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MESAJUL SECRETARULUI DE STAT
AL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚII INTERETNICE
LACZIKO Enikő Katalin,
cu prilejul a 30 de ani de existență a publicației „Zorile”

E

ste o onoare să iau parte
alături de toți rușii
lipoveni la sărbătorirea
celor 30 de ani de existență a
publicației Zorile, cu atât mai mult
cu cât sărbătoarea din acest an se
desfășoară în condiții speciale,
adaptate restricțiilor impuse de
pandemia de COVID-19.
Apreciez în mod deosebit toate
persoanele care, în cei 30 de ani de
existență și continuitate a
publicației, au contribuit la

prestigiul ei, prin inițiativă,
viziune, dedicare și strategie
redacțională și au căutat să
revigoreze, prin intermediul

cuvântului, limba maternă rusă,
credinţa ortodoxă de rit vechi,
cultura, obiceiurile şi tradiţiile
ruşilor lipoveni din România.
Prin intermediul articolelor
apărute în paginile acestei
publicații, alături de ceilalți
cititori, am avut bucuria de a
cunoaște profundul atașament al
rușilor lipoveni faţă de credinţa
ortodoxă moştenită de la strămoşi,
am aflat informații despre
ritualurile şi obiceiurile lor
populare care poartă în ele o
încărcătură sacrală deosebită.
Profit de acest prilej, pentru a vă
mulțumi și pentru eforturile pe
care le depuneți pentru a promova
activitatea Departamentului pentru
Relații Interetnice, derulată de-a
lungul timpului în scopul
protecției minorităților naționale și
a dezvoltării dialogului interetnic
din România.
În acest moment aniversar,
doresc să îi felicit pe toți
colaboratorii publicației Zorile
care, de-a lungul celor 30 de ani,
au avut o contribuție în
promovarea culturii rușilor
lipoveni, în același timp, doresc să
urez, actualei echipe, mult succes
în activitatea editorială viitoare.
Многая лета, „ЗОРИ”!
La mulți ani, „Zorile”!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПЕРВОИЕРАРХА ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ БЕЛОКРИНИЦКОЙ
ИЕРАРХИИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО МИТРОПОЛИТА
ЛЕОНТИЯ
к 30-летию со дня выхода первого номера
двуязычного румыно-русского ежемесячника газеты «Зори».
Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
Главному редактору газеты «Зори»,
Светлане Молдован.
Многоуважаемая Светлана Молдован!
ердечно поздравляю Вас, сотрудников и читателей газеты
«Зори» со знаменательной датой — 30-летием со дня выхода
первого номера, а также и с выпуском 335-го номера издания.
С момента своего основания, двуязычная ежемесячная газета
«Зори» была и остаётся важнейшим источником информации о наших
обществах, она иллюстрирует
культурно-бытовую и религиозную
жизнь православных старообрядцев,
проживающих на территории
Румынии.
В этот знаменателый день желаю
редакционному коллективу и лично
Вам помощи Божией в трудах и
начинаниях, неиссякаемой творческой
энегрии, долголетия и процветания, а
читателям газеты стойкости в вере,
мира, благополучия и успехов во
всяком добром деле.
С искренним уважением,

С

Божиею милостию
Первоиерарх Древлеправославной Старообрядческой Церкви
Белокриницкой Иерархии
Смиренный †Л Е О Н Т И Й
Архиепископ Белокриницкий и Бухарестский и всех
Древлеправославных христиан
МИТРОПОЛИТ

La mulți ani , „ Зори /Zorile”!
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С 30-летним юбилеем, наши «Зори»!

● Deputatul Andrian AMPLEEV, reprezentantul CRLR în
Parlamentul României:
„A împlini, în presa zilelor noastre, ca publicație scrisă
bilingvă, 30 de ani de existență reprezintă o performanță
pentru „Zorile” și un motiv de mândrie pentru Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România!
„Zorile” s-a născut odată cu democrația din România,
chiar în 1990, la inițiativa membrilor Comitetului de Inițiativă
privind înființarea Comunității, cu implicarea prof. univ. dr.
Feodor Chirilă, a deputatului Echim Andrei și a jurnalistului
Petre Mocenco. De la câteva pagini de ziar bilingv a evoluat la
o publicație de 20 de pagini, care reflectă viața, cultura și
tradițiile rușilor lipoveni din România.
Mă bucură faptul că, odată cu apariția variantei online,
articolele din „Zorile” au pătruns și în casele etnicilor din
diaspora, dar și ale rușilor de pretutindeni!
La ceas aniversar, le urez „Zorilor” să întruchipeze
imparțialitatea, să reprezinte cutia de rezonanță a gândurilor
fiecărui etnic rus lipovean, să fie un liant între Comunitate și
membri, între Biserică și enoriași, să aducă la aceeași masă
metaforică toate aceste categorii, unindu-i și amintindu-le că
au același scop: propășirea etniei rușilor lipoveni.
Susținut din fonduri guvernamentale, periodicul bilingv
trebuie să rămână reprezentantul tuturor etnicilor, de oriunde și
din orice domeniu activează! Să fie un liant între comunitățile
locale, un susținător al proiectelor naționale și un promotor al
valorilor și culturii ruse!
Precum îi este și numele, îi doresc publicației Comunității
Rușilor Lipoveni din România să se înnoiască mereu și să
poarte cu sine, precum la orice răsărit, speranța într-un viitor
mai bun.
La cât mai multe apariții, „Zorile”!”.

● Профессор Бухарестского университета, д-р филологических наук
Аксиния Красовски – председатель Ассоциации преподавателей
русского языка в Румынии:
«Невероятно, как улетучивается время! Прошло уже 30 лет с тех пор,
как появились на свет наши «Зори»! У многих из нас, на глазах, наша газета
росла, набиралась силой и стала совершенно зрелой! Каждый месяц мы
ждём и регулярно получаем
новости о наших
соотечественниках, о том,
что происходит с нашим
языком, культурой,
жизнью…
Дай Бог, чтобы никакие
невзгоды не повредили
дальнейшему развитию, как
нашей Общины, так и её
старшему органу
выражения и отражения
действительности! Желаю
нашим «Зорям» долгой и
плодотворной жизни.
Пусть всегда появляются
ежемесячно и просвещают
нас новинками, держат нас в
курсе дела, питают нас
знаниями и собирают нас
вместе!».

● Prof. univ. dr. Feodor CHIRILĂ, membru fondator al Comunității Rușilor
Lipoveni din România: „Felicit din toată inima actuala redacție pentru tot ceea ce
a făcut până-n prezent și îi urez mult succes în continuare! La mulți ani!”.
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A

nul 2020 este unul deosebit
pentru Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România
(CRLR), cu o „triadă” de evenimente
aniversare: 400 de ani de la nașterea Sf.
Mucenic protopop Avvakum, 30 de ani de
la înființarea CRLR și 30 de ani de la
apariția primului număr al periodicului
bilingv „Зори/Zorile”. Fiecare dintre
aceste evenimente ocupă un loc important
în sufletul nostru.
Pentru foarte mulți dintre noi
Comunitatea a devenit o a doua familie,
iar publicația „Zorile” este o platformă de
comunicare și o sursă permanentă de
informare a noastră.
Pentru istorie, mărturiile scrise
constituie o componentă însemnată. Istoria
noastră, a etnicilor ruși lipoveni, este mai
prețioasă pe zi ce trece, iar una dintre
sursele autentice, de o însemnătate
deosebită în această privință, chiar de bază în
ultimii 30 de ani, este publicația bilingvă
„Зори/Zorile”. Și nu ne referim doar la forma ei
tipărită. Redacția a reunit în acești 30 de ani
oameni de valoare intelectuală și morală, care
s-au implicat nu numai în a reflecta viața rușilor
lipoveni la un anumit moment, ci și istoria,
cultura, spiritualitatea noastră, evenimente
însemnate ce au legătură cu etnia noastră, iar
toate acestea au generat idei, proiecte privind
promovarea valorilor rușilor lipoveni din
România.
În paginile „Zorilor” au apărut articole de o
importanță deosebită, semnate de personalități
marcante, oameni de seamă ai Comunității, dând
forță intelectuală și greutate de reprezentare a
acesteia, precum și articole scrise de oameni de
diferite categorii, vârste și profesii, dornici să
prezinte cititorilor cunoștințele în materie de
cultură, istorie, spiritualitate a rușilor lipoveni,
precum și trăirile, experiențele lor de viață.
Multe articole conțin informații însemnate din
diferite domenii, publicația fiind citată în multe
bibliografii ale unor cărți, lucrări și studii despre
rușii lipoveni.
Recent, răsfoind arhiva electronică a
publicației „Зори/Zorile”, îngrijită și constituită
de actualul redactor-șef, Svetlana Moldovan, și
de tehnoredactorul Valentin Filat, parcă am
retrăit viața Comunității noastre. În paginile
periodicului bilingv se regăsesc nume
importante, articole semnate de personalități sau
relatări despre acestea, care mi-au amplificat
sentimentul de respect, prețuire și recunoștință
față de acești oameni și aș dori să dau ca
exemplu doar câteva nume: profesorii
universitari doctori Ivan Evseev, Andrei
Ivanov, Feodor Chirilă, Axinia Crasovschi,
Leonte Ivanov, sportivul și antrenorul emerit
Ivan Patzaichin, dr. Toni Feodor, actorul Vlad
Ivanov ș.a.m.d.
ZORILE sunt și un puternic promotor al
limbii noastre ruse, iar conținutul său este și un
veritabil manual de limbă maternă, chiar o sursă
de inspirație privind organizarea și planificarea
orelor de limbă maternă rusă.
În ultimii ani, redacția publicației
„Зори/Zorile” a devenit un departament deosebit
de important al Comunității. Prin implicarea
redactorului-șef, a doamnei Svetlana Moldovan,

Drag ă „ZORILE”!
au apărut proiecte noi, concursuri școlare sub
egida Ministerului Educației Naționale, acțiuni
culturale de o însemnătate deosebită, având și un
aport substanțial în publicarea de cărți la editura
„C.R.L.R.” și coordonarea acesteia. Sunt
componente puternice de promovare a etniei
noastre și a valorilor ei, atât la nivel național, cât
și internațional.
Sub coordonarea redacției „Зори/Zorile”,
emblematic este Festivalul Poeziei Ruse, care,
odată cu preluarea acestui eveniment cultural
dedicat elevilor de către redactorul-șef Svetlana
Moldovan, a fost introdus pe lista concursurilor
școlare a Ministerului Educației Naționale. Prin
proiectele întocmite de către redactorul-șef au fot
atrase fonduri pentru desfășurarea și premierea
laureaților și a participanților. Și se știe că
datorită diversității secțiunilor din cadrul
Festivalului Poeziei Ruse și a frumuseții
acestuia, evenimentul a căpătat un renume
deosebit, elevii participanți având posibilitatea să
și viziteze multe centre universitare din țara
noastră.
Tot redacția ZORILE, prin redactorul-șef
Svetlana Moldovan, este la originea organizării
Festivalului de cântări religioase și stihuri
duhovnicești (prima ediție fiind organizată în
anul 2014, la Climăuți-Rădăuți, jud. Suceava, la
propunerea și întocmirea proiectului de către dna
Svetlana Moldovan, cu implicarea apoi a
conducerii CRLR și a Bisericii Ortodoxe de Rit
Vechi din România. Peste ani, cu sprijinul
reprezentantului nostru în MEN, expert prof.
Livia Neculai, acest Festival pentru copii și
tineri a intrat pe lista concursurilor școlare
naționale).
„Istoria și tradițiile rușilor lipoveni” este un
alt concurs școlar, care se desfășoară tot la
inițiativa redactorului-șef Svetlana Moldovan,
promovat, de asemenea, pe lista concursurilor
școlare naționale.
Dar și ultimele ediții ale simpozionului
științific internațional „Cultura rușilor lipoveni
în context național și internațional” au fost
organizate și desfășurate cu implicarea deosebită
a membrilor redacției, finalizându-se tot acolo și
volumele cu referatele prezentate de către
participanți, constituind astfel o serioasă sursă
privind istoria, cultura și spiritualitatea rușilor
lipoveni.
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Acestea sunt doar câteva dintre aspectele
importante ale activității membrilor redacției.
Prin urmare, este o publicație însuflețită, de
aceea m-am și adresat „Dragă ZORILE!” (și cu
majuscule), însuflețită de dinamica imprimată de
redactorul-șef, de echipa de redacție, de toți cei
care ați publicat și continuați să scrieți în
paginile ZORILOR și de cei care citim.
Personal, sunt onorat să semnez acest mesaj
de felicitare la adresa publicației „Zorile” la 30
de ani de la apariția primului număr, gândindumă în primul rând la acele persoane deosebite
care au condus acest ziar de-a lungul vremii:
primul redactor-șef, dl Petre Mocenco, urmat de
prof. univ. dr. Andrei Ivanov (căruia îi păstrăm
vie amintirea) și actualmente de colega noastră,
nesecată de idei și propuneri de dezvoltare a
Comunității, dna Svetlana Moldovan.
În ceea ce privește numele publicației noastre
„Zorile”, ales în 1990 de membrii Comitetului de
Inițiativă privind înființarea Comunității, cu
sugestiile profesorului Ivan Evseev și ale dnei
Passionaria Stoicescu Ivanov - îi felicit pe toți,
consider că este de o sfântă inspirație.
Cu ocazia acestor 30 de ani de apariții ale
publicației „Зори/Zorile, doresc să mulțumesc
statului român pentru susținerea păstrării și a
promovării identității etnice, care se reflectă și în
paginile publicației, constituind astfel o sursă de
informare respectabilă despre etnia noastră.
În mandatul meu de președinte al CRLR în
perioada 2016 – 2020, dar și din poziția de
director general al CRLR, am fost receptiv și am
susținut și m-am implicat în implementarea
propunerilor și ideilor care au venit din partea
redacției „Zorile”, considerându-le deosebit de
importante pentru activitățile Comunității.
Cu ocazia acestor 30 de ani de la apariția
primului număr, doresc să felicit pentru
profesionalism, implicare și grija față de
publicație pe membrii redacției, pe toți cei care
trudesc pentru ca ziarul să apară lună de lună cât mai atractiv și cât mai dinamic! Prețuim
efortul echipei redacționale, suntem
recunoscători tuturor celor care au scris și scriu
în paginile periodicului și ne bucurăm de bucuria
celor care citesc „Zorile”.
Tuturor - multă, multă sănătate, succes
echipei redacționale în activitatea intensă pe care
o desfășoară și să aveți parte de ajutorul Bunului
Dumnezeu!
Iar dacă însumăm cifra sărbătorii ZORILOR 30 de ani - cu cifra numărului care marchează
acest jubileu – 335, sperăm să dăinuie și „Zorile”
atâția ani! În fiecare zi din an trebuie să acordăm
atenție și paginii „Redacția Zorile” de pe
facebook, unde vom găsi pe platforma de
comunicare și socializare multe noutăți și
importante știri.
În calitatea mea de președinte al CRLR, ales
pentru mandatul 2020 – 2024, precum și de
candidat pentru funcția de deputat din partea
CRLR în Parlamentul României, voi continua să
susțin și să promovez publicația noastră dragă și
toată presa Comunității Rușilor Lipoveni din
România.
ZORILE să nu apună niciodată!
LA MULȚI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI!
Silviu FEODOR,
președintele CRLR
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G

ândită ca o punte de
legătură între
comunitățile locale ale
rușilor lipoveni, „ЗОРИ/ ZORILE”
este o publicație despre oameni,
despre cultură, istorie,
spiritualitate, tradiții și obiceiuri,
cel puțin așa a fost până acum
periodicul bilingv lunar românorus.
În noiembrie 2020, publicația
„Zorile” împlinește 30 de ani de la
apariția primului ei număr în 1990.
Numărul de față este al 335-lea!
Publicația româno-rusă am
aniversat-o de-a lungul vremii și
continuăm să o celebrăm în diverse
moduri. În acest an jubiliar, atipic
în contextul epidemiologic actual,
avem o aniversare altfel, de căutare
în arhiva cu fotografii a redacției a
amintirilor dragi, pentru a urmări
cum a trecut timpul și peste noi.
De-a lungul vremii, în cei 30 de
ani au fost angajați 30 de
redactori, dintre care trei au fost și
redactori-șefi: filologii Andrei
Ivanov, Petre Mocenco, Svetlana
Moldovan (responsabili de apariția
numerelor „Zorile” au fost pentru
perioade mai scurte: George Frol,
Zinaida Tamara Fedot, Cristina
Antonia Anore). Cei 30 de
redactori (cu contract de muncă la
„Zorile”), cărora le mulțumim
pentru colaborare și pentru
materialele interesante publicate în
decursul anilor, sunt (în ordine
alfabetică): Claudia Amelian,
Echim Andrei, Cristina Antonia
Anore, Caterina Astafei, Feodor
Chirilă, Jeni Comănescu, Axinia
Crasovschi, Anișoara DenisCondrat, Alexandra Dumitrică,
Ivan Evseev, Zinaida Tamara
Fedot, Nicolae Feodot, George
Frol, Andrei Ivanov, Macsim
Ivanov, Vitali Constantin Ivanov,
Ecaterina Martin, Laurențiu
Micșunescu, Inna Mihaleva,
Eugenia Mihart, Petre Mocenco,
Svetlana Moldovan, Angara
Nyiri, Feodor Petuhov, Pavel
Siminovski, Elvira Trakimaite,
Alexandr Varona, Ivan Vitizov,
Tatiana Voronțova Alexandra
Zvenigorodschi. Au fost de-a
lungul timpului și numeroși
colaboratori, care au publicat în
„Zorile” ocazional sau periodic. Le
mulțumim tuturor! Aș dori s-o
evidențiez, în mod deosebit pentru

ÇÎÐÈ
REDACȚIA „ZORILE” LA 30 DE ANI DE APARIȚII ALE PUBLICAȚIEI!

tot sprijinul acordat în anii 1990
publicației noastre, pe regretata
profesoară de la Universitatea din
București, doctor în filologie
Ecaterina Fodor - prima care a
scris în „Zorile”, în anul 1991,
despre boieroaica Morozova,
precum și despre cel pe care îl vom
marca împreună cu apariția acestui
număr jubiliar – protopopul
Avvakum (în decembrie 2020 se
împlinesc 400 de ani de la nașterea
scriitorului-martir; materiale ample
despre cei doi apărători ai credinței
ortodoxe de rit vechi au mai fost
semnate în „Zorile” de către
doctorii în filologie Marina
Vraciu și Leonte Ivanov de la
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, profesorii Feodor
Chirilă și Procop Chirilov).
În decursul celor 30 de ani,
publicația „Зори/Zorile” a fost
tehnoredactată de către: Liliana
Saraev-Bărbulescu, Nicolae
Erast, George Ogrinja, Doru
Grigore, George Frol, Leonard
Lunguleac, Leon Grigore, iar
actualul tehnoredactor este

Valentin Filat.
Sunt ani de multă muncă
redacțională, de numeroase
deplasări, contacte, interviuri,
relatări, participări la evenimente
importante, implicări în
organizarea manifestărilor
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR). Fotografiile
realizate în timpul deplasărilor sau
la diverse evenimente ne ajută să
rememorăm acele momente ori
impresiile pe care le-am avut în
urma interviurilor pe care vi le-am
împărtășit și dumneavoastră, dragi
cititori. În imaginile selectate, care
însoțesc acest material, veți vedea
și cum arătau echipele redacționale
ale „Zorilor” (după cum vedeți, am
păstrat bine arhivele de fotografii)!
PROCESUL DE CREAȚIE

V

ă întrebați dacă în cei 30 de
ani am făcut greșeli? Da,
din păcate, pentru că nu le puteam
evita de fiecare dată. Și asta, mai
ales, într-o etapă creativă când deja
îți știi textul și nu mai sesizezi

Anișoara Denis-Condrat, George Frol, Zinaida Tamara Fedot,
Svetlana Moldovan și Angara Nyiri
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erorile sau când ești presat de timp,
de termene, iar numărul trebuie să
apară. După cum știți, multe dintre
materialele care vin din teritoriu nu
sunt întocmai gata de tipar și unele,
practic, necesită să fie rescrise.
u
Într-un anumit stadiu, nici nu mai
poți evita erorile în textele de autor
(cei care au cont pe facebook știu
că circulă un text-amalgam din
litere și cifre, pe care îl poți citi cu p
ușurință după ce parcurgi și al
doilea rând pentru că mintea umană
deduce cuvântul știind începutul
cuvântului respectiv sau al
cuvintelor în frază). Așa se
întâmplă cu textele personale, cu
articolele, pe care nici nu poți să ți
le corectezi, să identifici literele
lipsă sau în plus, omiți la citire
până și repetițiile pe care le faci. u
Cel mai important însă, în lipsa
unui corector angajat special pentru
acest lucru, este să conștientizezi
că ai greșit și să găsești soluții mai
bune pentru viitor. Da, se spune că
învățăm din greșeli și esențial e să p
nu le repetăm!
Sau poate că, în decursul
p
timpului, am scris greșit numele
cuiva sau au apărut litere în plus,
ori au lipsit altele la culegerea unui
text - de multe ori toate acestea le
descopeream chiar noi după ce
„Zorile” era deja la tipar și
revedeam numărul în format
p
electronic.
Poate că am dorit să exprimăm
ceva și nu ne-a reușit de fiecare
dată. Da, au fost cazuri când am
fost înțeleși un pic altfel, dar
comunicarea este cea care
soluționează orice nelămurire!
Dacă am fost îngrădiți? Da, am
fost și îngrădiți. Regretatul prof. p
univ. dr. Ivan Evseev din
Timișoara chiar scria în „Zorile” nr.N
11/2000: „Desigur, redacția e
subordonată Consiliului […] Dar
ziarul nu poate și nu trebuie să fie
o simplă tribună a unor persoane N
din conducerea Comunității. E,
p
totuși, ecoul întregii noastre
colectivități etnice. Atât al
membrilor cotizanți și cu adeziune
scrisă, cât și ziarul acelor lipoveni,
ruși sau ruși lipoveni, care încă nu M
și-au depus adeziunea scrisă. Un
gen de „autonomie”, o marjă de u
p
libertate sau obiectivitate
„subiectivistă” trebuie să existe și
pentru redacția ziarului”.
Toate cele expuse mai sus fac
parte și ele din procesul de
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creație. Și cu toate acestea - cât de
tare te bucuri să vezi produsul
final! Și poate că nu de fiecare dată
am fost încurajați sau ni s-a
mulțumit pentru un material, pentru
un interviu interesant, pentru un
număr reușit. Dar noi vom
continua, pornind de la o poveste,
de la un eveniment, de la oameni și
vom crea povești pentru oameni,
povești adevărate.

ZORILE
elevi și cadre didactice la
Biblioteca Județeană „I.N. Roman”
din Constanța și la Mamaia în anul
2016, cu numeroase ateliere de
lucru pentru elevii olimpici și
laureați ai concursurilor școlare
naționale, dar și ateliere de lucru
pentru cadrele didactice, cu o masă

note psaltice și stihuri
duhovnicești „Ioachim Ivanov”,
precum și primul regulament de
desfășurare a acestuia s-au născut
în redacția „Zorile” în anul 2014, în
cadrul proiectului dedicat atunci
celor 700 de ani de la nașterea
Preacuviosului Sf. Serghie de

PROIECTELE NOASTRE
DE SUFLET

D

a, ne place să vorbim
despre proiectele noastre
de suflet, creionate, gândite și
elaborate în redacție. Acestea cinci ca amploare - sunt
următoarele:
1 – simpozionul științific
internațional „Cultura rușilor
lipoveni în context național și
internațional”, pe care l-a
coordonat la începuturi regretatul
prof. univ. dr. Andrei Ivanov,
redactor-șef al „Zorilor” în acea
perioadă. Menționăm că
simpozionul are ca finalitate
editarea volumelor-culegeri de
referate și comunicări. Am preluat
această sarcină, iar la finele anului
2019 am editat în redacția „Zorile”
al șaptelea volum cu peste 400 de
pagini, format A5!
2 - „Festivalul Poeziei Ruse” –
concurs școlar național ajuns la
ediția a XIII-a! L-am preluat la
ediția a V-a de la Brăila, din anul
2012, și l-am ridicat la un alt nivel,
incluzându-l (cu implicarea și a
regretatei inspector Vieroslava
Timar din Ministerul Educației) și
pe lista concursurilor școlare
naționale a Ministerului Educației
Naționale(MEN);
3 - am inițiat încă un concurs
școlar național și l-am inclus în
lista Ministerului Educației
Naționale, cu sprijinul
reprezentantului CRLR în MEN,
prof. Livia Neculai. Se numește
„Istoria și tradițiile rușilor
lipoveni” și până acum edițiile au
fost dedicate următoarelor teme:
Maslenița (în 2019), Nunta la rușii
lipoveni din România (în 2020), iar
următoarea ediție, în format online
probabil, va avea ca temă
„Nașterea și botezul la rușii
lipoveni”;
4 - „Limba Rusă în România”
– un proiect mare, care a reunit

Ivan Evseev, Svetlana Moldovan și Andrei Ivanov

Svetlana Moldovan, Magdalena Nazarov,
Axinia Crasovschi, Nicolae Erast și Andrei Ivanov
rotundă cu tema «Limba rusă în
România», cursuri de perfecționare
pentru profesorii de limbă maternă,
religie, cultură și civilizație rusă
(susținute de cadrele didactice
Natalia Kulibina și Olga Gorbici
de la Institutul de Limba Rusă
„A.S. Pușkin” din Moscova),
vizionări de filme și desene
animate, realizarea filmului
documentar «Limba rusă în
România» (a fost prezentat un
fragment din acest film documentar,
realizat cu implicarea membrilor
redacției „Zorile”), ateliere de lucru
susținute de maestrul coregraf Jora
Roman, prof. univ. dr. Axinia
Crasovschi și lectorul univ. dr.
Iuliana Timofte;
5 - Festivalul de interpretare de

Radonej (tot în redacție am editat și
cartea dedicată jubileului, cu
materiale despre viața sfântului).
Apoi, în 2015, tot membrii
redacției „Zorile” au organizat la
Brăila, prin proiectul „Familia.
Educația. Religia.”, ediția a doua
a Festivalului, incluzând în proiect
și Colocviul științific cu tema
„Căsătoriile tradiționale, familia.
Învățământ în limba maternă.
Religia”, precum și reuniunea
profesorilor de limba rusă și de
religie ortodoxă de rit vechi.
Începând cu a treia ediție, de
organizarea Festivalului răspunde
CRLR, iar din anul 2017, tot prin
implicarea noastră și a
reprezentantului CRLR în Minister,
inspector-expert prof. Livia

5
Neculai, festivalul a fost inclus pe
lista concursurilor școlare naționale
a MEN.
În redacția „Zorile” s-au
„născut” și multe cărți editate prin
Comunitate la editura
„C.R.L.R.”din București: amintim
doar cele șapte volume ale
simpozionului științific
internațional, precum și volumele
Centenarul Marii Uniri, Etnicii
ruși lipoveni, cu materiale privind
participarea și a rușilor lipoveni în
Primul Război Mondial, ori cel
dedicat lui Osip Gancear –
ultimul ataman al cazacilor
nekrasoviști ș.a.!
Prin urmare, „Zorile” nu este
doar o publicație de 20 de pagini,
care iese lunar și atât! Redacția
„Zorile” înseamnă și o serie de
proiecte, după cum vedeți, în toate
formele, o echipă nu foarte
generoasă de oameni, colaboratori
apropiați și - cel mai important –
cititorii noștri – o comunitate fără
de care n-am putea face majoritatea
lucrurilor pe care le realizăm, o
comunitate de peste 2.700 de
susținători (atât este tirajul
publicației noastre), iar pe pagina
de facebook avem aproape 10.000
de admiratori/prieteni.
Când cineva vine cu o idee în
redacție, rămâne responsabil să o
ducă la îndeplinire, însă e foarte
important să găsești și acei colegi
care, împreună cu tine, se implică
în punerea ei în aplicare.
Activitatea pe care o desfășurăm e
foarte importantă, dar oamenii care
se implică sunt și mai importanți, ei
trebuie să urmărească în detaliu
fiecare pas și să fie alături în
derularea proiectului cu succes
până la capăt.
În paginile periodicului nostru
„Zorile” spunem povești reale
despre oamenii din jurul nostru,
despre comunitățile de ruși
lipoveni, despre evenimentele pe
care le desfășoară organizația
etnică. Și, dacă la început nu erau
multe evenimente, acum,
câteodată, abia mai facem lunar
față avalanșei de manifestări
cultural-artistice, științifice,
sportive, spirituale. Iar spațiul întrun număr nu este suficient pentru a
relata și în limba rusă, și în limba
română.
Și încă ceva: de fiecare dată,
respectăm Statutul CRLR
pentru că nu suntem o
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În Delta Dunării. Anul 1994.
publicație oarecare, nu suntem
interesați de informații privind
politica, ori știrile polemice, de
can-can sau subiecte cu iz de
justiție. Scopul și obiectivele
redacției sunt prevăzute în
regulament, iar statul, prin
Consiliul Minorităților Naționale și
prin Departamentul pentru Relații
Interetnice din Guvernul României,
ne oferă resursele financiare tocmai
pentru promovarea culturii, a limbii
materne, a tradițiilor, a folclorului,
a spiritualității, a identității noastre
etnice, publicația fiind și un
instrument important în dialogul
intercultural.
Menirea publicației „Зори/
Zorile” este de a informa publicul
despre aspecte din diferite
domenii, cu evidențierea vieții
etnicilor ruși lipoveni din țară specificul etnic, cultural, social,
religios. Materialele inserate în
„Zorile” cuprind informații despre
evenimentele din domeniul culturii,
sportului, economiei, vieții sociale,
religiei ortodoxe de rit vechi etc.

Publicăm interviuri cu personalități
din rândul rușilor lipoveni în
general, experți, specialiști în
diverse domenii, mărturii, impresii
ale participanților și martorilor
oculari ai evenimentelor, editoriale,
rapoarte, comentarii pe baza
manifestărilor importante ale
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR); articole
complete sau teme din diferite
domenii; eseuri, glose, analize
despre cărți, expoziții și târguri de
carte ș.a.
ECHILIBRU

S

ă încheiem acest material
despre critici? Este normal
să fie, iar în viață totul este
perfectibil! Nu ai cum să
mulțumești pe toată lumea și nu ai
cum să fii obiectiv în toate, un
dram de subiectivism imprimi
oricărui lucru realizat. Prin urmare,
este logic să nu fim de acord unii
cu alții în multe privințe, așa că
înțelegem și reacțiile celorlalți,
pentru că așa este în democrație.

La Festivalul Poeziei Ruse. Cluj-Napoca, 2018.
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Membrii redacției împreună cu Ivan Patzaichin. Anul 2015.
Ce ni se mai reproșează: vreun
nume greșit ortografiat, că nu
suntem suficient „de activiști”, că
nu ne deplasăm în teritoriu mai des,
deși, acum informația se poate
culege cu ajutorul tehnologiei de la
sute și mii de kilometri distanță; că
nu spunem „ce să crezi” - nu, nu ne
place să oferim sfaturi și
„părerisme”, prin urmare nu vă
vom da sfaturi! Și încă ceva,
așteptăm să veniți cu idei pentru că
noi apreciem persoanele cu
inițiativă!
Suntem criticați de unii,
apreciați de alții, deci, suntem în
echilibru, suntem citiți, urmăriți,
analizați. Avem 20 de pagini în
care abia prididim cu descrierea
evenimentelor organizate de
CRLR, pentru că, într-adevăr, sunt
luni în care au loc foarte multe,
prin toată țara, și, câteodată, avem
prea puțin spațiu pentru reportaje,
pentru interviuri. Da, sunt din ce în
ce mai multe manifestări culturale,
artistice, spirituale ale CRLR,
comparativ cu anii trecuți, și e bine

că sunt! De multe ori nu apucăm să
relatăm și despre altceva: o sinteză,
un editorial, o prezentare de carte
ș.a. Alții ne critică pentru că
inserăm liste întregi de nume de
oficiali prezenți la evenimente și
spațiul rămas pentru descrierea
manifestărilor în sine este mic. Of!
DE PE LA ANIVERSĂRI!

D

ar mai bine să vorbim
despre aniversări! Zece,
douăzeci, douăzeci și cinci și am
ajuns la aniversarea de 30 de ani! În
jubiliarul an 2020 pentru CRLR și
pentru redacție (ce an!), publicația
„Zorile” a ajuns, la început de
noiembrie, la numărul 335, pe care
îl citiți în momentul de față!
Și pentru că noi, jurnaliștii, nu
putem fără cititori, fără
intervievații noștri, vă mulțumim
de Ziua noastră! Tuturor vă
spunem La mulți ani”, la multe
numere de „ЗОРИ/Zorile” care să
vă captiveze interesul și care să vă
provoace să scrieți, să fiți
colaboratorii noștri! Voi, cei pe
care i-am cunoscut, pe alții
urmează să vă cunoaștem, ne-ați
dat privilegiul de a ne lăsa în
intimitatea voastră, de a ne povesti
despre viața dvs, știind că apoi
aceasta va fi expusă cititorilor. Vă
așteptăm și pe voi să scrieți, să
veniți cu informații privind
tradițiile, folclorul local, limba
maternă, istoria, cultura,
spiritualitatea rușilor lipoveni!
Să mergem împreună înainte și
să avem parte de cât mai multe
numere interesante de
„Зори/Zorile”! Așa să ne ajute
Bunul Dumnezeu!

+
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Petre MOCENCO

C

ei 30 de ani de apariții ale
periodicului lunar
„Зори/Zorilor” al
Comunității este un motiv de
mândrie pentru întreaga noastră
etnie! Pentru noi, cei care am
trudit, de-a lungul vremii, în
redacție, este și un motiv de mare
satisfacție! Începuturile nu au fost
simple, au existat numeroase
dificultăți, au fost și sacrificii
personale, de multe ori, pentru că
în 1990 Comunitatea nu avea
fonduri. Și uite că, de-a lungul
anilor, această adevărată tribună a
Comunității, a etnicilor ruși
lipoveni, a supraviețuit. La
începutul lunii noiembrie a.c, apare
numărul 335 și marcăm 30 de ani
de existență a redacției „Zorile”.
Dacă mă gândesc la anul 1990,
drumul de început a fost destul de
greu, dar frumos. Eram cu toții
entuziaști în Comitetul de inițiativă
privind înființarea Comunității, să
avem o publicație proprie, care să
devină o punte de legătură și de
comunicare între colectivitățile
etnicilor noștri, un instrument
pentru trezirea conștiinței și
întărirea unității, pentru afirmarea
reprezentanților lor, pe toate
palierele vieții sociale. Primul
deputat al Comunității, juristul
Echim Andrei, a fost cel care s-a
adresat cu rugămintea noastră de a
avea o publicație ministrului
culturii din 1990, dlui Andrei
Pleșu, întâi verbal, după care a
redactat o solicitare. Au urmat apoi
alte demersuri, întreprinse de
reprezentanții Comunității în
CPUN, Echim Andrei și Feodor
Chirilă, precum și de autorul
acestor rânduri, care aveam și
pregătire în domeniul presei. Multe
eforturi s-au făcut și pentru
obținerea unui sediu al redacției,
pentru întocmirea statului de
funcțiuni, pentru estimarea
numărului de potențiali cititori,
stabilirea unde va fi tipărită
publicația și întocmirea listei
difuzorilor. Un sprijin enorm în
teritoriu l-am primit din partea
difuzorilor locali voluntari. A fost
greu, dar, în cele din urmă, am
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LA MULȚI ANI ZIARULUI
NOSTRU „ZORILE”!

reușit și am asigurat editarea
publicației noastre „Zorile/Зори”.
Dacă în colegiul de redacție la
primele numere erau trecute mai
multe persoane, în 1991 și 1992
redacția era formată din:
subsemnatul, Macsim Ivanov şi
Caterina Astafei. Toți mai aveam
sarcini şi pe linie organizatorică în
cadrul Comunităţii. Cu toate
acestea, am reușit să asigur, uneori
sporadic, apariția numerelor de
ziar. Din cele patru propuneri pe
care le-am făcut (Aurora, Vostok,
Voshod și Zorile), denumirea
ziarului a fost stabilită împreună cu
profesorii Andrei Ivanov și Ivan
Evseev. În primul număr din
noiembrie 1990, profesorul Ivan
Evseev a explicat de ce s-a ales
denumirea „Zorile”.
Tipărirea ziarului era executată
la început clasic, prin culegere la
linotip, pe plăcuţe de plumb, orice
corectură presupunând reculegerea
textului de pe plăcuțele respective.
Din lipsa banilor, a personalului
redacţional, periodicitatea
aparițiilor a avut, deseori, de
suferit. Eram nevoiţi, câteodată, să
oferim „atenţii” din propriile
buzunare. Lipsa banilor pentru
deplasările pe teren a făcut ca
primele numere să apară cu
materiale pe teme mai mult sau mai
puţin generale ale Comunităţii,

Echim Andrei, Macsim Ivanov și Petre Mocenco

concepute mai ales de membrii
redacţiei care, cred, ar fi fost
depăşiţi dacă nu ar fi fost posibilă
implicarea activă a unor oameni
precum: prof. Andrei Ivanov, prof.
Ivan Evseev, prof. Feodor
Chirilă, Ivan Vitizov, Petrică
Moiseev, Echim Andrei, Petrică
Suhov, Feodor Petuhov şi alţii.
Ulterior, o dată cu acordarea şi
sporirea permanentă a subvenţiei
pentru Comunitate din partea
statului, lucrurile au început să
intre pe un făgaș normal. Dacă la
început nu am avut nici măcar
mașini de scris pentru redactarea
materialelor, ulterior, posibilitățile
financiare fiind mai mari, s-au

asigurat și condiții mai bune pentru
editarea publicației noastre.
„Zorile” s-a perfecționat atât în
ceea ce privește conținutul, cât și
forma grafică, dacă e să comparăm
cu primele apariții. Dacă, la
început, temele abordate erau,
adesea, mai generale, cu timpul ele
s-au diversificat, fiind ancorate în
mai mare măsură în realitățile, în
viața de zi cu zi a colectivităților
etnicilor noștri, a Comunității în
ansamblul ei. Da, mereu există loc
suficient pentru mai bine. Personal,
aș dori ca ziarul nostru să fie mai
incisiv în abordarea unor probleme
care privesc existența etnicilor
noștri din diferite zone ale țării și
să reflecte mai amplu și, de ce nu,
mai critic, când este cazul,
activitatea Comunității noastre.
Dar fiind un moment aniversar,
30 de ani de existență a
„Zorilor”, îi doresc colectivului
redacțional succes în activitate!
Știu că în București, în redacție,
sunt la ora actuală doar redactorulșef Svetlana Moldovan și
tehnoredactorul Valentin Filat și
știu cât de greu e să lucrezi când
sunt doar două sau trei persoane și
care se implică și în atâtea proiecte
educaționale, festivaluri,
concursuri școlare, editare de carte!
Fie ca publicația noastră să se
ridice pe paliere tot mai înalte de
calitate și audiență!
La mulți ani, „ Зори /Zorile”!

Caterina și Petre Astafei
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„ZORILE”
LA 30 DE ANI!

D

e la prima apariție din noiembrie 1990 și până
astăzi, când împlinește 30 de ani - trei decenii de
activitate, „Зори/Zorile” s-a impus în spațiul
publicistic din țara noastră ca o publicație serioasă,
echilibrată și profesionistă, fiind principalul organ de presă al
Сomunității noastre.
În peisajul media al minorităților naționale din România,
dar și în rândul membrilor etniei noastre, este foarte apreciată
pentru diversitatea și calitatea informației prezentate și, mai
ales, pentru ținuta intelectuală a autorilor care au scris și
scriu în „Зори/Zorile”.
Mă întrebam acum câțiva ani, scriind pentru numărul
aniversar 200 al celeilalte publicații de marcă a Сomunității
noastre - Kitej-grad, dacă aceasta va rezista asaltului
subculturii și al avântului jurnalismului online. Aceeași
întrebare mi-o pun astăzi și cu privire la „Зори/Zorile”, iar
răspunsul în ambele cazuri este unul pozitiv. La fel ca și
Kitej-grad, și Zorile a rezistat și s-a adaptat relativ repede
provocărilor prezentului, grație eforturilor, tenacității,
talentului și dăruirii echipei redacționale, echipă ce merită
pentru asta toate laudele și aprecierile noastre.
Sunt bucuros că Zorile
noastre, ale rușilor
lipoveni din România, cum
scria în numărul inaugural
regretatul profesor
universitar doctor Ivan
Evseev, a reușit să treacă
proba timpului, s-a integrat
și în mediul online și
reprezintă astăzi cu
demnitate și profesionalism
etnia noastră în massmedia din România, fiind
principala portavoce a
acesteia atât în media
scrisă, cât și în spațiul
virtual.
LA MULŢI ANI!
ŞI LA MULTE APARIŢII!
Cu mult drag,
Alexandr VARONA
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SĂRBĂTOAREA
„ZORILOR”
ublicația bilingvă româno-rusă „Зори/Zorile” a

P

împlinit trei decenii de existență – o viață de om,
cum s-ar spune (ca etalon pentru comparație ar
putea fi invocat genialul scriitor rus Mihail Lermontov,
care a plecat spre stelele nemuritoare la vârsta de 27 de
ani). De la un ziar cu iz local, „Зори/Zorile” a devenit o
incitantă prezență lunară de rezonanță națională, cu
notabile aprecieri și în alte țări ale lumii.
Rememorez cu vibrantă emoție cum pe la începutul
anilor 1990, regretatul meu coleg de catedră Andrei
Ivanov, unul dintre fondatorii „Zorilor” și la acea dată deja redactorul-șef al
publicației, avea interminabile convorbiri telefonice de la Moscova cu colaboratorii
din București, în special cu Feodor Petuhov, pentru pregătirea pentru tipar a ziarului
(În perioada respectivă, participam cu Andrei Ivanov la cursurile de perfecționare de
la Institutul de Limbă Rusă „A.S. Pușkin” din capitala rusă).
Treptat, organul central de presă al Comunității Rușilor Lipoveni din România și-a
lărgit colegiul redacțional, și-a schimbat conducerea, și-a modificat esențial „look”-ul
(grafică, format, colorit etc.), ocupând o poziție fruntașă printre publicațiile periodice
ale minorităților naționale din România.
De-a lungul anilor, mi-am îmbogățit informațional cunoștințele și m-am delectat
estetic, citind asiduu texte semnate de erudiți lipoveni sau de reputați rusiști, precum:
Alexandr Varona, Feodor Chirilă, Ivan Evseev, Andrei Ivanov, Axinia
Crasovschi, Svetlana Moldovan, Leonte Ivanov, Alexandra Fenoghen, Cristina
Anore, Angara Nyiri-Fedotova, Elvira Trahimaite, Izolda Vârstă, Victor
Vascenco, Gheorghe Barbă ș.a.
Consider că perioada de maximă afirmare a ziarului în spațiul național s-a realizat
sub conducerea Svetlanei Moldovan; sper ca această apreciere, de altfel, consonantă
cu opiniile altor colegi de-ai mei de breaslă, nu va fi eliminată de către redactorul-șef,
în numele unei nejustificate modestii.
După ieșirea din pandemie, vom aștepta ca bucuria întâlnirilor lunare, de suflet, cu
„Зори/Zorile” să fie dublată de cunoscuta deja implicare plenară a membrilor redacției
în organizarea și popularizarea manifestărilor cultural-artistice și profesional-științifice
ale CRLR, a festivalurilor și concursurilor școlare naționale, a lansărilor de carte,
expozițiilor, întâlnirilor cu marcante personalități din țară și străinătate ș.a.
Până atunci, La mulți ani, Zorile, și la cât mai multe apariții!
Dumitru BALAN,
Un cititor fidel și, totodată, membru al Uniunii Scriitorilor din România

Ziarul ,,Зори/Zorile’’ este unul de suflet,
al identității noastre etnice, culturale, lingvistice și religioase

D

e cât timp citesc ziarul
„Zorile”? Îmi amintesc
exact – era anul 2006,
când am devenit cadru didactic la
Școala Gimnazială Sarichioi, după
terminarea facultății. Domnul
profesor și președinte în acea
perioadă al Comunității rușilor
lipoveni din Sarichioi, județul
Tulcea, Vasile Dolghin, m-a
întrebat dacă doresc să-mi fac
abonament la cele două publicații
ale Comunității noastre, „Zorile” și
„Kitej-grad”, și, bineînțeles, că am
răspuns pozitiv. Am fost încântată
să aflu că există asemenea
publicații bilingve, care au un rol
important în transmiterea
informației către etnicii ruși
lipoveni și nu numai, în
promovarea tinerilor jurnaliști,
modele locale de viață, oameni de
seamă și personalități ale etniei
noastre.
Primul număr „Zorile” pe care

l-am primit și citit a fost o
încântare, iar apoi, în ziua în care
sosea numărul îl prezentam și
elevilor care studiau limba rusă
maternă și împreună cu ei citeam și
dezbăteam diverse articole din ziar.
Pentru mine, la început de carieră,
dar și mai târziu, ziarul „Zorile” era
unul dintre materialele auxiliare pe
care îl utilizam în activitățile
didactice pentru a crește calitatea
procesului instructiv-educativ.
Elevii erau nerăbdători să
primească „Zorile”, iar la fiecare
sfârșit de lună mă întrebau dacă a
sosit publicația. Un mare entuziasm
în parcurgerea paginilor ziarului
l-au arătat de fiecare dată și părinții
elevilor, bunicii.
Ziarul ,,Зори/Zorile’’ este unul
de suflet, al identității noastre
etnice, culturale, lingvistice și
religioase.
Echipa redacțională (acum cu
doar două persoane în redacția din

București) a ziarului ,,Зори/Zorile’’
este constituită din oameni
profesioniști, mereu la datorie. La
fiecare activitate, indiferent de
perioadă și locație, echipa
publicației este prezentă să pună pe
hârtie toate acțiunile din cadrul
evenimentului. Dar și toți etnicii
ruși lipoveni sunt mereu încurajați
să aștearnă pe hârtie idei pe diverse
teme pentru a fi publicate în
„Зори/Zorile”.
Colaborarea membrilor
redacției ziarului cu Școala este
una strânsă, apar articole despre
activitățile desfășurate de cadrele
didactice de limba rusă maternă,
despre reușitele și performanțele
elevilor, despre olimpiadele anuale
de limba rusă maternă, de religie
ortodoxă de rit vechi și despre
concursurile naționale școlare:
Istoria și tradițiile rușilor lipoveni,
Festivalul Poeziei Ruse, precum și
cel de Interpretare de note psaltice

și stihuri duhovnicești.
Felicit echipa „Zorile” pentru
întreaga activitate, îi urez proiecte
împlinite şi ediţii la fel de
valoroase în următorii ani!

Prof. Livia NECULAI,
Expert MEN
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« ЗОРИ » - ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ

LA TREI DECENII
DE EXISTENȚĂ
● Prof. univ, dr. Leonte IVANOV – șeful Catedrei de
Slavistică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași:
„Pentru vremurile pe care le trăim, treizeci de ani de viață
pentru o revistă înseamnă mult, vorbim, practic, de o excepție.
Iar „Zorile” au atins acest prag, redacția și colaboratorii pot
privi în urmă, revista are un trecut și sperăm că va rămâne
consemnată în istoria publicisticii de la noi.
Cu un suport financiar asigurat de Departamentul pentru
Relații Interetnice, „Zorile” a putut să apară număr de număr
și să-și urmărească în mod constant obiectivul, acela de a
reflecta viața Comunității Rușilor Lipoveni, cu bunele și, mai
rar, cu relele acesteia. Cele mai reușite numere ale revistei pe
care o sărbătorim în clipa de față au fost cele în care a reușit
să evite festivismul, cultul unor lideri, din fericire vremelnici, ai
Comunității sau consemnarea unor evenimente care, pentru
marea masă de cititori, nu reprezentau mare lucru și s-a
acordat prioritate unor articole cu adevărat interesante,
privitoare la istoria rușilor lipoveni, la trecutul cazacilor
nekrasoviști, la conviețuirea lor cu populația majoritară ori cu
alte grupuri etnice, la credința, tradițiile și obiceiurile
pomenitului segment de populație. Acele numere îi fac cinste,
au devenit antologice și pentru ele vor fi răsfoite, în anii ce vor
urma, paginile revistei în cauză.
De-a lungul existenței sale, a avut doar trei redactori-șefi și
un colectiv redacțional foarte restrâns, ceea ce denotă nu doar
devotament din partea celor implicați în apariția ei, ci și o
muncă îndârjită, nopți dormite pe sponci și destule deplasări
pe teren, în localitățile populate cu staroveri. De altminteri,
acele mici monografii ale satelor risipite în pustietățile din
Moldova și Dobrogea, pe care revista le-a găzduit în timp, au
delectat două generații de cititori, i-au ajutat pe rușii lipoveni
să se cunoască între ei, au fost veritabile radiografii ale
prozaismului „vieții la țară”, într-o epocă de tranziție, de la
perioada comunistă spre nicăieri.
Ne alăturăm celor care au dorit s-o felicite pentru cele trei
decenii de existență, urându-i o viață cât mai lungă, numere cu
mai puține fotografii și cu mai mult text de bună calitate, iar
redactorilor, sănătate și vioiciune în a mânui condeiul. Harul și
inspirația vin de la Cel de Sus, dar și acestea atâta vreme, cât
rămâi onest și devotat muncii pe care o faci.”

В

от уже три десятелетия как
ежемесячно выходит
первый журнал Общины
русских-липован Румынии. И вот
появляется и 335-ый выпуск журнала.
Уже 30 лет как жители Румынии и
других стран, русские-липоване,
русские, проживающие в России и в
мире, а также другие читатели
находят на страницах журнала статьи,
репортажи, интервью, зарисовки,
множество фотографий и документов,
связанных с историей, культурой,
повсевдневной жизнью русскихлипован, хронику событий.
Трудно переоценить
существование журнала
«Зори/Zorile». Оно важно, потому что
открывает двери взаимопонимания
между этническими меньшинствами
Румынии, понимания себя и
ближнего, являясь при этом школой
журналиста. Ценны документы,
впервые опубликованные именно
здесь и впоследствии вошедшие в
книги, изданные также стараниями и
при финансовой поддержке Общины.
По человеческим меркам, журнал
достиг своей зрелости. На это
потребовались усилия, это
предпологало переход от одного
формата к другому, например, от
строго двуязычного, к статьям,
написанных на русском или
румынском языках.
Журнал систематически отмечает
важные даты исторических событий,
ведёт свой культурный календарь,
культрурные и научных мероприятия.
Один из главных предназначений
работы журнала «Зори» воспитывать и поддерживать
самосознание этно-конфессиональной
группы осуществилось. Этот журнал
стал также хроникой жизни своих
редакторов, авторов, издателей и,
конечно, своих читателей.
В юбилейном номере хотелось бы
перечислить имена всех авторов

«Зори», вещь, к сожалению,
невозжная, это сделает, наверное,
редакция. Из большой работы,
проведенной редакторами,
сотрудниками, авторами материалов,
вспоминаются разделы, посвящённые
изучению русского языка и
литературы. В течение ряда лет они
систематически появлялись в
отдельной рубрике, авторами которой
являлся Феодор Кирилэ и Андрей
Иванов, профессора Бухарестского
университета, исследователи языка,
авторы научных статей, монографий и
учебников. Вспоминаются также
главы из Словаря русских писателей
Ангары Нири, статьи профессоров
Андрея Иванова, Ивана Евсеева,
Ильи Данилова, Леонте Иванова и
др. материалы, предоставленные
русскими авторами, учёными,
журналистами.
Читателям известно, что
редакторы и учредители журнала
ведут ещё и организационную работу
по проектам целого ряда научнопрактических конференций,
фестивалей, конкурсов, выставок. Не
в последнюю очередь, труд
редколлегии журнала связан с
издательской деятельностью, с
публикацией додументов,
исследований, переводов.
Сегодня в Румынии печатаются два
журнала ОРЛ - «Зори» и «Китежград», из которых можно черпать
знания и лучше понять пространство
русской культуры, русского языка.
Журнал читаем! Каждый новый
номер журнала ожидаем, в них для
многих, в частности, для студентоврусистов открывется новый мир. Этот
поток обеспечен непрестанной
работой энтузиастов профессионалов,
связавших свою жизнь с судьбами
журнала, работающими «от зари до
зари».
В этот праздничный час думается,
что журнал, который можно читать и
на сайте редакции «Зори», составляет
открытый архив, ценный,
подлежащий, как всякий архив,
исследованию, возвращению.
Позравляю с праздником
редакторов и всех авторов! Выражаю
признательность за предоставленные
материалы, за сотрудничество и за тот
мир, который удалось раскрыть для
себя посредством журнала «Зори» и
организованными редакторами и
ОРЛР других видов научнокультурной деятельности.
Многая лета!
Марина ВРАЧУ,
Преподаватель Кафедры славистики
Ясского университета «А.И. Куза»,
редактор ж. «Китеж-град»

10

ÇÎÐÈ

ZORILE NOASTRE

Prof. univ. dr. Ivan EVSEEV

D

espre lipovenii din
România, adică despre
rușii ortodocși de rit
vechi care locuiesc pe teritoriul
acestei țări de peste două sute de
ani, se știe, din păcate, prea puțin.
Este adevărat că despre această
minoritate națională au scris, mai
demult sau relativ recent, unii
oameni de știință sau scriitori ca
Melchisedec, I. Budai-Deleanu,
N. Iorga, V. G. Korolenko, G.
Antipa, M. Sadoveanu, Petru
Dumitriu, M. Sorescu ș.a.
În decursul veacurilor, lipovenii
au trudit din greu, au suportat cu
stoicism privațiunile vieții și
vicisitudinile istoriei. Au înălțat
rugi sincere către bunul Dumnezeu,
au sperat într-un viitor mai bun, dar
vocea lor nu s-a prea auzit în
agorele vieții publice; păsurile și
doleanțele lor nu și-au aflat ecou în
paginile publicațiilor oficioase.
Iată că avem acum în față

primul ziar al lipovenilor, organ al
primei asociații cu caracter etnic și
cultural a tuturor reprezentanților
acestei minorități naționale din
România. În paginile acestui ziar
vom putea vorbi despre noi înșine,
despre trecutul nostru, despre
grijile noastre și despre speranțele
privind viitorul.
Cititorii acestui ziar, ce va
apărea în două limbi, română și
rusă, vor putea afla și trebuie să
afle că noi avem limba noastră, un
idiom al străbunilor pe care noi
l-am păstrat, chiar dacă majoritatea
noastră suntem bilingvi, că avem
credința noastră strămoșească,
folclorul, tradițiile și obiceiurile
noastre însolite, că avem o țară de
origini, dar și dreptul nostru legitim
de a trăi pe pământul României,
unde strămoșii noștri, prigoniți de
Biserica oficială și de puterea
țaristă, și-au aflat un adăpost și o
nouă patrie. Pământul pe care
viețuim acum și în care sunt
îngropate rămășițele străbunilor

Trei prieteni și colegi de redacție (de la stânga la dreapta):
prof. univ. dr. Andrei Ivanov, prof. univ. dr. Ivan Evseev și
biologul Feodor Petuhov)

noștri a devenit glia noastră natală,
adevărata noastră patrie. Aici
suntem de secole, aici vom rămâne
și în veacurile ce vin!
Ziarul nostru se va numi
„Zorile”. Cuvântul e străvechi, o
vocabulă plină de semnificație și
frumusețe, ce se regăsește în
vocabularul ambelor limbi: în rusă
și în română. Cred că nu e o simplă
întâmplare, ci un fapt plin de
înțeles adânc.
În conștiința culturală a
omenirii, zorile se asociază cu
ivirea unei noi zile, cu începuturile
unei noi vieți. La ivirea zorilor,
bunicii și străbunicii noștri își
înălțau prima rugă către cer. Zorile
îl găseau pe pescarul lipovean în
lotca lui îngustă și ușoară,
scuturând vârșele sau setcile, în
speranța unui pescuit reușit, capabil
să asigure hrana cea de toate zilele
numeroasei sale familii și vânzarea
în cherhana, unde stăpânul pișicher
îi punea în palma bătătorită câțiva
bănuți pentru truda de o zi și o
noapte.
Înainte de ivirea zorilor ieșea în
câmp agricultorul lipovean ca prin
truda sa să hrănească neamul și să
asigure alimente pentru populația
satelor și orașelor apropiate.
Produsul mâinilor sale muncite din
greu, în veacurile trecute, era
așteptat și pândit de miile și zecile
de mii de călăreți de la Babadag
sau Silistra, pentru a porni atacurile
lor prădalnice asupra Europei. Din
truda pescarilor, cu pielea smolită
de soare și vânt, se îmbogățeau
stăpânii cherhanalelor, ieșiți din
mahalalele Pireului sau Atenei.
Ziarul nostru va avea menirea
de a-i încredința pe reprezentanții
altor naționalități, că noi, lipovenii,
credincioși sau atei, prețuim
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libertatea, cinstea, adevărul și
munca. Trebuie să se știe că pentru
noi nu există un păcat mai mare
decât să refuzi a întinde un pahar
cu apă trecătorului însetat, a indica
drumul drept călătorului rătăcit, a
oferi un culcuș unui om bun, abătut
pe la casa ta în faptul serii, a
întinde o bucată de pâine celui
flămând.
Și nu în ultimul rând, cititorul
ziarului trebuie să afle că lipovenii
au dat țării nu numai exploratori
curajoși și întreprinzători ai Deltei
Dunării, cutezători stăpâni și
îmblânzitori ai valurilor și
furtunilor Mării Negre, ci și mulți,
foarte mulți campioni și
multicampioni olimpici, ingineri și
constructori talentați, directori
cinstiți și pricepuți de întreprinderi,
ziariști și profesori universitari.
Fie ca „Zorile” să devină
simbolul intrării noastre în marea
cultură și civilizație modernă! Fie
ca ziarul să devină steaua noastră
călăuzitoare ce ne va ajuta să găsim
adevăratul nostru drum în noua
istorie a României libere și
democratice!
Dragi conaționali, viitori
abonați și cititori ai „Zorilor”,
venerații noștri bătrâni înțelepți,
bărbați și femei plini de griji pentru
familiile noastre, flăcăi cu umerii
lați și fete cu cosițe de aur, elevi și
studenți, păstori devotați ai Bisericii
și credinței noastre strămoșești,
către voi se îndreaptă gândurile și
speranțele noastre: faceți totul ca
ziarul nostru să existe, ca făclia lui
să nu se stingă înainte de vreme!
„Zorile” sunt ale noastre și
pentru noi toți! Să ne ajute
Dumnezeu să izbândim!
(Material apărut în
„Zorile”, nr. 1/1990)

Petru Moiseev, Ivan Evseev și Andrei Ivanov (1994)
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липованах,
старообрядцах
русского
происхождения, проживающих
более двухсот лет на территории
Румынии, к сожалению знают
немногие. Правда, о нас кое-что
было сказано в прошлом такими
учёными и писателями как
Мельхиседек, Н. Йорга, Вл.
Короленко, Гр. Антипа, М.
Садовяну, Петру Думитриу,
Марин Сореску и др. О нас
говорили чаще всего
доброжелательно, но, за редкими
исключениями, это был взгляд
извне, это были впечатления
стороннего наблюдателя,
которому доступны скорее
внешние, наиболее броские,
экзотические стороны народа.
Только таким образом можно
объяснить, что для многих
соотечественников н
иностранных журналистов наша
более чем стотысячная
народность идентифицировалась
то с рыбаками придунайских
озёр и приморских лиманов, то с
«бородатыми экскаваторами» как
называли трудолюбивых
землекопов-липован из Молдовы
и Буковины, то с усердными и
всё более малочисленными
богомольцами и богомолками
старообрядческих церквей н
монастырей Добруджи.
В течение столетий наши
липоване усиленно и терпеливо
трудились, стойко переносили
невзгоды жизни и истории. Они
возносили тихие и искренние
молитвы к Богу, уповали на своё
будущее, но, в основном,
молчали... Их не было слышно с
высоких трибун, их помыслы и
желания не находили отклика на
страницах газет н журналов.
И вот перед нами первая
газета липован, орган первого
вселипованского общества
Румынии! В ней мы будем
говорить о себе, о нашем
прошлом, о наших сегодняшних
заботах и трудностях, о наших
надеждах иа будущее.
Читатели этого печатного
органа, выходящего на двух
языках, русском и румынском,
должны узнать, что у липован
есть свой язык, своя вера, свой
фольклор, свои неповторимые
обычаи и традиции, своя
первородина н свои права на

ZORILE
НАШИ ЗОРИ

Андрей Иванов и Иван Евсеев
свободное проживание на земле
Румынии, где их гонимые предки
нашли своё убежище и своё
новое отечество. Земля, на
которой они живут и в которой
покоятся останки их предков,
стала их матушкой-кормилицей,
их настоящей родиной и
останется таковой отныне н во
веки веков.
Нашу газету назвали «3ори»,
одним из самых древних н самых
прекрасных слов, общим для
языка липован и для языка их
соотечественников румын. Зори
в культурном сознании
человечества - это вестник
рождения нового дня и новой
жизни, это разлив чистого,
непорочного света, время надежд
и устремлений души. На заре
кончаются кошмарные страхи
ночи, на заре вступает в свои
права разум человеческий. На
заре наши отцы и деды
совершали свою первую
молитву. Зори заставали нашего
липованина-рыбалку в его узкой
и юркой лодке, когда он
перетрухал свои вентири или
перебирал свои сетки в надежде,
что улов будет удачным, чтобы
прокормить свою
многочисленную семью, а
остальную рыбу сдать за гроши
вороватому керханщику. На заре
выходили в поле поколения
наших хлебопашцев, труд
которых кормил не только нашу
народность, но и иноязычных
жителей соседних деревень, сёл
и городов. Плоды труда его
мозолистых рук в прошлые века
ждали тысячи и сотни тысяч
турецких всадников Бабадага и

Силистры, жаждущих
завоевание Европы. На труде
просмоленных и обветренных
рыбаков богатели грекирыбозаводчики, выходцы из
Пирея или Афин.
«Зори» должны ответить на
своих страницах каждому из нас
на вопрос: кто мы, откуда мы,
куда мы идём и к чему
стремимся. «3ори» должны
убедить наших
соотечествеиников других
нацноиальностей в том, что мы,
липоване, верующие и
неверующие, ценим и любим
свободу, честь, правду и труд. Из
страниц пашей газеты должна
узнать вся страна, что для нас
нет более страшного греха, чем
отказать жаждущему путнику в
стакане воды или кружке молока,
заблудившемуся — в указании
дороги, доброму вечернему
гостю — в ночлеге, голодному —
в краюхе хлеба.
Не в последнюю очередь,
читатель нашей газеты должен
узнать о том, что наша община
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дала не только смелых
первопроходцев и настоящих
освоителей Дельты Дуная,
отважных покорителей ветров и
воли чёрноморского побережья,
но и многих многократных
чемпионов олимпийских игр,
талантливых инженеров и
строителей, толковых и честных
директоров заводов и
предприятий, университетских
профессоров.
Пусть «Зори» станут
символом вступления нашего
скромного, терпеливого н до
недавнего времени
полуграмотного народа в мир
современной культуры и
цивилизации. Пусть наша газета
станет зарницей, нашей
путеводной звездой, по которой
мы, липоване, найдём свою
настоящую дорогу в истории и в
жизни новой, свободной
Румынии.
Дорогие сородичи-липоване,
будущее подписчики и читатели
нашей газеты, наши старцы,
умудренные опытом жизни,
мужья и жёны, полные забот о
своих семьях, широкоплечие
парни и светлокосые девушки,
школьники н школьницы,
пастыри наших церквей, к вам
обращены мой призыв и моя
надежда: помогите всем, чем вы
можете, нашей газете, сделайте
всё возможное, чтобы этот
первый луч нашего просвещения
не угас преждевременно, чтобы,
он стал ярким маяком для
будущих поколений.
«Зори» - это наши
липованские зори! Да поможет
нам Бог!
Проф. д-р Иван ЕВСЕЕВ
(Статья была опубликована в
«Зори», № 1/1990)

В Дельте Дуная
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2015 г.

ЖЕЛАЮ ПУБЛИКАЦИИ «ЗОРИ»
ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ !

В

роде бы не так давно
мы отмечали
двадцатипятилетний
юбилей двуязычного
ежемесячника «Зори», а уже
пройден 30-летний путь, и 335
номеров увидели свет.
Совсем не просто было
тридцать лет назад, в молодой
демократической среде, задумать
и начать издавать двуязычный
информационно-культурный
журнал, который представлял бы
недавно созданную этническую
организацию русских-липован
Румынии. Это был личный и
профессиональный подвиг
группы энтузиастов – Екима
Андрея, тогдашнего депутата
ОРЛР, журналиста Петра
Моченко – первого
главредактора «Зори» и
профессора доктора
филологических наук Феодора

Кирилэ – неутомимого
сотрудника журнала на
протяжении многих лет его
существования.
Создание этого
медиапространства, призванного
отражать внутреннюю жизнь
недавно созданной Общины, её
институциональную и
функциональную специфику,
способствовало возрождению
общественной жизни русскихлипован после 1990 года. На
страницах журнала
сформировался потихоньку
правдивый и всеобъемлющий
образ культуры русских-липован
Румынии, с её этнической и
религиозной спецификой, с
примерами людей и событий.
Именно для этого создавался
журнал «Зори» и таким он
оставался на протяжении всех
этих лет, постоянно стараясь, под

руководством главного
редактора, Светланы
Молдован, не терять
актуальности и не утратить
интереса у читателей к себе.
Важная особенность
ежемесячника «Зори» - это
равномерное распространение
через ОРЛР как в сельской среде,
где доступ к журналистике
намного затруднен, так и в
городской среде, пытаясь
культивировать то, что мы
общими словами называем
языковыми, культурными и
духовными традициями русскихлипован – то связующее звено,
соединяющее эти два
пространства, где живут наши
соотечественники.
На протяжении всех этих лет,
многие авторы нашли в Зорях
способ проявить себя и свои
собственные мысли без каких-
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либо ограничений относительно
стиля письма. Я должна
отметить, что с точки зрения
редактора публикации, моя
культурная «прибыль» оказалась
особенно ценной, так как я была
постоянно мотивирована
расширять свои знания,
переосмышлять свои идеи и
поменять их в лучшую сторону,
позиционировать себя в
несколько вопросов, в которых у
меня не было надлежащей
начальной подготовки,
соотносить свои убеждения и
действия с моральными,
духовными и общими
человеческими ценностями,
генерировать свои собственные
точки зрения, которые позже я
включила в свои статьи.
Желаю публикации «Зори»,
на её будущее 30-летие,
творческого долголетия,
оригинальных материалов с
глубокими обоснованиями,
неиссякаемости идей авторам и
просветления наших читателей
русских-липован. Всем
сотрудникам на национальном
уровне желаю продолжать с
умением и изяществом описание
мира, который нередко был
неправильно понят или
несправедливо
проиллюстрирован. Нелегко
говорить по душе современного
общества, продолжая сохранять
в неизменном виде почтённое
наследие меньшинства русскихлипован Румынии. А тем, кому
журнал обязан своим
существованием, – здоровья,
неутомимости и
профессиональных успехов!
С 30-летием, дорогие « Зори» !
Александра ДУМИТРИКЭ

Nr. 10 (335)/2020

ZORILE

Светлана МОЛДОВАН

Н

астоящим, 335-ым,
юбилейным номером
ЗОРИ/ZORILE мы
отмечаем 30-летие со дня
выхода в ноябре 1990 г. первого
номера двуязычного румынорусского ежемесячника «ЗОРИ»
(по-румынски - «ЗОРИЛЕ»).
Очень быстро летит время!
Как вчера отмечали вместе
появление сотого номера, потом
250-го, затем 25-летие со дня
выхода первого номера
ежемесячника «Зори» и вот уже
приближается ноябрь 2020 года и
30-летие!
Заслуживаем ли мы похвалы
за проделанную работу за
последние годы - это решать
вам, читателям. Мы будем
продолжать бороться за родной
язык, за продвижение традиций,
обычаев, русской культуры,
будем писать о истории и о
древлеправославной религии и
освящать мероприятия –
прошедщие и будущие - Общины
русских-липован Румынии.
Идея создания публикации
принадлежит основателям
Общины русских-липован
Румынии (ОРЛР), созданной 14
января 1990 года. Некоторые из
них, в основном филологи - они
же и основатели «Зорь». ЗОРИ
были задуманы как платформа
для представления этноса в
Румынии. Публикация стала
средством общения и связующим
мостом между русскимилипованами, а также способом
сообщить о русских-липован
читателям из других стран.
Первый депутат от Общины в
Парламенте Румынии, Еким
Андрей, является автором
письма к министру культуры
Андрею Плешу,
редактированного
непосредственно после личного
разговора с министром в 1990
году. Дело ЗОРЬ стало
продвигаться стараниями
представителей Общины во
Временном совете
национального согласия
(Consiliul Provizoriu de Uniune
Naţională, CPUN) - Екима
Андрея и Феодора Кирилэ, а
также первого главного
редактора «Зори» Петре
Моченко.
Как нам рассказал первый
главный редактор «Зори» Петре
Моченко, именно он предложил
членам Инициативного комитета
по созданию Общины 4 названия
– Аврора, Восток, Восход, Зори.
После обсуждения в Комитете и
личного разговора с

ЗО РИ! 30 - ЛЕТИЕ!
профессорами-филологами и
лингвистами Андреем
Ивановым и Иваном Евсеевым
выбрали «Зори». В передовой
статье в первом номере за 1990
год профессор Иван Евсеев
подробно обяснил значение
слово «зори» (статью публикуем
на страницах 10-11 этого
юбилейного номера, спустя 30
лет!).
Являясь газетой
общеинформационного и
культурного характера, «Зори»
обращается к русскому
населению Румынии, к
русскоязычной диаспоре, к
староверам всего мира, а также и
ко всем говорящим на
румынском языке, ко всем,
стремящимся узнать, кто они,
эти русские-липоване, какова их
история, каковы традиции и
обычаи, ко всем желающим
познакомиться с бытом, с
социальными проблемами, с
выдающимися людьми из среды
русских-липован. На страницах
газеты печатаются статьи,
репортажи, интервью, заметки,
хроники, материалы по вопросам
сложной и трагичной истории
старообрядчества, фольклора
русских-липован и их говора, а
также материалы, посвящённые
духовной жизни староверов; есть
рубрики о мероприятиях, о
традициях, о культуре и о
родном русском языке.
Темы выбираем в
зависимости от мероприятий
данного месяца, от различных
праздников и юбилеях. Подробно
описываются мероприятия,
проводимые Общиной русскихлипован Румынии (ОРЛР):
национальные ежегодные
олимпиады по родному русскому
языку, национальные фестивали
народной русской песни и танца

(для взрослых или для детей),
национальные и международные
научные симпозиумы по
различным вопросам,
касающимся старообрядчества,
заседания управляющих органов
ОРЛР, национальные школьные
конкурсы для учащихся из среды
русских-липован и др.
Особое место газета уделяет
выдающимся личностям
русских-липован: писателям и
поэтам, народным «мастерам на
все руки», иконописцам,
художникам, преподавателям и
учителям, скульпторам,
спортсменам (русские-липоване
проявили себя в большом спорте:
в боксе, в лёгкой атлетике и в
гребле – на байдарках и каноэ) и
др.
В Румынии почти 40 местных
общин русских-липован. Туда, в
местные организации мы и
отсылаем нашу газету. В
основном, местные председатели
общин они являются и
распространителями
ежемесячника ЗОРИ.
Сегодня в редакции в
Бухаресте работают главный
редактор Светлана Молдован и
верстальщик – техноредактор (и
фотокорреспондент) Валентин
Филат. Нам пишут постоянный
сотрудник - Александра
Думитрикэ и другие местные
сотрудники, преподаватели
русского языка как родного,
ученики и студенты,
председатели местных общин
русских-липован.
За прошедшие 30 лет много
было написано, но остаётся
много интересного, о котором
ещё предстоит сказать. И
историй много накопилось:
вспоминается, например, как
приходилось добираться иногда
даже и пешком в глухие посёлки
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Дельты Дуная, много
интересных встреч с
выдающимися личностями...
Хочется напомнить нашим
читателям, что члены редакции
«ЗОРИ» являются и главными
организаторами нескольких
важных мероприятий:
ежегодного национального
Фестиваля русской поэзии в
Румынии, Международного
научного симпозиума «Культура
русских-липован в
национальном и
международном контексте»
(прошло уже 7 таких встреч
исследователей феномена
старообрядчества и при
содействии членов редакции
были напечатаны семь
сборников с докладами и
сообщениями, представленных
на конференции), национального
школьного конкурса «История и
традиции русских-липован»
(были организованы уже два),
большого проекта «Русский язык
в Румынии», а также Фестиваля
церковных песнопений и
духовных стихов им. Иоакима
Иванова (следует седьмой) - этот
конкурс был задуман в редакции
и первые два фестиваля были
организованы членами редакции
(фестиваль был включён в
список национальных школьных
конкурсов Министерства
образования).
Многие книги, изданные
Общиной выходят в свет при
содействии членов редакции
«Зори». Как вам известно,
ежегодно из бюджета страны,
через правительственный
Департамент межэтнических
отношений, выдаются денежные
средства национальным
меньшинствам именно на
поддержку родного языка,
возрождение культуры, для
издания своих книг на родном
языке, для публикаций. И
ежемесячник ЗОРИ содействует
формированию русской общины
и сохранению родного языка и
русской культуры в Румынии.
Тираж нашего ежемесячника
2700 экземпляров, а в списке
нашик друзей на страничке
редакции ЗОРИ в фейсбуке
почти 10.000! Многие читают
газету сразу на сайте редакции
(www.zorile.ro) – туда мы
загрузили, в архив Зори, все 335
номеров!
ЗОРИ является членом
Всемирной ассоциации
русской прессы (ВАРП) с 1999
года.
Успеха нам всем в будущем и
интересных номеров! Пишите и
вы, дорогие читатели!
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LIMBA NOASTRĂ
Andrei IVANOV

Pe noile meleaguri, strămoșilor
lipovenilor de azi li s-a asigurat
libertatea practicării cultului, în
schimb limba lor a pierdut legătura
cu limba rusă comună și a început
încetul cu încetul să se depărteze
de ea în plan fonetic, gramatical și
lexical. În graiurile lipovenești, cu
timpul, a pătruns un număr
însemnat de cuvinte străine.
Iată de ce astăzi, lipovenii care
n-au învățat la școală limba rusă,
nu înțeleg anumite cuvinte și fraze
rusești.
A sosit timpul când ne putem
îngriji de limba noastră, s-o
curățăm de elemente străine, de
prisos, înlocuindu-le cu altele,
rusești, tradiționale. Este adevărat,
toate cuvintele străine nu pot fi
eliminate din limbă și nici nu e
nevoie de așa ceva. În plus, a
renunța la tot felul de
particularități dialectale nu-i o
treabă ușoară, iar în cazul nostru,
chiar imposibil.
Ziarul „Zorile” își propune să
acționeze în vederea păstrării
graiurilor lipovenești – a acestui
tezaur de antichități lingvistice –
dar și a cunoașterii limbii ruse
literare.

Андрей ИВАНОВ
Дорогие читатели!

В

газете будет
специальная рубрика,
посвящённая найболее
важному явлению в жизни
людей. Это явление – наш язык,
липованские говоры. Здесь будут
помещаться материалы,
рассказывающие о
происхождении наших говоров,
их особенностях в зависимости
от территориальных зон, о том,
что их отличает от общерусского
языка.
Наша речь – липованские
говоры. На них говорят во
многих сёлах и городах
Добруджи, Молдовы и других
зон Румынии. Они отделились от
своего ствола – русского языка –
давным-давно, лет 250 тому
назад в определённых
исторических условиях. Тогда
одни старообрядцы, то есть
противники патриарха-реформата
Никона (1652-1658),
преследуемые официальной
церковью и государственной
властью, ушли из центральной
части России в её далёкие края,
дремучие леса. Другие покинули
её пределы, поселившись на
территории некоторых соседних
стран, как, например, Румынии.
TRUNCHIUL ȘI RAMURA
На новой территории предкам
(Poveste–ghicitoare adevărată)
теперешних липован была
обеспечена свобода
fost odată ca niciodată un copac bătrân-bătrân, gros și
вероисповедания, зато их речь
puternic, cu o coroană bogată. El trăiește și acum și e bine
потеряла связь с общерусским
sănătos.
языком и стала мало-помалу
Cândva, cu vreo două sute cincizeci de ani în urmă, vântul, care
отдоляться от него в
bântuise cu furie, a desprins din acest copac una din multele lui ramuri
фонетическом, грамматическом и
și a dus-o departe-departe, peste mări și țări. Ea a căzut pe pământ
лексическом планах. Долгое
străin și s-a prins, a dat rădăcini.
время некоторые дети-липоване
A crescut din această ramură un mic copăcel cu frunze lucioase. De
учились лишь в
la acest copăcel, vântul a desprins iarăși câteva rămurele și le-a dus, dar
церковноприходских школах.
nu prea departe, ci aproape și nu pe pământ străin, ci pe al nostru.
Они учились чтению текстов на
Rămurelele au dat naștere la rândul lor la alți copăcei, semănând unul
церковнославянском языке. Им
cu altul ca picăturile de apă. Multe necazuri au îndurat ei mai târziu, în
негде было изучать свою родную
viața lor. Pe vreme de arșiță și secetă, n-a venit nimeni niciodată să-i
речь. В липованские говоры с
ude, să-i curețe de omizi și de păienjenișul care se așezase pe ei.
течением времени проникло
Oamenii răi au încercat chiar să distrugă bieții copăcei și nu dintr-o
значительное количество
dată, ci treptat, rupându-le ba câte o frunzuliță, ba câte o rămurică.
иностранных слов.
Sărmanii de ei nu se plângeau însă, nu se smiorcăiau, ci se apărau cum
Вот почему сейчас липоване,
puteau. Știau că undeva mai trăiește străbunicul-trunchi și nădăjduiau
не изучавшие в школе русский
că vor veni alte vremuri când ei, aflându-se departe unul de altul, vor
язык, не понимают определённых
putea să se înțeleagă între ei și să se ajute unul pe altul. Și aceste
русских слов, фраз. Настала пора,
vremuri au sosit.
когда мы можем заботиться о
Ce înțelegeți dumneavoastră, dragi cititori, în această povestireнашей речи, очищать её от
ghicitoare adevărată prin cuvintele străbunicul-trunchi, ramuri, frunze?
ненужных инородных элементов,
заменяя их исконно русскими.
(Material apărut în „Zorile”, nr. 1 /1990)

Z

iarul nostru va avea o
rubrică specială dedicată
celui mai însemnat
fenomen din viața oamenilor.
Acest fenomen este limba noastră –
graiurile lipovenești.
Vor fi inserate materiale care
vor povesti despre proveniența
graiurilor noastre, particularitățile
lor în funcție de zona teritorială,
despre ceea ce le deosebește de
limba rusă comună.
Limba rusă o reprezintă
graiurile lipovenești. În aceste
graiuri se vorbește în numeroase
sate și orașe din Dobrogea,
Moldova și alte zone ale României.
Ele s-au desprins de trunchiul lor –
limba rusă – demult, cu vreo 250
de ani în urmă, în anumite
împrejurări istorice. Atunci, unii
credincioși de rit vechi, adică
adversarii patriarhului reformator
Nikon (1652-1658), prigoniți de
Biserica oficială și puterea de stat,
au plecat din zonele centrale ale
Rusiei în ținuturile ei îndepărtate,
codrii deși. Alții au părăsit
granițele ei, stabilindu-se pe
teritoriul unor țări vecine, printre
care și România.

A
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НАША
РЕЧЬ

СТВОЛ И ВЕТКА
( Сказка - загадка - быль )
Жило-было толстое,
многовековое, крепкое, с богатой
кроной дерево. Да оно и сейчас
ещё живёт и здравствует.
Когда-то, лет двести
пятьдесят тому назад,
неистовый ветер отделил от
этого дерева одну из многих его
веток и унёс её далеко-далеко, за
тридевять земель. Упала ветка
на чужую землю и прижилась,
пустила корни. Выросло
невысокое деревцо да с
красивыми листьями. От этого
деревца ветер снова отделил
несколько веточек и унёс их, но
не далеко, а близко, и не на
чужую землю, а на свою. Из них
выросли деревца, похожие друг
на друга, как капли воды. Много
горя перенесли они потом на
своём веку. В знойные,
засушливые времена никто
никогда не приходил к ним
поливать их, очищать их от
личипок и насевшейся на них
густой паутины. Лиходеи даже
пытались уничтожить деревцабедняг, и не сразу, а постепенно,
то срывая с них по листку, то
отламывая по веточке. Они,
бедняги, не жаловались, не
хныкали, но защищались, как
могли. Они знали, что где-то ещё
живёт их прадедушка-ствол и
надеялись, что наступят другие
времена, когда они, находясь
далеко друг от друга, смогут
общаться и помогать друг другу.
И эти времена наступили.
Что вы понимаете, уважаемые
читатели, в этой сказке-загадке
под словами прадедушка-ствол,
ветки, листья?
(Статья была опубликована в
«Зори», № 1/1990)
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Passionaria STOICESCU
30 de ani! O viață de om!
Prunc, copil, adolescent, tânăr,
matur... O comunitate unită asta și
înseamnă: viața oamenilor ei.
Soarta a făcut să fiu părtașă la
nașterea, creșterea, înflorirea și
maturizarea Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR),
datorită soțului meu, regretatul
profesor universitar, doctor în
filologie, Andrei Ivanov, primul ei
președinte. Acum 30 de ani, în
apartamentul din blocul Eva din
București, unde locuiam pe vremea
aceea, s-au întrunit câțiva dintre
membrii fondatori ai acestei
Comunități: colegi, prieteni,
lipoveni de nădejde: Ivan Evseev,
Feodor Petuhov, Nicolae Feodot,
Petre Mocenco, Feodor Chirilă,
Macsim Ivanov, Ivan Popov...
Era anul 1990, se respira un alt
aer, se spera o altă deschidere spre
viață, spre libertatea de gândire și
de expresie, de păstrare a limbii
materne și a tradițiilor etnice. După
discuții, alegeri și reveniri,
președinte a ieșit Andrei Ivanov.
Grea sarcină, grea misie! I-am fost
alături, ca orice soție devotată,
răspunzând la telefoane, care îl
solicitau și ziua, și noaptea, cu
probleme din capitală, dar mai ales
din teritoriu, primind musafiri
porniți pe interminabile discuții
până târziu, în noapte, intervenind
și eu uneori, când eram acceptată,
cu unele idei, luate sau nu în seamă.
Măcar pentru faptul că
devenisem și pravoslavnică de
dragul soțului meu, aveam șansa să
fiu ascultată. Când s-a pus
problema ziarului noii Comunități,
am sugerat, ca poetă care sunt, că
„pentru lipoveni au venit zorile
unei noi realități”, și „Zorile” ar fi
titlul cel mai potrivit... Dar „nășia”
mea nu s-a oprit aici... Trebuia ales
și simbolul Comunității, marca ei

LA ANIVERSARĂ
de recunoaștere și autenticitate. Am
pictat atunci o lotcă, soarele
deasupra ei și am fost fericită că
propunerea mi-a fost acceptată ca a
unui membru, prin afiliere
sentimentală și culturală.
Mai târziu, când soțul meu a
devenit și redactorul ziarului
bilingv „Zorile”, alături de cele
două studente prețuite ale sale,
Axinia Crasovschi și Svetlana
Marchelov, am acceptat să lucrez
benevol ca redactor, pentru partea
de limbă română a ziarului. Doar
asta îmi era profesia, cum aș fi
făcut altfel…
Apoi am fost părtașa
președintelui la secretariatul unor
acțiuni: conferințe, adunări
generale, simpozioane interne sau
internaționale. Întâlnirile de la noi,
de acasă, cu membrii Comitetului
de conducere al Comunității erau
uneori liniștite, alteori furtunoase.
Aici, la cele din urmă, amestecul și
părerea mea erau excluse.
Profesorul, deși soțul meu, își
dovedea introvertirea,
intransigența, se măcina lăuntric și
nu îmi mărturisea nimic. Singurul
care îl scotea din impas și îi sugera

rezolvări pozitive era fostul lui
coleg de școală și bunul nostru
prieten de familie, profesorul
universitar doctor Ivan Evseev.
Dragul nostru Vanea era
un luminat și un luminos.
Întâlnirile cu el însemnau o bucurie
nu doar amicală, ci și culturală.
Când venea de la Timișoara, chiar
dacă nu stătea la noi, ci la hotel, era
fericit să-i citesc ultimele mele
poeme sau proze și să
înjghebăm ad-hoc un
minicenaclu literar. Simțea poezia
cu adevărat și era deschis în
admirația față de ceea ce scriam,
așa cum Andriușa poate nu se
pricepea să fie ca lingvist, poate,
sau din orgoliu de soț, nu dorea să
îmi arate. Și totuși, am tradus cu el
doi mari poeți ruși contemporani,
doi mari rebeli,
întruchipând femininul și
masculinul: Bella Ahmadulina, la
editura „Univers”, în colecția
„Orfeu”, ediție bilingvă, și
Vladimir Vîsoțki, dintr-o ediție
samizdat, la aceeași prestigioasă
editură. Poate că asta nu ține de
istoria Comunității, dar eu o
socotesc așa, ca pe o izbândă a
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președintelui ei, care a fost nu doar
profesor al multor ruși lipoveni
școliți și ajunși azi în posturi cheie,
ci și profesorul meu, la propriu și la
figurat, nu filolog, ci și traducător,
ziarist, un om drept și nepărtinitor,
cu frica și slava lui Dumnezeu în
suflet și verb, scriind nu doar
manuale și dicționare, ci alcătuind
ca un excelent cârlașan, fiu de
panamari și cunoscător al slavei
vechi, „Dicționarul religios rusromân”, apărut la Editura
Bizantină, o carte unicat pentru
lexicografi, premiată de Uniunea
Scriitorilor din România.
Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România a însemnat și
înseamnă tot ce le e comun ca
trăsături de caracter membrilor săi,
la care am apreciat întotdeauna
cinstea, hărnicia, forța - fizică și
intelectuală - seriozitatea, dar mai
ales pașnica și blânda conviețuire
cu ceilalți, cu cei ai țării gazdă.
Personal, sunt cetățean de
onoare pentru două orașe în care
am locuit, am învățat și mi-am scris
cărțile: Buzău și Râmnicu Sărat. În
forul meu lăuntric, pentru legătura
mea matrimonială și culturală,
pentru felul în care în memoria
soțului meu, Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România m-a
„onorat” în toți acești 30 de ani de
rodnică existență, sub lideri
devotați ei, cu trup și suflet Miron Ignat și Silviu Feodor făcându-mă ades părtașă la multe
din acțiunile sale, mă simt în
comuniune și sunt solidară cu rușii
lipoveni, chiar nefiind membră a
Comunității lor.
„La mulți ani!”, acum, la
aniversarea a trei decenii de
rodnică existență a publicației
„Zorile” și a CRLR, cu colective
tinere și mai dotate să ia în piept
noile provocări ale transformărilor
de tot soiul, atât la nivel intern, cât
și mondial. Tot succesul!

ё

Cu Nicolae Feodot , la primul
Simpozion ș tiin ț ific
interna ț ional al CRLR
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ÇÎÐÈ

Graiurile ruse lipovenești
- SCURTĂ ISTORIE Andrei IVANOV

Î

n articolul de față va fi vorba
despre graiurile limbii ruse,
raportul lor față de limba națională,
constituirea lor și ce reprezintă graiurile
ruse lipovenești pe teritoriul României. Ca
să putem vorbi despre toate acestea va
trebui, inevitabil, să apelăm, pe scurt, la
momentele principale ale istoriei limbii ruse.
Limbile slave de azi se împart în trei
grupe, în funcție de particularitățile lor
fonetice, gramaticale și lexicale: grupul
oriental (rusa, ucraineana și belarusa),
occidental (ceha, slovaca, polona, soraba
superioară și soraba inferioară) și
meridional (bulgara, sârbo-croata,
macedoneana și slovena).
Limbile slave orientale au istoria lor. În
antichitate, slavii de răsărit trăiau în triburi.
Istoria cunoaște triburile câmpenilor,
codrenilor, nordicilor, rușilor sau rusicilor.
De la denumirea ultimului trib provin
cuvintele Rusia (veche), rus, rusesc. Acest
trib se afla în locul unde astăzi râul Rosi se
varsă în Nistru. Membrii tuturor triburilor
vorbeau dialecte foarte apropiate.
În a doua jumătate a sec. al IX-lea, pe
teritoriul slavilor orientali s-a format statul
cu centrul la Kiev – Statul Kievean. Rusi
era denumit teritoriul populat de poporul
rus. Aceasta a dus, pe de o parte, la
dispariția treptată a vechilor denumiri
tribale, ștergerea deosebirilor în viața
cotidiană, limbă, cultură a slavilor orientali,
iar pe de altă parte, la constituirea unei
anumite unități etnice, comunități culturale,
reflectate în monumente ale literaturii și
artei. Toate graiurile slavilor orientali se
contopesc într-o limbă comună – limba
rusă comună, în care se nivelau deosebirile
dialectale din vocabular, structura
gramaticală și pronunția. În acest proces,
un rol imens l-a jucat centrul Statului Vechi
Rus – Kievul, devenit centrul politic,
economic și cultural al țării. Din această
cauză, cuvintele de proveniență sudică au
căpătat o largă circulație și au început să fie
folosite în scris nu numai în sud, ci și în
nord (Novgorod, Pskov, Smolensk și
altele). Limba rusă veche a pășit pe drumul
unei dezvoltări continue, perfecționându-și
structura gramaticală, sistemul fonetic,
îmbogățindu-și vocabularul. Un rol
însemnat în acest proces l-au jucat apariția
scrisului în Vechea Rusie și creștinarea
acesteia din urmă, sub cneazul Vladimir, în
988. În limba vorbită a slavilor orientali din
acea vreme continuau să existe anumite
particularități dialectale. În principal,
dialectelor din teritoriile de nord și nord-est
(aria de răspândire a limbii ruse) li se
opuneau cele din teritoriile de sud și sudvest (aria de răspândire a limbilor
ucraineană și belarusă de azi).
Odată cu destrămarea în sec. al XII-lea
a Statului Vechi Rus și slăbirea „imperiului
Riurikovicilor” apar noi centre economice
și politice, printre care și orașele

Novgorod, Pskov în nord-vest, Smolensk și
Poloțk în apus, Rostov și Suzdal în nordest, iau naștere câteva cnezate, dintre care
cele mai puternice au fost cnezatele de
Kiev, Rostov, Suzdal, Reazan, Novgorod,
Pskov și altele. Dialectele tribale se
înlocuiesc cu dialecte teritoriale, având alte
granițe și centre, denumirile de triburi se
înlocuiesc cu denumiri de locuitori după
apartenența acestora la orașe centrale (de
exemplu, krivicii devin pskoviceni).
La începutul sec. al XIV-lea are loc
procesul de unire a pământurilor ruse într-un
stat unic centralizat. În fruntea unirii se află
Moscova, susținută activ de Biserică.
Vechea Rusie de nord (Suzdal, Moscova) a
căpătat denumirea de Marea Roșie, iar
teritoriile ruse de apus – Belaia Rusi
(„Rusia Albă”). Unii oameni de știință
explică acest termen prin culoarea albă a
îmbrăcăminții, culoarea deschisă a părului
și ochii albaștri care, se presupune, că au
caracterizat populația pe teritoriul Belarus,
alții îl leagă de existența în cadrul
teritoriilor apusene ale Vechii Rusii a unei
mari cantități de zăpezi și apă - râuri, lacuri
etc., și, în fine, alți savanți îl consideră ca
opusul denumirii Ceornaia Rusi („Rusia
Neagră”), prin care se înțelegea partea de
apus a Rusiei învecinată cu teritoriul
lituanian. În sec. al XV-lea apare și
termenul Rossia („Rusia”). Ca urmare a
extinderii Statului Rus, crește treptat și
diversitatea dialectelor pe teritoriul lui.
Dialectul de Rostov și Suzdal, care a stat la
baza formării limbii ruse, treptat pierde
rolul său principal, primul loc ocupându-l
graiul de Moscova. Treptat, încetează
apariția de noi deosebiri dialectale, iar
normele limbii ruse de Moscova capătă o
răspândire generală în cadrul Rusiei de
nord-est. În acest sens, un rol deosebit de
important l-au jucat adoptarea de către
slavii orientali a creștinismului (ortodox) și
începuturile tipăririi de cărți (prima carte
datată precis – 1564 – a fost Apostolul,
tipărită de Ivan Feodorov).
Separarea politică, economică și,
parțial, culturală a teritoriilor de sud și de
sud-vest de cele de est și de nord-est, unde
se constituia Statul Rus unic, a dus,
începând cu sec. al XIV-lea, la formarea a
trei popoare și, prin urmare, a trei limbi
strâns înrudite: rusa, ucraineana și belarusa.
Împărțirea unei limbi în dialecte este
un fenomen vechi. Toate limbile, pe
diverse trepte de dezvoltare, se divizau în
graiuri locale. Până la apariția scrierii,
dialectele au reprezentat o formă universală
de existență a limbii. Limba rusă nu
constituie o excepție de la această regulă.
Astăzi se disting trei zone dialectale de
bază ale limbii: zona de nord, zona centrală
(de tranziție) și zona de sud. Graiurile
centrale ale zonei de tranziție, care
cuprinde și regiunea Moscovei, au stat la
baza constituirii limbii ruse literare, adică a
părții normale, standardizate a limbii
naționale.

OKANIE ȘI AKANIE

D

ouă deosebiri fonetice de
bază caracterizează zonele
dialectale ale limbii ruse:
pronunțarea lui g și a vocalei
neaccentuate o. În dialectele din zonele
nordică și centrală, g este exploziv și se
pronunță la fel ca în limba română, iar în
dialectele meridionale el este fricativ,
semănând în pronunțare cu același sunet
din limbile ucraineană și belarusă. Vocala
neaccentuată o în graiurile nordice se
pronunța ca o plin, de exemplu, moloko,
korova, horoșo, iar în cele meridionale și
centrale – ca a cu mai multe nuanțe:
malako, karova, harașo. De aceea,
primele din ele se numesc graiuri cu
okanie, iar celelalte – graiuri cu akanie.
În zilele noastre, graiurile care se află
pe același teritoriu de stat ca și
componenta literară a limbii naționale
comune și sunt supuse influenței benefice
a acesteia din urmă poartă denumirea de
graiuri convergente. Acele graiuri, însă,
ai căror exponenți se găsesc, din anumite
motive, în afara granițelor teritoriului
menționat și, ca atare, au ieșit de sub
influența nemijlocită a limbii literare sunt
considerate graiuri divergente.
● Graiurile lipovenești fac parte din
grupul graiurilor ruse din zona
meridională: cu g fricativ și pronunțarea
lui o neaccentuat ca a.
Stabilirea inițială a coloniștilor ruși
staroveri, precum și strămutările lor
ulterioare, ce-i drept neînsemnate, de astă
dată în cadrul noului teritoriu de locuire,
au creat tabloul de azi al răspândirii lor în
România.
Sunt în total 23 de așezări, în
principal rurale, cu populație
preponderent rusă sau care se află în
proporție însemnată, de regulă, față de
cea românească. Ele se situează de-a
lungul părții de est a României – în
Bucovina, Moldova, Dobrogea și
Muntenia. Aceste așezări sunt: Climăuți,
Lipoveni (sau Socolinți), Manolea
(județul Suceava), Lespezi, Brătești,
Târgu Frumos, Focuri, Dumasca (județul
Iași), Pisc-Brăila, Carcaliu, Slava Rusă,
Slava Cercheză, Jurilovca, Sarichioi,
Mahmudia, Mila 23, Chilia Veche,
Periprava, Sfiștofca (județul Tulcea),
Bordușani (județul Ialomița), Ghindărești,
Năvodari, 2 Mai (județul Constanța). La
acestea trebuie adăugate o serie de orașe
în care sunt cartiere întregi (fostele
mahalale) locuite de lipoveni: Tulcea,
Sulina, Constanța, Mangalia (în
Dobrogea), Brăila, Vaslui, Bacău, Galați,
Roman, Iași, Târgu Neamț, Suceava,
Botoșani, Rădăuți (în Moldova) și altele.
Diverși factori extralingvistici, de-a
lungul vremii, și-au pus pecetea asupra
destinului unor limbi și graiuri,
producând anumite schimbări în
trăsăturile lor primare la nivel fonetic,
gramatical și lexical. Sunt cunoscute, de
exemplu, deosebiri esențiale între unele
graiuri ale limbilor franceză, chineză și
hindi, care în bună măsură îngreunează
înțelegerea reciprocă a purtătorilor lor. În

№ 10 (335)/2020
asemenea situații, varianta literară a
limbilor naționale îndeplinește rolul de
mijlocitor în comunicarea între oameni
vorbind dialecte diferite. Graiurile ruse,
atât cele convergente, cât și cele
divergente, lipovenești, nu fac parte din
această categorie de graiuri.
Cu toate acestea, care este situația din
acest punct de vedere a graiurilor ruse
lipovenești? În ce măsură se înțeleg,
vorbind fiecare în graiul său, un lipovean,
să zicem, din satul Climăuți și altul din
Carcaliu? Cât de mult graiurile ruse
lipovenești în totalitatea lor, ca un anumit
microsistem, s-au depărtat de acea parte a
limbii ruse dialectale – macrosistemul
dialectal – căreia îi aparțin prin originea
lor? Răspunsul la aceste întrebări va fi
complet și exact, dacă vom lua în
considerație toate cele trei nivele
lingvistice menționate mai sus și la
fiecare din ele vom evidenția ce este
comun și ce separă graiurile lipovenești,
pe de altă parte, și acestea din urmă și
graiurile ruse convergente, pe de alta.
Aici ne vom referi doar la partea fonetică
a problemei.
În articolul anterior am menționat
faptul că graiurilor noastre le este proprie
pronunția specifică a sunetului g și
rostirea lui o neaccentuat ca a și că aceste
două trăsături le găsim și în graiurile ruse
convergente meridionale, stabilind astfel
identitatea între aceste din urmă graiuri și
graiurile lipovenești. A treia trăsătură
fonetică ar consta în rostirea sunetului v
ca u, sau w în anumite poziții din cuvânt.
De exemplu, cuvintele vse, davno,
Petrov se pronunță usé, daunó, Petrou.
Prin ce se deosebesc graiurile
lipovenești între ele în domeniul rostirii?
Există vreun sunet care s-ar pronunța
diferit de la un grup de graiuri la altul?
Un astfel de sunet există. Este vocala
neaccentuată e, care în unele graiuri se
rostește altfel decât în toate celelalte, și în
anumite poziții. Astfel, tuturor graiurilor
lipovenești le este specifică pronunțarea
lui e neaccentuat ca a după consoane moi
și în fața consoanelor dure. Să comparăm:
déla (treabă), dar dealóu, sem (șapte),
dar seamói (al șaptelea). Însă în fața
consoanelor moi e se pronunță ca a, dar
accentul cade pe a, u, o, i. De exemplu,
on vios (el ducea) și veazí (du), detí
(copiii) și deateám (copiilor). Dacă sub
accent se află vocala e, atunci e în prima
silabă protonică în majoritatea graiurilor
se pronunță ca i: detí, dar diteí, pléci
(umeri), dar na plicé (pe umăr), sténî
(pereți), dar na stiné (pe perete). În graiul
de la Carcaliu și în acest caz e se
pronunță ca a: deatéi, na pleacé, na
steané.
Așadar, la nivelul pur fonetic graiurile
ruse lipovenești se caracterizează prin
unitate deplină, iar unele variații în
pronunția câtorva sunete nu constituie
obstacol pentru înțelegerea reciprocă între
lipoveni.
(Material apărut în „Zorile”, nr.
1/1991 și nr. 2-3/1991)
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РУССКИЕ ЛИПОВАНСКИЕ ГОВОРЫ
Андрей ИВАНОВ

В

данной статье речь пойдёт о
говорах русского языка: о их
соотношении с
общенародным языком, их оброзовании
и о том, что представляют собой
русские липованские говоры на
территории Румынии. Чтобы можно
было говорить обо всём этом, придётся
неизбежно обротиться вкратце к
основным моментам истории русского
языка.
Современные славянские языки
делят на три группы в зависимости от
фонетических, грамматических и
лексических особенностей:
восточнославянскую (русский,
украинский и белорусский),
западнославянскую (польский,
чешский, словацкий, верхнелужицкий и
нижнелужицкий) и южнославянскую
(болгарский сербохорватский,
македонский и словенский).
Восточнославянские языки имеют
свою историю. В древности восточные
славяне жили племенами. Истории
известны такие племена, как поляке,
древляне, северяне, русь или русичи и
другие. От названия последнего
племени происходят слова Русь,
русский, российский. Это племя
находилось на месте, где сегодня в
Днепр впадает река Рось. Члены всех
племён говорили на близкородственных
диалектах.
Во второй половине IX века на
территории восточных славян
образовалось государство с центром в
Киеве – Киевское государство. Русью
стали называть территорию, населённую
русским народом. Это привело, с одной
стороны, к постепенному исчезновению
старых племенных названий, стиранию
различий в быту, языке и культуре
восточных славян, а с другой стороны,
формированию известного единства в
этническом отношении, культурной
общности, отрозивщейся в памятниках
литературы и искусства. Все говоры
восточных славян сливаются в единый
язык – древнерусский язык, в которым
нивелировались диалектные
особенности словарного состава,
грамматического строя и произношения.
В этом процессе огромную роль сыграл
центр Древнерусского государства Киев,
уже ставший политическим,
экономическим и культурным центром
страны. Поэтому южные по
происхождению слова получили
широчайшее распространение и стали
употребляться в писменности не только
на юге, но и на севере (в Новгороде,
Пскове, Смоленске и др.).
Древнерусский язык пошёл по пути
дальнейшего развития, совершенствуя
свой грамматический строй, изменяя
звуковую систему, обогощая словарный
состав. Особую роль в этом процессе
сыграли приход на Русь писменности и
крещение Руси в 988 г. при Владимире.
Однако в разговорном языке восточных
славян того времени продолжали
сушествовать определённые диялектные
особенности. Различались в основном
диалекты северных и южных земель.
Южным и юго-западным диалектам
(территория современного украинского
и белорусского языков)
противопоставлялись северные и
северно-восточные диалекты

(территория современного русского
языка).
С распадом в XII в. Древнерусского
государства, с ослаблением «империи
Рюриковичей» укрепляются и
обособляются новые экономические и
политические центры, среди которых и
Новгород и Псков – на северозападе,
Ростов и Суздаль – на северо-востоке,
появляются отдельные княжества, из
которых наиболее крупными были
Киевское, Галицкое, РостовоСуздальское, Рязанское, Новгородское,
Псковское и др. Племенные диалекты
заменяются территорияльными с иными
границами и центрами. Племенные
названия заменяются названиями
местного населения по его
принадлежности к центральному городу
(например, кривичи стали
псковичанами). В начале XIV в.
проходит процесс обьединения русских
земель в единое централизованное
государство. Во главе обьединения стала
Москва при активной поддержкой
церкви. Северо-восточная Русь
(Суздаль, Москва) с XIV в. стала
называться Великой Русью, а
западнорусские земли – Белой Русью.
(Одни учёные обьявлют этот термин
белым цветом одежды, светлым цветом
волос и голубыми глазами, которые
якобы были характерны для населения,
проживавшего на территории
Белоруссии, другие связывают его с
наличием в пределах западных земель
Руси большого количества снега и воды
– рек, озёр и т.д. и, наконец, третьи
считают его как противоположным
названию «чёрная Русь», под которым
понимали часть западной Руси,
граничившей с литовскими землями). В
XV в. появляется и термин Россия.
В результате расширения Русского
государства постепенно увеличивалось
диалектное многообразие на его
территории. Ростово-суздальский
диалект, лёгший в основу русского
языка, постепенно утрачивает своё
ведущее значение и на первое место
выдвигается московский говор.
Постепенно прекращается образование
новых диалектных различий, а нормы
московского делового языка получают
всеобщее распространение в пределах
северо-восточной Руси. В этом
отношении наиболее важную роль
сыграло введение книгопечатания:
первой точно датированной русской
печатной книгой был «Апостол»,
напечатанный в 1564 г. Иваном
Фёдоровым.
Политическое, экономическое и
отчасти культурное обособление южных
и юго-западных земель от восточных и
северо-восточных территорий, где
складывалось единое Российское
государство, привело начиная с XIV в. к
образованию трёх народностей и,
следовательно, трёх близкородственных
языков: русского, украинского и
белорусского.
Диалектное членение языка –
явление давнее. Все языки на любых
ступенях их развития дробились на
местные говоры. До появления
письменности диалекты были
универсальной формой существования
языка. Русский язык не является
исключением от данного правила.
Сегодня выделяются три основные
диалектные зоны русского языка:

северная, средняя (переходная) и южная.
Центральные говоры средней зоны,
охватывающие и Московскую область
легли в основу русского литературного
языка, то есть нормированной,
стандардизованной части
общенародного языка.
ОКАНИЕ и АКАНИЕ

Д

ва основных фонетических
различия характеризуют
диалектные зоны русского языка:
произношение звуков (г) и безударного
(о). В северных и центральных
диалектах (г) является взрывным и
произносится как румынское (g), в
южных – фрикативным, очень похожим
на тот же звук в украинском и
белорусском языках. Безударный (о) в
северных говорах произносится как
полный (о), например: молоко, корова,
хорошо, а в южных и центральных – как
(а) с несколькими оттенками: малако,
карова, харашо. Поэтому первые
диалекты называются окающими, а
остальные – акающими.
Сегодня говоры, находящиеся на той
же государственной территории, что и
литературная часть общенационального
языка и подвергающиеся благотворному
влиянию последней, носят название
конвергентных говоров. Говоры же,
носители которых по тем или иным
причинам оказались за границами
упомянутных территорий и,
следовательно, вышли из-под
непосредственного воздействия на них
литературного языка, принято называть
дивергентными.
Липованские говоры входят в
группу русских дивергентных говоров
южной зоны: с фрикантивным (г) и
произношением безударного (о) как (а).
Первоначальное расселение русских
переселенцев-старообрядцев вместе с
последующими, правда,
незначительными передвижениями в
пределах уже новой территории
проживания создали сегодняшнюю
картину их распространения.
Насчитывается 23, в основном
сельских, поселения с преобладающим
русским населением или являющимся в
значительном процентном соотношении,
как правило, с румынским. Они
расположены вдоль восточной части
Румынии – в Буковине, Молдове,
Добрудже и Мунтении. Эти поселения
следующие: Климэуць, Липовень (или
Соколинцы), Маноля (уезд Сучава),
Леспезь, Брэтешть, Тыргу Фрумос,
Фокурь, Думаска (уезд Яссы), ПискБрэила, Каркалиу, Слава Русэ, Слава
Черкезэ, Журиловка, Сарикёй,
Махмудия, Мила 23, Килия Веке,
Периправа, Свиштовка (уезд Тульча),
Бордушань (уезд Яломица),
Гиндэрешть, Нэводарь, Дой Май (уезд
Констанца). К ним надо добавить ряд
городов, в которых целые кварталы
(бывшие махала «предместья, окраины
города») заселены липованами: Тульча,
Сулина, Констанца, Мангалия (в
Добрудже), Брэила, Галаць, Васлуй,
Бакэу, Роман, Яссы, Тыргу Нямц,
Сучава, Ботошань, Рэдэуць (в Молдове)
и др.
Различные экстралингвистические
факторы в течение времени наложили
свой отпечаток на судьбу некоторых
языков и говоров, внеся определённые
изменения в их изначальные черты на
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уровне фонетике, грамматики и лексики.
Известны, например, существенные
различия между отдельными говорами
французкого, китайского языков или
языка хинди, в значительной мере
затрудняющие ваимопонимание их
носителей. В подобных случаях
литературный вариант
общенациональных языков выполняет
роль посредника в общении между
людьми, говорящими на разных
диалектах. Русские, как конвергентные,
так и дивергентные – липованские –
говоры не входят в число подобных
говоров.
При всём этом, каково состояние с
этой точки зрения русских-липованских
говоров? В какой мере понимают друг
друга при беседе, каждый на своём
говоре, липован, допустим, из села
Климэуць, а другой из Каркалиу?
Насколько русские-липованские говоры
в своей совокупности, как определённая
микросистема, отошли от той части
русского диалектного языка –
диалектной макросистемы –, к которой
они принадлежат своим происхождением? Ответ на эти вопросы будет
полным и точным, если учесть все три
вышеназванные языковые уровня и на
каждом из них выявить общее и
расхождения между липованскими
говорами, с одной стороны, и между
последними и русскими
конвергентными говорами, с другой.
Здесь мы коснёмся лишь фонетической
стороны вопроса.
В предыдущей статье мы говорили,
что нашим говорам свойственно особое
произношение звука г и произношение
звука о как а вне ударения и что данные
две черты находим в южновеликорусских конвергентных говорах,
установив таким образом идентичность
между последними и липованскими
говорами. Третьей общей фонетической
чертой является произношение звука в
как у, э или w в определённых позициях
в слове. Например слова все, давно,
Петров произносятся усй, дауну,
Петруу.
Чем же отличаются между собой
липованские говоры в области
произношения? Есть ли какой-нибудь
звук, который произносился бы
неодинаково по липованским говорам?
Такой звук есть. Это безударный
гласный е который в некоторых говорах
произносится иначе, чем во всех
остольных, причём лишь в
определённых позициях. Так, всем
липованским говорам характерно
произношение безударного е как а после
мягких согласных и перед твёрдыми.
Сравним: дйла, но дялуу, сем, но
сямуй. Перед мягкими же согласными е
произносится как а, если ударными
являются а, о, у, и. Например, он вёс, но
вязи´, дйти, но детя´м. Если же под
ударением находится гласная е, то е в
первом предударном слоге в
большинстве говоров произносится как
и: дйти, но дитйй, плйчи, но на пличй,
стйны, но на стинй. В говоре села
Каркалиу и в данном случае е
произносится как а: дятйй, на плячй, на
стянй.
Итак, на чисто фонетическом уровне
русские-липованские говоры
характеризуются полным единством, а
некоторые вариации в произношении
отдельных звуков не являются помехой
для взаимного понимания липован.
(Cм. «Зори», № 1/1991 и № 2-3/1991)

ÇÎÐÈ
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С ЮБИЛЕЕМ, «ЗОРИ»!
Из города Тульча поступили в редакцию
поздравления от учеников и их
преподавателя родного русского языка.
Благодарим за их тёплые слова и желаем
вам всем успехов в учебном году!
● Тамара АЛИСТАРХ, преподователь
русского языка,
Теоретическийй лицей
им. Григория Мойсила,
город Тульча: «От всей
души поздравляю весь
редакционный
коллектив газеты ЗОРИ
с 30-летним юбилеем!
ЗОРИ – это живое
наше зеркало,
объединяющее жизнь всех общин русскихлипован Румынии.
Я желаю вам – кто работает с
увлечением и профессионализмом в редакции оставаться мудрыми, интересными и
доброжелательными собеседниками для нас –
читателей. Здоровья, счастья, оптимизма,
плодотворной работы, творческих удач и
блогородных читателей вам!».
● Николае Андрей, 12-ый класс,
Теоретический лицей им. Григория Мойсила:
«С юбилеем, газета Зори!
Я всегда с интересом читаю каждый
номер газеты «Зори». Я очень горжусь,
когда вижу свои фотографии на страницах
«Зори» или фотографии моих коллег учеников Теоретического лицея им. Григория
Мойсила, награждёнными дипломами за
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наши успехи в
конкурсах, на
олимпиадах и
фестивалях,
организованных
Министерством
образования, Общиной
русских-липован
Румынии и членами
редакции «Зори».
Дорогие сотрудники редакции «Зори», вы
нам помогли узнать о традициях русскихлипован из разных регионов Румынии, мы
подружились между нами во время
конкурсах и олимпиадах в разных городах и
сёлах нашей страны, о нас узнали и
читатели из России, через онлайн-версию
нашего двуязычного журнала. Да, он наш,
всех кто читает и пишет о себе в газете.
Примите искренние мои поздравления с
30 юбилейным днём рождения!
Новых вам творческих успехов!».
● Ливия Улиан, 10-ый класс,
Теоретический лицей им. Григория Мойсила
– Тульча: «Поздравляю вас с 30-летием со
дня образования «Зори» и желаю вам удачи и
дальнейших успехов!
За время своего
существования ваше
издание стало одним из
самых популярных
медия в Румынии среди
русских-липован и не
только,
зарекомендовало себя
как авторитетный
источник достоверной
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информации о нащих традициях, обычаях,
истории, религии, о нашей русской культуре
и языке.
Юбилей – это прекрасное время для
начала новых проектов и дел.
Желаю, чтобы к 30-летнему и даже к
100-летнему юбилеям газета оставалась
такой же интересной, нужной, важной для
каждого читателя!
Поздравляю вас с днём рождения! К
сожалению, день рождения только раз в
году! Читаю нашу газету каждый месяц.
Спасибо вам всем, кто работает над ней и
издаёт уё!».
● Емилия ПЕТРО-КАТЕРИНИЧ, 11-ый
класс, Теоретический лицей им. Григория
Мойсила: «Нашей любимой газете «Зори»
уже 30 лет! Хочется поздравить всех, кто
выпускает эту
замечательную
двуязычную газету,
авторов интересных
для нас статей, и
поздравить и вас и нас
- читателей, с этим
событием! Хочу
пожелать творческих
успехов, любви, счастья
и здоровья всем!
Спасибо «Зори» за то, что наш
Теоретический лицей им. Григория Мойсила
и мы, его ученики, с нашими результатами
после участия на олимпиадах и в конкурсах,
были всегда на страницах газеты. С
праздником вашего юбилея!».
РЕДАКЦИЯ

30 de ani cu „Zorile”

tunci când mă gândesc
la „Зори/Zorile”, îmi
aduc aminte, în primă
instanță, de fascinația pe care miau trezit-o primele numere apărute
pe care le-am avut ocazia să le
citesc online, accesând arhiva
redacției. Câtă libertate răsuna din
acele pagini la începutul anilor
1990! Ce-i drept, este foarte posibil
ca aceasta să se datoreze vremurilor
prin care trecea țara noastră.
Până să ajungă la forma de
astăzi, periodicul a avut și el parte
de schimbări, fie ele de culoare,
perspectivă ori legate de redarea
bilingvă a informației. Schimbarea
din ultima perioadă a conținutului
periodicului, care se datorează și
prezenței unuia dintre membrii
colectivului redacțional în teritoriu
(cel puțin în zona Dobrogei), este
una pe care o salut și, pe această

cale, doresc să-i felicit pe cei care
au venit cu această inițiativă. Astfel,
avem ocazia să aflăm și altfel de
povești, neinstituționalizate, povești
ale oamenilor simpli, povești de
suflet, care merită a fi oferite
publicului larg.
Iar pentru că astăzi ajung să văd
numărul al 335-lea al publicației nu
poate decât să mă bucure și să
privesc în continuare cu speranță
spre viitorul culturii rușilor
lipoveni, deoarece multe lucruri
despre aceasta le-am aflat citind
„Zorile”. Așadar, nu pot privi
periodicul Comunității noastre
decât cu respect, cum, de altfel, îi
privesc pe toți cei care sunt mai în
vârstă decât mine.
30 de ani! La mulți ani, Zorile!
M. DAMIAN,
vicepreședinte al ATRLR

Zorile nr. 1/1991

Zorile nr. 6-7/1994

Zorile nr. 1/1999

Zorile nr. 1/2000

Zorile nr. 1/2003

Zorile nr. 4/2003
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ZORILE

LA MULȚI ANI, ZORILE!

F

iind o publicație cu
caracter informațional
și cultural, adresânduse în mare parte etnicilor ruși
lipoveni, vorbitorilor de limbă
rusă, pentru mine „Zorile” este
un simbol al păstrării și
promovării culturii, tradițiilor,
obiceiurilor strămoșești, precum
și a limbii ruse materne.
Amintirile mele despre
„Zorile” mă duc încă în
perioada din liceu, când am și
scris pentru prima dată pentru
publicație. Țin minte, bunicii
mei erau tare mândri când
vedeau poza mea în ziar și se
mândreau cu mine. Acum,
despărțindu-ne sute de
kilometri, periodicul este un
liant între mine și bunicii mei
rămași la Sarichioi, județul

Tulcea.
Prima publicație a rușilor
lipoveni din România, care
apare din anul 1990, oferă
posibilitatea tinerei generații să
își dezvolte simțul de

La mulți ani, „Zorile”!

I

ată că periodicul bilingv al
CRLR „Зори/Zorile” a
împlinit 30 de ani, așadar
este cu 3 ani mai tânăr decât mine!
De-a lungul acestor ani, „Zorile”
s-a modificat, s-a dezvoltat și a
ajuns ziarul pe care astăzi îl
răsfoiți. În ultimii 8 ani, de felul în
care arată, mă ocup eu, sub
meticuloasa coordonare a
redactorului-șef, Svetlana
Moldovan. Am avut ocazia să îi fiu
alături și la mai frageda vârstă de
25 de ani, când i-am urat mulți ani
din inima democrației românești,
Palatul Parlamentului. De el mă
leagă însă și amintiri mai
îndepărtate, din băncile școlii din
Ghindărești, în vremuri când
trebuia să fii un elev care studiază
limba rusă maternă (era perioada
când părinții trebuiau să
completeze cereri în acest sens,
altfel ajungeai la modernă) și să fii
abonat ca să ai „Zorile”. Uite așa,
„Zorile” a făcut parte din viața
mea, într-un fel sau altul.
Și ca mulți dintre cititorii noștri,
am așteptat să vină „Zorile” ca să
mai vedem câte un chip cunoscut.
Nimic nu era mai deosebit ca
atunci când regăseai în paginile
periodicului pe cineva din

localitatea ta. Recunosc, cel mai
mult mi-a plăcut nr. 5/2002, fiindcă
era o fotografie în care apăream și
eu cu grupul din Ghindărești de
participanți la Olimpiada de limbă
rusă maternă.
Totuși, dintre amintirile cele
mai de preț despre Zorile rămâne
aceasta – o babușka care strecoară
capul prin ușa sediului CRLGhindărești și întreabă: „Prișli
Zori?”. Atunci îți dai seama de
importanța misiunii noastre ca
membri ai redacției. Cineva
așteaptă! E unul dintre cele mai
plăcute sentimente. Și pentru asta
ne facem misiunea cu periodicitate
și cu responsabilitate. Nu e totul
lapte și miere în redacție! Dar am
trecut peste toate. Ce apreciez eu
cel mai mult este că redacția e un
loc al cunoașterii, al învățării și al
întrebării „Cum este corect?”. Și
astfel devine un loc al ideilor, al
gândurilor și al creației.
Misiunea redacției nu este una
întru totul ușoară. Din rândul
cititorilor noștri fac parte și oameni
simpli, și oameni învățați. A stârni
atenția tuturor presupune a publica
articole de interes, care reflectă
toate aspectele care țin de viața
rușilor lipoveni, de istoria și
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apartenență la etnia rușilor
lipoveni prin încurajarea
studierii limbii ruse materne,
prin posibilitatea de a publica în
periodic diferite materiale
despre istoria, tradițiile,
spiritualitatea rușilor lipoveni,
prin îndemnul de a participa la
evenimentele organizate de către
Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România (CRLR).
Acum, după 30 de ani de
activitate, periodicul „Zorile”
oferă, în continuare, cea mai
importantă legătură între
generații, fiind principala sursă
de informații cu referire la
activitatea CRLR, precum și la
promovarea identității etnice.
Felicit toată echipa redacției
„Zorile” pentru munca imensă
depusă în realizarea lunară a
publicației, pentru toate
proiectele pe care le-a inițiat,

organizat și desfășurat până
acum și, totodată, mulțumesc
pentru că nu renunță la efortul
depus în conștientizarea în
rândul rușilor lipoveni din
România la apartenența etnică.
Le doresc mult succes în
activitate, multă sănătate și să ne
ajute Dumnezeu să trecem cu
bine perioada pandemiei pentru
a putea organiza și desfășura
evenimentele care sunt deja
consacrate ale redacției și
CRLR, precum Festivalul
Poeziei Ruse, Festivalul de
interpretare de note psaltice și
stihuri duhovnicești,
simpozionul științific „Cultura
rușilor lipoveni în context
național și internațional” ș.a.
La mulți ani!
Alina FARAPON,
membru în Consiliul Director al
ATRLR

tradițiile lor. În acești 30 de ani,
acestui scop, membrilor redacției
s-a alăturat o întreagă armată de
colaboratori. Fără ei, paginile
„Zorilor” ar fi fost mai pustii. Și
acest lucru a fost cu atât mai
important în perioada timpurie a
periodicului. Astăzi ne bucurăm de
avantajele enorme ale tehnologiei.
Tot ei i se datorează, în mare parte,
și evoluția sa grafică. Dacă în
primii ani periodicul era complet
monocrom, încet-încet el a prins
culoare. Mai întâi la frontispiciu
(nr. 6-7/1994), apoi pe întreaga
prima și ultima pagină (nr. 4/2003).
Primul număr complet color a fost
nr. 6/2009. Astăzi, calendarul
„Zorile” este o tradiție și la finalul
anului toți cititorii noștri primesc
calendarul din interiorul
periodicului. Însă primul calendar
al „Zorilor” a apărut abia în 1994.
Iar acesta este și anul când „Zorile”
apare lunar (12 numere). De aici se
observă că începe dezvoltarea
periodicului până la „Zorile” de
astăzi.
În ceea ce privește sigla
„Зори/Zorilor”, în prezent
omologată, de-a lungul timpului
periodicul a avut în total 7.
În prezent, toate numerele
„Zorilor” pot fi accesate pe pagina
de internet www.zorile.ro, iar
activitatea redacției nu se mai

rezumă doar în scris, ci și în mediul
online. Dacă, fie și din curiozitate,
răsfoiți toate aceste numere, veți
observa că „Zorile” reprezintă
însăși viața comunității noastre din
ultimii 30 de ani, căci a consemnat
multe din evenimentele care au
influențat-o. Este ca un jurnal, în
care sunt consemnate și
evenimente fericite, dar și
nefericite, reușite, dar și probleme
care rămân a fi rezolvate.
Având în vedere că reprezint
Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni
din România, transmit pe această
cale urările cele mai alese din
partea membrilor organizației
noastre. Multe din poveștile noastre
s-au regăsit, de asemenea, în
„Zorile”.
În ceea ce mă privește, la ceas
aniversar, îi urez multe, multe
numere și La mulți ani!

Valentin FILAT,
președintele ATRLR

ÇÎÐÈ
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REDACTORII „ZORIL OR ” / РЕДАКТОРЫ « ЗОРИ »
( în ordin e a l f a b e t i c ă / в а л фа в и т н ом п о р яд ке )

Claudia
AMELIAN

Echim
ANDREI

Cristina Antonia
ANORE

Caterina
ASTAFEI

Feodor
CHIRILĂ

Jeni
COMĂNESCU

Anișoara
DENIS-CONDRAT

Axinia
CRASOVSCHI

Alexandra
DUMITRICĂ

Ivan
EVSEEV

Zinaida Tamara
FEDOT

Nicolae
FEODOT

George
FROL

Andrei
IVANOV

Macsim
IVANOV

Vitali Constantin
IVANOV

Ecaterina
MARTIN

Laurențiu
MICȘUNESCU

Inna
MIHALEVA

Eugenia
MIHART

Petre
MOCENCO

Svetlana
MOLDOVAN

Angara
NYIRI

Feodor
PETUHOV

Pavel
SIMINOVSKI

Elvira
TRAKIMAITE

Alexandr
VARONA

Ivan
VITIZOV

Tatiana
VORONȚOVA

Alexandra
ZVENIGORODSCHI

