nichita Danilov.
Editura Polirom a semnalat că „Realismul
magic al nuvelelor și povestirilor din „Simfonia
mută”, potopit câteodată de note de fantastic și
absurd, nu se desfășoară nicio clipă în gol: el are
întotdeauna o acoperire psihologică și, de ce nu,
mitologică. Importante nu sunt atât întâmplările,
cât atmosfera și, mai cu seamă, mulimea
personajelor ce bântuie paginile cării. Ele vor
rămâne mult timp în memoria cititorului fiindcă
o parte din acestea sunt, de fapt, arhetipuri. De
aici și nota de fantastic, precum și grotescul sau
umorul absurd. Izvorând din inconștient, ele
parcă vin din interiorul peșterii lui Platon,
contaminând și transfigurând prin trăirile lor

lumea pe care a pierdut-o prin
naştere? Există oare o lume dincolo
de noi, din care venim şi în care ne
întoarcem?
Şi ce este oare altceva sufletul
decât o colivie goală prin care
pătrunde duhul creaţiunii? E nevoie
ca această cuşcă să adăpostească şi
o maşină de scris?
Între ceea ce există şi ceea ce nu
va exista nicicând, sufletul se află
la răscruce de drumuri: cerurile sau închis şi neantul îl respinge.
Căci ceea ce animă trupul se află
dincolo de materia vieţii.
S-ar putea ca o parte din
rămăşiţele noastre nepământeşti –
există şi acestea – să fi rămas
dincolo: nu venim cu totul aici,
după cum nu venim nici pentru
totdeauna. O parte din materia
noastră sensibilă a rămas dincolo,
în nefiinţă, în nonexistenţă: mulţi
dintre noi au acolo mai multă
substanţă, alţii mai puţină; cu toţii
însă posedăm un anumit procent
din ceea ce suntem cu adevărat noi
înşine, din ceea ce am fost înainte
de a fi.
Acea materie sensibilă şi
inexistentă ne vorbeşte prin somn,
ne trimite semne, ne cheamă spre
ea, ne atrage cu forţa unui vârtej.
Chemările sunt când mai slabe,
când mai puternice. Când mai
calme, când mai acute, şi cu cât
devin mai neliniştitoare, mai greu
de respins, cu atât cuvintele noastre
sunt mai adânci.
Cu alte cuvinte, cu cât am lăsat
dincolo mai mult din noi, cu atât
cunoaşterea noastră e mai profundă.
Poezia nu ne salvează de
tentaţia neantului, ea însă este
singura limbă pe care o
vorbeşte sufletul.



tulburi contingentul.
Cadrul e cât se poate de real sau chiar
hiperreal pe alocuri, recognoscibil în multe
pagini, personajele însă, în ciuda conturului lor
realizat cu precizie aproape chirurgicală, par
scăpate de la balamuc, având aerul unor năluci
proaspăt ieșite pe poarta propriului infern
existenial. Ironică uneori, neașteptat de tragică
alteori, „Simfonia mută” este tocmai cea care,
paradoxal, dă glas celor mai ascunse gânduri și
sentimente ale fiecăruia dintre noi, iar glasurile
care răzbat dinăuntrul ei nu sunt altceva decât
expresii vii ale tumultului nostru interior ce ne
bulversează, adesea, conștiina. În acest sens,
fiecare povestire este, mai mult decât orice
altceva, o oglindă când limpede, când dureros de
contorsionată a existenei noastre în lume”.
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ZORILE

Юбилейная антология «В келье у
автора», содержащее стихи и
повести Никиты Данилова,
выходит в свет в Бухарестском
издательстве „C.R.L.R.” при
финансовой поддержке Общины
русских-липован Румынии
(редактор: Светлана Молдован,
главный редактор ежемесячника
«Zorile»/ «Зори»; перевод
стихотворений и приложения на
русский язык: Вячеслав
Самошкин; перевод повестей на
русский язык: Светлана Негру и
Мирослава Метляева).

В КЕЛЬЕ
У АВТОРА

Никита ДАНИЛОВ

А

томы и сознание? То
есть обладает ли атом
сознанием? Способен
ли он воспринимать
собственное существование?
Во Вселенной законы ясны.
Всё кажется
запрограммированным заранее.
Не только человек – материя,
обладающая чувствами, но и всё
творение. И сам Демиург – есть
ли он что-то иное, чем своё
собственное произведение, или
это я, творец миров и существ?
Мы можем видеть только то,
что позволяет нам наш
генетический код. И ничего
больше. Мир наших чувств
ограничён.
Ухо слышит только часть
звуков. Наше обояние различает
только определённые нюансы.
Мы заключены в нас самих, и у
каждого из нас имеется своя
порция действительности, на
которую мы можем смотреть как
сквозь решётку. Мир вне нас
воспронимается и
рассматривается по критериям
того, что существует до нас.
Некоторые специалисты по
кибернетике смотрят
совершенно спокойно на акт
творения, в котором не видят
ничего чудотворного. Они
утверждают, что все рассчитано
социальной машиной,
продуктом которой являются
человеческое общество и
сознание. Эта машина, в свою
очередь, есть результат
сложения поколений и судеб, а
сознание – производное от них.
И Шекспир, и Данте, и всё их
творчество были

спрограмированы заранее.
Идея одного учёного о том,
что если бы в течение миллиона
лет миллион обезъян стучали на
пишущих машинках и днём и
ночью без перерыва, то не
исключено, что по счастливой
случайности был бы
воспроизведён строчка за
строчкой, слово за словом
шекспировский Гамлет, кажется, не является простой
шуткой. Эта комбинация
возможна.
Мы должны, однако,
учитывать и эволюционистскую
теорию, которая говорит нам,
что если бы миллион обезьян
работали на пишущих
машинках в течение миллиона
лет, что для нашего
биологического времени не
означает ни много, ни мало,
часть из них благодаря
повторной селекции через n и n
поколений превратились бы из
обезьян в разумные существа.
Теория учёного
демонстрирует, между прочим,
и превосходство человеческого
вида: обезьянам понадобился
бы миллион лет, тогда как
Гамлет был написан однимединственным человеком в
короткий отрезок времени,
ничтожный по сравнению с
космическим временем.
Да, скажут учёные, это
верно. Не следует всё же
забывать, что произведение,
пусть даже оно было написано
одним человеком и за
ничтожный промежуток
времени, является социальным
продуктом, результатом целых
веков истории. Шекспир был

только простым инструментом,
его творения будучи
предначертаны в эмпиреях, в
пространстве, находящемся
превыше него.
И тогда какова была его роль
– простого восприемника?
Но оставим эти вопросы
сфере непредвиденных
обстоятельств и обратимся к
творчеству. Что такое поэзия?
Что такое поэтическое
воображение? Как приходит
поэт к тому, чтобы
воспринимать мир образов,
который витает где-то далеко от
него?
Возьмём пример.
Представим себе, что посреди
бескрайнего поля стоит
пишущая машинка. На клавиши
этой машинки мы посыпали
зёрна. Слетаются птицы со всех
концов света и начинают ими
насыщаться. Каждая птица,
клюя зёрнышко, нажимает и на
клавишу, которая обозначает
какую-то букву: а или b или c.
Птицы клюют с клавишей
миллион, два миллиона,
бесконечное число лет; какую
же песню могли бы породить их
маленькие и голодные клювы,
которые с каждым зёрнышком
пшеницы вписывают и букву на
странице книги?
Была бы эта поэма более
чудесной, чем песня птицы на
ранней заре?
Если поэзия рождается
спонтанно, то какая нам нужда в
стольких теориях и подсчётах?
Поэзия идёт дальше, чем
математика! Она сложнее любой
теоремы.
Конечно же, наша мысль по-

15
мальчишески наивна и
воображение поэта не далеко
ушло от воображения ребёнка,
который стоит у окна и мечтает
с открытыми глазами о мире,
который его чувства ещё не
знали. Если мы действительно
запрограммированы, по какой
программе мечтает ребёнок?
Какие реминисценции
пронизывают его мечты? Каков
мир, который он потерял,
родившись? Существует ли мир
вне нас – откуда мы приходим и
куда возвращаемся?
И чем иным является душа,
как не пустой клеткой, в
которую проникает дух
творения? Нужно ли, чтобы эта
клетка ютила и пишущую
машинку?
Между тем, что существует и
что не будет существовать
никогда, душа находится на
перекрёстке дорог: небеса
затворились, а небытие её
отвергает. Потому что то, что
одухотворяет тело, находится
вне материи жизни.
Может так быть, что наши
неземные останки существуют и
они остались там: мы приходим
сюда не целиком, как не
приходим и навсегда. Часть
нашей чувствительной материи
осталась там, в небытии, в
несуществовании: у многих из
нас там больше субстанции, у
других меньше; но все мы
обладаем определённым
процентом того, чем мы сами
поистине являемся, чем мы
были до того, как быть.
Та чувствительная и
несуществующая материя
говорит с нами через сны,
посылает нам знаки, зовёт нас к
себе, затягивает нас с силой
водоворота. Зовы бывают когда
слабее, когда сильнее. Когда
спокойнее, когда резче, и чем
беспокойнее, чем более
навязчивыми они становятся,
тем глубже звучат наши слова.
Иначе говоря, чем больше из
самих себя мы оставили там,
тем глубже наше познание.
Поэзия не спасает нас от
соблазна небытия, но она
единственный язык, на котором
говорит душа.
Перевод на русский язык:
В. Самошкин
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МЕЖДУ АБСУРДОМ И ИСКУШЕНИЕМ

Р

оман известного
румынского поэта и
прозаика Никиты
Данилова «Маша и
Инопланетянин» вышел в свет в
Ясском издательстве «Polirom» в
2005 году. Причудливое сочетание
традиционного реалистического
повествования с бесчисленными
литературными изыскамиэкспериментами эпохи
постмодернизма с её калейдоскопическим соотнесением к
актуализированным текстам и
идеям предшественников и…
отторжением от них сразу же
привлекло к себе внимание
ведущих литературных критиков
Румынии.
Если образно представить себе
мир, возникающий перед
читателем в романе, то он
напоминает переливающееся
сферическое тело космического
порядка, на поверхности
которого, как на своеобразном
экране, время от времени, видны
очертания неких фигур и
пространств. При ближайшем
рассмотрении они обретают
вполне реальные черты и
притягивают к себе наблюдателя,
превращаемого в свидетеля/
соучастника, чтобы затем
рассеяться, как дым, и уступить
место другим персонажам,
независимо от
последовательности
повествования. Однако этот,
казалось бы, хаос имеет довольно
устойчивую ось, которая тоже
неоднозначна, ибо ощутима
своим движением, смещающим
пространственные и временные
слои, и, по мере приближения к
реальной тверди, внешняя сфера
сменяется на многочисленные
внутренние, преображая частное
во всеобщее, и наоборот.
Центр притяжения этого

литературного организма –
диалог, каждое слово в котором
становится кирпичиком
создающегося и изменяющегося,
творимого авторским
воображением мироздания.
Равновесие между абсурдом и
рациональностью концентрирует
в себе столько же силы, сколько и
сомнения. Диалог чередуется и в
то же время сливается с
монологом, расширяющим круг
действующих лиц и временное
пространство.
Захватывающий напряжённым
столкновением разных миров и
мироощущений, этот диалог
происходит между деревенской
женщиной Машей из
старообрядческого румынского
села Родина с уставшим от
вечности пришельцем,
заглянувшим сюда из иной
галактики. Происходит непростая
попытка стыковки двух
нравственных систем,
переходящая по ходу действия в
своеобразный поединок, причина
которого в противостоянии
естественного человека
повсеместной цивилизационной и
социально-технократической
насильственной «эволюции».
Этот диалог может
восприниматься по-разному. В
нём можно усмотреть
взаимодействие мужского начала
и женского в их непредсказуемых
социально-исторических
трансформациях. Он может
предстать ареной сражения
сакральных основ с
прагматическим потаканием
человеческим слабостям,
ведущим к духовному и
физическому порабощению.
Проглядывает в нём и проблема
космического одиночества,
заставляющая личность
смириться и отступить от
извечных ценностей под
давлением чуждых законов,
превращающих в прах любую
индивидуальность…
Было бы очень просто найти в
«Маше и инопланетянине» точки
соприкосновения с «Мастером и
Маргаритой» М. Булгакова,
включая и договор Фауста с
дьяволом, если рефлекторно
следовать моде поисков сходства
и сравнения. И всё же это далеко
не так. К декодировке «Маши»
ведёт множество путей, одним из
которых, как нам кажется,
является включение Даниловым в
философскую и религиозную
основу романа мифо-архаической

составляющей, выверенной им с
ювелирной дотошностью,
вопреки явно игровой (вплоть до
бурлеска) авторской
гиперболизации и
метафоризации, на что указывает
и румынский критик Валерия
Манта Тайкуту.
Судьба села Родина,
постепенно становящегося
центром повествования, сходна с
судьбой современного
человечества. Это патриархальное,
если не сказать первобытное
поселение, ярким представителем
которого является бабуля Татьяна,
сохранилось, вероятнее всего,
между жизнью и смертью, а не
между двумя социальными
системами, традиционным
бытием со своими циклически
повторяемыми ритуалами
(возделыванием земли,
разведением животных,
рождениями, крещениями,
похоронами) и фантастическим
восприятием вселенной, до
предела упрощенным детьми.
Воспоминания Маши – это
минироманы в романе с
включением архетипальных
мотивов с символическими
персонажами, переходящими из
поколения в поколение, и
гротескных эротических виденийсцен с участием женщины и
мужчины, явившегося из иной
галактики для устранения её
одиночества и нереализованных
желаний.
Столкновение представлений о
Боге и Дьяволе пронизывают весь
роман. Чем же искушает
современный Мефисто женщину?
«Всегда, - пробормотал сквозь
сон Инопланетянин,
растянувшись на лавке, Нечистый искушает человека
истиной, свободой, Высшей
любовью, и всегда человек даёт
возможность обмануть себя».
«Я твой Бог», - торжественно
произносит бомжеватого вида
Инопланетянин, вызывая в Маше
противоречивые чувства,
свидетельствующие о её
готовности поддаться искушению.
Эпиграф из Гераклита «Мы не
бываем дважды одним и тем же
существом, мы не окунаемся
дважды в одну и ту же речную
воду, потому что в момент, когда
мы касаемся рукой какой-либо
вещи, она прекращает быть тем,
чем была…» даёт понять
неустойчивость Маши, история
которой обретает притчевое
звучание. Почва к этому уже

подготовлена предыдущими
поколениями, о чём имеется знак
на челе героини, который она
прикрывает прядью волос. Всякое
воздействие социальных и
технократических инноваций на
традиционный, архаичный мир
сопровождается гротескным
явлением Крысы с двенадцатью
крысятами, олицетворяющими
перевёртыш Тайной вечери, как
очередное, приспособленное к
новым условиям, толкование
Священного Писания. Заклинание
Пришельца «Я твой Бог» повторение известного феномена
подмены божественной
инстанции силой власти.
Роман «Маша и
Инопланетянин», приходящий
ныне к русскому читателю
вызывает чувства, которые не так
часто случается пережить при
чтении современной литературы.
При всей его занимательности, он
является одним из самых
тревожащих душу литературных
произведений современности.
Роман, действие которого
ограничено всего двумя днями,
обретает контуры притчи, в
которой драматично и
одновременно с элементами
гротеска, представлена борьба
между светом и тьмой в
мятущейся душе, со всеми
страхами, преследующими
человека на всем протяжении его
земного существования. Остро
поставлены вопросы жизни,
смерти, веры, любви,
противостояния поистине
дьявольским искушениям. Кто
останется победителем в этом
поединке слов-снов?
Грядущий Апокалипсис по
Никите Данилову – это смерть
всего хорошего и плохого в
человеке и воскрешение
бесконечного, не оставляющего
почти никакой надежды, зла,
потому что во чреве Маши
«… округлом, как тыква и полном
формул, цифр, треугольников,
шестиугольников и других
абстракций, толкая друг друга
козьими рожками и живо
перебирая копытцами, новый
Адам и новая Ева готовились
появиться на свет, в этот новый,
новый, новый мир...».
Мирослава Метляева,
член СП Молдовы и Румынии,
член Международного ПЕН-клуба
(из Предисловия к двуязычному
выпуску книги „Двери. Маша и
Инопланетянин”, издательство
„C.R.L.R”, Бухарест, 2022 г.).
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omanul lui Nichita Danilov Mașa și
extraterestrul a fost publicat la Editura
Polirom din Iași în anul 2005, de atunci,
iată, au trecut deja atâia ani, dar cartea lui păstrează
în paginile sale prospeimea de altădată. Recitită azi,
în contextul pandemiei, Mașa și extraterestrul e mai
incitantă ca oricând. Îmbinarea bizară dintre
naraiunea tradiională realistă și nenumăratele
căutări literare insolite, specifice epocii
postmodernismului, căutări care fac adesea trimitere
la corelaia caleidoscopică cu textele și ideile
actualizate ale predecesorilor săi, pe care scrisul său
îi aduce la suprafaă, când într-un context
crepuscular, când într-unul ironic, au făcut ca
interpretarea romanului să poată fi privită din mai
multe unghiuri, în funcie de lumina care cade
asupra ei.
Lumea pe care o descoperă cititorul în roman
seamănă cu un corp sferic de sorginte cosmică, pe a
cărui suprafaă apar din când în când, ca pe un ecran,
contururi și figuri cu irizări multiple. La o examinare
mai atentă, ele capătă trăsături destul de reale și atrag
observatorul, care se transformă într-un martor cheie,
pentru a se risipi apoi ca fumul și a face loc altor
personaje, la fel de vii și la fel de bizare, ce
punctează și ramifică mereu succesiunea scenelor
narate, creând un adevărat labirint vizionar de esenă
aproape borgesiană. Acest haos aparent se sprijină
totuși pe o axă destul de stabilă, dar la fel de
ambiguă, care se face simită prin mișcarea sa,
amestecând straturile spaiale și temporale între ele
fără însă a pierde sensul parabolic, ci am spune,
dimpotrivă. Pe măsura apropierii de firmamentul
real, locul sferei exterioare îl iau numeroase sfere
interioare, particularul transformându-se în universal,
iar universul mare în universul mic, și invers.
Centrul de atracie al acestui organism literar este
dialogul, în care fiecare cuvânt devine o cărămidă a
universului aflat într-o continuă cristalizare și
schimbare, născut și crescut până la halucinaie din
imaginaia autorului. Echilibrul dintre absurd și
raionalitate implică la fel de multă foră de
persuasiune ca și îndoielile malefice ce punctează
scriitura. Dialogul alternează și, în același timp, se
îmbină cu monologul, lărgind cercul personajelor
atât din punct de vedere psihologic, cât și temporar,
spaial.
Captivant prin coliziunea dintre diferite lumi și
viziuni asupra realităii, dialogul se poartă între
Mașa, o femeie simplă de la ară din satul Rodina,
locuit, pare-se, de pravoslavnici de stil vechi, și un
extraterestru obosit de eternitate, venit într-o scurtă
vizită dintr-o altă galaxie, având aerul unui tractorist
sau mai degrabă al unui prizonier abia scăpat de la
GULAG. Are loc o încercare dificilă de a conecta
două sisteme morale antagonice, încercare care, pe
parcursul aciunii, se transformă într-un fel de duel
sau, mai degrabă, balet mefistofelic. Motivul acestei
confruntări îl reprezintă opoziia omului primordial,
obișnuit să-și trăiască viaa din generaie în generaie
într-un mediu și după cutume înrădăcinate de
veacuri, faă de ispita venită din partea unei entităi
sau a unui spirit ce pare să aibă toate datele și
însemnele Anticristului.
Dialogul din roman poate fi perceput în moduri
diferite. El ar putea fi interpretat ca o interaciune
dintre principiul masculin și principiul feminin în
nenumăratele și imprevizibilele sale transformări
socio-istorice, în opoziie cu cele ancestrale. Sau
poate reprezenta arena bătăliei dintre fundamentele
sacre și indulgena pragmatică a slăbiciunilor umane,
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care pot duce în cele din urmă – și asta o simte Mașa
- la o înrobire și o perturbare atât spirituală, cât și
fizică, a omului faă de forele nevăzute ale răului.
Totodată, se face simită și problema singurătăii
cosmice, care constrânge entitatea umană să se
resemneze și să se îndepărteze de valorile ancestrale
ale speciei sale, atunci când aceasta intră în contact
cu alte entităi bizare ce funcionează după legi
mereu întoarse pe dos, ce prefac orice trăire și orice
realitate în scrum…
Dacă ne-am lua după moda căutării asemănărilor
și a comparaiilor, am găsi foarte ușor în Mașa și
extraterestrul puncte de legătură cu romanul
Maestrul și Margareta al lui M. Bulgakov, inclusiv
pactul lui Faust cu diavolul. Totuși aici lucrurile nu
stau nici pe departe așa. Romanul lui Nichita
Danilov poate fi decodat în multe feluri, unul dintre
ele ar fi, în opinia noastră, următorul: Danilov
include în fundamentul filozofic și religios al
romanului o componentă mitologică arhaică, ajustată
cu meticulozitate de bijutier, în ciuda hiperbolizării și
a metaforizării auctoriale, în mod evident ludice
(avem de-a face uneori cu un ludic până la burlesc),
conferind cării sale toate datele unei adevărate
epopei moderne.
Soarta satului Rodina, devenit treptat centrul
naraiunii, este similară cu soarta omenirii întregi.
Această localitate patriarhală, dacă nu chiar
primitivă, reprezentată de babulea Tatiana, un
personaj arhetipal, de-a dreptul fabulos, este situată,
nu între două sisteme reale antagonice - existena
tradiională cu ritualurile sale ciclice (cultivarea
pământului, creșterea animalelor, nașteri, botezuri,
înmormântări) și reprezentarea unei lumi paralele,
construită după alte legi, unde totul devine posibil -,
ci undeva într-un spaiu pe cât de demonic, pe atât de
naiv, scos parcă din visele copilăriei, aflat la grania
dintre viaă și moarte.
Amintirile Mașei reprezintă mini-romane în
roman și includ anumite motive arhetipale și
personaje simbolice care trec din generaie în
generaie, cu viziuni erotice grotești - scene care
implică relaia dintre o femeie și un bărbat venit
dintr-o altă galaxie pentru a o elibera de singurătate

Miroslava Metliaeva

și de dorinele neîmplinite.
Concepiile antagonice despre Dumnezeu și
diavol traversează întregul roman. Dar iată ce o
ispitește pe femeie acest Mefisto postmodern:
„întotdeauna, bolborosi prin somn Extraterestrul,
răsucindu-se pe laviă, Necuratul îl ispitește pe om
cu adevărul, cu libertatea, cu dragostea supremă şi
întotdeauna omul se lasă dus de nas”. Adevărul său
nu este însă și adevărul Mașei, de aceea femeia îl
respinge, deși în mod malefic e atrasă de el.
„Eu sunt Dumnezeul tău”, rostește la un moment
dat Anticristul, stârnind în Mașa sentimente
contradictorii, care indică dorina ei de a ceda ispitei,
căzând în plasa sa. Epigraful din Heraclit „Noi nu
suntem de două ori aceeași fiină, noi nu ne scăldăm
de două ori în aceeași apă din fluviu, căci în
momentul când punem mâna pe un lucru, el
încetează de-a mai fi ceea ce era...“ este un indiciu al
labilităii Mașei, a cărei poveste dobândește valene
de parabolă mitică și mistică. Generaiile anterioare
au pregătit terenul pentru aceasta, și de aceea
personajul are un semn în frunte, pe care îl acoperă
cu o șuviă de păr. Orice impact al inovaiilor sociale
și tehnologice asupra lumii tradiionale, arhaice este
însoit de apariia grotescă a unui șobolan cu
doisprezece pui, personificând Cina cea de taină
inversată, ca o altă interpretare a Sfintei Scripturi,
adaptată noilor condiii. Incantaia Extraterestrului
„Eu sunt Dumnezeul tău” repetă un fenomen binecunoscut - substituirea instanei divine cu una
derizorie.
Lectura literaturii moderne trezește rareori
sentimente asemănătoare celor stârnite de romanul
„Mașa și extraterestrul” al lui Nichita Danilov. Pe
cât de captivant, pe atât de insolit, plin de imagini și
idei, romanul lui Nichita Danilov reprezintă una
dintre cele mai tulburătoare opere literare ale
contemporaneităii. Aciunea sa, limitată la doar două
zile, capătă contururi de parabolă, unde lupta dintre
lumină și întuneric, dintre forele oarbe ale binelui și
cele ale răului, este prezentată într-un joc unde drama
și ironia se îmbină într-un mod armonios, conferind
textului atâta spontaneitate și naturalee, încât până și
cele mai sumbre rânduri ale sale nu reprezintă
altceva decât tristeea și bucuria de a fi.
Închei spunând că, în viziunea lui Nichita
Danilov Apocalipsa reprezintă, în ciuda prospeimii
și fericirii pe care i-o conferă scrisul său, moartea a
tot ce este bun și rău în om și învierea unei lumi
infinit mai crude din lăuntrul său, o lume a cărei
evoluie nu lasă aproape nicio sperană pentru noi, și
asta pentru că în pântecele Mașei, „rotund ca un
dovleac, plin de formule, cifre, triunghiuri,
hexagoane şi alte abstraciuni, încurcându-și unul în
altul corniele de ied, noul Adam şi noua Evă,
mișcând din copite, se pregăteau să iasă la lumină,
într-o nouă lume...”
O lume tot a noastră, făcută însă după chipul și
asemănarea Aticristului, adică a viitorului ce vine ca
o avalanșă peste noi.
Miroslava Metliaeva,
membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova și
România, membră a PEN-Club Internaional (Din
Prefaa la ediia bilingvă „Ușile. Mașa și
extraterestrul / Маша и Инопланетянин”, Editura
„C.R.L.R.”, București, 2022).
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EXODUL
Nichita DANILOV
Atunci când umbra primilor călăreţi
apărea ondulându-se pe deal şi
veneau
vremuri de bejenie,
ne sculam în toiul nopţii,
stingeam focurile,
ne strângeam lucrurile
şi, într-o linişte deplină,
o luam din loc, târându-ne paşii
prin iarba umedă
sau prin zăpada ce tocmai
începea să se aştearnă din cer.
Şi primul lucru de care aveam
grijă
erau clopotele. Două clopote mari,
că puteai întoarce carul în ele,
şi alte şapte ceva mai mici,
dar care scoteau un dangăt
atât de plăcut, încât ne
îmbălsămau
cu sunetele lor molcome, dulci,
inimile.
Fie vara, fie iarna,
le aşezam pe sănii
şi porneam în exod
târându-ne paşii prin pulberea
drumului, albită de razele reci
ale lunii,
sau prin zăpada proaspăt căzută
în care ni se înfundau paşii
ca într-o pâclă moale;
aşezam clopotele pe sănii
umplându-le cu saci de grâu, de
ovăz sau de făină,
astfel încât bătaia limbii lor
să nu ne trădeze.
Ne înhămam apoi noi înşine la ele,
legând curele şi frânghii peste
grumazuri;
trăgeau la jug bărbaţii,
dar şi femeile, în urmă
veneau bătrânii şi copiii
înhămaţi la sănii mai mici,
încărcate cu icoane, cu prapuri, cu
cărţi sfinte
şi tot felul de odăjdii,
în urma noastră se ţineau
orătăniile
cu ciocurile înfundate în cârpe;
cârduri de raţe, de găini şi de gâşte,
apoi turma de capre şi turma de oi,
câinii şi pisicile legate cu cârpe
la bot;
după ce treceam de un deal,
unii dintre noi făceau drumul
îndărăt,
ca să măture urmele trecerii noastre
dinaintea iscoadelor;
nu aveam nici cai, nici boi,
nici alte animale de tracţiune,
ci doar un asin bătrân şi orb,
care ne servea drept călăuză.
...Dumnezeu ne dădea atâta putere,
încât dacă la pornire
ne înhămam câte douăzeci, treizeci
la un clopot aburcat pe o sanie,
după primul deal şi prima vale,

simţeam în sufletul nostru
atâta credinţă şi atâta putere,
încât povara ni se părea a fi
foarte uşoară:
acum sania o puteau trage
două sau trei perechi de picioare,
sau chiar un singur om,
bărbat sau femeie;
noi mergeam în urma lui
şi cântam îmbătaţi de bucurie
Osana.
Şi, după zile şi nopţi întregi
de mers, când ajungeam
într-un loc potrivit, ferit de
primejdii,
ne trăgeam mai întâi sufletul,
apoi cufundam clopotele
în apele râului – o groază de peşti
se învârteau în jurul limbilor lor,
copiii încercau să-i prindă cu mâna –,
în timp ce noi, deja întremaţi,
ne apucam să înălţăm, din ramuri,
frunze, paie şi lut
un lăcaş nu mai înalt decât un stat
de om
în care să aducem cântări de laudă
Domnului...
În jurul lui, construiam din
pământ,
asemenea termitelor, locuinţe
rotunde,
pe care unii le asemănau cu nişte
muşuroaie de cârtiţă sau de furnici,
dar pe care noi, în sufletul nostru,
le vedeam ca pe nişte
clopote de lut, menite să ne
adăpostească
de furia vrăjmaşului celui văzut şi
a celui nevăzut...
Înarmaţi până-n dinţi, prigonitorii
noştri
ne smulgeau limbile,
dar ele precum cozile unor şopârle
creşteau la loc;
ne tăiau degetele de la mâna
dreaptă,
le aruncau în biserici grămezi
şi le dădeau foc, dar degetele se
ridicau din flăcări
ca nişte cruci luminoase... Secole
la rând,
pentru credinţa noastră străbună,
am îndurat o cruntă prigoană:
ne-a prigonit însăşi Patria mamă.
Am plecat cât mai departe de
fruntariile ei:
pretutindeni însă am fost
urmăriţi de blestem. La scurt timp
după ce ne aşezam într-un loc,
lărgindu-şi hotarele, Patria mumă
ne prindea din nou în mrejele ei,
şi atunci, pescuind clopotele din
râul
sau din lacul în care le cufundasem,
porneam într-un alt, mereu un alt
exil.
Dimineaţa suflând dintr-o trâmbiţă
albă
un înger al Domnului ne îndrepta
paşii spre pustiu...

№ 1-2 (350-351)/2022

ИСХОД
Никита ДАНИЛОВ
Когда тени первых всадников
возникали, колыхаясь волнами на
холме, и наступали
дни изгнания,
мы поднимались среди ночи,
гасили костры,
собирали свои вещи
и в полной тишине
трогались с места, погружая свои
шаги
во влажную траву
или в снег, который только что
начинал укрывать землю.
И первое, о чём мы заботились,
были колокола. Два больших,
в которых могла развернуться повозка,
и семь других, поменьше,
но которые извлекали звон,
столь приятный, что проливал нам
на душу бальзам
своими мягкими, сладкими звуками.
Летом ли, зимой ли
мы укладывали их на сани
и трогались в изгнание,
влача шаги свои по дорожной пыли,
убеленной холодными лучами луны,
или по свежевыпавшему снегу,
в который погружались наши ноги,
как в мягкую паклю;
мы укладывали колокола на сани,
заполняя их изнутри мешками
пшеницы, овса или муки,
так чтобы биение их языков
не выдало нас.
Затем мы впрягались сами в повозки,
перекидывая ремни и верёвки через
грудь;
ярмо тянули мужчины,
но и женщины тоже, а позади
брели старики и дети,
впряженные в сани поменьше,
в которых были иконы, хоругви и
священные книги
и всякого рода облачения,
а за нами держалась домашняя птица
с клювами, перевязанными
тряпками –
стаи уток, кур и гусей,
а потом – стадо коз и стадо овец,
собаки и кошки с перевязанными
мордами;
после того, как преодолевали один
холм,
некоторые из нас возвращались
назад,
чтобы замести следы нашего похода
до того, как их обнаружат ищейки;
не было у нас ни коней, ни волов,
ни другой тягловой силы,
только старый слепой осёл,
который служил нам поводырем.
...Господь давал нам столько силы,
что если в начале пути
мы впрягались по двадцать,
тридцать человек,
чтобы тащить колокол, взваленный
на сани,

то после первого холма и первой
долины,
мы чувствовали у себя в душе
столько веры и столько силы,
что ноша казалась нам очень лёгкой:
теперь сани могли тянуть
две или три пары ног
или даже один человек,
мужчина или женщина;
мы шли следом
и, опьянённые радостью,
восклицали: осанна!
И после многих дней и ночей
похода, когда мы достигали
подходящего, безопасного места,
мы переводили сначала дух,
потом погружали колокола
в реку – и тучи рыб
вились вокруг их языков,
и дети пытались поймать их руками,
в то время как мы, уже отдохнув,
принимались ладить из веток,
листьев, соломы и глины
молельню высотой не больше
человеческого роста,
где бы мы славили в песнях Бога...
Вокруг неё мы строили из земли,
подобно термитам, круглые
жилища,
и некоторые из нас сравнивали их
с кротовыми норами или
муравейниками,
но которые мы, в глубине души,
видели
как колокола из глины, призванные
спрятать нас
от видимого и невидимого врага...
Вооружённые до зубов, наши
притеснители
вырывали у нас языки,
но они, как хвосты у ящериц,
отрастали снова;
они отрубали нам пальцы правой
руки,
кучами сваливали их в церквях
и поджигали их, но пальцы
вздымались из пламени
как светящиеся кресты... Столетья
подряд
за нашу старинную веру
мы терпели жестокие гонения:
нас преследовала сама Родина-мать.
Мы ушли как можно дальше от её
границ;
но повсюду нас преследовало
проклятье. Вскоре
после того, как мы устраивались на
каком-то месте,
Родина-мать, расширяя свои
пределы,
снова улавливала нас в свои сети,
и тогда, извлекая колокола из реки
или озера, куда мы их погрузили,
мы трогались во всё новое и новое
изгнание.
Утром, трубя в белую трубу,
ангел Господень направлял
наши стопы в сторону пустыни...
(Перевод на русский язык:
Вячеслав Самошкин)
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Ipoteza antroponimică1

C

u sigurană, ortodocșii de rit vechi din
orientarea „cu preot” considerau că
numele de „lipoveni” nu-i definește, nu
provine din „esena credinei lor”, el izvorăște dintr-o
confuzie și s-a răspândit prin reprezentanii unei alte
orientări, de aceea se împotrivesc unei asemenea
„denumiri greșite și false”. Acestor idei le dă glas
călugărul Pavel de Fântâna Albă2, explicând
etnonimul lipovean drept rodul confuziei dintre
filipponii trăitori în Polonia (în mare parte din
orientarea „fără preoi”) și ortodocșii de rit vechi
din Moldova și Bucovina (majoritatea din
orientarea „cu preoi”):
„Și, cu toate acestea”, spune el într-un memoriu
adresat, în iunie 1844, Cancelariei Curii de la
Viena, „rugăm cu plecăciune înalta comenduire să
numească mănăstirea noastră și pe viitorul
arhiepiscop, conform Preaînaltului privilegiu3, ba
chiar și religia noastră, ortodoxe de rit vechi, și nu
după denumirea simplă din popor – lipovenești.
Căci această din urmă denumire – cea de lipoveni –,
n-a provenit din esena credinei noastre, nici de la
conducătorii graie cărora s-au pus bazele
descălecatului ortodocșilor de rit vechi în Bucovina,
ci poate proveni de la privirea aruncată vecinilor
polonezi sau filipponi din Prusia, care de asemenea
se numesc lipoveni. Căci acei filipponi trăiau în
regatele Poloniei și Prusiei cu mult înainte
strămutării ortodocșilor noștri de rit vechi de la
Marea Neagră în Bucovina, iar aceștia după
înfăișare seamănă întrutotul cu staroverii noștri,
prin chip și îmbrăcăminte și, mai cu seamă, prin
limba comună. Și totuși, există un aspect important,
prin care acei filipponi sau lipoveni nu sunt totuna
cu staroverii noștri în coninutul religiei, întrucât
filipponii își au numele după însăși credina lor, ce
provine de la numele unei singure persoane, un
oarecare Filipp, primul lor conducător; ei nu
recunosc principalele Taine bisericești, cum ar fi: a
preoiei, a mirungerii, a ceremoniei bisericești4. Și,
de aceea, o mare deosebire și distanare stă între
religia noastră și acea sectă a filipponilor, la fel cum
religia catolică se deosebește de celelalte secte
protestante ale lui Luther și Calvin. De aceea,
staroverii își doresc foarte mult ca mănăstirea
noastră5 și viitorul arhiereu să nu se întituleze cu
numele altei religii, ceea ce ar contraveni
Preaînaltului privilegiu, ba chiar și credinei noastre
de rit vechi”6.
1

Fragment din volumul În căutarea tărîmului izbăvitor. Schie
pentru o istorie a rușilor lipoveni din România, apărut la editurile
Doxologia și „C.R.L.R.”, Iași, 2021.
2
Călugărul Pavel (Piotr Vasiliev Velikodvorski, 18081854), scriitor
duhovnicesc, unul din liderii spirituali ai călugărilor Mănăsrii de la
Fântâna Albă, devenită ulterior reședină mitropolitană. Rolul său
în găsirea și convingerea fostului mitropolit de Bosnia și Sarajevo,
Ambrosie, de a cârmui Mitropolia ortodocșilor de rit vechi a fost
esenial.
3

Preaînaltul Privilegiu din 9 octombrie 1873, acordat ortodocșilor
de rit vechi de către împăratul Iosif II al Austriei, prin care li se
îngăduia lipovenilor așezarea în graniele Imperiului și condiiile
strămutării. În document, nu apare numele de lipoveni.
4

Cu alte cuvinte, aparineau orientării „fără preot”.

5
Mănăsrea de călugări de la Fântâna Albă, în care vieuia Pavel
Velikodvorski.
6

Călugărul Pavel de Fântâna Albă, Промемория въ надворную
канцеларiю/Pro Memoria adresată Cancelariei Curii, iunie 1844.
Apud Н.И. Субботин, Матерiалы для исторiи такъ называемой
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UN ETNONIM BUCLUCAŞ
Problema numelui sub care erau cunoscui
ortodocșii de rit vechi din teritoriu îl preocupa în
mod deosebit pe călugărul Pavel, care-și dorea ca
autorităile austriece să fie înștiinate despre
caracterul inadecvat al acestei denumiri date
coreligionarilor săi, dovadă conceperea, la doar o
lună după precedentul, a unui alt document, adresat
contelui Inzaghi7, în care monahul reiterează
cauzele ce au dus la confuzia creată:
„Înalta gubernie folosește, în cercetarea ritului și
a bisericii noastre, denumirea de lipoveni, împotriva
căreia, la o adică, putem protesta cu o și mai mare
stăruină, căci acea denumire de lipoveni în
Preaînaltul privilegiu nu apare, iar credinei noastre
i-a fost atribuită în mod fals și greșit. În Preaînaltul
privilegiu, ne numim ortodocși de rit vechi și după
adevăr este această denumire, iar sub numele de
lipoveni sau filipponi se înelege o sectă cu totul
diferită din Prusia și Polonia vecine, al cărei
întemeietor a fost Filipp și care sectă, chiar dacă se
asemănă comunităii noastre prin limbă și port,
totuși, în tâlcuirea dogmelor religioase, este cu totul
diferită: acei filipponi sau lipoveni nu recunosc
Sfintele Taine ale Împărtășaniei și nu oficiază
niciun fel de ceremonii religioase. Preaînaltul
privilegiu a fost oferit doar comunităilor noastre
starovere și nicidecum tuturor sectelor lipovenești și
filippone, iar noi suntem datori să ne împotrivim
acelei denumiri greșite și false, care numai din
pricina oamenilor din popor s-a amestecat8, iar în
comunităile noastre starovere prin acei filipponi de
tot felul ea a pătruns și dăinuie”9.
Iată-ne în faa celei de-a treia ipoteze a
provenienei etnonimului în cauză, destul de
răspândită printre cercetători, cea antroponimică10.
Conform acesteia, la originea termenului lipovean
ar sta numele unei persoane, Filipp, posibil
întemeietorul unei grupări religioase radicale,
desprinse din orientarea „fără preoi” a ortodocșilor
de rit vechi sau, poate, o altă persoană11. De la acest
radical, filipp-, prin adăugarea sufixului -ovanin sau
-ovan s-a ajuns la filippovánin sau filippován12, din
care, prin afereză, se obin termenii lipovanin și
lipovan. Dacă, sub aspect lingvistic, ipoteza e
plauzibilă, istoricii fenomenului n-au ajuns la un
consens în privina identităii acestei enigmatice
persoane, Filipp.
O parte dintre specialiști consideră că este vorba
Австрiйской или Белокриницкой iерархiи/Materiale pentru
istoria așa‐numitei Ierarhii austriece sau de Fântâna Albă, Moscova,
1899, p. 113114. Ciornă din arhiva mănăsrii, ajunsă ulterior în
posesia lui Nikolai Subbon.
7

Președintele Cancelariei Curii austriece.

8

În sensul că dă naștere la confuzii.

9

Pavel Vasiliev, op. cit., p. 115116. Din documentul original,
adresat contelui în iulie 1844, pasajul citat de noi lipsește.

10

O abordare detaliată și competentă a acestei ipoteze pe teren
românesc o găsim în cartea lui Victor Vascenco, Lipovenii. Studii
lingvis!ce, Editura Academiei Române, Bucureș, 2003, p. 3742.
11
Obiceiul de a da numele unei orientări religioase, a unei mișcări
police sau a unui curent ideologic după numele unei persoane era
o praccă obișnuită. Așa îi avem pe cazacii nekrasoviș, după
numele lui Ignat Nekrasov, atamanul care ia condus pe cazacii de
pe Don în Kuban, după înfrângerea răscoalei lui Kondra Bulavin în
1708, așa avem luteranismul, după numele lui Marn Luther.
12

Ortograﬁate adesea cu un singur p. Termenii iar desemna pe
„staroverii adepi ai doctrinei lui Filipp” (Vascenco) și se întâlnesc
frecvent în documente de expresie germană (Philippowaner) din
Prusia Orientală, Austria, Bucovina sau în documente româneș
(ﬁlipovean).

despre călugărul Filipp (Fotii Vasiliev, 1672174213), întemeietorul orientării filipovene14,
supranumit, în unele izvoare15, Pustosviat. Acesta
făcuse parte din corpul streliilor din Novgorod,
însă, în timpul bătăliei de la Narva (1700), „râvnind
la cucernicie, a părăsit slujba la ar și s-a stabilit în
Vîgoreia”, centrul staroverilor pomoreni. „Era un
bărbat evlavios, ducea o viaă aspră și nu se abătea
de la buchea cării”, așa îl caracterizează Pavel
Liubopîtnîi16 în al său Dicionar istoric. De
altminteri, din pricina acestei dârzenii, a
radicalismului ideilor sale și a faptului că nu
accepta compromisuri, a fost supranumit
„Savonarola rus”. O vreme, a locuit la Mănăstirea
Danilov de pe Vîg, al cărei stare era Andrei
Denisov. Schiturile și mănăstirile de pe Vîg
ajunseseră într-un moment de maximă dezvoltare,
iar veniturile așezămintelor pe măsură. În
vecinătatea locașurilor monahale, s-au așezat
numeroase familii de mireni, s-a produs o segregare
economică, au apărut numeroși întreprinzători –
negustori, proprietari de fabrici, exploatatori ai
pădurilor –, ceea ce a dus la îmbogăirea multora
dintre ei, iar de aici, la îndepărtarea de tradiii,
reorientarea către traiul mirean, mai puin aspru, și
renunarea la unele principii după care se
călăuziseră până atunci. În 1737, după ce Vîgorenii
acceptă să se roage pentru ar17, Filipp se desparte
de călugării Mănăstirii Danilovo, întemeindu-și
propriul schit pe malul râului Umba, iar în jurul său
încep să se grupeze numeroși staroveri, adepi ai
principiilor radicale18. Este momentul constituirii
grupării filippovene. Normele de convieuire și
principiile după care se orienta Filipp, comunicate
ulterior tuturor celor care doreau să-l urmeze, erau
dintre cele mai dure. Astfel, ei nu recunoșteau
majoritatea Sfintelor Taine, refuzau căsătoria,
cinsteau doar icoanele zugrăvite de meșteri
pomoreni, refuzau să se roage pentru ar ori să-i
pomenească la slujbe pe cei din conducerea statului.
Filipp le-a cerut adepilor să prefere martiriul
oricărei forme de prigoană sau de ingerină a
autorităilor în viaa comunităii, alegând ca măsuri
extreme de protest, „botezul focului”
(autoincinerarea), îngroparea în pământ de vii ori
moartea prin înfometare19. Nu întâmplător,
gruparea filippoveană a fost considerată
„cea mai fanatică” dintre orientările
13



După alte surse, 1743.

14

Rus. Филипповское согласие. Mai este cunoscut și sub numele
de Filip Pustosviat.

15

J. Vincent Goehlert, Die Lipowaner in der Bukowina, în
„Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaen”,
Philosophischhistorische Classe. Band 41, Wien, 1863.

16

Pavel Onufriev Liubopîtnîi (Platon Lvovici Svetozarov, 1772
1848), scriitor și istoric starover, din orientarea pomoreană. Este
autorul a peste nouăzeci de lucrări, printre care și un Dicionar
istoric, cuprinzând 86 de bărbai de seamă și renumii ai Bisericii
starovere/Исторический словарь 86 отменных и важных
мужей староверческой церкви. Apud Старообрядчество.
Опыт энциклопедического словаря/Ortodoxia de Rit Vechi.
Încercare de dicionar enciclopedic, Moscova, 1996.
17

La cerina impusă lor de către Anna Ioannovna, suverană a
Rusiei între 17301740.

18

După unele versiuni, plecarea lui Filipp sa datorat în primul rând
dorinei (neîmplinite) a acestuia, de a ﬁ ales stare al Mănăsrii
Danilov, și conﬂictului cu fraii Denisov.

19

Autoincinerarea era considerată de ei un act de supremă
virtute.

ÇÎÐÈ

20
starovere „fără preot”.
În 1742, autorităile ariste au însărcinat o
comisie care să meargă la schitul lui Filipp pentru
a-l interoga cu privire la învăătura propovăduită și
la opiniile sale. Aflând de iminenta sosire a
autorităilor, Filipp și 70 dintre adepii săi s-au
închis în casa de rugăciune și și-au dat foc20. După
mucenicia liderului, cei care-i împărtășeau ideile și
care-și spuneau adevărai filipponi21 sau vechi
pomoreni22, s-au răspândit îndeosebi în gubernia
Arhanghelsk, precum și în Letonia, Estonia și în
Finlanda de astăzi. Dintre orașele mai însemnate ale
Imperiului rus, în care filiponii au întemeiat
comunităi, amintim Moscova, Petersburgul, Uglici
și Odessa. Din gruparea mamă, s-au desprins alte
câteva mai mici, cea mai importantă dintre ele fiind
cea a „fugarilor”23. La sfârșitul veacului al XX-lea,
numărul filipponilor din cuprinsul Rusiei era deja
nesemnificativ, curentul dizolvându-se prin
dispariia naturală a membrilor săi. Istoricii n-au
putut stabili dacă există vreo legătură între filipponii
de la Vîg și cei care au ajuns ulterior în Mazuria24.
Se pune întrebarea ce anume a contribuit la
răspândirea acestui termen, filipponi, în spaiul
Uniunii statale polono-lituaniene, încât a ajuns să-i
desemneze pe toi ortodocșii de rit vechi din acel
teritoriu, indiferent de orientarea, gruparea ori secta
de care aparineau. El a fost utilizat pe parcursul
secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, până în
momentul declarării libertăii religioase de către
împăratul Alexandru al II-lea (1905), când, pentru
desemnarea adepilor vechii credine, au început să
se folosească termenii staroobreadî sau
starowiercy/ortodocși de rit vechi sau staroveri,
termeni agreai și promovai inclusiv de ortodocșii
de rit vechi25. Unul dintre cercetătorii polonezi,
Karol Dębiński, consideră că migrarea filipponilor
în Polonia, Prusia și ările Române s-a datorat
radicalismului acestora, faptului că refuzau să se
roage pentru suveran și că nu recunoșteau
autoritatea Curii imperiale, ceea ce a declanșat
crunta lor persecutare26. E posibil ca radicalismul,
intransigena și mucenicia adepilor lui Filipp să fi
generat marea popularitate de care s-au bucurat
aceștia la un moment dat printre staroveri, precum
și răspândirea termenului filipponi.
La acest călugăr Filipp, „părintele spiritual al
20
Referine la călugărul Filipp găsim la Vasili Kelsiev, Сборник
правительственных сведений о раскольниках/Culegere de
informaii guvernamentale despre schisma!ci, t. IV, Londra, 1862,
p. 15. La Kelsiev, numărul adepilor care au recurs la autodafé
împreună cu Filipp era de 50. A se vedea, de asemenea, V. Vascenco,
Op. cit., Feodor Chirilă, Cтарообрядчество, старообрядцы,
староверы, липовани/Ortodoxie de Rit Vechi, ortodocși de Rit
Vechi, staroveri, lipoveni, în vol. Культура русских
старообрядцев в национальном и международном
контексте/Cultura rușilor lipoveni în context naional și
internaional, vol. III, Bucureș, 2001, p. 220.
21

În pol. prawdziwi ﬁliponi

22

Rus. Старопоморцы. Mai cunoscui au fost sub numele de
ﬁlipovî (pol. ﬁlipowcy) sau ﬁliponi.

23

Rus. Бегуны.

24

În Polonia, primii ortodocșii de rit vechi șiau făcut apariia pe la
sfârșitul veacului al XVIIIlea, însă migraii masive se produc circa
un secol mai târziu, pe fondul celor trei împăriri ale Uniunii statale
polonolituaniene, din anii 1772, 1793 și 1795.

25

Stefan Pastuzewski, Świadectwo wyzwolonego staroobrzędowca.
Apud Piotr Chomik, Pomiędzy Polską, Niemcami a Rosją. Przyczynek
do dziejów mazurskich ﬁliponów, în „Studia z Dziejów Rosji i Europy
ŚrodkowoWschodniej”, LI (1), p. 221222.
26

Karol Dębiński, Raskoł i sekty prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej.
Szkic historyczny/Schisma și sectele Bisericii Ortodoxe Ruse. Schiă
istorică, Warszawa, 1910.

staroverilor filipoveni”, după cum îl numește Victor
Vascenco, fac trimitere majoritatea cercetătorilor
români și străini, care au abordat problema
etnonimului lipovean. Vom trece în revistă, urmând
firul cronologic, câteva din acestea.

Grup de lipoveni –
de Mattias Adolf Charlemont (1820-1871)

● O sursă puin cunoscută o reprezintă albumul,
însoit de comentarii, al unui pictor silezian, Franz
Jaschke (1775-1842), care a vizitat Bucovina în
două rânduri, 1807-1808, respectiv 1810. Albumul
pe care-l publică în 1821, conine și o scurtă
prezentare a Bucovinei, precum și descrieri sumare
ale etniilor trăitoare aici și din care s-a inspirat în
tablourile sale.
„Denumirea lor, de filipoveni”, spune Jaschke,
„s-ar trage de la un Filip, cinovnic de chilii la
mănăstirea Pomora27 din Rusia, care s-a călugărit pe
la 1694. După moartea stareului, speră să devină
egumenul mănăstirii. Văzând că inteniile lui dau
greș, Filip acuză pe călugări că ei ar fi părăsit
credina lor cea veche. Aceste acuze, fiind crezute
de vreo cincizeci dintre confraii săi, dânsul se
despări de mănăstire, înfiinând un schit nou și o
sectă nouă28.
● Episcopul Melchisedec (Ștefănescu), în
cunoscuta sa lucrare Lipovenismul, adică
schismaticii sau rascolnicii și ereticii rusești29,
spunea că, deși nu deine date istorice certe, „cei
întâi schismatici ruși, ce au emigrat în Moldova pe
la jumătatea veacului al XVIII-lea, au fost philipiști
(philipovcy), de la care derivă numirea de lipoveni,
[denumire] care în România a devenit apoi generică
tuturor sectanilor ruși ce au emigrat aici în
deosebite timpuri”.
● Lazăr Șăineanu, în dicionarul său din 189630,
definește lipovenii drept o „sectă rusească, o ramură
a rascolnicilor sau a vechilor ortodocși, refugiată în
mare parte în România ca negustori și birjari (așa
numiii muscali). (Scurtat din Filipovani, fiind
sectarii lui Filip Pustosviat)”.
27

Mai exact, din Pomorie, denumire istorică pentru regiunile de pe
ărmul sudic al Mării Albe. Locuitorii acestor regiuni erau numii
поморцы/pomoreni.
28
Na!onal‐Kleidertrachten und ansichten von Ungarn, Croa!en,
slavonien, dem Banat, Siebenburgen und der Bukowina. Costumes
na!onaux et vues d’Hongrie, de Croa!e, d’Esclavonie, de Bannat,
de Transilvanie et de Bukowine. Nacht der Natur gezeichnet und
gestochen von Franz Jaschke, Wien, 1821. Apud Dimitrie Dan, Etnii
bucovinene. Armenii, Evreii, Lipovenii, Rutenii, 4iganii. Volum apărut
sub redacia lui Ion Drăgușanul, Suceava, 2012, p. 231
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● Preotul Dimitrie Dan menionează la rându-i,
că „ortodocșii îi numesc pe acești rău-credincioși
rascolnici (schismatici) sau Filiponi (rusește
filipovșcina), filipovani sau, popular, lipoveni” și că
„unii deduc această numire de la fugarul streli
novgorodean Vasiliev Fotii (născut 1675), care se
numea cu numele călugăresc Filip, de ortodocși însă
era poreclit Pustosviat (sfânt făarnic), sub a cărui
conducere să fi emigrat o parte de rascolnici din
Rusia”31.
● Profesorul V.A. Cocoș se raliază și el aceleiași
păreri: „printre adepii nepopiștilor a existat un
călugăr Filip, care își avea un schit în pările
mănăstirei Vigovska și ai cărui credincioși se
numeau filipiști (filipovii), care, fugind în Austria,
au fost numii lipoveni, nume care s-a generalizat
pentru toi raskolnicii și care a trecut și la noi”32.
● În sfârșit, istoricul Ion I. Nistor, reiterează,
într-o comunicare făcută la Academie pe 20
septembrie 1846, aproximativ aceeași idee, cum că
„sectanii sau răscolnicii ruși, care s-au refugiat în
ările noastre, se conduceau după tâlcuirile unui
stare călugărit la mănăstirea Pomar din gubernia
Olone, cu numele Filip, care, neizbutind să se
aleagă stare al mănăstirii, trecu în rândurile
răscolnicilor și deveni conducătorul lor
duhovnicesc. După acest Filip adepii săi s-au numit
Filipovi, Filipoveni sau mai simplu, Lipoveni –
Unde accidente plebe, crevit ingens schisma, cujus
asseclae a quodam Philippo antesignano dicti fuere
Philippoviani/De unde, răspândindu-se în popor, sa creat o uriașă schismă, ai cărei adepi au fost
numii Filippoveni de la un oarecare Filip,
conducător al acestora – cum constata, încă la
1733, un cercetător polon”33. Pasajul în latină e
preluat din cartea istoricului unit Ignatius
Kulczynski34, Specimen Ecclesiae Ruthenicae, și e
de reinut, întrucât conine „prima atestare
referitoare la filipponi (lipoveni)”, după cum ne
asigură Mihail Marinescu35, citându-l, la rândul său,
pe filologul polonez Wiktor Jakubowski36. Se prea
poate ca această carte să fi impus, cel puin în lumea
știinifică, termenul filipoveni.
Și exemplele pot continua, spre iritarea
cititorului grăbit din zilele noastre. Se observă, în
fapt, repetarea aceleiași idei și a aceluiași nume, al
fostului streli Fotii Vasiliev, devenit călugăr sub
numele Filipp într-una din mănăstirile Sihăstriei de
la Vîg37. Tentaia ar fi să acceptăm acest nume și
această persoană drept surse ale etnonimului ce s-a
răspândit ulterior pe relaia filiponi –
filipoveni – lipoveni și, prin abandonul
31



Dimitrie Dan, Lipovenii din Bucovina, Cernăui, 1894, p. 1112.

32

V.A. Cocoș, Lipovenii. Originea și așezările lor din secolele XVIII și
XIX. Extras din revista „Șină și progres”, a. VI, nr. 3, aprilieiunie
1940, p. 3.
33
Ion I Nistor, Cercetări asupra cultului lipovenesc din România,
Bucureș, 1947, p. 3.
34
I. Kulczynski (Игнатий Кульчинский, 16941747) – teolog rutean,
autorul primei istorii a Bisericii ucrainene și primul cercetător al
anchităilor bieloruse. A locuit la Roma vreme de opt ani (1727
1735), unde a publicat și Specimen Ecclesiae Ruthenicae (1733).
35
Mihail Marinescu, Cântecul rusesc lipovenesc/Русскaя
липованская песня, Bucureș, 1988 (Introducere, p. 36).
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29
Apărută la Bucureș, în 1871. Este cea mai veche lucrare de la
noi, consacrată Ortodoxiei de Rit Vechi, ﬁind tradusă și în limba
greacă.

Wiktor Jakubowski, Z istorii kolonii staroobrz7dowców rosyjskich
na Mazurach, în „Slavia Orientalis”, X, nr. 1/1961, p. 83, nota 7. W.
Jakubowski (18961973) – ﬁlolog, istoric literar, slavist. Absolvent
al Facultăii de Istorie și Filosoﬁe a Universităii din Petrograd
(1918), profesor la Universitatea Jagiellonă din Cracovia. A tradus
în polonă creaii ale lui Radișcev, Pușkin, Turgheniev, Leskov, Tolstoi.

30
Lazăr Șăineanu, Dicionarul universal al limbii române. Ediia a 8
a, Bucureș, p. 367.

37
Sihăstria Vîg – important centru al staroverilor din orientarea
nepopistă.
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nostru, „să sporim a lumii taină”.
Și totuși, ceva nu se leagă. Dacă martiriul
călugărului Filipp are loc în 1742 sau 1743,
răspândirea ucenicilor acestuia nu se poate produce
decât după această perioadă, la mijlocul și în a doua
jumătate a veacului al XVIII-lea. Doar că, dacă ne
ghidăm după Relatarea despre staroverii trăitori pe
pământul Moldovei (1742)38, unul dintre cele mai
timpurii documente interne despre ortodocșii de rit
vechi din Principate, termenul de lipoveni era
folosit în spaiul românesc înainte de anul redactării
acestei relatări și, cel mai probabil, înainte de
întemeierea localităii Socolini (1724).
Apoi, cei mai zeloși dintre promotorii ideilor lui
Filipp au sfârșit odată cu liderul, în acel act de jertfă
supremă. Numărul ucenicilor care să-i promoveze și
să-i răspândească ideile nu putea fi prea mare, sau
nu într-atât de mare, încât să se disperseze pe o arie
teritorială atât de întinsă, din Carelia și Bielorusia,
până în Basarabia și ările Române. Mai mult, după
cum s-a văzut, zona lor de răspândire a vizat
Finlanda, ările Baltice, gubernia Arhanghelsk,
așadar alte teritorii decât cele care ne interesează.
Un ultim argument al inconsistenei acestei ipoteze
o reprezintă faptul că principiile radicale ale
filipponilor puteau prinde rădăcini și găsi adepi
doar în rândul staroverilor din orientarea nepopistă,
câtă vreme între aceasta din urmă și cealaltă
principală orientare, popistă, nu exista o relaie prea
apropiată. Dar și în rândul staroverilor nepopiști
principiile în cauză nu erau acceptate de toată
lumea. Să nu uităm că se produsese o segregare
economică între membrii comunităilor de pe râul
Vîg. «Ușor-ușor, populaia obștii Vîgorene s-a mărit
pe seama oamenilor care s-au refugiat aici pentru a
se salva, a crescut numărul schiturilor și al
gospodăriilor, au apărut treptat tot felul de ateliere
meșteșugărești, de fierării, de fabrici de cărămidă.
Nevoia accentuată de pâine și de alte produse
pentru hrană i-a determinat pe membrii comunităii
să intre în relaii economice cu Rusia centrală, mai
exact cu „lumea lui antihrist”. Vîgorenii se ocupau
cu pescuitul și vânătoarea, cultivau cereale pe
pământuri luate în arendă, făceau nego cu blănuri.
În foarte scurt timp, comunitatea de pe Vîg a
devenit o întreprindere industrială și de comer
dintre cele mai mari, structurată pe principiile
artelului. Au apărut birouri negustorești ale
Vîgorenilor la Moscova, Petersburg, Petrozavodsk,
Nijni-Novgorod, Starodubie și în alte locuri.
Egalităii iniiale dintre membri i-a venit sfârșitul, sa conturat o segmentare radicală între „oamenii
schiturilor” și „lucrători”. Diferenierea economică
și socială a dus curând la abateri în plan ideologic,
în probleme ce in de raportarea la „lume”»39. Altfel
spus, nu toi staroverii din orientarea „fără preot”
doreau să ducă o viaă structurată pe principii
monahale, cu atât mai puin să accepte normele
radicale promovate de Filipp și adepii săi. De
aceea, nu în gruparea nepopistă, restrânsă ca număr
a fostului streli, și nici în perioada în care s-a
cristalizat aceasta, ar trebui să căutăm rădăcinile
etnonimului lipovean, ci va trebui să coborâm și
mai mult în trecut și să căutăm un alt Filipp,
responsabil de impunerea în mulime a acestui
38
Reprodusă în Rușii lipoveni în studii și documente (II), Bucureș,
2019, p. 2026.
39

V.F. Milovidov, Cтарообрядчество в прошлом и
настоящем/Ortodoxia de Rit Vechi în trecut și prezent, Moscova,
1969, p. 24.

termen, filip(p)oni.
O altă persoană menionată în studiile
consacrate Ortodoxiei de Rit Vechi și bănuită că ar
sta la originea radicalului din care s-a format
cuvântul în cauză este cea a Sfântului Apostol Filip
din cetatea Betsaida40, unul din cei 12 Apostoli ai lui
Isus. Apostolul Filip41 a propovăduit învăătura
Mântuitorului în cetăi din Asia, Turcia și Grecia,
fiind răstignit la Hieropolis (Turcia de azi),
moaștele sale fiind aduse ulterior la Roma. Chiar
dacă cercetătorii austrieci vorbesc de un cult al
acestui sfânt printre staroverii din Bucovina (J.
Polek) și că ultimii „respectau cu sfinenie
învăătura acestui sfânt apostol încă din veacul al
XVIII-lea (Kaindl)”42, ipoteza nu pare plauzibilă.
Nu s-a observat un cult deosebit la rușii lipoveni din
Bucovina ori din Principate pentru Apostolul Filip,
icoana acestuia nu împodobește decât, poate, în rare
cazuri casele starovere, el n-a răspândit
Creștinismul în arealul rusesc, motive suficiente,
credem, pentru a abandona această versiune.
În ultima vreme, scriitorul polonez Stefan
Pastuszewski43, pasionat de istoria și cultura
starovere, a pus în circulaie o altă ipoteză,
nedovedită știinific, conform căreia cuvântul
filiponi și-ar avea punctul de pornire în numele
Sfântului Filip, mitropolit al Moscovei și al întregii
Rusii44, așadar, din timpul domniei lui Ivan cel
Groaznic. Argumentele pe care le prezintă
Pastuszewski in de contextul exceselor membrilor
Opricinei arului, acea „poliie secretă” ce semănase
teroare în rândul populaiei, mitropolitul fiind unul
dintre puinii oameni care a îndrăznit să demaște și
să condamne fărădelegile acesteia. «Mitropolitul
Moscovei», afirmă Pastuszewski, «este văzut de o
parte a staroverilor ca un strămoș spiritual, pentru
că era un exemplu de eroism și de rezistenă justă
împotriva nedreptăii și ferocităii suveranului...
Staroverii credeau că sunt imitatorii Sfântului Filip,
pentru că „la schismă au aderat toi cei nemulumii
din cauza autorităilor laice și duhovnicești”»45. Și,
într-adevăr, existau destule argumente pentru ca
mitropolitul Moscovei să trezească admiraia nu
doar a celor de veche credină, ci și a rușilor în
general. Tuns în călugărie la Mănăstirea din
Solovki46, celebră mai târziu prin rezistena pe care
a opus-o vreme de 8 ani (1668-1676) trupelor ariste
venite să-i pedepsească pe călugări pentru
40

V. Goehlert, op. cit., Polek, op. cit. etc.

41

Prăznuit pe 14 noiembrie.

42

Apud V. Vascenco, op. cit., p. 42.

43

Stefan Marian Pastuszewski (n. 1949) – poet, jurnalist, polician,
doctor în istorie, membru al Seimului polonez. Este autorul a două
tluri subsumate fenomenului starover, Leksykon religijno‐
kulturowy staroprawosławia, Bydgoszcz, 2015, respecv, Przegląd
źródeł i opracowań do badań staroprawosławia, Bydgoszcz, 2015.
44
Pe numele de mirean, Fiodor Stepanovici Kolîciov (15071569),
a fost mitropolit între anii 1566 și 1568.
45
46

S. Pastuszewski, Leksykon, p. 84.

Mănăsrea cu hramul Schimbarea la Faă a Mântuitorului de pe
Insula Solovki (rs. Соловецкий монастырь, rom. M‐rea Solovă),
situată în apropierea Cercului polar, a fost înﬁinată de stareii
Savvae, Zosima și Gherman în 1400. În 1920, pe Insulele Solovki
debarcă comisia bolșevică a lui Kedrov, care va închide mănăsrea,
îi va conﬁsca bunurile șii va împrășa pe călugări. Din următorul
an, va căpăta un trist renume, din pricina unuia dintre cele mai
cumplite lagăre de exterminare înﬁinat aici și care va funciona
până în 1939. Arhimandritul Veniamin (Kononov), ulmul stare al
mănăsrii, împreună cu ieromonahul Nikifor (Kucin) au fost arestai
și exilai la Holmogorî, unde au fost puși la muncă silnică în pădure,
ﬁind eliberai în vara anului 1922. În 1928, în ajunul Pașlor, sunt
arși de vii întro chilie din bârne de lângă râul Liud’ma, unde se
aciuaseră și își connuau viaa monahală.
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neacceptarea reformelor lui Nikon, mai exact,
pentru rămânerea lor în cadrul Ortodoxiei de Rit
Vechi, Filipp va fi ales egumen al așezământului
(1548) și se va ocupa de cinstirea moaștelor
Sfinilor Zosima și Savatie, întemeietorii mănăstirii.
În 1566, este chemat la Moscova de către Ivan cel
Groaznic, pentru a fi uns mitropolit. Egumenul a
acceptat cu o condiie, desfiinarea Opricinei, lucru
cu care suveranul Rusiei n-a fost de acord.
Conflictul deschis cu arul se declanșează în 1568,
la revenirea lui Ivan cel Groaznic din campania
dusă în Livonia, ceea ce a coincis cu un nou val de
represalii la adresa boierilor moscovii, bănuii că ar
dori să treacă de partea lituanienilor. Vor urma
represalii în masă, numeroase familii de boieri,
dintre cele mai însemnate, cad victimă, fapt ce n-a
reușit, totuși, să potolească mânia suveranului47. Un
nou val de represalii și o nouă confruntare cu arul
vor duce la privarea de cin a înaltului prelat (1568)
și surghiunirea acestuia la o mănăstire din Tver’. Pe
23 decembrie 1569, fostul mitropolit este sufocat cu
o pernă, din ordinul arului, de către Maliuta
Skuratov, mâna dreaptă a suveranului și unul dintre
șefii Opricinei.
Spiritul justiiar, curajul de a-l înfrunta pe unul
dintre arii cei mai cruzi, mila faă de cei năpăstuii,
minunile săvârșite după ce îmbrăcase cununa
muceniciei sunt, așadar, principalele argumente
pentru conturarea unui cult al staroverilor și al
rușilor în genere pentru mitropolitul Filipp. Iar
venerarea lui va începe către sfârșitul secolului al
XVI-lea, când moaștele îi sunt aduse la Mănăstirea
de pe Insula Solovki (1591), pentru ca, în 1652, pe
timpul arului Aleksei Mihailovici, să fie mutate la
Moscova.
Chiar dacă rușii l-au iubit și continuă să-l
iubească pe Sfântul Mitropolit Filipp, e puin
probabil ca, de la numele acestuia, să se formeze o
grupare religioasă în cadrul orientărilor starovere,
iar membrii acesteia să se răspândească până în
Prusia și Bucovina. Primul element care
subminează ipoteza lui Pastuszewski este cel
cronologic: mitropolitul trăise cu un secol înainte de
schismă, de la martiriul acestuia și până la începutul
prigoanei împotriva staroverilor s-au petrecut multe
evenimente în Rusia, s-au afirmat alte personalităi
și ali lideri. Apoi, observăm că niciuna din
grupările desprinse din comunitatea pomoreană n-a
purtat numele mitropolitului Filipp: ele s-au numit:
stranniki (begunî)48, fedoseevî49, filippovî
(gruparea fostului streli Fotii Vasiliev) ș.a. La
acestea, ar trebui menionat și faptul că aducerea
moaștelor Sfântului Filipp de la Solovki la Moscova
se produce din iniiativa lui Nikon, pe atunci
mitropolit de Nijni-Novgorod, și pe timpul arului
Aleksei Mihailovici, ambii responsabili de
producerea schismei religioase de la mijlocul
veacului al XVII-lea, prin urmare, neîndrăgii de
mulime.
***
Să revenim, în cele ce urmează, la confuzia
creată în jurul termenului filip(p)oni, de
care pomenea călugărul Pavel de Fântâna
47



Printre cei supuși torturilor și uciși se aﬂau și boieri din neamul
Kolîciovilor, din care se trăgea mitropolitul însuși.

48
49

Gruparea staroverilor fugari, rătăcitori (de la rs. Бегун).

Sau teodosieni. De la numele întemeietorului grupării, Teodosie
Vasiliev (m. în 1711).
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Albă în memoriul din 1844 (v. supra). S-a
menionat mai sus că termenul
Philippoviani/Filippoveni este folosit întâia oară în
lucrarea lui I. Kulczynski din 1733. Printre sursele
care i-au stat la dispoziie teologului rutean în
redactarea cării a fost și un protocol, alcătuit în
februarie 1690 de Piotr Michał Połtiew, secretarul și
comisarul regelui Jan Sobieski50. Połtiew fusese
numit de suveran în fruntea unei comisii de
delimitare a hotarelor a două moșii din gubernia
Moghiliov, stăpânite de nobilii Karl Chalecki și
Foma Kresinski, aflai în proces. Cum vremea de
iarnă nu făcea posibile măsurătorile, secretarul
regelui primise din partea Judecătoriei de Curte o
altă însărcinare, „să facă cercetări cu privire la noua
credină ce apăruse printre locuitorii de naiune
moscovită, ce s-au așezat în câteva slobozii”, la
Vetka51. Împuternicit cu hârtii de la Curte și iniiat
în chestiuni teologice, Połtiew se va achita onorabil
de sarcină: va convoca la Rzeczyca52 câiva din
nobilii locului53, două fee judecătorești, un preot
catolic și unul ortodox54, spre a asista la
întrevederea cu „moscalii” și cu duhovnicii lor, mai
exact cu ortodocșii de rit vechi, refugiai aici.
Protocolul întâlnirii celor două pări, al întrebărilor
formulate de secretar și al răspunsurilor amănunite
la ele, va fi depus la Judecătoria orășenească din
Rzeczyca, pe 21 februarie 1690, și reprezintă un
document esenial pentru reconstituirea contextului
în care s-a întemeiat centrul religios de la Vetka, de
care staroverii din Moldova erau atât de legai.
Documentul a fost descoperit de istoricul și
arheograful D.I. Dowgiałło55 și publicat sub titlul
Могилёвская старина. Къ Исторiи
Вѣтки/Antichităi din Moghiliov. Pentru o istorie a
Vetkăi, în revista „Moghiliovskie gubernskie
vedomosti”56. Întrebările adresate noilor coloniști
vizau patru aspecte: proveniena lor, credina ce-o
împărtășesc, numărul și modul de trai. Să ne oprim
puin asupra răspunsurilor primite.
La prima întrebare, „Cine suntei și de unde ai
venit?”, cei chestionai au răspuns că sunt „oameni
50

Ioan al IIIlea Sobieski, Mare Hatman al Coroanei, rege al Uniunii
polonolituaniene din 1674 și până în clipa morii, petrecute în iunie
1696. Absolvent al facultăii de Filosoﬁe din cadrul Universităii
Jagielloniene, cunoscător al limbilor lană, italiană, franceză și
germană. Fiind trimis întro misiune diplomacă la Istanbul,
deprinde turca și tătara, precum și elemente ale taccii de luptă
otomane. Pe plan militar, sa aﬁrmat în luptele împotriva turcilor și
tătarilor la Komarno (1672), Hon (1673), Trembowla (1675), Viena
(1683). A dorit să înndă graniele sudice ale Poloniei până la Marea
Neagră, însă campaniile sale din Principatele dunărene au fost
dezastruoase, regele polonez ﬁind la un pas să cadă prizonier
(1691). A se vedea și nuvela lui Costache Negruzzi, Sobieski și
românii din 1846.

51

Vetka (pol. Wjetka) se aﬂă în apropiere de orașul bielorus Gomel
și a fost centrul spiritual al staroverilor din orientarea „cu preot”,
întemeiat la sfârșitul veacului al XVIIIlea

52

Rzeczyca (biel. Рэчыца, ru. Речица)  reședina judeului
Rzeczyck, în componena căruia intrau domeniile celor doi nobili
aﬂai în ligiu. În acest târg, unul dintre cele mai vechi din
Bielorusia, situat la circa 75 km vest de Vetka, se aﬂa judecătoria
orășenească.
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Care au trimis împuternicii.

54

În persoana prezbiterului bisericii din Chalcz, Teodor Volotovski.
Era, cel mai probabil, un preot unit (grecocatolic).

55

Dymitr Dowgiałło (blr. Дзмітрый Іванавіч Даўгяла, 18681942)
era ﬁul unui preot ortodox din gubernia Vitebsk. Absolvent al
Academiei Teologice din Petersburg, a lucrat la Arhiva Centrală a
Actelor Vechi din Vitebsk, publicând mai multe volume de Materiale
istorico‐juridice, după care a fost ajutor de arhivar la instuia
omonimă din Vilnius și șef al Arhivei din Moghiliov.
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№ 9, 10/1899.

liberi din inuturile Moscovei”57, iar cauza
strămutării lor a reprezentat-o impunerea cu de-a
sila de către Nikon „a unor rânduieli scornite de el”,
ce contraveneau normelor stabilite de Sfinii Părini.
Muli dintre cei care s-au opus acestor schimbări au
sfârșit în chinuri sau arși pe rug, alii însă, printre
care se numărau și cei de faă, au părăsit „cu tot
calabalâcul” Moscova și s-au așezat, „o parte în
Severșcina58, printre cazacii care își fac tot așa
semnul crucii, iar alii au mers mai departe, în
inuturile Majestăii Sale Regelui”59, sub protecia
căruia și-au exprimat dorina să vină muli dintre
ortodocșii de rit vechi prigonii60.

Gospodărie lipovenească –
de Mattias Adolf Charlemont (1820-1871)

„Iar de faptul că suntem numii filippovî”, și-au
continuat ei mărturisirea, „ca și cum am descinde
din vreun Filipp, lucrul acesta este greșit. Numele în
cauză a apărut din pricină că un oarecare Filipp, om
simplu, colonist din apropiere de Starodub, în
Severșcina, pe fraii noștri moscali61 i-a așezat acolo
în câteva slobozii. După numele acestui întemeietor,
oamenii au început să-i numească pe cei de acolo
filipovî; noi însă suntem ruși pravoslavnici”62.
Pentru a se lămuri în ceea ce privește credina,
Połtiew este invitat să le viziteze „mănăstirea”, în
fapt o casă de rugăciune, deasupra căreia străjuia o
cruce. Înlăuntru, multe icoane bogat ornate cu
chipul Mântuitorului și al Preacuratei Fecioare, pe
masa din mijloc o evanghelie, cu coperi îmbrăcate
în catifea purpurie și în argint, cări de cult, scoase
la Moscova și Kiev, „toate tipărite, și nu din cele
scrise [de mână] și nici din cele născocite. Aveau
chiar și prapuri bisericești!”. Casa de rugăciune nu
era sfinită, de aceea nu puteau sluji Sfânta
57
Conform legilor de atunci, oamenii liberi aveau dreptul să aleagă
monarhul sub oblăduirea căruia voiau să trăiască.
58
Regiune istorică (secolele VIIIXVII) ce cuprinde nordestul
Ucrainei de azi, sudestul Bielorusiei și sudvestul Federaiei Ruse,
cel mai important oraș din regiune ﬁind NovgorodSeverski
(NovhorodSiverskîi). Cuprinde bazinul de mijloc al Niprului, precum
și bazinul superior și de mijloc al Donului. Sloboziile de la Starodubie
intrau în componena acestei regiuni.
59
În cuprinsul Uniunii statale polonolituaniene, sub Jan Sobieski
(Ioan al IIIlea Sobieski, 16291696).
60

D.I. Dowgiałło, op. cit., p. 2.

61

Aici, cu sensul „originari din Moscova”.

62

D.I. Dowgiałło, Ibidem. Dată ﬁind importana acestui pasaj, îl
redăm și în varianta originală: A ze nas zowią Filypowcami, tedy to
nieslusznie iest, zebysmy od Filipa iakiego pochodzily, tylko to iest
ztąd, yz nieiakj Filip prosty czlowiek pod Starodubem byl osadcą na
Siewierzu y on naszych braci moskalow osadzil na niektorych
slobodach y od tego osadczego poczeli ludsie zwac Filipowcami, a
mysmy są prawoslawni Ruscy ludzie.
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Liturghie, ci doar Ceasurile, Vecernia și Utrenia, la
care slujbe norodul era chemat prin tragerea
clopotelor. „Biserică nu avem”, recunosc aceștia,
„însă ne străduim să fie”63. Pentru sfintele daruri și
Sfintele Taine mergeau „la o biserică sfinită de
episcop” și le aduceau de acolo „pentru nevoi
urgente și pentru cei bolnavi”, cât și pentru toi
ceilali, în timpul celor patru posturi de peste an64.
„După care”, își continuă Połtiew raportul, „mi-au
arătat o casetă, aflată la mare cinste, în care, fără să
o ating, am văzut Sfântul Agne, adică prescura sau
pâinea, pe care, ca pe o Preasfântă Taină, o sfinesc
pentru întregul an în orice biserică de rit grecesc, și
o prepară cu vin sfinit. Și pe aceasta o folosesc pe
parcursul întregului an și o împart oamenilor în
locul Sfintelor Taine, câte o fărâmă înmuiată [în vin
sfinit]”. Întrebai fiind dacă își ard morii,
„moscoviii” i-au arătat secretarului regal
mormintele din apropierea „mănăstirii”, adăugând
că își vor ridica și o biserică, pe care o va sfini
„acel vlădică belorus, pe care li-l va da Majestatea
Sa Regele”.
Concluzia pe care o trage Połtiew în privina
credinei acestor coloniști e următoarea: „din câte
am putut afla și desluși eu însumi ori prin
intermediul șleahticilor care semnează mai jos și a
oamenilor din partea locului, îmi dau seama că nu
este nimic altceva decât acea veche credină, ce
există la Moscova, și nu se poate vorbi despre
niciun fel de altă rătăcire ori superstiie”.
În privina modului de trai al celor strămutai, nu
s-a observat nimic deosebit: își câștigau pâinea
cultivând pământul ori de pe urma pescuitului, nu
începeau nimic „fără a-și face mai întâi semnul
crucii”, „acel semn al crucii rusesc, din vechime”, și
nu plecau nicăieri la drum, fără a primi
binecuvântarea duhovnicului lor. Răuvoitorii „îi
învinuiesc că nu mănâncă și nu beau laolaltă cu ali
creștini, și nu vorbim doar de romano-catolici, dar
și de cei de credină rusească”, ceea ce „nu s-a putut
adeveri”.
Numărul lor exact era greu de aflat, din pricină
că trăiau răspândii în mai multe slobozii: „unii s-au
așezat aici, în apropiere de Chalcz65, alii pe lângă
Gomel, alii aproape de Loev66, Holmeci67, precum
și în alte pări, după cum și-a ales fiecare locul”.
Nu e lipsit de interes nici comentariul lui Dymitr
Dowgiałło la raportul alcătuit de înaltul funcionar
polon, raport „a cărui autenticitate nu poate fi pusă
la îndoială”. Astfel, documentul aruncă o rază de
lumină asupra începuturilor colonizării cu ruși
staroveri a regiunii Moghiliov din Bielorusia,
teritoriu din care făcea parte și Vetka. Aici,
ortodocșii de rit vechi s-au așezat de timpuriu, ceva
mai înainte de 1690, dacă inem seama de
„mormintele vechi și de crucile putrezite” din
cimitirul vizitat de Połtiew, în orice caz, „înainte de
soborul moscovit din 1682, care a hotărât
înteirea mijloacelor de dare în vileag a
63



Ceea ce vor și obine în 1695, prin aducerea unui preot, Teodosie,
ne informează întro notă, Dowgiałło. Al!el spus, din lipsă de preot,
nu puteau oﬁcia în lăcașul lor de cult Sfânta Liturghie.
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Postul Mare, Postul Sfântului Petru, Postul Schimbării la Faă (al
Adormirii Maicii Domnului) și Postul Crăciunului.
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Chalcz (blr., rs. Хальч) – așezare din Bielorusia, regiunea Gomel,
pe râul Soż (rs. Сож), în apropiere de Vetka.
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Loev (blr. Лoeў, rs. Лоев) – orășel din Bielorusia, pe malul drept
al Niprului, la conﬂuena acestuia cu râul Soj.
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Holmeci (blr., rs. Холмеч) sat din raionul Rzeczyck, la 65 km de
Gomel.
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schismaticilor” sau de anul 1685, când, la insistena
patriarhului Ioachim al Moscovei, arevna Sofia68 a
emis cele 12 „articole draconice69”, iar Ortodoxia de
Rit Vechi a devenit interzisă în Rusia. Trebuie
subliniat, de asemenea că, în sloboziile de la Vetka,
vieuiau staroverii din orientarea popistă, că preoii
erau, de la un an la altul, tot mai rari, astfel încât, în
lăcașurile de cult nu se putea oficia decât ocazional
Sfânta Liturghie, atunci când era invitat vreunul din
slujitorii bisericii din așezările vecine, că slujbele se
făceau după cări tipărite la Moscova și Kiev, cel
mai probabil de dinainte de schismă70. În încheierea
observaiilor sale, Dowgiałło se referă la
semnificaia juridică a documentului în cauză, la
faptul că un exemplar al acestuia, cu toate
semnăturile, a fost lăsat participanilor la
întrevedere, iar un altul, de asemenea cu semnături,
a fost înaintat spre cunoștina Majestăii Sale
Regelui și membrilor Judecătoriei Curii. „Cu
avertizarea că vinovaii vor fi deferii justiiei după
legile privind încălcarea siguranei naionale”, își
încheie Połtiew raportul, „vin cu rugămintea ca, faă
de acei oameni71, până la următoarele dispoziii ale
Majestăii Sale Regelui, să nu se emită niciun fel de
pretenii, să nu se comită niciun fel de acte imorale,
să nu fie chemai în judecată, să nu li se interzică să
se adune în slobozii ori să se așeze unde doresc”.
Și, într-adevăr, din partea autorităilor polone,
coloniștii ruși n-au avut, din câte se vede, niciun fel
de greutăi. Libertatea de care au avut parte a făcut
ca, într-un interval de timp destul de scurt, Vetka72
să se populeze masiv. Câtă vreme acest teritoriu s-a
situat dincolo de graniele Rusiei, guvernul arist
„s-a dovedit neputincios”, dar, „de îndată ce Regatul
polon a dat semne de slăbiciune, guvernul Rusiei
s-a grăbit să devasteze Vetka”73. Întâia devastare a
sloboziilor de aici de către regimentele rusești se
produce în 1735, când singurul episcop pe care-l
aveau, Epifanie, venit de la Biserica nikoniană, a
fost prins și închis la Kiev74, când au fost capturai
circa 300 de călugări, 800 de măicue și peste
40.000 de staroveri, locuitori ai sloboziilor. Ura
autorităilor ariste nu avea margini. Cei prinși au
fost duși cu fora la slujbele religioase, silii să
primească noua credină a lui Nikon, „au fost puși
în fiare și obligai să muncească peste puterile lor”,
pentru ca, în cele din urmă, să fie surghiunii
dincolo de Baikal, la peste 7.000 de verste de locul
în care fuseseră capturai75, spre a coloniza acel
teritoriu.
***
Și iată cum un mister vechi de aproape trei
secole începe să se limpezească. Am insistat asupra
raportului lui Połtiew, deoarece din coninutul lui
putem extrage informaii atât despre originea
68

Soﬁa Alekseevna Romanovna (16571704), ﬁica arului Aleksei
Mihailovici. Consecinele aplicării celor 12 arcole au fost cumplite:
mii și mii de torturi și execuii, deportări și arderi pe rug,
declanșarea pe scară largă a delaiunilor.
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Intulate așa după numele legiuitorului Dracon, din Atena ancă.
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Prima carte părită în Rusia de către Ivan Fiodorov a fost
Apostolul (1564).
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Noilor coloniș.
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Întreaga regiune populată cu ortodocși de rit vechi (o suprafaă
de circa 40 de verste) a primit acest nume comun, Vetka.
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F.E. Melnikov, Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi.
Partea I. Schisma în Biserica rusă, Bucureș, 2019, p. 541. Este vorba
despre prima devastare a Vetkăi.
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Unde și moare în foarte scurt mp.
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F.E. Melnikov, op. cit., p. 542.

confuziei de care vorbea călugărul Pavel, cât și o
explicaie plauzibilă pentru apariia termenului
filipovî, din care a rezultat, mai târziu și într-un alt
teritoriu, etnonimul lipovean. Așadar, în tradiia
locuitorilor Vetkăi, un colonist pe nume Filipp, i-a
așezat pe „moscalii” refugiai din suburbiile
capitalei în câteva slobozii din Starodubie, cel mai
probabil după 1665, când încep să se constituie
așezările de aici. Cele două centre religioase,
Starodubie și Vetka, erau destul de apropiate (la o
distană de circa 140 km), însă primul era mai
vechi76 și se afla în cuprinsul Rusiei, celălalt mai
nou77 și inea de teritoriul Uniunii polonolituaniene. Permutările de populaie între cele două
centre erau posibile și frecvente, iar istoria
consemnează faptul că, după înăbușirea Revoltei
streliilor (Moscova, 1682), fusese emis un ordin de
„repatriere” a ortodocșilor de rit vechi din
Starodubie, fapt ce i-a determinat pe doi dintre
preoii de acolo, Kuzma și Stefan, să treacă laolaltă
cu numeroși adepi ai vechii credine la Vetka. Mai
pe scurt, Vetka a crescut și pe seama staroverilor
provenii din Starodubie.
„Locuitorii de naiune moscovită” chestionai de
Połtiew spun că, de la numele acelui Filipp,
coloniștii așezai în sloboziile din Severșcina, au
început să fie numii filipovî (în bielorusă,
piliponî), și că numele s-a extins și asupra lor, fie
datorită permutărilor de populaie între cele două
centre, fie din pricină că indigenii nu vedeau nicio
deosebire între coloniștii din Vetka și cei din
Starodubie, ceea ce corespundea adevărului. Cu
toate acestea, coloniștii din Vetka se disociază de
cei din Starodubie în privina acestui nume, ei își
spuneau „ruși pravoslavnici”, refuzând termenul
filipovî, propriu staroverilor din sloboziile în care
i-a așezat acel „om simplu”, Filipp. În ciuda
opoziiei lor, numele în cauză s-a impus și s-a
răspândit în întreaga Polonie, fiind folosit pe
parcursul întregului veac al XVIII-lea, până la
decretarea în Rusia a libertăii religioase, după cum
s-a menionat. Pastuszewki e de părere că, din
spaiul polonez, termenul filipovî/piliponî „a
pătruns în dicionarul german (die Philipponen) și,
probabil, prin metateză, sub forma lipoveni, în
dicionarul românesc, iar de aici, secundar, în rusă și
ucraineană, sub forma lipovani”78.
Cu sigurană, numele filipovî s-a răsfrânt și
asupra grupării teodosiene79 a staroverilor fără
preot, destul de răspândită pe teritoriul Poloniei80, ai
cărei membri vor migra până în Galiia și Moldova
și vor contribui, în felul acesta, la propagarea
termenului respectiv. O parte din ucenicii lui Pavel
Prusul, din aceeași grupare, vor pune bazele
76
Sloboziile din Starodubie încep să se înﬁineze după Soborul
moscovit din 1667.
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Chiar dacă cel mai vechi document ce atestă prezena staroverilor
la Vetka datează din 1684 (M.I. Lileev, Из истории раскола на
Ветке и Стародубье/ Din istoria schismei în Vetka și Starodubie,
Kiev, 1895, p. 142149), aceșa sau așezat acolo ceva mai înainte.
Se șe, de asemenea, că, în 1685, Karol Kazimierz Chalecki (cca.
16351696), staroste de Mozyr, de religie grecocatolică, lea oferit
spre colonizare transfugilor „muscali” o insulă pe râul Soj din acea
regiune, bazânduse și pe faptul că noii venii îi vor putea asigura
mâna de lucru pe domeniile sale.
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S. Pastuszewski, Przepustka staroobrzędowców do polskiej
historii//„ Przegląd Wschodni”, t. XIII, z. 4 (52), p. 1150.
79
De la jumătatea secolului al XVIIIlea, va juca un rol deosebit de
inﬂuent în cadrul fraciunii nepopiste, în special după înﬁinarea
Comunităii de la Cimirul Preobrajenski din Moscova (1771).
80

Ulterior, al Prusiei Orientale și al Imperiului austriac.
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comunităii nepopiste din Climăui, după cum unor
călugări din Wojnowo81 li se datorează întemeierea
așezământului monahal „din podgoria Socolei”, de
lângă Iași. Cercetătorul A.P. Kornilovici82,
preocupat la rândul său de acest etnonim, consideră
că numele de lipoveni, cu care sunt cunoscui în
Basarabia „velicorușii-schismatici”, nu e decât „o
transformare a cuvântului piliponi83, adică
filippovî”84.
Iată-ne, așadar, în faa unei ipoteze care
întrunește mai multe criterii spre a fi luată în
considerare: și temporal, și lingvistic, și al
plauzibilităii. Despre legăturile ortodocșilor de rit
vechi din Moldova cu staroverii popiști din
sloboziile Vetkăi s-a mai scris: se știe că, în 1730,
trimiși ai comunităilor din Polonia au sosit la Iași,
cu rugămintea adresată mitropolitului de aici,
Antonie85, spre a li se sfini un episcop. În
demersurile lor, ei au fost sprijinii de staroverii de
pe malul Bahluiului86. S-au păstrat scrisorile
mitropolitului Antonie adresate, „ortodocșilor de rit
vechi popiști din Vetka”, precum și o scrisoare a
ultimilor către domnul Moldovei, Grigore Ghica.
Tot astfel, existau legături între comunităile
starovere din Vetka și cele din Manolea. În privina
etnonimului, trebuie să-i dăm dreptate călugărului
Pavel: staroverii din orientarea cu preot nu și-au
spus niciodată filipponi, stabilirea lor pe râul Soj ori
în Bucovina sau Moldova nu s-a datorat vreunui
conducător Filipp, totul pornește de la generalizarea
la care ne-am referit mai sus. Din Starodubie,
termenii filipovî și piliponî au trecut și asupra
locuitorilor din Vetka, iar din secolul al XVIII-lea,
și asupra comunităilor din orientarea „fără preot”
din Polonia și Prusia orientală. S-a observat că, la
ocuparea Bucovinei de către austrieci, în 1775, în
rapoartele oficiale termenii folosii sunt die
Lippowaner, die Filippowaner, Lippowaner,
desemnându-i laolaltă pe toi ortodocșii de rit vechi.
Numai că staroverii din orientarea cu preot nu se
recunoșteau în etnonimul lipovean, acesta „nu
exprima esena credinei lor”, nici nu păstra vie
amintirea vreunui lider, ca în cazul cazacilor
nekrasoviști din Dobrogea; cu toate acestea,
termenul i-a însoit în permanenă, de-a lungul
întregului drum, de la Vetka, înspre Galiia,
Bucovina, Basarabia și Principatele dunărene. „Noi
ne numim ortodocși de rit vechi și după adevăr este
această denumire”, scria apăsat călugărul Pavel în
cele două memorii adresate oficialităilor austriece,
însă cuvântul său nu s-a făcut auzit. Iar ortodocșii
de rit vechi din aceste locuri sunt numii în
continuare, de-a valma și pe nedrept, lipoveni.
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Puternic centru religios al staroverilor teodosieni din a doua
jumătate a secolului al XIXlea. Mănăsrea de aici, cu hramul Sﬁntei
Treimi, a fost întemeiată de Pavel Prusul (Piotr Lednev, 18211895),
misionar și publicist, unul din liderii grupării.
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A.P. Kornilovici, Русские в Южной Бессарабии/Rușii în sudul
Basarabiei, în „Russkii arhiv”, t. II, 1902, p. 152.
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Rus. Пилипоны.
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Rus. Филипповцы.
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Mitropolit al Moldovei între 1729 și 1739.
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În cele din urmă, emisarii de la Vetka sau ales doar cu promisiuni:
mitropolitul Antonie lea cerut, drept condiie a îndeplinirii cererii,
să se mute din Polonia în Moldova, ceea ce nu era ușor de realizat.
A se vedea studiul lui P.S. Smirnov, Первые попытки
раскольников приобрести архиерея/ Primele încercări ale
schisma!cilor de a dobândi un arhiereu, „Hrisanskoe čtenie”, nr.
7/1906, p. 4178.
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S

pre bucuria cititorului şi
împlinirea autorului de
carte, anul 2021, extrem
de încercat pentru noi toţi, a fost
pentru Comunitatea Ruşilor
Lipoveni din România unul
prolific în apariţii editoriale – o
alternativă la perpetuarea valorilor
spirituale și, totodată, un vector de
cunoaștere și prospecie pentru cei
care sunt preocupaţi de istoria și
cultura ruşilor lipoveni din
România. În acest context, breasla
istoricilor şi nu numai a primit spre
„analiză” o lucrare de dimensiuni
apreciabile şi de mult timp
aşteptată, prima scrisă pe această
tematică la noi în România, date
fiind tema, limitele cronologice şi
arealul geografic bifate de către
autor.

Ne referim la cartea
„Staroverii. Pagini de istorie şi
spiritualitate” (în limba rusă
Старообрядчество. Страницы
истории и духовности),
semnată de Alexandr Varona și
tipărită cu sprijinul financiar al
Comunităii Centrale la editura
„C.R.L.R.” din București, o
lucrare care continuă cu succes
discuţia începută într-un proiect
editorial similar, intitulat
„Tragedia schismei ruse” (a.
2012). Autorul este istoric, etnic
rus lipovean, cunoscut și foarte
apreciat în mediul ştiinţific, atât în
ţară, cât şi în străinătate, graţie
activităţii sale prodigioase în
paginile publicaţiilor periodice ale
CRLR - „Zorile” şi „Kitej-grad”,
dar mai ales prin susţinerea de
referate şi studii la reuniuni
ştiinţifice de anvergură. De aici
rezultă şi finalizarea unei lucrări
de anvergură, scrisă cu pasiunea
unui „scrib” talentat și perseverent,
care sfidează amatorismul,
endemic, din păcate, momentelor
istorice pe care le traversăm,
încadrându-se pe un traseu
ştiinţific complex, dominat de
moderaţie, suficient cât să scrie
despre istoria noastră.
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„Staroverii. Pagini de istorie şi spiritualitate”
O lucrare de căpătâi, în ediţie bilingvă, semnată de istoricul Alexandr Varona
Pe lângă moderaţie şi
complexitate, un alt punct forte
care a făcut posibilă apariia
acestui „compendiu” este erudiţia
autorului - liantul dintre ideile
expuse și percepia lor de către
cititor pe seama unei gestionări
corecte și echilibrate a surselor
valorificate. Sursele primare şi
secundare fiind exploatate cu
talentul cercetătorului înnăscut
permit şi construiesc coloana
vertebrală a cercetării, cu mostre
de istorie, publicistică, religie,
teologie.
Ineditul constă și în faptul că
lucrarea, care adună peste 500 de
pagini, a apărut în ediie bilingvă
(română şi rusă), traducerea în
limba rusă fiind realizată de
jurnalista Alexandra Fenoghen,
cunoscută etnicilor ruşi lipoveni ca
redutabil filolog, cercetător,
scriitor și un colaborator fidel al
revistelor „Zorile” și „Kitej-grad”.
Volumul, intitulat fără emfază
„Staroverii. Istorie şi
spiritualitate”, a apărut întâi în
limba română în anul 2020 (la
aceeași editură bucureșteană), iar
în 2021 a apărut în ediie bilingvă.
Constituie rodul unor interpretări
pertinente şi valabile şi toate, în
mod succint şi obiectiv, surprind
trecutul staroverilor din
principatele istorice româneşti,
într-o succesiune de fapte, locuri,
oameni, mărturii din trecut; un
cadou oferit „tuturor etnicilor cu
ocazia jubileului de 30 de ani de la
înfiinarea, în 1990, a Comunităii
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR)”.
Cartea despre care vorbim
debutează cu o Prefaă, semnată
de prof. univ. dr. Feodor Chirilă,
în paginile căreia aflăm date
despre viaţa şi activitatea
profesională a autorului, inclusiv
argumentele care au prefigurat
apariţia acestei preioase lucrări în
2020 (pp. 7-14). Urmează apoi o
Introducere, care explică pendelete acest ambiţios demers, şi o
succintă Prezentare a temei.
Autorul nu lasă deloc impresia că
ar fi copleşit de dimensiunea
tematicii alese şi întâmpină pe
cititor cu idei atent elaborate, pe
care le poate reda doar un adevărat
cunoscător al fenomenului tratat.
Importante sunt studiile, volumele,
operele polemice şi alte asemenea
surse, cu toate consacrate
fenomenului starover, asupra
cărora istoricul poposeşte,
analizându-le cu maximă precauţie
și cu ajutorul cărora clarifică multe
dintre problemele efervescente ale
culturii, istoriei şi religiei
comunităţilor de staroveri în

întreaga lor complexitate (pp. 1518).
În cuprinsul celui dintâi capitol
al cărţii, cu titlul „Fenomenul
starover în societatea rusă a
secolului al XVIII-lea”, autorul
scrie despre politica statului rus şi
a Bisericii Ruse faţă de staroveri
după momentul 1667, măsurile
luate împotriva acestora în
perioada de domnie a lui Petru cel
Mare şi a Ekaterinei a II-a, despre
direcţiile principale ale procesului
migraţional și structura socială ale
acestora şi, în mod firesc, despre
grupările lor religioase. Și fiecare
subcapitol este prezentat într-o
manieră clară, fiecare din ele
amintindu-ne despre problemele
sociale, economice, politice şi
filozofice ale staroverilor în
secolele XVII şi XVIII (pp. 1993).
În al doilea capitol al
volumului, intitulat „Aspecte
doctrinare ale fenomenului
starover”, autorul insistă pe
anumite subiecte esenţiale, ca de
exemplu: scrieri apologetice şi
polemice ale staroverilor din sec.
al XVIII-lea, temele privind
polemica dintre staroveri şi
reprezentanţii Bisericii oficiale
Ruse, aspectele filosofice ale
doctrinei starovere, concepţia
staroveră asupra lumii, autorul
susţinându-le cu argumente şi
izvoare absolut remarcabile.
O contribuţie de seamă o
reprezintă până şi reinterpretarea,
sub aspect ideologic şi social, a
concluziilor şi motivaţiilor
reformei în Biserica Rusă, iniţiate
de patriarhul Nikon. Se
conturează, în acest fel, două
tabere ideologice, care se vor
manifesta de-a lungul istoriei
Schismei. Prima dintre ele comunitatea staroveră nepopistă (a
bespopovţilor), refractară la orice
compromis, iar cea de-a doua,
comunitatea staroveră cu preoi (a
popovţilor), tabăra conservatoare,
dispusă la anumite adaptări în
funcţie de circumstanţele politice
și cooperantă cu autorităţile
oficiale, ultimele promovând
toleranţa religioasă faţă de ritul
vechi (pp. 95-127).
În paginile celui de-al treilea
capitol al cărţii, denumit
„Fenomenul starover în secolul al
XIX-lea”, autorul tratează pe larg
situaţia staroverilor în vremea lui
Pavel I, Alexandru I şi Nicolae I şi
ne vorbeşte despre contextul
înfiinţării şi organizării, la Fântâna
Albă (Ucraina), a ierarhiei
ortodoxe de rit vechi şi rolul ei în
cadrul întregii comunităi
starovere. Sunt analizate tendinele

privind politica statului şi a
bisericii dominante faţă de adepţii
credinţei de rit vechi în perioada
secolelor XIX-XX, precum şi
consecinele nefaste pe care le-au
avut reformele patriarhului Nikon
în societatea şi în cultura rusă.
Remarcabilă se dovedeşte, în acest
context, tenacitatea cu care autorul
îşi întemeiază ideile și proiecţiile
semnalate şi lămurite din varii
perspective: religioase, istorice,
politice, economice, sociale şi
culturale (pp. 129-190).
Cel de-al patrulea capitol şi
ultimul, intitulat „Staroverii în
Ţările Române, în Bucovina şi în
Dobrogea”, surprinde succint și
cronologic, în alte zeci de pagini,
apariia și dezvoltarea așezărilor de
staroveri (lipoveni) în Ţările
Române şi la Dunărea de Jos,
precum și atitudinea autorităţilor
române faţă de fenomenul
starover. Autorul oferă explicaţii
cu privire la geneza termenului
lipoveni şi semnificaţia acestuia şi
stăruie a ne vorbi despre situaţia
socio-politică şi statutul juridic al
ortodocşilor ruși de rit vechi
stabiliţi în principatele istorice
româneşti. Într-un subcapitol
distinct, este surprinsă atitudinea
autorităţilor române faţă de
staroverii stabiliţi în Ţările
Române, în Bucovina şi în
Dobrogea în secolele XVIII-XIX,
fără a neglija, cum e și firesc,
starea de fapt a acestora în
perioada regimului comunist şi
după Revoluţia Română din
Decembrie 1989 - moment istoric
şi de efervescenţă culturală, când
etnicii ruşi lipoveni se vor
constitui într-o organizaţie civică
reprezentativă (pp. 191-222).
Autorul și-a atins obiectivele
trasate, asigurându-şi un loc de
netăgăduit printre istoricii
preocupaţi de problematica
schismei și a culturii starovere
îndeobște. Mai mult chiar,
încercările inegalabilului nostru
cercetător de a cristaliza multe
dintre aspectele tratate şi
disponibilitatea de a oferi noi şi
noi răspunsuri, au dat un rezultat
dacă nu final, cel puţin
spectaculos. Prin faptele analizate
judicios şi relatate cu acribie, prin
expunerea datelor şi ideilor
adunate din tomuri de documente
şi, mai cu seamă, curajul de a trata
un subiect aproape fără un reper în
această direcie, se întrevăd
perseverena, tenacitatea, curajul și
seriozitatea şi calităile acestui
autor.
Un plus al lucrării de faă îl
constituie și faptul că
informaţiile sunt, în
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fiecare dintre capitolele care au
plăsmuit volumul, însoţite de
imagini, hărţi şi planşe – o
iniţiativă ce trădează anumite
metode specifice cercetării cu
elemente ale cercetărilor
interdisciplinare.
Ultima parte a volumului
„Staroverii. Pagini de istorie şi
spiritualitate” este rezervată
Ilustraţiilor, Bibliografiei și unui
Cuprins orientativ, ultimele două
prezentate în variantă bilingvă (p.
479-516), toate facilitând accesul
cititorului la informaii
suplimentare binevenite.
Lucrarea, în întregul ei,
surprinde nu doar prin consistenţa
şi masivitatea ei (sunt citate sute
de titluri şi documente), ci şi prin
stilul elegant, aproape didactic,
prietenos, prin calitatea deosebită a
tipăriturii, ceea ce onorează nu
numai pe distinsul nostru autor sau
editura, ci şi Comunitatea Ruşilor
Lipoveni din România, o instituţie
căreia prietenul şi colegul de
breaslă Alexandr Varona i-a
dedicat întreaga activitate.

Alexandra
Fenoghen și
Alexandr Varona

La cele deja prezentate ar mai fi
de subliniat faptul că valoarea
acestui volum este dublată, fără
îndoială, de versiunea lui în limba
rusă, în traducerea Alexandrei
Fenoghen - autor sau coautor a
peste zece cărţi şi a unui număr

impresionant de studii şi articole,
având o temeinică pregătire de
filolog, istoric şi antropolog.
Vorbim aici despre o muncă
titanică şi despre vastele cunoştinţe
ale traducătorului pe tărâmul
istoriei şi culturii etnicilor ruși
staroveri (ortodocși de rit vechi) de
pretutindeni, care-i furnizează
utilajul conceptual şi cadrul de
reflecţie. Plonjând prin câteva
secole de istorie, suferinţe,
mărturii şi adevăruri, traducătorul
scoate la lumină un bogat bagaj
lexical și terminologic, iar prin
acest lucru asigurând o traducere
de excepie, unanim apreciată de
specialişti, demonstrând atât în
paginile volumului de faţă, cât şi
cu prilejul traducerii în şi din
limba rusă a altor lucrări știinifice
de excepţie, faptul că Alexandra
Fenoghen stăpâneşte arta
traducerii cu asupră de măsură.
În concluzie, cartea „Staroverii.
Pagini de istorie şi spiritualitate”
- rezultatul unei valoroase teze de
doctorat susţinute cu succes la
Universitatea din Bucureşti,

« „ Дабы не предати небытию надобные вещи ” .
Старообрядчество как историко-культурный феномен»
Уважаемые коллеги и друзья
Ветковского музея!

П

риглашаем Вас
принять участие в
Международной
научно-практической
конференции «„Дабы не
предати небытию надобные
вещи”. Старообрядчество как
историко-культурный
феномен», которая состоится 25
и 26 октября 2022 года.
Организаторы конференции:
Ветковский районный
исполнительный комитет
(Украина), ГУК «Ветковский
музей старообрядчества и
белорусских традиций им. Ф.Г.
Шклярова».
Для участия в работе
конференции приглашаем
специалистов в области
изучения истории, культуры,
языка, фольклора и сохранения
наследия старообрядцев,
преподавателей, сотрудников
учреждений образования
и культуры.
Рабочие языки конференции
– белорусский, русский,
польский.
На конференции
предполагается работа по
следующим направлениям:
1. Исторические судьбы

старообрядчества. История
старообрядческих центров.
Теоретические и практические
проблемы традиционной
идеологии старообрядчества.
Духовные наставники
старообрядчества.
Старообрядческая миграция.
Проблемы межкультурного
взаимодействия.
2. Этнокультура
старообрядцев. Межкультурная
коммуникация, культурная и
языковая идентичность
старообрядцев. Фольклор как
органичная часть духовной
культуры старообрядцев.
Религиозное сознание и
фольклорно-бытовая культура.
3. Книжная культура
старообрядчества.
4. Старообрядческая
иконопись и ее региональные
особенности, обусловленность,
традиционализм и новаторство,
культурологические связи,
персоналии.
5. Проблемы сохранения и
популяризации духовного и
материального наследия
старообрядцев. Материальное и
духовное наследие
старообрядчества в фондах
музеев, архивов, библиотек и т.д.
Представленные выше
направления не могут в полной

мере охватить диапазон научных
исследований в данной области,
поэтому Оргкомитет примет
авторские работы, посвящённые
и другой проблематике
старообрядчества.
Онлайн или офлайн
На конференции предполагаются следующие формы работы:
● участие в работе секций
офлайн: выступление с
докладом, участие в дискуссии.
● участие в работе секций
онлайн: выступление с
докладом, участие в дискуссии.
Заявки для участия в
конференции просим отправить
до 01.08.2022 г.
В заявке на участие в
конференции просим указать:
фамилия, имя, отчество, учёная
степень, учёное звание, место
работы, должность, почтовый
адрес, телефон, факс, E-mail
Текст материалов,
оформленный в соответствии с
требованиями просим присылать
на адрес Оргкомитета
конференции не позднее
01.08.2022 г. Оргкомитет
оставляет за собой право
отклонения материалов, не
соответствующих проблематике
и профилю конференции.
Планируется издание сборника

25
întruneşte, cred eu, toate calităţile
unei lucrări de înaltă ţinută
ştiinţifică, redactată într-un limbaj
cursiv și coerent, ceea ce spune
foarte mult despre harul
scriitoricesc al autorului. La cele
spuse deja despre conţinutul cărţii
şi despre actualitatea dezbaterii
cultural-istorice pe care istoricul
Alexandr Varona a finalizat-o cu
succes, adăugăm stilul incitant al
scrierii, maniera expresivă,
detaşarea obiectivă sau,
dimpotrivă, implicarea auctorială,
însă fără încrâncenări ideologice.
Cu alte cuvinte, o lucrare scrisă
cu înclinaţie şi vibraţie, o reală
sursă de inspiraţie, având ca temă
istoria, credinţa şi filosofia rușilor
lipoveni de pretutindeni, pentru
toţi cei preocupaţi de studiul şi
cercetarea etniei noastre: elevi,
studenţi, masteranzi, doctoranzi,
profesori, specialişti etc. Aşadar,
citind această carte, nu mai rămâne
îndoiala că vom afla alte multe
lucruri despre trecutul, credinţa şi
apariţia etnicilor ruşi
lipoveni pe tărâm românesc.



материалов конференции.
Все расходы, связанные с
пребыванием на конференции
(проезд, проживание, питание,
культурная программа и т.п.),
оплачиваются лично
участниками или за счёт
направляющей стороны.
Для участия в конференции
просим Вас направлять заявки и
материалы с пометкой «“Дабы не
предати небытию надобные
вещи”. Старообрядчество как
историко-культурный феномен»,
25-26 октября 2022 г. не позднее
1 августа 2022 г.
Условия участия в
Конференции:
1. Необходимо заполнить
заявку и направить по
предлагаемой форме (фамилия,
имя, отчество, учёная степень,
учёное звание, место работы,
должность, почтовый адрес,
телефон, факс, E-mail ) по
электронному адресу;
2. Оплата проезда – за счёт
командирующей стороны; оплата
гостиницы – за собственный
счёт; оргкомитет окажет
содействие в размещении
участников в гостиницах города.
Всем участникам будет выдан
сертификат или направлен по
электронной почте.
Контактное лицо и адрес:
Афанасьева Ольга Васильевна,
+375291920731 (Украина),
vetka.conference@gmail.com
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Despre rușii lipoveni din frumosul oraș Târgu Frumos
Alexandr VARONA

M

onografia
Comunită%ii
rușilor lipoveni
din Târgu Frumos este o
lucrare unică în peisajul

editorial românesc, ce se poate
constitui oricând într-un model
pentru viitoarele cercetări
monografice privind
comunităile etnice din fiecare
localitate a României în care
trăiesc ruși lipoveni. Apărută la
Editura „C.R.L.R.” din
București cu sprijinul financiar
al Comunităii Rușilor Lipoveni
din România, Monografia... se
prezintă foarte bine, atât în
privina aspectului exterior, cât
și în privina concepiei și a
coninutului. Fiind o operă
colectivă, dificultatea principală
la elaborarea acesteia, cum se
întâmplă în cazul unor astfel de
lucrări, este aceea de a integra și
de a sintetiza textele și
informaiile aduse de fiecare
autor în parte, lucru de care
autorii volumului în discuie,
Sergiu-Constantin Enea,
Dumitru Boghian, Marius
Chelcu, Pavel Tudose și
Neculai Feodot, împreună cu
colaboratorii acestora: Cristina
Bohan, Marfa Parfimon și
Axinia Sandu, s-au achitat cu
brio, lăsându-ne nouă, cititorilor,
o carte închegată, bine scrisă și
având o bază documentară

solidă, o carte care aduce, cu
certitudine, un plus de valoare
cercetării știinifice privitoare la
minorităile etnice și
confesionale din ara noastră,
cum este în cazul de faă
comunitatea rușilor lipoveni.
Este o lucrare
pluridisciplinară, în care istoria
se îmbină fericit cu geografia,
iar etnografia și religia ca
disciplină știinifică se îmbină
cu antropologia culturală. De
mare interes sunt tabelele,
documentele, planșele și
fotografiile anexate lucrării, ca
și cele din textul propriu-zis al
lucrării, care dau atractivitate
grafică monografiei, lucru deloc
de neglijat în zilele noastre,
când aspectul exterior, culoarea,
estetica sunt elemente ce pot
stârni interesul publicului
iubitor de carte. Acestora li se
adaugă texte din folclorul rușilor
lipoveni, colindul de Crăciun
sau cântece din creaia populară
a acestora, dar și scurte povești
cu tematică religioasă, diverse
credine populare, proverbe și
zicători, toate în limba rusă,
ceea ce face și mai interesant
volumul pentru cei care vor să
cunoască mai mult despre viaa
și tradiiile comunitare ale
rușilor lipoveni. Ceea ce
impresionează la această
monografie, cel puin pentru
cineva interesat de sursele de
informaii, de izvoarele istorice
scrise sau nescrise, este tocmai
multitudinea și varietatea
acestora, ca și bogăia de
informaii și surse la care fac
trimitere, dar din care și citează
deseori autorii. Și aici avem în
vedere și documentele de
arhivă, culese mai ales din
fondurile Direciei Judeene Iași
a Arhivelor Naionale, de la
Arhivele Naionale din
București sau de la Biblioteca
Academiei Române. Lor li se
adaugă și izvoarele edite, cum ar
fi volumele de însemnări ale
călătorilor străini prin ările

Române, catagrafiile Moldovei,
coleciile diverselor publicaii
românești, mai ales din
Moldova, dar și alte colecii de
documente istorice, publicate la
noi în ară de-a lungul timpului.
Nu poate fi trecută cu
vederea nici istoriografia și
literatura de specialitate ce a stat
la baza scrierii acestei lucrări
monografice excepionale, care
atinge subiecte ce privesc nu
doar istoria, cultura și tradiiile
rușilor lipoveni din Târgu
Frumos, ci întreaga comunitate
etnică, precum și Biserica
Ortodoxă de Rit Vechi, ai cărei
membri sunt aceștia. Iar
urmărind bibliografia inserată
de autori la sfârșitul cării, ca și
notele de subsol din cuprinsul
acesteia, nu poi să nu remarci
efortul și concentrarea de care
au dat dovadă autorii în privina
documentării, seleciei
informaiilor necesare,
sintetizării și integrării acestora
într-un tot unitar coerent, bine
articulat și expus într-un stil
accesibil, care face informaia
ușor de reinut pentru orice
cititor interesat de subiect.
Astfel, autorii valorifică atât
ceea ce s-a scris despre rușii
lipoveni din Târgu Frumos, iar
asta o aflăm din lista lucrărilor
speciale menionate în
bibliografie, cât și literatura
știinifică dedicată schismei ruse
și staroverilor, în general, mai
ales în limba rusă, dar și pe cea
în limba română și în alte limbi
de circulaie internaională,
precum și pe cea dedicată
rușilor lipoveni, staroverilor din
spaiul etnic și cultural
românesc. De remarcat se
cuvine și faptul că sunt luate în
considerare atât lucrările mai
vechi, dar și cele mai recente,
autorii străduindu-se sine ira et
studio, fără ură și părtinire, să
scoată în evidenă
complexitatea, momentele faste
și dificultăile cu care rușii
lipoveni din Târgu Frumos s-au

confruntat de-a lungul mult
încercatei lor istorii.
Prezentare pe capitole

C

elor opt capitole, cu o
scurtă introducere, li se
adaugă un rezumat consistent în
limba rusă, opera lui Pavel
Tudose, unul dintre autorii
lucrării, cunoscut jurnalist din
rândul etniei rușilor lipoveni,
redactor la revista de cultură
„Kitej–grad”, editată de către
CRLR la Iași, el însuși originar
din Târgu Frumos. De
asemenea, lucrarea este însoită,
cum am arătat mai sus, de o
bogată bibliografie, ce cuprinde
o mulime de titluri, unele
cunoscute cercetătorilor
fenomenului starover și al
istoriei și culturii rușilor
lipoveni, altele inedite, și de trei
anexe care cuprind, așa cum am
arătat mai sus, tabele și
documente de o reală valoare
istorică, o serie de elemente de
folclor și etnografie, cum sunt
colindul de Crăciun, unele
cântece de război sau de leagăn,
povești și credine populare sau
proverbe și zicători, precum și
documente în facsimil, ilustraii
și planșe.
● După o scurtă introducere
în care sunt menionate unele
aspecte metodologice ce in de
elaborarea lucrării și se
stabilește cadrul general al
acesteia, cum se spune, autorii
trec la subiect, prezentând în
primul capitol cadrul geografic
al localităii. Elementele de
poziionare în spaiu, trăsăturile
geografico-geologice, relieful,
clima, dar și reeaua
hidrografică, precum și cele
privind structura solului și
vegetaia, flora și fauna
specifice zonei în care este
plasat orașul Târgu Frumos
descriu peisajul geografic în
care este localizată așezarea,
care a fovorizat întemeierea,
densitatea și dinamica
habitatului uman de-a
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lungul timpului, în care, de la
începutul secolului al XIX-lea,
se regăsește și comunitatea
rușilor lipoveni, așa cum bine
subliniază autorii.
● Al doilea capitol al lucrării
tratează, pe scurt, momentele
mai importante din istoria
orașului, momente ce pot fi
calificate drept repere ale
acesteia, pornind din preistorie,
din epoca pietrei șlefuite, epoca
neolitică și eneolitică, adică
mileniile VI-III î.Hr., și
ajungând până după al Doilea
Război Mondial. De un interes
deosebit sunt informaiile ce
atestă locuirea umană în zonă,
bine documentate prin
cercetările arheologice
desfășurate în aria orașului și în
zona din apropiere, unde s-au
descoperit urme de locuire
aparinând renumitei culturi
Cucuteni. Aceasta din urmă se
încadrează în perioada neolitică
și eneolitică, fiind epoca de
tranziie între cea a pietrei
șlefuite, neoliticul, și cea a
bronzului, în eneolitic fiind larg
răspândite uneltele din cupru.
Dovezi arheologice relevante
sunt și pentru epocile următoare,
cea a bronzului și a fierului, și
nu se opresc doar la aceste
perioade, ajungând până în
secolele XVI-XVII. Diverse
vestigii din perioada cuceririi
romane a Daciei și a stăpânirii
romane (sec. II-III), dar și din
perioada de după retragerea
romană la sudul Dunării și din
primul mileniu creștin, atestă
locuirea unor comunităi
importante în zona orașului
Târgu Frumos de astăzi, chiar și
în contextul fenomenului istoric
cunoscut sub denumirea de
marea migraie a popoarelor.
Și pentru primele secole ale
celui de-al doilea mileniu
creștin, autorii volumului
menionează o mulime de
așezări rurale și situri
arheologice descoperite în zonă,
fapt ce atestă densitatea locuirii
și situarea într-o poziie
geografică ce a favorizat geneza
și evoluia așezării urbane Târgu

ZORILE
Frumos, atestată documentar la
1448. De la această dată,
așezarea este menionată din ce
în ce mai mult în izvoarele
scrise, iar pentru cine dorește să
afle mai multe informaii despre
scrierile și documentele în care
este menionat orașul, capitolul
rezervat istoriei acestuia este cât
se poate de instructiv și
folositor. Astfel, regăsim
informaii deosebit de
interesante despre activităile și
oamenii locului, despre
distrugerile provocate acestuia
în cursul diverselor invazii și
războaie, de la cele turco-polone
din secolul al XVII-lea, până la
cel de-al Doilea Război

acestora. Prezentarea este una
bine articulată, sistematic
organizată, evoluia comunităii
fiind descrisă cronologic,
punctându-se în același timp
principalele teme specifice
istoriei raskolului, staroverilor și
comunităii rușilor lipoveni,
nefiind ocolite nici temele
sensibile, cum este cea a
buclucașului etnonim lipoveni
(după spusele universitarului
ieșean Leonte Ivanov),
subiectele abordate fiind tratate
în mod echilibrat, autorii
acordând o atenie deosebită
termenilor folosii, inclusiv
detaliilor semantice ale acestora,
detalii specifice istoriografiei

Panorama orașului Târgu Frumos

Mondial, când în zona orașului
s-au dat două bătălii importante
în aprilie și mai 1944. De
asemenea, acest capitol conine
date preioase despre evoluia
organizării administrative a
orașului de-a lungul timpului,
despre edificiile civile ale
acestuia, despre lăcașurile de
cult construite în oraș, notele și
însemnările călătorilor străini
care au trecut sau au poposit
aici, precum și multe alte
informaii folositoare despre
viaa economică a orașului,
înfăișarea lui, arhitectura sa,
structura etnică și socială a
populaiei, viaa politică locală
și multe altele.
● Capitolul al III-lea este
rezervat aspectelor generale
privitoare la rușii lipoveni și la
prezena lor în spaiul românesc,
autorii dovedind o foarte bună
cunoaștere a surselor și
literaturii știinifice dedicate

dedicate mișcării staroverilor și
etniei rușilor lipoveni. Astfel,
sunt prezentate evenimentele și
împrejurările ce au premers
Schismei ruse, respectiv reforma
liturgică atribuită patriarhului
Nikon, cu accentul pe principalii
actori ai acesteia: arul Aleksei
Mihailovici, patriarhul Nikon și
protopopul Avvakum, cauzele
acesteia, rezistena celor care
s-au opus reformei și
constituirea mișcării ce avea să
fie cunoscută ca Staroverie sau
Staroobriadcestvo, a Vechii
Credine Ortodoxe sau a Ritului
Vechi. Este prezentat procesul
de cristalizare a diverselor
curente din cadrul mișcării,
centrele de influenă ale
acesteia, diferenele dintre ritul
vechi și ritul nou, procesul
migraiei staroverilor în
interiorul Imperiului Rus și în
zonele limitrofe acestuia. Nu
este ocolită nici problematica
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așezării staroverilor în spaiul
românesc și nici problema
originii și a semnificaiei
denumirii date acestuia aici,
respectiv cea de lipoveni, în
evoluia ei istorică, ca și situaia
acestora pe parcursul celor trei
secole de existenă pe teritoriul
actual al României.
● Capitolul al IV-lea este
dedicat rușilor lipoveni din
Târgu Frumos, denumirea sub
care apar aceștia în documente
juridice, statistice și de stare
civilă, acoperind perioada
cuprinsă între primele atestări și
începutul secolului al XX-lea.
Autorii dezbat, evident,
problema perioadei în care s-au
așezat rușii lipoveni în Târgu
Frumos, pe baza documentelor
istorice, opinând că nu se poate
stabili o dată exactă pentru
aceste evenimente, ceea ce nu
este specific doar comunităii
din Târgu Frumos, ci și altor
comunităi de ruși lipoveni din
România. Situaia etnicilor din
Târgu Frumos este privită în
continuare prin prisma
documentelor juridice, cum ar fi
privilegiul din 1815, acordat
acestora de către domnul
Moldovei Scarlat Callimachi, a
documentelor fiscale, cum este
catagrafia din 1820, sau a unor
hări, precum cea executată în
1828 de inginerul Dumitrache
Pastia, dar și prin prisma
documentelor rusești din
perioada administraiei
generalului Pavel Kiseleff. De
asemenea, de un interes deosebit
sunt actele referitoare la
mobilitatea populaiei
lipovenești din Principatul
Moldovei în anii 1830-1840 sau
la ocupaiile acestora:
negustoria, săpatul iazurilor și al
șanurilor, pietrăria ș.a. Mai
puin plăcute, dar pasionante și
deosebit de incitante, mai ales
pentru cei interesai de
problematica juridică, sunt
informaiile ce provin din
dosarele de arhivă ce privesc
unele cauze de natură
infracională în care
întâlnim ruși lipoveni
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fie în calitate de victime, fie în
calitate de făptuitori, dar și
diverse cauze litigioase civile
sau administrative. Foarte utile
sunt informaiile ce provin din
documentele care scot în
evidenă cele trei evenimente
majore care au provocat
dezastre și schimbări în viaa
comunităii, urmate de
reconstrucii, cum afirmă autorii
(p.133), și anume incendiul din
1834, înfiinarea Eforiei în 1843
și delimitarea hotarului dintre
vatra orașului și moșia din jur,
în perioada ce a urmat. O altă
categorie de documente
relevante pentru situaia rușilor
lipoveni din Târgu Frumos în
secolul al XIX-lea - cele fiscale
și statistice, ca și documentele
de stare civilă, este tratată de
autori în două subcapitole
distincte. Sunt documente
relevante pentru relaiile rușilor
lipoveni din Târgu Frumos cu
autorităile, cu populaia
majoritară românească și cu
celelalte etnii, dar și pentru
evoluia structurii interne a
comunităii, tabelele, graficele și
situaiile prezentate fiind
sugestive pentru evoluia
demografică și tendinele
acesteia în cazul etniei rușilor
lipoveni din Târgu Frumos,
evoluie valabilă, cu sigurană,
și pentru celelalte comunităi de
ruși lipoveni din perioada avută
în vedere în acest capitol, cu
precădere a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.
● În capitolele următoare,
autorii tratează cu acribie și

Construc%ia unei noi biserici ortodoxe
de rit vechi în Tg. Frumos

pasiune, lucru ce se remarcă din
modul de abordare, din maniera
în care sunt descrise
evenimentele, evoluia
comunităii din Târgu Frumos
începând din epoca domniei lui
Alexandru Ioan Cuza și până la
sfârșitul celui de-al Doilea
Război Mondial. Date de natură
statistică, demografică, dar și
date de stare civilă, culese din
documentele oficiale, din presa
vremii și din lucrări ale unor
autori români (C. Chiriă) sau
ruși (P. Sârcu) întregesc tabloul
vieii sociale și economice a
rușilor lipoveni din Târgu
Frumos la începutul secolului
trecut. De mare interes sunt
datele despre etnicii de aici în
legătură cu Răscoala din 1907,
dar și cu emigrarea lor în Rusia,
începând cu 1908, în contextul
reformei agrare demarate de
prim-ministrul Imperiului Rus
Piotr Arkadievici Stolâpin. De o
reală valoare este subcapitolul
rezervat participării rușilor
lipoveni la al Doilea Război
Balcanic (1913) și la Primul

Război Mondial (1916-1918), la
jertfa acestora pentru ară în
timpul celor două campanii
militare întreprinse de Armata
Română într-o epocă în care
omenirea parcă a intrat într-o
zodie a morii și a distrugerii, ce
nu s-a încheiat prea curând.
Pentru perioada interbelică și
pentru cel de-al Doilea Război
Mondial, ca și pentru anii
imediat următori, autorii
prezintă o bogată documentaie,
din care cititorul interesat de
istorie își poate face o imagine a
trecerii prin timp a orașului și a
locuitorilor săi, a problemelor
cu care s-au confruntat aceștia,
plecând de la împroprietărirea
realizată în urma reformei
agrare din 1921 și continuând,
spre exemplu, cu cele privind
distrugerile din timpul luptelor
înverșunate purtate în zona
orașului în primăvara și vara lui
1944 și terminând cu
exproprierea terenurilor agricole
mai mari de 50 ha, conform
Decretului nr. 84 din 2 martie
1949, procesul fiind denumit la
Vedere a bisericii ortodoxe de rit vechi
dinspre serele de legume

Legumicultori la pia%a
din Târgu Frumos
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noi în ară deschiaburire, după
modelul celui sovietic din anii
’30 ai secolului trecut, numit
raskulacivanie, de la kulaki –
cum erau numii ăranii înstării.
● Capitolul al VI-lea este
dedicat religiei, locului și rolului
acesteia în cadrul comunităii
rușilor lipoveni din oraș. Autorii
prezintă cu mare grijă și cu date
atent verificate și documentate
istoricul bisericilor ortodoxe de
rit vechi din Târgu Frumos, cu
hramurile „Înălarea Domnului”
și „Adormirea Maicii
Domnului”, preoii care au slujit
la aceste biserici, evenimentele
religioase locale, școala
bisericească și specificul ei,
viaa parohiei locale,
simbolurile religioase ale rușilor
lipoveni, reprezentate de
iconografia, odoarele și
simbolurile creștine, precum și
portul bisericesc la bărbai și
femei, tradiiile și obiceiurile
creștine la rușii lipoveni, cu
accent pe ritualurile de botez, de
nuntă și de înmormântare, dar și
obiceiurile și tradiiile religioase
locale specifice marilor
sărbători creștine: Nașterea
Domnului, Paștele sau Rusaliile
și alte sărbători din calendarul
creștin.
● Un capitol de mare interes
pentru cei care studiază
comunităile etnice din
perspectiva etnografiei și a
folclorului, un domeniu
fascinant care, putem spune, dă
viaă istoriei, văzută de multe
ori și de multă lume ca fiind
plicticoasă, rece, cu
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puine elemente care să atragă
cititorii, privește ocupaiile și
meșteșugurile tradiionale,
specifice rușilor lipoveni din
Târgu Frumos, dintre care se
evideniază grădinăritul,
legumicultura, în care aceștia au
excelat și excelează și în
prezent, arhitectura și interiorul
locuinelor și al gospodăriilor
tradiionale, un loc aparte având
descrierea interiorului caselor
tradiionale ale rușilor lipoveni,
ca și încadrarea lor în peisajul
urban actual. Prezentarea băii
lipovenești, un accesoriu nelipsit
al gospodăriei rușilor lipoveni,
nu doar din Târgu Frumos,
reprezintă un marker identitar
pentru etnie. De remarcat se
cuvine și prezentarea
elementelor socio-culturale,
cum ar fi graiul local al rușilor
lipoveni, accentul fiind pus aici
pe reliefarea, evidenierea
elementelor specifice acestuia,
mai ales a cuvintelor din limba
română intrate în vorbirea
curentă a rușilor lipoveni din
toată ara, precum și încadrarea
acestuia în grupul dialectelor
populare rusești de sud. O
meniune aparte se cuvine făcută
abordării foarte interesante a
folclorului rușilor lipoveni de la
Târgu Frumos cu exemple
sugestive de cântece,
povestioare, zicători, fabule și
povești populare, a gastronomiei
specifice, folosite cu diverse
ocazii de către aceștia. Nu
lipsește de aici, nici nu avea
cum să lipsească, spunem noi,
gastronomia locală specifică, cu
bucate care se fac pentru diverse
sărbători: vareniki, blinî, kașnik,
dar și obiceiurile culinare ale
etnicilor în diverse perioade ale
anului, îndeosebi din perioadele
de post.
Deosebit de instructivă ni se
pare prezentarea credinelor
populare ale rușilor lipoveni în
legătură cu calendarul agricol,
mai ales că, în prezent, foarte
puini mai cunosc aceste
obiceiuri, în mare parte pierdute
în zilele noastre, fiind
considerate superstiii de către

ZORILE
Biserica ortodoxă de rit vechi
„Înăl%area Domnului”

Biserica ortodoxă de rit vechi
„Adormirea Maicii Domnului”

clericii și credincioșii ortodocși
de rit vechi, motiv pentru care
nu s-a încurajat practicarea și
transmiterea acestora. Chiar și
așa, ele s-au păstrat și s-au
transmis, ajungând până la noi,
fapt ce ne conduce la concluzia
că, în conștiina populară, ele
s-au perpetuat, nefiind eliminate
cu totul, ci trecând într-un
registru mai puin vizibil, dar
prezent, totuși, în ciuda
diverselor interdicii și restricii
de ordin religios. O atenie
deosebită este îndreptarea
asupra portului cotidian, scoând
în evidenă elementele
distinctive ale acestuia,
concluzia acestora fiind că
pentru secolul al XIX-lea,
respectiv începutul secolului al
XX-lea, lipovenii din Târgu
Frumos au păstrat în portul
cotidian anumite elemente ale
portului rusesc tradiional, atât
la femei, cât și la bărbai (p. 350).
Un plus de valoare și inedit
lucrării este dat de prezentarea

detaliată a activităilor
desfășurate la Centrul de
Educaie și Cultură al
Comunităii locale a rușilor
lipoveni, CRL-Târgu Frumos, în
trecut, dar și în ultimii ani,
comunitatea etnică de aici fiind
preocupată de promovarea
limbii materne, a tradiiilor și
obiceiurilor locale, mai ales în
rândul tinerilor, o meniune
specială având activitatea
desfășurată de Asociaia
Tinerilor Ruși Lipoveni de aici.
● În ultimul capitol, autorii
sintetizează informaiile
prezentate pe larg pe parcursul
lucrării, trag concluziile cu
privire la destinul și evoluia
istorică a comunităii rușilor
lipoveni din Târgu Frumos,
subliniind aportul acestora la
dezvoltarea orașului, precum și
integrarea lor în comunitatea
mai mare a acestuia. Totodată,
își exprimă sperana că, prin
intermediul activităilor și
eforturilor Centrului Cultural al

Centrul de Educa%ie și Cultură al CRL-Târgu Frumos
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CRL-Târgu Frumos, se va reuși
recuperarea și prezervarea unor
elemente ale culturii tradiionale
locale a rușilor lipoveni, iar
comunitatea de aici își va păstra
identitatea etnică și confesională,
configurându-se ca o componentă
definitorie a acestei așezări
multiculturale (p. 382).
Despre anexe, nu mai insist,
le-am prezentat ceva mai sus.
Ce aș dori să mai adaug este
faptul că acestea detaliază,
exemplifică și dau culoare
multora dintre evenimentele și
situaiile prezentate în cuprinsul
monografiei. Desigur, pentru o
lucrare cu caracter monografic,
cum este cea prezentată aici,
este dificil să faci în câteva
pagini o prezentare care să
acopere toată paleta de aspecte
avută în vedere de autori. De
aceea, inând cont de cele pe
care le-am expus mai sus, sper
să fi reușit să trezesc interesul
cititorului pentru cunoașterea
istoriei și tradiiilor specifice
comunităii etnice a rușilor
lipoveni din frumosul oraș
Târgu Frumos.
Nu-mi rămâne decât să-i invit
pe toi cei interesai să parcurgă
această lucrare pentru că, nu-i
așa, nici nu știu ce pierd... dacă
nu o citesc! Mai ales că arată
bine, e bogat ilustrată și conine
o sumedenie de informaii de
folos pentru locuitorii orașului
Târgu Frumos, dar și pentru toi
cei care vor să-i cunoască pe
rușii lipoveni din Târgu Frumos.
Și la final, se cuvine, cred și
sunt convins de asta, un cuvânt
de mulumire și, în același timp,
de felicitare a autorilor și
colaboratorilor, redactorilor și
corectorilor, editurii „C.R.L.R.”
și Comunităii, precum și tuturor
celor care au făcut posibilă
apariia acestei monografii, care,
sperăm noi, va deschide calea
cercetărilor necesare elaborării
și publicării de lucrări
monografice dedicate și
celorlalte comunităi de ruși
lipoveni din ară și, de ce nu,
chiar și celor aflate în
diaspora.
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Максим Макаревич – потомок
русских-липован из города Нэводарь

Семья Афанасьевых - фото до переезда из Румынии

Александра ФЕНОГЕН

З

а всю историю русскихстарообрядцев
некрасовцев-липован,
было много переселений, от
первоначальной миграции из
России на территорию
сегодняшней Румынии, до
последней миграции русскихлипован в страны Европы, в
основном в Италию и Испанию,
в наше время. Русские-липоване
неоднократно возвращались и на
свою историческую родину, в
Россию. В ХХ веке было
несколько таких волн обратной
миграции, самая большая и всем
известная, в 1947 году, когда
несколько тысяч русскихлипован из Добруджи вернулись
на родину предков, в Советскую
Россию. Но была и волна в
начале ХХ века, о которой
существует меньше информации,

Максим Макаревич

и даже переселения намного
меньше по масштабу, почти
полностью забытые. О таком
переселении я узнала недавно от
потомка русских-липован,
уехавших из города Нэводарь в
Россию в 1944 году. В
определённый момент Максим
Макаревич стал искать своих
родственников в Румынии, и так
мы с ним познакомились. Он
рассказал нам немного о себе и
об истории своей семьи:
Максим Макаревич: «Я
потомок липован из Румынии,
живу в настоящее время в
Москве, по профессии инженерхимик. Я начал свои поиски с
рассказа сестры моей бабушки,
которая говорила мне, что когда
родственники уезжали из
Румынии, там, в городе
Нэводарь, остался брат моего
прадеда, Антон. С этой
информации я и начал поиски. Я
родился в Республике Молдова,
поэтому я знаю в некоторой
степени и румынский язык. В
Республики Молдова у меня
также корни старообрядческие.
После того, как закончил школу,
я поехал учиться, отслужил в
армии, а сейчас работаю по
специальности в Москве.
Изначально, в ’44 году, когда
советские войска пришли в
Румынию, часть семей из
Нэводарь подписали письма, обращение к Сталину и к
правительству, с просьбой
вернуться в Советскую Россию.

Их просьбу удовлетворили, и в
1944 году они из Констанцы
отплыли в Одессу, или в Ростовна-Дону – на эту тему как бы
идут споры. Но в Ростове им не
понравилось, и со временем они
оказались в Одесской области, в
местечке Долиновка. Оно раньше
называлось Гнаденталь, там
жили немцы, но их
репатриировали во время войны.
Там стояло добротное село, с
хорошими домами, и туда
заселили много семей, много из
Нэводарь, в том числе. Я слышал
это и от другой женщины,
которая интересовалась своими
корнями, и на встрече в Общине
в Нэводарь мне рассказывали,
что есть ещё другие люди,
которые жили в селе Долиновка.
Семья жила в Долиновке, моя
бабушка училась в городе
Белгород-Днестровский – он же
Аккерман – бессарабский такой
городок, и после этого она
решила продолжить обучение в
Тирасполе. Ныне это часть
Республики Молдова –
Приднестровья. Там её
познакомили с моим дедом. Её
дядя, который приехал в город
Бендеры раньше, чем она,
работал в шахте с моим
прадедом по другой линии. И,
так как они оба были
старообрядцами, липованами,
они решили жениться, и в ’53
году поженились. Потом дед
ушёл в армию на три года, и
дальше у них появились дети.
Мамина сестра и чуть попозже
моя мама».
Генеалогическое древо

К

сожалению, поиски
информации, документов
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о переселениях русских-липован
в Россию всегда весьма
непростые. Много утрачено,
много запутано, случайно или
намерено. Максим Макаревич
рассказывал о своих поисках и о
том, как у него появился интерес
к этой теме:
«Найти какие-то документы
не удалось, ни на румынской
стороне, ни на российской,
потому что я обращался и в
Констанцу, в архив, и в архив
Министерства внутренних дел
Российской Федерации, где
хранятся документы
советского периода. В одной из
статей 2007 года я обнаружил
эту информацию о том, что
порядка 200 человек из 50 семей
подписали письмо, и там была
ссылка на определённый
документ в архиве. Когда я
обратился с запросом, чтобы
ознакомиться с этим
документом, мне сказали, что
такого документа нет. То есть,
они либо просто не хотят
давать доступ к документу,
либо цифр перепутался, когда
печатали статью. И автор её
уже умер.
А свои исследования я
практически начал тогда, когда
в школе, на уроке биологии нам
задали нарисовать
генеалогическое древо, где
нужно было заполнить
информацию по своим предкам,
естественно, по всем своим
линиям. И как раз по
липованским корням были
большие пробелы. Много чего не
было известно, потому что дед
умер до моего рождения, а
когда бабушка умерла мне было
4 года. Но я много
информации узнал от её



Первый ряд слева - бабушка Максима - Федора Петровна Куприянова; во
втором ряду справа - её мама Наталья Куприяновна Афанасьева.
Остальные тоже староверы но по его молдавской линии.
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сестры, 1940 года рождения,
которая до сих пор живёт в
городе Бендеры».
Максим Макаревич начал
искать своих родственников в
Румынии, он обратился ко мне,
и я узнала историю его семьи и
попыталась ему помочь:
«Изначально я обратился к
вам, вы меня направили к вашей
подруге, однокласснице Аксинье,
которая живёт в городе
Нэводарь, и она, при помощи
своих друзей по общине в
Нэводарь, нашла двоюродного
брата моей бабушки, Киндина
Антоновича Куприяна. Он был
рад, что давно потерянные
родственники нашлись, в тот
же день, когда я разговаривал с
ним он звал меня приехать в
гости. Далее я продолжил
общение с его дочерью,
Вероникой. Она, к сожалению,
русский язык не знает. Она
говорила на русском где-то до
14 лет, пока не умерла её
бабушка. Мы общались с ней на
румынском языке, и она
дополнительно ещё знает
испанский. И я решился
приехать, потому что время
бежит, и можно не успеть. Так
что я совместил путешествие с
отпуском, и прилетел сюда.
Когда я приехал в Нэводарь, я
был в смятении, потому что
интересно было посмотреть на
город, где родилась моя
бабушка, где до сих пор живут
русские-липоване. Меня отлично
приняли, я познакомился со всей
роднёй, наиболее близкой,
конечно. Понятно, что все
липоване перемешаны, часть
липован сейчас заключает браки
с румынами, с другими
национальностями, но вот, то,
что было известно Киндину
Антоновичу я узнал. До этого я
ещё общался с его двоюродной
или троюродной сестрой – там
запутанная история, - Мусей
Куприян. Но к ней я не успел
дойти в эту поездку. Я
познакомился в Нэводарь с
председателем Общины, с
бывшим председателем
местной общины Иваном
Чётиком. Периодически кто-то
прибегал в кабинет, мы
знакомились, потом
продолжали беседу и
обменивались своими
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Кузины - Февронья Саратовская,
Марфа Иванова, Федора Куприянова.

познаниями об истории липован,
о впечатлениях о России тех,
кто был там когда-либо. Они
задавали вопросы про Россию,
как живёт сейчас Россия, я
узнавал какие-то детали про
Румынию».
Однако у Максима
Макаревича есть ещё много
вопросов, связанных с его
корнями, и он прилагает немало
усилий, чтобы узнать как можно
больше об истории своей семьи,
и даже помогает другим
потомкам русских-липован
искать своих родственников:
«На будущее, на самом деле
есть одна зацепка. В
определённый момент своих
исследований, я сделал тест
ДНК, и среди совпаденцев
обнаружил девушку из города
Брэила. Зовут её Анфиса Лазэр,
живёт она в Бухаресте, но пока
не удалось выйти с ней на связь.
Может быть, в последствии
удастся узнать, по какой из
моих линий есть родство с ней.

Прадед Максима Макаревича:
Пётр Архипович Куприянов

То ли это линия Куприяновых и
Афанасьевых из Нэводарь, то ли
это линия из Республики
Молдовы. Я, когда читал
выпуски газеты «Зори» видел,
что она была призёром
олимпиад по русскому языку,
потом она работала в
Россотрудничестве, видимо
здесь в Бухаресте. То есть, ей
было где применять русский
язык.
Есть у меня такая черта, я
могу вовлекать людей в какуюто деятельность, поскольку сам
отношусь с энтузиазмом ко
всему. И вот, недавно я
надоумил Ирину Комарову,
москвичку, предки которой
уехали из Румынии в начале ХХ
века, тоже сделать тест ДНК.
Она его сделала, и, буквально за
неделю до того, как я прилетел
в Румынию, в списке её
совпаденцев попался тоже
смешанный липованин –
наполовину он липованин,
наполовину румын, зовут его
Аурелиян Иван. Я у него спросил,
откуда его родственники, и он
сказал, что из Брэилы – это
оказалось, как у Ирины. Он
подтвердил, что его бабушка и
дедушка говорили по-русски, но
сам он особо ничего не знает
про свою родню. Но, и у Ирины
есть родственники Ивановы из
той же Брэилы. Тут уже совсем
понятно, что они
родственники, просто нужно
докрутить, узнать, в какой
именно степени родства они
состоят. Я ещё общался с
женщиной, родственники
которой переезжали в тот же
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момент из Нэводарь в
Долиновку, и потом тоже в
Приднестровье, но ей пока не
удалось найти какие-то
зацепки. Я обращался в архив в
уезд Констанца, мне нашли
свидетельство о рождении
моего прадеда, в те времена,
когда Нэводарь ещё назывался
Каракёй. По прабабушке не
нашли, но может быть, она
родилась не там, или как-то
меняла фамилию, что часто
случалось при переезде, и не
только. Приходилось скрывать
какие-то факты, менять
фамилии. Например, мой
прадед, наверняка, скрывал, что
у него были русские корни,
чтобы не воевать против
русских, чтобы не брать
оружье в руки, во время второй
мировой войны он был просто
ординарцем у румынского
офицера. И однажды он
перетащил его, раненого, через
Дунай, с одного берега на другой
и спас ему жизнь таким
образом».
Это оказалось непросто

С

тех пор, как я записала
интервью с Максимом
Макаревичем, он продвинулся в
своих поисках. Ему удалось
связаться с Анфисой Лазэр, он
получил сведения о своих
репрессированных
родственниках. Оказывается,
многие хотели вернуться в
Румынию, но это оказалось
непросто. Хотя некоторым,
очень немногим, удалось это
сделать, другие даже попали в
лагерь за агитирование
вернуться в Румынию. История
русских-липован сложная и в
ней очень много пробелов.
Однако, собирая по крупицам
такие личные истории,
постепенно начинает
выстраиваться общая картина
событий, о которых история
почти или уже совсем забыла.
Оказывается, и поздние
переселенцы репрессий не
избежали. Общался с
родственницей из Украины по
поводу её деда Федула
Иванова, тоже из Нэводарь. Он
5 лет лагерей получил за
агитирование вернуться в
Румынию.
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Замечания к общим символам обрядного круга рождение – венчание – погребение

В

то время как свадебный обряд
представлен богатым
этнографическим материалом,
отражающим все элементы этого
церемониала, родильный и погребальный
обряды изображаются относительно скромно
у русских староверов Румынии. Тем не
менее, они сохранили центральную часть
текстов и обычаев, связанных со значением
восхода и заката человеческой жизни и
вписываются в традицию, продолжающую
хождение посолонь. Исполняемые при
рождении и погребении переходные обряды
являются, безусловно, сюжетом другого
исследования; то, что нас здесь озадачивает,
это символическая связь между ними и
свадьбой. Эта связь подчёркивает саму
натуру бракосочетания, не только как
переходного моста в другую возрастную и
социальную группу, но также как климакса
перехода от хаоса к космосу во время земной
жизни. Все подготовительные, очищающие и
оберегательные акты, как в прежних времён,
так и сегодня, окончательно указывают на
введение индивидуума и, следовательно,
созданной им новой семьи, в определённый
вселенский порядок. В румынском языке
сохранилась поговорка Поженился –
значить вошёл в люди1, а славяне говорят
подобное: Холостой – полчеловека;
Семейный горшок всегда кипит; И в раю
жить тошно одному.
Многие исследователи соглашаются с
тем, что свадебный обряд является
одновременно концом и началом: погибает
девичья душа, завершается холостая жизнь,
пропадает воля, совершается единение двух
противоположных принципов, рождается
новое целое, новая семья. Если
предсвадебный период является этапом
перехода в следующую возрастную группу
(женатых мужчин и замужних женщин), то
перед смертью происходит то же самое: в
старообрядческом мышлении пожилые люди
переходят в группу „стариков”, которая
различается от других возрастных групп
исполнением многочисленных „очищающих
душу” действий. Старому необходимо
отречься от „греховной жизни” (речь идёт о
религиозно-ритуальном поведении в
старообрядческой среде) и подчиниться
определённой системе христианских правил.
Отступление от этих жизненных принципов
осуждается коллективом не только как
нарушение обряда, но и как нарушение
общественного порядка общины в целом.
Такому же порядку подчинялась раньше
живущая в закрытой среде засватанная
девушка, придерживаясь предписаниям
обряда: она готовила своё приданное,
одевалась и вела себя по сельским правилам
(более строгим для засватанной девушки),

Хождение посолонь (трижды) в с. Маноля уезда Сучава

участвовала в сельских гуляниях только как
наблюдательница и в сопровождении
родственников и т.п. Заметно, что и в
переходном этапе стариков общины, они
присутствовали на праздничных гуляниях
только в качестве наблюдателей и должны
были посвящать своё свободное время
чтению молитв. В традиционном мышлении,
и свадьба и смерть восприняты как переход в
иное состояние, как умирание и воскресение
в мире ином. У разных народов мира,
сохранявших архаичные обряды перехода,
имитация смерти являлась обязательным
испытанием для достигшей возраста
совершеннолетия молодёжи. Подобные
обряды нередко сопровождались
«ритуальным смехом», т.е. средством
магического воздействия, защиты и
эмоциональной разрядки в ситуации, когда
смех с точки зрения здравого смысла
неуместен2.
Из наших записей вытекает, что бытовые
запреты у русских староверов, касающиеся
беременных женщин, засватанных девушек и
стариков, широко распространены и
основываются на традиционных принципах
подобия и контраста; например, невесте
нужно плакать и грустить перед свадьбой,
1

Рум. „Te-ai însurat, ai intrat în rând cu lumea”.
Бернштам, Т.А., Обряд «расставание с
красотой».” Памятники культуры народов Европы и
Европейской части СССР, т. 38. Ленинград, Наука,
1982, с. 44.
3
Понятие слова чистый не вполне совпадает здесь
с понятием „не грязный”; оно скорее касается чистоте
душевной и является антонимом слова поганый (н.а.).
4
Бабушки-липованки говорят, что базилик – это
Божий цветочек. „Несмотря на то, что христиане
используют базилик на освящении, а народные
легенды рассказывают, что это растение […] взошло
на том месте, где нашли Святой Крест, святость этого
растения переплетается с дохристианскими
верованиями. Об этом свидетельствует наличие
базилика в народных сказках, что указывает на его
принадлежность к тотемным растениям” (Evseev,
Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale,
Timişoara, Amarcord, 1999, с. 73).
2

чтобы ей было весело после венчания
(контраст); все действия беременной
женщины будут отражены в поведении её
ребёнка (подобие); действия старого
человека отразятся на жизни его души „на
том свете” (подобие) и т.д. Все три выше
упомянутые переходные обряды также ярко
иллюстрируют, что в одежде человека
сосредоточены многие значения и функции,
и, следовательно, одежде приписывается
особенная важность: беременная женщина
готовит, соблюдая строгий порядок, нужные
вещи для своего младенца, куда непременно
входит рубашка и пояс для крещения;
девушка готовит себе одежду для брачной
жизни, которая отличается от девичьей и
составляет часть своего приданного; она
также шьёт рубаху своему жениху; старый
человек готовит себе одежду на смерть
(включая несколько очень специфических
предметов), которая не должна быть новой,
но обязательно „чистой”3. Именно для
сохранения этой чистоте, в трёх упомянутых
переходных обрядах, одежда бережно
хранилась в плотно закрытом сундуке вместе
с букетиком сушенного базилика4.
Другой связывающий переходные обряды
элемент, это дарение вещей. В свадебном
обряде оно рассматривается как катализатор,
связывая не только невесту с женихом, но и
двух противоположных семейств, которые
обмениваются подарками. Обычай
присутствует в погребально-поминальном
обряде с другими функциями: прощение и
разъединение. Многие старообрядцы,
предчувствуя скорую смерть, раздают часть
своих личных вещей, обычно
родственникам, но часто и посторонним
лицам, особенно бедным. Обычай дарить
полотенца встречается и в похоронном
обряде, где они символизируют путь в
потусторонний мир (особенно те, на
которых опускали гроб в могилу)5.
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Следовательно, те, кто получил
поминальные полотенца или другие вещи на
подаяние, должны были поминать умершего
с определённой молитвой6. Если в
предсвадебном обряде дарение венка, ленты
или другого головного убора, обозначавшего
крáсоту, соответствовало ритуальному
дарению девичества, то в поминальном
обряде – дарение святых вещей, особенно
принадлежавших покойнику образов и
церковных книг, обозначало передачу
духовного наследия. Подобные вещи
переходят к заранее установленным лицам,
обычно детям или внукам, обязательно в
соответствии с желанием покойника.
Ворота, как граница между семейным
хозяйством и внешним миром, между своим
и чужим пространством, отмечаются во всех
переходных обрядах. В свадебном обряде
запирали ворота перед женихом, называя его
чужим и требовали выкупа. В погребальном
обряде, „сразу после выноса тела в воротах
разжигали огонь, как для очищения, так и
для того, чтобы душа покойного не могла
вернутся обратно”7. В воротах остановились
читать молитвы. После крещения ребёнка,
перед воротами крестились и просили Бога
принять в дом ещё одного христианина.
Несмотря на то, что акт гадания, обычно
связан с догадками о любви, может
показаться странным во связи со смертью и
похоронами, он тоже существует в трёх
переходных обрядах. Если беременной
женщине не терпится узнать, кем будет
ребёнок, мальчиком или девочкой, будет ли
он счастлив и здоров или нет, если девушка
хочет узнать, когда выйдет замуж и каков
будет её суженный, то и старый человек,
чувствующий, что приближается „последний
час”, хочет гадать, сколько ему ещё осталось
жить. Об этом, разумеется, неохотно
рассказывают, но старики гадали по-разному
о приближении смерти: „Дед уже много
время лежал, а у нас в саду орешня8 есть,
старая. И как начала в один день сова укать,
а я на её и солью кидаю, и залу, и ругаю и
5

У старообрядцев опускают гроб в могилу на
длинных полотенцах или на широкие длинные куски
материала; „на верёвках – не. На верёвках, так нам
раньше родители говорили, что по верёвкам я не
смогу пройти после; надо переходить это всё – как
умрёшь, покойник переходит это” (По заветам
старины, 74).
6
„Покой Господи, душу усопшую, раба (рабу)
твоего (твою) ...” и следует имя покойника.
7
Краткая энциклопедия, с. 194.
8
Орешник считался священным деревом, „в
народных поверьях связанное с загробным миром.
[…] Демонов, насылающих на детей бессонницу,
изгоняли, обходя колыбель ребёнка с зажжённой
ореховой веткой” (Краткая энциклопедия, с. 390).
9
Село Маноля, от Евдокии, 85 лет, запись 1996 г.
10
Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor
culturale, Timişoara, Amarcord, 1999, p. 36-50.
11
Там же, с. 66.
12
Славянская мифология, с. 385.
13
Аргудяева, Ю.В., Семья и брак. Семейная
обрядность. Крестьянская семья у восточных славян
на юге Дальнего Востока России (50-е годы XIX в. начало XX в.), Москва, РАН, 1997, c. 224.
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прогоняю её... все равно не улетела... уже, и
соседи знали, что Прокопу конец... через три
дня, так и погиб”9. Другим способом гадания
о смерти была расшифровка снов; а ещё в
сочельник гадали таким образом: выносили
ночью на двор ложку с водой и утром
проверяли, как замёрз лёд, если в форме
горки, то ещё продлится жизнь, а если лёд
как ямка замёрз – к смерти.
Ритуал обмывания и обрядового одевания
также включается в трёх переходных
обрядах, которые мы здесь наблюдаем. Вода,
очищающий элемент, обладает отмеченными
во второй главе [книги] функциями.
Существуют некоторые различия: если при
умывании невесты в бане, не указывается
куда нужно выплёскивать воду после
купания, то при омовении младенца вода
осторожно выплёскивается в „чистое место”,
обычно у корня плодового дерева; вода от
умывания мертвеца (и всё, что находилось в
соприкосновении с покойником во время
обмывания), также не выплёскивается „куда
попало”, а в ближайшую речку. С этой водой
связаны и другие магические акты, но мы на
этом не будем останавливаться. Воду, в
которой купали новорождённого,
обязательно выливали утром, а воду от
мертвеца, несмотря на время умывания,
выливали только вечером. Символическая
дихотомия утро/ вечер и само постоянное
течение воды указывает на то, что
направление, в котором течёт вода от

„Cветлое место” в старообрядческом доме
русских староверов Румынии

покойника – это ночь, закат солнца и,
следовательно, закат жизни, а вода от
младенца течёт навстречу восходу солнца и
собственной жизни. У разных народов мира,
утро обозначает начало, а вечер – конец:
утро имеет значение силы небесного
божества и победы над темнотой, а вечер
(сумерки) – это начало „мутного” и
„нечистого” времени, когда пробуждаются
всякие враждебные силы10.
Возможно, что в размышлении русских
староверов, „светлое место”, божница, где
стоят образы, обеспечивает, при наличии
дубового стола, как символа мирового
дерева, связь между миром живых и
царством мёртвых, связь с потусторонним
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миром. Невеста, как лиминальное существо,
сидела вместе с женихом на этом сакральном
месте, под иконами, а покойника укладывали
на лавку таким образом, чтобы его ноги
были к востоку, а лицо к божнице.
Украшенное дерево, особенно ёлка,
присутствует в погребальном обряде румын
при смерти неженатого парня и
символизирует вечную жизнь, молодость и
силу, мужскую смелость, устойчивость и
несгибаемость11. Обычай устраивать
символическую свадьбу во время похорон
молодых людей, не успевших вступить в
брак, существует и у славян и кажется, что
он довольно старый. Древнейшим
упоминанием об этом обычае является
„свидетельство арабского путешественника
Масуди (X в.), который сообщал, что на
Руси, при похоронах неженатого человека
его до погребения женили”12. Символика
девичьего деревца не совпадает со значением
погребальной ёлки, но расставание невесты с
умирающей девичьей крáсотой и прощание
парня с земной жизнью, соединяются в
символе мирового дерева, связывающего
небесную и земную полосы. Аналогично, у
славян, при похоронах не успевших вступить
в брак молодых людей, „погребальный обряд
в определённых чертах совмещался со
свадебным; и юношу, и девушку на
кладбище несли молодые парни, у которых
на правой руке были повязаны платки, как на
свадьбе у старост”13. Видно, что в древнем
размышлении, бракосочетание было тесно
связано с перспективой смерти не только
символически и метафорически, а в
определённых ситуациях, считалось равно
смерти.
Обычай прощания с родными, иногда с
причётами, также встречается в этих трёх
переходных обрядах. Перед родами,
женщина прощалась со всей роднёй, так как
исход родов никогда не был известен.
Заметно, что подобно предсвадебному
обряду, люди старались употреблять
различные магические оберегательные
средства. Естественно, вдобавок ко всему,
немалое внимание оказывалось духовной
стороне каждого обряда: перед родами,
женщине было положено покаяться и
причаститься, что рассматривалось как
очищение. Невеста, перед венчанием, также
прощается и просит благословения у
родителей и у родственников. В третьем
случае, на погребении, родственники
прощаются с покойником, но если старый
человек чувствует приближение своего
последнего часа, то он должен попрощаться
с близкими и позвать священника для
причастия. Ритуальный плач не присутствует
в переходном обряде рождения, но его
наличие в свадебных и погребальных
обрядах общеизвестно. Раньше невесте
помогала выть и причитать
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„вытница” (пожилая женщина), а в наши дни „выливал воду на дорогу, чтобы душа
этом не ограничивается. Здесь
этот обычай утрачен и редко бывает, что
умершего не погрузилась в неё и не осталась представились всего лишь некоторые общие
невеста плачет перед своей свадьбой. На
на земле”16.
элементы, с целью укрепить представление о
похоронах русских-липован также исчез
Действующий для невесты запрет
свадьбе как важнейшем переходном событии
обычай приглашать женщину, которая знала
выходить из дому до восхода и после заката
в промежутке между рождением/ крещением
наизусть определённые плачи,
солнца, переносился и на мать с
и смертью/ погребением. В работе,
исполняющиеся при укладывании мертвеца
новорождённым, в течение девяти дней
несомненно, существуют части, где
в гроб. Теперь голосят женщиныпосле родов; видимо, тёмный промежуток
нелингвистические факторы, т.е.
родственницы и надо заметить, что мужчине времени ассоциировался с временем
этнографическая сторона обряда, явления
никогда не приходится проливать слёзы в
удобным для злых сил. Для контраста,
материальной и духовной культуры,
продолжении какого-то обряда; видимо, что
солнце, в одинаковой степени проявляет свои сочетаются с проблемами лингвистики, так
оберегательные и очищательные функции в
как при исследовании обрядов они тесно
„культура плача, в отличие от смеховой,
связана преимущественно с женским
трёх переходных обрядах. К теплоте солнца
переплетаются. Эти факты нуждаются в
началом”14. Исполнение духовных и
добавляется теплота меха и его
особенном внимании, когда лингвистический
сберегательные и плодородные функции.
христианских законов оказывается
и фольклорный материал рассматривается в
значительно важным для русских
плане диахронии. Заметно, что
староверов и, в похоронных
если по правилам, элементы
обрядах, чтение Псалтири над
любой мифологической
покойником, с момента смерти до
парадигмы реализуются в
похорон, должно продолжатся
синтагме в жёстко
непрерывно.
определённой
Во всех переходных обрядах
последовательности (в отличие
сохранился и обычай „размывания
от языковых элементов), то во
рук”, который указывает не только
времени эта
на очистительную, но и на
последовательность
плодородную функцию воды. В
подверглась незначительным
свадебном обряде новобрачным
изменениям. Например,
поливает мыть руки после венчания
элементы схемы инициации
мать жениха, во дворе, перед тем
(отлучка - испытание,
как входить в дом. В некоторых
преображение) происходят
местностях, новобрачная должна
только в данном порядке, за
после этого поливать на руки всем
исключением элементов,
«Первенец», 1963 г. Художник: Николай Овчинников (1918-2004).
присутствующим гостям. В
утраченных во времени,
родильном ритуале, баба (повитуха), которая Народные обычаи показывают, что мех играл которые как будто и не существовали. Задача
важную роль не только в брачной ночи, но и
восемь дней помогала роженице после
исследования исторического развития
при родинах: „в качестве оберега
родов, в конце этого периода „размывала”
символической системы свадебного обряда
использовали кожух (в него заворачивали
руки вместе с роженицей. Иногда это
состоит в том, чтобы приблизить нас к
малыша) и огонь (свечи, лампады)”17.
действо исполнялось более тщательно, так
первобытным мифам, понимание которых, в
как повитуха приносила непочатую воду, в
Число сорок (40, символически обозначая конечном итоге, откроет целую серию
которую сыпала овёс, разные семена и
цифру 4=4+0) славяне считали сакральным,
других соображений.
оно встречается не только в похоронном
Что касается старинных свадебных
пахучие травы; а иногда просто умывали
обряде, но и в родильном, и в свадебном18.
традиций, то сегодня, как мы уже выше
руки чистой водой, но ритуал был
Верится, что покойнику нужны сорок дней
обязательным (село Гиндэрешть, Каркалиу).
упомянули, выявляются две антагонические
на дорогу в потусторонний мир, промежуток тенденции среди молодого поколения. С
Равным образом, в Смоленской губернии
родильница, кланяясь бабке в ноги,
времени в котором он ещё бытует около
одной стороны, видно, как в определённых
своих. По истечении сорок дней, его семья
говорила: „Баб, прости меня и в други, и в
группах возрастает интерес к старому и
трети”. Бабка отвечала: „Бох тебя прощаить
организует поминальный обед, который
возникает склонность перенесения
– и я прощаю”. Потом бабка обращалась к
повторяется и через год. И от роженицы
традиционных свадебных обрядов и
15
роженице с той же просьбой о прощении . В первые сорок дней требуют совокупности
верований в современную жизнь, с
некоторыми необходимыми модификациями.
погребальном обряде, непременно умывают оберегов, связанных с комнатой, где живёт
младенец, с его купанием, со стиркой и
С другой стороны заметно, что определённое
руки все те, кто попрощался с покойником;
только после этого могут есть кутью с
сушением пелёнок, с его питанием и т.п.
количество соглашается с тем, что
мёдом. Иногда на кладбище, около того, кто
Только после этих сорока дней священник
человечество движется от культуры
раздаёт кутью, стоит женщина, поливающая
читает матери специальную молитву, и она
конвенционного брака к культуре,
присутствующим воду на руки.
получает право снова ходить в церковь. В
празднующей чистые взаимоотношения,
Существовали запреты использовать воду,
аналогичном положении находится и
равенство полов и осознание сегодняшнего
„имевшуюся в доме в момент смерти когоновобрачная в первые сорок дней, а иногда
разнообразного мира. Таким образом, это
либо из домочадцев”, более того, если
даже в первый год, после венчания. Очень
утверждение помещает наше исследование в
человек нёсший ведро воды домой встречает часто, в традиционном мышлении, жена
широкий контекст истории ХХ века.
похоронную процессию, то он сразу же
закрепляет свой новый статус как женщина,
Магдалена МОЦ,
только после рождения первого ребёнка, что
14
Бернштам, указ. произведение., с. 44.
15
(фрагмент из книги Свадебный обряд у
придаёт ей равные права в обществе
Славянская мифология, с. 394.
16
Краткая энциклопедия, с. 174.
русских староверов Румынии, изд. „C.R.L.R.”,
замужних женщин.
17
Аргудяева, указ. произведение, с. 168.
Бухарест, 2021 г., стр. 208-216)
Общая символика переходных обрядов на
18
См. Ерёмина, Аргудяева, указанные главы.
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CONDOLEANyE
FAMILIEI!

Educatoarea Elena Fedot din Slava
Rusă, jud. Tulcea, ne-a părăsit în
dimineaa zilei de 22 ianuarie 2022,
fiind înmormântată pe 24 ianuarie a.c.
în localitatea natală, după cinci luni de
la plecarea dintre noi și a soului –
învăătorul Ichim Fedot (8 aprilie
1933 - 20 august 2021).
Dumnezeu să-i odihnească în pace
și să le fie amintirea veșnică și luminoasă!
Cu ani în urmă…
Elena Fedot, fostă Lazăr
După absolvirea în 1960, la
București, a Școlii nr. 32 „Filimon
Sârbu” cu limba de predare rusă, Elena
Fedot (pe numele ei de fată: Elena
Lazăr) a lucrat ca educatoare în judeul
Tulcea, în localităile Sarichioi (19601963) și Vișina (1963–1965).
Apoi, a absolvit Liceul Pedagogic
din Galai, specializarea Educatoare, în
1968, an în care s-a încadrat ca
educatoare în localitatea Slava Rusă,
judeul Tulcea, unde a pregătit pentru
școală numeroase generaii de
preșcolari.
După anii din învăământul
preșcolar, s-a dedicat, după pensionare,
comunităii rușilor lipoveni din
localitate, fiind președinte al CRLSlava Rusă (aleasă pe 21 ianuarie
1996) și desfășurându-și bogata
activitate până în anul 2001. În
perioada cât a fost președinte, a
înfiinat în 1999 și a coordonat
ansamblul folcloric „Lipa vekovaia”
(Teiul secular; numit și Dumbravușka o
perioadă), cu care a și participat la
numeroase manifestări culturalartistice, organizând și pe plan local
mai multe evenimente ale Comunităii.
Dintre activităile ample naionale, în
organizarea cărora s-au implicat
membrii ansamblului folcloric local,

ZORILE
coordonat de Elena Fedot, precum și
cei din comitetul de conducere al CRL,
menionăm a patra ediie a Festivalului
naional al cântecului, dansului și
portului popular al CRLR, desfășurată
la Slava Rusă între 28 și 29 august
1999.
În perioada 1996-1998, Elena Fedot
a făcut parte din Consiliul Naional al
Comunităii (for de conducere al
CRLR între două Conferine, conform
Statutului din vremea respectivă), fiind
apoi aleasă și pentru următoarea
perioadă de doi ani (1998-2000).
Copiii din Slava Rusă au fost și ei
implicai în activitatea comunităii
locale de revigorare a folclorului și a
tradiiilor și obiceiurilor strămoșești,
iar la ediia a III-a a Festivalului
folcloric al copiilor, organizat de
CRLR, Slava Rusă fiind reprezentată
de ansamblul de copii „Kolokolciki”
(Clopoeii) – coordonat de profesoarele
Claudia Ivanov și Valentina Ivan.
De-a lungul vremii, Elena Fedot a
colaborat cu redacia „Zorile”,
publicând în periodicul bilingv
materiale despre etnicii ruși lipoveni. A
răspuns de o rubrică pentru copii, în
care erau inserate selecii de texte în
limba maternă pentru preșcolari și
elevi.
A participat la ediia a III-a a
Simpozionul știinific internaional al
CRLR, desfășurat la București (18-19
noiembrie 2000), lucrarea cu titlul
Devișnik (Petrecerea fetelor la nuntă),
fiind cuprinsă în volumul „Cultura
rușilor credincioși de rit vechi în
context na%ional și interna%ional”, care
a reunit toate lucrările prezentate la
simpozion (Editura Kriterion, 2001, p.
473-478).
Comunitatea din Slava Rusă rămâne
mai săracă după plecarea din această
lume a educatoarei Elena Fedot - un
om dedicat profesiei și asociaiei etnice
din care a făcut parte.
Transmitem sincere condoleane
familiei îndurerate!
Oricât de aduli suntem, nimeni nu e
pregătit să-și piardă părinii. În timp,
doar învăăm să trăim cu dorul de ei,
știind că acesta nu se va stinge
niciodată. Plecarea lor dintre noi este
inacceptabilă pentru copii, indiferent
dacă motivul este unul brusc,
neașteptat, sau are loc la o vârstă
înaintată, poate chiar și după o grea
suferină. Inimile noastre rămân
îndurerate pentru totdeauna.
Царство небесное покойным
родителям!
S.M.
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МАСТЕР-КЛАССЫ

Н

ачиная с февраля 2022 года, Община
русских-липован Румынии (OРЛР) проводит
мастер-классы по повышению
квалификации для учителей русского как родного
языка. Этот проект является частью национальной
программы Учебно-методического центра при ОРЛР.
Учителя родного русского языка или
древлеправославной религии, которые преподают
детям дошкольного возраста (в детском саду),
учащимся начальной и средней школы или лицея, в
рамках румынских школ или в Культурнообразовательных центрах ОРЛР участвовали в феврале
2022 г. в онлайн-мероприятиях на платформе Google
Meet.
Мастер-классы проводит в этом году преподаватель
русского языка и литературы высшей
квалификационной категории Павел Валерьевич
Крахмалёв.
В ходе первых встречь прошли дискуссии по
учебно-методической программе изучения родного
русского языка и основная тема обсуждений и дебатов
стала «Современные методы преподавания родного
русского языка».

CONCURS DE DESENE
Asociaia Tinerilor Ruși Lipoveni (ATRL) din Sarichioi, jud.
Tulcea, a organizat, în perioada 10 – 28 ianuarie 2022, cea de a
doua ediie a concursului pentru copii și tineri, intitulat „Versuri
în imagini”.
Participanii din toată ara au avut de realizat un desen
inspirat din poeziile poeilor ruși Tiutcev, Nekrasov, Rubov
sau Krîlov. În lucrările lor, tinerii au evideniat strânsa legătura
dintre cuvinte și imagini, creionând universul minunat al
poeziilor.
La seciunea DESENE, au fost
înscrise 34 de lucrări, iar
participanii au avut vârste cuprinse
între 6 și 27 de ani.
Câștigătorii sunt, pe categorii de
vârstă:
● 6-12 ani:
- Premiul I - Finoghen Claudia
(10 ani) din Sarichioi;
● 12-18 ani:
- Premiul I - Pascale Bianca (16
Claudia
ani) din Sarichioi;
Finoghen
● 18-35 ani:
Bianca Pascale
- Premiul I - Osip Claudia (24
ani) din Ghindărești.
Claudia Osip
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O tânără lipoveancă din Italia, pe urmele primului și
singurului kaiacist olimpic din România – Vasile Dîba
Natalia Dănilă Popescu

O

amenii de seamă din
rândul etnicilor noștri
stabilii peste hotare
sunt un important motiv de
mândrie și pentru Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România. În
materialul nostru ne vom referi la
o tânără sportivă care, prin ambiia
și pasiunea ei, a reușit să fie de
patru ori campioană naională la
kaiac în Italia. La competiiile
sportive, Mădălina concurează, în
funcie de câte colege sunt în
echipă, la kaiac simplu (K1),
dublu (K2) sau kaiac 4, la probele
de 500 m, 1000 m sau 200 m.
Antrenată de fostul campion
mondial la kaiac-canoe Mihail
Vartolomei, originar din
Carcaliu, judeul Tulcea,
Mădălina Foca a atins cele mai
înalte culmi ale succesului prin
muncă asiduă, pasiune și
perseverenă.
Acum a ajuns la majorat, dar
Mădălina și-a descoperit pasiunea
la o vârstă fragedă. De atunci, și-a
dedicat timpul practicării sportului
drag inimii sale. A fost nevoie de
multă muncă, dar rezultatele sunt
pe măsură. Într-un interviu acordat
în exclusivitate pentru publicaia
„Zorile”, Mădălina ne-a vorbit
despre sacrificiile, însă și
satisfaciile trăite de când a
îmbrăișat sportul singurului
kaiacist campion olimpic din
România – Vasile Dîba din
Jurilovca.
— Mădălina, ești o sportivă
tânără, dar cu un palmares în
care %i-ai trecut titluri foarte
importante. Te-ai născut în Italia
sau în România?
Mădălina Foca: În Italia.
(Zâmbește). Părinii mei, Irina și
Nicolae, sunt originari din
Carcaliu, dar trăiesc de vreo
douăzeci de ani în Italia.
— Cum %i-ai descoperit
pasiunea pentru acest sport și la
ce vârstă ai început să-l practici?
M.F.: Copil fiind, împreună cu
mama îl duceam pe vărul meu la
antrenamentele de canotaj și
atunci am descoperit sporturile
nautice. Iniial, am început să
practic acest sport pentru

distracie, dar, cu timpul, a devenit
o pasiune și un angajament. Nu aș
fi ajuns niciodată la aceste
rezultate, în cea mai mare parte,
fără sprijinul și ajutorul
necondiionat al antrenorului meu,

Mișa
Vartolomei. El a fost și
continuă să fie pentru mine,
precum și pentru toi cei pe
care i-a antrenat de-a lungul
anilor, nu numai un antrenor
de nădejde, ci și un excelent
pedagog.
— Pentru a ob%ine
performan%ă în orice sport este
nevoie de mult efort, în
general. De câte ori pe
săptămână te antrenezi?
M.F.: Am antrenamente în
fiecare zi, exceptând duminica.
În plus, sâmbăta mă antrenez atât
dimineaa, cât și după-amiază, iar
duminica e singura zi de odihnă.
Atunci când alegi să faci sport de
performană, trebuie să știi de la
bun început că te așteaptă o muncă
titanică, multă răbdare, foră,
rezistenă și sacrificii.
— Cum este o zi de
antrenament pentru tine? Ai și o
alimenta%ie particulară?
M.F.: Da, urmez o dietă sub
îndrumarea unui nutriionist, care
urmărește și ceea ce îmi este
necesar. O zi obișnuită pentru
mine arată astfel: merg la școală
de la ora 8:00 și până la 13:00, iau
prânzul, învă, iar de la 16:00 și
până la 18:00-19:00 mă antrenez.
Apoi, mă duc acasă, iau cina,

recapitulez pentru materiile la care
am examene sau teste a doua zi și
mă culc cel târziu pe la ora 22:30.
— Care este cea mai mare
performan%ă sportivă ob%inută de
tine până acum și care sunt
emo%iile după o competi%ie?
M.F.: Când ești sportiv, îi

dorești întotdeauna să câștigi. Și
nu pentru victorie în sine, ci
pentru că vrei să încununezi și să
obii o recompensă pentru toate
acele perioade lungi și extenuante
de antrenament.
Titlul de campion naional al
Italiei l-am cucerit de patru ori,
împreună cu ali 3 coechipieri deai mei, la proba K4. După o
competiie sportivă poate exista
sentimentul de satisfacie și
mândrie, dar, uneori, există și
nemulumire în legătură cu
rezultatul obinut. Atunci când trag
linie, îmi dau seama că toate

competiiile mi-au adus extrem de
multe satisfacii, nu neapărat locul
în clasament sau o anumită
victorie, ci, mai degrabă, m-am
bucurat când m-am autodepășit și
am realizat că am „crescut”.
— Ce faci înaintea unei
competi%ii? Cum te pregătești?
M.F.: În primul rând, încep cu
pregătirea mentală. Cu câteva zile
înainte, și mai ales în ziua
respectivă, mă gândesc la cursa pe
care trebuie să o fac; apoi,
urmează încălzirea corpului și a
mușchilor pe uscat pentru a face
cursa cât mai bine, iar cu 20 de
minute înainte de cursă, ies pe apă
pentru a mă „încălzi”.
— Performan%ele excep%ionale
necesită și foarte multă pregătire,
efort, sacrificii. Satisfac%iile sunt
pe măsură, dar există, cu
siguran%ă, și multe renun%ări. Ce

sacrificii ai fost nevoită să faci
pentru a ajunge acolo, sus, pe
podium?
M.F.: Desigur, antrenamentul
zilnic reprezintă un angajament
important. La capitolul sacrificii,
aș aminti că sunt mai puine ieșiri
cu prietenii și că poi pleca în
vacană doar la sfârșitul sezonului
competiional (nu la mijlocul lunii
august, ci, mai degrabă, spre
septembrie). În timpul verii, când
numărul antrenamentelor crește
pentru că nu merg la școală, aleg
adesea să mă antrenez în loc să mă
relaxez la piscină, de
exemplu. De asemenea,
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din cauza antrenamentelor și
angajamentelor pe care le-am avut
pe parcursul acestor ani, am reușit
să merg foarte rar în România și
să-mi vizitez bunicii din Carcaliu.
— Sporturile nautice au o
tradi%ie în România. Te-au
motivat în vreun mod
performan%ele sportivilor români
în decizia ta de a practica acest
sport? Aici, mă refer la Ivan
Patzaichin, Vasile Dîba sau
Elisabeta Lipă.
M.F.: Nu neapărat, pentru că
atunci, când am început să practic
kaiac-canoe, nu îi cunoșteam, fiind
foarte mică, dar, pe măsură ce am
crescut, am aflat mai multe despre
ei, mai ales de la antrenorul meu
și, da, îi admir foarte mult.
— Ai un idol?
M.F.: Da, Lisa Carrington, o
kaiacistă neozeelandeză, multiplă
campioană olimpică.
— Dacă se poate, alegi să te
antrenezi non-stop. Ai, totuși, și
alte pasiuni, dincolo de sportul
inimii tale?
M.F.: În timpul meu liber, îmi
place să ascult muzică, să mă
plimb în natură și chiar să dorm!
(Râde)
— yi-ar plăcea să devii
antrenor după ce vei încheia
cariera sportivă?
M.F.: Nu cred că voi fi
antrenor, încerc să mă concentrez
mai mult pe studiile mele, dar nu
se știe niciodată. Atunci când
sportul îi curge prin vene, e foarte
greu să renuni complet și să
te dedici în
totalitate altor
domenii. Cum
a fost, de
exemplu, cu
antrenorul meu.
El a fost campion
mondial în
România și, ajuns
în Italia, timp de mai
muli ani, a făcut cu
totul și cu totul
altceva. Dar nu a
abandonat nicio clipă
ideea de a se întoarce la
prima lui iubire, și
anume, la kaiac-canoe.
— Dacă ai fi trăit în România,
crezi că te-ai fi orientat către
același sport?
M.F.: Sper că da, deși nu pot
spune cu certitudine. Poate că
viaa mea ar fi fost diferită și m-ar

am mers din ce în ce mai rar în
România. Vorbesc cu ei la telefon,
uneori ne mai și vizităm, dar între
școală, antrenamente și viaa
socială, îmi rămâne foarte puin
timp și pentru vacane. Sper ca
într-o zi să reușesc să mă întorc în
locurile de origine ale părinilor
mei, să descopăr și

fi

condus spre alte pasiuni. Nu știu
dacă părinii mei ar fi avut și în
România posibilitatea de a mă
susine din toate punctele de
vedere în practicarea unui sport de
performană.
— Dacă ar fi să mul%umești
cuiva pentru realizările tale, cine
ar fi acea persoană fa%ă de care
ești, astăzi, recunoscătoare?
M.F.: Faă de antrenorul meu,
Mișa Vartolomei, care a crezut
întotdeauna în mine, chiar și în
cele mai descurajante și
demoralizatoare momente. Și,
bineîneles, mulumesc părinilor
mei, care mi-au permis
întotdeauna să practic acest sport,
susinându-mă la fiecare
competiie.
— Cine sau ce te motivează în
tot ceea ce faci?
M.F.: Pe de o
parte, există
motivaia interioară,
care mă împinge să
continui să ating
scopuri și
obiective mai
mari; pe de altă
parte, mă
motivează
oamenii, care
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îmi sunt
aproape în
fiecare zi, cum
ar fi prietenul
meu, părinii,
antrenorul.
— Ce mesaj ai
pentru copiii și tinerii
care încă se gândesc să
practice un sport? Cât de
important este să facă sport?
M.F.: Sportul este foarte
important nu doar pentru sănătate.
Făcând sport, te simi bine, îi faci
prieteni noi, învei multe lucruri
despre viaă, inclusiv cum să te
raportezi la ceilali. Încercai cât
mai multe sporturi și sunt sigură
că vă vei găsi pasiunea!
— Revenind la locurile de
origine ale părin%ilor, care sunt
cele mai frumoase amintiri de la
bunici?
M.F.: Cu sigurană, momentele
din copilărie, zilele petrecute
alături de bunicii mei din Carcaliu
au fost și rămân cele mai
frumoase. Îmi amintesc cu drag de
locul de joacă, unde mergeam și
cu bunicul meu, precum și de
momentele în care ajungeam la
piaă cu bunica mea. În ultimii ani,

să cunosc mai îndeaproape
rădăcinile lor și ale mele,
deopotrivă.
— Ai prieteni ruși lipoveni sau
români ori interac%ionezi doar cu
italieni?
M.F.: Sigur, am foarte muli
prieteni. Acolo unde mă antrenez
sunt muli copii și tineri ai căror
părini, precum ai mei, sunt ruși
lipoveni. De exemplu, Patrick
Lazăr, Taisa Iacob, Martina
Hrabanov sau Alessandro
Serghei. Ei sunt născui ori trăiesc
în Italia, dar părinii lor vin din
Carcaliu, Brăila. Cred că, fără să
ne dăm seama, prin venele
noastre, chiar dacă suntem născui
în Italia, curg apele Dunării, ale
Deltei sau ale Lacului Razim,
aspect care ne-a atras ca un
magnet spre un sport în care
etnicii noștri au performat
dintotdeauna.
— În încheiere, te-aș ruga să
transmi%i un mesaj celor din
Carcaliu.
M.F.: Vreau să le transmit
bunicilor mei: Culina Foca și
Vasile și Captelina Guradeschi,
că îi iubesc foarte mult și mi-e dor
de ei. Cu certitudine, știu că sunt
mândri de mine și de rezultatele
mele sportive. De la ei am
moștenit tăria de caracter,
dârzenia și perseverena.
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CE FRUMOS
A FOST
ACASĂ!

„Drumul spre viitor al tuturor
comunităilor de pe acest pământ
trebuie să fie un nostos,
o regăsire a rădăcinilor uitate și
abandonate.”
(Ivan Evseev)

N

imic nu e întâmplător în
viaă, așa cum nu e nici
faptul că prima zi din
anul acesta m-a prins la Carcaliu,
judeul Tulcea, locul care pentru
mine rămâne centrul pământului
indiferent de timp, de vremuri, de
stări și anotimpuri.
Am ajuns acolo în ultima zi din
2021 și nu am stat până la miezul
nopii la trecerea dintre ani,
oboseala călătoriei din Italia spre
România m-a trimis la culcare
foarte devreme. Dar nu am mai fost
așa liniștită și senină de foarte
multă vreme. M-am sprijinit cu
spatele de teracota fierbinte,
lejanka, și m-am întors în copilărie.
Mi-era dor de liniștea și de
simplitatea acelor vremuri. E drept
că pandemia ne-a schimbat multe
obiceiuri și ne-a făcut să reevaluăm
multe dintre lucrurile pe care le
consideram eseniale, ne-a făcut să
privim mai mult și mai des în
adâncurile sufletului.
Mi-am început dimineaa
următoare la Carcaliu cu un lucru
pe care-l fac de fiecare dată când
ajung acasă la mama, și anume
deplasarea la mormântul bunicilor,
unde am aprins o lumânare. Apoi
am luat-o la pas pe uliele satului,
privind totul în jurul meu într-un
amestec de bucurie, melancolie și
tristee.
Ajunsă acasă după plimbare, am
privit focul cum ardea molcom în
sobă și câtă liniște transmitea. E

bine acasă! Știi cum arată fericirea
când locuiești departe de casă? E
mama care te așteaptă cu mâncarea
ta preferată, însoită cu un vin pe
care-l bei direct din cană! Ce
minunat e să îi bată inima de
fericire! Vreau să vă urez un an
fericit tuturor! Să vă bată inima
tare!
Într-una din zile, am cotrobăit și
prin lada cu minuni a mamei, în
care păstrează și costume mai
vechi. Costumul tradiional
bisericesc al rușilor lipoveni s-a
schimbat foarte mult în timp. Au
apărut croitorese care l-au stilizat,
reinventat, revăzut, creând
adevărate opere de artă, păstrând
totuși vivacitatea specifică a
culorilor. Noi, la Carcaliu, pentru
că ne place să coborâm până în
adâncurile trecutului nostru - fără
să trăim în trecut, totuși - păstrăm
în lada cu minuni a mamei câteva
exemplare mai vechi. Am scos din
ladă o minunată fustă lungă de
biserică. A fost a mamei mele, iar
bunica maternă, Caterina avea și ea

una la fel. După mama, a purtat-o
sora mea, apoi eu și, în fine,
nepoata mea, Claudia. Astăzi, o
poartă Emma, fata mea mai mare
(cea din fotografie), iar mâine,
probabil, o va purta fata mica,
Eleonora.
Pare că a rămas „neatinsă” de
timp, păstrându-și culoarea,
simplitatea și frumuseea. La fel
cum au rămas nealterate amintirile
noastre despre vremurile de
odinioară. Astfel, creăm noi
amintiri, cu generaiile tinere de
astăzi, încercând din răsputeri să le
transmitem câtuși de puin aroma și
gustul vremurilor de altădată.
Tot la Carcaliu, după 18 ani de
când sunt în Italia, m-a prins în
acest an marea sărbătoare a
Nașterii Domnului (pe vechi). E ca
un vis! Am constatat că foarte
multe lucruri s-au schimbat, ceea
ce e și normal! Vremea a fost
primăvăratecă în acest nou an, dar
emoia pregătirilor a rămas aceeași.
Eu am crescut la Carcaliu - un
sat de lipoveni unde primăvara

Emma

Colindători

mirosea a flori de tei, de salcâm, de
liliac, de stânjenei, a apă de Dunăre
și avea gust de cireșe de mai, de
raci și guvizi și de apă rece de
fântână. Primăvara începea cu
văruitul pomilor într-un alb
imaculat, semn că natura se trezea
la viaă și era pregătită de un nou
început. Iar vara avea genunchii
julii și gust de roșii cu brânză, de
pepene roșu și porumb fiert, de
ciorbă și saramură de pește.
Toamna copilăriei mele avea miros
de gutui și gust de must dulce, în
timp ce iarna avea gust de ururi
rupi de pe streașina caselor, de
magiun de prune pe pâine și de
borș de varză acră. Primăvara,
vara, toamna și iarna la Carcaliu
aveau miros de saună lipovenească
și de frunze de stejar.
Eu am crescut acolo unde graiul
te trimitea cu gândul la balalaika
rusească, unde mirosea a baltă,
unde pâinea înmuiată în apă și
presărată cu zahăr era cel mai
delicios desert, unde babica și deda
erau universul, unde copilăria era
fără papuci în picioare, iar fericirea
se măsura în numărul de prieteni cu
care îi împăreai vacanele.
De sărbătoarea Nașterii
Domnului (pe 7 ianuarie), am
primit colindători. Doamne, și ce
colindători! Prin vocile și slovele
lor, necunoscute pentru muli (în
limba slavonă bisericească), dar
atât de familiare nouă, am făcut o
călătorie până în adâncurile
copilăriei și am trăit emoii pe care
nici nu reușesc să le descriu în
cuvinte. Tot ce vreau să vă
transmit, mai ales celor care, la fel
ca mine, trăii pe pământ străin, e
să vă întoarcei acasă mai des, mai
ales de sărbători, pentru că aici, în
nu știu ce fel, Dumnezeu coboară
printre oameni. Христос
рождается, славите!
Ce frumos a fost ACASĂ, la
Carcaliu, acolo unde soarele apune
în adâncuri de ape. Pentru mine,
sunt locurile care îi dau
sentimentul că aparii de ceva mai
mare decât tine, care te lasă cu
respiraia tăiată în faa măreiei lor.
În scaunul tău din faa uriașului
spectacol al naturii, nu-i rămâne
decât să iei o gură de aer, să te
liniștești și să nu te oprești din
contemplarea frumuseii.
Natașa DĂNILĂ POPESCU,
Italia
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ
«Человек, всего более,
должен учиться милосердию,
ибо оно-то и делает его человеком.»
(Иоанн Златоуст)

В

детстве закладывается наше
будущее. Как мы воспитаем
своих детей, учеников, такими
они и будут, когда вырастут. Эти истины
известны всем. И поэтому к процессу
воспитания и образования надо
подходить очень ответственно. Усвоенное
в детстве навсегда оставляет свой след в
душе ребёнка и уходит далеко в будущее.
С раннего детства надо учить детей быть
милосердными и помогать тем, кто
нуждается в помощи.
Все мы знаем, кто живёт рядом с
нами, какой достаток у каждой семьи, но
среди нас есть действительно
нуждающиеся люди, которым очень
трудно прожить без поддержки со
стороны. Каждый из нас, в силу тех или
иных обстоятельств, может оказаться в
трудной ситуации. И без помощи
отзывчивых людей можно не справиться
с жизненными обстоятельствами.
В селе Брэтешть уезда Яссы прошла
19 декабря 2021 года, в день памяти
Святителя Николы Чудотворца,
благотворительная акция помощи
малообеспеченным семьям. Ученики
школы, вместе с родителями принесли
вещи, игрушки, школьные
принадлежности, домашнюю выпечку.
Всё это они продавали всем желающим за
символическую цену. Жители села
вносили добровольные пожертвования в
помощь односельчанам. На вырученные
деньги было решено приобрести
продукты питания к Новогодним
праздникам. 6 января 2022 года подарки
были переданы жителям села.
Эта акция была организована
совместными усилиями церкви, школы и
Общины русских-липован села Брэтешть.
Хочется отметить активное участие
жителей села Брэтешть. Это были
Домника Иордаке (член
координационного совета общины села),
Василий Иордаке, Фанел Галан, Сава
Михаела, Александра Хуцану; учителея
– Аника Теофан, Юлия Соломон,
Галина Исаева; священник православной
старообрядческой церкви – Тит Цепок.
Мероприятие не оставило
равнодушными жителей села Брэтешть, а
главное детей, от которых зависит наше
будущее.
Галина ИСАЕВА,
Брэтешть
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овогодние и Рождественские
мероприятия для детей и
взрослых состоялись во всех
местностях, где существуют общины
русских-липован в Румынии. Новый год и
Рождество все встречали в русских
традициях, на родном языке, по старому
июлианскому календарю.
Праздничные концерты были
организованы местными общинами с
финансовой поддержкой Общины русскихлипован Румынии (ОРЛР) и везде Дед Мороз
встречал с подарками детей, изучающих
русский родной язык в школе, в детском
садике или при общинах в Культурнопросветительских центрах ОРЛР. Были
подготовлены учителями, преподавателями,
воспитательницами и местными
председателями общин новогодние
программы у ёлки с Дедом Морозом, а в
некоторых местах даже и со Снегурочкой (у
русских-липован нет этой традиции).
А также почти двести детей из
малообеспеченных семей получили и они
свои долгожданные подарки от Деда Мороза
с финансовой поддержкой Общины русскихлипован Румынии.
Но зимние праздники у русских-липован это во первых участие во церковных
службах: 7 января во всех православных
старообрядческих приходах на территории
Румынии (свыше 40) состоялись
рождественские службы, затем 14 января –
отмечали день памяти Святителя Василия
Великого, день Обрезания Господня, а 19
января (6 января по старому стилю)
древлеправославные христиане
отпраздновали день Крещения Господня –
Богоявление.
В этом году святки (праздничные дни от
Рождества и до Крещения) проходили почти
без снега, лишь на севере страны где-то
выпадал на день или два, покрывая
праздничным белоснежным ковром землю.
Дети и взрослые ходили с Христославием
к родным и близким, а также колядовали,
поздравляли друг друга с началом Нового
года, со «Сеем-веем посеваем».
С.М.

г. Брэила

г. Нэводарь уезда Констанца

З И М Н И Е П РАЗ Д Н И К И

г. Ботошань
г. Констанца

с. Сарикёй уезда Тульча

г. Тыргу Фрумос
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