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● Deputatul Silviu FEODOR, președintele
Comunității Rușilor Lipoveni din România:
„Stimați cititori ai publicației noastre „Zorile”,
vă felicit, din suflet, cu prilejul sărbătorilor de
iarnă, care se apropie, cu ocazia Marii
Sărbători Împărătești Nașterea Domnului
nostru Isus Hristos și a Noului An! Anul 2020
ne-a oferit momente sensibile. Omenirea
traversează o grea perioadă din istoria sa.
Первоиерарха Древлеправославной Церкви
Pandemia, care de la începutul lunii martie a
Белокриницкой Иерархии
pus stăpânire pe planeta noastră, ne-a
determinat să conștientizăm și mai mult
Е.В.П. Л Е О Н Т И Я
valoarea vieții noastre, darul cel mai de preț, pe care l-am primit de la
Архиепископа Белокриницкого и Бухарестского
Dumnezeu. Să stăruim în a avea grijă de viețile noastre și ale celor din
и всех древлеправославных христиан
jur. Să nu deznădăjduim, nu trebuie să fim mici în fața acestei pandemii,
МИТРОПОЛИТА
ci să avem un suflet mare. Să dăruim bucurii! Să transformăm sufletul
nostru în pământ roditor al bunătății, blândeții, generozității, smereniei Благоревностным и Боголюбивым
criterii de sănătate sufletească ce formează aura sănătății trupești! Cu
архипастырям и пастырям,
credință în Mântuitorul Isus Hristos a Cărui minunată Naștere o
священническому и иноческому чину и sărbătorim și speranța ca 2021 să fie un an bun și binecuvântat, vă
всем верным чадам Святой
doresc multă-multă sănătate, succes în lucrurile bune pe care le faceți,
Древлеправославной Христовой
iubire, pace, prosperitate și mult ajutor de la Bunul Dumnezeu!”.
Церкви Белокриницкой иерархии.
Stimați cititori ai publicației noastre
ЗОРИ/ZORILE!
Господи Исусе Христе, Сыне Божий,

АРХИ П АСТЫР С КОЕ
РОЖ
Е СТ В Е
Н СКО
РОЖЕ
ЕН
С КО Е П О СЛ А НИЕ

помилуй нас!

Fie ca sfintele sărbători de iarnă să devină pentru
fiecare dintre noi un prilej de recunoştinţă pentru ceea ce a
озлюбленные о Господе
fost şi de speranţă pentru ceea ce va fi!
Преосвященные архипастыри,
Rădăcinile noastre să rămână puternice și în Noul An! Credința,
пастыри, всечестные иноки и
limba maternă, tradițiile și ritul, gustul bucatelor tradiționale și pacea
инокини и все благочестивые миряне, братие, сестры и дети, сердечно и căminului părintesc să nu ne lase să uităm cine suntem și de unde venim.
горячо поздравляю всех вас с великим праздником «Еже По Плоти
Bunul Dumnezeu să vegheze asupra voastră și a familiilor voastre,
Рожество Господа Бога и Спаса Нашего Исуса Христа».
iar Anul Nou să ne aducă tuturor vremuri mai bune! Cu speranța că ne
С тех пор прошло две тысячи двадцать лет, как святая Церковь и весь veți fi aproape și în 2021, vă urăm sărbători de iarnă binecuvântate și un
христианский мир ежегодно встречает и духовно торжествует,
An Nou cu bucurii!
прославляя и величая со всеми небесными силами Рожество
LA MULȚI ANI! SĂRBĂTORI FERICITE!
Богомладенца Господа Нашего Исуса Христа от Пресвятой Деве Марии.
Redacția
Тогда исполнилось Богом предопределенное пророческое провидение,
предсказанное пророком Исаией, что Богоизбранная Отроковица,
Уважаемые читатели ежемесячника ЗОРИ!
которая обрела у Бога благодать паче всех земнородных, послужит
великой тайне воплощения Бога Слова став Богородицею и великой
Пусть приближающие зимние праздники станут
Заступницею всех христиан.
для каждого из нас поводом благодарности за то,
Свидетельствует Святое Евангелие, что кесарь Август дал указ
что было, и надежды на то, что будет!
сделать перепись всего народа империи, и поэтому каждый должен был
Надеемся, что и в 2021 году наши корни и память о нашем роде
пойти записаться в том селении, где жили его предки. Так как тогда
останутся крепкими, что вера, родной русский язык, традиции,
Иудея находилось в составе Римской империи, из Назарета прибыли
обычаи и обряды, вкус традиционных блюд и покой родительского
записаться в Вифлеем «град Давыдов», Дева Мария со старцем
дома не дадут нам забыть кто мы и откуда пришли.
Иосифом. Дева Мария была в ожидании младенца и, когда наступило
Пусть Господь хранит вас и ваши семьи, а Новый год
время, «родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила
принесёт нам всем лучшие времена. Надеясь, что вы
Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 2,7).
будете рядом с нами и в 2021 году, мы желаем вам
В ту ночь бдящим в поле пастухам явился Ангел и возвестил им
благополучного Рождества Христого и
радостную весть о Рождении в мире Спасителя, Господа нашего Исуса
счастливого Нового года!
Христа, а потом множество Ангелов торжественно воспели, славословя
С ПРАЗДНИКАМИ!
Бога: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
благоволение!».
Редакция
(Продолжение на стр. 4)
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Valentin FILAT
֍ Prima ședință de lucru a
membrilor Consiliului Director
(CD) al Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), de
după alegerea lor la Conferința
Reprezentanților CRLR (din luna
august a.c.), a avut loc la Brăila,
pe 31 octombrie 2020. Vă
reamintim faptul că din Consiliul
Director actual fac parte:
președintele CRLR - Silviu
Feodor, reprezentantul din partea
Comunității în Parlamentul
României - deputatul Andrian
Ampleev (până la Alegerile
Parlamentare din 6 decembrie
2020), președintele organizației de
tineret - Valentin Filat, SvetlanaFlorentina Crăciun (președintele
CRL-București), Maria Milea
(președintele CRL-Brăila),
Palaghia Radion (președintele
CRL-Fălticeni), Ivan Vasile
(președintele CRL-Carcaliu),
Vitali Cristian Finoghen
(președintele CRL-Sarichioi),
Ivan Ignat (președintele CRLSlava Rusă), Anfisa Demit
(președintele CRL-Ghindărești) și
Trofim Artamon din Tulcea.
Având în vedere circumstanțele
create de pandemie, precum și
recomandările și restricțiile
autorităților cu privire la
întrunirile în spații închise, la
ședința care s-a desfășurat la
Centrul Cultural al CRL-Brăila au
participat doar 12 persoane –
membri ai Consiliului Director și
reprezentanți ai Comitetului local
al rușilor lipoveni.
Pe Ordinea de zi a
Convocatorului emis de către
președintele Feodor s-au regăsit
următoarele puncte:
1) Prezentarea aspectelor
generale actuale din cadrul
CRLR;
2) Prezentarea rezultatelor
obținute de CRLR la alegerile
locale din data de 27 septembrie
2020;
3) Prezentarea Raportului de
control, având ca temă „Audit de
conformitate privind modul de
utilizare a fondurilor publice
destinate sprijinirii minorităților
naționale pentru perioada
ianuarie 2017 - decembrie 2019”,
rezultat în urma acțiunii de
control pe care Curtea de Conturi
București a efectuat-o în perioada
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2 septembrie - 13 octombrie 2020,
la sediul central al CRLR;
4) Prezentarea execuției
bugetului de venituri și cheltuieli
până la data de 30 septembrie
2020;
5) Repartizarea comunităților
locale membrilor Consiliului
Director al CRLR, de care vor
răspunde în mandatul de
consilier;
6) Propunerea și aprobarea
Comisiilor de specialitate ale
CRLR, precum și repartizarea
membrilor Consiliului Director în
aceste comisii (Comisia de
cultură, culte și de editare carte;
Comisia de investiții; Comisia de
învățământ, tineret și sport;
Comisia pe probleme economice și
sociale);
7) Proiectul Regulamentului de
organizare și funcționare al CD al
CRLR, care urmează a fi aprobat
în proximele ședințe ale
Consiliului Director;
8) Diverse.
Astfel, în ceea ce privește
activitatea generală a CRLR,
președintele Silviu Feodor a
trecut în revistă principalele
activități care se desfășoară la
nivelul direcției executive, dar și
al comunităților locale, având în
vedere condițiile speciale generate
de pandemia de coronavirus. De
asemenea, s-au evidențiat și
aspectele care au survenit în
campania electorală pentru
Alegerile autorităților locale, care
au avut loc pe 27 septembrie 2020,
precum și reușitele și neajunsurile
acesteia. S-a remarcat cu această
ocazie și influența negativă, cu
impact masiv asupra rezultatului

la scrutinul electoral, a vehiculării
în spațiul public a unor informații
eronate cu privire la stadiul real de
funcționare a CRLR.
În ceea ce privește rezultatele
obținute la nivel local, directorul
general al CRLR, Alin Valentin
Stalenoi, a precizat: „Din partea
CRLR, un singur candidat a reușit
să obțină funcția de primar, acesta
totalizând 555 de voturi valabil
exprimate în circumscripția sa.
Președintele CRL-Slava Rusă,
Ivan Ignat, a fost reales în
comuna Slava Cercheză pentru al
optulea mandat consecutiv. În
ceea ce privește numărul de voturi
pentru Consiliile locale, acestea
au totalizat 3.685 de voturi valabil
exprimate, reprezentând 15
mandate de consilieri locali,
astfel: în Slava Cercheză - 4
consilieri (cu 276 de voturi);
Carcaliu - un consilier (cu 100 de
voturi); Periprava (comuna C.A.
Rosetti) - un consilier (cu 47 de
voturi); Sarichioi - un consilier
(cu 131 de voturi); Mila 23
(comuna Crișan) - un consilier (cu
52 de voturi); Climăuți (comuna
Mușenița, jud. Suceava) - un
consilier (cu 67 de voturi);
Lipoveni (comuna Mitocu
Dragomirnei, jud. Suceava) - un
consilier (cu 145 de voturi);
Manolea (comuna Forăști, jud.
Suceava) - un consilier (cu 114
voturi); Focuri, jud. Iași - doi
consilieri (cu 190 de voturi);
Târgu Frumos, jud. Iași - un
consilier (cu 261 de voturi) și
Ghindărești, jud. Constanța - un
consilier (cu 147 de voturi).
În ceea ce privește voturile
obținute de candidații CRLR

pentru Consiliile locale
municipale, respectiv cele
județene, acestea au fost: în
municipiul Brăila - 1.233 de
voturi din 51.125 de voturi
exprimate pentru Consiliul local
al municipiului și 1.769 de voturi
din 109.825 voturi exprimate
pentru Consiliul Județean Brăila;
în municipiul Tulcea: 801 voturi
din 25.544 de voturi exprimate
pentru Consiliul local municipal”.
Apoi a urmat informarea
realizată de contabilul-șef al
CRLR, Natașa Felea, prin care sa adus la cunoștința consilierilor
CRLR că, în urma auditului de
conformitate cu privire la modul
de utilizare a fondurilor publice
alocate CRLR, pentru perioada
ianuarie 2017 - decembrie 2019,
realizat de experții Curții de
Conturi, concluzia raportului
minuțios este: „au fost respectate
principiile de legalitate,
regularitate, economicitate,
eficiență și eficacitate în utilizarea
fondurilor publice în perioada
2017-2019 de către Asociația
«Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România»“.
De asemenea, s-a subliniat încă
o dată că, lunar și trimestrial,
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România raportează
Departamentului pentru Relații
Interetnice (DRI), din cadrul
Guvernului României, modul de
utilizare a fondurilor alocate, în
conformitate cu legislația în
vigoare. Astfel, DRI
monitorizează în permanență
respectarea destinațiilor legale în
procesul de utilizare a sumelor
alocate de la bugetul de stat.
În ceea ce privește execuția
bugetară, până la finalul lunii
septembrie 2020, totalul
cheltuielilor efectuate din sumele
bugetului aferent anului 2020,
reprezenta o pondere de 55 de
procente, dintre care mai mult de
jumătate au fost cheltuieli în
bunuri mobile (dotări ale
Centrelor Culturale) și imobile
(construirea de noi centre
culturale, inclusiv realizarea
proiectelor tehnice, a studiilor de
specialitate și/sau achiziția
amplasamentelor), acestea din
urmă având o pondere net
superioară.
Continuare pe pag. 17
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VOTURI PENTRU CRLR!
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onform datelor
transmise de Autoritatea
Electorală Permanentă
în data de 10 decembrie 2020,
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) a obținut, la
alegerile parlamentare din 6
decembrie 2020, pentru Camera
Deputaților, 5146 de voturi
(procent din totalul voturilor
exprimate: 0,09%).
Absenteism general (cea mai
scăzută prezență la vot din istoria
post-decembristă a alegerilor
parlamentare), o atitudine de
indiferență ori pasivitate politică în
rândul rușilor lipoveni? Slaba
prezență la vot la nivel național,
precum și campania electorală
desfășurată mai mult în mediul
online în condiții de restricții
impuse de pandemia de
coronavirus și-au pus amprenta și
pe rezultat.
Pe lista celor 18 minorități
naționale din România reprezentate
în Parlament, CRLR ocupă locul 8
ca număr de voturi, după: romi,
albanezi, germani, macedoneni,
greci, ucraineni, slovaci și cehi. În
Camera Deputaților, minoritățile
naționale reprezintă, în procente,
peste 5%.
După cum știți, Legea nr.
208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor
prevede că fiecare organizație a
minorităților naționale din
România are dreptul la un mandat
de deputat doar în urma obținerii
unui număr de voturi egal cu cel
puțin 5% din numărul mediu de
voturi valabil exprimate la nivel
național pentru alegerea unui
deputat. Prin urmare, CRLR a
întrunit numărul necesar pentru a
avea un reprezentant în
Parlamentul României.
NOUL REPREZENTANT
AL CRLR ÎN CAMERA
DEPUTAȚILOR

Î

ncepând cu decembrie 2020,
deputatul CRLR va fi
inginerul Silviu Feodor, care este
și președintele Comunității (ales în
august 2020, la Carcaliu, județul
Tulcea).
Reamintim că, din anul 1990,
reprezentanții CRLR în
Parlamentul României au fost

deputații (în paranteză sunt trecute
perioadele în care au reprezentat
CRLR în Camera Deputaților):
Echim Andrei (1990 - 1992),
Petru Suhov (1992 - 1996),
Sevastian Fenoghen (1996 2000), Miron Ignat (20002018), Andrian Ampleev
(2018-2020), Silviu Feodor
(mandatul de patru ani cu
începere din decembrie 2020).
În anul 1990, Comunitatea a fost
reprezentată în C.P.U.N.
(Parlamentul Provizoriu al
României) de către Echim Andrei,
Feodor Chirilă și Macsim
Ivanov, toți trei din București.
Menționăm că, în legislatura
2020-2024, Grupul parlamentar al
minorităților naționale din Camera
Deputaților va fi alcătuit din 18
deputați, aceștia reprezentând
albanezii, armenii, bulgarii, croații,
evreii, germanii, grecii, italienii,
macedonenii, polonezii, romii, rușii
lipoveni, rutenii, sârbii, slovacii și
cehii, tătarii turco-musulmani,
turcii, ucrainenii.
Președintele CRLR, Silviu
Feodor, a transmis un mesaj
alegătorilor: „vă mulțumesc tuturor
pentru votul dat Comunității
Rușilor Lipoveni din România la
aceste alegeri parlamentare!
Mulțumesc celor care s-au implicat
în campania electorală. Cu toții
sunteți oameni cu adevărat
deosebiți! Am exprimat unitatea
noastră!
Avem nevoie de o bună calitate
a vieții, de un sistem de sănătate și
educație performant, de păstrarea
și promovarea, în continuare, a
valorilor tradiționale, culturale și
spirituale. Cu ajutorul lui
Dumnezeu și cu sprijinul vostru,
mă voi implica în susținerea
acestor importante priorități.
Îmi doresc să fiu călăuzit de
bunătate, de bunătatea sufletească,
pentru că noi nu avem altă politică
decât Politica sufletului bun!
Dragii mei etnici, să ne rugăm
pentru pacea și prosperitatea
minunatei noastre țări, România!
Tuturor vă doresc, din tot
sufletul, multă-multă sănătate și să
aveți parte de ajutorul Bunului
Dumnezeu! Vă mulțumesc pentru
voturi și pentru încrederea
acordată. Sunt onorat.”.

Inginer constructor, fost
preparator universitar, director
de firmă și asociat, președinte al
CRLR, deputat
ilviu Feodor s-a născut pe
13 august 1973 în
localitatea Carcaliu, județul Tulcea.
A absolvit în anul 1994 Colegiul
Tehnic de Construcții, specializarea
Mecanizarea Construcțiilor, din
cadrul Universității Tehnice de
Construcții din București, în anul
2000 - Facultatea de Construcții
Civile, Industriale și Agricole,
specializarea Ingineria și
Managementul Lucrărilor de
Construcții din cadrul aceleiași
universități, unde, între 2000 și
2001, a urmat și cursurile
postuniversitare de Studii
Aprofundate (Master),
specializarea Tehnologii speciale în
Construcții. Între anii 1998 și 2000,
a urmat la Universitatea Tehnică de
Construcții din București Cursul de
pregătire a personalului didactic.
A fost subinginer la S.C. ASOVILA S.R.L. din București în
perioada 1999-2000, apoi, în 2001,
inginer la S.C. FERRO
INTERNATIONAL S.R.L. În
perioada 2001-2003 a lucrat ca
preparator universitar la Catedra de
Construcții Civile, Inginerie
Urbană și Tehnologică de la
Universitatea Tehnică de
Construcții din București. A
desfășurat activitate de proiectare
în construcții, expertizare tehnică și
asistență tehnică, activitate de
cercetare științifică fundamentală și
aplicativă în domeniile: Tehnologii
în construcții, Tehnologii speciale,
Tehnologia lucrărilor de
consolidare. În mai 2003 s-a
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transferat ca director tehnic și
asociat, fiind inginer coordonator
de lucrări de construcții, la firma de
construcții civile și industriale MIR
Construct Instal SRL din București,
unde a lucrat până în anul 2010,
când a devenit director adjunct al
CRLR, apoi director executiv
interimar, iar între 2014 și 2016 a
fost director executiv al
Comunității Rușilor Lipoveni din
România.
De-a lungul vremii, a colaborat
cu periodicul „Zorile”, publicând
materiale pe probleme de religie
ortodoxă de rit vechi, articole
despre activitatea deputatului
CRLR Miron Ignat, consilierul
căruia a fost în perioada 20022008, apoi între anii 2010 și 2012.
A publicat, în aprilie 2003, un
articol de specialitate în revista
„Construcții civile” din București,
precum și în alte reviste de
specialitate.
Este președintele Comunității
Rușilor Lipoveni din România
(ales în august 2016 și reales în
2020 pentru următorii patru ani).
A participat la numeroase
simpozioane și conferințe
internaționale.
A făcut parte din comitetul de
conducere al CRL-București
(2002), având funcția de
vicepreședinte. A fost membru al
comitetului bisericesc de inițiativă
din București, privind ridicarea
unui lăcaș sfânt ortodox de rit
vechi în capitală.
Referințele biografice i-au
apărut în ghidul de prezentare
Comunitatea rușilor lipoveni,
realizat de Svetlana Moldovan
(editura „Ararat”, București, pag,
140-141).
Pe 6 decembrie 2020, ing.
Silviu Feodor a fost ales deputat și
va reprezenta Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România în
Parlament în legislatura 20202024. Îi urăm mult succes și în
activitatea parlamentară, să
reprezinte cu cinste etnia și să
promoveze interesele rușilor
lipoveni în forul legislativ!
Despre rezultatele alegerilor din
anul 2020, precum și despre
activitatea Comunității veți putea
afla mai multe amănunte în
interviul cu președintele CRLR,
deputatul Silviu Feodor, din
numărul viitor al „Zorilor”.
S.M.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Кроме пастухов, Рожество Христово было
возвещено явлением чудесной звезды, следуя
которой восточные мудрецы, волхвызвездочёты, прибыли на место где находился
Богомладенец и поклонились Ему. Их
коленопреклонение символизирует, что весь
языческий мир преклонил колена пред
воплотившимся Сыном Божиим.
Дорогие о Христе Родившемся,
братие и сестры!

Р

ожественский праздник – есть
праздник духовной радости, мира и
любви. Светло радует нас праздничное
Богослужение и Еваньгельское благовестие о
Рожестве Христове, назидательными
богодухновенными рожественскими
песнопениями и пророческими чтениями.
Все мы духовно созерцаем этот Праздник
с сознанием нашего долга жизни во Христе
Исусе: в вере, любви, мире, братстве,
милосердии, кротости, благости,
долготерпении, и друг другу тяготы носяще,
и так исполним закон Христов, по словам
святого апостола Павла (Галат. 6,2). Будем
стоять на страже мира, ибо по слову
Христову - «миротворцы нарекутся
сынами Божьими» (Матф. 5,9).
Святой апостол евангелист Иоанн
Богослов свидетельствует, что Сын Божий
пришёл в мир и дал нам свет и разум, да
познаем Бога истинного, и да будем в
истинном Сыне Его Исусе Христе, Который
есть Истинный Бог и жизнь вечная.
Рожество Христово, для всех - великая
радость, но та радость, которая разносилась
отцам, матерям и детям Израилевым в вести
о явлении на землю давно ожидаемого
Мессии, но эта радость до одних ещё не
достигла в то время, и вот властолюбивые,
не по воле Божией избранный царь Ирод
пытается остановить поток Божественнаго
торжества коварным замыслом, с хитростью
обещая волхвам пойти на поклонение
Новорожденному Богомладенцу. Когда сей
лукавый план не удался, Ирод решил и
надеялся уничтожить дело Божие, однако
Бог сохранил Своего Сына: в первом случае,
повелел волхвам не возвращаться к Ироду, а
во втором, послав святое семейство в Египет,
и таким образом Ирод два раза был поруган.
Тогда в Иудеи произошёл ужас в том, что
от руки Ирода погибло четырнадцать тысяч
невинных детей. Святое Евангелие нам
возвещает чрез святаго апостола и
евангелиста Матфея, что в те дни «Глас в
Раме слышан бысть, плачь и рыдание, и
вопль мног: Рахиль плачющися чяд
своих, и не хотяше утешитися, яко не
суть» (Мтф. 2,18). Много лет с сего
несчастнаго времени прошло, но нужно

сознаться, что и теперь есть Ироды с их
преступными замыслами и злодеяниями, и
вопли Рахилины не умолкают, и слёзы её не
высыхают. Рахиль — это Церковь Божия, а
ироды - враги Ея. И плачет горько, плачет
новая Рахиль, Святая Церковь, о страшной
великой погибели Ея чад, и не может
утешиться, потому что нынешнее безбожное
правление мира, могущее удалить от Ея всех
чад, которые нападают на них, как некогда
Иродовы воины и губят их нещадно,
временно и вечно.
Господь основал на земле свою Церковь,
для приведения Ея чад в меру возраста
исполнения Христова, к святости для чего
даровал Церкви вся Божественныя силы, яже
к животу и благочестию, свое учение и
благодатныя таинства и совершителей их
духовных пастырей.
Вот поэтому и выступают, и умножаются
новые Ироды, Безбожные власти, и
враждуют против спасительнаго для людей
дела Божия. Но, братия, мы начинаем жить
апокалипсические времена, потому что
многие отступили от веры в Бога, во многих
иссякла любовь, умножалась злоба,
законопреступление, ненависть, зависть,
славолюбие, сребролюбие, непослушание и
всё то, что оскорбляет Бога, но какие бы
усилия не употребляли новые нынешние
Ироды, к явному и тайному погублению
немощных чад новой Рахили святой Церкви,
им никогда не удастся разрушить то дело
Божие, Которое поручено Церкви Ея
Божественным Основателем.
Будем же молится Новорожденному
Христу, который в пеленах повитый и в
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яслех возлегий, да сохранить всех нас от
этой страшной заразы епидемий, да научит
нас вести такую же скромную жизнь, какую
Он Сам вёл, и начал вести со дня рождения
Своего, да научит нас воспитывать и детей
наших без раскоши, но в простоте, приучать
их к труду, молитве, посту, к бережливости и
благотворительности, и да содействует Он
водворению Своего благословеннаго мира на
земле и да царствует над ней, как Царь мира
во веки веком.
Благодать Рождшагося в Вифлиеме
июдеистем Господа Бога и Спаса нашего
Исуса Христа, и любы Бога и Отца и
причастие Святаго Духа, и наше
архипастырьское благословение, да будет со
всеми Вами ныне и присно и во веки веком
Аминь.
С любовию о богомладенце Христе,
рождьшемуся днесь Ваш архипастырь и о Вас к Богу
молитвеник,
Первоиерарх Древлеправославной
Старообрядческой Церкви
Белокриницкой Иерархии
Божиею Милостию
Смиренный †Л Е О Н Т И Й
Архиепископ Белокриницкий и
Бухарестский и всех
Древлеправославных Христиан
МИТРОПОЛИТ
Белокриницкая Митрополия всех
Древлеправославных Христиан.
РОЖЕСТВО ХРИСТОВО – 2020/2021г.
Град Брэила.

LA SEDIUL CRLR DIN
BUCUREȘTI

P

reședintele Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), Silviu
Feodor, și directorul general Alin
Valentin Stalenoi au avut o întrevedere de
lucru, pe 5 noiembrie 2020, cu noul director al
Centrului Rus de Știință și Cultură din
România, Mihail Davîdov, chiar la sediul din
București al Comunității.
Discuțiile au vizat aspecte privind
colaborarea între cele două instituții pe linie de
învățământ și cultură.
Președintele CRLR i-a oferit directorului
Centrului Rus mai multe cărți despre rușii

lipoveni din România, apărute la Editura
„C.R.L.R.”.
ГОСТИ В ОРЛР
овый директор Российского
центра науки и культуры в
Румынии Михаил Давыдов
посетил 5 ноября 2020 года Бухарестский
центральный офис Общины русских-липован
Румынии и вместе с председателем ОРЛР
Силвиу Феодором и генеральным директором
Валентином Сталеной обсудили вопросы
дальнейшего сотрудничества в области
культуры и образования.

Н
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Дорогие читатели нашей двуязычной газеты «Зори»,

О

„ZORILE” - 30!
Svetlana MOLDOVAN

P

ublicația „Zorile” a
împlinit 30 de
ani în noiembrie 2020,
moment jubiliar marcat într-un cerc
restrâns, chiar la sediul redacției
noastre, respectând restricțiile
impuse de pandemia de
coronavirus.
Ne-am bucurat de prezența la
eveniment a primului redactor-șef
al „Zorilor”, filologul Petre
Mocenco din București, care ne-a
relatat despre începuturi, despre
dificultățile cu care s-au confruntat
în anul 1990 și cum au scos de sub
tipar primul număr, despre cum au
„învățat din mers ce au de făcut” și
cum au hotărât care va fi
denumirea publicației. „Din cele
patru propuneri pe care le-am
făcut - Aurora, Vostok, Voshod și
Zorile, ne-a povestit Petre
Mocenco, denumirea ziarului a
fost stabilită împreună cu
profesorii universitari Andrei
Ivanov și Ivan Evseev. Apoi, în
primul număr din noiembrie 1990,
profesorul Ivan Evseev din
Timișoara chiar a explicat de ce
s-a ales denumirea „Zorile”.
(Numărul 1 îl puteți găsi în arhiva
digitală de pe site-ul redacției).
Am răsfoit apoi ultimul număr
tipărit - 335, aniversar, în care au
fost inserate multe mesaje cu
ocazia jubileului redacției și-n care
apar numele și fotografiile tuturor
redactorilor care au lucrat la
„Zorile” cu contract de muncă.
Reamintim că în cei 30 de
ani de apariții ale „Zorilor” 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).
Le mulțumim pentru colaborare și
pentru materialele interesante
publicate în decursul anilor tuturor
celor 30 de redactori (în ordine
alfabetică): Claudia Amelian,
Echim Andrei, Cristina Antonia
Anore, Caterina Astafei, Axinia
Crasovschi, Feodor Chirilă,
Jenia Comănescu, Anișoara
Denis-Condrat, Alexandra
Dumitrică, Ivan Evseev, Zinaida
Tamara Fedot, Nicolae Feodot,
George Frol, Andrei Ivanov,
Vitali Constantin Ivanov,
Macsim Ivanov, Svetlana
Moldovan, Ecaterina Martin,
Laurențiu Micșunescu, Inna
Mihaleva, Eugenia Mihart, Petre
Mocenco, Angara Nyiri, Feodor
Petuhov, Pavel Siminovski,
Grigore Ștefan, Elvira
Trakimaite, Alexandr Varona,
Ivan Vitizov, Alexandra
Zvenigorodschi.
Publicația „Зори/Zorile” a fost
tehnoredactată, de-a lungul vremii,

т всей души поздравляю вас с приближающимися зимними
праздниками!
С Новым 2021 годом и с Рождеством Христовым!
В 2020 году были сложные моменты. Человечество переживает
непростой период в своей истории. Пандемия, охватившая нашу
планету с начала марта, заставила нас ещё больше осознать ценность
нашей жизни, самого драгоценного подарка, который мы получили
от Бога. Давайте заботиться о нашей жизни, и о жизни окружающих
нас людей. Давайте не отчаиваться, мы не должны быть маленькими
перед этой пандемией, а должны иметь
ВЕЛИКУЮ душу. Давайте дарить
радость! Давайте превратим нашу душу
в плодородную землю добра,
благодушия, щедрости, смирения, критерии душевного здоровья,
формирующие ауру телесного здоровья!
С верой в Спасителя Исуса Христа,
чудесное Рождение Которого мы
празднуем, и с надеждой на то, что 2021
год будет хорошим и благословенным, я
желаю вам крепкого здоровья, успехов в
ваших добрых деяниях, любви, мира,
процветания и великой Божией помощи!
Председатель Общины
русских-липован Румынии, депутат Силвиу ФЕОДОР:
de către: Liliana SaraevBărbulescu, Nicolae Erast,
George Ogrinja, Doru Grigore,
George Frol, Leonard
Lunguleac, Leon Grigore, iar
actualul tehnoredactor
este Valentin Filat.
La aniversarea din noiembrie
2020, am rememorat cu prof. univ.
dr. Axinia Crasovschi de la
Universitatea din București, fost
redactor al „Zorilor”, momente din
vizitele de documentare pe care leam efectuat noi două împreună cu
regretatul prof. univ. dr. Andrei
Ivanov, al doilea redactor-șef al
publicației bilingve, în mai multe
localități în care există comunități
ale rușilor lipoveni.
Apoi, președintele

CRLR, Silviu Feodor, a evidențiat
evenimentele aniversare ale
redacției și manifestările deja
tradiționale pe care le organizează
membrii redacției, subliniind faptul
că statul, prin Consiliul
Minorităților Naționale și prin
Departamentul pentru Relații
Interetnice din Guvernul României,
ne oferă resursele financiare pentru
promovarea culturii, a limbii
materne ruse, a tradițiilor, a
folclorului, a spiritualității, a
identității etnice.
Am avut o aniversare altfel,
care s-a încheiat cu vizionarea unui
filmuleț (o retrospectivă a celor 30
de ani de apariții), realizat de
tehnoredactorul Valentin Filat din
fotografiile păstrate în arhiva
redacției.
„ЗОРИ/ ZORILE” va continua
să fie o publicație despre cultură,
istorie, tradiții și obiceiuri, oameni,
spiritualitate, despre activitatea
Comunității Rușilor Lipoveni din
România, fiind un instrument
important și în dialogul intercultural.
Vom aștepta cu interes
materialele dumneavoastră despre
tradițiile, folclorul local, limba
maternă rusă, istoria, cultura,
spiritualitatea rușilor lipoveni
pentru a le insera în paginile
„Zorilor”! Fiți colaboratorii
noștri!

+
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elicitări din partea redacției
„Zorile” elevelor Livia
ULIAN din clasa a X-a (premiul
I), Raluca AGAFON din clasa a
X-a (premiul II) și Emilia
PETRO-CATERINICI din clasa
a XI-a (premiul II) de la Liceul
Teoretic „Grigore Moisil” din
Tulcea (prof. Tamara
ALISTARH), precum și elevei
Ecaterina ANTONOV din clasa a
XII-a de la Liceul Teoretic „Ion
Creangă” (premiul III; prof.
Nadea CASIAN) pentru
rezultatele obținute în cadrul celei
de a II-a ediții a Olimpiadei
Internaționale de Limba Rusă ca
Limbă Străină pentru elevi și
studenți (2019-2020), organizată
de Universitatea de Stat din Sankt
Petersburg (Rusia), recent
finalizată online!
Vă felicităm pentru reușita
internațională și inserăm mai jos
impresiile laureaților despre
olimpiadă, la care au participat
3199 de elevi și studenți din
98 de țări.

Livia Ulian

● Ulian Livia, clasa a X-a,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”,
Tulcea (prof. Tamara Alistarh):
„Olimpiada internațională de
limba rusă din acest an a fost o
provocare pentru mine, prin
anvergura ei – 3199 de elevi și
studenți din 98 de țări ale lumii,
prin noutatea testării, cu care nu
eram obișnuită, prin
nonconformismul subiectelor și
modul original de abordare a
temelor.
Am fost aproape paralizată de
emoții în fața examinatorului, față
în față, online, pe Zoom. Dar vocea
caldă și fața zâmbitoare a doamnei
profesor universitar din Sankt
Petersburg mi-au dat curaj. Iar
examenul s-a transformat într-o
adevărată sărbătoare a limbii ruse.
Am fost apoi extrem de emoționată
auzind laudele privind prestația
mea la acest examen internațional.

ÇÎÐÈ
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IMPRESII DESPRE PARTICIPAREA LA
OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBĂ RUSĂ
Olimpiada a fost împărțită în
două etape, una pe care am
parcurs-o cu succes anul trecut, și
cea de anul acesta, care a constat
în 2 probe: prima s-a desfășurat
online, în timp real, față în față cu
doamna profesoară, iar a doua
probă a fost bazată pe
argumentare, în diferite contexte,
ale unui fragment de roman.
Probele mi s-au părut dificile și
recunosc că, fără o pregătire
temeinică și uneori stresantă și
epuizantă pentru a recupera o serie
de goluri în gramatică, nu ne-am fi
descurcat. De aceea, Premiul I este
o mândrie și o bucurie enormă
pentru mine.
Aș vrea să mulțumesc doamnei
mele profesoare de limbă și
literatură rusă, Alistarh Tamara,
pentru faptul că a văzut în mine un
campion, deși eu nu eram prea
sigură, că a reușit să mă
mobilizeze și să mă ambiționeze să
asimilez mai multă informație din
literatura și gramatica rusă.
Mulțumesc pentru efortul depus în
pregătirea noastră, pentru
atmosfera de lucru în echipă, care
ne-a tranformat, în final, în
campioni.
Mulțumesc CRLR pentru
premiile transmise drept răsplată
pentru performanțele noastre în
ceea ce privește studiul limbii
materne ruse.”;
● Petro-Caterinici Emilia,
clasa a XI-a, Liceul Teoretic
„Grigore Moisil”, Tulcea (prof.
Tamara Alistarh): „A fost vorba
despre dorința mea de
autodepășire și performanță. Aș
povesti ore întregi, despre ceea ce
a însemnat pentru mine experiența
participării la Olimpiada
Internațională de limbă rusă
(2019-2020), organizată de
Universitatea de Stat din Sankt
Petersburg, impresionantă prin

Emilia Petro-Caterinici

complexitatea logisticii, prin
dificultatea și novatorismul
examenului, prin provocările
intelectuale, la care am fost supusă
în perioada de pregătire.
Recunosc că nu sunt la prima
încercare. Am participat la aceeași
olimpiadă și la prima ediție, însă
nu am reușit să mă calific atunci.
Acest lucru nu m-a descurajat, din
contră, m-a ambiționat să continui
studiul limbii ruse, iar ca răsplată
anul acesta am reușit să obțin
Premiul II, de care sunt mândră.
Am decis să trec prin această
provocare. În primul rând, din
dorința de a-mi depăși limitele, de
a asimila mai multe cunoștințe de
cultură și civilizație rusă, de a citi
mai multă proză clasică și
contemporană. În al doilea rând,
din dorința de autodeterminare
să-mi înving emotivitatea și teama
de a vorbi în public.
Sunt recunoscătoare pentru
faptul că am avut șansa de a
discuta față în față cu profesorul de
la Universitatea rusă din Sankt
Petersburg și am reușit să vorbesc
cursiv, argumentându-mi corect
discursul.
În urma acestei călătorii culturale
și spirituale, am câștigat experiență
în exercițiul de autodeterminare și
am acumulat amintiri, care m-au
convins că, de fapt, sunt încă foarte
departe de finalul călătoriei mele
spre cunoașterea universului
culturii și civilizației ruse, dar
acest lucru mă face să privesc cu
interes și curiozitate spre viitor.
Bineînțeles, astăzi nu aș fi putut
vorbi despre această victorie fără
sprijinul necondiționat al
conducerii Liceului Teoretic
„Grigore Moisil”, care ne-a
asigurat toate condițiile necesare
susținerii probelor scrise și orale și
fără ajutorul și îndrumarea
doamnei profesoare Alistarh
Tamara, care ne-a insuflat dorința
și interesul pentru cunoașterea
limbii și civilizației ruse, spre
autodepășire și performanță.
Mulțumesc pentru sprijin și premii
membrilor din conducerea
Comunității Rușilor Lipoveni din
România”;
● Agafon Raluca, clasa a X-a,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
(prof. Tamara Alistarh): „Deviza
Liceul nostru este: Educație și
Performanță! Olimpiada
internațională din acest an, ediția
a II-a, organizată sub egida
Guvernului Federației Ruse, a fost
o experiență unică prin noutatea

Raluca Agafon

ei, prin provocările intelectuale.
Cunoștințele din gimnaziu și orele
intense de pregătire cu dna
profesoară Tamara Alistarh, un
pedagog cu adevărat competent și
implicat, m-au ajutat extrem de
mult.
Mulțumesc conducerii Liceului
Teoretic „Grigore Moisil”, care
ne-a oferit ajutorul logistic și ne-a
eliberat Cabinetul special pentru
examenul nostru pe Platforma
Zoom, față în față cu un profesor
universitar de la Universitatea din
Rusia. Mulțumesc profesorilor,
care au înțeles că suntem
programați pe rând la diferite ore
la acest examen și ne-au ajutat să
le respectăm. Internetul la școală
este de 4G, iar acasă, fluctuant și
doar 2G. Așa că am avut mare
noroc cu logistica Liceului.
Cea mai stresată la acest
examen am fost de limitarea
timpului și numărul extrem de mare
de cerințe, cu multe capcane. Un al
doilea aspect era modul extrem de
complicat de trimitere a testelor,
pur și simplu am fost panicată în
fața numeroaselor operațiuni
tehnice, din perspectiva mea, care
nu prea sunt în temă cu
informatica.
Eu sunt de părere că
participarea la olimpiade și
concursuri este importantă pentru
orice tânăr, care se dorește educat,
pentru că este un mod de a
acumula cunoștințe practice,
experiență și de a învăța cum să își
gestioneze emoțiile.
Voi repeta de fiecare dată, când
mi se va ivi ocazia, această
experiență pentru că educația și
performanța sunt deviza liceului
nostru, iar eu doresc să mă
reprezinte.
Sunt recunoscătoare și
Comunității Rușilor

F
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Lipoveni din România pentru susținerea
performanței, pentru recompense și pentru
implicarea în studiul limbii materne ruse în
România”;
● Antonov Ecaterina, clasa a XII-a, Liceul
Teoretic ,,Ion Creangă” din Tulcea (prof. Nadea
Casian): „Feodor Dostoievski are o frază care
pentru mine este ca un fir roșu: „Viața fără un
scop merge fără suflare”.
Scopul meu, de când am început studiul limbii
materne, a fost să ajung la etapa internațională a
Olimpiadei de limbă și literatură rusă și să vizitez
Marea Rusie, în toată splendoarea ei. A doua
parte a scopului meu încă nu s-a îndeplinit, dar...
mai am speranțe... Poate când voi fi studentă.
Din clasa a
VII-a am încercat
să-mi canalizez
toate activitățile
în jurul
Olimpiadei și să
fac totul pentru
asta. Trebuie să
recunosc că noi,
elevii ruși
lipoveni din
orașe, trebuie să
depunem un efort
mult mai mare
pentru studiul
limbii materne în
Ecaterina Antonov
comparație cu
elevii care vin din
satele noastre lipovenești, unde încă se mai aude
în curți și pe străzi graiul nostru dulce...
Pentru mine, cea mai importantă competiție
internațională a fost cea care a început în 2019 și
care a continuat și anul acesta - Olimpiada
Internațională de Limbă Rusă de la Sankt
Petersburg. O altfel de competiție! Și cred că va
trebui să ne obișnuim cu astfel de concursuri
online!
Îmi tot repetam: „Devii campion dacă mai
lupți încă o rundă. Când circumstanțele sunt
dificile, mai luptă încă o rundă!”. Și am luptat! A
fost greu. Multă muncă, dar a meritat tot efortul!
Locul III. Dacă aș fi fost mai atentă la proba
scrisă! Și totuși, sunt bucuroasă tare, tare și
pentru acest frumos rezultat!
Când mă gândesc câte s-au întâmplat în viața
mea din momentul în care am început studiul
limbii materne ruse și să particip la concursuri/
olimpiade și activități în cadrul Comunității
Rușilor Lipoveni din România, mă încearcă un
puternic sentiment de mândrie pentru persoana
care sunt astăzi! Am devenit mai puternică,
dispusă să fac orice sacrificii pentru a-mi
îndeplini scopurile, oricât de imposibile mi s-ar
părea ele la început.
Am cunoscut persoane care și-au lăsat
semnificativ amprenta asupra mea.
Mulțumesc din suflet în primul rând părinților
mei pentru că mi-au fost mereu alături!
Mulțumesc doamnei profesoare Casian Nadea
pentru implicare în formarea mea. Veți rămâne în
sufletul meu, oriunde voi fi eu!
Mulțumesc Comunității Rușilor Lipoveni din
România pentru forța cu care ne sprijiniți în
procesul de învățământ, în studiul limbii materne,
mulțumesc pentru recompensă!”.

+
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Призёры Международной олимпиады.
Прекрасные результаты !

В

учебном 2019/2020 году, в рамках
мероприятий, направленных на
поддержку и распространение
русского языка, Санкт-Петербургский
государственный университет (СПбГУ)
совместно с Правительством Российской
Федерации организовал II Олимпиаду по
русскому языку как иностранному для
школьников и студентов. В ней приняли
участие 3199 человек из 98 стран мира.
Среди победителей в этом году и 4 моих
ученика Теоретического лицея имени
Григория Мойсила из города Тульча,
которыми я очень горжусь:
● Диплом I степени: Ливия Улиан (10
кл.) и Прокопчук Давид (10 кл.);
● Диплом II степени: Агафон Ралука
(10 кл.) и Петро-Катеринич Емилия (11 кл.).
По итогам Олимпиады, участники,
занявшие места победителей, получат
памятные призы и подарки (ждём с
нетерпением почту), а также дипломы,
которые позволяют получить
существенный бонус при поступлении на
образовательные программы СПбГУ, в том
числе и на бюджетные места.
Вот что сказал Дмитрий Птюшкин,
руководитель Центра тестирования
СПбГУ: ,,Уважаемые участники II
Олимпиады СПбГУ по русскому языку как
иностранному языку! Уважаемые
преподаватели! Огромное спасибо за ваше
старание, усердие и целенаправленность!
Удачи вам и дальнейших успехов во всех
начинаниях!
Благодарим Вас за участие в нашем
мероприятии! Несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию, в СПбГУ
были найдены возможности завершить
это мероприятие и предоставить всем
участникам, вышедшим во второй этап,
шанс проверить себя и показать свои
знания. Основная цель Олимпиады – это
сохранение, приумножение и развитие у
иностранных учеников интереса к русскому
языку и русской культуре, творческих
способностей”.
От всего сердца пожелали и мы им
удачи, успеха и руководителю Центра
тестирования СПбГУ и команде СПбГУ в
дальнейшей профессиональной
деятельности! На наш вопрос «Могут ли
стать наши ученики студентами СПбГУ-

первого вуза России?», Дмитрий
Птюшкин отвечает на сайте университета:
«Если не потеряют энтузиазм к изучению
русского языка - смогут! СанктПетербургский государственный
университет — научно-образовательный
центр мирового значения, один из
крупнейших центров отечественной науки
и культуры, первый университет России.
За почти три века истории
Университета в нём учились и работали
тысячи выдающихся учёных,
общественных, государственных и
политических деятелей, писателей,
художников и музыкантов: Дмитрий
Менделеев, Александр Попов, Иван
Тургенев, Петр Столыпин, Иван Павлов,
Василий Докучаев, Александр Блок, Михаил
Врубель, Михаил Глинка, Николай Рерих,
Лев Ландау, Леонид Канторович, Владимир
Путин, Дмитрий Медведев и другие».
Поздравляю вас, дорогие мои ученики,
с вашей победой в Олимпиаде!
Только смелые, уверенные, знающие
ученики могли победить. Молодцы! Желаю
с таким же упорством и энтузиазмом
продолжать приумножать ваши знания.
Желаю успехов, настойчивости в
саморазвитии, интересных открытий
и важных событий в вашей жизни!
Участие в интеллектуальных
конкурсных мероприятиях – это не столько
соревнование, где, безусловно, могут
одержать победу сильнейшие, а сколько
дополнительный инструмент для каждого,
кто таким образом может проверить и
испытать себя, убедиться в том, что
изучение русского языка – это особенный,
но правильный путь.
Как всегда, представители Общины
русских-липован Румынии и редакции
«Зори» сразу поздравили с хорошими
нашими результатами в олимпиаде нас,
учеников из среды русских-липован и их
преподавателей, и выслали свои тёплые
слова и призы, за что мы все очень
благодарны. Община поддерживала и
поддерживает изучение в школах родного
русского языка в Румынии и всегда
реагирует на достижения учеников.
Тамара АЛИСТАРХ,
преподаватель русского языка,
Теоретический лицей «Григоре Мойсил»
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laudian IVAN face parte
din acea categorie
îngustă de oameni care
întruchipează excepția în societatea
actuală, care au darul de a-ți face
ziua mai frumoasă prin simplul fapt
că i-ai întâlnit și știi că există.
Despre astfel de oameni nu este
ușor să scrii, deși în spatele
modestiei se ascund, mai
întotdeauna, povești de
viață remarcabile. Este însăși
modestia și firescul care însoțesc
faptele lor de bine care fac să se
insinueze aproape insesizabil în
condei teama de a nu da greș, de a
nu dezamăgi.
Claudian provine dintr-o familie
tradițională de ruși lipoveni din 2
Mai, jud. Constanța, și lucrează ca
subofiţer operativ la Detaşamentul
Antiterorist din cadrul Grupării
Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca.
De 6 ani, își dedică timpul liber
copiilor nevăzători și cu sindrom
Down, cărora le predă lecții de arte
marțiale.
Ne întâmpină o lecție deschisă
de viață, de o transparență
dezarmantă. Un om care nu-și
dorește slava vieții pământești, căci
n-are ce face cu ea. Îmi repetă, de
mai multe ori, că își face doar
datoria – de profesionist, de om.
Citisem, mai demult, undeva, că
pentru a construi o lume mai bună
pentru noi și copiii noștri e de ajuns
ca fiecare să-și facă datoria, pe
părticica lui, indiferent unde
lucrează și la ce nivel - acasă, în
familie, la serviciu. Nu suntem toți
făcuți să realizăm lucruri mărețe,
însă Claudian Ivan este unul
dintre acești oameni, deși îi este
greu să recunoască.
„Calea binelui” a început în
2015, când Claudian a urmat un
stagiu de pregătire, organizat de
fostul său profesor de la Școala de
instructori și formatori de arte
marțiale, pe care a urmat-o la
București: „La „Stagiul prieteniei”
sunt invitați antrenori emeriți din
țară, reprezentanți ai mai multor
sporturi – ne-a povestit Claudian.
Stagiul implică foarte mult
antrenament, schimbul de tehnici
specifice fiecărui sport în parte și
are la bază socializarea și
prietenia. Acolo l-am cunoscut pe
Adrian Belean din Târgu Mureș,
care a făcut o demonstrație cu
sportivi nevăzători. Practic, el a
fost primul din România care a
început acest demers.
Demonstrația a fost foarte bine
gândită, iar sportivii erau foarte
bine pregătiți. Surpriza a venit la
final când, întrebându-ne cum ni
s-a părut exercițiul și noi punctând
mici greșeli nesemnificative, ni s-a
spus că elevii sunt nevăzători.
Atunci, ceva înăuntrul meu a făcut
clic, m-am simțit cumva rușinat,
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CLAUDIAN IVAN OM UL CARE ADUCE LUMINĂ

Claudian Ivan, alături
de eleva sa, Astalos Apollonia.

vinovat chiar, că, poate, nu am
acordat suficientă atenție acestor
copii”.
Până la acest episod, Claudian
a lucrat cu sportivi fără dizabilități,
pe care îi antrena și îi pregătea
pentru competiții. Rămânea însă
mai mereu cu un gust amar atunci
când un sportiv în care a investit
timp, încredere și suflet alegea să
renunțe, odată ajuns la nivel
competițional. Tocmai de aceea, îi
place foarte mult să lucreze cu cei
mici. Se declară „de școală veche”,
are un stil aparte și îi place mult
ideea de a forma un om, o
personalitate. Modelul lui sunt
„antrenorii vechi”, care formau
copii pentru sportul în sine, pentru
a le desluși tainele artelor marțiale,
și nu căutau neapărat sportivi gata
formați pentru a-i trimite la
competiții. „Eu am o altă viziune –
spune Claudia Ivan. Nu
participarea la campionate mă
încălzește neapărat, ci faptul că,
poate, peste ani de zile, un fost elev
îmi mulțumește pentru faptul că
datorită mie s-a apucat de sport
sau un alt antrenor mă felicită că
sportivul pe care l-am antrenat știe
anumite tehnici”.

Mai întâi e visul. Apoi, bucuria
să vezi că lucrurile se așază cumva,
iar Cel de Sus îți dă puterea și
înțelepciunea pentru a-l apropia de
realitate. Urmează zile lungi, nopți
nedormite, lupta alienantă cu
birocrația, care nu se dă în lături
nici în fața celor mai nobile
scopuri. În anul 2017, Claudian
reușește să înfiinţeze, la Cluj, Cupa
Internațională de Para-karate din
Transilvania, care a găzduit pe
tatami 72 de sportivi din 5 ţări –
Belgia, Franța, Suedia, Ungaria și
România. Organizarea unei
competiții de asemenea anvergură a
devenit, pentru el, o adevărată
piatră de hotar, căci Claudian a fost
pus în situația de a se lupta singur
pentru a obține finanțare: „Umil, cu
capul plecat, am bătut din ușă-n
ușă în căutarea sprijinului. L-am
primit, uneori, din partea unor
companii private, în ceea ce
privește cazarea. Foarte mult m-a
ajutat, de asemenea, președintele
Comitetului Paralimpic Român,
dna Sally Wood-Lamont, cu
deplasările în țară și străinătate”.
Spre deosebire de țările din
Vest, unde persoanele cu
dizabilități sunt încurajate să
practice sportul, date fiind
beneficiile uimitoare pe care acesta
îl aduce stării lor de sănătate, și
unde astfel de campionate sunt
frecvente, primind finanțare
guvernamentală, în România
lucrurile sunt abia la început.
Competiția internațională înființată
de Claudian Ivan s-a desfășurat,
an de an, cu sprijinul sponsorilor
câteodată, alteori din propriul său
efort financiar. La ediția de anul
trecut, sportiva antrenată de
Claudian a câștigat locul 2 la
„Kata” (lupta cu un adversar
imaginar – disciplină cerută la
competiţiile internaţionale) și locul
3 la proba de „Duo fighting”,
devenind campioană națională.
Anul acesta ar fi trebuit să aibă loc

P ărintele Silvan (Ivan) din 2 M ai și fiii.

a IV-a ediție, însă, din cauza
restricțiilor impuse de pandemie,
desfășurarea acesteia a fost
amânată. Tot în acest an, în mai, ar
fi trebuit să participe la
Campionatele Mondiale de Parakarate din Rusia, unde s-au
calificat cu 15 sportivi.
Ani la rând, Claudian s-a luptat
să înscrie „Clubul Sportiv
Sentoky”, pe care l-a înființat în
2015 și în cadrul căruia îşi
desfăşoară activitatea cu tinerii
nevăzători și cu sindrom Down, la
Ministerul Tineretului şi Sportului,
la secţia dedicată paralimpicilor.
Acest lucru ar fi adus o serie de
facilități pentru copiii cu
dizabilități, plus potențial sprijin
din partea Ministerului. Însă, după
o veritabilă muncă de Sisif, cu
drumuri interminabile la București,
avocați, hârtii, justificări, pregătiri
ale documentației niciodată
conforme cu cerințele mereu
schimbătoare ale instituției, declară
că a obosit: „Clubul îl țin pe
spatele meu. Nu mai am timp să mă
lupt cu birocrația. Anul trecut am
avut foarte multe proiecte, m-am
focusat pe competiții,
antrenamente. Cheltuielile prefer
să le investesc în copii. Pentru
mine, cei mai importanți sunt ei,
copiii, și tot ce fac, o fac voluntar
și din plăcere pentru ei. Eu nu-i
văd ca pe niște persoane cu
dizabilități. Dimpotrivă, sunt niște
oameni cu abilități extraordinare.
Mulți mă întreabă cum de am
ales să mă implic, dacă am vreun
caz similar în familie. Mulțumesc
lui Dumnezeu, acasă suntem cu
toții sănătoși și așa aș vrea să fie
toată lumea. Mă implic pentru că
asta simt că trebuie să fac”.
„Începutul a fost foarte greu”
e nicăieri, mă fulgeră o
frază, citită cândva, demult,
în Evanghelia după Ioan: „Și
lumina luminează în întuneric și
întunericul nu a cuprins-o…”.
Acest gând îmi pare întruchiparea
deplină a speranței și revine,
aproape întotdeauna, când am
șansa de a întâlni un OM, într-o
perioadă în care lumea-i multă, dar
oameni puțini. Dacă privim lumina
dintr-o perspectivă mai generoasă,
înseamnă mai mult decât
întunericul ochilor. Mai înseamnă
și iubire, speranță, căldură și
încredere. Pentru elevii săi,
Claudian reprezintă toate acestea.
Și mai este ceva: deschiderea către
o lume cât mai aproape de
normalitate.
„În toate acestea, spune
Claudian, primordială este
crearea unei legături cu tinerii
nevăzători. Altfel nu funcționează.
Începutul a fost foarte
greu. Am avut norocul de

D

F

Nr. 11-12 (336-337)/2020
a-l avea alături pe Bogdan Belean,
care a lucrat o vreme ca asistent al
antrenorului de para-karate,
Adrian Belean din Târgu Mureș.
Cu toate acestea, în momentul în
care, la primul antrenament, s-au
prezentat 20 de tineri, entuziasmul
nostru de la început de drum s-a
transformat în teama de a nu face
față provocării. Bine că nu ne
vedeau, săracii copii, că tare am
mai roșit; eram mai speriați decât
ei!”.
Primul pas în acest demers a
fost acela de a încheia un protocol
de colaborare cu Liceul Special
pentru Deficienți de Vedere din
Cluj-Napoca, cursurile de arte
marțiale desfășurându-se în sala de
sport din cadrul Grupării de
Jandarmi Mobile „Ştefan CicioPop” din municipiu. Au urmat luni
întregi de studiu, citit, informare și
seminarii în Belgia: „Mergeam la
ei, la școală, și stăteam printre ei,
în lumea lor, încercând să o
înțeleg, să-i înțeleg pe ei și să
înțeleg cum comunică. Atunci am
realizat că totul se face prin
atingere”.
Antrenamentul copiilor
nevăzători este anevoios, implică
timp, perseverență și răbdare.
Fiecare mișcare se întipărește în
mintea copiilor prin atingere, iar
realizarea unei mișcări speciale în
karate, numită „kata”, necesită o
pregătire de minim șase luni, în
timp ce același antrenament, cu alți
copii, se realizează în maxim o
lună: „În ceea ce privește
nevăzătorii, tehnica de predare este
de om la om. Din păcate, noi eram
doar doi antrenori, iar copiii, după
selecție, erau 10”.
Cu toate acestea, a ales să
meargă mai departe, iar acest om
singular îmi pare o metaforă
concentrată a omeniei înseși. Se
spune că împăcarea omului cu
clipele care i s-au dat și cu „ce s-ar
fi putut” e mai simplu de realizat
când te pui în slujba celuilalt. Cu
pași mărunți, constanță și
perseverență, competițiilor din țară
le-au urmat cele de peste hotare din
Ungaria, Suedia, Belgia, Spania:
„Medaliile cu adevărat
strălucitoare sunt cele de la
competițiile internaționale – ne
declară Claudian. Am avut
plăcerea să particip, în anul 2018,
la Campionatul Mondial de ParaKarate de la Madrid. Din delegația
României, formată din 5 sportivi, a
făcut parte și una dintre
campioanele naționale antrenate
de mine la Clubul Sentoky. Am
obținut atunci locul 5”.
Ultimile competiții la care a
participat împreună cu elevii săi au
fost Campionatul European de la
Zagreb, unde elevul lui Claudian
Ivan a obținut locul 2, fiind primul

ZORILE

și singurul sportiv din România
care a ajuns vicecampion european
la arte marțiale pentru nevăzători,
și Campionatele Europene WUKF
din octombrie 2019, unde a obținut
locul 3, în cadrul probei de kata
feminin.
Pe perioada pandemiei,
Claudian nu a renunțat nici la
copii, nici la proiectul său de suflet
- Clubul Sportiv Sentoky, care este
deținătorul a numeroase medalii
obținute la campionatele naționale
și internaționale: 6 de aur, 11 de

alfabetului Braille: „Prin asta
încercăm să-i integrăm în
societate, să prindă curaj, să își
recapete starea de bine. Bucuria
mea cea mai mare este când
reușesc să intre pe piața muncii sau
merg mai departe, la facultate”.
Claudian Ivan se ghidează
după o premisă în viață: „Ce fac eu
pentru mine, se duce odată cu
mine. În schimb, când fac ceva
pentru comunitate, mai ales pentru
acești copii atât de speciali, va
rămâne pentru eternitate. Regretul
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sale și își amintește cu drag de
bunicul său, care a fost, precum
tatăl său – Silvan Ivan din 2 Mai preot. În satul natal, la 2 Mai,
județul Constanța, revine de
sărbătorile mari, pe care le petrece,
obligatoriu, la biserică și în familie:
„Cu asta rămânem în viață, cu
familia. Bunicii se duc, părinții se
duc, trebuie să profităm de timpul
petrecut cu ei, cât sunt încă în
viață. Degeaba ne pare rău când
nu mai sunt”.
Sunt oameni care cred că știu
La 2 Mai, jud. Constanța.
Familia Ivan.

Claudian Ivan, cu fiica și soția.

argint, 17 de bronz. „Sentoky”: „în
traducere liberă, semnifică
„luptătorul alb”, ne spune
Claudian, culoarea albă
simbolizând nevăzătorii”.
În acest an greu încercat pentru
noi toți s-a implicat în noi proiecte
social-educaționale de îmbunătățire
a calității vieții, de socializare și de
integrare profesională ale
persoanelor cu deficiențe de vedere
și a pus bazele unor noi colaborări.
Astfel, Sentoky a devenit al doilea
club sportiv din lume care folosește
pe echipamente, centuri, steaguri,
medalii și diplome Alfabetul
Scripor (alfabetul tactil al
culorilor), care este – ne explică
Claudian – o prelungire a

meu este că nu am reușit să găsesc
nici până la ora actuală un
colaborator care să mă ajute cu
tinerii cu sindrom Down. Acest gen
de antrenament necesită o cu totul
altă abordare”.
Lucrul cu copiii îi dă o stare de
bine extraordinară, îl relaxează, îl
face să uite, pentru o vreme, de
propriile probleme și îi provoacă o
mulțumire sufletească cum rar o
găsește în alte activități: „Lucruri
simple, banale pentru noi, ceilalți,
pentru ei înseamnă enorm. Poate îl
ajuți să se îmbrace sau poate îi pui
în mână papucul pe care nu și-l
găsește – îți rămâne recunoscător
până în adâncul inimii, pentru că a
avut și momente când și-a căutat
papucul o jumătate de oră și nu l-a
ajutat nimeni”.
Îl ascult pe Claudian și mă
năpădește un gând care mă
paralizează pe moment, deși nu-mi
este deloc străin. Problemele în
lume sunt altele, iar orbii suntem
noi pentru că refuzăm să le vedem.
„Pentru noi, rușii lipoveni, ele
reprezintă firescul”

C

laudian este convins că
ceea ce oferim lumii și felul
în care ne raportăm la ceilalți are la
bază educația de acasă și setul de
valori care ni se transmit în familie:
„Pe mine nu m-a învățat nici tata,
nici mama tradiția, obiceiurile,
binele. Noi le-am trăit, le-am
simțit, le-am văzut în familie.
Tocmai de aceea, pentru noi, rușii
lipoveni, ele reprezintă firescul”.
Se declară mândru de originile

tot despre toate. El „știe că nu știe”.
Și-a asumat onest limitele și își
vede de propria cale. Claudian
este deținător al centurii negre la
Ju-Jitsu, bucurându-se, totodată, de
o vastă experiență în domeniul
artelor marțiale. Este practicant de
Kung-Fu „SANDA”, Ju-Jitsu,
instructor de arte marţiale, antrenor
Kick box și formator de instructori
de arte marţiale. În trecut a
practicat canoe și rugby. Împlinirea
profesională și sportivă pentru el
înseamnă dedicarea propriului timp
și experiențe celor vulnerabili,
aducându-le lumina de dincolo de
întuneric. Știe limpede că tot acest
timp nu-l va putea recupera
vreodată, însă efortul îi va fi
răsplătit cu ceva atât de inefabil,
încât este greu de tradus în cuvinte.
Omul sofisticat al zilelor
noastre, aflat în echilibru precar cu
lumea și sine însuși, se vrea mai
mereu altundeva decât este. Este
uimitor cum fiecare caută să-i fie
bine, dar uită să-l facă. Mereu
neîmpliniți, mereu neîmpăcați cu
sine, mereu cu un picior în alte
locuri, în alte realități, cu precădere
virtuale.
Claudian e tot ce nu e omul
contemporan. Nu are dileme, nu se
vrea în altă parte decât e, nu are
niciun regret în ceea ce privește
timpul dedicat copiilor. Dacă ar
trebui să aleagă din nou, ar alege
cu drag aceeași cale. A înțeles că o
cale cu adevărat bună, nu se
clădește ușor. Ușor – poate oricine.
A consemnat,
Alexandra DUMITRICĂ
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APARI ȚII EDITORIALE
La Editura „C.R.L.R.” din București, cu sprijinul
financiar al Comunității Rușilor Lipoveni din
România, este în curs de apariție volumul
„Tragedia schismei ruse. Reforma patriarhului
Nikon și începuturile staroverilor”, ediția a II-a,
revizuită și adăugită”, autor: dr. Alexandr Varona
(tehnoredactare și copertă de Valentin Filat).
Redăm pe paginile următoare Prefața la ediția I a
lucrării amintite, semnată de către regretatul prof.
univ. dr. Ivan Evseev de la Universitatea de Vest
din Timișoara, publicată în „Zorile” nr. 10/2002.
Cei interesați de achiziționarea cărții pot lua
legătura cu secretariatul CRLR, începând cu
sfârșitul lunii ianuarie 2021.

TRAGEDIA SCHISMEI RUSE
Ivan EVSEEV

P

e autorul cărții „Tragedia

schismei ruse. Reforma
patriarhului Nikon și
începuturile staroverilor” l-am

cunoscut în primăvara anului 1992.
La Tulcea, în clădirea impunătoare
a renumitului Liceu „Spiru Haret”
de pe strada Monumentului se
desfășurau lucrările celei de a II-a
Conferințe Naționale a Comunității
Rușilor Lipoveni din România. În
una din pauzele dintre ședințe, s-a
apropiat de mine un tânăr cu o
privire deschisă, nu prea înalt, dar
bine legat, cu părul blond și cu un
zâmbet prietenos, spunându-mi:
„Domnule profesor, sunt Sașa
Varona, fiul lui Petru Varona, care
v-a fost coleg la Școala
Pedagogică cu limba de predare
rusă din București. Tata mi-a vorbit
adesea despre dumneavoastră, de
aceea, am ținut mult să vă
cunosc!”.
Tânărul mi-a plăcut, prin
firescul comportării, printr-un gen
de blândețe pe care o emană
întreaga sa ființă. Mi-a făcut
plăcere această întâlnire și pentru
faptul că Sașa se număra printre
puținii tineri delegați la acea
conferință, ca, de altfel, și la alte
manifestări ale Comunității.
Am aflat, din acea discuție, că
fostul meu coleg de școală, Varona
Petru din Jurilovca a murit, iar fiul
lui este student la Facultatea de
Drept din București. Știu că i-am
spus viitorului jurist că mă bucură
faptul că la această conferință
întâlnesc mulți dintre foștii mei
colegi de la „pedagogica” din
București.
Această primă școală cu predare
în limba maternă a dat întâia mare
promoție de intelectuali din rândul
rușilor lipoveni din România. Nu

întâmplător, în frigurosul ianuarie
ce a urmat zilelor fierbinți din
decembrie 1989, câțiva dintre ei sau încumetat să pună bazele primei
organizații etnice a rușilor lipoveni
din România: C.R.L.R. I-am mai
spus tânărului meu interlocutor, că
sunt încântat de faptul că fiii și
fiicele colegilor mei de școală se
angajează în activitatea
Comunității. Într-o bună zi, ei vor
fi aceia care vor lua pe umerii lor
sarcina dificilă a propășirii
intelectuale și sociale a etniei
rușilor ortodocși de rit vechi din
România.
Cel puțin în privința lui Sașa
Varona nu m-am înșelat. În toți
acești ani, în care tânărul meu
prieten și-a urmat studiile de drept,
completându-le apoi cu o facultate
de istorie, urmată de un masterat la
această disciplină, dânsul a fost
mereu în centrul acțiunilor
Comunității. A publicat
documentate articole și studii de
istorie a rușilor lipoveni în „Zorile”
și în „Kitej-grad”, a susținut
interesante comunicări științifice la
sesiunile naționale și
internaționale, organizate de
Comunitatea noastră, a elaborat
studii și a redactat memorii
justificative pentru înființarea unui
centru științific de studiere a
istoriei și culturii rușilor lipoveni.
Îmi aduc aminte cu mare
plăcere de una din vizitele lui Sașa
la Timișoara, când tânărul și
proaspătul consilier juridic la
Ministerul Apărării Naționale, în
uniforma lui strălucitoare de ofițerjurist, a sunat la ușa apartamentului
meu. A rămas până a doua zi,
deoarece până la o oră târzie de
noapte, am discutat despre treburile
Comunității, despre istoria și
religia neamului nostru. Țin minte
că, la despărțire, i-am spus: „Nu
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știu, dragă Sașa, dacă din tine va
ieși un mare jurist. Pentru asta ești
prea bun la suflet și prea blând.
Sunt sigur însă că, în persoana ta,
rușii lipoveni din România vor
avea primul și adevăratul lor
istoric!”.
Se pare că nu m-am înșelat nici
în această privință. Căci iată, în
vara anului 2001, am primit prin
poștă manuscrisul dactilografiat al
primei sale cărți, Tragedia
schismei ruse – o documentată
istorie a reformei Bisericii Ruse,
inițiată în secolul al XVII-lea de
patriarhul Nikon și susținută prin
mijloacele cele mai coercitive și
cele mai crude de către țarul
întregii Rusii Alexei Mihailovici
Romanov.
Această nefericită inițiativă a
avut urmări catastrofale în
destinele social-istorice ale
poporului rus. După cum spunea
filozoful rus Nikolai Berdiaev,
rădăcinile Revoluției bolșevice din
1917 trebuie căutate în raskol schisma petrecută în Rusia
secolului al XVII-lea, când cea mai
bună și cea mai viabilă parte a
populației ruse s-a opus
guvernanților laici și religioși, iar
acest „divorț” istoric va fi perpetuat
în scrierile și în atitudinile de
opoziție ale intelectualității legate
de popor, timp de câteva secole.
Cartea este destinată, în primul
rând, rușilor lipoveni din România,
urmașii staroverilor care s-au opus
reformei nikoniene și au emigrat
din zonele centrale și sudice ale
Rusiei spre periferia marelui
imperiu, stabilindu-se, în cele din
urmă, pe teritoriul Moldovei,
Valahiei și mai ales în Dobrogea de
Nord, stăpânită în acele vremuri de
turci. Problema raskolului pentru
rușii staroveri (ortodocși de rit
vechi) din România este una
esențială. Ea semnifică începutul
acestei comunități etno-religioase,
definește reperele ei istorice, caracteristicile doctrinare și
principiile morale care au
menținut-o de-a lungul timpului.
Nu ne îndoim de faptul că
lucrarea tânărului nostru istoric va
fi citită cu interes și de lectorul
român, deoarece ea vine să prezinte
o imagine a schismei ruse total
diferită decât cea obișnuită. În
relativ puținele studii românești,
dedicate acestei probleme, se fac
resimțite etichetele și stereotipurile
impuse de mai bine de un secol și
jumătate de către istoricii Bisericii
oficiale ruse, care vedeau în
mișcarea staroverilor doar o

schismă a dogmaticilor și a
conservatorilor obtuzi, uitând că
tocmai staroverii au fost mari
râvnitori ai culturii, iubitori de
carte și învățătură și că din rândul
lor s-au ridicat cei mai vestiți
scriitori ai secolului al XVII-lea,
precum protopopul Avvakum, cei
mai întreprinzători capitaliști,
aidoma lui Savva Morozov, și cei
mai renumiți mecenați, cum au fost
frații Tretiakov.
După destrămarea imperiului
sovietic și după căderea
comunismului bolșevic, problema
raskolului a devenit un subiect de
mare interes atât pentru cercetătorii
ruși, cât și pentru cei din Occident,
datorită amploarei acestui fenomen
și implicațiilor sale istorice pe
termen lung.
Cred că nu greșesc prea mult
afirmând că lucrarea de față este
prima din încercările românești
care caută să dezlege încâlcitul nod
al motivelor, al condițiilor și
împrejurărilor care au generat
reforma lui Nikon și să prezinte
fenomenul mișcării religioase a
adepților ritului ortodox vechi
dintr-o amplă perspectivă
culturologică.
Autorul se dovedește a fi un bun
cunoscător nu numai al aspectelor
strict religioase (dogmatice și
liturgice) ale reformei, ci și al
laturilor social-politice și filozofice
ale acestui fenomen. De aceea,
cartea lui Alexandr Varona se
constituie într-un valoros
instrument de lucru pentru cei care
vor dori să studieze problemele
istoriei Bisericii Ruse.
Documentarea temeinică a
autorului, valorificarea izvoarelor
istoriei raskolului, publicate sau
culese din arhive, interpretarea lor
într-o manieră sobră și imparțială,
însă nu una rece și indiferentă, fac
din Tragedia schismei ruse o carte
de mare interes public, iar pentru
cei mai puțin familiarizați cu
problematica analizată, poate
reprezenta un moment de impact
cognitiv.
Complexitatea fenomenului nu-l
sperie pe tânărul autor. Dimpotrivă,
îl determină să cerceteze atent și cu
multă râvnă fiecare detaliu, fiecare
element menit să contribuie la
clarificarea unor momente
controversate ale istoriei schismei
ruse. În același timp, cartea de față
propune o reinterpretare a unor
evenimente tragice, dar nu pentru a
justifica o anumită concepție
asupra raskolului sau o
teorie mai mult sau mai
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puțin modernă. Reinterpretarea privește
în special cauzele și motivațiile reformei
patriarhului Nikon, rolul diferiților actori
ai evenimentelor și cristalizarea mișcării
protestatarilor, denumită pe nedrept
„schismatică”.
Adepții acesteia au apărat principiile
și formele tradiționale moștenite de
Biserica Rusă încă de la creștinarea
oficială a Rusiei, săvârșită de marele
cneaz al Kievului Vladimir cel Mare, la
sfârșitul secolului al X-lea; ei nu s-au
separat cu de la sine putere de Biserica
oficială. Ei au fost excomunicați,
anatemizați și demonizați de
reprezentanții acesteia din urmă.
Analiza istorică a vieții religioase
rusești din prima jumătate a secolului al
XVII-lea și formularea ideii continuității
între mișcările autentic reformatoare
pentru ortodoxia rusă din perioada
prenikoniană și pozițiile adversarilor
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In memoriam prof. univ. dr. Andrei IVANOV
(16 iulie 1937 - 16 februarie 2005)

I-am fost studentă, iubită, soție, mamă și soră.
I-am dăruit copilul vieții noastre.
I-am fost alături în redactarea propriilor cărți.
I-am dedicat poezii și proze în toate cărțile mele.
Am tradus împreună din literatura rusă și sovietică.
Dar ca să redactez o carte despre EL, CEL CARE NU MAI E,
DAR VA RĂMÂNE,
înseamnă neștiută de ceilalți durere și împărtășit omagiu.
Passionaria

POZA
Nimic n-o să umple golul
cărților date în stânga și-n dreapta,
hainelor date în stânga și-n dreapta,
nesfârșitelor hospodi pomilui din biserica
mică...
Te-ai logodit cu Moartea
sub ochii mei plânși,
ți-a sorbit sufletul ca pe-o licoare;
v-ați schimbat inelele
și-ați dansat până la sufocare...
Ai plecat, cum îți place ție, pe ploaie,
în semn că nici atunci
nu ți-au fost străine
noroaiele acestei lumi,
blestematele ei noroaie.
Coperta ediției din 2002.

schimbărilor inițiate de Nikon reprezintă
punctul forte al cărții, carte pe care orice
rus lipovean, conștient de originea sa
etnică și confesională, ar trebui s-o
studieze cu mare atenție.
Sigur, ar mai fi multe de spus despre
prima lucrare, cu adevărat științifică,
privind schisma rusă și geneza
fenomenului starover (al ritului vechi)
scrisă de un rus lipovean, las însă
cititorului plăcerea de a descoperi acele
probleme și idei incitante pe care le-am
atins abia în rândurile de față și pe care,
sunt sigur, iubitorii de istorie autentică le
vor aprecia cum se cuvine.
Aștept de la istoricul Sașa Varona
urmarea acestei cărți, un nou opis
științific, care ne va prezenta, cu talent și
cu multă erudiție, momentele în care
strămoșii noștri s-au așezat pe teritoriul
românesc, încercând să-și creeze un
destin istoric propriu în noua lor patrie.
(Material apărut în
„Zorile”, nr. 10/2002)

Așa cum trăim din reclame,
căci altceva mâncăm și bem,
o poză de-a ta îmi va ține de foame,
de sete, de dragoste, de singurătate...
O poză - asta rămâne din toate!
Așadar îi promit pozei tale,
candelei cu văpaia sprințară:
voi îngriji casa de la țară,
îmi voi căptuși auzul cu clopote,
voi bea cu bărboșii tăi un pahar,
voi mânca borșul de pește...
Dar totul va fi în zadar:
cum m-aș putea bucura
dacă făptura ta îmi lipsește?
Vecinaia pamiati e-o născocire
ca bieții părăsiți să nu înnebunească,
o metaforă creștinească
pentru cei rămași ca mine
cu sufletul, cu trupul, cu casa pustie...
De ce m-ai lăsat pe mâna singurătății,
moartea cea vie?
(„Zorile”, nr. 3/2005)

Andrei Ivanov și Passionaria Stoicescu Ivanov
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Mirificul oraș
B R Ă I LA
Leonte IVANOV

A

șezat pe malul stâng al Dunării, orașul
este menționat într-o descriere
geografică spaniolă și în hărți catalane
din prima jumătate a veacului al XIV-lea, iar
intern, în 1368, de Vladislav I, voievodul Țării
Românești, într-un privilegiu de comerț acordat
negustorilor din Brașov. Vreme de 285 de ani,
orașul-port Brăila a stat sub ocupație turcească.
Cucerirea lui s-a produs în urma luptelor purtate
între iunie 1539 și octombrie 1540. Ocupându-l,
turcul „a început a face cetate de zid” și l-a numit
„în spiritu limbii lui”, Ibrail. Sub acest nume va
fi întâlnit în mai toate documentele, până târziu,
către mijlocul veacului al XIX-lea. În urma
Războiului ruso-turc din anii 1828-1829, la care
a luat parte și împăratul Rusiei, Nicolae I, Brăila
reintră în stăpânirea Țării Românești1. Asediul
asupra cetății a durat trei luni și a fost coordonat
de Marele Cneaz Mihail Pavlovici, fratele
împăratului rus2. După Pacea de la Adrianopol, ca
urmare a libertății comerțului pe Dunăre, orașul
înflorește, se extinde și se modernizează.
Conform tratatului în cauză, cetățile din stânga
Dunării (Brăila, Giurgiu și Turnu Măgurele)
urmau a fi retrocedate Țării Românești, granița
sudică cu Imperiul otoman fiind fixată pe linia de
maximă adâncime a Dunării. Demilitarizarea
graniței, reorganizarea teritorială a zonei și
trasarea noului plan al orașului vor mai dura
câțiva ani. Libertatea comerțului pe Dunăre și
mare3, pescuitul și, mai cu seamă, atragerea, prin
dispoziția Obșteștii Adunări, de coloniști români
și străini pe domeniul fostei raiale a făcut ca
Brăila să se dezvolte într-un ritm accelerat. Era
perioada Regulamentelor Organice, a cârmuirii
celor două Divane de către guvernatori numiți de
Curtea din Sankt-Petersburg4, a poverilor
suportate de locuitori din pricina prezenței
trupelor străine5, a epidemiei de holeră și ciumă,
ce continua să facă ravagii în rândul populației6,
dar și epoca unor profunde schimbări, stimulate
1

După Pacea de la Adrianopol, din 1829. În tot acest
interval de aproape trei secole, o singură dată a fost Brăila
eliberată, e drept, pentru scurt timp, de sub turci, și anume
în 1595, de către Mihai Viteazul.
2
Partea rusă pierde în acest asalt sângeros circa 2.251 de
soldați, 100 ofițeri inferiori, 18 ofițeri superiori și 4 generali.
A se vedea C.G. Demetriade, Asediul din 1828 a Cetății
Brăila, „Analele Brăilei”, I, 1929, p. 44.
3
Garantată în urma Convenției de la Akkerman din 1826.
4
Unul dintre ei, Jeltuhin, e înfierat de Ion Ghica într-una
din Scrisorile sale către Vasile Alecsandri.
5
Trupele țariste vor rămâne în Principate până în 1856.
6
Epidemiei îi va veni de hac, prin instituirea carantinei,
generalul Pavel Kiseleff, al cărui rol în reformele de atunci
a fost esențial.
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de privilegiile comerciale ale Moldovei și
Munteniei, de crearea unei flote autohtone, de
dezvoltarea porturilor la Dunăre. În acest interval
de timp trebuie situată și stabilirea rușilor lipoveni
la Pisc și în Brăila, deși, în număr restrâns, e
foarte posibil ca ei să se fi aflat în zonă și înainte
de conflictul militar ruso-turc din anii 1828-297.
O confirmare a acestei presupuneri o culegem din
cartea istoricului Constantin C. Giurescu, care
menționează că, în urma unor ciocniri între pașii
de la Dunăre, „vreo 600 de cazaci sectanți, care,
părăsind Ucraina, se așezaseră ca supuși ai
sultanului în preajma Dunării, sunt siliți să-și lase
noile locuințe și să se retragă la marginile Brăilei;
îi constatăm aci în noiembrie 1806”8. Pe lângă
cazaci, mai fuseseră semnalați și lipoveni în raia,
iar eliberarea Brăilei a generat mișcări ale acestor
mici grupuri către fosta cetate.
„La Brăila”, menționa un fiu al urbei,
strămutat în Ardeal9, „pe rușii credincioși de rit
vechi îi putem întâlni în două locuri: în mahalaua
rusească, cum o numește genialul scriitor
brăilean Panait Istrati, și în cartierul Pisc...
Mahalaua rusească mai este numită și
Comorofca, de la cuvântul rusesc komar, în
traducere țânțar”10. În tradiția locului, primii
locuitori din Pisc „au venit din ținuturile sudice
ale Rusiei și Basarabiei”, traversând terenurile
mlăștinoase dintre râurile Prut și Siret. Pentru a
se stabili în zonă, staroverii „au fost nevoiți să
prelucreze pământul și terenurile mocirloase
existente. Ceea ce i-a atras în mod deosebit a fost
Dunărea, care, până în anii ’70 ai secolului XX,
se întindea până în partea nordică a satului și le
oferea locuitorilor posibilitatea de a trăi din
pescuit”11.
Pe lipoveni, în Pisc și Comorofca, i-a găsit, la
începutul secolului al XX-lea, și Nicolae Iorga,
pornit pe întinsele șleahuri ale țării. În Brăila,
notează istoricul, „lipovenii au o stradă a lor,
deasupra căreia se văd turnurile văpsite-n galben,
în verde, în roș, ca niște pene de porumbel, ale
bisericii lor schismatice”. Erau lucrători în port,
7

Ioan Munteanu menționează în lucrarea citată mai sus
că „Piscu sau Satul lipovenesc a fost înființat prin 1832 de
rușii rămași în Brăila după războiul din 1828 și de alți ruși
așezați mai înainte. Se zice că cel dintâi locuitor [din Pisc,
n. n.] ar fi fost un anume Vasile Busurcă” (p. 200).
8
C.C. Giurescu, Istoricul orașului Brăila, București,
1968, p.132. A se vedea și Procop Chirilov, Aspecte din
trecutul zbuciumat al rușilor lipoveni din Brăila, în
„Zorile”, nr. 8/1998, p. 9.
9
Este vorba de Procop Chirilov, conf. univ. dr. la Universitatea Babeș-Bolyai, Catedra de Limbi și literaturi slave.
10
Procop Chirilov, Aspecte din trecutul zbuciumat al
rușilor lipoveni din Brăila, în „Zorile”, 9/1998, p. 9. Pe
strada Comorofca, la nr. 205, a locuit Panait Istrati.
11
Doina Chirilov.
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mici comercianți, dar mai ales pescari iscusiți, ce-i
concurau, „la Dunărea bogată-n daruri”, pe
pescarii autohtoni și „hrăneau hala peștelui”12.
Pagini frumoase le dedică Iorga și „lipovenilor
din marginea Brăilei”, adică locuitorilor din satul
Piscul, „cu bisericuța lui nouă”, cu străzile largi
și cu specificul său, cu totul deosebit de ceea ce
văzuse călătorul până atunci. „Casele curățele, cu
fereștile mari, îngrijit spălate”, curțile „pline de
coșare, de poieți”, „cu îngrijire închise”, îi atrag
atenția istoricului, ca și vestimentația rusească a
acestor „țărani neobișnuiți”, bărbile „negre, roșii,
albe, de care nu s-a atins niciodată pieptenele”,
iar pe alocuri, câte un chip cu trăsături
mongoloide. „Sunt lipovenii noștri, starovierții,
ortodocșii credinței celei vechi”, conchide Iorga,
iar pronumele posesiv „noștri”, cald și familiar,
vorbește de simpatia de care se bucura acest mic
grup minoritar în ochii observatorului, și, foarte
probabil, și în cei ai românilor. „Unii sunt
popovți, cu popi, și marea lor biserică, încununată
cu două turnuri, dintre care unul cu trepte de
pagodă, domină cele câteva străzi acoperite cu
zăpadă și gheață. Celor „fără popi”, bespopovți,
li se zice și barabulnici”13. Trecerea pragului casei
unuia dintre gospodarii înstăriți din Pisc, Ivan
Andreev, e prilej pentru vizitator de noi constatări
admirative: „buna rânduială, cu care s-ar putea
mândri și un țăran german din cele mai bune
ținuturi”, odăile „largi, luminoase”, bucătăria,
baia de abur, amintirile din Rusia, dintre care „un
baston admirabil lucrat în stil caucazian”, dar mai
cu seamă icoanele, „culese din toate părțile rusești
și aparținând la toate epocile”. „Originale din
secolul al XVII-lea lângă copii ale vestitelor
modele din Kiev și mai ales Moscova”, „și ce
îngrijire iubitoare, ce nesfârșită jertfă pentru a le
acoperi și încărca”. „Dulapul cuprinde o
adevărată bibliotecă de anticvar. Cărți anterioare
lui Petru cel Mare. Splendide vechi legături de
piele sculptată, încuietori de alamă înflorită. Teai crede într-o cameră din departamentul de
manuscripte al unui depozit admirabil îngrijit. Și
aceleași cărți zac și pe toate mesele”14, nu
încetează să se minuneze istoricul Iorga. De
altminteri, cu această apologie a grijii și iubirii ce
o arată lipovenii cărții și „cetitului” se încheie
însemnările lui Iorga despre enclava staroveră din
marele oraș cosmopolit:
„Să cetească, aceasta e norma vieții lor.
Nicăieri cartea nu e mai scumpă tuturor sufletelor
decât aici. Orice vechiu volum masiv închide
adevărul etern cu care necontenit trebuie păstrat
contactul.
Și cartea ține sufletele blânde și bune...”15.
Dar, până să pătrundem pe străzile largi,
aliniate ale satului Pisc, să spunem câteva cuvinte
despre familia negustorului Gheorghe Borisovici
Andreev (1833-1915), mai cunoscut drept Igor
Borisovici, al cărui fiu, Ivan, fusese,
după cum s-a văzut mai sus, gazda
12
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N. Iorga, România cum era până la 1918, vol. I,
București, 1972, p. 409.
13
Idem, p. 413.
14
Idem, p. 214-215.
15
Aceleași însemnări ale lui Iorga despre lipovenii din
Brăila sunt comentate de Vitalie Teodoru într-un articol din
„Zorile”, nr. 2 (115)/2002, p. 17. Cei interesați pot consulta
și alte surse privitoare la acest oraș riveran și, implicit, la
locuitorii săi: Ghidul municipiului Brăila. Brăila, 1928; Nae
A. Vasilescu, Brăila. Schițe, documente și însemnări din
orașul și județul Brăila. 1828-1929, Brăila, 1929; Semilian
(S.), Contribuția Brăilei în cultura românească și străină,
Brăila, 1933; Buznea George, Sotir Constantinescu, Brăila
prin veacuri și în zilele noastre. Contribuțiuni monografice
la viitoarea istorie a Brăilei, Brăila, 1937. Tot astfel, despre
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istoricului Nicolae Iorga. Originar din Târgu
Frumos, se mutase încă din copilărie în cătunul
Piscul, unde, cu timpul, ajunge să strângă un
capital însemnat. Spirit cucernic și cu dare de
mână, s-a implicat în susținerea celor nevoiași, în
păstrarea credinței și a obiceiurilor rușilor
staroveri. Împreună cu fiul său Ivan, va construi
o mică biserică pentru familia sa și va finanța
construirea și împodobirea alteia, în amintirea
unui alt copil, dispărut înainte de vreme. Sătenii
îl respectau și-l iubeau, dovadă acest fragment,
extras dintr-o scrisoare, din păcate nedatată,
adresară Președintelui Tribunalului Brăila:
„Subsemnații, locuitori și proprietari din cătunul
Piscu, comuna Islaz, județul Brăila, declarăm că
[îl] cunoaștem pe Gheorghe B. Andrei16, ca fiind
un om foarte onest și cu multă greutate în
comună; știm că el din banii săi proprii a clădit în
acest cătun o biserică cu hramul Ovidenia, de care
îngrijește tot el personal, fapt ce puțini oameni se
mai găsesc azi să o facă... E un om care a făcut și
face numai bine, fără a trage vreun profit
personal”.
Fiul acestuia, Ivan Andreev, a fost o vreme
pescar, după care a îmbrățișat meseria tatălui,
ajungând la rându-i unul din negustorii înstăriți ai
Piscului. Va sfârși însă tragic, după cum rezultă
dintr-o fotografie din 1953, în urma unei răni
pricinuite de cuțit17. Slujba de înmormântare a
fost oficiată de mitropolitul Tihon Kacealkin.
PISC (SATUL LIPOVENESC)/HUTOR

L

ocalitatea e numită astfel datorită
amplasării ei în partea cea mai înaltă a
orașului Brăila. Lipovenii îi spun Hutor,
pe românește „cătun”. Stabilirea lor aici se
produce în 1828, în contextul acelor mișcări de
populație amintite mai sus, generate de eliberarea
Brăilei. Harta rusă din 1835 atestă satul Piscul
Brăilii, cu 5-20 curți. În decurs de numai șase
decenii, populația așezării va ajunge la „410
familii și 1.602 suflete”18, creștere care nu se
poate explica doar prin sporul natural de
populație, ci și prin noi migrări ale rușilor
lipoveni sau ale cazacilor staroveri către Pisc.
Ocupațiile principale ale locuitorilor – pescuitul
și negoțul ambulant cu pește – nu puteau asigura
familiilor o anume bunăstare materială, de aceea,
multă vreme, sărăcia a făcut casă bună cu „acești
nevoiași, care n-au nici ce mânca în aceste
vremuri grele”, după cum consemnează, în 1937,
un memoriu al Primăriei Pisc către Prefectură19.
Memoriul specifică și cauzele acestei sărăcii:
„Locuitorii acestei comune, fiind comercianți
ambulanți, pescari, vânători și bostangii, lipsesc
din comună aproape 9 luni pe an, timp în care
sunt ajutați de fiii lor mai mari. Situația lor
materială este așa de deplorabilă, încât sunt în
imposibilitate aproape să procure hrana zilnică
16

Desigur, Andreev.
17
Asasinul de etnie romă intenționa să-l jefuiască.
18
I. Delescu, B. Demetrescu-Oprea, N.T. Vâlcu,
Dicționarul geografic al județului Brăila, București, 1894,
p. 180.
19
Apud Ioan Munteanu, La început a fost Islazul... Istoria
cartierelor Brăilei, Brăila , 2011, p. 185-186.
20
Statistica din 1939, menționa în Pisc 2.104 persoane de
etnie ruso-lipoveană.
21
Al cărei mecanism era pus în mișcare prin forța cailor.
22
Cu acest scop.
23
Melchisedec, Lipovenismul..., p. 235.
24
Vasile Mandinescu, n. 1835 la Iași, fiu de preot,
profesor la Seminarul de la Socola, apoi director al
Cancelariei episcopale la Huși, Galați și Roman.
25
BCU Iași. Colecția Manuscrise. Fondul Melchisedec.
26
Poreclă, deși tradiția locului vorbește de un ataman,
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purtare de lanțuri și prin alte chinuri, dictate de
un bigotism grosier27.
Călugării au părăsit acel loc și s-au strămutat
în Turcia28, au rămas doar 28 de femei, „numite
monachițe”. Și capela acelei sihăstrii s-a stricat,
drept care călugărițele „merg de se roagă la
rogatoriul hatnicilor din Pisc”.
LĂCAȘE DE CULT29
atul Pisc, astăzi cartier al Brăilei, se poate
mândri și cu numărul mare de biserici ce
veghează la buna rânduială a vieții credincioșilor.
Cele vechi, din bârne, s-au risipit ori s-au refăcut,
cele noi, din cărămidă și piatră, își înalță semeț
cupolele deasupra șirurilor lungi de case. Fiecare
biserică își are povestea ei, pe care încercăm s-o
reconstituim cu toată precaritatea documentelor.
● Biserica Mare, cu hramul Nașterea
Maicii Domnului (21 septembrie), fostă
Ovidenia.

S

Pisc (Hutor), Brăila.
pentru familiile lor destul de numeroase, la unii
sunt câte 10-12 suflete în casă, așa că sunt forțați
a-și trimite copiii la muncă prin oraș...”20. În Pisc,
nu locuiau la acea dată doar lipoveni, dar, cu
siguranță, starea materială precară caracteriza și
o bună parte din familiile lor.
La 1869, anul anchetei întreprinse de
Melchisedec, în cătunul Pisc, „alipit de comuna
Islazul, în partea Brăilei despre nord, trăiau numai
lipoveni, dintre care circa 300 de familii
aparțineau orientării popiste: „Lor le aparține
biserica cea mare din sat. Aproape de biserică este
o casă, numită schit, unde locuiesc șase
călugărițe. Schitul acesta este improvizat dintr-o
moară de cai21, dăruită spre acest finit22 de
pietatea lipovenească. Călugărițele ascultă
serviciul divin la biserica satului23.
Într-o scrisoare adresată de Melchisedec
secretarului său, Vasile Mandinescu24, pe 2
decembrie 1869, episcopul menționează sursa
informațiilor sale și cere date suplimentare:
„De la protoiereul din Brăila am primit
relațiunile despre Lipoveni, dar nefiind complete,
i-am cerut și cele ce lipseau”25.
Interesante sunt și informațiile privitoare la
cealaltă orientare, nepopistă, existentă în cătun:
„În satul Pisc mai sunt încă vreo 300 de familii
de secta nepopistă, porecliți barabulnici26. Aceștia
sunt desbinați în două grupe, poate tot din cauza
știutei certe despre căsătorie. Grupul cel mare este
al barabulnicilor. Ei își au biserica lor aproape de
a popiștilor; numără peste 200 de familii. Grupul
cel mic se poreclește de ceilalți hatniki, pentru că,
neavând biserică, își fac cultul lor într-o hată
(casă țărănească).
Sectanții aceștia din urmă își au încă și un
schit sau sihăstrie, în niște caverne săpate sub
dealul pe care e situat cătunul Pisc, la unghiul
despre Seret și Dunăre. Acolo, până nu demult,
locuiau bărbați și femei, sub numire de monahi și
monahe; aveau și o capelă, unde se adunau la
rugăciune; numărul bărbaților era până la 50, și
unii din ei se mortificau pentru mântuirea
sufletului până a-și produce rane pe corp prin

A fost ridicată între anii 1978-1979; din aprilie
2014, servește drept reședință pentru Mitropolia
Ortodoxă de Rit Vechi. Aparține orientării „cu
preot” și este cea mai mare din cartier. Actualii
preoți slujitori sunt protoiereul Averkie (Averian
Andreiov) și iereul Aleksandr (Alexandru
Costilov). Până la ei, au slujit preoții Dimitrie,
Simion, Ioan (ulterior, mitropolitul Ioasaf),
Martinian.
● Înaintea actualului lăcaș, pe același loc, se
înălța Biserica cu hramul Intrarea Maicii
Domnului în Biserică (Ovidenia), prăznuit pe
4 decembrie. Construcția acesteia s-a finalizat în
185630 și a fost sfințită în anul de la Facerea Lumii
7265 (1857 de la Hristos), pe 8 iunie, după cum
reiese de pe crucea de stejar îngropată cu acest
prilej, găsită sub pristol31. Slujba solemnă a fost
oficiată de mitropolitul de Fântâna Albă, Kirill, și
de un sobor de preoți32; caimacan al Țării
Românești fiind Alexandru Dimitrie Ghica33. Un
incendiu a distrus-o în 192334, salvându-se doar o
mică parte din icoane. Cea mai mare parte a
acestora, iconostasul, odoarele bisericești s-au
mistuit în flăcări.

Barabulea.
27
Melchisedec, op. cit., p. 235. S-ar înțelege, din relatarea
consemnată de episcop, că în acele peșteri ar fi locuit
membrii unei secte ce practica autoflagelarea, posibil hlâști.
28
În Asia Mică.
29
O bună parte din informațiile despre lăcașurile de cult
din cartierul Pisc ni le-a oferit I.I., căruia dorim să-i
mulțumim în mod deosebit. Alte amănunte despre Pisc pot
fi găsite în cartea lui Pavel Tudose, Rușii lipoveni din
România - istorie și actualitate, București, 2015, p. 378-398.
30
Pe fondul întemeierii Mitropoliei de la Fântâna Albă
(1846) și a refacerii ierarhiei bisericești în trei trepte.
31
Григоре Штефан, Краткая монография
старообрядцев с ссылкой на проживающих в г. Брэила/
Grigore Ștefan, Scurtă monografie a ortodocșilor de rit
vechi, cu trimitere la cei ce trăiesc în or. Brăila, în „Zorile”,
nr. 3 (80)/1999, p. 7. De altminteri, și acest lăcaș de cult, ca

și cel al lipovenilor nepopiști (v. infra) s-a construit pe
fondul întemeierii Mitropoliei de la Fântâna Albă și al
posibilității de a putea dispune de preoți hirotonisiți în acest
centru mitropolitan.
32
„Введенская (большого прихода) церковь была
освящена самимъ Кирилломъ, митрополитомъ
Белокриницкимъ, въ 1856 г., 8 июня. При пожаре,
сгорела до стенъ въ 1923 г., 11 июня. Въ 1979 г., была
построена новая церковь, с храмомъ Рожество
Пресвятой Девы Марии Богородицы”.
33
Григоре Штефан, Краткая монография
старообрядцев с ссылкой на проживающих в г.
Брэила/Scurtă monografie a ortodocșilor de rit vechi, cu
trimitere la cei ce locuiesc în orașul Brăila, în „Zorile”, nr.
3 (80)/1999, p. 7.
34
Nae A. Vasilescu, Orașul și județul Brăila odinioară și
astăzi. Schițe istorice și administrative, Brăila, 1906.
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● Imediat după aceasta, în 1924, s-a purces la
înălțarea, în aceeași curte, a unui nou locaș de
cult, cu hramul Sfântul Nicolae „de vară”
(Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae
din Mira Lichiei în orașul Bari), prăznuit pe 22
mai. Aici s-au ținut slujbele până la construirea
Bisericii Nașterea Maicii Domnului, iar în prezent
se oficiază serviciul divin pe timp de iarnă.
Se cuvine menționat, de asemenea, că primul
locaș de cult din Pisc, anterior Bisericii Ovidenia,
fusese o biserică din bârne, înălțată prin efortul
celor dintâi familii de staroveri stabilite aici, și în
care au slujit preoți trecuți în sânul Ortodoxiei de
Rit vechi de la Biserica nikoniană.
● Biserica mică sau Ovidenia (Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului)35, cunoscută și ca
Igorievskaia sau a Kalantaevilor36 (parohia lui
Igor Borisovici Andreev sau a „kalantaevilor”).
Se prăznuiește pe 4 decembrie. Preot paroh
Ignat Lazăr.
A fost construită între anii 1901-1904, pe
cheltuiala negustorului Igor Borisovici Andreev
și a fost sfințită de episcopul Kirill al Odesei și al
Bălților (din gruparea neokrujnicilor), pe 25 mai
1905. Primul ei preot paroh a fost protoiereul
Manuil37, i-au urmat Macarie și Luca. A aparținut,
așadar, staroverilor neokrujnici, fracțiune a
ortodocșilor de rit vechi care n-a acceptat
Circulara arhipăstorilor ruși ai ierarhiei de la
Fântâna Albă (1862)38. Ulterior, aceștia au fost
porecliți kalantaevi sau kalantaevțî, de la numele
unui provocator moscovit, Kalantaev39, dispărut
în anii Primului Război Mondial.
Ierarhul care i-a unit pe staroverii din grupul
„Kalantaev” cu ceilalți staroveri ai orientării „cu
preoți” a fost episcopul Innochentie40, înainte de
a fi uns mitropolit (până în 1920).
● Pe la mijlocul secolului al XIX-lea se
constituia în Pisc o nouă parohie, a neokrujnicilor,
și se ridica o nouă biserică („de curte”), pe terenul
și pe cheltuiala lui Igor Borisovici; locașul de cult,
bogat împodobit cu odoare și icoane aduse din
Rusia41, ținea de ierarhia de Fântâna Albă și
trebuia să servească drept loc de rugăciune pentru
cei din familia Andreev, dar și pentru alți
35

Până în 1923, în Pisc au existat trei lăcașuri de cult cu
același hram, Ovidenie: Biserica Mare, de pe locul actualei
catedrale mitropolitane; biserica lui Igor Borisov, înălțată în
1905, și biserica lipovenilor bespopovțî, numită și astăzi
„Ovidenie”, probabil în amintirea primei lor biserici,
distruse de bombardament. Această coincidență a numelui
a pus mari probleme cercetătorilor, fiind dificil de stabilit
la care anume dintre „Ovidenii” se referea un act sau altul.
36
De pe strada G.M. Murgoci.
37
Построенна бысть купцомъ Игоромъ Борисовымъ
въ 1904 г. И освятися епископомъ Кириллой Одесскимъ
и Балтскимъ (неокружникомъ) 25 мая 1905 г. Первый
священникъ неокружникъ былъ протоиерей Мануилъ.
38
Окружное послание Российских архипастырей
Белокриницкой иерархии/Circulara arhipăstorilor din
Rusia ai ierarhiei de la Fântâna Albă. Acest document care
lămurea o serie de probleme ale Bisericii de Rit Vechi în
relația ei cu Biserica dominantă din Rusia și cu orientarea
nepopistă și analiza o serie de scrieri din sfera orientării
nepopiste, aflate în circulație printre staroverii celeilalte
orientări, popiste, a produs o sciziune în rândul ultimilor,
împărțindu-i în adepții circularei (okrujnici), cei mai mulți,
și opozanții acesteia (neokrujnici). De partea ultimilor a
fost, la început, și mitropolitul de Fântâna Albă Kirill, care
a și numit un episcop de Moscova, pe Antonie (Klimov),
drept arhipăstor al fracțiunii în cauză. Văzând proporțiile
dezbinării și dihonia stârnită de pomenita circulară, Soborul
din 13 noiembrie 1865 de la Fântâna Albă, a decretat-o „ca
și cum n-a fost” (яко не бывшим), ceea ce n-a dus și la
împăcarea celor două tabere. Concilierea dintre okrujnici și
neokrujnici se va produce mult mai târziu, abia la începutul
secolului XX (1906-1907), în urma unor soboare ținute la
Moscova și Bender. În unele regiuni din Rusia, segregarea
a continuat până la dispariția fizică a episcopilor fracțiunii
neokrujnicilor.
39
Kalantaev – colonel în armata țaristă, moșier, unul din
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staroveri, ce doreau să treacă în noua parohie.
„Biserica se găsea peste drum de actuala Sfânta
Ovidenie, pe strada lui Igor, astăzi, G.M.
Murgoci, pe locul unde se află casa preotului
Averkie. În biserică se afla un pristol, ce fusese
sfințit în cinstea sărbătorii Acoperământul Maicii
Domnului (Pocroave), de către episcopul Pafnutie
de Moscova, în anul 1805, pe timpul țarului
Alexandru al Moscovei și al întregii Rusii (17771825)”42. În timp, din cauza numărului mic de
enoriași, biserica își pierde importanța și se
degradează. Ca urmare, ea va fi dărâmată cu puțin
înainte de 1950. În acest din urmă an, se
construiește o mică biserică de iarnă, în care se
aduce antimisul bisericii dărâmate; biserica va
avea, prin urmare, același hram, Acoperământul
Maicii Domnului (Pocroave). În 2014, acest
locaș de iarnă va fi refăcut, lărgit și înălțat, și se
va împodobi cu odoare bogate, prin grija
mitropolitului Leontie. La resfințire, lăcașul va
primi un nou antimis, închinat Aducerii Sfintelor
Moaște ale mitropolitului Ambrosie de
Fântâna Albă din Trieste la Brăila, fiind primul
și, deocamdată, singurul așezământ care-l
cinstește pe primul înalt ierarh al Ortodoxiei de
Rit Vechi43.
Toate bisericile pomenite mai sus au aparținut
sau aparțin orientării „cu preot”.
● Biserica cu hramul Acoperământul
Maicii Domnului (Pokrov), prăznuit pe 14
octombrie.
Ține de orientarea staroverilor „fără preot”
(„barabulniki”)44.
Ortodocșii de rit vechi din orientarea „fără
preot” stabiliți în Pisc țin de grupul teodosian
(fedoseevțî). Primul lor locaș de cult, înălțat în
1856, a ars în 1916, în urma unui bombardament45;
în locul acestuia, se va înălța, doi ani mai târziu,
un altul nou, funcțional și astăzi. Nu au preot,
slujbele sunt oficiate de către un ustavșcik. Dintre
dascălii care au slujit de-a lungul timpului în acest
locaș îi amintim pe Haralampie, Sevastian, Tit,
Gavriil; actualmente, biserica este deservită de
ustavșcikul Akim. În Brăila, trăiesc circa 100 de
familii din această orientare.
apropiații guvernatorului Moscovei, în slujba căruia se afla.
În această din urmă calitate, citim în Scurta istorie a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi, a lui Melnikov, l-a vizitat pe
arhiepiscopul starover al Moscovei, Ioann, încercând să bage
zâzanie între acesta și ceilalți prelați ai Bisericii de Rit Vechi,
ceea ce, din fericire, n-a reușit. În momentul în care cele două
fracțiuni ale orientării popiste, okrujnicii și neokrujnicii,
căzuseră la pace și intenționau să se unească, Kalantaev a
trecut de partea ultimilor și a început să facă agitație în rândul
lor pentru a nu se uni. Mai pe scurt, a dus o politică de
dezbinare între staroveri, știind, firește, că forța oricărui grup
stă în unitate, și de atragere a acestora în sânul Bisericii
oficiale ruse. Atitudinea sa nu era diferită de cea a imperiului
pe care-l slujea, promovată încă de pe timpul țarului Nicolae
I și al generalului Pavel Liprandi (1796-1864).
40
Ivan Grigorievici Usov (1870-1942). Pe 8 mai 1941,
Soborul B.O.R.V., întrunit la Iași, îl alege pe episcopul
Innochentie (Usov) mitropolit de Fântâna Albă. În februarie
1942, mitropolitul Innochentie moare și va fi înmormântat
la Pisc.
41
O sumară descriere a acestei biserici familiale o face
Iorga, aflat în vizită la Ivan Andreev, în capitolul La
lipovenii din marginea Brăilei: „… deschidem ușa lăcașului
așa de modest pe dinafară. Dar e, într-adevăr, biserică,
având toate cele de nevoie, până la cărți de slujbă, de aceeași
vechime, și la cărticele de pomelnic… Pretutindeni
strălucirea argintului de pe icoane care sunt o mica avere”.
Ivan Igorievici Andreev, era unul din fiii lui Igor
Borisovici și înălțase lăcașul împreună cu tatăl său.
42
Doina Chirilov, Istoria bisericii Igoreviene din
cartierul brăilean Pisc, în „Zorile”, nr. 7 (167)/2006, p. 5.
„Покровская церковь освятися въ 7313 году, 10 марта,
на память Святаго Мученика Кондрата, при царе
Александре Московскомъ и Всея Руси и при епископе
Московскомъ Пафнутиемъ. (Отъ Рожества Христова
1805 г.)”.
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● Biserica cu hramul Acoperământul Maicii
Domnului46. Situată în Centrul vechi al orașului
Brăila, preot paroh, Vasile Cozma. A servit drept
catedrală mitropolitană din august 1940 și până

p
în aprilie 2014. Au mai slujit aici, ca preoți parohi,p
Kirill, Illarion, Faddei.
Pe un teren donat de către negustorul staroverp
Savva Ivanov Rukavișnikov, s-a ridicat, în 1835,
o biserică din lemn. În locul acesteia, s-a zidit
ulterior (1880) o impunătoare clădire din
cărămidă și piatră, cu hramul Acoperământul
Maicii Domnului. Pe lângă această biserică vor
funcționa două frății47, preocupate de apărarea
credinței, sprijinirea bătrânilor și săracilor,
primirea oaspeților din alte localități, precum și
de răspândirea cărților cu conținut
religios48. Tot aici, teologul rus Fiodor
43
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La Soborul BORV ținut la Brăila în 1996, mitropolitul
Ambrosie a fost trecut în rândul sfinților, fiind prăznuit pe
30 octombrie/12 noiembrie. După cum am mai amintit,
înaltul prelat de Fântâna Albă, Ambrosie, a trecut la cele
veșnice în orașul Celje (Slovenia de astăzi) și a fost
înmormântat în cimitirul grecesc din Trieste (Italia). Slujba
de înmormântare a fost oficiată de mitropolitul Kirill la
mănăstirea din Fântâna Albă. Din Trieste, în anul 2000,
moaștele au fost aduse la Brăila și depuse în Catedrala
Mitropolitană Acoperământul Maicii Domnului din oraș,
unde au rămas până la sfințirea bisericii la care ne referim.
44
Porecla aceasta se datorează obiceiului lipovenilor
bespopovțî de a nu consuma cartofi. Fiind de import, aduși,
cum se știe, din zona Munților Anzi, cartofii erau priviți cu
suspiciune de reprezentanții acestei orientări, care-i
considerau „un produs necurat”, iar cei care consumau acest
produs nu puteau intra în Împărăția lui Dumnezeu. Există
un dram de adevăr aici, deoarece, printre scrierile analizate
și condamnate în Circulara din 1862, figura și un text al
staroverilor nepopiști, intitulat О бульбе или картофеле/
Despre bulb sau cartof, în care era interzis consumul
împricinatului produs, pe motiv „că ar proveni din
rămășițele unui sacerdot păgân”.
Am oferit, într-o notă anterioară, și cealaltă versiune ce
există cu privire la acest supranume.
45
Presupunem că hramul acestui locaș era Intrarea Maicii
Domnului în Biserică (Ovidenia).
46
Strada pe care este situată s-a numit în timp a
Lipovenilor, Biserica Lipovenilor, iar în prezent Theodor
Apostol.
47
„Frăția Cinstitei Cruci” („Братство Честного Креста”),
respectiv „Frăția Acoperământul Maicii Domnului”
(„Братство Покрова Пресвятой Богородице”).
48
Ioan Munteanu, La început a fost Izlazul… Istoria
cartierelor Brăilei: Comorofca, Băligoși, Brăilița, Pisc,
Nedelcu Chercea, Radu Negru, Brăila, 2011, p. 189-190.

Evfimievici Melnikov, la primul său refugiu în
România din 1896, va edita cel dintâi periodic al
rușilor staroveri din România, «Слово правды»/
„Cuvântul adevărului”49; după ce Melnikov va fi
arestat de autoritățile ruse la Ismail, ziarul își
încetează apariția.
În 1940, trupele sovietice ocupă Bucovina, iar
Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi, ce-și avea
reședința la Fântâna Albă, își mută sediul la
Brăila, Biserica Acoperământul Maicii Domnului
devenind catedrală mitropolitană, iar orașul care
o găzduiește centrul spiritual al credincioșilor de
rit vechi de pretutindeni50.
O descriere a arhitecturii în stil neoclasic și
romantic a locașului de cult o face Maria Stoica,
în lucrarea Arhitectura religioasă51:
„Biserica Acoperământul Maicii Domnului
are planul de forma unui dreptunghi, lărgit ușor
în zona naosului pentru a sugera brațele laterale
ale unei cruci marcate in exterior prin rezalit, cu
absida semicirculară și pronaos. Coronamentul
accentuează axul longitudinal printr-o turlă
masivă pe naos, o alta mai mică pe absida și
turnul clopotniță de pe pronaos. Decorația
exterioară aparține repertorului neoclasic și se
compune din pilaștri, ancadramente si cornișă”.
Catedrala, declarată monument istoric în 1996,
a fost restaurată în trei rânduri: în 1947, după
avarierea turlei principale pe timpul marelui
cutremur din 1940, după cutremurul din 1977,
precum și în anii 2008-200952. Toate acestea au
fost însă restaurări parțiale; abia în 1997, preotul
paroh Vasile Cosma a înaintat un proiect către
Comisia Națională a Monumentelor Istorice
pentru renovarea locașului de cult și „refacerea
volumetriei inițiale” (de dinainte de 1940), proiect
aprobat în 2004. S-au făcut, de asemenea, și
restaurări ale picturii interioare (1965).
În această catedrală au fost depuse, inițial,
moaștele mitropolitului Ambrosie de Fântâna
Albă53; Sfânta Liturghie, prilejuită de aducerea și
așezarea moaștelor în pomenitul locaș, a fost
oficiată de către mitropolitul Leontie, duminică,
pe 4 iunie 2000, în catedrala Adormirii Maicii
Domnului.
În curtea acestei catedrale se află mormintele
mitropoliților Tihon (Kacealkin) și Ioasaf (Ivanov).

CARTIERUL „CUȚITARILOR”,
COMOROFCA

B

răila se desprinde greu de trecut. Cei
care-i străbat străzile, centrul vechi, dar
mai cu seamă cartierele mărginașe, trăiesc
impresia că urbea dunăreană încă n-a intrat în
mileniul trei și nici că se grăbește s-o facă. Se
încălzește cu amintirile anilor ei de glorie, cu
statutul de porto-franco, cu faptul că aici se
stabilea prețul cerealelor pentru Europa, cu Piața
Traian, cu străzile pline de lume pestriță, ce
răsunau de strigătele negustorilor turci, evrei,
armeni, ruși, bulgari ori nemți, cu Teatrul Rally,
cu lunga listă de scriitori, muzicieni, artiști ori
oameni de știință pe care i-a dat țării și lumii.
„Sclipea orașul când ieșeau domnițele pe Regală
să se plimbe”, după cum, pe timpul zilei, vuia
portul de forfota hamalilor, a docherilor,
robagiilor și vagabonzilor de tot felul.
Mai era vestit orașul și prin cartierele sale rău
famate, Brăilița, Comorofca, descrise acum un
secol de Panait Istrati54 ori, mai recent, de Fănuș
Neagu, cu aerul lor balcanic, cu vestitul Călin,
„uriașul din Comorofca”, álias Codin din nuvela
omonimă a lui Istrati, cu „banditul” Terente, cu
cârciuma Anghelinei, local devenit casă de
rugăciune a adventiștilor, cu contrabandiști, hoți
de buzunare, prostituate și cu multă, multă
mizerie: mahalale ce musteau de viață, dar și de
suferință. Asemenea Cuțaridei din Groapa lui
Barbu, cu propriile legi și reguli nescrise, cu
încăierările sângeroase între bande, cu istorii
neverosimil de frumoase.
Comorofca își trage numele de la
numeroasele roiuri de țânțari, ce se ridicau de pe
„lacul cărămidăriilor”, aflat odinioară între linia
ferată și docuri55. Țânțarii le provocau
locuitorilor friguri, mizeria și apa proastă îi
îmbolnăvea de holeră. Doar la izbucnirea
vreunei epidemii, autoritățile își aduceau aminte
că acest cartier se află în grila lor.
Întâlneai aici mai cu seamă ruși lipoveni.
Lucrau la cherhana, căci „toată nădejdea le stătea
în Dunăre”, la moară, la fabrica de pâine, la
abator sau în port, ca hamali; astăzi, cei mai
mulți dintre ei sunt șomeri. De aici, din cartierul
devenit „muzeu al sărăciei”56 s-au ridicat actrița
Vasilica Tastaman, boxerii Calistrat și Simion
Cuțov, precum și mulți alții, de care încă n-am
aflat sau de care istoria n-a ținut seama.
În prezent, rușii lipoveni din Brăila reprezintă
minoritatea cu cea mai mare pondere dintre
locuitorii urbei (circa 1%).
DE PE ÎNGĂLBENITE FILE...

U

n document din arhiva CNSAS ne oferă
date prețioase despre situația Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi și a câtorva locașuri de
cult din subordinea acesteia în anii dramatici ai
celui de-al Doilea Război Mondial. Mai exact,
este vorba despre un proces-verbal, încheiat cu
prilejul Soborului din localitatea Pisc, Brăila,
convocat pentru alegerea unui nou lider al
Bisericii starovere, pe scaunul rămas vacant
după pristăvirea mitropolitului Innochentie
(Usov). Pentru o mai bună înțelegere a
49

Ziarul se tipărea la tipografia lui Pericles Pestemalgioglu
din Brăila. A apărut vreme de un an, până în 1897.
50
La acea dată, Biserica Ortodoxă de Rit Vechi era
îndrumată spiritual de mitropolitul Siluian.
51
Maria Stoica, Arhitectura religioasă din centrul vechi
al orașului Brăila, în „Miscellanea Historica et
Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea”,
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Brăila, 2009, p. 557-574.
52
V. H.G. 567/28 mai 2008.
53
A se vedea articolul Перенесение мощей
Преосвященного Амвросия Белокриницкаго/Aducerea
moaștelor Preasfințitului Ambrosie, mitropolit de Fântâna
Albă, în „Zorile”, nr. 10 (99)/2000, p. 12.
54
Născut în Comorofca, în 1884.

conținutului acestui act oficial, se cuvin câteva
referințe la circumstanțele istorice de atunci și la
destinul unei personalități din grupul etnic al
ortodocșilor de rit vechi, ajunsă „supt vremi”. Se
cuvine, întâi de toate, să rememorăm ultimii ani
din viața mitropolitului Innochentie, victimă
„colaterală” a confruntărilor militare din
Moldova. După cum se știe, în 1940, în urma
ultimatumului din 8 mai, Basarabia și Bucovina
de Nord, fiind ocupate de trupele sovietice, intră
în componența U.R.S.S., Mitropolia de la
Fântâna Albă se vede nevoită să-și mute sediul
la Brăila, iar Innochentie, până atunci episcop de
Chișinău57, se refugiază în Dobrogea, primind
titlul de episcop de Tulcea. A cârmuit această
eparhie mai puțin de un an de zile, pentru că, pe
8 mai 1941, a fost ales mitropolit de Fântâna
Albă. Pe scaunul mitropolitan se instala, după o
lungă perioadă, un înalt prelat cu o solidă
pregătire teologică, înzestrat cu harul scrisului și
deosebit de activ pe linia propășirii Bisericii pe
care o păstorea. Nu întâmplător, primele sale
gânduri din postura de mitropolit erau legate de
ridicarea nivelului educațional al slujitorilor lui
Dumnezeu și al mirenilor staroveri, prin
înființarea unui centru spiritual și a unei
tipografii pe lângă Mitropolie, prin organizarea
de școli afiliate bisericilor parohiale, prin
tipărirea de cărți și editarea unei reviste. Din
nefericire, războiul declanșat de germani, în
noaptea dintre 21 și 22 iunie 1941, împotriva
Uniunii Sovietice (operațiunea Barbarossa),
precum și începutul operațiunilor militare ale
Armatei Române pentru eliberarea Basarabiei și
a Bucovinei de Nord vor bloca punerea în
practică a nobilelor sale idei. Cum Innochentie
își păstrase cetățenia sovietică, fiind așadar
supusul unei țări cu care România purta război,
va fi exilat la Iași, cu interdicția de a părăsi
orașul. Aici, în fosta capitală a Moldovei, de
teamă ca ar putea fi capturat de bolșevici, dar,
mai cu seamă, de groaza bombardamentelor
aviației sovietice și a luptelor ce se purtau la 18
km de urbe, el va ceda psihic. Autoritățile
române vor permite în cele din urmă mutarea sa
la Pisc, unde se va săvârși din viață pe 16
februarie 1942.
Procesul-verbal de mai jos a fost întocmit la
scurt timp după acest trist eveniment, la Soborul
de alegere a succesorului lui Innochentie pe
scaunul mitropolitan, în persoana episcopului de
Tulcea, Tihon (Kacealchin). Pe lângă amănunte
legate de întronizare, documentul în cauză ne
oferă informații cu privire la starea unor
mănăstiri ortodoxe de rit vechi de pe teritoriul
Moldovei și al Basarabiei. Istoricul Mănăstirilor
Tisa și Fântâna Albă a fost publicat în ultimii ani
în mai multe numere din revista „Kitej-grad”58.
Cât despre celelalte două așezări monahale
pomenite în procesul-verbal și care aveau nevoie
urgentă de ajutor, credem că este vorba despre
Mănăstirea cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavril”, respectiv „Sfinții Apostoli Petru și
Pavel”, aflate pe atunci în Basarabia. Prima
dintre ele a fost întemeiată în 1863, între
limanurile Cugurlui (Covurlui) și Ialpug de
lângă localitatea Novaia Nekrasovka59.
În timpurile de maximă înflorire,
55
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Nae Vasilescu.
56
Viorel Ilișoi, Raiul cuțitarilor cuminți?//„Jurnalul
Național”, 24 mai 2004.
57
S-a aflat pe scaunul episcopal între 1920 și 1940.
58
Începând cu nr. 11-12/2014.
59
Actualmente în Ucraina.
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așezământul număra circa 40 de călugări și
novici. Tot aici se afla o bibliotecă bogată în cărți
și manuscrise și o importantă colecție de icoane.
Ocuparea regiunii de către autoritățile sovietice
a fost urmată de închiderea mănăstirii și de
distrugerea fondurilor bibliotecii și al colecției60.
Cea de-a doua mănăstire, de asemenea de
călugări, era situată pe o insulă din apropierea
localității Vâlkov. Veniturile acesteia, destul de
reduse, proveneau din pescuit, întrucât locașul
nu dispunea de pământ. Asezământul a fost
închis în anul 1944.
PROCES-VERBAL
Astăzi 29 Martie (10 Aprilie) 1942
Dresat în comuna Piscu, Județul Brăila
Înainte de a deschide ședința, Sfântul Sobor
a făcut un Te-Deum pentru răposatul Mitropolit
Inochentie,
conducătorul
lipovenilor,
executându-se în acelaș timp diverse cântece
corespunzătoare Sfintelor Sărbători ale Paștilor.
În sănătatea M.S. Regelui Mihai I, a
Mareșalului Ion Antonescu, precum și pentru
izbânda Armatei s-a cântat „Mulți ani
trăească”.
Pentru ședința Sfântului Sobor, au sosit 56
membrii, din care 3 Episcopi, 234 Preoți și 25
de delegați mireni.
Locțiitorul fostului Mitropolit Inochentie,
P.S.S. Tihon al Tulcei, a declarat ședința
Sfântului Sobor deschisă.
A fost ales următorul comitet:
1. Președinte: P.S.[S.] Episcop Tihon
2. Vice-președinte: Preotul Ioan Romanov
3. Raportor: F. Melnikov
4. Secretari: a) Diaconul Alexandru b) C.
Bicov
Ordinea de zi a Sfântului Sobor:
1. Alegerea P.S.S. Mitropolitului, în locul
vacant.
2. Alegerea P.S.S. Episcopilor pentru
eparhiile: Vaslui, Chișinău, Tulcea și
Transnistria.
3. Situația Mitropoliei din Fântâna Albă
(Bucovina) din punct de vedere economic și
financiar.
4. Rapoartele locale ale comunităților
lipovene, precum și rapoarte privitoare la
chestiuni particulare.
5. Soluționarea chestiunilor privitoare la
preoți și parohii.
6. Lucrări curente.
I. S-a ascultat prima chestiune, aceea a
alegerii noului Mitropolit pentru Mitropolia din
Fântâna Albă, în locul defunctului Mitropolit
Inochentie.
Sfântul Sobor a hotărât:
a) A se alege și înălța la rangul de Mitropolit,
pentru Mitropolia din Fântâna Albă, pe P.S.S.
Episcopul Tihon al Tulcei.
b) Înălțarea la rangul de Mitropolit va avea
loc la 30 Martie (12 Aprilie) 1942.
II. Referitor la chestiunea [a] doua discutată,
și anume aceea a alegerii Episcopilor pentru
eparhiile: Chișinău, Vaslui, Tulcea și
Transnistria, Sfântul Sobor a hotărât
următoarele:
a) Eparhia Chișinăului să fie încredințată
vremelnic P.S.S. Episcopului Arsenie, Episcopul
Ismailului. Se propune Eparhiei Chișinăului ca,
în viitorul apropiat, să convoace Congresul
Eparhial local, pentru alegerea unui titular al

ÇÎÐÈ
acestei Eparhii. Sfântul Sobor propune pentru
Eparhia mai sus numită, drept candidat, pe
părintele Protoiereu VENEDICT DUBOVICOV,
din comuna Staroe Grubno.
b) Pentru Eparhia orașului Vaslui a fost ales
ca titular părintele SAVA ANFIMOV, din
comuna Climăuți, județul Rădăuți. Hirotonisirea
va avea loc în ziua de Luni 31 Martie (13 aprilie)
1942.
c) Eparhia din orașul Brăila să fie unită
vremelnic cu Eparhia Vaslui.
d) Având în vedere alegerea Episcopului
Tihon al Tulcei la rangul de Mitropolit, Eparhia
Tulcei se va uni temporar cu Eparhia din SlavaRusă, de sub conducerea P.S.S. Episcopul
Savatie.
e) Pentru Eparhia Transnistriei, Sfântul
Sobor a numit drept candidat pe p-I. ILARION
SOROCOV. Înălțarea sa la rangul de Episcop se
încredințează P.S.S. Mitropolitului Tihon.
III. A treia chestiune a fost cea descrisă prin
raportul părintelui IEROMONAH XENOFONT
și a d-lui HEORGE BELEANCHIN P., asupra
situației administrative și financiare a
Mitropoliei din Fântâna Albă. În rapoartele
sale, raportorii au zugrăvit greaua stare în care
se află avutul Mănăstirii Fântâna Albă.
După guvernarea și distrugerea stăpânirii
bolșevice, în prezent, prin stăruințele depuse de
părintele Ieromonah Xenofont și dl Beleanchin,
în mod treptat se reface gospodăria Mănăstirii
din Fântâna Albă. Îndeosebi, moara mănăstirii
astăzi este în stare de funcționare, care în
viitorul apropiat va putea aduce venituri absolut
necesare pentru existența mănăstirii.
Sfântul Sobor a hotărât:
Raportorilor,
părintelui
Ieromonah
Xenofont și d-lui Beleanchin, care au refăcut
gospodăria distrusă a Mănăstirii, pentru munca
și grija lor, să aducă pe această cale mulțumirile
sale.
D-l F. MELNIKOV propune pentru a se
interveni locului în drept, pentru a scuti de
impozite Mănăstirea Fântâna Albă, supusă
distrugerii totale a bolșevicilor.
Sfântul Sobor a hotărât:
A se încredința Comisiunei să intervie celor
în drept pentru scutirea impozitelor acestei
Mitropolii.
IV. Referitor la chestiunea a patra s-a[u]
ascultat rapoartele locale a preoților și ale
delegaților mireni.
a) La raportul Diaconului Alexandru asupra
situației moral-religioase ale lipovenilor, Sfântul
Sobor a dat următoarea rezoluție:
Ascultând raportul Diaconului Alexandru,
Sfântul Sobor hotărâște:
A se impune tuturor slujitorilor de altare a se
lua măsuri pentru ridicarea religiei și moralei
creștine în sânul credincioșilor din Eparhia sa.
Pentru aceasta, e necesar ca toți duhovnicii să
țină cuvântări asupra slujbelor religioase, să
arate și să explice și îndeosebi singuri să dea
exemplu de viață cinstită și corectă, pentru
enoriașii săi.
Pentru Episcopi e necesar, cu atât mai mult,
să atragă atenția organelor sale interioare și, la
timpul potrivit, să ia măsuri corespunzătoare,
punând capăt tuturor călcărilor canoanelor
bisericești din partea unor preoți. De asemenea,
să dea indicații și explicații asupra activității
duhovnicești.
b) Propunerea preotului Marchel Iacob din
orașul Vaslui despre Mănăstirea Tisa, care, în
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expunerea sa, arată Sfântului Sobor situația
financiară foarte grea în care se află
Mănăstirea.
Sfântul Sobor, după propunerea delegatului
MILICOV61 a hotărât ca, în sânul asistenților
Sfântului Sobor, să se colecteze banii necesari
pentru ajutorarea Mănăstirii Tisa.
Pentru acoperirea datoriilor mănăstirești, a
fost adunată pe loc suma de 11.440 (unsprezece
mii patru sute patruzeci) lei.
c)Ascultând cuvântul P.S.S. ARSENIE
despre greaua situație a Mănăstirilor „Sfântul
Arhanghel Mihail și Gavril” și a „Sfinților
Apostoli Petru și Pavel”, Sfântul Sobor a
hotărât ca, din suma adunată pentru Mănăstirea
Tisa, să se rețină 4000 (patru mii) lei, care să fie
repartizați câte 2000 (două mii) lei Mănăstirilor
„Sfântului Arhanghel Mihail și Gavril” și
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel”62, iar restul de
7440 (șapte mii patru sute patruzeci) lei să
rămână Mănăstirii Tisa.
V. Chestiuni curente
a) Ascultând textul telegramelor către M.S.
Regele Mihai I, Mareșalului Ion Antonescu și
Ministrului de Interne, s-a admis de către
congres textul acestor telegrame.
b) Ascultând expunerea dlui F. MELNIKOV
despre oficierea slujbelor după vechiul și noul
stil, s-a citit hotărârea Consiliului constituit din
episcopi, preoți și mireni, din 22 Februarie
1942, ținută în comuna Piscu, jud. Brăila, cu
ocazia înmormântării Mitropolitului Inochentie.
S-au ivit o mulțime de declarațiuni din partea
delegaților parohiilor, despre interzicerea în
comunele lipovenești a sărbătoririi Sfintelor
Sărbători după stilul vechiu.
Dl F. Melnikov a făcut ample explicațiuni
asupra neînțelegerii sensului, de către
autoritățile locale, care provine din
necunoașterea dispozițiunilor autorităților
superioare, despre vechiul și noul stil,
confundând pe stiliști cu lipovenii.
Sfântul Sobor a hotărât:
A se delega o comisie în frunte cu P.S.S.
Mitropolitul, să meargă la Minister și a obține
interpretarea justă a dispozițiunilor și de a se da
ordine explicative în exterior în acest sens,
pentru ca Autoritățile locale să nu interzică
sărbătorirea după stilul vechiu.
Aceeași comisie se deleagă a afla în ce
situație se află Statutul Lipovenilor, depus la
Ministerul Cultelor, și să intervină pentru
aprobarea și publicarea sa în Monitorul Oficial.
c) S-a ascultat plângerea părintelui Macarie
din comuna Piscu, împotriva enoriașului Simion
Chirilov, pentru denunțul făcut de dânsul către
Autorități.
Sfântul Sobor a hotărât:
A transpune această chestiune, spre
soluționarea sa, consiliului de episcopi și a
aduce hotărârea corespunzătoare.
Președintele Sfântului Sobor a anunțat
epuizată ordinea de zi, declarând închisă ședința
Sfântului Sobor.
S-a făcut o rugăciune.
Președintele Soborului,
Mitropolitul TIHON
Secretarul Soborului,
Diacon ALEXANDRU

+

60
„Kишиневския Епaрхиальныя Въдомости”, 1894, Nr.
16, c. 256.
61
Posibil, Fiodor Melnikov.
62
Cele două mănăstiri țineau de Episcopia Ismailului.
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Continuare
din pag. 2
eferitor la repartizarea
membrilor Consiliului
Director pe localități și zone
de responsabilitate, situația este
următoarea: Silviu Feodor,
președintele CRLR, va răspunde de
nevoile comunităților din Bordușani,
jud. Ialomița, Brătești, jud. Iași și
municipiul Botoșani; SvetlanaFlorentina Crăciun va urmări
activitatea și necesitățile membrilor din
municipiul București, Gura Humorului,

R

jud. Suceava, Plopana, jud. Bacău,
Roman și Piatra Neamț, jud. Neamț;
Ivan Ignat se va preocupa de
localitățile tulcene Slava Cercheză,
Slava Rusă, Jurilovca, precum și de
Târgu Frumos, jud. Iași; Anfisa Demid
va răspunde de județul Constanța, acolo
unde există comunități locale la
Ghindărești, Năvodari, Constanța și 2
Mai; Trofim Artamon va monitoriza
Tulcea, Mila 23 și Mahmudia, alături
de Ivan Vasile, în a cărui atenție intră și
sucursalele din Carcaliu, Sulina,
Periprava; în aria de responsabilitate a
Mariei Milea intră municipiile Brăila,
Galați, Iași și Rădăuți; de localitățile
Fălticeni, Manolea, Suceava și
Lipoveni se va preocupa Palaghia
Radion, împreună cu Vitali Cristian
Finoghen, care, în afară de comunitatea
natală - Sarichioi, va monitoriza și
localitățile Climăuți, jud. Suceava,
Lespezi și Focuri, jud. Iași.
Singurii membri ai Consiliului
Director care nu vor avea repartizate
filiale locale sunt Valentin Filat,
președintele ATRLR (acesta
gestionează întreaga activitate a
organizației de tineret a CRLR la nivel
național) și deputatul Andrian
Ampleev, a cărui mandat se va încheia
la Alegerile Parlamentare din 6

ZORILE

decembrie 2020.
Componența Comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului
Director au fost stabilite după cum
urmează:
- Comisia de cultură, culte și de
editare carte: Palaghia Radion, Trofim
Artamon și Maria Milea;
- Comisia de investiții: Valentin
Filat, Ignat Ivan și Ivan Vasile;
- Comisia de învățământ, tineret și
sport: Anfisa Demid, Maria Milea și
Svetlana-Florentina Crăciun.
- Comisia pe probleme economice și
sociale: Vitali Cristian Finoghen,
Anfisa Demid și Svetlana-Florentina
Crăciun.
Președinții Comisiilor de specialitate
vor fi prezentați în ședințele viitoare ale
Consiliului Director, de îndată ce vor
avea ședințe proprii de lucru în care vor
fi nominalizați și desemnați liderii.
Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Director al
CRLR rămâne un punct deschis,
membrii CD putând face amendamente
până la următoarea dezbatere a
acestuia.
Ședința de lucru a Consiliului
Director s-a finalizat cu punctul
Diverse.
֍ A doua reuniune a membrilor CD
al CRLR a fost în ședință extraordinară,
care a avut loc pe 13 noiembrie 2020,
în format online, ca urmare a decretării
stării de carantină parțială și a înăspririi
măsurilor de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2. Ședința a fost
dedicată exclusiv stabilirii strategiei de
campanie electorală a CRLR la
Alegerile Parlamentare din 6 decembrie
2020. După cum știți, campania
electorală a debutat pe 6 noiembrie
2020, iar candidații CRLR s-au pregătit
intens de aceasta, realizând multiple
afișe electorale și de informare a
cetățenilor, precum și videoclipuri de
conștientizare a alegătorilor cu privire
la importanța susținerii candidaților
Comunității, singura asociație care, în
conformitate cu legislația în vigoare,
poate desemna candidați la demnitatea
de deputat din partea etniei noastre în
cel mai înalt for legislativ din statul
român. Vă reamintim faptul că, în
perioada campaniei electorale, CRLR
este asimilată partidelor politice. Astfel,
doar în campania electorală
premergătoare alegerilor autorităților
publice centrale și locale, CRLR poate
participa efectiv în promovarea politică
a candidaților săi la funcțiile publice, în
rest, asociația etnică fiind strict
apolitică.

+

17
400 DE ANI DE LA NAȘTEREA
SCRIITORULUI-MARTIR
PROTOPOPUL AVVAKUM!

C

RLR a marcat în anul 2020 trei momente de o
deosebită însemnătate și importanță: „30 de ani de
la înființarea organizației etnice - CRLR”, „30 de
ani de la apariția primului număr al publicație lunare
ZORILE” și ,,400 de ani de la nașterea Sf. Mucenic
Protopop Avvakum”, apologet al credinței ortodoxe
strămoșești și militant pentru valorile spirituale și culturale ale
staroverilor, care a trăit între anii 1620 și 1682.
Avvakum a fost cunoscut pentru opoziția manifestată
împotriva „îndreptării cărților” și a textelor liturgice, precum
și împotriva modificărilor ritualului - moment istoric privind
reformele religioase din secolul al XVII-lea, care a stat la
originea migrării strămoșilor rușilor lipoveni pe meleagurile
românești, în vederea păstrării valorilor spirituale, culturale și
tradiționale.
O importantă influență asupra formării și dezvoltării
culturii rușilor lipoveni a avut-o religia staroveră ortodoxă, a
cărui militant a fost Sf. Avvakum, ce a primit Sfântul
mucenicesc al vieții sale prin ardere pe rug. A fost un
conducător și ideolog recunoscut al mișcării ortodoxe
starovere, un scriitor-martir.
CRLR a organizat, de-a lungul vremii, tocmai pentru a
evidenția personalitatea Sf. Protopop Avvakum, o serie de
manifestări științifice, precum și Simpozionul Internațional
,,Cultura rușilor lipoveni în context național și
internațional”, care se desfășoară din 4 în 4 ani, prin
Departamentul pentru Relații
Interetnice, cu participarea
cercetătorilor din multe țări.
Cu sprijinul financiar al
Comunității Rușilor Lipoveni
din România, tocmai pentru a
marca 400 de ani de la
nașterea scriitorului-martir, la
începutul anului, a apărut la
editura „C.R.L.R.” din
București cartea ,,Viața
Protopopului Avvakum de el
însuși scrisă”, ediție
bilingvă, rusă-română,
îngrijită și tradusă de conf.
univ. dr. Marina Vraciu.
Președintele CRLR Silviu Feodor a subliniat, la apariția în
limba română a acestei scrieri autobiografice, că „lucrarea are
o valoare monumentală pentru literatura rusă veche, opera
clasică fiind o capodoperă a literaturii secolului al XVII-lea”,
este o narațiune biografic-hagiografică.
În luna august a anului 2020 urma să se desfășoare
concursul național școlar ,,Festivalul de interpretare de note
psaltice și stihuri duhovnicești” (a VII-a ediție, din anul 2019
- sub egida Ministerului Educației Naționale), iar CRLR ar fi
marcat împreună cu elevii și tinerii ruși lipoveni ,,400 de ani
de la nașterea scriitorului Sf. Mucenic Protopop Avvakum”,
precum și ,,720 de ani de la nașterea unui sfânt român - Sf.
Ioan cel Nou de la Suceava” și Sf. Mare Mucenic
Pantelimon.
În contextul pandemiei de coronavirus, ,,Festivalul de
interpretare de note psaltice și stihuri duhovnicești” din acest
an a fost anulat, precum și alte multe evenimente programate
pentru 2020.
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12 - Собор Вселенских учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна ЗлатоЗлатоуста; День Общины русских-липован
Румынии и День родного русского
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9 - Обретение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна; 14 - Прощеное воскресенье;
15 - Начало Великого поста.
Март - первый месяц в который весь
мир Богом сотворён.
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11 - Усекновение главы Иоанна
Крестителя; 21 - Рождество Пресвятой
Богородицы; 27 - Воздвижение
Креста Господня.
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4 - Явление иконы Пресвятой
Богородицы Казанской; 8 - Св.
великомученик Димитрий;
21 - Собор архистратига Михаила;
26 - Святитель Иоанн Златоуст.
30 - Национальный выходной день
( Sf.
Sf. Andrei ).
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6 - Празднество Божией Матери в
честь Её святой иконы Владимирской;
7 - Рождество Иоанна Предтечи и
Крестителя Господня; 12 - Свв. славн.
и всехв. апп. Петра и Павла.
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Proiectele de suflet ale redacției
periodicului „Зори/
„Зори/ Zorile”.

Июль
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9 - Отдание праздника Пасхи;
10 - Вознесение Господне; 20 - День Святой
Троицы; 21 - День Святого Духа. 28 Апостольский или Петров пост. Этот пост
устанавливается перед
праздником святых апостолов Петра и
Павла (заканчивается 12 июля).

Aniversarea de 25 de ani și nr . 275 al periodicului
„Зори / Zorile” (Palatul Parlamentului, 2015).
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7 - Рождество Христово;
8 - Собор Пресвятой Богородицы;
14 - Обрезание Господне; 19 Богоявление Господне; Собор Иоанна
Предотечи и Крестителя Господня;
24 - День объединения
румынских княжеств.

„Зори/
„Зори/ Zorile” în anii 1990.
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2 - Св. славный прор. Божий Илия; 14
- Происхождение Креста и праздник в
честь Всемилостивого Спаса и Божией
Матери; 15 - Национальный выходной
день ( Sf . Maria).
Maria). 19 - Преображение
Господне; 28 - Успение Богородицы; 29
- Перенесение Нерукотворного Образа.
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1 - Национальный день Румынии;
4 - Введение во храм Пресвятой
„Зори/ Zorile”
Богородицы; 10 - Знамение Пресвятой Periodicul „Зори/
face
parte
din Asociația
Богородицы; 18 - День нацменьшинств
Internațională
a Presei în
Румынии; 19 - Святитель Никола
limba
Rusă
din
1999.
Чудотворец.

Diplome acordate
periodicului
„Зори/
„Зори/ Zorile”.
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Д

умается, что ни один
иностранец не сможет
придумать такого
вопроса о русском языке, на
который в СПбГУ не знали бы
ответа. Санкт-Петербургский
государственный университет
(СПбГУ) – первый и старейший
университет России, основанный
императором Петром Первым
ещё в 1724 году. В СПбГУ
ведётся обучение иностранцев
русскому языку с середины
девятнадцатого века. А в
последние три года СПбГУ стал
самым привлекательным вузом
(по оценке «Россотрудничества»)
среди иностранцев, которые
хотят учиться в России.
Помимо очного обучения,
СПбГУ считается признанным
лидером по масштабам и
качеству онлайн-курсов.
Перечислим лишь некоторые из
них: «Русский язык как
иностранный: А1», «Русский
язык как иностранный: В1-В2»,
«История России», «История
русской литературы», «Русский
язык для бизнеса». Все они
находятся в открытом доступе;
очевидно, что любой желающий
с любым уровнем владения
языком найдёт что-то полезное
для себя. Наши курсы доступны
на сайтах online.spbu.ru ,
openedu.ru , coursera.org .
Для нас является важным не
только предоставить
возможности для изучения
русского языка тем, кто
планирует поступать в
российские университеты или
уже учится в одном из них, но
также и всем, кто искренне
любит русский язык и русскую
культуру, находясь за рубежом.
Одной из целей СПбГУ является
помощь в сохранении русского
языка среди наших
соотечественников,
проживающих за рубежом.
Особое внимание уделяется тем,
кто не говорит на русском языке
с раннего детства и приобщился
к нему как к неродному. Мы
уверены, что у таких людей
любовь к нашему языку
исключительно искренняя и
глубокая. Всё больше желающих
по всему миру обращаются к нам
за помощью в изучении русского
языка и за подтверждением
своих знаний. По этой причине

ZORILE
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

СПбГУ организуется множество
образовательных проектов для
предоставления таких
возможностей. О них полезно
знать всем, кому интересен
русский язык.
Начнём с самого актуального
– прямо сейчас СанктПетербургский государственный
университет совместно с
Министерством просвещения
Российской Федерации проводит
вторую Международную онлайнолимпиаду по русскому языку
как иностранному. Без
преувеличений – в настоящий
момент это самая масштабная
олимпиада по русскому языку в
мире! При организации этого
мероприятия был использован
опыт проведения олимпиад в
СПбГУ, накопленный
с 1937 года. Особенностью
данной Олимпиады является то,
что она проводится полностью
дистанционно. Всё, что
требуется для участия –
устройство с приемлемым
интернет-подключением и пара
часов свободного времени.
Обычно наши олимпиады
включают как заочные, так и
очные мероприятия, поскольку в
изучении языка важным является
личное общение; однако в связи
с пандемией коронавируса и
необходимостью повышения
уровня ее доступности для всех
заинтересованных Олимпиада
была полностью переведена в
онлайн-формат.
За два года проведения
СПбГУ предоставил
возможность более 20 000
иностранным гражданам из 140
стран принять участие в
Олимпиадах СПбГУ по русскому
языку как иностранному
абсолютно бесплатно. Также

стоит отметить и участие
граждан Румынии в данных
олимпиадах, так, в 2020 году уже
около сотни граждан Румынии
зарегистрировались для участия
в Олимпиаде. Нас искренне
радует живой отклик, который
мы получаем от многих
участников.
В целях развития проектов,
связанных с преподаванием
русского языка как
иностранного, организовано
сотрудничество с
университетами в Греции,
Латвии, Палестине и
Финляндии. В рамках данного
взаимодействия студенты и
сотрудники организаций имеют
возможность изучать русский
язык с нуля и бесплатно, в том
числе по выходным. Также в
связи с запросами,
поступавшими в СПбГУ, по
вопросам организации обучения
школьников старших классов по
программе российской школы в
2018 году впервые был
реализован проект «Онлайншкола СПбГУ», к которому на
тот момент было привлечено 70
школьников из Латвии. В свою
очередь, в 2020 году к участию в
данном проекте удалось
привлечь уже более 500
школьников из 6 стран. Была
также расширена линейка
предметов с 3 до 6 предметов и в
настоящее время в программу
входят: «Русский язык»,
«Русская литература», «История
России», «Математика»,
«Обществознание»,
«География».
Также СПбГУ на регулярной
основе организует мероприятия,
направленные на оказание
методической поддержки и
повышение квалификации
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преподавателей русского языка
как иностранного, работающих
как за рубежом, так и в России.
На сайте Центра языкового
тестирования СПбГУ можно
найти огромное количество
бесплатных вебинаров по всем
аспектам преподавания и
тестирования языка от наших
ведущих специалистов
(https://testingcenter.spbu.ru/vebin
ary.html). Спикеры данных
вебинаров также являются
авторами материалов, по
которым около 25 000 людей во
всём мире ежегодно сдают ТРКИ
– государственное тестирование
по русскому языку как
иностранному. В случае его
успешного прохождения
кандидат получает
международный сертификат
государственного образца,
который является единственным
официальным документом,
подтверждающим уровень
владения русским языком. В
условиях пандемии
специалистами СПбГУ была
разработана платформа, на
которой можно сдать ТРКИ
онлайн из любой точки мира.
Также сертификат ТРКИ,
помимо других его
преимуществ, даёт значительные
бонусы при поступлении в
СПбГУ. Как ранее упоминалось,
СПбГУ является самым
привлекательным вузом среди
иностранных абитуриентов и в
2020 году более 16 000
иностранных граждан подали
заявки для поступления в наш
университет, и из них 1400
успешно прошли конкурсный
отбор. Часть этих студентов
получают образование в России
бесплатно по особой квоте
СПбГУ для иностранных
граждан.
Не важно, в какой стране вы
находитесь и какими
возможностями располагаете –
мы хотим дать вам возможность
погрузиться в мир русской
культуры, изучать и совершенствовать русский язык, испытывать
себя и открывать новое.
С уважением,
Д.В. Птюшкин
Руководитель Центра
языкового тестирования СПбГУ
test.language@spbu.ru
https://testingcenter.spbu.ru/

22

ÇÎÐÈ

№ 11-12 (336-337)/2020

LA CENTRUL CULTURAL AL CRL-TULCEA
● Vizita Consulului General

M

embrii Comunității rușilor
lipoveni din Tulcea au
avut onoarea și bucuria de a primi,
pe 29 octombrie 2020, vizita
Consulului General Tatiana
Grușko de la Consulatul Federației
Ruse la Constanța.
Domnia sa a dorit să cunoască
complexitatea activităților noastre,
desfășurate de rușii lipoveni la
nivel local, iar comunitatea din
Tulcea a fost prima vizitată de la
preluarea înaltei funcții la
Consulatul General al Rusiei la
Constanța.
A fost un dialog direct, fructuos
și la obiect chiar la Centrul
Cultural al rușilor lipoveni din
Tulcea. I-am prezentat cu mândrie
doamnei Consul General
multitudinea activităților noastre în
timp ce ne purtam pașii prin galeria
afișelor care amintesc de
evenimentele organizate de noi, cu
sprijinul CRLR, printre care, la loc
de cinste, stau cele dedicate Zilei

Natalia Neumann și Consulul
General Tatiana Grușko
Rusiei, Zilei Victoriei, Zilelor
Culturii Ruse, cele închinate
poeților, pictorilor și
compozitorilor ruși. În mod
deosebit, a fost apreciată bogăția
titlurilor de carte și numărul
impresionant de publicații ale
Bibliotecii „Ivan Evseev” și mult
timp s-a zăbovit răsfoind
incunabulele care reflectă vechea
viață socială și culturală a Rusiei
de dinaintea Revoluției din
Octombrie.
Exponatele din colțurile
etnografice ale Centrului Cultural
au arătat înaltului oaspete că portul
nostru starover este asemănător cu
cel al vechilor ruși din zona
Donului sau din îndepărtata
Siberie.
Expoziția pictorilor ruși
lipoveni tulceni din foaierul
sediului și bustul prof. univ. dr.
Ivan Evseev, realizat și inaugurat
de CRLR în noiembrie 2019, au
subliniat potențialul intelectual al
staroverilor tulceni.
Lângă o cană cu ceai, domnia sa
a scris câteva gânduri în Cartea de

În Biblioteca „Ivan Evseev”

Onoare a Comunității, fiind
impresionată de bogăția de mesaje
scrise de numeroase personalități
din întreaga lume, care au trecut
pragul Centrului Cultural.
I-am mulțumit dnei Consul
General Tatiana Grușko pentru
vizită și pentru aprecierile
elogioase aduse activității noastre
și ne-am despărțit, oferindu-i cu o
dedicație în limba rusă un exemplar
din cartea „Despre lipoveni, numai
de bine” (autor: Berty Neumann),
recent apărută la editura
bucureșteană „C.R.L.R”, cu
sprijinul financiar al Comunității
Centrale.
Climatul de conlucrare și
prietenie a domnit pe parcursul
neuitatei întâlniri.
● Dobrogea - diversitatea
etnică și culturală

P

e 28 octombrie 2020, în
cadrul parteneriatului
încheiat cu doi ani în urmă între
Comunitatea rușilor lipoveni din
Tulcea și Școala Gimnazială nr. 12
din municipiul nostru, a avut loc o
acțiune educațional-interculturală
sub titlul: „Dobrogea - diversitatea
etnică și culturală”. Celor 20 de
elevi, însoțiți de prof. Anisia
Emilean și Mihaela Cernățeanu,
le-am vorbit despre istoria rușilor
lipoveni, specificul religiei
ortodoxe de rit vechi, despre
obiceiurile și tradițiile etniei. De
asemenea, oaspeții Centrului nostru
Cultural au făcut cunoștință cu
istoria, frumusețea și diversitatea
păpușii Matrioșka, cu tehnologia
arhaică a pregătirii ceaiului cu
ajutorul samovarului, cu varietatea
culorilor vii ale portului popular al
rușilor lipoveni.

Pe scena sălii de festivități, un
grup de elevi a prezentat cu mult
talent și sensibilitate un scurt
recital de versuri din lirica lui
Eminescu și Esenin. Elevul
Emilean David, membru al
grupului „Детство” („Copilăria”)
din cadrul Centrului nostru
Cultural, a recitat minunat în limba
rusă poezia lui Esenin „Гой ты,
Русь, моя родная”. Momentul a
fost deosebit de emoționant, urmat
de aplauze și felicitări.
Parcurgând sălile clădirii
Centrului Cultural, elevii au vizitat
Biblioteca „Ivan Evseev”, unde au
răsfoit incunabulele, albumele de
artă, fiind impresionați de bogăția
fondului de carte și de publicații. În
foaierul Centrului, au admirat
bustul profesorului universitar
doctor Ivan Evseev, personalitate
științifică și culturală a rușilor
lipoveni, al cărui nume îl poartă
biblioteca Centrului, au admirat
bogăția de tablouri ale artistiștilor
plastici lipoveni tulceni, grupul
etnografic, vitrina cu premii și
trofee.
Ținând cont că acțiunea a avut
loc în anul jubiliar al CRLR, când
marcăm 30 de ani de la înființarea
Comunității Rușilor Lipoveni din
România, copiii și cadrele
însoțitoare au primit câte un
calendar omagial și ultimul număr –
și el jubiliar – al ziarului „Zorile”,
dedicat împlinirii a 30 de ani de
apariții ale acestei publicații
bilingve româno-ruse.
Orele au trecut repede și ne-am
despărțit cu dorința revederii.

La acțiunea „Dobrogea - diversitatea
etnică și culturală”

A consemnat,
Natalia NEUMANN,
președintele CRL-Tulcea
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EVENIMENTE DEDICATE RUȘILOR
LIPOVENI, LA BRĂILA

C

onsiliul Județean Brăila, Primăria
Municipiului Brăila, Centrul
Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT)
Brăila, prin managerul interimar Petronela
Alina Sulicu, cu sprijinul și implicarea
Comunității rușilor lipoveni (CRL) din Brăila au
organizat, pe 1 noiembrie 2020, trei expoziții și
o masă rotundă cu tema „Unitate prin
diversitate - Mai multe culturi, dar o singură
dragoste pentru Brăila, cu rușii lipoveni. La o
cafea despre Brăila”.
În alocuțiunile lor, vorbitorii s-au referit la
Povestea ceaiului și a samovarului rusesc,
Importanța zbornikului în cultura rușilor
lipoveni (reliefată de Ana Oprea), la Pregătirea
colțunașilor rusești – vareniki, la Publicațiile
rușilor lipoveni din România. Președintele
CRL-Brăila, prof. Maria Milea, a prezentat în
linii mari și comunitatea locală, moderând
evenimentul împreună cu dna Petronela Alina
Sulicu, acesta fiind transmis online pe
facebook.
Expoziţia de zbornice (bonetă/tichie pentru
acoperirea părului la femei, element tradițional
al portului rusesc) a cuprins mai multe
exponate, realizate de către vicepreședintele
comunității locale, prof. Ana Oprea, care a și
explicat semnificația acestui element din port și
cum se realizează.
Expoziţia „Ziare de acum, ziare de atunci...”
a fost dedicată de către Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Brăila publicaţiei „Zorile”, cu prilejul împlinirii
a 30 de ani de existență și de apariții ale
periodicului nostru bilingv româno-rus.
Membru în comitetul de conducere a CRLBrăila, Pavel Tudose, în referatul său, prezentat
la masa rotundă de către eleva Alexandra-Ana
Chiprian, a oferit pe scurt date privind „Slovo
Pravdî” (Cuvântul Adevărului), „Zorile” și
„Kitej-grad”.
Expoziţia „Nunta la ruşii lipoveni”, cu
fotografii realizate de membrii redacției
„Zorile”, a fost găzduită de Galeria Violon
d’Ingres a Centrului brăilean.
Membrii ansamblurilor folclorice ale
comunității locale a rușilor lipoveni, „Dunaiskie
rozî” și „Tihii Dunai”, ambele coordonate de

prof. Maria Milea, au imprimat evenimentului
brăilean culoare, ritm și pași de dans.
Și prin intermediul „Zorilor”, membrii din
conducerea CRL-Brăila mulțumesc tuturor celor
care au contribuit cu materiale, obiecte
tradiționale și informații valoroase pentru
evenimentul desfășurat la Galeria Violon
d’Ingres a CJCPCT din Brăila!
Iar noi mulțumim dnei director Petronela
Alina Sulicu al Centrului de Creație și CRLBrăila, doamnei președinte Maria Milea, dnei
Ana Oprea și celor două ansambluri „Dunaiskie rozî” și „Tihii Dunai” pentru că
promovează „Zorile” și au fost alături de noi la
jubileu.
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redacția „Zorile” l-au comemorat pe poetul rus
lipovean Erofei Ivanov, plecat dintre noi pe 1
noiembrie 2007, elevii recitând multe dintre
creațiile sale literare.
Organizatorii evenimentului „Pe aripi de
poezie” de la Brăila din 26 noiembrie 2020 au
fost: Consiliul Judeţean Brăila, Primăria
Municipiului Brăila, Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Brăila, Comunitatea rușilor lipoveni din Brăila.
„România-i țara mea!”

C

e 26 noiembrie 2020, un moment artistic
online, intitulat „Pe aripi de poezie”,
organizat tot la Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
(CJCPCT) Brăila, cu implicarea directorului
Petronela-Alina Sulicu, a avut-o ca invitată pe
dna Ileana Cuzmin, reprezentantă a
Comunității rușilor lipoveni din Brăila și
membră a ansamblului folcloric „Tihii Dunai”.
Dna Cuzmin a prezentat ascultătorilor

u sprijinul Comunității Rușilor Lipoveni
din România (CRLR), membrii din
conducerea CRL-Brăila au organizat, online,
concursul de desene ,,România-i țara mea!”,
finalizat chiar de Ziua Națională a României.
S-au remarcat la concurs:
● la categoria 2-5 ani: Vlad Marina, 3 ani,
Brăila/ Mihai Nicolas Alexandru, 4 ani, Brăila/
Fadei Delia Maria, 4 ani, Brăila/Marin
Iasmina, 4 ani, Sarichioi, jud. Tulcea/ Vasiliev
Cristian, 4 ani, Brăila;
● la categoria 6-10 ani: Venale Viviana, 9
ani, Brăila/ Andriev Sofia, 9 ani, Brăila/
Gavrila Tatiana, 8 ani, Brăila / Irimia Petruș
Valentin, 7 ani, Brăila;
● la categoria 11-14 ani: Oprea Cosmin, 11
ani, Pechea, jud. Galați/ Andreiov Natalia, 11
ani, Brăila/ Andriev Maximilian, 11 ani, Brăila.
Pentru compoziție, realizare și originalitate

câteva poezii semnate de poetul rus lipovean din
Brăila, prof. Erofei Ivanov, autorul imnului
Comunității Rușilor Lipoveni din România.
Născut pe 10 octombrie 1939 în Pisc-Brăila,
Erofei Ivanov a fost profesor de limba rusă
timp de 37 de ani în orașul natal, ieșind la
pensie în 2002. A publicat în „Zorile” mai multe
poezii în timpul vieții, iar în 2008, cu sprijinul
financiar al Comunității Rușilor Lipoveni din
România, la Editura „C.R.L.R.” din București
i-a apărut cartea de versuri în limba rusă „Край
ты мой родимый”, cu o prefață semnată de
prof. univ. dr. Feodor Chirilă (ediție revizuită
în 2017, la aceeași editură).
În cadrul Festivalului Poeziei Ruse din
2017, ediția a X-a, desfășurat sub egida
Ministerului Educației Naționale, CRLR și

au fost apreciate lucrările următorilor
participanți: Ivanov Ana, 16 ani, Brăila/ Andrei
Robert Dida, 12 ani, Ghindărești, jud.
Constanța/ Smadu Mihaela, 16 ani, Brăila/
Varona Bianca, 9 ani, Jurilovca, jud. Tulcea/
Vlas Elysa, 11 ani, Carcaliu, jud. Tulcea/
Chihaea Iustin Fabian, 10 ani, Tulcea.
Participanții au primit diplome, cărți de la
editura „C.R.L.R.” a Comunității și surprize
dulci.
Membrii din conducerea CRL-Brăila
mulțumesc și prin intermediul „Zorilor”
participanților la concursul online, părinților
copiilor și elevilor, precum și cadrelor didactice
pentru implicare și susținerea concursului!
Felicitări tuturor!
S.M.

PE ARIPI DE POEZIE

P
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Александра ДУМИТРИКЭ

А

рхитектура является частью
материальной культуры русскихлипован. Она отражает их образ
жизни, являясь одним из самых устойчивых
символических элементов нашего этноса.
Дом позволяет выполнять жизненные
функции человека и в то же время
становится определяющим выражением
духовности общины, к которой он
принадлежит.
С древних времён, поселения русскихлипован Добруджи появлялись на берегах
рек и озёр. Такие сёла характеризуются,
вообще, упорядоченной структурой, с
широкими и прямыми улицами. Дома
построены на одной и на другой стороне
дороги и расположены, как правило, на
участках прямоугольной формы. Их отличает
своего рода сельская изысканность,
ухоженность, приятная для взора, а также
упорядоченное расположение составных
частей.
Строительство дома для русскоголипована было знаменательным событием.
При строительстве нового дома люди
старались выбрать себе хорошее место. Были
и так называемые нечистые места, где никто
не хотел жить. Это были вообще те места,
где в прошлом случились несчастья, где
раньше захоранивали людей или те места, о
праве владения которым шёл спор, являясь
границей, межой между двумя участками
земли, между двумя соседями.
Выбрав место, с молитвой и
благословением русские-липоване начинали
строительство. В строительстве хат
использовались местные строительные
материалы, такие как: глина, солома, камыш,
дерево.
Что касается старинной строительной
техники, то здесь выделяются чамуровые
хаты (из замеса глины с соломой),
кирпичёвые и так называемые хаты на сохах.
Крыши таких жилищ опирались не на стены,
а на дубовые или на акациевые брёвна. Дуб,
как известно, обладает очень прочной
древесиной. Под домами фундамент не
делали. Стены строили на основе
деревянного каркаса, который заполнялся
камышом или тонкими брёвнами,
переплетенными прутьями, и обмазывали
глиной с соломой.
По сравнению с кирпичёвыми, хаты на
сохах было легче строить. В липованских
сёлах Дельты Дуная - в Сулине, Сфиштофке,
Периправе, 23 Миле - этот тип строительства
был наиболее распространён, чем в
остальных местностях. Это объясняется тем,
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ТРАДИЦОННЫЕ ХАТЫ У
РУССКИХ-ЛИПОВАН ДОБРУДЖИ
что на территориях Дельты Дуная,
окружённых водой, развивалась как можно
более экономичная и устойчивая
традиционная архитектура (широкое
использование камыша, веток, а также
рациональное использование глины, которую
труднее найти в этой части страны).
Нужно всё-таки подчеркнуть, что такие
конструкции, характерные для северной
части Добруджи и для Дельты вообще, часто
встречались и в липованских сёлах,
расположенных в лесных районах уезда
Тульча – в Русской и Черкезской Славах.
Что касается кирпичёвых хат, то «сначала
– говорит наш старый друг дядя Ваня
Зеновей (73 лет) из Русской Славы уезда
Тульча - нам должно было искать место, где
делать замес и кирпичи. Это было место с
жёлтой глиной и оно везде не находилось.
Но, в целом, люди знали, где найти такие
места. В Русской Славе такое место было
так-называемые «глинищи». Одни делали
замес прямо в глинищах, а другие
предпочитали возить глину домой и делать
замес на дворе или на огороде.
Но важно всё-таки сказать, что
наперёш [т.е. раньше] - как я помню - прямо
на огороде выкапывали землю и с той же
земли делали замес, добавляя воды, соломы и
т.д. Выходили своеобразные чёрные кирпичи.
Не привозили глины от глинищей, потому
что у нас не было чем её привозить. Помню,
для мазанки тягали глины кашёлками от
глинищей. Многие очень бедно жили. Хотя и
трудно, но это была суровая реальность. У
нас была бабушка Мотя. К примеру, она
часто тащила дровы на плечах, аж от
Леурды горы, от 2-3 км расстоянии от
села».
В построении дома, как правило,
принимало участие почти всё сельское
общество. На помощь человек звал
родственников, соседей, друзей. В этой
сфере были неписаные правила, которые
всеми соблюдались. Те, кому помогали, в
свою очередь, должны были помогать тем,
кто им помогал. Сперва делали замес глины,
кирпичи. Это происходило за несколько
месяцев, может быть, даже за год, до того,
как начинали строить дом, потому что
кирпичу нужно было время, чтобы
высохнуть. Первоначально привозили глину,
которую смешивали с водой и соломой.
Замес иногда месили конями. «Каждый
участник в работе приносил из дому свои

Дядя Ваня
формы для кирпича –говорит дядя Ваня.
Только у богатых было достаточно формов
для всех. Поэтому, стены не везде были
одинаковой толщины, но этот аспект
скорректировался внутри мазанкой».
Замесом наполняли деревянные формы, у
которых были специальные ручки. Таким
образом, их можно было поднимать, не
повредив форму кирпича. По возможности,
некоторые кирпичные дома строили на
каменном фундаменте, другие прямо на
возвышенной земли, подкладывая под углы
дома большие камни или крупные пни.
Коллективными усилиями производили
также обмазку стен. Такой работой
занимались обычно женщины, а мужчины
подготавливали и подносили материал замес из глины с половой для первой
мазанки и замес из глины с конским помётом
для второй. У каждой женщины был свой
рабочий инструмент - досточка - и очень
бережно относилася к этому инструменту,
особенно если он был хорошим.
Традиционно, после того как последняя
мазанка высохла, хата белилась как изнутри
так и снаружи звёсткой.
Потолки делали из камыша или из
продольных балок, на которые накладывали
замес глины с половой. Поддерживала такой
потолок иногда матица – продольное толстое
брёвно. Под брёвна или под матицу
некоторые укладывали деньги, зерно, святой
мак или ладан, чтобы жизнь в новой хате
проходила в полном благополучии.
Пол в ранние периоды делался из земли и
его называли «зем». Его постоянно
подмазывали замесом глины с помётом.
Позднее, пол стали делать из досок, на
которые стелили рогожки из чакына,
ряднюшки и т.д.
Наибольшую сложность в строительстве
представляла крыша. Чтобы стропильная
система двухскатной крыши была построена
грамотно и прочно призвали на помощь
мастеров. Конструкция крыши – деревянная.
По возможности, в лес ходили рубить сырые
деревья, которые оставляли сушиться
несколько месяцев. Только после этого
приступали к строительству. Чем суше
дерево, тем долговечнее будет
постройка. «Для строительства –
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говорит дядя Ваня - использовали в
основном липу. Ходили на паркет за
брёвнами и носили домой на плечах».
Важным моментом в ритуале
строительства дома являлось благословение
конструкции через постановления креста на
крышу. Происходило это после того, как
мастера поднимали стропила. Крест
оставался под крышей, как хранитель
дома. Окончание строительств отмечалось
коллективной трапезой и обильным
угощением всех участвовавших в работе.
В прошлом, как в липованских деревнях
на островах и гребнях Дельты Дуная, так и в
липованских сёлах в лесных районах
Добруджи, в качестве кровельного материала
для крыши жилого дома широко
использовался камыш. У некоторых, крыша
была соломенная, из вымоченных в глине
снопиков соломы.
Способ укладки камыша «под щётку» был
наиболее распространённый. Такой способ
подразумевает укладку камыша рядами
корнем вниз. Затем, камыш подрубается и
«расчёсывается» специальным инструментом
— щёткой и лопаткой. Камыш укладывали с
одинаковой толщиной - обычно 30 – 35 см.
Данный вид кровли мог
прослужить около 20 лет
в зависимости от
качества и толщины
укладки камыша.
Каждые несколько лет
крышу необходимо было
очистить от грязи,
листьев, пыли и мха
путём расчёсывания.
При необходимости,
гребень обновляли или
добавляли новый слой
поверх старого, после
того, как он был очищен.
Крыша из камыша, как и
стены из глины,
оказалась хорошим изолятором от влаги,
холода или жары.
С первых десятилетий ХХ века, однако,
русские-липоване начали использовать в
виде кровельного материала также
керамическую черепицу (циглу), шифер,
белую жесть, а позже и другие современные
материалы.
Липованский двор, со всеми своими
хозяйственными постройками и
ограждениями, подчинён, как правило,
функционально-эстетическому
соотношению.
Название жилища русских-липован, как и
в южных регионах России – это хата. Также,
под словом «хата» подразумеваются и части
дома – жилые комнаты. Одна из
особенностей липованской архитектуры
состоит в объединении под одной крышей
дома и хозяйственных пристроек. Это – такназываемый «дом-связь», невысокий,
одноэтажный.
Дома русских-липован имели, как
правило, две или три комнаты, которые
присоединялись сеними/сенцами. Первым
делом, человек попадал в сени (общий
коридор), откуда вели две двери: одна в
заднюю хату и другая в переднюю.
Вторичный, узкий фасад хаты выходит на
улицу. Забор начинается со стороны
стыковки двух фасадов (уличного и
дворового). Для каждого хозяина особенно
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важен декоративный аспект фасада,
выходившего на улицу. Это было лицо дома.
Забор, ворота, столбы варот, покрывали
резьбой и росписью. Окна, как правило,
были маленькими, чтобы лучше сохранить
тепло в доме зимой. Зато, над окнами
ставили козырьки-наличники, которые
прикрывали окна от дождя и снега.
Некоторые закрывались на ночь
деревянными дощечками. Не менее важным
элементом украшения домов считались
именно эти деревянные резные наличники, а
также карнизы, подзоры подшивной крыши,
деревянные колонны завалинки и крыльца.
Внешние стены хаты белили звёсткой (белой
известью), а внешние столярные изделия
дома были выкрашены в нежно-голубой или
в синий цвет, что свидетельствовало об
основном занятии русских-липован,
поселившихся вблизи воды - рыболовстве.
Для традиционной хаты русских-липован
были характерны также высокие пороги,
перед которыми клали каменные «паветки»
(ступеньки), и низкие притолоки дверей. У
дяди Вани к этому есть своеобразное
объяснение: «Правда, хаты строились
низкие, но двери были невероятно низкими. А

дополняет невысокая «завалинка» вдоль
наружных стен, с деревянными колоннами.
Завалинка выполняла функцию
теплоизоляции, способствуя уменьшению
потери тепла в зимний период. В хорошую
погоду, это было пространством
социализации как малых, так и старых. По
вечерам здесь собирались старики,
молодёжь, дети, а летом некоторые тут и
спали. Завалинка выходит, как правило, в
сторону улицы. В традиционном плане
липованских домов Добруджи мы также
находим крыльцо, иногда ограниченное
балконом.
Замечается сегментация хозяйственного
пространства на два двора: передний двор,
украшенный невысокими заборчиками из
досточек, c навесом для виноградника, и
скотный двор (или просто «той двор», как
многие его называют). В переднем дворе
расположены, как правило, дом, летняя
кухня, гарнушка для приготовления еды и
печения хлеба, иногда каморка с погребом, в
то время как в скотнем дворе расположены
пристройки для содержания животных –
сарай, конюшня, саж для поросёнка, хлев для
овец, коз и коров, курятник для домашней
птицы, магазия для
хранения
сельскохозяйственной
утвари или
рыболовецких снастей,
кошниця для кукурузы,
баня. А ешё, не
обойтись на
липованском дворе без
колодца (криницы). Это
непременный атрибут
каждого домашнего
хозяйства.
Вокруг хаты заборы, чьи ворота
запираются на ночь.
Перед каждой хатой

это - потому что, когда заходишь в свой или
в чужой дом, надо кланяться». Конечно же,
такая конструкция дверей способствовала,
как и маленькие окна, сохранять в жилище
тепло.
Другим важным элементом конструкции
дома является фронтон, - треугольное
пространство, расположенное между двумя
скатами, которое легко получается под
обычной классической двускатной крышей.
Фронтон украшали резными деревянными
элементами, которые относится к славянской
мифологии: образы луны и солнца, петушки,
а также геометрическими, растительными и
аморфными мотивами.
Внешний архитектурный облик

почти всегда стоит деревянная лавочка.
Сегодня, в традиционную архитектуру
русских-липован, которая когда-то следовала
определённым неписаным нормам,
передаваемым из поколения в поколение,
проникает ряд инноваций. Времена
изменились, и люди больше не
сосредотачиваются на сохранении обычая, а
стремятся быть практичными или
современными.
Сейчас строят из чего угодно, только не
из кирпича. Старинные и необычайно
красивые дома, выкрашенные в белый и
синий цвета, с камышовой крышей и
глинобитными стенами стали, к
сожалению, редкостью.
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O nouă carte la Editura „C.R.L.R.”

reprezintă rezultatul cercetărilor
ștințiifice, care au vizat în principal
La Editura „C.R.L.R.” din București, cu mediul teologic universitar, iar în
sprijinul financiar al Comunității Rușilor subsidiar domenii conexe precum
Lipoveni din România, a apărut volumul istoria, științele politice și arta.
„Bizantinismul rusesc - de la Kiev la
Rezultatul anilor de studii teologice
Moscova”, autor: Mihai Adrian Jianu universitare de doctorat s-au
(tehnoredactare și copertă de Valentin
materializat în teza de doctorat
Filat). Redăm pe paginile următoare
intitulată „Importanța
Introducerea lucrării amintite.
misionarismului bizantin în
Cei interesați de achiziționarea volumului dezvoltarea politico-religioasă a
pot lua legătura cu secretariatul CRLR, Rusiei Medievale”, pentru ca anul
începând cu luna ianuarie 2021.
acesta, cu sprijinul Comunității
Rușilor Lipoveni din România,
cultului liturgic, rămânând tributară condusă de către domnul
culturii slave sudice şi dependentă
președinte Silviu Feodor, să prindă
de evoluţia cultului liturgic existent forma finală actuală, sub titlul de
astăzi în Constantinopol şi Muntele „Bizantinismul rusesc – de la Kiev
Athos, ulterioară creştinării
la Moscova”, menit să
Rusiei1.
convertească mesajul și conținutul
În România, nu mulţi au fost cei întregii lucrări în aceste cuvinte cât
care au cercetat şi istoria relaţiilor
se poate de reprezentative.
dintre Bizanţ şi o Biserică despre
Este bine cunoscut faptul că
care sunt de părere că încă nu
Biserica şi Statul rus au cunoscut o
deţinem suficiente informaţii. Este
dezvoltare aparte şi legături foarte
vorba despre Biserica Ortodoxă
strânse cu istoria şi spiritualitatea
Rusă, a cărei trecut cuprinde
Bizanţului, din ale cărui izvoare
suferinţă şi glorie, urcuşuri şi
aflăm că misiunea bizantină în
coborâşuri, care o pot face obiectul rândul slavilor s-a concretizat
unui subiect de cercetare ştiinţifică, urmare atacului varego-ruşilor
Mihai Adrian JIANU
deosebit de important pentru
asupra Constantinopolului,
u ocazia sosirii unei
istoricii bisericeşti. Prin prezenta
eveniment petrecut în anul 860.
delegaţii din partea
lucrare propun să efectuez o
Abia atunci patriarhul Fotie şi
cneazului Vladimir la
investigaţie cât se poate de
împăratul bizantin Mihail al III-lea
Constantinopol, ruşii au cunoscut
amănunţită asupra ceea ce a
au conştientizat deosebitul
frumuseţea catedralei Aghia Sophia determinat ca Rusia să devină una
potenţial al poporului rus,
şi a ritului acesteia, astăzi pierdut.
dintre ţările moştenitoare ale
intenţionând să se apropie de ei.
Impactul emoţional a fost atât de
culturii bizantine. Când vorbim de
Era încă prea devreme. Nu existau
mare, încât cei prezenţi la slujbă
misionarism, prin asocierea cu
pentru moment puncte de legătură
i-au mărturisit cneazului, încă
bizantinismul, termenul s-a
şi interes comun între aceste state,
păgân, că nu mai ştiau dacă se află
manifestat în domenii precum
pentru că fiecare avea un mod de
în Rai sau pe pământ, dobândind
teologie, politică, artă, economie şi existenţă diferit. Singurele contacte
certitudinea că în acel loc
filosofie.
la momentul respectiv puteau fi cel
sălăşluieşte Dumnezeu.
Rândurile care urmează
mult de ordin comercial, prin
Biserica Ortodoxă Rusă
păstrează până astăzi ceva deosebit
faţă de celelalte popoare creştine,
aspect ce poate fi observat nu doar
în felul de a sluji, dar şi în modul
de a studia şi percepe cultul
liturgic.
De aceea, se poate spune că
poporul rus a cunoscut creştinismul
prin fastul liturgic bizantin. Această
trăsătură a devenit decisivă în
convertirea cneazului Vladimir, iar
predilecţia către slujbele fastuoase
a devenit o notă specifică pentru
Ortodoxia rusă. Spre deosebire de
acesta, spaţiul ortodox român,
situat între slavii din Balcani şi cei
din Rusia kieveană, nu şi-a
„Botezul kievenilor”. Tablou de K.V. Lebedev.
dezvoltat o direcţie autonomă a
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renumitul drum al varegilor către
greci. Creştinismul de rit răsăritean
a devenit cel mai eficient prilej de
dialog dintre bizantini şi ruşi.
Spunem aceasta, deoarece
creştinismul este universal şi se
adresează absolut tuturor
popoarelor, fapt pe care Bizanţul
l-a înţeles deplin şi l-a fructificat
atât în creştinarea popoarelor
situate în vecinătatea lor, cât şi în
menţinerea acestora sub sfera de
influenţă a puterii politicoreligioase de la Constantinopol.
Chiar dacă misiunea bizantină
din vremea patriarhului Fotie nu a
ajuns direct către slavii răsăriteni
din Ucraina de astăzi, ştim că prin
ucenicii Sfinţilor Chiril şi Metodie,
s-au păstrat şi răspândit traducerile
cărţilor sfinte în limba slavonă,
p
care prin cărturarii bulgari au intrat
în folosinţa clericilor din Rusia
kieveană.
Biserica Ortodoxă Rusă a fost
constituită oficial o dată cu
creştinarea cneazului Vladimir şi a
lucrat împreună cu demnitarii
noului stat creştin la mântuirea
u
poporului rus şi a celorlalte naţiuni p
cu care a intrat în contact. Până la
invazia tătară, Киевская Русь, aşa
cum era cunoscută în limba rusă, a
înflorit o dată cu Biserica Rusă.
După moartea Sfântului Cneaz
Vladimir, statul condus de acesta a
fost împărţit între urmaşii săi.
Urmare distrugerii Kievului de
către tătari, oraşul Moscova a
devenit în timp noul centru religios
şi politic al Rusiei medievale.
Pentru a-şi susţine apartenenţa la
tradiţia bizantină, deja bine
conturată în secolul al XIV-lea,
Rusia a început a promova conceptul
de Moscova - a treia Romă.
Spre deosebire de populaţia
f
geto-dacică din Dobrogea, a cărei
creştinare a cunoscut un proces
lent, primirea credinţei creştine de
către ruşi a avut loc prin forţă, la
ordinul cneazului Vladimir. Înainte p
de acesta au existat încercări de
p
introducere lentă a creştinismului,
însă rezultatele au fost slabe.
p
Anii 987-990 au marcat în fapt
creştinarea numai a populaţiei din
Kiev şi din alte mari oraşe ruseşti
precum Kievul, însă păgânismul
rus s-a conservat timp de
câteva veacuri, în special
în regiunile împădurite.

F

Nr. 11-12 (336-337)/2020

ZORILE

27
DESPRE LIPOVENI,
NUMAI DE BINE

„Primii creștini din Kiev”. Tablou de V. Perov.
Ultima comunitate păgână din Rusia
medievală a fost lichidată oficial în
secolul al XV-lea. Acest ultim detaliu a
argumentat și alimentat necesitatea
prezenţei misionarilor bizantini chiar şi
după creştinarea oficială a Rusiei. Mai
mult, apartenenţa la creştinism a noilor
convertiţi nu a putut stârpi cu uşurinţă
vechile obiceiuri păgâne ale populaţiei,
fiind nevoie de educarea mai multor
generaţii de ruşi, în frunte cu demnitarii
acestora. Cu cât se dizolvau mai mult
ultimele urme de păgânism rus, cu atât
prezenţa clericilor, a diverşilor meşteri,
a teologilor şi artiştilor bizantini, pe
teritoriul Rusiei, se făcea mai puţin
simţită, observându-se totodată o
alternanţă etnică în rândul
mitropoliţilor kieveni şi apoi moscoviţi,
din a doua jumătate a secolului al
XIII-lea, până la excomunicarea de
către Sinodul Bisericii Ruse a
mitropolitului filocatolic de
naţionalitate greacă, Isidor.
Discutând în Istoria sa bisericească
despre creştinarea ruşilor, Sfântul
Mitropolit Andrei Şaguna apreciază
cele petrecute în timpul cneazului
Vladimir ca fiind un început măreţ,
deoarece ruşii au devenit astfel
frumuseţea caselor lui Dumnezeu,
organizându-se în Mitropolia Kievului,
cu multe episcopii, mânăstiri, ţari plini
de sfinţenie şi biserici parohiale în
ascultare. Atunci când Bizanţul era în
pragul ocupării de către turci, ţarii ruşi
prosperau, iar misiunile organizate mai
târziu de aceştia au dus către supunerea
popoarelor din vecinătatea acestora,
cărora, precum a procedat Vladimir în
990, le-au adus preoţi, prin care
creştinismul ortodox a ajuns în Marea
Caspică, Siberia, Kazan, Astrahan şi

Cerchesia. În urma expansiunii statului
rus, împăratul Ghedigher Mahmet al
Cazanului, împreună cu fiul său,
Utemiş Ghirei, au primit botezul la
Moscova de la mitropolitul Macarie,
semn că păgânii, aşa cum erau numiţi
în cronici musulmanii, vor fi înfrânţi2.
Misionarismul bizantin a jucat un
rol cheie în formarea şi dezvoltarea
Ortodoxiei slave, deoarece prin
traducerea în limba slavonă a cărţilor de
cult s-a transferat în acelaşi timp şi
duhul specific creştinismului răsăritean.
Unicitatea creştinismului rus a rezultat
din îmbinarea armonioasă şi originală a
elementelor culturale ruseşti cu cele
bizantine. Misionarismul şi influenţa
culturii bizantine au continuat să
exercite influenţe puternice asupra
poporului rus şi după 990. Bizanţul a
contribuit la dezvoltarea Bisericii şi
Statului Rus, atât prin prezenţa activă
timp de câteva veacuri a ierarhilor şi
preoţilor greci pe teritoriul rusesc, cât şi
prin stabilirea de legături tot mai
strânse între bazilei şi cnejii ruşi.
Fie ca obiectivele stabilite, prin
datele pe care le voi prezenta în
volumul „Bizantinismul rusesc – de la
Kiev la Moscova”, extrase din
izvoarele istorice, lucrările de
specialitate şi observaţiile făcute de
experţi în urma săpăturilor arheologice,
să constituie o noutate ştiinţifică pentru
studiile teologice în limba română şi să
ofere o viziune cât mai largă asupra
importanţei relaţiilor bizantino-ruse
pentru istoria bisericească.
(Introducere, volumul
„Bizantinismul rusesc – de la Kiev la
Moscova”, pag. 9-12, autor: Mihai
Adrian Jianu, apărut la Editura
„C.R.L.R.” din București, 2020)

1
Jeltov Mihail, Protoiereu Serghei Pravdoliubov, Cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe Ruse între
secolele X-XX (trad. Monica Grama), Facultatea de Teologie din Edineţ, Edineţ, 2007, p. 4.
2
Mitropolit Andrei Şaguna, Istoria Bisericii Ortodoxe răsăritene universale de la întemeierea ei
până în zilele noastre , tomul II, Tipografia Diecesană, Sibiu, 1860, pp. 13-14.

 Berty NEUMANN din Tulcea, MULȚUMIRI:
„Într-o zi de marți, pe 23 octombrie 2020, seara târziu,
președintele Comunității noastre, dl Silviu Feodor, mi-a făcut
un minunat dar. Mi-a adus exemplarele cărții
mele („Despre lipoveni, numai de bine”),
proaspăt editată cu grijă de Editura
„C.R.L.R.” din București și apărută cu
sprijinul financiar al Comunității Rușilor
Lipoveni din România. Răsfoind cartea,
m-au năpădit sentimentele, trăirile pe care
le-am avut atunci când am scris acele
rânduri.
În filele cărții am regăsit ideea și
promisiunea dlui președinte Silviu
Feodor, făcută la manifestarea
artistică de la Rădăuți, privind
editarea cărții mele, cât și tenacitatea
acestuia de a îndeplini promisiunea
făcută. Mulțumesc din inimă!
Am regăsit, de asemenea, sfaturile dlui prof. univ. dr. Feodor
Chirilă, care mi-a fost mentor în realizarea tipăriturii și care
mi-a insuflat curajul de a publica în paginile periodicului bilingv
„Zorile” (care, în noiembrie 2020, a împlinit 30 de ani de
apariții!) și ale revistei „Kitej-grad” primele mele încercări
literare și care, pătrunzând în colțurile mai ascunse ale vieții
mele, a avut amabilitatea să scrie „Prefața” cărții, fapt ce a
constituit chezășia apariției ei. Mulțumesc cu adânc respect
distinsului profesor pentru aprecierile făcute la adresa lucrării
mele!
Mulțumesc talentatului tehnoredactor Valentin Filat, care,
prin ilustrarea iscusită și la obiect a cărții, a asigurat culoarea și
consistența volumului, dând viață sentimentelor mele, creând
astfel, alături de slova cărții, un album fotografic închinat rușilor
lipoveni.
Mulțumesc poetei și scriitoarei din București, dnei
Passionaria Stoicescu, atât de apropiată de viața și cultura
rușilor lipoveni, pentru că a avut amabilitatea și răbdarea să-mi
citească manuscrisul și să facă o atentă și profesională corectură.
Mulțumesc dnei Svetlana Moldovan, redactor-șef al
periodicului „Zorile”, pentru contribuția adusă la apariția cărții și
pentru faptul că în prestigiosul ziar a publicat multe dintre
scrierile mele și că tot aici au apărut primele rânduri despre
cartea mea („Despre lipoveni, numai de bine”).
Mulțumesc dlui Valentin Stalenoi, directorul general al
CRLR, unul dintre primii cititori ai cărții mele, pentru
frumoasele aprecieri.
Nu pot să uit contribuția soției mele, Natalia Neumann, care
a avut un rol esențial în zămislirea cărții mele, fiind cel mai
exigent critic literar și care a stat ore în șir lângă mine pentru a
transpune în „haina” electronică scrierile mele.
Sunt onorat că strădaniile mele cuprinse în volumul de poezii
și proză scurtă „Despre lipoveni, numai de bine”, la propunerea
dlui președinte Silviu Feodor, sunt dedicate „etnicilor cu ocazia
jubileului de 30 de ani de la înființarea, în 1990, a Comunității
Rușilor Lipoveni din România (CRLR)”.
Sunt cei mai frumoși 30 de ani pe care i-am trăit intens în
cadrul acestei minunate comunități, de aceea cartea mea vrea să
fie o urare din suflet pentru viață lungă și mari realizări ale
Comunității Rușilor Lipoveni din România.
30 de ani Ani de adolescent - ani frumoși, victorioși.
30 de ani Ani de luptă, emoții, tumultoși.
30 de ani De trepte urcate sigur cu greu, cu îndârjire.
30 de ani Petrecuți cu gânduri bune și sfințire.
După 30 de ani,
Lipoveanul în țara asta, România, este cu siguranță CINEVA
Și acest statut în veci îl va păstra”.
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espre protopopul
Avvakum și genul
hagiografic „reformat”
de el am mai scris într-un alt
studiu. Acum, în anul când marcăm
cel de-al IV-lea secol de la nașterea
sa, putem să constatăm cu
satisfacție că scrierile lui, cândva
cunoscute doar staroverilor, au
intrat în patrimoniul cultural nu
doar al Rusiei, ci și al omenirii
întregi. „Viața” lui, „scrisă de el
însuși”, a devenit obiect de studiu
pentru cercetătorii din diferite
domenii, dar și izvor de inspirație
pentru mulți scriitori ruși de marcă
atât datorită conținutului său, cât și
pentru limbajul bogat și stilul de
exprimare extrem de savuros,
incitând exegeții la noi descoperiri
ale multitudinii de fațete valorice.

Protopopul Avvakum
- icoană staroveră În cele ce urmează, aș dori să
fac o scurtă prezentare a unui alt
nume important în literatura rusă,
care mi-a suscitat interesul mai ales
datorită conexiunilor lui cu tradiția
și valorile starovere. Este vorba de
Alexei Mihailovici Remizov,
născut pe 24 iunie (stil vechi)/ 6
iulie (stil nou) 1877 într-o familie
de negustori înstăriți. Mama lui
Alexei, Maria Alexandrovna
Naideonovna (sora cunoscutului
negustor, geograf, memorialist și
mecena literar Nikolai
Alexandrovici Naideonov),
provenea dintr-o familie care
îmbina abilitățile practice cu
aspirațiile literar-artistice și cu o
ferventă credință și practică
religioasă. Fără a afirma explicit
afilierea familiei sale la tradiția
staroveră, Alexei Remizov va
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AVVAKUM PETROV și ALEXEI REMIZOV:
doi exilați și „Viețile” lor scrise de ei înșiși
descrie în opera sa pe larg și
minuțios atașamentul întregii
familii față de practicile religioase
și sociale și tradiția literarspirituală a staroverilor („ucenicia”
alfabetului slavon și a cântării
psalmice, participarea la lungile
slujbe bisericești, profunda
admirație pentru Viața și
personalitatea protopopului
Avvakum). Despre protopopul
Avvakum și opera lui, Remizov a
aflat de la Nikifor Matveici
Șciokin, un starover cu o memorie
de invidiat: „El mi-a povestit Viața
protopopului Avvakum cuvânt cu
cuvânt, literă cu literă, așa cum a
învățat-o pe de rost cândva,
neîndrăznind să schimbe nici
măcar greșeala clară strecurată de
cel care a transcris-o – deoarece
pentru un singur cuvânt în plus sau
în minus omul va arde în focul
veșnic. Ascultând cu mare atenție,
am simțit ce fel de carte este asta!”.
Alexei Remizov evocă totodată
cu fascinație și prezența în familie
a unor membri de marcă ale unor
mișcări mistico-spirituale
„nonconformiste”, precum cea a
hlîștilor, derivată la rândul ei din
mișcarea staroveră. Toate aceste
experiențe din copilărie aveau să îi
marcheze hotărâtor viața și opera,
jucând un rol important în formarea
stilului său literar.
Consider că se impune
specificarea câtorva date biografice
pentru a schița profilul lui Alexei
Remizov și pentru a pune mai bine
în valoare paralela cu neînfricatul
protopop Avvakum, idolul său.
Remizov și-a petrecut copilăria la
Moscova, pe malurile râului Iauza,
în apropierea mănăstirii Sfântului
Andronik – cea mai veche
mănăstire din Moscova care s-a
păstrat până în zilele noastre.
Fascinat încă de la o vârstă fragedă
de povestiri, legende, literatură,
caligrafie, desen și muzică, el scrie
prima povestire la doar șapte ani,
prelucrând relatări ale doicii sale
despre un incendiu care avusese loc
în satul acesteia. Studiile le face
mai întâi la Școala Comercială
„Alexandrov” (înființată de unchiul
său), iar apoi la Facultatea de
Matematică și Fizică a Universității
din Moscova. În timpul unor
manifestații studențești este arestat,

Alexei Remizov
acuzat că s-ar fi împotrivit poliției
și condamnat la șase ani de exil în
nordul Rusiei, la Penza, Vologda și
Ust-Sîsolsk. Se apucă de traduceri
din autori germani și polonezi și se
căsătorește cu paleografa Serafima
Pavlovna Dovghello, specialistă în
descifrarea manuscriselor
medievale rusești.
După ce se mută, în 1905, la
Sankt-Petersburg, Remizov se
dedică întru-totul vieții literare prin
traduceri, scrieri și publicații de
povești și legende («Лимонарь,
сиречь: Луг духовный»
[Limonarul sau Câmpia
duhovnicească], «Посолонь»
[După soare], «Докука и
балагурье» [Sâcâiala și
pălăvrăgeala], «Николины
притчи» [Pildele lui Nikola],
«Часы» [Ceasul] sau «Пятая язва»
[A cincea plagă]). Scrie, de
asemenea, și romanul «Пруд»
[Iazul] și „misterii” în stil medieval
– «Трагедия о Иуде, принце
Искариотском» [Tragedia lui
Iuda, prințul iscariotean],
«Бесовское действо» [Lucrarea
diavolească], «Царь
Максимилиан» [Împăratul
Maximilian].
Împreună cu autorii Veacului de
Argint – contemporanii săi –
Remizov participă la renașterea
literaturii ruse, dar fără a se afilia
definitiv vreunui curent literar. Își
construiește însă propriul destin în
literatură, bucurându-se de
contextul literar și artistic mai
favorabil decât oricând

experimentelor, spargerii
convențiilor și a barierelor între
literatură și celelalte forme ale artei
pentru a-și construi propria formă –
nu de „artă pentru artă”, ci de
„viață-ca-artă”.
Alături de ceilalți confrați în ale
scrisului din generația sa, care au
fost expulzați sau nevoiți să fugă
din țară după cele două revoluții și
războiul civil, scriitorul deja
consacrat în lumea literară de
dinainte de emigrație, va trebui,
departe de țară, să facă tot mai des
apel la memorie. Aplicând
procedeul cinematografic al
montajului scenelor scurte, Alexei
Remizov scria de parcă „filma” un
film neobișnuit despre viața
intelighenției ruse izgonite din
propria țară, iar el juca rolul
principal prin propria experiență ce
înglobează experiența întregii sale
generații. Franța, unde a ajuns să-și
petreacă restul vieții în exil, este
doar fundalul pentru cadrele create
de el. Privirea lui este permanent
îndreptată spre Rusia de altădată: o
Rusie surprinsă nu doar în perioada
trăită de scriitor și de ceilalți
„tovarăși de suferință” ai săi, ci,
mai ales, o Rusie a letopisețelor și
a vieților de sfinți, a legendelor și
basmelor.
La fel ca mulți alți reprezentanți
ai intelighenției ruse exilate,
Remizov simțea acut pericolul
pierderii nu doar a patriei natale, ci
și a istoriei, culturii, limbii. Tocmai
de aceea, în lupta cu acest pericol,
el apela mereu la trecutul Rusiei,
folosind o formă neobișnuită de
autobiografie în care
circumstanțele propriei vieți se
împleteau neîntrerupt cu istoria,
cultura și limba rusă, creând
imaginea unui scriitor
„nerecunoscut, marginalizat și
izgonit de viață și de oameni”.
Preocupat de „reconstituirea” și
„restaurarea” sonorităților limbii
ruse arhaice, el prelucrează,
repovestește și reinterpretează
lucrări din tradiția bisericească
(Limonarul), povestiri, basme,
istorioare populare, teme și motive
inspirate din tradiția religioasă și
din limbajul colorat al Vieții
protopopului Avvakum (mărturie
vie a limbii ruse vorbite în
secolul al XVII-lea).
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Structura complexă, polifonică, atât
de caracteristică pentru creațiile
sale timpurii se schimbă în anii de
emigrație într-o narațiune
monologală care îmbină
autobiografia și jurnalul cu
epopeea istorică, transpunerea
visurilor, legendelor și basmelor,
precum și critica literară, genul
epistolar și desenul. Astfel ia
naștere un „spațiu autobiografic”
original în care își găsesc locul nu
doar textele de factură
autobiografică, ci și cele în care, cu
ajutorul diferitelor procedee și
forme, autorul încearcă să creeze
propria sa imagine. Vocea
naratorului însoțește și explică tot
ceea ce se întâmplă, punând
laolaltă evenimentele personale cu
cele sociale, timpul personal cu cel
istoric. „Întreaga mea viață –
mărturisește autorul – s-a petrecut
cu ochii ațintiți asupra Rusiei. (...)
Și am început să creez legenda
despre mine sau, după cum se
spune, să povestesc povestea.”
Cheia pentru înțelegerea acestui
spațiu autobiografic remizovian îl
constituie conceptul de „legendă”
ca tradiție sfântă, care se
construiește după modelul vieților
sfinților, incluzând atât
evenimentele reale, cât și o viziune
fantastică a lumii, receptate prin
„ochii mijiți”. În spiritul tradiției
scrierilor vechi, autorul încearcă să
găsească temeiul pentru un nou
limbaj al literaturii contemporane
lui, nu pentru a imita, ci pentru a
recrea trăsăturile sale stinse. De
aceea, pe el nu-l interesează
neapărat temele textelor vechi. Din
ele Remizov împrumută doar
„trăsăturile generale” ale genurilor
(învățăturile, cuvintele), îmbinând
tonul lor patetic cu temele
publicisticii contemporane lui.
Cum recunoștea el însuși mai
târziu, studiul textelor vechi „îmi
regenera memoria: în
reconstrucțiile mele de legende și
povestiri vechi se află nu doar
livrescul, ci și ceva al meu, luat din
viață, ceva văzut, auzit,
experimentat.”
Pentru a nu pierde sentimentul
propriului său loc în timpul și
spațiul istoric, pentru a păstra
legătura cu trecutul, scriitorul
emigrant a fost nevoit să se bazeze
pe propria memorie. La ea apela
pentru a depăși acea barieră care se
lăsa – mai întâi prin șocul
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revoluțiilor, iar apoi prin exil –,
între lumea Rusiei imperiale și
viața în URSS și în emigrație.
Istoria schismei religioase – pe
vremea protopopului Avvakum – și
cea a împărțirii societății ruse la
începutul secolului al XX-lea,
contemporane lui Remizov,
seamănă destul de mult. Și, pentru
a nu se simți exclus sau distrus,
Remizov a încercat în toate
scrierile sale autobiografice să-și
sublinieze apartenența la Rusia și la
cultura ei. Contactul lui cu lumea
se produce prin intermediul cărții
care, pentru el, reprezintă un întreg
univers, iar universul este o carte.
Fermecat de carte, Remizov nu mai
trăiește într-un timp și spațiu
limitat de existența umană, ci într-o
lume nemărginită a literaturii, unde
se succed generații întregi, iar
epocile istorice nu au granițe.
Pentru el, întâlnirea cu cartea este
ca o întâlnire cu o ființă umană. Nu
întâmplător, cele mai vii amintiri
ale sale din copilărie sunt legate de
biblioteca familiei cu cărțile sale
vechi învelite în coperți de piele.
Tot ce a scris Alexei Remizov în
aproape jumătate de secol de
activitate nu este altceva decât o
spovedanie, în care „eul” său
autobiografic transmite înțelegerea
sa proprie a evenimentelor
personale și istorice. Cu deosebire
în mediul străin, departe de țară și
locurile dragi, se accentuează
patima lui pentru „respunerea”
textelor rusești vechi. Tendința de a
reda propria receptare a Rusiei
Vechi și de a se privi pe sine ca la o
părticică a istoriei și culturii ruse
sunt principalele caracteristici ale
spațiului autobiografic remizovian.
Cititor împătimit și curios,
filolog atent și exigent, cercetător
al monumentelor literaturii vechi,
Remizov a reușit în anii exilului
său să creeze o bogată colecție a
creațiilor „autobiografice” care
reflectă varietatea și bogăția
moștenirii culturale ruse. Această
colecție amintește de colecția de
literatură bisericească veche,
numită Marile Minei, care îl
fascina în anii copilăriei. Natura
colecției de autobiografii realizată
de Remizov este complexă
deoarece ea cuprinde două direcții
memorialistice ale literaturii:
letopisețele, în care atenția
autorului este îndreptată asupra
evenimentelor la care a fost martor

sau participant, și autobiografiile,
unde centrarea se face pe relația cu
personalitatea scriitorului, cu
lumea lui interioară și procesul
scrierii.
În paralel cu „jurnalul” literar,
scriitorul dezvoltă și „jurnalul
grafic” al legendei sale
autobiografice, schițând și
desenând în fiecare zi în diferite
albume. Aceste imagini abstracte și
„vizionare” întruchipează o
paralelă evidentă a operei sale
literare, o încercare de a se folosi
de grafică pentru a lărgi spațiul
autobiografic cu ajutorul memoriei
vizuale. Simțind acut unitatea
dintre cuvânt și imagine, Remizov
își ilustrează opera la fel ca în
cultura rusă veche unde textul scris
și pictura (frescele, icoanele și
miniaturile) jucau roluri egale ca
importanță.
În ultimele sale creații
autobiografice, scriitorul, copleșit
de singurătate, izolare și greutăți,
ajuns aproape orb, își explică
propriul drum al vieții și destinului
în spiritul descrierii vieții sfinților
mucenici, văzând multe puncte
comune cu experiența plină de chin
a sfinților pravoslavnici și cu cea a
destinului plin de amar al liderului
mișcării starovere din secolul al
XVII-lea. Limbajul folosit de
neînfricatul protopop Avvakum în
„Viața” sa, împreună cu cel al
apocrifelor și al hagiografiilor
canonice, l-a influențat puternic pe
Remizov. Acest lucru se poate
observa cu deosebire la nivelul
lexicului folosit de acesta. Maniera
stilistică originală a protopopului
Avvakum – încălcarea tuturor
tradițiilor literare, ritmul inegal al
narațiunii, sfidarea oricăror norme
ale discursului – toate acestea pot fi
observate și la Remizov.
Multe din paginile scrierilor
târzii ale lui Alexei Remizov sunt
născute sub semnul „Vieții
protopopului Avvakum”. Pentru
ambele stiluri auctoriale
caracteristică este tendința de a
vedea în detaliile vieții cotidiene
sensul imanent al existenței, de a
găsi în cele mai mărunte lucruri
omenescul. Dar dacă universul
spiritual medieval îi permitea lui
Avvakum să vadă în toate
peripețiile destinului său Voia
Domnului, Remizov nu vede în
derularea furtunoasă a istoriei
contemporane lui sensul veșniciei
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și nici ordinea divină. Cartea sa,
„Profesorul de muzică” [Учитель
музыки], are multe interferențe cu
cu „Viața lui Avvakum” mai ales la
nivelul trăirilor chinuitoare și al
lamentărilor. Diferența constă în
faptul că Avvakum a descris „calea
spre o moarte voluntară”, pe când
Remizov – pe cea a unei izolări
„voluntare” în bejanie.
Fisura dintre epoci provocată de

revoluții, evoluția amețitoare a
istoriei individuale și mondiale l-au
rănit profund pe scriitor, trecând
prin destinul său ca un „vârtej de
foc”. Această „rană deschisă” se
observă mai ales în
fragmentaritatea ultimelor texte
autobiografice în care apare
varianta finală a legendei sale.
În ceea ce privește starea limbii
ruse, după părerea scriitorului,
aceasta s-a rupt și de tradiția
scrierii vechi, bazată pe
„naturalețea” discursului, dar și de
vorbirea orală contemporană
autorului. De aceea, din punctul lui
de vedere, e de datoria scriitorilor
să revigoreze limba rusă, să
unească cele două fațete ale sale –
popular-orală și literară –,
transmițând și cuvântului scris
sonoritatea vie, intonația și
„muzica” vorbirii orale.
Considerându-l pe Avvakum
drept duhovnicul său imaginar și
mentor al său, Alexei Remizov își
exprimă admirația și totodată
recunoștința pentru întreaga pildă
pe care a dat-o acesta rușilor:
„Biete oropsit, care te-ai înălțat cu
carul de foc, arzând în foc uriaș, îți
păstrăm amintirea... tu, cel care m-ai
învățat să-mi iubesc limba rusă,
protopop al întregului
Pământ rusesc Avvakum!”.

+
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crisoarea tradusă, una
dintr-o importantă
corespondență, a fost
inclusă și în lucrarea
protopopului Avvakum al cărui
titlu s-ar putea traduce printr-un
vechi cuvânt, beseadă,
(con)vorbire, Kнига бесед.
Epistola a fost trimisă la Borovsk,
un oraș în regiunea Kaluga, aflat la
aproximativ 90 km de Moscova,
unde se aflau închise, de la sfârșitul
verii anului 1673, la început, în
temnița Mănăstirii Sfântul
Pafnutie, apoi, într-o închisoare
îngropată în pământ din fortul
recent construit de autorități,
Feodosia Prokopievna Morozova
și sora sa Evdokia Prokopievna
Urusova, alături de alte femei din
rândul opozanților la reforme,
aduse acolo de la Moscova.
Avvakum trimite binecuvântare și
stareței Ustina (Iustina), care,
după cum se știe din Povestirea
despre boieroaica Morozova, se
afla de asemenea în închisoarea de
la Borovsk. Scrisoarea a fost
redactată în intervalul dintre cea
de-a doua jumătate a anului 1673 și
12 noiembrie 1675, ziua morții
Feodorei Morozova. În textul
scrisorii, care cunoaște și o redacție
mai târzie, extinsă, Avvakum
recurge la formulări deopotrivă
elevate și colocviale, aceasta fiind
o constantă a stilului său.
Sentimentul pe care îl trăiește
protopopul în fața jertfei femeilor
cărora li se adresează este formulat
în cuvinte din registrul imnografic,
al acatistelor, subliniind statutul
înalt pe care li-l acordă protopopul.
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CU DRAGOSTE PĂRINTEASCĂ,
AVVAKUM PROTOPOPUL
Scriitorul - polemist, închis și el,
din decembrie 1667, la
Pustoziorsk, face trimiteri la vieți
de mucenici creștini și la episoade
comparabile cu încercările prin
care trec femeile, fiicele sale
duhovnicești. Totodată, Avvakum
le ceartă pentru fireștile lor
slăbiciuni omenești, îmbărbătându-le.
Anumite formulări, precum și
fireasca admirație față de
stoicismul femeilor martirizate se
regăsesc în Cuvântul de jale scris
de Avvakum după moartea
acestora. Textul de mai jos a fost
tradus după ediția - Аввакум.
Письмо к боярыне Ф. П.
Морозовой, княгине Е. П.
Урусовой и М. Г. Даниловой //
Житие протопопа Аввакума
им самим написанное и другие
его сочинения. Мoscova,
Academia, 1934. p. 309-316.

*
Scrisoare către boieroaica
F.P. Morozova, chneaghina
E.P. Urusova și M.G. Danilova
Carte către monahia Feodoora,
iar în lume, boieroaică, împreună
cu surorile
Pentru rugăciunile sfinților părinți
ai noștri, doamne, Isuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne
pe noi. Amin.
Heruvimilor cei cu ochi mulți,
serfamilor cei cu șase aripi, cerești
luptători înflăcărați, armată a
puterilor cerești, treime în unime a
lui Dumnezeul Unul în Treime,
roabe credincioase Feodora în
Evdokeia, Evdokeia în Feodora și
Maria în Feodora și Evdokeia,
Minunată alcătuire în chipul
Sfintei Treimi, asemenea ierarhilor
învățători Vasile, Grigore și Ioan
Zlatoust! Feodora, cuget de foc al
lui Atanasie al Alexandriei, ai
așezat învățătura ortodoxiei, ai
smuls spinii faimei cele rele,
înmulțind sămânța credinței prin
stropire de la Sfântul Duh,
cuvioasă după Treime mare
luptătoare,
Cneaghină Evdokeia
Prokopievna, lumina întreit
Boieroaica Morozova îl
luminătoare care s-a sălășluit în
vizitează pe protopopul
sufletul tău, vas ales, te-a arătat pe
Avvakum la închisoare.
tine, preafericită, care ai
Miniatură din secolul al XIX-a
propovăduit în lumină Treimea cea
(sursa foto: www.wikipedia.org)

veșnică și fără de început. Viță a
cuvioșiei și lujer al suferinței,
floare a sfințeniei și rod dat de
Dumnezeu, celor credincioși veșnic
înflorită te-ai dăruit, însă
asemenea mucenicilor, Marie
Gherasimovna, cu cele care suferă
împreună cu tine chemând: tu ești,
Hristoase, mucenicilor luminoasă
bucurie.
Eu, un bătrân, rob al cuvioșiei
voastre, îmi plec capul păcătos
spre judecată, căci ați făcut
voroava noastră preaplină de
mulțumire, adăpându-mă cu apă
viu curgătoare. Mult, mult de tot ați
adâncit fântâna cunoașterii de
către voi a lui Dumnezeu, iar
sfoara mea e prea scurtă și să
ajung nu e cu putință, s-a ascuns și
s-a țintuit într-alt loc curgerea
apei.
Voi mă faceți să mă rog pentru
ca să dea Dumnezeu răbdare și
iubire și supunere, nepurtarea
răului și înfrânare, lipsa mâniei, și
răbdare, și ascultare. Iar eu în
sufletul meu mă îngrijorez despre
acestea: oare nu cumva este între
voi nesupunere și vrajbă, de asta
mă tem și mă îngrijorez, de necazul
de la diavol.
Evdokeia Prokopievna! Nu e
bună, lumina mea, nerecunoștința!
Maria Gherasimovna! Orice ar
fi fost între voi înainte, acum e oare
prilejul să căutați cinstea sau
hrană netrebuincioasă, cu
murmur? În vremurile de altădată,
și slugile și robii au mâncat de la
voi mai bine decât cele cu care vă
hrăniți acum; iar în deșertăciunea
(vremurilor de acum) nu este decât
murmur și neînțelegere la sfat.
Vai mie, păcătosul! Ei, se cuvine
să vină lacrimi: aici unde stau eu,
diavolul a pus vrajbă între cei
drepți, și în dogme ne-au socotit,
încercând să înțelegem. Unul cu
caș la gură, diaconul Feodor, fiul
meu duhovnicesc, s-a învățat să
rătăcească cu păcat, trecând peste
învățătura din cărțile vechi, și s-a
poticnit de Sfânta Treime, și de
pogorârea la iad a lui Hristos și de
altele, rostind dogma ca nikonienii,
nu așa cum se cuvine. În cartea
mea v-am scris și v-am trimis vouă
(știre) întru Domnul. Iar eu,
nesuferind lipsa lui de minte, nici

nu am putut să aud hula împotriva
Dumnezeului meu, l-am tăiat de la
mine și l-am pus să jure, nu pentru
supărările din afară, nu, nicicum,
ci pentru că nu lucrează el întru
Dumnezeu și pentru că hulește
cărțile cele vechi. Blestemat să fie,
dușmanul Domnului!
Iar voi, luminile mele scumpe,
ce dogme aveți între voi de
lămurit? Viața de zi cu zi a femeii
una spune: cum e scris în cărțile
tipărite din vechime, așa țin eu și
cred și cu asta și mor. Păi,
rugăciunea lui Isus să o spui
mereu, și asta e tot. Iar de hrană și
băutură și de faima acestui veac de
ce să te nemulțumești? Voi ați lăsat
toate astea: să le aruncați cât colo
toate de acum! Căci pentru ca să
aveți spor vă spun. Au nu aveți
lumina aceea, prin mila lui Hristos
Dumnezeul meu și prin mijlocirea
Preacuratei Stăpânei noastre,
Născătoarea de Dumnezeu,
ajutătoarea noastră?
Iară tu, prietena mea cea dintâi,
binevoiește, pentru numele
Domnului, să faci așa și cu tine. Tu
de acum ești un om mort, ai lăsat
toate cele; însă cele două încă,
sărmanele de ele, încă mai au
inima la căsnicia și la puii lor. Este
cu putință să știm cât îi chinuie
mâhnirea. Eu, chiar dacă sunt
mujic, trec și eu prin toate cele. În
casă la mine, o fată roabă a născut
un copil. Spun unii că Procopie,
fiul meu, i l-a adus; iar Procopie se
jură și se dezice. E om în toată
firea, nu-i de mirare să mai facă un
copil. Păi pe mine tare mă
întristează că nu pot să primesc
pocăința (lui). Uneori mă înfurii în
sinea mea și vreau să spun
anatema și să-l rog în genunchi pe
Stăpânul să trimit un diavol să-l
pună la chinuri, ca în vechime, în
Corint pe cel care a făcut păcat cu
maica vitregă. Și iar judec ca nu
cumva să cad eu însumi în năpastă,
căci dacă nu e el acela (tatăl
copilului), atunci am să pun la
cazne pe un mucenic.
Vai, Feodora Prokopievna,
maica mea! Mi se strânge sufletul
din toate părțile pentru păcatele
mele. Roagă-te, roagă-te, roagă-te
tare, pentru numele Domnului,
pentru mine! Eu nici nu mai știu
cum trăiesc în amărăciunea minții
mele; nu țin minte altceva în tristeți
și gata, ziua ca și noaptea
îmi trece. Of, of și vai
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sufletului meu cel strâmtorat!
Evdokeia și Maria mi-au trimis
ofurile lor, iar eu am de ajuns ale
mele! M-am tot uitat la ce-ați scris
cu mâna voastră și s-a amărât
lăuntrul meu, m-am lovit de
pământ (zicând): „Stăpâne!
Păstrează-le”, am zis, „în numele
Tău, iar pe mine, păcătosul, pentru
rugăciunile lor să mă mântuiești!
De la cine să am ajutor dacă nu de
la Tine?”.
Și la ce bun să tot spui despre
Ivan, prea te omori. „Capul, capul
nu și l-a păstrat!”. Gata, ajunge cu
astea, pentru Hristos! „Nu și-a
păstrat capul!”. Dacă stă cineva să
judece ce e cu tine, se îngrozește!
Cum de a lăsat Hristos, nădejdea
noastră, să se întâmple una ca
asta! După tine, ar fi fost bine dacă
s-ar fi apucat să meargă călare cu
caii fără tine și să răpească
muieri? Și s-ar fi dezis și de
Hristos, ca și acelea! Dar așa, e
altă treabă – l-au împărtășit după
legea nouă pe copil! Mare
nenorocire, vrăjitorii! El nici nu
cunoaște, nici nu are știință atunci,
ce au descântat aceia deasupra
capului lui, pui de cățea ce sunt, ei
și cu toate cele puse la cale de
dânșii; înaintea Mântuitorului,
Lumina noastră adevărul va fi la
judecată. Dacă El, nădejdea
noastră și lumina nu l-ar fi iubit
atât, în așa vreme de trebuință nu
l-ar fi luat la El. Eu aduc
mulțumire Domnului pentru el - îmi
aduc aminte că l-am împărtășit:
să-i ajungă aceasta în vecii
vecilor! Nu s-a stins harul din el. Și
nu mă uit eu la smiorcăielile tale:
așa mărturisitor să-ți fie! O, Maica
Domnului, nu se face după voia
Feodosiei! Ia să ți le plângi mai
mult pe ale tale, că de el se
îngrijește Hristos și fără mucii tăi!
Păi ce? Mare necaz cu nebunia
ta! Lasă că sunt destui să-l plângă.
Unul mai ofteză, altul zguduie
iadul, ca să fie pedepsit măcar
pentru dreptate, altuia îi dau
drumul. Dar pe el pentru ce să-l
judece? Una era dacă ar fi fost
judecat pe nedrept și s-ar fi sfârșit
în chinuri copilul. Grigorie s-a
rugat pentru Troian, chinuitorul, și
i-au dat înapoi, căci i-a spus
Hristos. Însă Ivan nu a fost el
tartorul, el, răposatul, s-a chinuit
și nu a văzut lumina toată viața lui.
Iar câinii au spurcat locul după
moartea lui, așa că pe maică-sa a
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început să o doară pântecul: „Vai
și of, l-au spurcat pe fiul meu! A
ajuns iad!”.
Nu a ajuns, nu-ți face griji
degeaba! Așa ți-a fost dat ție, ca să
nu te mărești! Să te păzești de
înălțarea de sine, nouă schimnică!
Ce crezi, că ești de mare preț tu că
ai ajuns călugăriță, humă fără
vlagă? Dar cine ești tu? Nu ești tu

muieri de rând, e păcat să vă
împotriviți voii ei. Dar eu zic că voi
nici nu aveți toate cele; trag
nădejde în Domnul, că are să vă
dea Dumnezeu răbdare, și îndurare
sufletească îndelungată, și
blândețe, și ascultare, și iubire. Și
de ce te întristezi tu de Akinfie?
Poruncește-i să se tundă (în
călugărie), și tunde-te și tu, pentru
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își adaugă singură durere.
Iar pe Melania o cunosc că e
om bun, și să nu ascultă tot ce
aude, turma lui Hristos o paște
strâns unită, adunată. Căci nu sunt
supărat pe ea, nădăjduiesc că tu
mă cunoști pe mine. Voi două
mi-ați trimis și zmeură, vă îngrijiți
de mine, dragele mele. Cum aș
putea eu să le las pe ale mele?

Boieroaica Morozova.
Morozova. Tablou de V . I . Surikov (sursa foto: www.wikipedia.org)

oare Feodosia, fecioara mucenică
întocmai cu cuvioșii? Ce, încă nu
ai ajuns tu să înțelegi toate astea?
Ei bine, ajunge cu ocara. Iartămă, am greșit. Nu te mai da tu de
ceasul morții pentru Ivan, și atunci
n-am să te mai ocărăsc.
Uitându-se la tine, se
îngrijorează și Evdokeia pentru
copiii ei. Dar oare nu e adevărat ce
zic? Greu îi vine Evdokeiei,
sărmana: căci aceasta este, zic,
treabă de bărbat și de fecioară,
aceea ca să nu cadă în păcat fără
vreun prieten. Iar pe domnia lui,
lasă că-l știu eu, dar ce să-i faci?
Prokopievna, draga mea fiică,
să ne punem nădejdea în Hristos și
în Preacurata Maica Domnului,
luminile noastre. Ea nu-i va părăsi
pe copiii noștri.
Evdokeia Prokopievna! Dacă tu
ai să mori, ei va trebui să trăiască
fără tine, nu? Ei, atunci haideți să
începem să-l necăjim pe Hristos, El
are să-i aducă la Dânsul,
Făcătorul nostru.
Maria Gherasimovna! Să nu
spuneți nu înaintea stareței aceleia,
tu cu Evdokia, căci ea ține cinul
îngeresc, iar voi sunteți niște

ca drumul lung la Hristos să-l
alegeți amândoi, fără să priviți în
urmă! Iar pe urmă, să fie așa cum
vă va îndruma Hristos. Să aibă el
liniște și binecuvântare, Ivanovici
al meu, lumina mea, și tuturor
binecuvântare celor care vă iubesc
pe voi.
Evdokeia Prokopievna!
Nădăjduiesc că de acum copilașii
tăi sunt mărișori, lumina mea? Păi
ce să faci? Nu te îngrijora cu
durere prea tare pentru ei!
Dumnezeu are grijă de fiecare om.
Ei, să mă iertați, luminile mele,
prieteni ai sufletului meu, stăpânele
mele, iertați dară, pentru Dumnezeu!
Doamne Isuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
Cinstită și cuvioasă maică
Feodora! Iartă-mă pe mine,
păcătosul, că mult am greșit și cu
fapta și cu gândul, iartă-mă, dară,
că te-am supărat și te-am întristat,
iartă-mă, stăpână! Să mă ierți,
stareță! Pentru ca să nu te
îndurerezi de Ivan, încă și mai mult
am să încep să te ocărăsc, dacă se
va întâmpla să nu te oprești să-ți
faci griji. Ce e dat să fie, pentru
aceea nu ne plângem, iar ea, uite,

Trebuiește să ne mustrăm așa unii
pe alții, pentru ca să fie mai bine.
Eu o ocărăsc, iar ea cere
blagoslovire. Vezi tu oare ce frumos
e cugetul! Ajunge, nu am să o mai
ispitesc. Să ceri de la ea pentru
mine binecuvântare, își cere iertare
de la tine protopopul, așa să-i spui!
Și să-i spui să-mi scrie ceva cu
mâna ei.
Ei, iartă-mă și tu pe mine, și
roagă-te la Dumnezeu pentru mine.
Căci eu nădăjduiesc în rugăciunile
voastre.
Și acum, pace vouă și
binecuvântare și câte o plecăciune
celor de alături, tuturor. Și stareței
Ustina cu ruda ei, pace și
binecuvântare. Să răbdați, luminile
mele, întru Hristos.
Preapăcătosul călugăr
Epifanie, îndurare lui Hristos
cerând și sfintele voastre rugăciuni
și ajutor sieși cerând, v-o adaugă
în scris aici binecuvântarea lui
Hristos. Să nu ne uitați pe noi,
lumini ale noastre, noi
mărturisitoare, întru sfintele
voastre rugăciuni.
Traducere și prezentare de
Marina VRACIU
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290 de ani de la nașterea generalului rus
Alexandr SUVOROV (1730-1800)

M

onumentul închinat generalului rus Alexandr Suvorov, o
statuie ecvestră situată în Dragosloveni, comuna Dumbrăveni,
județul Vrancea, este opera sculptorului român Marius
Butunoiu. Se știe că după câștigarea în anul 1789 a două mari victorii
împotriva turcilor la Focșani și la Râmnicu Sărat, împărăteasa Ecaterina a
II-a a Rusiei i-a acordat generalului Suvorov titlul onorific de „Rîmnikski”
și rangul de conte.
Alexandr Suvorov s-a născut pe 13 noiembrie
1730 (în alte surse: 1729) și-n acest an s-au împlinit
290 de ani de la nașterea acestuia. Cu
acest prilej, pe 24 noiembrie 2020, în
comuna Dumbrăveni a avut loc
ceremonia de depunere a coroanelor
de flori la monumentul comandantului
rus, eveniment organizat de Ambasada
Federației Ruse în România și
autoritățile locale, cu respectarea
restricțiilor privind pandemia de
coronavirus.
Ambasadorul extraordinar și
plenipotențiar al Federaţiei Ruse în
România, Excelenţa Sa Valeri Kuzmin, a reliefat importanța victoriilor lui
Alexandr Suvorov în bătăliile de la Focșani și Râmnic din anul 1789,
mulțumind autorităților centrale și locale române pentru grija față de statuia
ecvestră de la Dragosloveni.
Au fost prezenți la ceremonie reprezentanți ai misiunilor diplomatice din
Rusia, Armenia, Republica Belarus, ai Ministerului Apărării Naționale al
României, ai Consiliului Județean Vrancea, Primăriei Focșani și Primăriei
Dumbrăveni, ai garnizoanei militare Focșani, ai companiei „PetrotelLUKoil”, elevi de la Școala Rusă din București s.a. Înainte de depunerea
coroanelor de flori au fost intonate imnurile Federației Ruse și al României.

Ziua Minorităților
Naționale din România
iua Minorităţilor Naţionale a fost oficializată în România în
anul 1998, prin Hotărâre de Guvern, 18 decembrie fiind și Ziua
Migranţilor. Această sărbătoare a diversităţii este marcată an de
an, începând cu 1999, prin implicarea în organizarea de evenimente și a
Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului
României.
Reamintim că pe 18 decembrie 1992, Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase – ca
document internaţional ce oferă o garanţie a drepturilor minorităţilor în
general, astfel încât mai multe state i-au recunoscut importanţa prin
promovarea zilei de 18 Decembrie ca zi a minorităţilor naţionale.
Din păcate, în acest an, în condițiile epidemiologice actuale, fiecare
organizație etnică a marcat în cerc restrâns Ziua Minorităţilor Naţionale,
cu speranța că anul viitor 2021 va fi altfel.

Z

DESPRE RUȘII LIPOVENI DIN ROMÂNIA

A

apărut volumul „RUȘII
LIPOVENI DIN
ROMÂNIA: istorie,
identitate, comunitate” (Editura
ISPMN - Institutul pentru
Studierea Problemelor
Minorităților Naționale al
Guvernului României, ClujNapoca, 2020, 438 p.), editori:
Marius Lazăr, Iulia-Elena Hossu
(eds.).
„Volumul analizează aspectele
fundamentale ale identității rușilor
lipoveni din România, o minoritate
etnică cu comunități importante
localizate în sud-estul, respectiv
nord-estul țării. Cartea reunește 13
texte structurate în diferite
capitole, concepute să reflecte cele
mai importante dimensiuni ce
compun identitatea acestei
comunități: Istorie, Etnografie,
Sociologie, Miscellanea. ”
Textul despre ruşii lipoveni din
Brăila include un articol semnat de

Gabriela Cloşcă, şef Secţia
Etnografie, Interviuri − pe baza
unui Chestionar conceput de
Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice − răspunsuri
selectate şi sintetizate de Evdochia
Smaznov, informatician, membru
CRL-Brăila şi Camelia Hristian
(Muzeul Brăilei „Carol I”) şi

fotografii. Respondenţi la
Chestionar: fam. Bariz Dorina
(Brăila), fam. Cuțov Paul (Brăila),
fam. Isac Teodor (Brăila), fam.
Ivlampie Ivan (Galați), fam.
Lazăr Raissa (Brăila), fam. M. A.
(Brăila), fam. Maliș Ioan (Brăila),
fam. O. A. (Brăila), fam. Oprea
Androne (Brăila), fam. Prusac
Neftodi (Brăila), fam. Sava Ana
(Brăila), fam. Smaznov Evdochia
(Brăila), fam. Suvac Aurel
(Brăila).
Textul despre ruşii lipoveni din
Brăila este o selecţie dintr-un
studiu mult mai amplu, publicat
iniţial în volumul „...Greci, Evrei,
Ruși lipoveni, Turci... Brăila.
Reactivarea memoriei culturale a
orașului” (editori: Camelia
Hristian, Ghena Pricop,
Evdochia Smaznov, Editura
„Istros” a Muzeului Brăilei, Brăila,
2012, 460 p.), apărut în cadrul unui
program cultural (manager de

proiect – prof. univ. dr. Ionel
Cândea, managerul Muzeului
Brăilei „Carol I”; concepere
proiect şi asistent de proiect –
Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice, Muzeul Brăilei
„Carol I”), derulat de Muzeul
Brăilei – în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Brăila, Comunitatea
Elenă Brăila, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din
România - Comunitatea Brăila,
Fundaţia „Obscina” a Comunităţii
Ruşilor Lipoveni din România Brăila şi Uniunea Democrată Turcă
din România - filiala Brăila –cofinanţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional. Ulterior, studiul
integral a apărut şi în limba
engleză, în cartea „...Greeks, Jews,
Lipovan Russians, Turks... Brăila.
Awakening the City’s Cultural
Memory” (editors: Camelia
Hristian, Ghena Pricop, Evdochia
Smaznov; English translation:
Gabriela Debita, Museum of Braila
„Carol I”, Istros Publishing, Brăila,
2014, 500 p.).
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In memoriam
Михаил МАРИНЕСКУ

К ЛИПОВАНАМИ ЗА ПЕСНЯМИ

Михаил МАРИРНЕСКУ

(14 декабря 1927 - 5 октября 1995)
5 октября 2020 г. исполнилось
двадцать пять лет со дня ухода из
жизни известного румынского
русиста и фольклориста Михаила
Маринеску. Профессор Факультета
иностранных языков и литератур
Бухарестского университета, доктор
филологических наук Михаил
Маринеску внёс свой огромный
вклад в развитие руссколипованской фольклористики.
Родился он 14 декабря 1927 г. в
селе Ивэнешти Векь уезда Четатя
Албэ. В 1952 году окончил в
Бухаресте Педагогический институт
русского языка и литературы им. М.
Горького и по окончании института
он был назначен старшим
преподавателем и читал курсы по
русской литературе и фольклору.

Михаил Маринеску и
Андрей Иванов

Среди румынских
фольклористов Бухарестский
профессор Михаил Маринеску
стал широко известен и своими
работами по песенному фольклору
русских-липован.
Является автором сборника,
опубликованного в 1978 г. под
названием «Зялёныя моя
вишенка. Собрание песен липован,
проживающих в Румынии», затем в
1980 году вышла его книга
«Частушки липован», а в 1988 г. –
монография «Песни русскихлипован» (374 стр.).

В своих воспоминаниях,
опубликованных в 1990 г. в
ежемесячнике «Зори» профессор
Михаил Маринеску рассказывает
как он собирал песенный фольклор
у русских-липован (см. рядом).
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ачало сентября 1959 г.
Bпервые отправляюсь к
липованам собирать
фольклор. Готовлюсь к этому
событию уже несколько лет: читаю
всё что попадает в руки о
староверах. Ведь прежде чем
приступить к изучению народной
культуры, надо хоть кое-что знать о
её носителях, знать, что они из себя
представляют!
Беру в библиотеке факультета «В
лесах» П. И. МельниковаПечерского (1812-1883) – отличного
знатока истории раскола. Начинаю
вникать в судьбу, быт и мораль
старообрядцев. Позже узнаю, что в
облике этого прекрасного писателя
сочетались две, казалось бы
исключающие друг друга,
крайности: с одной стороны,
сострадание и даже уважение к
старообрядчеству, как хранителю
лучших бытовых и моральных
традиций русского прошлого, и, с
другой стороны, настойчивость, с
которой Мельников-Печерский в
качестве царского чиновника по
делам раскола проводил политику
разгрома молебен и скитов
старообрядческих общин. Это
заставило меня насторожиться:
правильно он изображает их быт и
духовную жизнь?
Читаю с упоением «Сосен
перезвон» и «Братские песни» Н.
А. Клюева (1887-1937),
появившиеся в начале нашего века.
Сколько страсти в стихах,
написанных на лад апокрифов и
духовных песнопений! Гораздо
позже я узнал, что Клюева, как и в
прежние времена наиболее
воинствующих староверов,
например, протопопа Аввакума,
сослали в Сибирь, где он и скончался
в возрасте 50 лет. Конечно,
«сектанты» с которыми поэт Клюев
был связан, это уже не староверы
XVII- XVIII веков.
Потом познакомился с очерками
В. Г. Короленко (1853-1921) о
добруджских липованах – «Наши на
Дунае». На этот раз передо мной
открывалась картина более близкая к
моему представлению о липованах.
Подтвердится ли всё это моей
первой поездкой к ним или нет?
Ведь эта художественная литература,
а не история. Писатель волен посвоему изображать
действительность. Делает он это
иногда страшно субъективно. А
разве исторические труды по делам
старообрядчества все изображают
объективно движение? Поэтому, ещё
не изучив такие фундаментальные
работы как «Сборник
правительственных сведений о
раскольниках» (4 тома, Лондон,
1860-1862), составленный В. И.
Кельсиевым и содержащий данные
о русском старообрядчестве вообще,

и «Lipovenismul...» (Бухарест, 1871),
исследование, написанное
румынским епископом
Мельхиседеком о наших липованах,
я отправился в Журиловку на первую
встречу с липованами. До того я знал
липован лишь по моим студентам и
никогда не бывал в липованской
деревне. Правда, помнится, что в
50-ые годы, будучи как-то на
экскурсии в ущельях Биказа, я
увидел группу рабочих, занятых
строительством шоссе. Среди них
было много с бородами. Я сразу
догадался: липоване. Подошёл к
ним, начал расспрашивать.
Действительно, липоване. Но беседа
не завязывалась. Наверное, они
смотрели на меня как на
любопытного экскурсанта, и только.
Были они, или не изменяет мне
память, из Климэуць. Позже, когда я
поехал в эту деревню по делу, т. е.
собирать фольклор, меня приняли
как своего: сразу открыли свою
душу, пригласили «на клаку», потом
на свадьбу. Я им и сейчас
благодарен.
Начало сентября 1959 г. Еду
впервые к липованам. Вместе с моим
другом Эмилем Врабие – ныне
профессором одного из
американских университетов –
выбираем Журиловку. Тогда мой
друг изучал говор липован, а я – их
фольклор. Помниться, что приехали
мы в Журиловку с магнитофоном.
Тогда эта вещь считалась у нас почти
новинкой. А магнитофон был
большим и тяжёлым. Руки
подорвали тащить такую махину. А
приехали и ахнули: нет тока! В
домах ещё не было электричества. В
этих условиях, Лебедь Кондрат,
тогда молодой студент, и мои новые
знакомые Гопич Папен и Черногор
Иван нашли выход. В моём
отсутствии записали в помещении,
где показывали жителям фильмы,
песню «Чумаче, чумаче, что ж ты
зажурился?». И хотя песня была не
русской, а украинской, всё-таки, она
была первой записанной в
Журиловке не от руки, а при помощи
техники! Исполнение было
прекрасное. Потом записали
несколько песен от ныне покойного
слепого Каина, почему-то
напоминавшего мне главного
персонажа из рассказа В. Г.
Короленко «Слепой музыкант»
Надо было видеть выражение лица
слепого Каина, когда он с огромным
волнением слушал впервые в жизни
свой собственный голос, звучащий с
магнитной ленты!
Спустя два десятилетия, когда
мне удалось при помощи
издательства «Критерион»
напечатать впервые в Румынии
сборник песен липован, я попросил
директора издательства «Критерион»
господина Домокоша Гезу,
представить книгу в Журиловке, т. е.
там, где я записал первые песни от

липован. Знакомя в доме культуры
присутствующих с книгой, я
продемонстрировал те записи. К
моему удивлению журиловчане
узнали голоса всех исполнителей. А
ведь прошло столько лет!
Были в моей первой поездке и
забавные случаи. Сидели как-то мы с
Эмилем Врабие в трактире. Кто пил
стакан вина, кто стопку водки, кто
просто сидел лускал семечки. Мы
подумали, конечно, по неопытности,
что именно тут, в трактире услышим
мы песни. Ведь, как говорится у нас,
у румын, «Ни лягушка на сухом не
квакает». Люди однако пить пили, а
петь не пели. Я, конечно, был очень
не доволен, и спросил: «Петь
будете?» «Нет!» «Почему?».
«Милиция не разрешает. И не
только тут, но и на улице». А другу
моему повезло: ведь разговаривать
милиция запретить не могла!
Поэтому Врабие, с характерной для
него аккуратностью записал всё, что
улавливал на слух, стараясь отмечать
точь-в-точь особенности местного
говора. Этим временем «МишкаХромой» (забыл его настоящего
имени, пусть простит за это меня
покойник) всё смотрел в блокнот
моего друга и, вдруг, как замахнётся
над головой профессора костылём,
да как крикнет «Ты что там
записываешь, шпион!?». Однако,
полоснуть профессора по голове не
успел: люди вырвали у Мишки
костыль, избавив представителя
науки от «агрессора». В моменты
трезвости дядя Миша, как мы потом
его величали, был порядочным
человеком. Но записать от него хотя
бы одну песню, мне так и не
удалось.
Помнится, также, как взяли нас
рыбаки на катер на Портицу, как мы
там лазили на пограничную вышку,
потом, по возвращении как нас
угощали в пекарне горячим хлебом,
печеным судаком и, кажется,
кефалью, как мы всё это ели,
откусывая горький перец из банки с
какой-то удивительной приправкой,
как запивали красным вином из
доморощенного винограда.
Запомнил я также деда Донского,
бывшего моряка, выдавшего виды на
своём веке, склонного к философии,
и от которого я записал следующее
суждение глубокого смысла,
характерное, как мне кажется, для
понимания мягкого, ровного,
спокойного характера липован:
«Будешь сладкий – проглатять.
Будешь горький – выплюнуть. Будь
средний!».
Считаю, что моя первая поездка к
липованам была удачной. Она
открыла передо мной путь к людям
добрым и отзывчивым, к их
своеобразной, красочной, яркой
народной культуре, обогатившей
меня духовно и определившей во
многом мою научную судьбу.
(См. «Зори», 1/1990, с. 6)

34

ÇÎÐÈ

№ 11-12 (336-337)/2020

ASOCIAȚIA TINERILOR RUȘI LIPOVENI DIN ROMÂNIA
Marele scriitor rus Nikolai Gogol a spus odinioară că tinerețea este fericită, tocmai fiindcă are în fața ei viitorul. Se știe că
tinerii reprezintă viitorul fiecărei comunități, căci aduc cu sine speranța și nădejdea unor timpuri mai bune. Noi, membrii
Consiliului Director al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România (ATRLR), ne-am propus să vă facem cunoștință cu ei, prin
intermediul periodicului „Zorile”, întrucât considerăm că ne putem mândri cu aceștia!
Nu uitați! Puteți să urmăriți paginile ATRLR din rețelele de socializare Facebook și Instagram, acolo unde vom continua să
distribuim materiale interesante despre tinerii noștri ruși lipoveni!

„Cărțile mele, pentru
mine, sunt precum niște
raze de soare. Scriind, mă
vindec, scriind, vindec și
pe alții, scriind - trăiesc.”
Olga este o tânără scriitoare
din Ghindărești, jud. Constanța.
Abordând inițial genul liric, în volumele
de poezie „Suflet dat la schimb” și „Buchet
de episoade”, aceasta s-a reorientat către genul
epic, lansând romanul de dragoste intitulat „Între eden și infern”,
iar, mai apoi, a publicat romanul fantasy „Poarta iadului”. Tânăra
autoare este pregătită să depășească toate granițele creativității, fără
a se limita la un singur gen literar.
Succes, Olga!

Cristiana a copilărit și a crescut într-o familie
tradițională de ruși lipoveni de pe malul
Lacului Razim, Sarichioi, jud. Tulcea.
PrăjiRoz reprezintă un proiect care a pornit
din pasiunea pentru dulce și din dorința de
a-i bucura pe cei dragi. Spiritul ospitalier
și pasiunea culinară sunt moștenite de la
bunica și mama, care pregăteau mereu
preparate tradiționale lipovenești dulci:
vareniki, pampușki, diverse plăcinte de
sezon, kașnik, nelipsitul cozonac de la
mesele de Crăciun și Paște, piroșki. Nevoia
de a înțelege și aprofunda tainele cofetăriei
a îndemnat-o să urmeze cursurile de
calificare pentru cofetar-patiser în cadrul Icep
Hotel School din București. De la joaca de-a
cofetarul, Cristiana a dezvoltat un frumos
proiect, realizând diverse produse de cofetărie și
de patiserie cu ingrediente de calitate, alese cu
mare grijă, pentru a înmulți zâmbetele
iubitorilor de dulce și nu numai.

Andreea Nina Achilov este o tânără din
București, absolventă a Facultății de Arte
din cadrul Universității „Spiru Haret” și a
Universității Naționale de Muzică din
capitală, secția Canto Clasic. Pentru vocea
ei deosebită a fost răsplătită cu ropote de
aplauze, dar și cu mai multe premii și
distincții. În prezent, mezzo-soprana este
prim-solistă a Operei Comice pentru
Copii din București, cu roluri în „Flautul
fermecat”, „Sunetul muzicii” și „Fiica
regelui”. De-a lungul carierei, a
susținut numeroase recitaluri pe
scenele din țară și din străinătate,
interpretând roluri precum Olga - în
„Evghenii Oneghin”, Dido în „Dido &
Aeneas”, La Badessa în „Suor Angelica”.

Andrei este un tânăr actor,
din Sulina, jud. Tulcea.
Acesta a jucat în numeroase
spectacole pe scenele teatrelor din
Craiova, Râmnicu Vâlcea și Sibiu.
Fiind pasionat de muzică, aceasta „fiind tot
timpul peste teatru”, înființează în anul 2019, alături
de alți tineri din Sibiu, o trupă rock – ThisObey. Acum,
Andrei a rămas pe scena muzicală și ne energizează cu
bătăile tobelor sale la festivalurile de muzică din țară și în
mediul online.
Puteți să urmăriți activitatea trupei
ThisObey atât pe Youtube, cât și pe
Facebook sau Instagram,
pe paginile oficiale.
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Andrei este din Rădăuți,
jud. Suceava, și a mai
adăugat în 2020, la
Campionatul Național de
Skanderberg din perioada 11-13
septembrie, o medalie de aur în palmaresul său,
devenind campion național absolut la skanderberg, brațul stâng.
Sportivul rădăuțean deține titlurile de vicecampion mondial și campion
european la acest sport. În lumea skanderbergului, Andrei este supranumit
„Glonțul”, datorită exploziei de forță și velocitate, de care dă dovadă atunci
când își doboară adversarii.
Mult succes în continuare, Andrei!

Alla este o tânără de succes din Iași, absolventă a Universității „Prietenia
Popoarelor” din Moscova, licențiată în Relații Internaționale. În prezent,
urmează un Masterat în Politici Educaționale pentru Dezvoltare Globală, la
Universitatea Autonomă din Barcelona și Universitatea din Glasgow – fiind,
totodată, angajată la New York, în cadrul UNICEF, ca specialist în Online
Learning. Cât timp a studiat în Rusia, de 1 Decembrie (Ziua Națională a
României), Alla, împreună cu filiala din Rusia a Ligii Studenților Români din
Străinătate, a cărei președinte a fost, pentru a aduce o nouă perspectivă de a
privi România, a inițiat un proiect fotografic de amploare intitulat „De ce
iubești România?”, la care au participat studenți
străini din peste 20 de țări. Alla este, fără îndoială,
un model pentru tinerii noștri,
demonstrând că, prin perseverență,
poți ajunge la stele.
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Alexandra din Brăila este absolventă
a Facultății de Limbi și Literaturi Străine
din cadrul Universității din București și a
programului de master în comunicare și relații
publice oferit de Universitatea de Stat din Sankt
Petersburg (Rusia). Pe lângă cursurile de limba
rusă pe care le desfășoară la Centrul Rus de
Cultură și Știință din București, Alexandra este,
totodată, fondatorul unui proiect de promovare și
predare a limbii ruse online, cu o abordare creativă –
PORUSSKI. Puteți să vă înscrieți la cursurile ei
interactive, accesând website-ul oficial al proiectului sau
scriindu-i pe paginile de Facebook și Instagram.

Anca, din Sarichioi,
jud. Tulcea, este o
tânără artistă,
absolventă a secției
de artă murală a
Facultății de Arte
Decorative și Design
din cadrul Universității
Naționale de Arte din București.
De-a lungul timpului, talentul ei a fost răsplătit
cu mai multe premii în cadrul concursurilor și al
olimpiadelor la care a participat. În prezent, prin
proiectul pe care l-a conceput – Mural House – Frol,
Anca își propune să realizeze din orice imobil o
capodoperă. Mai multe despre activitatea sa puteți afla,
urmărind-o pe Facebook.
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Õ ÐÈÑÒÎÑ
ðàæäàåòñÿ,
ÑËÀÂÈÒÅ
За молитв святых
отец наших, Господи
Исусе Христе Сыне
Божи й помилуй нас,
аминь.

ÇÎÐÈ
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безчадствуеми бываху, и
безвременныи возраст младенеч
горце пожинашеся, сосцы
ссыхахуся, и источницы млечнии
удерживахуся. Велие бяше лютое.
Темже благочестно, вернии
сошедшеся, поклонимся Христову
Рожеству.
И ныне глас г7 (третий).
И ныне и присно и
во веки веком, аминь.

еличай душе моя,
честнейшую небесных
воинств, Деву Пречистую,
Богородицу.
одобаше убо нам, яко без
беды и страхом, удобь
молчати, любовию же Дево.
Песнь сложити силою
обостренною, дело есть драго. Но
o мати силу, елико же бысть
изволение даждь.

евая днесь,
Слава Отцу и Сыну
Пресущественнаго раждает,
и Святому Духу. И ныне и присно
и земля вертеп
и во веки веком, аминь.
Неприкосновенному
Господи помилуй, Господи
приносит. Ангели с пастыри
помилуй,
Господи благослови.
славословят, волсви же со звездою
ождеися в Вифлееме,
путьшествуют. Нас бо ради
ристос раждается, славите,
июдейстем, и в яслех
родися, Отроча младо превечныи
Христос с небесе срящите,
возлегии, Господи Исусе
Бог.
Христос на земли
Христе Сыне Божии, молитв
возноситеся, пойте господеви вся
еличай душе моя, иже в
ради пречистыя Ти Матере и
земля, и веселием воспойте людие
вертепе рождьшагося Царя
всех святых, помилуй и спаси нас,
яко прославися.
Христа.
яко благ и человеколюбец.
аинство странно вижу, и
пасе люди, чюдо дея владыко,
Аминь. Господи помилуй г7
преславно. Небо сущу
мокрое море, волну изсушив
(трижды).
пещеру, престол херувимскии
древле, волею же рождься от
Сердечно поздравляем
Девицу. Ясли вместилище, в
девы. Стезю проходну небесе
вас с высокоторжественным
них же возлеже невместимыи
положи нам, его же по сушеству,
праздником Светлого
равно отцу же и земным славим. Христос Бог. Его же хваляще
Христова
Рождества!
величаем.
ожество Твое Христе Боже
наш, возсия мирови свет
разумныи, в нем бо иже
звездам служащии, звездою
поучахуся, тебе кланятися солнцу
праведному и тебе ведети свыше
восток, Господи слава Тебе.
Слава, глас з7(седьмыи).
Слава Отцу и Сыну
и Святому Духу
дивляшеся Ирод, зря волхвов
благочестие, и гневом
побеждаемь, лета испыташе
разстояния. Матери
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