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O

rganizată de
Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România
(CRLR) în perioada 21-24
octombrie 2022, Consfătuirea
anuală a cadrelor didactice a
reunit, în Sala de Conferințe a
Hotelului „Grand Ceahlău” din
Piatra Neamț, județul Neamț,
profesori, învățători și educatoare
care predau preșcolarilor și elevilor
etnici limba rusă maternă, istoria și
tradițiile rușilor lipoveni ori religia
ortodoxă de rit vechi.
Președintele CRLR, deputatul
Silviu Feodor, moderatorul
evenimentului anual, le-a avut
alături în prezidiu pe prof. Livia
Neculai – expert-inspector la
Ministerul Educației, pe inspectorul
general școlar Viorica Pavel de la
IȘJ Tulcea, directorul CristinaElena Anton de la Casa Corpului
Didactic (CCD) din Brăila, pe
inspectorul de specialitate Liuba
Bucioc de la IȘJ Tulcea, pe
reprezentanta CCD Tulcea – prof.
metodist Ileana Gălățescu și pe
prof. dr. Palaghia Radion –
membră a Consiliului Director al
CRLR, toate persoanele luând
cuvântul în deschiderea
Consfătuirii.
Dezbaterile participanților au
vizat legislația și actele normative
privind predarea limbii materne și
metodica predării; Prezentarea
activităților de bună practică,
precum și identificarea priorităților
pentru anul școlar în curs;
Proiectarea curriculară conform
structurii anului școlar 2022-2023
(aprobată prin OME nr.
3505/2022); Regulamentul-cadru
de organizare și funcționare a
unităților de învățământ
preuniversitar (aprobat prin OME
nr. 4183/04.07.2022); Prezentarea
cadrului normativ privind
organizarea și desfășurarea
examenului național de bacalaureat,
a evaluării naționale pentru elevii
clasei a VIII-a și a admiterii în
învățământul liceal și profesional,
graficul examenelor de certificare a
calificărilor profesionale în acest an
școlar; Organizarea și desfășurarea
competițiilor școlare în Anul școlar
2022-2023; Oferta de cursuri
avizate de ME în anul școlar 20222023 (furnizor CCD-Tulcea);
Aplicarea curriculumului național:
planuri-cadru, programe și manuale

CONSFĂTUIREA ANUALĂ A CADRELOR DIDACTICE
școlare în vigoare.
Prof. Livia Neculai, expert la
Ministerul Educației, a subliniat că
„tematica abordată este una
complexă. În ceea ce privește
planurile-cadru și programele
școlare în vigoare, transmit
cadrelor didactice că pot fi
consultate programele școlare pe
site-ul Institutului de Științe ale
Educației (ISE;
https://programe.ise.ro) pentru
disciplinele:
 Comunicare în limba rusă
maternă – CP, clasa I, clasa a II-a,
aprobată prin OMEN nr.
3418/2013;
 Limba rusă maternă - clasele
a III-a și a IV-a, aprobată prin
OMEN nr. 5003/2014;
 Limba rusă maternă - clasele
a V-a și a VIII-a, aprobată prin
OMEN nr. 3393/2017;
 Istoria și tradițiile minorității
rușilor lipoveni – clasele VI – VII,
aprobată prin OMEN nr.
3393/2017;
 Religie - cultul ortodox de rit
vechi – CP, clasa I, clasa a II-a,
clasa a III-a, clasa a IV-a, aprobată
prin OMEN nr. 5001/2014;
 Religie - cultul ortodox de rit
vechi – clasele a V-a și a VIII-a,
aprobată prin OMEN nr.
3393/2017.
Pentru aplicarea curriculumului
la clasele a IX-a și a X-a, la
disciplinele Limba rusă maternă și
Religie - cult ortodox de rit vechi,
în anul școlar 2022-2023 pot fi
accesate pe site-ul Ministerului
Educației,
https://www.edu.ro/repere
metodologice aplicare curriculum,
reperele metodologice. Acestea au
fost elaborate cu scopul de a oferi
un material de sprijin în vederea
desfășurării activității didactice,

prin raportare la elementele de
continuitate și de discontinuitate
existente între programele de
gimnaziu parcurse de elevi,
programa de clasa a IX-a și
programa de clasa a X-a”.
Cadrele didactice din toată țara,
care predau limba rusă ca limbă
maternă, istoria și tradițiile rușilor
lipoveni, precum și religia ortodoxă
de rit vechi au vorbit la Piatra
Neamț despre realizările lor, au
expus planurile pentru anul școlar
în curs, cu referire expresă la
olimpiadele și concursurile școlare
naționale, au analizat și dezbătut
mai multe aspecte privind
manualele școlare și cursurile
pentru profesori.
Președintele CRLR, deputatul
Silviu Feodor, a adus în atenția
auditoriului faptul că, în urma
Acordului de parteneriat dintre
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) și Casa Corpului
Didactic (CCD) din Tulcea,
urmează să se desfășoare, pe
parcursul anului școlar 2022-2023,
module din cursul avizat adresat
cadrelor didactice, care vor fi
susținute de către profesorul Pavel
Krahmaleov, structura cursului
fiind prezentată la Piatra Neamț
chiar de către prof. P. Krahmaleov.
De asemenea, profesorul a vorbit și
despre următorul manual auxiliar
(primul fiind „Abecedarul rușilor
lipoveni. Lectură în familie –
Азбука для русских-липован.
Семейное чтение”, despre care s-a
relatat în numărul precedent al
publicației „Zorile”), care va
reprezenta și baza cursului
organizat prin CCD Tulcea.
Inspectorul școlar general
Viorica Pavel, imediat după
mulțumirile privind colaborarea la
adresa CRLR, a deputatului Silviu

Feodor, a cadrelor didactice de la
nivelul județului, a subliniat în
alocuțiune că „suntem o echipă
unită la Tulcea, care dezvoltă și
promovează multiculturalitatea. Am
remarcat la Gala Excelenței, pe
care am desfășurat-o recent la
Tulcea și la care a fost prezent și dl
deputat Silviu Feodor, că cei mai
mulți elevi laureați erau de la cele
două olimpiade – de limba rusă
maternă și de religie ortodoxă de
rit vechi”.
Prof. Liuba Bucioc, inspector
școlar pentru minorități naționale,
limbi materne la IȘJ Tulcea, a
prezentat realizările și proiectele
Inspectoratului din Tulcea, precum
și situația elevilor care studiază
limba rusă maternă: „Am așteptat
cu mult entuziasm să ne revedem în
marea și frumoasa noastră familie,
iar cu unii să ne cunoaștem, să
împărtășim din activitățile derulate
în anul școlar anterior, să expunem
dificultățile cu care ne-am
confruntat și să găsim împreună
soluții pentru a le depăși, să
prezentăm nevoile noastre și ale
copiilor pentru a promova studiul
limbii materne.
În anul școlar anterior, în
județul Tulcea s-au remarcat o serie
de activități importante pentru
cadrele didactice de limba maternă
și elevii care studiază această
disciplină. Un sprijin susținut în
realizarea acestora l-am avut din
partea doamnei inspector școlar
general Viorica Pavel, ocazie cu
care îi mulțumesc și pe această
cale. Pentru anul școlar în curs, am
reușit împreună să înființăm, la
solicitarea părinților și a cadrelor
didactice: 5 grupe privind studiul
limbii ruse materne la Jurilovca, o
grupă la Liceul de Arte
„George Georgescu” din
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Tulcea, o grupă la Școala
urez succes în continuare în
învățământ din județul Tulcea și din
Gimnazială „Nifon Bălășescu” din activitatea didactică și în viitoarele țară, în cadrul cărora noțiunile de
Tulcea și o grupă pentru studiul
proiecte.”.
limbă rusă constituie un avantaj și
religiei ortodoxe de rit vechi la
Directorul Cristina-Elena
o necesitate pentru integrarea
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Anton de la Casa Corpului Didactic elevilor și adulților refugiați din
din Tulcea.
(CCD) din Brăila a mulțumit pentru Ucraina, parte dintre ei fiind
Prin urmare, situația elevilor
colaborare atât CRLR, cât și
vorbitori și de limbă rusă.
care studiază limba maternă în
cadrelor didactice, care, în perioada
În anul școlar 2022-2023,
acest an școlar la nivelul județului
februarie – iunie a.c., în urma
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
nostru se prezintă în felul următor:
parteneriatului între CRLR și CCD
România (CRLR) și Casa Corpului
în 21 de unități de învățământ
Brăila, au participat la cursul online Didactic Tulcea vor derula un
predau 18 cadre didactice pentru
„Limba rusă – metode și tehnici
parteneriat solid, care va include
568 de elevi și 50 de preșcolari,
moderne de predare a limbii ruse
activități de dezvoltare profesională
rezultând un total de 618 copii și
materne” (100 de ore de curs). Pe
și programe de formare pentru
elevi.
durata a 13 săptămâni, au fost
cadrele didactice”.
Inspectoratul Școlar Județean
coordonate în paralel 8 grupe de
Directorul Colegiului Tehnic
Tulcea a organizat o serie de
studiu, însumând un total de 100 de „Mihai Băcescu” din Fălticeni,
ateliere de dezvoltare profesională
participanți (66 de cadre didactice,
judeţul Suceava, profesoara de
și consfătuiri județene pentru
32 de colaboratori, un cadru
istorie dr. Palaghia Radion, și-a
cadrele didactice, au fost derulate
didactic îndrumător – prof. P.
început alocuțiunea citându-l pe
parteneriate cu diverse instituții și
Krahmaleov și un coordonator de
subprefectul din Suceava, care,
organizații. De asemenea,
proiect – S. Crăciun). În luna iunie recent, la un eveniment în județ, a
evidențiez și Școala de vară din
a.c., participanții la curs au primit
declarat că „autoritățile construiesc
iulie-august 2022 pentru copiii
proveniți din Ucraina, din zona de
conflict, precum și cursurile de
limba română din acest an școlar și
activități nonformale pentru acești
copii, peste 55 de copii ucraineni
beneficiind de sprijin educațional,
ghiozdane, tabere de recreație,
pachete alimentare, de igienă
corporală, rechizite etc.
Vreau să menționez că elevii ruși
lipoveni au fost implicați încă de la
debutul conflictului în desfășurarea
activităților de voluntariat cu
privire la sprijinirea persoanelor
De la dreapta la stânga: Livia Neculai, Ileana Gălățescu, Viorica Pavel,
refugiate din Ucraina, prin donații, Silviu Feodor, Cristina-Elena Anton, Liuba Bucioc, Palaghia Radion.
traduceri, activități educaționale
etc.
certificate emise de CCD-Brăila,
ziduri, iar cadrele didactice
Un alt eveniment în care ne-am
Ministerul Educației și CRLR.
însuflețesc, dau viață acestor
implicat cu toții a fost Olimpiada
Tot despre cursuri a vorbit și
ziduri”. Prof. Palaghia Radion a
Națională de Limba Rusă Maternă, profesorul metodist Ileana
urat succes în noul an școlar tuturor
desfășurată la Tulcea în perioada
Gălățescu, care a reprezentat Casa
cadrelor didactice participante la
13-15 mai 2022, la care au
Corpului Didactic din Tulcea la
evenimentul organizat de
participat 35 de elevi, rezultatele
Consfătuirea anuală a cadrelor
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
obținute de aceștia fiind
didactice, menționând că în cadrul
România la Piatra Neamț.
remarcabile. Iar cu prilejul Zilei
ofertei de formare a CCD-Tulcea
Directorul Școlii Gimnaziale
Educației, pe 4 octombrie 2022, în
pentru anul școlar 2022-2023, „de
„A.S. Pușkin” din Brăila,
cadrul Galei Excelenței,
interes pentru participanți este
profesoara cu grad didactic I Maria
desfășurată la Teatrul tulcean
cursul intitulat «Tehnici și metode
Milea a relatat despre experienţa
„Jean Bart”, au fost premiați 21 de inovative de predare-învățareproprie în implementarea
elevi ruși lipoveni pentru locurile I, evaluare a limbii ruse materne»,
proiectelor Erasmus+ la Brăila,
II, III și mențiune obținute la
două module axate pe formarea şi
evidenţiind importanţa participării
această Olimpiadă, precum și la
dezvoltarea competențelor de
elevilor la asemenea proiecte
Olimpiada de Religie - cult ortodox comunicare, având ca grup țintă cu educaţionale în vederea unui
de rit vechi, unii dintre ei având
precădere cadrele didactice care
învăţământ adaptat nevoilor
premii la ambele olimpiade.
predau limba rusă maternă, religia
societăţii, proiectele fiind relevante
Doresc să felicit cadrele
ortodoxă de rit vechi, istoria și
în dezvoltarea personală, precum și
didactice pentru răbdare, pentru
tradițiile rușilor lipoveni din
a comunităţii.
motivarea elevilor, pentru strădania România.
Menționăm că programele
de a lucra cu elevii și pentru
Programul de formare va veni în Erasmus+ sunt o componentă
rezultatele obținute în cadrul
sprijinul profesorilor care predau și importantă a educaţiei şi formării
olimpiadelor școlare, dar să le și
alte discipline școlare în unități de
profesionale în Uniunea Europeană,
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oferind oportunităţi de mobilitate şi
cooperare pentru îmbunătăţirea
competenţelor profesionale şi
personale. Elevii călătoresc și
vizitează țări, orașe, obținând
informații despre cultura și
civilizația țării-gazdă. În anul 2022,
Anul European al Tineretului, s-au
împlinit 35 de ani de Erasmus+ în
Europa și 25 de ani de Erasmus+ în
România.
Un alt aspect la care s-a referit
directorul Maria Milea, care este și
învățătoare la clasa pregătitoare la
Școala Gimnazială „A.S. Pușkin”
(în care 70 % dintre elevi sunt
etnici ruși lipoveni și vorbesc limba
rusă), a fost sprijinirea și integrarea
în unitatea școlară a elevilor
ucraineni. La Școala „Pușkin”
studiază la ora actuală 29 de elevi
din Ucraina, cărora li se predă
bilingv, aceștia beneficiind și de ore
de limba română. Astfel, și elevii, și
cadrele didactice vorbitoare de
limba rusă din Brăila îi ajută pe
elevii ucraineni și părinții acestora
să se integreze mult mai ușor. „Să
ne rugăm să fie din nou cer senin”
– a concluzionat prof. Maria Milea.
„Să fie pace!” – a continuat
deputatul Silviu Feodor, care a
subliniat că iubirea, bunătatea, întrajutorarea sunt precepte morale ale
vieții creștinești. Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România s-a
implicat și continuă să sprijine
refugiații în spiritul vieții creștine,
iar orice inițiativă în acest sens a
credincioșilor ortodocși de rit vechi
a evidențiat bunătatea acestora,
milostenia, fiecare ajutând, după
posibilități, aproapele aflat la grea
încercare.
Președintele CRLR a adăugat că
la Centrele de Educație și Cultură
ale comunităților locale ale rușilor
lipoveni din Sarichioi, Slava Rusă,
Carcaliu, Jurilovca, Năvodari,
Brăila, Manolea ș.a. au fost puse la
dispoziție spații pentru organizare
de cursuri ori de evenimente pentru
copii și adulți ucraineni, devenind
adevărate centre de educație și
recreere. De asemenea, au fost
desfășurate numeroase acțiuni
umanitare voluntare, de translație în
special, CRLR implicându-se în
efortul colectiv de ajutorare a
victimelor, care și-au părăsit
căminele pentru a-și găsi un
adăpost și la noi în țară. În
strângerea de ajutoare umanitare, în
găzduirea sau transportul
ucrainenilor s-au implicat

F

4
și unii preoți parohi ortodocși de rit
vechi sau cadrele didactice din
Jurilovca, Sarichioi, Brăila, Tulcea,
Carcaliu, Ghindărești, Manolea ș.a.,
rușii lipoveni demonstrând că sunt
ospitalieri, generoși, solidari,
empatici și nu au făcut astfel de
gesturi pentru popularizarea
mediatică, pentru „recompense”, ci
pentru că sunt oameni și se
comportă întocmai.
MANUALE ȘCOLARE

ÇÎÐÈ
zi informațiile pe care le
vehiculează, să susțină efortul
copilului de a dobândi informațiile
respective, dar și efortul
profesorului de a le prezenta. Ajută
elevul să asimileze cunoștințele și
competențele cheie stabilite prin
programa școlară (noțiunile de
bază, noțiuni generale, dar și
specifice). Pot fi utilizate atât în
clasă, împreună cu profesorul, dar
și în studiul individual.

de prof. Pavel Krahmaleov. CRLR
va susține proiectele între instituții,
inclusiv cele interjudețene cu
referire la limba maternă și religie
ortodoxă de rit vechi.
În măsura posibilităților, se vor
achiziționa pentru cadre didactice
dispozitive digitale și programe
pentru studiul limbii materne.
„Sistemul de educație contează
enorm pentru ca elevii să fie
pregătiți și să devină buni

Până în prezent, au fost
elaborate următoarele manuale
școlare în conformitate cu
programele școlare în vigoare,
avizate prin ordin de ministru, toate
la Editura Didactică și Pedagogică
din București:
 Comunicare în limba rusă
maternă – clasa I, autor: Neculai
Livia;
 Religie - cultul ortodox de rit
vechi - clasa I, autori: Văsii
Tatiana, Milea Maria, preot Văsii
Florică;
 Comunicare în limba
maternă rusă – clasa a II-a, autori:
Cuprian Claudia, Pavlov Natalia,
Poliect Ana, Savin Liliana Olea;
 Limba rusă maternă – clasa
a III-a, autori: Neculai Livia,
Ștefan Olga;
 Limba rusă maternă – clasa
a IV-a, autori: Demid Anfisa, Țacu
Claudia;
 Limba rusă maternă – clasa
a V-a, autori: Neculai Livia, Ștefan
Olga;
 Limba rusă maternă – clasa
a VI-a, autori: Neculai Livia, Ștefan
Olga”.
Deputatul Silviu Feodor a
asigurat cadrele didactice de tot
sprijinul din partea CRLR privind
materialele didactice auxiliare, dând
ca exemplu și Abecedarul întocmit

specialiști în domeniile în care vor
lucra” – a subliniat președintele
Comunității.
Totodată, în numele CRLR,
deputatul Silviu Feodor a oferit
plachete, în semn de recunoștință și
apreciere pentru susținerea și
promovarea studiului limbii ruse
materne în România, inspectorului
școlar general Viorica Pavel și
inspectorului școlar general adjunct
Constantin Coca de la
Inspectoratul Școlar Județean
Tulcea, directorului Gabriela
Nichifor de la Casa Corpului
Didactic din Tulcea, directorului
Cristina-Elena Anton de la Casa
Corpului Didactic din Brăila,
secretarului de stat Zoltan Kallos
de la Ministerul Educației.
De asemenea, a mulțumit tuturor
directorilor de unități școlare, foști
și actuali, precum și cadrelor
didactice pentru activitatea
desfășurată, celor care au inițiat
evenimentul de la Piatra Neamț
(prof. Anfisa Demid din
Ghindărești, membră în Consiliul
Director), precum și personalului
angajat al CRLR care a răspuns de
organizarea Consfătuirii anuale a
cadrelor didactice sub
coordonarea Svetlanei Crăciun,
referent pe probleme de cultură și
învățământ la CRLR, membră a
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a Piatra Neamț, cu mare
bucurie a fost primită vestea
apariției primului manual de Religie
ortodoxă de rit vechi (Учебник по
старообрядческой религии) prin
Ministerul Educației. Autorii
(profesorii Maria Milea din Brăila,
Tatiana Văsii și părintele Flor
Văsii din Jurilovca, jud. Tulcea) au
prezentat în linii mari manualul
pentru clasa I, fiind felicitați de
către cei prezenți în sală pentru
efortul lor deosebit.
Manualul de Religie a fost
aprobat prin ordinul ministrului
Educației și realizat în conformitate
cu programa școlară, iar doritorii îl
pot vizualiza pe site-ul Ministerului
Educației, la secțiunea Manuale
școlare digitale, de unde se poate
descărca varianta pdf. Îi felicităm și
noi pe autorii primului manual de
religie ortodoxă de rit vechi din
istoria comunității starovere din
România și sperăm că acest prim
pas va fi un imbold pentru alte
cadre didactice în vederea
completării setului de manuale
pentru toate nivelele privind studiul
religiei ortodoxe de rit vechi.
Menționăm că manualul a apărut
la Editura Didactică și Pedagogică
din București și îi are ca referenți
de specialitate pe prof. univ. dr.
Axinia Crasovschi din București
(referent universitar) și pe prof.
grad I Maria Ștefan din Brăila
(referent preuniversitar).
Prof. Livia Neculai, expert la
Ministerul Educației, a subliniat că
„manualele școlare continuă să fie
principalul instrument didactic prin
care se implementează politica
educațională, instrument pe care îl
folosește atât elevul, cât și
profesorul. De asemenea, manualul
școlar asigură concretizarea
programei școlare prin cunoștințele
și competențele stabilite. Indiferent
că este tipărit sau electronic,
manualul trebuie să respecte
programa școlară, să aibă aduse la
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Consiliului Director.
Prof. Livia Neculai, expert la
Ministerul Educației, a adăugat:
„Mă bucur că, după încheierea
primului Modul din acest an școlar,
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România a făcut posibilă această
întâlnire a cadrelor didactice la
Piatra Neamț! Activităţile derulate
în cadrul programului reprezintă
pentru participanți un prilej de
împărtăşire a experienţelor, precum
şi de creionare a unor proiecte
viitoare.
Atingerea finalităților
educaționale presupune un efort
comun din partea tuturor,
responsabilitate, profesionalism,
dăruire din partea cadrelor
didactice, apetență pentru studiu,
pentru cunoaștere din partea
elevilor, cu sprijinul familiei și al
Comunității.
Fiecare profesor de Limba rusă
maternă trebuie să încerce să facă
din disciplina pe care o predă una
prietenoasă, care să-i ajute pe elevi
să fie creativi și să le stimuleze
gândirea.
Și dacă tot am ajuns la Piatra,
ca o concluzie, fie ca Limba
maternă să fie piatra de temelie a
culturii fără de care aceasta din
urmă nu ar exista, nu ar dăinui.”.
Și pentru că manifestările
organizate de către Comunitate au
mereu două componente – cea
culturală și cea religioasă, care se
întrepătrund, evenimentul de la
Piatra Neamț s-a încheiat cu un
bogat program cultural-spiritual
oferit de către CRLR participanților
la Consfătuirea cadrelor didactice,
care a cuprins și o deplasare la
Târgu Neamț și Humulești, la mai
multe obiective, inclusiv la Casa
memorială „Ion Creangă”, precum
și la mănăstirea ortodoxă de rit
vechi „Sf. Paisie” de lângă Piatra
Neamț și alte lăcașe de cult.
Cadrele didactice au plecat cu
multe impresii frumoase din Piatra
Neamț, cu unele probleme rezolvate
pe linie de învățământ, iar altele în
curs de soluționare, cu proiecte și
cu zeci de mulțumiri la adresa
Comunității, a acelora implicați în
coordonarea aspectelor
organizatorice pentru un eveniment
reușit.
Nu ne rămâne decât să urăm
tuturor cadrelor didactice împliniri
profesionale în unitățile școlare
unde își dedică activitatea
elevilor!
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Î

n numele departamentului de Filologie Rusă
și Slavă al Facultății de Limbi și Literaturi
Străine de la Universitatea din București și
al meu personal, exprim regretul privind trecerea în
nefiinţă, după o grea suferință, a Doamnei profesor
emerit dr. Aneta Dobre, distins dascăl și filolog,
care și-a dedicat viața activității didactice și
științifice, dar și comunității academice, în calitate
de șef al Catedrei de Filologie rusă.
Aneta Dobre s-a născut la Galați, în noiembrie
1939, unde a parcurs și primii ani de școală. Studiile
liceale le-a finalizat la una din cele mai bune școli
din capitală – Liceul „Gh. Lazăr” (pe atunci Centrul
școlar 2-10-13), după absolvirea căruia, în 1957,
s-a înscris la Facultatea de Filologie a Universității
din București (secția rusă-română, prima promoție
cu dublă specializare); în 1962 a fost repartizată ca
asistent stagiar la Catedra de Literatură rusă a
aceleași facultăți. Încă din studenție, a fost
preocupată de atingerea unei cât mai bune
cunoașteri a limbii ruse, atât de bogate și de dificile.
Studentă fiind, a început munca de translator și
traducător (i-au apărut traduceri în antologii de
proză rusă la Editura Univers). Apoi, în calitate de
cadru didactic, s-a dedicat și cercetării științifice.
Primul său volum, care i-a apărut în 1963 la
Tipografia Universității, a fost o Antologie de Lirică
rusă (sec. XIX). Trebuie spus că a fost întotdeauna
extrem de exigentă cu ceea ce a publicat. A
considerat mereu că publicarea unei cărți presupune
că ai ceva să transmiți într-o proprie viziune. Toate
cărțile sale stau mărturie pentru acest crez.
Ca dascăl, a manifestat exigență în primul rând
față de sine. Aici nu e vorba numai de vocație
(absolut necesară în această meserie), ci și de
permanentă pregătire a cursurilor și seminariilor,
evitând rutina, ținând mereu seama și cui se
adresează prelegerile sale, adică de capacitatea de
receptare a studenților, de interesul lor. Atitudinea
aceasta creatoare a actului de predare, precum și
carisma sa binecunoscută au conferit întotdeauna o
atractivitate deosebită orelor pe care le-a ținut – fie
că auditoriul era reprezentat de studenți sau de cadre
didactice și nu numai. I-au fost recunoscute aceste
calități încă pe vremea când era un tânăr cadru
didactic. Astfel, în 1972, a fost invitată să țină ore
de limba rusă, precum și de limba și cultura română
în cadrul unor cursuri postuniversitare în Austria,
fiind foarte apreciată de cursanții veniți din țări
occidentale ale Europei și din Canada.
Evoluția sa profesională a fost apreciată în mod
deosebit; în consecință, în anul 1984 i s-a conferit
titlul de Lector emerit, prin Ordinul Ministrului
Învățământului.
Pe tot parcursul carierei sale de profesor, a predat
cam tot ceea ce se prevede în pregătirea profesională
și științifică a studenților de la Secția de limbă și
literatură rusă. Dacă vorbim de domenii cu
predilecție, acestea se referă la cursuri de Istoria
literaturii ruse, Cultura și civilizația rusă (sec. XIX),
cursuri opționale în domeniul Poeziei ruse moderne,
Teoria discursului și comunicării (Masterat). Puțini
își mai amintesc că, după 1989, Domnia Sa a inițiat
cursul de Cultură și civilizație (aparte de cel de
literatură) și, în consecință, secția noastră a fost
prima care l-a introdus în planul de învățământ.
Alte cursuri noi concepute pentru întregirea
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formării în specialitate și care astăzi se regăsesc în
toate planurile de învățământ de la secția de
Traducători, au fost, de exemplu, Teoria și practica
traducerii, Teoria și practica textului. Am amintit
de ele pentru că dovedesc permanenta sa preocupare
pentru găsirea unor modalități de a îmbunătăți și
diversifica pregătirea studenților. Așa cum, de altfel,
a conceput și un nou tip de Masterat
(interdisciplinar) în colaborare cu Academia de
Studii Economice (ASE) din București, intitulat
Studii de cultură rusă și comunicare în afaceri, care
s-a bucurat de interes din partea studenților –
absolvenți de la diferite facultăți, inclusiv din alte
țări.
Trebuie relevată în mod special activitatea
Doamnei Profesor Aneta Dobre ca șefă a Catedrei
de Filologie Rusă timp de 12 ani (începând cu anul
1994), când, într-o perioadă foarte dificilă de
permanente căutări și schimbări în procesul de
predare și de organizare a direcțiilor de specializare
în facultate, s-au căutat cele mai potrivite soluții
pentru dezvoltarea secției noastre. În prezent,
pregătirea se face pe trei direcții: filologie, traducători
și Limbi moderne aplicate (LMA), iar catedra și-a
dobândit un bun renume, acesta fiind câștigat și prin
„ambiția” Doamnei Aneta Dobre de a ne face
cunoscuți și în comunitatea academică din afara
granițelor țării. La aceasta a contribuit și organizarea
de prestigioase Simpozioane internaționale pe teme
de interes ale științei actuale în domeniu. Spre
ilustrare, enumerăm câteva teme, care au stat la baza
unor asemenea manifestări științifice: Limba rusă
în contextul dialogului intercultural; Modernismul
rus în cadrul modernismului european; Bicentenarul lui Pușkin. Actualitatea creației sale;
Cercetarea textului; Spațiul și timpul ca paradigme
culturale etc. Rămâne ca un reper important în
evoluția catedrei manifestarea jubiliară organizată
în 2008 de Catedra de Filologie Rusă împreună cu
Asociația profesorilor de limba și literatura rusă din
România, cu prilejul împlinirii a 60 de existență și
75 de ani de rusistică în Universitatea din București.
A fost un prilej cu care Catedra s-a prezentat și în
fața colegilor din numeroase universități din alte țări
cu un bilanț prestigios.
Întregește imaginea aceasta și o publicație
periodică a Catedrei intitulată „Filologie rusă”, care,
mai bine de un deceniu, a apărut sub coordonarea
științifică a Doamnei Profesor, într-un format tot
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mai bine adaptat la exigențele unei reviste de profil,
care ține la statutul său prin ținuta științifică.
Ca cercetător, s-a remarcat prin lucrări serioase
consacrate creației lui Serghei Esenin (începând cu
teza de doctorat susținută în 1977), dar și a lui Boris
Pasternak, devenind o voce competentă în domeniul
eseninologiei și pasternakologiei românești. Cărțile
sale S. Esenin. Textul lumii și Boris Pasternak.
Poezia prozei și proza poeziei, care reprezintă un
unghi de vedere original în interpretarea celor doi
mari poeți, continuă să rămână surse de referință în
critica literară românească. Numeroasele sale cărți,
studii, articole, prefețe etc., publicate în reviste de
specialitate și volume tematice atât în țară, cât și în
străinătate, acoperă o arie de cercetare extrem de
vastă care se referă la curente estetice și la scriitori
reprezentativi din sec. XIX și XX: A.S. Pușkin, N.
Gogol, I. Annenski, I. Turghenev, L. Tolstoi, F.
Dostoievski, Al. Blok, A. Belîi, S. Esenin, A.
Tolstoi, A. Ahmatova, M. Țvetaeva, B. Pasternak,
O. Mandelștam, N. Gumiliov, etc. Maniera
definitorie de abordare a fost aceea a unei
perspective comparatiste, aducând în sprijinul
argumentației elemente din diverse arii culturale,
inclusiv problematica relațiilor literare româno-ruse.
Demersul său în lucrările de acest gen, ca și în
prelegeri de altfel, a îmbinat interpretarea științifică
și componenta afectiv-emoțională, autoarea având
talentul dar și convingerea că opera oricărui scriitor
în discuție trebuie adusă cât mai aproape de
receptor, că trebuie citită și cu sufletul. Vom
enumera aici cărțile apărute la Editura Universității:
Teme și variațiuni – 1994, Boris Pasternak. Poezia
prozei și proza poeziei – 1997 (rămâne și unica
monografie dedicată lui B. Pasternak, scrisă în
România), Itinerare poetice. Postsimbolismul rus –
1997, Consonanțe – 2008, Poezia sovietică rusă.
Lirica – 1978, 1981 – ediția a II-a (coautoare). De
asemenea, volume colective (contribuind substanțial
și la redactarea lor): A.S. Pușkin în context cultural
românesc (1984), S. Esenin. Centenar (1996), A.S.
Pușkin. 200, la acestea adăugându-se și conceperea
volumelor tematice, care au adunat în paginile lor
lucrările la simpozioanele amintite mai sus.
Preocuparea pentru redactarea unor materiale
didactice s-a materializat și în colaborarea pentru
publicarea unor Prelegeri de limbă și literatură rusă
(patru volume: 1989, 1986, 1988, 1989).
Pentru întreaga sa activitate închinată dezvoltării
rusisticii românești, Asociația Internațională a Profesorilor de Limba și Literatura Rusă (MAPRYAL)
i-a conferit în 2002 prestigioasa Medalie de aur
„A.S. Pușkin”.
Comunitatea academică a Universității din
București, alături de Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine şi Departamentul de Filologie
Rusă și Slavă deplâng trecerea sa în neființă și sunt
alături de familia îndoliată.
Dumnezeu s-o odihnească!
(31 octombrie 2022)
Prof. univ. dr. Axinia CRASOVSCHI,
Directorul Departamentului de Filologie Rusă și
Slavă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine,
Universitatea din București,
Președinta Asociației Profesorilor de Limbă și
Literatură Rusă din România,
Membru în Prezidiul MAPRYAL
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i în acest an, Catedra de
Slavistică a Universității
ieșene a propus, celor prezenți la
întruniri, câteva manifestări* demne
de interes: simpozionul științific
anual, proiecția unui film în
premieră națională (Petru I.
Testamentul; 2011), prezentarea
unor apariții editoriale din sfera
rusisticii și comemorarea unor
colegi care ne-au părăsit de curând.
Simpozionul științific al
Catedrei a supus dezbaterii două
teme din sfera relațiilor
Principatelor dunărene cu Rusia de
la începutul veacului al XVIII-lea
(Destinul Cantemireștilor în Rusia;
Vizita lui Petru I la Iași (1711) și o
alta, consacrată „Vaporului cu
filozofi”, mai exact, împlinirii a o
sută de ani de la expulzarea
reprezentanților intelectualității
ruse din Uniunea Sovietică, din
ordinul lui Lenin.
Restricțiile din recenta
pandemie au făcut ca un eveniment
de o asemenea importanță, precum
vizita în capitala Moldovei a
suveranului Rusiei, Petru I, să
lipsească din programul puținelor
manifestări istorice și culturale din
2011 de la noi. Chiar dacă această
descindere a împăratului rus a avut
consecințe nu tocmai fericite
pentru Moldova, pentru familia
Cantemir ori pentru cea a
cronicarului Ioan Neculce, ea
trebuie pomenită, întrucât este
consecința Tratatului de la Luck
(13 aprilie 1711), care punea bazele
unei alianțe ruso-moldave
împotriva turcilor, într-un moment
în care Înalta Poartă încă nu dădea
semne de slăbiciune. De altminteri,
Bătălia de la Stănilești care a urmat
a fost ultima angajare a Moldovei
împotriva puternicului ei vecin de
la sud de Dunăre. Despre vizita în
sine au scris la noi cronicarii acelor
vremi, Ioan Neculce, martor și
protagonist al evenimentelor de
atunci, și Axinte Uricariul,
participant și el la cele petrecute în
Iași în vara lui 1711. Era pentru
întâia oară când moldovenii aveau
prilejul să-i cunoască în mod direct
pe ruși, după cum era și prima
descindere pașnică a unui împărat
în urbea de pe apa Bahluiului, de
aici și atenția pe care pomeniții
autori de letopisețe și cronici o
acordă întâmplărilor de atunci.

DESPRE CANTEMIREȘTI,
PETRU CEL MARE ȘI EXODUL

INTELIGHENȚIEI RUSEȘTI
Cu o oaste rusă epuizată de
drum, bolnavă, slab aprovizionată
(de menționat și caracterul temător,
duplicitar al Domnului Valahiei,
Constantin Brâncoveanu), căreia i
se alătură și 6.000 de moldoveni,
pomenita alianță avea șanse reduse
de a învinge oștirea otomană,
comandată de Bataldji Mehmet
Pașa, superioară ca număr1 și
„hrănită și grijită bine”. Eșecul de
la Stănilești (pe Prut, în județul
Vaslui) este și consecința proastei
pregătiri a bătăliei, lipsei unei linii
sigure de aprovizionare. Pacea
semnată la Vadul Hușilor pe 12
(23) iulie a salvat alianța de o
înfrângere și mai rușinoasă. În
urma acesteia, Rusia pierde Azovul
și câteva regiuni de la nord de
Dunăre, în Moldova se instaurează,
pentru un secol, domniile fanariote,
Dimitrie Cantemir împreună cu
familia și cu circa 4.000 de
apropiați ai săi părăsesc Moldova și
pleacă în imperiu, iar Constantin
Brâncoveanu este mazilit.
Cronicarul Ioan Neculce îl va însoți
pe domnul țării în exil și va oferi
culturii noastre primul portret al
suveranului rus:
„Iară împăratul era om mare,
mai înalt mai decât toți oamenii, iar
nu gros, rătund la față și cam smad,
oacheș și cam arunca câteodată din
cap, fluturând. Și nu cu mărire și
fală, ca alți monarhi, ce umbla
fiecum, prost la haine, și numai cu
doao, trei slugi, de-i era de grija
trebilor2”, precum și un prim
portret al poporului în mijlocul
căruia trăise mai bine de doi ani,
portret influențat într-o oarecare
măsură și de experiența neplăcută
trăită de autor în „țara Moscului”:
„Dar eu eram bucuros c-au venit
acela ceas, de-am găsit vreme să
ies din acel norod greu și cumplit.

Că-s niște oameni foarte
necredincioși, și pre cu greutraiu au
oamenii ce sunt nedeprinși cu acel
fel de oameni dintr-acele părți...
Dar tot n-am priimit [să rămână în
Rusia, n.n.], că este norod pre
cumplit, și nu sunt oameni slobodzi
să margă unde i-i voia, nici la
împărăție fără ucaz. Și ucaz nu vor
să facă, ca pentru să nu facă
cheltuială împărăției”3.
Soarta ulterioară a fostului
domn al Moldovei și a urmașilor
săi e urmărită într-o comunicare pe
tema Dispozițiilor testamentare ale
Cantemireștilor: domenii,
mănăstiri, arhive, biblioteci, în
care s-a încercat deslușirea unor
perioade mai puțin cunoscute din
viața acestei familii, pe baza
testamentelor alcătuite de
principele Dimitrie și de câțiva
dintre urmașii acestuia.
Cea de-a doua temă dezbătută în
cadrul simpozionului a avut ca
punct de referință ordinul de
„expulzare administrativă” a
reprezentanților intelectualității
ruse, ordin emis de Lenin în august
1922. Arestările încep în vara
acelui an și continuă în 1923. Vor fi
vizați intelectuali din categoria
„științelor umaniste”, de care
Uniunea Sovietică „nu avea câtuși
de puțin nevoie” și care mai „erau
și greu de controlat” de către
regimul bolșevic, mai exact
profesori, medici, economiști,
scriitori, juriști. Practic, sunt trimiși
în afară persoanele care nu
reușiseră să plece „de bunăvoie”, în
cei cinci ani scurși de la lovitura de
Palat din 1917, prin Crimeea, spre
Constantinopol, iar de acolo, pe
Mediterana; înspre Apus, prin
Siberia, către Harbin, iar de acolo,
prin Marea Japoniei înspre
Americi; ori prin nordul țării, pe

Baltica, către Occident.
Expulzările încep în septembrie
1922, când este trimisă cu trenul,
prin Riga spre Berlin, o bună parte
a oamenilor de știință ruși (23.09)
și vor continua o săptămână mai
târziu, când părăsește Petrogradul
primul „vapor cu filosofi”. Printre
cei îmbarcați cu forța, nume sonore
ale gândirii din acest spațiu:
Nikolai Berdiaev, Ilia Iliin, Semion
Frank, Lev Șestov, Serghei
Trubețkoi, cu totul circa 70 de
intelectuali și familiile acestora. Pe
16 noiembrie, cu vaporul și cu
trenul, va fi expulzat un nou lot de
gânditori (Lev Karsavin, Nikolai
Losski, Ivan Lapșin) și artiști ai
cuvântului, de oameni de știință,
profesori și jurnaliști.
Pentru ruși, „filosofia era mai
presus de viață, încununarea
acesteia”, după cum o definea Iliin,
nu era văzută ca o profesie, ca la
nemți, ci o pasiune mistuitoare;
expulzându-i pe filosofi, Lenin
recurgea la această măsură nu doar
„ca să nu-i împuște”, cum, de
altminteri, se și exprimase, ci și cu
speranța ca măcar unele idei
socialiste să se răspândească prin
intermediul lor în „coruptul și
putredul” Occident. În realitate, a
fost un export gratuit de materie
cenușie în bătrâna Europă, un
cadou făcut acelei părți de continent
disprețuite de bolșevici, fără niciun
regret și fără să aștepte ceva în
schimb. N-au fost mai mult de 20
de filosofi, doar că erau cei mai
buni din Rusia, „cei mai înzestrați
fii ai ei”; aceștia au continuat să
creeze în noile lor patrii, au devenit
nume de referință în gândirea
universală, cu care orice stat din
lume s-ar fi putut mândri. A început
să se mândrească și Rusia
cu opera lor, însă abia
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după schimbarea regimului, la
sfârșitul deceniului 9 din secolul
trecut. Astăzi, pe cheiul Nevei, în
locul în care s-au îmbarcat acești
gânditori, un mic monument
marchează tristul eveniment de
acum o sută de ani:
„De pe acest mal, în toamna lui
1922, au plecat, într-un exil forțat,
cei mai de seamă reprezentanți ai
filosofiei, culturii și ai științelor
rusești”.
Doar atât, fără niciun fel de mea
culpa, fără nicio asumare a
responsabilității pentru actul în
sine.
În zilele desfășurării
simpozionului, la Casa de Cultură
„Mihai Ursachi” din Copou, a fost
proiectată o producție în patru
episoade a cinematografiei ruse,
filmul Petru I. Testamentul, ca o
ilustrare a dezbaterilor despre
Cantemirești de la Catedra de
Slavistică. Pelicula, realizată de
Vladimir Bortko, adună nume
celebre de actori, precum
Aleksandr Baluev (în rolul lui
Petru I), Elizaveta Boiarskaia
(Maria Cantemir), Mihail Boiarski
(Dimitrie Cantemir), Serghei
Makovețki (Aleksandr Menșikov)
și valorifică motive din romanul
istoric al lui Daniil Granin, Serile
cu Petru cel Mare.
Tot în cadrul manifestărilor din
acest an ale Catedrei s-au înscris și
prezentările de carte, desfășurate în
prezența autorilor traducerii și a
îngrijitorilor de ediție. Trei apariții
recente au stat în atenția
participanților: Hoarda și oastea,
volum ce inserează două texte
foarte importante în înțelegerea

IVAN PATZAICHIN
(26 noiembrie 1949 5 septembrie 2021)

realităților rusești și asiate din
veacul al XIII-lea, Istoria secretă a
mongolilor, respectiv Cântec
despre oastea lui Igor. Cartea a
apărut sub îngrijirea Liviei
Cotorcea, care semnează și
traducerea Cântecului, în vreme ce
versiunea în română a Istoriei
secrete e semnată de Radu
Părpăuță, scriitor, traducător,
absolvent al specializării RusoRomână de la Universitatea A.I.
Cuza din Iași. Realizatoarea
volumului a avut inspirata idee de a
însoți cele două texte cu două
articole inedite, sub semnătura
istoricului Lev Gumiliov, reputat
specialist în trecutul civilizațiilor
stepei, a cărui operă încă își
așteaptă transpunerea în română.
Marinei Vraciu îi datorăm
transpunerea din engleză a cărții lui
Isaiah Berlin, Gânditori ruși,
apărute la Editura Humanitas și
reunind studii fundamentale despre
Tolstoi (Tolstoi și Iluminismul;
Ariciul și vulpea), Bielinski,
Herzen, Bakunin, Turgheniev, ori
despre narodnicism și despre ecoul
ideilor pașoptiste în Rusia. Destul

Î

de puțin cunoscut la noi, Isaiah
Berlin4 a fost unul din gânditorii de
expresie engleză mereu atras de
cultura țării în care s-a format și pe
care a părăsit-o în 1921, marcat de
atrocităților săvârșite de bolșevici
după preluarea puterii și conștient
de faptul că, în Uniunea Sovietică,
pe el, ca intelectual, nu-l așteaptă
nimic bun. A devenit cunoscut în
Europa prin studiile sale, dedicate
mișcării de idei din Europa
veacului al XIX-lea, conceptului de
libertate, idealurilor și utopiilor
politice și nu în ultimul rând
culturii și filosofiei ruse.
În sfârșit, un al treilea volum,
Bulat Okudjava, L’amour
tourjours, apărut în 2020 în
cunoscuta colecție „Top 10+” a
Editurii Polirom, beneficiază de
foarte buna traducere a Adrianei
Nicoară și ne propune o călătorie în
timp, în Rusia mijlocului de veac
XIX, când rapoartele ticluite de un
agent secret, Mihail Șipov,
însărcinat să-l supravegheze pe
locotenentul de artilerie Lev
Tolstoi, stabilit la Iasnaia Poliana,
pun pe jar poliția imperială. Un

7
amestec de satiră și roman
detectivist, o carte ce incită la
lectură, cu personaje sclipitoare
și situații surprinzătoare, multe
din ele la granița absurdului.
Manifestările din acest an s-au
încheiat cu amintiri și evocări ale
unor slaviști, foști colegi ori
prieteni ai Catedrei, trecuți anul
acesta în lumea celor drepți:
prof. dr. Onufrie Vințeler; conf.
dr. Mihai Lozbă; conf. dr.
Marcela Lozbă.
Printre invitați, au fost: Maria
Kovațenko (Riga), Gabriel
Mardare (Universitatea din Bacău),
președinții filialelor CRLR din Iași
și Botoșani, Valer Ivanov și
Ovidiu Ivanov.

+

Note:
*
Manifestările au avut loc la Catedra
de Slavistică „Petru Caraman” a Facultății
de Litere, în zilele de 27 și 28 octombrie
2022, fiind subscrise „Zilelor Universității
A.I. Cuza” din Iași.
1
Raportul de forțe era cu totul inegal,
oștile ruso-moldave numărând 52.000 de
oameni, cele ale turcilor și ale aliaților
tătari, undeva la 120.000 de soldați. Dar,
cum se știe, în cronici, pentru a se imprima
și mai mult tragism ori amploare
evenimentelor, cifrele erau, cel mai
adesea, exagerate.
2
Ioan Neculce, Letopisețul Țării
Moldovei, București-Chișinău, 2011, p.
213.
3
Idem, p. 245-246.
4
S-a născut la Riga, în 1909, iar în
1915 s-a stabilit împreună cu familia la
Petrograd. Din 1921, va trăi în emigrație,
alegând Anglia ca reședință. Își va
desăvârși studiile la Corpus Christi
College, Oxford. Filosof, eseist, traducător
din rusă. Sunt cunoscute întâlnirile lui de
la Moscova cu Anna Ahmatova și cu Boris
Pasternak, din perioada când lucra la
Ambasada britanică din Moscova, iar cei
doi scriitori aveau interdicția de a publica.

UN AN FĂRĂ IVAN

n data de 23 noiembrie 2022, la Palatul Parlamentului din
București, va avea loc evenimentul Un an fără IVAN.
Sub semnul marcării unui an fără marele canoist al lumii, Ivan
Patzaichin, și în preajma zilei de naștere a Amiralului,
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR), în
colaborare cu Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23” și Grupul
Parlamentar al Minorităților Naționale (GPMN), propune
publicului evenimentul cu titlul Un an fără IVAN, o reconstituire
vizuală fabuloasă a personalității marelui campion olimpic, prin
expoziția de fotografii, medalii, trofee, colane și legendara pagaie
ruptă. În cadrul vernisajului, va fi lansat albumul cu valoare
documentară: „Un an fără IVAN. In memoriam: Omul și
Campionul” (autor: Anca Libidov), o reașezare în matcă a
Legendei Amiralului, prin revelația trăirii, din zorii zilei, plutind
cu barca, alături de bunicul, pe apele mlădioase ale bălților
deltaice, până la apusul care s-a așternut într-o zi de septembrie.
Expoziția va rămâne deschisă până în 28 noiembrie 2022.

S ursa foto: www.wikipedia.org
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omuna Mușenița din
județul Suceava
cuprinde șase sate care,
odinioară, răsunau de larma
copiilor! Sate de oameni gospodari,
iubitori de muncă și trai curat, cu
respect pentru aproapele său și mai
cu seamă pentru vârstnicii care
păstrau în sufletele lor
înțelepciunea, morala, credința.
Diferite erau doar straiele, și graiul,
și tradițiile de la sat la sat, pentru
că, bunăoară, aici, alături de satele
locuite preponderent de români –
Mușenița și, într-o anumită măsură,
Baineț (aici, în perioada
interbelică, locuiau și mulți
germani și evrei), persistă satul
Vășcăuți cu etnicii ucraineni, satul
Vicșani cu etnici polonezi, satul
Climăuți populat de ruși staroveri.
Putem spune că această comună
reproducea la scară mică întreaga
Bucovină, ținut fabulos în care și-au
găsit un loc al lor multe dintre
semințiile pământului, au
conviețuit în pace și respect alături
de românul primitor și binevoitor.
În acele vremuri se întemeiau
familii ce împlineau în mod firesc
jurământul de a rămâne împreună
„la bine și la rău până când
moartea îi va despărți”. Iar o casă
de gospodari era musai plină de
prunci, pentru că așa se cuvine, așa
se simțea puternică și unită,
binecuvântată de Cel de Sus.
Pe atunci, cu aproape un secol
în urmă, s-au născut, au copilărit,
au crescut în armonie, apoi au
urmat rostul satului de a închega, la
rândul lor, o familie trainică, cele
30 de cupluri ce, iată, au împlinit
50 de ani, unele mai mulți, de când
au rostit jurământul solemn. Și
într-o sublimă de zi de final de
octombrie a.c., când toamna încă
își revarsă culorile aurii parcă
pentru a înnobila evenimentul,
acești venerabili domni și doamne,
cu priviri înviorate, au fost invitați
la Căminul cultural din Baineț
pentru ca autoritățile locale,
reprezentate de domnul primar
Radu-Florin Tudurean, să le
mulțumească în numele fiilor,
nepoților, tuturor locuitorilor
comunei, pentru exemplul lor de
viață, pentru aportul la clădirea și
dezvoltarea comunității.
Sala mare de festivități a
devenit neîncăpătoare, seniorii
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omagiați au ajuns însoțiți de rude,
de copii și nepoți, iar prezența
consilierilor locali, a preoților și a
altor reprezentanți ai autorităților
au sporit solemnitatea momentului.
Am simțit o bucurie nemăsurată că
din satul Climăuți au rezistat
timpului, greutăților, bolilor și
suferințelor, pe care le-au avut de
îndurat de-a lungul vieții, nu mai
puțin de 8 familii! Au fost invitați,
pe rând, pentru a primi Diploma de
Fidelitate, un buchet de flori, o
recompensă modică, dar
semnificativă pentru vremurile de
azi, cuplurile:

doamna Sîrghea Fecla.
Este adevărat, starea de sănătate
nu le-a permis tuturor acestor
persoane să fie prezente la
eveniment, dar, cei ajunși au fost
felicitați în numele „întregii
echipe”, după cum preciza mereu
domnul primar, îmbrăcat într-o
frumoasă ie tradițională și purtând
diagonala tricoloră! Au schimbat o
vorbă cu întâiul cetățean al
comunei, au ridicat o cupă de
șampanie, au primit diploma de
fidelitate ca „însemn al iubirii
trainice, al încrederii în
legământul sfânt al căsătoriei și

PLECĂCIUNE ADÂNCĂ
PENTRU OPT FAMILII DIN
CLIMĂUȚI CE AU DEPĂȘIT 50
DE ANI DE CĂSNICIE

 Domnul Ahapov Gheorghe
și doamna Ahapov Iustina;
 Domnul Hrihorov Vasile și
doamna Hrihorov Nastasia;
 Domnul Hureiov Ștefan și
doamna Hureiov Ecaterina;
 Domnul Mihailov Ivan și
doamna Mihailov Anisia;
 Domnul Vlasie Gheorghe și
doamna Vlasie Irina;
 Domnul Savin Pavel și
doamna Savin Culina;
 Domnul Fedorov Ivan și
doamna Fedorov Ana;
 Domnul Sîrghea Ioan și

respectului reciproc” și, desigur,
buchetul de flori... Deși slăbiți, cu
trupuri împuținate și mers
șovăielnic, pe chipurile lor
brăzdate de vreme strălucea o
lumină caldă, un zâmbet larg, puțin
neîncrezător poate, că totuși cineva
s-a gândit la ei cu respect și le-a
organizat un eveniment special.
Am fost printre ei, le-am văzut
luminițele din ochi emanând
bucurie sinceră, bucuria revederii,
le-am admirat zâmbetele curate,
le-am urmărit ținuta demnă, dârză,
în acele momente emoționante. Am
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fost impresionată de gestul fabulos
al domnului Vasile Hrihorov de a
păstra cupa din care a sorbit
stropul de șampanie, pentru a
aduce o dovadă vie nepoților ca
semn al respectului pe care l-a
simțit din partea întregii
comunități. Și, în acele clipe
încărcate de emoție, gândul
dumnealui a fost tot la urmași, la
tânăra generație căreia are datoria
de a transmite valorile moralei
creștine: respectul pentru înaintași!
Cu câtă mândrie și-a justificat
gestul, la cei 90 de ani de viață
activă, arată că rămâne un stâlp al
familiei, vigilent și responsabil!
O formație muzicală locală și
grupul vocal „Zelionaia vișnea” al
CRL-Climăuți au animat
atmosfera, interpretând mici
bijuterii muzicale ale folclorului
nostru, ce preamăresc familia și
rosturile ei creștine, dragostea de
prunci, hărnicia omului cu viață
lungă sau surprind trecerea grăbită
a timpului, tristețea apusului, dar și
încrederea și respectul pentru omul
drag alături de care se simte în
siguranță, fapt care a adus zâmbete
melancolice, a răscolit amintirile
din anii tinereții, a aprins luminițe
în privirile sărbătoriților.
Vă mulțumim, dragi Oameni de
omenie, că ați stat mereu alături,
îndeosebi când vremurile erau
grele, că ați putut să vă găsiți
puterea de a trece peste suferințe,
sprijinindu-vă și construindu-vă,
întărindu-vă familia, ținând-o
unită, păstrând mereu vie credința
în Dumnezeu. Mâinile voastre,
mâini muncite, mâini puternice și
acum, mâini ce au clădit casa, și
acareturile, și satul, și țara, mâini
care au mângâiat pruncii și
mângâie încă nepoții sau
strănepoții, care au șters lacrimile
celor dragi aflați în nevoie, au
ocrotit, i-au hrănit pe cei nevoiași,
au săvârșit de mii de ori semnul
crucii închinându-se, sunt mâini
sfinte pe care vi le sărutăm cu
respect! Să vă dea Dumnezeu
multă sănătate, o viață lungă în
pace și doar bucurii din partea
copiilor, nepoților, a strănepoților!
Mulțumim și comunității locale,
autorităților, domnului primar și
tuturor celor ce au avut ideea
generoasă de a cinsti familiile
loiale, precum și celor ce au depus
eforturi ca acest eveniment să
se materializeze!

+
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LAVRIC FOMICI - o stea în „constelaţia”
poeţilor de etnie ruso-lipoveană

Î

n patrimoniul valorilor spirituale
ale etniei rușilor lipoveni din
România poezia ocupă, pe
bună dreptate, un loc special,
graţie contribuției literare a
câtorva mari creatori de versuri.
Printre ei, amintim de Nichita
Danilov, surorile Alexandra și
Elena Fenoghen, Erofei Ivanov,
Valentin Tălpălaru, Petre
Lazăr, Petre Vălureanu, Mihai
Chirsanov și mulţi alții, care-și
așteaptă consacrarea în poezie – prin
excelență o artă a gândirii, a trăirilor și a
emoțiilor de orice fel.
Acestora li se adaugă, cu succes, poetul
Lavric Fomici, cunoscut iubitorilor de versuri
pentru poezia sa unică, revelatoare, care ne
îmbogăţeşte mintea și sufletul, grație creaţiilor
sale despre om şi despre natură – două atribute
esenţiale ale poeziei în cele mai diverse
manifestări ale ei, îndeosebi pentru ultimele
două decenii; o perioadă în care personalitatea
poetului (şi a omului) se descătuşează în
peisajul autohton.
Exponent de vază al generaţiei actuale de
poeți, aparţinând etniei rușilor lipoveni din
România, Lavric Fomici ne-a dăruit o colecție
de poezii, apărute odată cu editarea a două
volume în versuri ce abundă în idei şi expresii
originale, probând existenţa unui veritabil
carusel de întâmplări, portrete şi chipuri, trăiri,
sentimente şi, mai cu seamă, profunde simţiri:
„Fă-mă să cred mai mult în primăvară
Că-n ea e rostul nostru pământesc
Și nu lăsa niciun atom să moară
Din tot ce-n universul tău iubesc”.
Adept al unor astfel de convingeri,
protagonistul volumului Cetatea iubirii, apărut
cu sprijinul financiar al Comunității Rușilor
Lipoveni din România la editura „C.R.L.R.” din
București, ni se înfățișează drept un creator de
poezie fină, cursivă, dar şi un neobosit actor al
interacțiunii cu omul și cu natura din varii
perspective, interacțiuni dublate armonios cu
trăiri ale unei povești de viaţă, multora dintre
noi puţin cunoscută.
Poetul Lavric Fomici (pe numele său
adevărat, Lavrentie Fomici) s-a născut pe 29
august 1966, în localitatea Jurilovca, județul
Tulcea, într-o familie de ruși lipoveni, acolo
unde a absolvit și cursurile școlii gimnaziale.
Între anii 1984 și 1988, a absolvit Liceul de
Chimie Industrială din Buzău, iar apoi a lucrat
ca operator chimist la Întreprinderea de
prelucrare mase plastice (IPMP) din municipiul
Tulcea. De la Revoluție, mai exact din 1989 și
până în 2017, poetul şi-a dedicat activitatea unui
meşteşug consacrat de secole în localitatea

natală – pescuitul pe lacul
Razim. Acest lucru nu l-a
ținut departe de
literatură, așa cum
mărturiseşte chiar
poetul – „o pasiune a
sa, încă din
vremurile
copilăriei”, când i-a
citit pe marii poeţi
români și ruşi.
În anul 2017, apar și
primele sale creaţii poetice
adunate într-un prim volum,
intitulat sugestiv Dorinţe nerostite,
apărut la Editura „StudIS” din Iaşi.
Despre acest volum, într-o scurtă recenzie,
scriitoarea Silvia Urlih menționează: „poetul de
etnie ruso-lipoveană Lavric Fomici aduce în
poeziile sale efervescente un imn, o odă iubirii,
a iubirii de oameni, de natură, de viață… Cântă
în versuri trăiri, simțiri, dor, iubire, nostalgii,
dezamăgire”.
Prin intermediul acestui volum, descoperim
așadar un poet romantic și visător, un nostalgic
și omul, căruia îi place să ofere şi să primească
iubire:
„Mocnesc în noi cuvintele nespuse,
E ceru-nlăcrimat, nelegitim,
În nopți târzii cad lucruri suprapuse
Și parcă de-o vecie ne iubim”.
Poetul evocă o iubire unică, în mare parte
înăbuşită în trăiri, dorinţe, sentimente; foarte
probabil, este vorba de acea perioadă tristă din
viaţa poetului, care coincide cu divorțul de
prima soţie, în anul 2012.
Aplecarea pentru mesajele abstracte,
cunoașterea adâncă a vieții și a psihologiei
omului, folosirea unui
limbaj anume, unic,
personal, fac din autorul
acestui volum un exponent
al poeziei zilelor noastre.
Câteva din creațiile în
versuri au apărut în
publicațiile „Zorile” și
„Kitej-grad” – periodice
ale Comunității Rușilor
Lipoveni din România,
dar și în alte reviste;
poezii caracterizate de
împărtășirea
sentimentelor, a stărilor
sufletești, a frumuseților
naturii, a libertăţii
personale, îmbogățind în
acest fel poezia cu vii,
autentice și alese virtuți
umane.
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În toamna lui 2018, emigrează în Spania, iar
un an mai târziu, în vara lui 2019, poetul Lavric
Fomici își publică al doilea volum de poezii,
conceput într-un stil solemn, revelator, precum
îi este și titlul: Trandafirii, poemele iubirii.
Apărut la aceeași editură din Iași, acest al
doilea volum al său este consacrat multora
dintre persoanele dragi din viața sa – un volum
în paginile căruia autorul își arată încrederea în
forțele proprii, oferind cititorului o poezie
sensibilă, ce seamănă mai degrabă cu o
„epopee” a suferinţelor, de-a lungul existenţei
sale.
„Îți mulțumesc prea blândă adiere,
Subit în toamna vieții-ai apărut,
Mai mult decât albastre giuvaere,
Tu ești iubirii mele început”.
Personal, l-am descoperit pe poetul Lavric
Fomici acum mai bine de doi ani, când am
discutat despre o posibilă apariție a celui de-al
treilea volum de poezii. De la prima discuție cu
domnia sa, mi-a dat peste cap tot sistemul de
referință: în locul unui tip scorțos, așa cum mi-l
imaginam, mi-a vorbit o persoană jovială, care
m-a invitat să stăm de vorbă, să stabilim tema și
problemele ce urmează să le abordez, în
conceperea acestui volum de poezii. Au urmat
apoi o perioadă de documentare, căutări și, cum
era de așteptat, câteva schimbări de paradigmă,
căci aveam de-a face cu un scriitor cu o vastă
cultură, un poet complex și captivant, creatorul
unor volume ce-i poartă cu finețe amprenta.
Încă de la primele poezii m-a izbit
simplitatea și profunzimea versurilor sale,
universul tematic, desprins parcă din viața
fiecăruia dintre noi, dar și felul în care reușea să
ajungă la cititor. L-am admirat pentru cât de
liber și sincer scrie, dar și pentru ideea inedită a
acestui spumos volum, pornind de la titlu și
mergând spre cum arată – un volumaș atractiv,
atât din punct de vedere al aspectului, cât, mai
cu seamă, al conținutului.
Iar prestigiul de care se
bucură acest poet este, pe bună
dreptate, probat de o operă în
versuri durabilă, tonică şi
clădită temeinic; o partea a ei
alcătuind, cu succes, acest al
treilea volum de poezii, editat
sub egida Editurii „C.R.L.R.”,
fapt ce onorează întreaga
Comunitate.
Volumul Cetatea iubirii are
112 pagini A5, cu ilustrații
realizate cu măiestrie de către
Claudia Osip și zeci de poezii
despre iubire, natură, oameni,
trăiri, sentimente etc. În fapt, un
volum pe care, odată ce îl
răsfoiești, îl admiri, îl citești și
simți că vrei să-l împărtășești
cu cel de lângă tine.
Căci, mai toate

F
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poeziile semnate de Lavric Fomici sunt pentru
noi, despre noi, ba chiar și despre cei de lângă
noi, oriunde ne-am duce și orice am gândi; chiar
și în momentele cheie din viața noastră: când ne
îndrăgostim, când suntem veseli, când trecem
prin perioade grele etc.
Remarcabil este faptul că, pe lângă
activitatea literară pe care o susține, poetul este
și un membru marcant al Comunităţii ruşilor
lipoveni din Spania, participând la diverse
manifestări cultural-artistice sau literare,
activități în cadrul cărora au fost auzite creații
ale lui: duioase poezii în rime, așa cum îi stă
bine unui poet remarcabil. În fine, nu însă şi în
ultimul rând, descoperim la poetul Lavric
Fomici creații de înaltă măiestrie literară, dar și
un novator al descrierii vieţii și a lumii, cu ale
lui sentimente, chipuri şi locuri, aduse
la cunoștința cititorilor cu
empatie, reverenţă și prietenie.
Poeziile adunate în volumul
recenzat de noi trădează, ca și în
primele sale volume, o tematică
diversă, iar majoritatea versurilor
deja decelate sunt redactate într-un
stil simplu, curat, ce-ți induc anumite
stări sufletești. Este ca și cum autorul
ar lua un vas gol și l-ar umple cu
propriile gânduri și trăiri, iar mai apoi
te face părtaș la acestea; setea de
cunoştinţe, lărgirea propriului orizont
cultural, iniţiativa şi ingeniozitatea pe
care o simți în multe din aceste poezii,
vădesc un nou stil, o nouă viziune a vieţii,
regăsit într-un nou curent – o poezie a iubirii,
cu puternice efuziuni lirice.

Și voi pleca pierdut pe ape
Mai inutil, mai fără rost
Căci eu de tine nu-s aproape
Parcă ai fost, parcă n-ai fost”.
La toate astea, descoperim o dragoste cum
rar ne este dat să întâlnim, informaţii pentru
locul de baștină (spațiul deltaic), despre unele
rude sau cunoştinţe, despre viaţa cotidiană,
nefardată, adunate într-un amalgam de slove și
cugetări, când măreţe și realiste, când nemiloase
şi crude, precum e uneori viaţa. De aceea,
reuşita creaţiilor poetului de etnie rusolipoveană Lavric Fomici se bucură de
dragostea publicului, ştiut
fiind că

Doar câteva versuri și suntem
atrași într-o iubire… în stare pură, o
iubire în care comunicarea cu altul
constituie raţiunea existenţială a
iubirii, dar și a eului, care ne
antrenează la lectură și la meditare.
Observăm prin construcţii
verbale şi rime felul în care
autorul se mişcă: lejer, insistând pe asocieri
ușor subtile, din care răzbat perspective
înnoitoare de lectură și meditare, atenție, iubire
și iar iubire:

Sunt al iertării-n fiecare oră
Cum sunt în beznă șoaptele de-amor,
Cuvintele tăcerea o devoră
Când altă mângâiere mai implor”.

„Să mă aștepți în orice noapte,
Eu voi veni, cum ți-am promis,
Vor fi-n delir cireșe coapte…
Sunt fără tine un proscris.

fiecare dintre aceste capitole, dedicate unor
teme, îl regăsim pe poet vorbind despre viață și
despre oameni fără prejudecăți, fără
resentimente, într-o manieră sinceră, așa cum
este poetul: jovial și prudent, atent și afectuos,
trecut prin propriile dezamăgiri și necazuri, dar
niciodată înrăit sau ranchiunos, scorțos ori
capricios.
Fiecare dintre aceste capitole dau contur unui
volum special de poezii, care readuce în
actualitatea literară poezia lui Lavric Fomici,
punând-o în lumina reflectoarelor, cu noi şi
captivante aspecte privind fenomenul literar al
momentului, nu doar în presa Comunităţii
noastre. Acest lucru se observă răsfoind întâiul
capitol al tomului de versuri, în paginile căruia
regăsim un om aflat la vârsta împlinirilor
personale și, mai cu seamă, un om ajuns, iată, la
o recunoaştere şi o apreciere a virtuţilor sale
literare, dar şi umane.
În ansamblu, un capitol ce scoate la lumină
idei, portrete, trăiri și sentimente care capătă pe
alocuri un desăvârşit simţ al previziunii,
dezvăluindu-ne natura relaţiilor dintre iubiţi,
speranţele câte le aveau, greutăţile cărora le
făceau faţă şi, nu în cele din urmă, intenţiile,
temerile, iar mai apoi tăcerile. Ajuns la
capăt de drum, poetul îşi face, resemnat,
bilanţul:
„Timid mi se-adresează azi vecinii
Cu chestiuni de tine și de noi;
Sunt trandafirii tăi, ai mei sunt spinii
În sânge mi-ești, adevărat șuvoi”.

„Sunt al iubirii-n fiecare clipă
Cum sunt al tău cu fiecare pas
Azi cerul de lumini face risipă,
Iubito, noaptea scurtă ne-a rămas.

În multe dintre versurile care îmbogățesc
volumul de față, se întrezărește iscusinţa cu care
autorul mânuieşte procedeele artistice,
suprapuse cu noi și exaltante trăiri personale:
dureri, bucurii, dezamăgiri, toate sugerându-ne,
prin atmosfera idilică și idealizată, că fericirea
este posibilă dincolo de vitrege realități.
Identificăm, în multe din poeziile citite, un
romantic, mereu visător și cu tendințe mistice
sau de refugiu în trecut, marcat de un joc
energic al rimelor, deseori trepidante şi tonice
prin muzicalitatea și armonia versurilor,
deopotrivă:
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sinceritatea, naturaleţea, originalitatea
expresiilor şi a mesajelor transmise în scris ne
cuceresc, devenind o parte din însăși viaţa lui;
prin ele, poetul dialoghează cu lumea
înconjurătoare, fără a apela la eventuale trucuri
sau cochetării. Până și maniera de interpretare
este familiară, asociată cu tonuri şi nuanţe lirice,
fiecare dintre ele pătrunse de bucuria însolitului,
asemenea unui „dans parcă vrăjit”.
Portrete și o iubire… în stare pură

V

olumul Cetatea iubirii cuprinde 57 de
poezii, grupate în cinci capitole
distincte, fiecare dintre ele având o temă anume:
„Iubire în stare pură”, „Chipuri şi portrete”,
„Anotimpuri şi natură deşartă”, „Trăiri
pătimașe”, respectiv „Dorinţe şi capricii”. În

„Dacă mă vrei, hai cheamă-mă acum,
Sunt deziluzii chiar şi-n stare pură,
Să te iubesc o viață îmi asum,
Ca să-mi pătrunzi în orişice nervură.
Dacă ți-e dor, în beznă te aştept...
E noaptea mea o gravă insomnie,
Eu pătimaș te strâng apoi la piept,
Mi-e carnea-n carnea ta o nebunie”.
După cum se poate observa, poemele din
acest prim capitol stârnesc emoții intense,
vorbesc despre iubire cu acea inocență și uimire
specifică sentimentului, aduc sub reflectoare
privirea omului îndrăgostit, care caută trupul
iubitei (sau invers) și pe care aproape că îl
venerează; scot la iveală până și
durerea, suferința pierderii ori a
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degajării iubitei de iubit, angoasa, agonia,
neputința, capitularea. Pe scurt, găsiți aici
multe fețe ale dragostei, cu tot ce are ea de
oferit sau de luat de la noi, cu arome dulci
sau amare.
Al doilea capitol al volumului este
consacrat exclusiv câtorva portrete și
chipuri și amintirilor colective sau
individuale, care îşi păstrează acurateţea,
fără ostentaţie, cu un echilibru şi cu o bună
cuviinţă, după ani de acumulări și secvenţe
de viaţă omenească.
„Ți-e locul azi, prea buna mea în toate,
În tot ce am, ți-e sufletul curat;
Parfumul tău parcă din minți mă scoate;
Tu, dragoste în piept mi-ai picurat.
E locul tău vânat de alte locuri,
În veci cu baioneta-l voi păzi,
Cu guri de foc și ochitori pe blocuri,
Cu trupul meu, iubito, zi de zi”.
Să ne bucurăm de aceste versuri şi să
remarcăm cum, în expresii duioase și sincere,
chipurile devin dragi existenței poetului, chipuri
caracterizate de o profundă pasiune, de o aleasă
onestitate și respect pentru iubirea trăită.
Cuvintele capătă, în acest iureș de trăiri, o și
mai mare forță, dată de relația strânsă dintre
ceea ce trăiește, exprimă și scrie etnicul nostru
Lavric Fomici.
Foarte probabil că atât atașamentul profund,
cât și apropierea pentru anumite persoane l-au
determinat pe poet să iasă în spațiul public, să-și
exprime opinia; iar odată cu asta, se va fi
continuat tradiția literaturii promovate de către
mulţi dintre poeţii aparţinând etniei noastre,
care scriu liber şi onest despre oameni,
majoritatea creațiilor semnate de acești poeți
amintind, pe alocuri, de lirismul idilizant.
„Cu brațele firave şi-un umăr dezgolit
Femeia e hipnoză… e dans tremurător
De ea acum îmi vine un dor rostogolit
Ce legănare lină, ce trup seducător”.
Avem un joc interesant de versuri – de la
cele mai nevinovate, la cele absolut electrizante;
multe dintre poemele cuprinse în acest al doilea
capitol al volumului sunt învăluite în ludic și
senzual, în candoare și erotism, rafinament și
melancolie. Dragostea pur umană este îmbinată
cu cea mistică, înfățișându-ne printre versuri o
lume fascinantă, pe alocuri străină, ba chiar și
fermecătoare.
Consacrat chipurilor și portretelor adorate de
către poet, al doilea capitol poartă în el uimirea
și iubirea.
Combinație mai bună nici că se poate, căci
unde s-a mai văzut în lumea asta îndrăgostiți
văduviți de uimire și uimire care să nu ducă la
îndrăgostire? Nici versurile din acest capitol nu
se lasă mai prejos, inspirând cititorilor trăiri de
care foarte probabil că se tem: iubirea și șirul ei
nesfârșit de iluzii și frici, iluzia eternității, iluzia

Alături de șoție și de fiică

sinelui care se regăsește, frica de pasionalitatea
elementelor pe care nu le putem controla, de
vântul care se joacă prin părul iubitei, de
labirintul în care ne putem pierde, căutându-ne
pe sine, în doi etc. Iluzii și frici din cele mai
umane.
Uneori, ne uimim de cât de diferit este tonul
utilizat, uneori mândru cu asupra de măsură, iar
alteori domol, supus, dar care ascunde patimi ce
clocotesc încet, pentru a nu le da voie să se
reverse prea devreme. Astfel că mai toate
poeziile adunate în acest capitol, poate cel mai
sensibil dintre toate câte adună și înnobilează cu
succes acest tom, inspiră generații de cititori la
un soi de dulce sentimentalism, la un tip de
realism naiv, la un mod de reflectare a vieţii, a
empatiei cu realităţile ei, așa cum ne-o prezintă
Lavric Fomici.
Despre anotimpuri și trăiri pătimașe

Î

n cel de-al treilea capitol al volumului,
consacrat anotimpurilor și naturii în toată
splendoarea lor, poetul cochetează cu sugestive
şi meticuloase revelaţii despre natură și despre
comorile ei ascunse.
Remarcăm încă de la primele poezii
închinate naturii (anotimpurilor, în întreaga lor
diversitate) cum bardul de la Jurilovca
mânuiește cu uşurinţă expresii și nuanțe
stilistice, la fel ca și în primele două capitole ale
volumului; poetul impresionează și înduioșează,
prin mesaje și idei originale, posedarea unui
lexic individualizat, pe alocuri dublat de un stil
deschis şi simplu, lipsit de preţiozităţi, capabil
să ne conducă la esenţa ideii atent exprimate,
oportună şi suficient de selectivă.
„Poți să privești zăpada ca pe fluturi,
Cristalul pur să-ți picure pe trunchi;
Tu de lumina lui să nu te scuturi,
Iubirea ta mă-nvăluie mănunchi.
Zăpada s-o primești ca pe-o iertare,
Miracol și lumini și feerii...
Iubirea cea adânc vindecătoare
Ca-ntr-un cireș în mine va-nflori”.
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Descoperim în aceste versuri și
multe altele „rătăcite” în acest al
treilea capitol o varietate de
expresii complexe și extrem de
nuanţate; sunt vii și te pătrund la
suflet căci retrăim, delectându-ne
cu aceste versuri, diverse stări:
pierderea iubirii, dorința existenței
unei lumi mai bune, teama de
durere etc. La fel ca și în primele
două, și în acest capitol tematica
este bogată, aducând în discuție
condiția poetului în lume, iubirea
și pierderea ei, evadarea din
cotidian și fuga în natură, în care
primăvara devine o stare de fapt,
aducând lumina pe care iarna
sufletului uitase să o mai guste.
„Și uite, ne așteapt-o iarnă mare
Pe-un continent de înghețate flori;
Mi-e poezia viscol în formare
Colind să-mi fii, de sute, mii de ori…
Ninsori se cern acum deasupra noastră
Și-asupra lumii cad concomitent.
Omătul te va ține la fereastră…
De versul meu, să-ți fie-un dor latent”.
Nu ai cum să nu te regăsești măcar în câteva
dintre poeziile citite; nu ai cum să nu înțelegi
trăirile experimentate cu putere de poet și nu ai
cum să nu vezi dincolo de cuvânt! În ciuda
faptului că unele dintre poezii descriu
anotimpurile în culori sumbre, nu rămâi pasiv,
ci te încarci cu energie pozitivă.
Asta explică și de ce acest volum a apărut
într-un moment prielnic, un moment care
propagă o nouă viziune a poetului, o viziune
care, simultan cu postmodernismul, luptă contra
invaziei de maculatură. Așa cum ne-a obișnuit
poetul, și versurile de mai jos cuceresc la o
primă lectură; devin o parte din poet în relația
cu lumea înconjurătoare, fiecare dintre ele
pătrunzându-se de bucuria însolitului.
„Oricum exist la marginea durerii
Asfixiat de viscol și de ploi;
Decât un sec dezmăț în toiul serii,
E mai presus nevoia mea de noi.
Și-oricât de mult răbdarea mă încearcă
Prin ierni ce vin, și-apoi subit se duc,
Să te aștept total îmi vine parcă,
De-ar fi torturi și chinuri să-mi produc”.
Scrise într-un mod convingător şi
reconfortant, secvenţele în rime, câte or fi,
invită cititorul la o anume decodare. Mai pe
scurt, la o (re)lectură participativă, iar prin tot
ce realizează, autorul nu urmăreşte altceva
decât să construiască un profil al său și, foarte
probabil, un îndemn la a-i înțelege propria
creație.
Mai concret, găsim în acest capitol
poezii scrise cu pasiune, ce trădează
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marca unui spirit elevat şi a unei sensibilităţi
creatoare, posibilă fie prin explorarea resurselor
unui limbaj bogat, fie prin reactivarea
dialogului cu diferite personaje.
Dorinţe şi capricii

F

ără teama de a exagera, putem spune că
poetul Lavric Fomici este un creator de
versuri, iar asta ne-a dovedit-o tocmai prin
modul în care a plăsmuit această carte, realizată
cu dragoste, exigenţă, în care se evită
monotonia și sunt puse în valoare aspecte
deosebite despre viaţă şi despre oameni. În altă
ordine de idei, avem de-a face cu o lectură
plăcută și recreativă, într-un volum în care
poetul ni se înfățișează așa cum este el: sincer
cu cititorul, deschis, puțin teatral, pe alocuri
destul de îndrăzneţ, iscoditor, provocator, ba
chiar circumspect.
Mai mult de-atât, prin toate acţiunile şi
gesturile sale, poetul ne ajută nu doar să
înţelegem lumea şi să ne înţelegem pe noi, dar și
să intuim şi să percepem cu toții esenţialul din
ea şi din noi.
Găsim în versurile acestui volum o grămadă
de sensuri ale existenţei noastre pe acest
pământ, iar prin asta conştientizăm că noi,
oamenii de rând, suntem mereu sub acţiunea
timpului şi a destinului, că există o ordine a
lucrurilor şi o (in)disciplină mondială. Cu alte
cuvinte, poetul Lavric Fomici ne duce încet,
încet spre un drum în care lirica sa se fixează
printr-un stil personal, veștejind prin poezia sa
filistinismul, cenuşiul existenţei umane,
ipocrizia și jocul măştilor.
„Nu e a mea fățarnica plăcere
De dragul unui moft să te-ntâlnesc,
Ci lacrima am plâns-o în tăcere
Profund, când am ajuns să te iubesc.

Eu chiar detest perversitatea lentă
Și lacrimi care cad din interes;
Tu vieții mele ești suficientă
Din creștet până-n tălpi, eu te-am ales”.
Poetul Lavric Fomici îţi aminteşte, într-o
lume în care cuvintele transmit mesaje, ce și cât
de mult înseamnă originalitatea, poezia scrisă cu
claritate în gândire şi cu o precizie a limbajului,
croind, aş spune, un volum unic, grație
combinaţiilor sale de luciditate, concizie
aforistică, comedie alunecoasă, dezolare
metafizică, presiune filosofică şi, mai cu
seamă, înţelepciune omenească.
Poetul visează, surâde cu şiretenie, iar
spiritul creațiilor sale în rime e foarte
apropiat de stilul literaturii în versuri,
realizată de către alți poeți
remarcabili de etnie rusolipoveană, precum Nichita
Danilov, Erofei Ivanov,
Elena și Alexandra
Fenoghen, Valentin
Tălpălaru, Petre Lazăr,
Petre Vălureanu, Mihai
Chirsanov și alții, ale căror
creații încă așteaptă să fie
descoperite.
În concluzie, concisă și
cochetă, cartea semnată de
versuristul Lavric Fomici
oglindeşte reflexiile unui poet
încă necunoscut, dar de
perspectivă și adună, sub umbrela unor chipuri
dragi, dorinţe, o natură deşartă și iubirea pentru
femeia lui dragă, dar și alte multe care alcătuiesc
cele cinci capitole, lecturate cu aviditate.
Inițiativa poetului de a aduna între coperțile
unui volum de buzunar amintirile și evocările
personale este una admirabilă, constituindu-se
într-un gest de mare apreciere și prietenie pentru

fiecare dintre noi toți. Un gest exemplar, ce ar
trebui reluat în cazul tuturor celor care ne-au
ajutat să ajungem ceea ce suntem.
Recomandările, recenziile, discuțiile în bloguri
și forumuri, evaluările creațiilor poetului venit
din spațiul deltaic – omul și etnicul nostru,
constituie mijloacele folosite pentru a influența
viitoarele evaluări. Un volum modest,
împovărător de bogat în simţiri, resemnări
înţelepţite de vreme, înţelesuri şi chiar
dezlegări!
Recunoaşterea valorii creative a operei lui
Lavric Fomici şi-a găsit expresia nu numai
în apariţia acestui volum şi a altor lucrări, ci
şi în acordarea de generoase spaţii ale
publicaţiilor literare. Să nu uităm a lăuda şi
partea grafică a volumului de faţă,
completată cu un număr de ilustraţii
realizate de Claudia Osip, tânăra și
talentata noastră etnică din
Ghindărești, județul Constanța;
ilustrații selectate cu scopul de a pune
în evidenţă atât particularităţile și
formele armonioase ale poeziei, cât
și modul de încadrare a lor în
peisajul cultural al localităţilor.
Ţinuta editorială a cărţii,
designul ei elevat
(tehnoredactare: Mihăiță
Damian, coperta: Valentin Filat)
și realizarea poligrafică excelentă
o prezintă ca o operă de referinţă ce
întregește literatura în versuri, accesibilă
publicului interesat de istoria și cultura scrisă de
către etnicii ruși lipoveni din România.
Pavel TUDOSE,
redactor la revista „Kitej-grad” a CRLR
(Prefață la volumul de versuri Cetatea
iubirii, autor: Lavric Fomici, Editura
„C.R.L.R.”, București, 2022, p. 9-22).

Alerg deasupra norilor spre tine…
E viața mea, un vraf de poezii.

Omătul te va ține la fereastră…
De versul meu, să-ți fie-un dor latent.

Se face iarăși trafic de tăcere
Pe buze-mi stă eternul „te iubesc”
E zborul cu escală o plăcere,
Cuvintele aproape mă strivesc.

E iarnă, draga mea, și-s mere coapte
Ca pe un dar, zăpezile-am primit;
Poemul scris în cea mai lungă noapte
Cu-ntreaga mea iubire ți-l trimit…

Mi-e fuga elegantă printre aștri,
De-o stewardesă totuși mă lovesc;
Sub mine munții lumii sunt albaștri –
Cu tot cu munții-aceștia te iubesc.
Dor

Lavric Fomici

№ 11 (360)/2022

Zăpada s-o primești
Poți să privești zăpada ca pe fluturi,
Cristalul pur să-ți picure pe trunchi;
Tu de lumina lui să nu te scuturi,
Iubirea ta mă-nvăluie mănunchi.

Și uite, ne așteapt-o iarnă mare
Pe-un continent de înghețate flori;
Mi-e poezia viscol în formare
Colind să-mi fii, de sute, mii de ori…

Zăpada s-o primești ca pe-o iertare,
Miracol și lumini și feerii…
Iubirea cea adânc vindecătoare
Ca-ntr-un cireș în mine va-nflori.

Ninsori se cern acum deasupra noastră
Și-asupra lumii cad concomitent.

Și să-ți dorești priviri să te dezmierde
În albul pur, apoi mă poți iubi…

Zborul cu escală
Parcă-au fugit cuvintele din mine,
Chiar am luat în calcul amnezii,

Pustiul din adânc mi se va pierde
Mai blând decât Isus, să pot muri.
E locul tău în toate
Ți-e locul azi, prea buna mea în
toate,
În tot ce am, ți-e sufletul curat;
Parfumul tău parcă din minți mă
scoate,
Tu, dragoste în piept mi-ai picurat.
E locul tău vânat de alte locuri,
În veci cu baioneta-l voi păzi,
Cu guri de foc și ochitori pe
blocuri,
Cu trupul meu, iubito, zi de zi.
Acoperit cu versuri care cântă,
Cu umbre și lumini ce se cuvin,
E locul tău în inima-mi răsfrântă
Să vii acum, întreg să redevin.
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Alexandr VARONA

P

entru cititorii familiarizați cât de cât cu
istoria și cultura staroverilor, Vetka nu este
o necunoscută. Ea reprezintă nu doar un
cuvânt, o denumire geografică așezată undeva pe o
hartă, ci și un simbol. Un simbol al credinței creștine
ortodoxe de rit vechi, al rezistenței și al luptei pentru
adevărul acesteia, al suferinței și al biruinței
credincioșilor care nu au abdicat de la credința
moștenită de la strămoși, în ciuda vicisitudinilor
istoriei. Pentru toți staroverii popovți, deci și pentru
rușii lipoveni de la noi, desigur, Vetka reprezintă un
reper istoric și spiritual, fiind primul centru spiritual
pentru staroverii refugiați dincolo de hotarele statului
rus de la sfârșitul secolului al XVII-lea (primii
staroveri, plecați chiar din Moscova și din regiunile
din jurul acesteia, s-au așezat aici în 1684, conform
documentelor istorice publicate în diverse lucrări
până în prezent), centrul de la care „primeau lumină”
cum se spune, în privința credinței, și rușii lipoveni
din Principate, și cazacii nekrasoviști din Dobrogea.
Sunt binecunoscute contactele din perioada 17301731 ale staroverilor din Vetka, ajutați de rușii
lipoveni din Iași, cu Mitropolia ortodoxă de la Iași,
de unde aceștia sperau să le fie hirotonisit un
episcop, și legăturile cazacilor din Dobrogea cu
Vetka, de care aceștia se considerau legați din punct
de vedere canonic și duhovnicesc.
Iată de ce o manifestare științifică organizată în
orașul Vetka, situat în zilele noastre în regiunea
Gomel din Republica Belarus, a reprezentat un
eveniment pe cât de inedit, pe atât de interesant,
inclusiv pentru noi, rușii lipoveni din România. Este
vorba despre conferința științifică internațională
intitulată «„Дабы не предати небытию надобные
вещи”. Старообрядчество как историкокультурный феномен» («„Spre a nu fi date uitării
lucrurile cele de folos”. Vechea Credință ca fenomen
istoric și cultural»), care a avut loc în perioada 25-26
octombrie a.c. la Vetka, fiind organizată de Muzeul
staroverilor și al tradițiilor bieloruse «F.G. Șkliarov»
și de Comitetul executiv al raionului Vetka, în
cooperare cu Departamentul de Educație al Bisericii
Ortodoxe Ruse de Rit Vechi. Titlul conferinței, mai
puțin obișnuit, citează un fragment dintr-o scriere de
referință pentru Vechea Credință, datată la sfârșitul
secolului al XIX-lea, rămasă în manuscris până în
prezent și cunoscută sub denumirea prescurtată de
Кратчайщее начертание истории и обычаев
Ветковския Церкви (O mică schiță privind istoria
și obiceiurile Bisericii din Vetka).
Conferința s-a desfășurat în sistem combinat, cu
prezență fizică și online, beneficiind de o participare
semnificativă, mai ales a specialiștilor din Belarus și
Rusia, în ciuda situației internaționale deosebite din
prezent, ce nu a permis participarea mai multor
cercetători din alte țări. Cu atât mai mult este
meritorie participarea la conferință, fie și în format
online, a Comunității Rușilor Lipoveni din România,
reprezentată de autorul acestui articol, ce a participat
la sesiunea plenară care a deschis conferința și la
secțiunea Istorie, asistând, în măsura în care a permis
timpul, și la secțiunea Iconografie. Din păcate, Pavel
Tudose, redactor colaborator la revista Kitej-grad a
CRLR, nu a mai reușit să participe, comunicarea
acestuia urmând a fi publicată în volumul dedicat
manifestării.
Scopul conferinței, exprimat și în programul
transmis de organizatori prin poșta electronică
participanților, a constat în „formarea unui spațiu al

discursului științific pentru cercetătorii fenomenului
starover în diversele sale forme de exprimare, cu
bogata sa istorie și problematică, precum și în
crearea unei baze de date pentru culegerea și
cercetarea istoriei și culturii staroverilor”. Iar
obiectivele urmărite privesc înțelegerea fenomenului
starover ca fenomen istoric și cultural și lărgirea
legăturilor din interiorul comunității științifice pe
acest palier, crearea unui fundament solid pentru
desfășurarea periodică a unor conferințe științifice,
având ca temă fenomenul starover, precum și
popularizarea moștenirii cultural-istorice a Vechii
Credințe.
Сuvântului de întâmpinare din deschiderea
manifestării din partea președintelui administrației
raionului Vetka, regiunea Gomel, Pavel Silivoncik,
i-au urmat cuvântul de salut și urările de succes din
partea ÎPS mitropolit Kornilie, prim-ierarhul
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din Rusia (Ierarhia
de Fântâna Albă), precum și salutul și urările de
succes prezentate personal de ÎPS Stefan,
arhiepiscopul de Gomel al Bisericii Ortodoxe Ruse
din Belarus, cărora li s-a alăturat și Piotr Țalko,
directorul Muzeului staroverilor și al tradițiilor
bieloruse «F.G. Șkliarov» din orașul Vetka. Cu toții
au subliniat importanța cunoașterii istoriei staroverilor,
în general, și a istoriei acestora în Vetka, în particular,
ÎPS Stefan evidențiind faptul că oamenii nu trebuie
să trăiască dezbinați și că noi, cei de astăzi, suntem
datori să păstrăm amintirea și moștenirea strămoșilor
noștri, pentru a o transmite pe mai departe urmașilor
noștri. Programul manifestării a cuprins o listă
bogată de comunicări științifice, din care trei au fost
susținute în sesiunea plenară, iar celelalte, în număr
de treizeci și una, au fost grupate pe patru secțiuni: a)
Istorie, b) Iconografie, c) Arhitectură, etnografie
și folclor și d) Cultura cărții.
În sesiunea plenară, Galina Neciaeva, actualul
director adjunct al muzeului din Vetka, despre care
am scris mai sus, a prezentat și a vorbit despre
muzeu, despre fondatorul lui, F.G. Șkliarov, el însuși
provenit dintr-o familie de staroveri, foarte expresive
și deosebit de bine organizate fiind Sala icoanelor
din acest muzeu, precum și Expoziția de cultură a
cărților vechi din Vetka, cele două fiind piesele de
rezistență ale muzeului, lucru remarcat de toți
participanții. În continuare, Andrei Kurbațki din
Международная научно-практическая
конференция «„ Дабы не предати
небытию надобные вещи”.
Старообрядчество как историкокультурный феномен»

В

период с 25 по 26 октября 2022 г., в
историческом для старообрядчества
городе Ветке (Гомельская область, Республика
Беларусь) прошла Международная научнопрактическая конференция «„Дабы не предати
небытию надобные вещи”. Старообрядчество
как историко-культурный феномен»,
организованная местным Ветковским Музеем
старообрядчества и белорусских традиций им.
Ф. Г. Шклярова, с помощью Ветковского
районного исполнительного комитета и
Просветительского отдела Русской Православной
Старообрядческой Церкви (РПСЦ).

Moscova a subliniat legăturile comunităților
staroverilor din Moscova cu cei din Vetka, dar și
rolul orașului Kaluga, ca punct de legătură între
acestea. Tot în cadrul sesiunii plenare, trebuie
menționată și o prezentare deosebit de atractivă,
făcută de cercetătoarea Daria Malțeva din SanktPetersburg, a unor icoane catalogate ca aparținând
așa-numitei Școli iconografice de la Vetka, aflate
astăzi în diferite colecții particulare din Occident.
Conferința a continuat în cadrul secțiunilor
menționate, subsemnatul participând la secțiunea
Istorie, în cadrul căreia am susținut două
comunicări, una despre evoluția istorică a rușilor
lipoveni în a doua jumătate a secolului XX, iar
cealaltă despre destinul istoric al rușilor lipoveni din
localitatea mea de baștină, satul Ghindărești. Ambele
comunicări au fost urmărite cu interes de
participanți, aceștia punând întrebări despre situația
actuală a Comunității noastre, unii dintre ei, foști
participanți la simpozioanele științifice dedicate
culturii rușilor lipoveni în context național și
internațional, organizate de CRLR de-a lungul anilor,
elogiind activitatea acesteia și prezentând-o ca un
exemplu pentru celelalte comunități de staroveri,
răspândite în întreaga lume. Toate comunicările și
referatele vor fi publicate într-un volum special
dedicat conferinței, aflat în pregătire, volum ce
urmează să apară până la sfârșitul acestui an,
conform celor spuse de organizatori.
Consider că participarea la această conferință
științifică, prima dintr-o serie de manifestări pe care
organizatorii intenționează să le desfășoare și în anii
următori și care, speră ei, să devină astfel o tradiție,
este una necesară și utilă, cercetătorii de la noi, ca și
publicul interesat de fenomenul starover, având
posibilitatea de a se racorda la tematica și stadiul
studiilor și cercetărilor din alte țări privitoare la
raskol, Vechea Credință și staroveri, în special din
țările spațiului fostei URSS, unde amploarea,
anvergura și profunzimea problematicii legate de
staroveri este impresionantă. Asta nu înseamnă că
staroverii de la noi din țară, rușii lipoveni, nu
prezintă o importanță deosebită. Dimpotrivă, iar
lucrul acesta este dovedit de interesul manifestat
inclusiv de participanții la conferința de la
Vetka, recent încheiată.

+

В ходе работы конференции обсуждались
различные вопросы, касающиеся истории и
культуры старообрядчества, в том числе и
вопросы истории и культуры русских-липован.
От имени Общины русских-липован
Румынии выступал, в онлайн формате,
Александр Варона, доктор исторических наук
Университета г. Бухарест, с двумя докладами,
посвящёнными, один, истории русских-липован
Румынии во второй половине ХХ века, а другой,
историческим судьбам русских-липован села
Гиндэрешть (его выступление на эту тему было
опубликовано в газете «Зори», в № 9-10 за 2022
г., с. 16-18, под названием Село Гиндэрешть.
Прошлое и настоящее).
Выступления всех участников войдут в
состав специального тома, посвящённого работе
конференции, выход из печати которого
ожидается до конца текущего года.
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CÂNTECUL RUȘILOR LIPOVENI, PARTE A MULTICULTURALITĂȚII BOTOȘĂNENE
„Muzica este o lege morală, ea
dă suflet universului, aripi
gândirii, avânt închipuirii, farmec
tinereții, viață și veselie tuturor
lucrurilor, ea este esența ordinii,
înălțând sufletul către tot ce este
bun, drept și frumos.”
(Platon)

M

uzica s-a născut
întotdeauna din trăiri, din
bucurii și tristeți, din povești de
dragoste, din învingeri sau pierderi,
într-un cuvânt – din viață.
Întreaga istorie a ruşilor
lipoveni este strâns legată de
păstrarea tradițiilor. Grație
înaintașilor, ce au adus cu sine pe
aceste noi meleaguri o cultură
populară uriaşă, inestimabilă, nu pe
hârtie, nu în cărți, ci în memorie şi
inimă, păstrăm și noi în suflete
dragostea pentru cântecul rusesc,
dar și pentru cultura și valorile
tradiționale starovere.
ANSAMBLUL „NOVAIA
ZARIA” A LANSAT ALBUMUL
MUZICAL „ZORI NOI”

autorități publice.
Început deloc ușor, presărat
adesea cu obstacole, anul 2018 a
fost un an de referință în viața
artistică a rușilor lipoveni din
Botoșani, an în care s-au pus bazele
înființării unui nou ansamblu
folcloric de cântece tradiționale
rusești - „Novaia Zaria”. Eforturile
acestui ansamblu sunt cu atât mai
mari, cu cât membrii acestuia sunt
amatori, dar având „în mâna
dreaptă” dorința de a nu lăsa uitării
bogata noastră moștenire
folclorică. Motivați de eforturile
înaintașilor noștri care ne-au
transmis o bogată zestre de cultură,
am reușit să biruim împreună toate
provocările. Acum, după patru ani,
acest efort s-a materializat prin
imprimarea albumului „Zori noi”
al ansamblului nostru local.
Este foarte important pentru noi
să ducem mai departe valorile
noastre identitare. De asemenea,
este foarte important să avem de la
cine prelua în mod autentic aceste
valori, să le dezvoltăm și să le

A

nsamblul folcloric „Novaia
Zaria”al Comunității
rușilor lipoveni din Botoșani
continuă activitatea ansamblului
„Kanareika”, cel care, vreme de
câteva decenii, a păstrat vie
candela cântecului rușilor lipoveni
în acest ținut eminescian. Mulți
dintre membrii acestui ansamblu au
rude care odinioară reprezentau
Comunitatea rușilor lipoveni în mai
toate activitățile desfășurate pe
plan local sau la nivel național în
cadrul Comunității, precum și la
acțiuni organizate de diferite

„Ivușka” din Botoșani

transmitem mai departe generațiilor
tinere.
PATRU ANI DE LA
ÎNFIINȚARE

Î

ntr-o minunată zi de toamnă,
duminică, pe 23 octombrie
2022, s-a desfășurat la Botoșani
evenimentul „Cântecul rușilor
lipoveni, parte a multiculturalității
botoșănene”. Cu acest prilej,
ansamblul „Novaia Zaria” a marcat
împlinirea a 4 ani de la înființare,
prin lansarea primului album
muzical.
Ne-am bucurăm să avem
prezente, alături de noi, la această
acțiune, o parte din doamnele din
primul ansamblu folcloric din
Botoșani, de cântece tradiționale,
„Kanareika”, cărora le-am pregătit
o surpriză, invitându-le și oferindule acest moment de mare emoție și
bucurie. Le mulțumim pentru
prezență și le asigurăm că nu le
vom uita și le vom fi mereu
recunoscători, modelul lor fiind cel
care ne-a inspirat, motivat și

determinat în tot parcursul nostru.
Albumul muzical „Zori noi”
este un omagiu adus înaintașilor
noștri, care ne-au transmis
dragostea pentru cântec, dar, în
același timp, și un cadou muzical,
ce cuprinde o selecție de piese
deosebite, pe care îl oferim tuturor
celor ce iubesc muzica noastră, a
rușilor lipoveni.
Realizarea albumului a fost o
provocare pentru toți, pentru că
dincolo de dezideratul nostru de a
duce mai departe cântecul
tradițional, ne-am dorit ca piesele
muzicale să aibă o interpretare
deosebită și, într-un final, munca
de echipă a dat roade. Pentru
aceasta, mulțumim și dlui Virgil
Prispian de la Studio Elektra
Botoșani, care a știut să șlefuiască
și să ne îndrume în demersul nostru
și iată că, în final, am realizat ceea
ce ne-am propus, acesta declarând
la evenimentul nostru: „De-a
lungul proiectului, am avut o
experiență frumoasă... Am învățat
împreună. Prin voi, am reușit să
cunosc această frumoasă cultură,
pe care o păstrați și o duceți mai
departe, o muzică din care am
învățat multe. Nu a fost greu, ci
interesant. Am cunoscut oameni cu
dăruire, cu talent, care și-au dorit
mult acest lucru. Sper, cu drag, să
repetăm această experiență. Vă
felicit și vă urez la mulți ani!”.
La manifestarea noastră din
octombrie, un maraton artistic de
patru ore, alături de „Novaia
Zaria”, au evoluat și ansamblurile
noastre de copii „Solovușki” și cel
de tineret – „Ivușka”,
oferind ceea ce au mai
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frumos în ei și mișcând sufletele
celor prezenți. În deplină unitate și
bucurie, orice moment pregătit cu
ocazia evenimentului a vibrat
emoție în sufletul fiecărui
participant, copleșindu-ne pe toți,
știut fiind faptul că muzica e cea
mai bună expresie a dragostei.
Muzica e atotputernică, sparge
bariere, exprimă sentimente pe
care, altfel, nu ai avea cum să le
exteriorizezi, adună oamenii
laolaltă și schimbă păreri, percepții,
prejudecăți. Acest lucru ni l-am
propus și prin acțiunea noastră.
Astfel că, alături de Comunitate și
ansamblul folcloric, au participat la
manifestarea aniversară nume
sonore din Comunitate, cât și din
cea botoșăneană.
CETĂȚEAN DE ONOARE AL
ORAȘULUI BOTOȘANI

E

ste foarte adevărat că tânăra
generație are nevoie de
modele de urmat în viață și, slavă
lui Dumnezeu, avem foarte multe
astfel de modele atât la nivel local,
cât și la nivel național. De aceea,
țin să mulțumesc, și prin
intermediul publicației „Zorile”,
pentru prezența alături de noi,
iubitului nostru actor Vlad Ivanov,
cetățean de onoare al orașului
Botoșani, care, deși are o agendă
foarte încărcată, a reușit să ni se
alăture în această zi importantă atât
pentru Comunitatea noastră, cât și
pentru societatea botoșăneană.
„Mulțumesc din suflet pentru
invitație – cu aceste cuvinte și-a
început mesajul actorul Vlad
Ivanov. Vă apreciez pentru tot ce
ați reușit să faceți pentru
Comunitatea din Botoșani, pentru

ZORILE
UN AMALGAM DE EMOȚII

munca fantastică de patru ani de
zile. Intrând astăzi aici și văzând
atâtea familii din comunitatea
noastră de ruși lipoveni, m-am
gândit așa, că forța, bucuria,
energia și spiritualitatea acestei
comunități constă în faptul că știm
să fim împreună în momentele mai
puțin vesele și știm să fim uniți și în
momente de plină bucurie, ca cele
de astăzi. Vă mulțumesc foarte
mult și vreau să vă mărturisesc că
sunt foarte bucuros atunci când vă
întâlnesc la biserică, dar și cu alte
ocazii, precum cea de astăzi. Spasi
Hristos tuturor, pentru tot ceea ce
faceți pentru această Comunitate.
Pentru tot efortul pe care îl
depuneți și pentru modul vostru
cald și senin de a intra în sufletele
oamenilor, vă doresc mulți ani la
comunitate! Să ne bucurați pe toți,
pentru că, de fapt, despre asta este
vorba în viață, despre seninătatea
sufletului și despre a dărui bucurie
celorlalți din jur.”.

 Mirel Manea, managerul
Filarmonicii din Botoșani, căruia îi
mulțumim pentru participare, a
subliniat că „un amalgam de emoții
am în suflet. Îmi place să spun că
muzica unește, muzica este singura
modalitate esențială de a crea
conexiuni între oameni și de a
aduce fericire. Iată, în această zi
minunată trăiesc momente de
bucurie și de emoție transmise de
starea voastră de bucurie.
Felicitări, oameni buni!”.
Au fost alături de noi la
manifestarea aniversară, și le
mulțumim pentru prezență,
colaboratorilor noștri din Botoșani:
Ersilia Iacob, manager la
Biblioteca Județeană „Mihai
Eminescu”, Florentina
Gheorghiță - directorul Centrului
Național de Informare și
Promovare Turistică, Daliana
Bejan, referent la compartimentul
„Artă populară artizanală și
meșteșuguri tradiționale” din
cadrul Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale. Iată ce
cuvinte frumoase au rostit la adresa
etnicilor ruși lipoveni din Botoșani:
 Ersilia Iacob, manager la
Biblioteca Județeană „Mihai
Eminescu”: „Vă mulțumesc pentru
invitație și pentru frumoasa
colaborare dintre Comunitatea
rușilor lipoveni din Botoșani și
Biblioteca Județeană „Mihai
Eminescu”. Felicitări pentru
maniera în care ați reușit și reușiți
să păstrați, să promovați tradițiile
comunității dumneavoastră alături
de această frumoasă echipă.”;
„Solovușki” din Botoșani

„Novaia Zaria”

O parte dintre membrii primului ansamblu folcloric „Kanareika”

15
 Florentina Gheorghiță,
directorul Centrului Național de
Informare și Promovare Turistică:
„Mă bucur că sunt alături de
dumneavoastră. Mi-aduc aminte de
prima zi când am pășit în
comunitatea dumneavoastră și
când am fost primită cu brațele
deschise. Vă felicit pentru evoluția
comunității etnice în ansamblu,
pentru modul cum vă educați copiii
în vederea păstrării tradițiilor și
obiceiurilor, fiind voi înșivă un
model de continuitate pentru ei.
Sperăm ca împreună să punem și
mai bine Botoșaniul pe harta țării,
să fim cunoscuți atât la nivel
național, cât și internațional. Vă
mulțumesc.”;
 Daliana Bejan, de la Centrul
Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale:
„Vă mulțumesc pentru invitație și
vă felicit! Sunteți parte a
multiculturalității și împreună
reușim să promovăm județul
Botoșani. Sunt foarte bucuroasă că
din Comunitatea dumneavoastră
avem trei meșteri populari. Vă
felicit și Doamne-ajută! La cât mai
multe evenimente frumoase!”.
Vreau să mulțumesc tuturor
celor ce au făcut posibilă realizarea
albumului muzical, cât și pentru
evenimentul aniversar. Mulțumim,
CRLR!
După lăsarea cortinei, fiecare
participant a adunat în culisele
sufletului său atâta emoție și
bucurie, încât ecoul acestei dupăamiezi, cu siguranță, va răsuna
pentru mult timp în gândurile și
inimile tuturor.
Ovidiu IVANOV,
președintele CRL-Botoșani
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Dialog cultural între comunități:
spiritualitate, tradiții, valori și gastronomie la
rușii lipoveni din Dobrogea

Î

La Brăila

La Carcaliu
La Sulina

La Periprava
La Slava Cercheză

La Tulcea

n perioada 19-23 octombrie
2022, membrii ansamblului
folcloric „Krasivâi venok”
din Târgu Frumos, județul Iași, au
avut ocazia, cu sprijinul și
implicarea Comunității Rușilor
Lipoveni din România, să pășească
pe meleagurile staroverilor din
Dobrogea.
Periplul nostru a început la
Brăila, unde am fost primiți de
etnicii noștri chiar la Centrul de
Educație și Cultură al CRL-Brăila.
Am povestit, am cântat împreună,
am aflat despre gastronomia și
tradițiile locale ale rușilor lipoveni.
A doua zi de dimineață, am vizitat
lăcașul de cult de pe lângă
Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi și
ne-am încărcat spiritual, aflând mai
multe amănunte privind istoria
noastră.
Și pentru că ne aștepta un drum
lung prin Dobrogea, am plecat spre
bac și am trecut în județul Tulcea.
Ne-am oprit întâi să vizităm vestita
în regiune cramă de la Măcin a unui
etnic rus lipovean din localitatea
Carcaliu. Apoi, ne-am reunit cu
rușii lipoveni din Carcaliu la
Centrul lor de Educație și Cultură,
unde am depănat povești, am cântat
și ne-am împrietenit. Împreună am
mers și la biserica locală ortodoxă
de rit vechi cu hramul „Sf. Treime”.
Următoarea destinație a fost
Centrul de Educație și Cultură din
Slava Cercheză, unde a avut loc o
altă întâlnire de suflet cu etnicii de
acolo. Ce de cântece au răsunat în
limba noastră maternă!
La Mănăstirea ortodoxă de rit
vechi „Uspenia”, de călugări, din
Slava Rusă, a fost o incursiune în
istoria, religia și cultura noastră
staroveră.
Apoi am ajuns la Centrul de
Educație și Cultură al Comunității
rușilor lipoveni din Sarichioi, unde
am avut posibilitatea de a gusta din
mâncărurile tradiționale locale,
chiar am notat rețete culinare, am
cântat și ne-am bucurat de revedere.
În a treia zi a periplului nostru
dobrogean, am vizitat Centrul
Cultural „Vicol Ivanov” al CRLTulcea și una dintre bisericile
ortodoxe de rit vechi din apropiere,

după care am plecat spre port, iar pe
Dunăre - spre Periprava. Etnicii
noștri din localitatea deltaică se
întâlnesc și-și întâmpină oaspeții
într-o clasă din Școala Gimnazială,
acolo am povestit despre noi și am
aflat amănunte despre comunitatea
locală a rușilor lipoveni, precum și
despre biserica lor greu încercată în
timpul celui de Al Doilea Război
Mondial.
Ultima zi a deplasării noastre
prin Dobrogea fost dedicată
comunității din orașul cel mai estic
din România, Sulina. După
plimbarea pe canalele Dunării spre
Marea Neagră, am avut o întâlnire
cu rușii lipoveni la sediul
comunității locale și am vizitat
biserica ortodoxă de rit vechi cu
hramul „Sf. Petru și Pavel”.
Această interacțiune sufletească
dintre etnicii ruși lipoveni din Târgu
Frumos și cei din localitățile vizitate
a avut ca rezultat un schimb de
impresii despre viață, obiceiuri și
tradiții specifice fiecărei localități,
despre cântecele vechi rusești sau
gastronomia locală deosebită și
extrem de apreciată.
În numele delegației noastre din
Târgu Frumos, doresc să mulțumesc
și prin intermediul publicației
„Zorile” tuturor președinților
comunităților locale și etnicilor
pentru implicarea lor deosebită,
disponibilitatea, căldura și bucuria
cu care ne-au întâmpinat în Centrele
lor de Educație și Cultură.
Totodată, mulțumim Comunității
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR), domnului președinte și
deputat Silviu Feodor, precum și
colegilor de la Comunitatea
Centrală pentru implicarea în
implementarea proiectului nostru
Dialog cultural între comunități:
spiritualitate, tradiții, valori și
gastronomie la rușii lipoveni din
Dobrogea. Bunul Dumnezeu să Vă
dea putere, ajutor, spor și sănătate în
toate activitățile pe care le
desfășurați!
A fost o experiență unică și de
neuitat!
Nicola FEODOT,
președintele CRL-Târgu Frumos
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LA TÂRGUL PESCĂRESC DE
TOAMNĂ DIN BUCUREȘTI
Svetlana MOLDOVAN

Î

n cadrul campaniei de promovare a
produselor agroalimentare românești,
denumită „Produs românesc - Bun pentru
tine, bine pentru fiecare!”, demarată de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a avut
loc la București, între 5 și 8 noiembrie 2022,
Târgul pescăresc de toamnă.
Organizat chiar în curtea Ministerului pe
standuri special amenajate, au fost expuse timp de 4
zile multe produse pescărești, unele preparate după
rețete din Delta Dunării ale etnicilor ruși lipoveni.
 Printre expozanți, standul soților Daniela și
Daniel Buhai din Tulcea, cu al lor renumitul deja
brand „Deltaica”, a oferit o gamă largă de preparate
din pește, o parte din acestea fiind atestate și ca
produse tradiționale, recunoscute internațional.
Comisia Europeană a certificat până în prezent trei
produse de la „Deltaica”: Scrumbia de Dunăre
afumată - certificată IGP (indicaţie geografică
protejată), Salata cu icre de știucă de Tulcea certificată IGP și Salata tradițională cu icre de crap
- certificată STG (specialitate tradiţională
garantată). IGP și STG sunt sisteme de calitate la
nivel european.
Delicioasele salate de icre, produsele marinate
ori cele afumate de la „Deltaica” sunt preparate
numai cu ingrediente naturale din Delta Dunării și
le putem găsi și în Carrefour, Kaufland, Auchan,
precum și în unele restaurante.
 La standul „Milena - Miere de Jurilovca”,
localitate situată pe malul lagunei Razim-Sinoe, în
zona sudică a Deltei Dunării, am întâlnit-o pe
zâmbitoarea Gentilia Zenovei-Balaban, o mai
veche colaboratoare a periodicului nostru „Zorile”.
Borcane cu miere de salcâm, polifloră de mai,
miere de rapiță, de tei, de floarea-soarelui, miere de
izmă din Delta Dunării, precum și faguri naturali,
tinctură de propolis, miere de salcâm cu mixuri de
fructe și semințe uscate au atras mulți vizitatori
interesați de produsele naturale, expuse de soții
Balaban pe o masă și un dulăpior de lemn pictat,
vopsite cu renumitul „albastru de Jurilovca”,
mobilier specific etniei.
 La standul Restaurantului pescăresc de la
Gura Portiței – Jurilovca erau mai multe produse
din pește, după rețete tradiționale, „preparate/gătite
lipovenește”, așa cum era inscipționat pe fiecare
recipient cu pește prăjit și marinat, chifteluțe în sos
tomat, lacherdă din scrumbie, stavrid marinat ori
zacuscă din pește.
 Și ca la orice târg, nu au lipsit nici standurile
meșterilor populari, cu obiecte decorative din
pietricele sau lemn, cu împletituri din stuf și
papură, cu lavandă de Dobrogea. Laura Grigore,
originară din Jurilovca, a expus, sub brandul Lalun
Art, decorațiuni lucrate și pictate manual pe lemn
sau pietricele, redând și o parte din obiceiurile și
tradițiile rușilor lipoveni din localitatea ei natală:
suporturi pictate pentru pahare sau pentru chei,
unele sub formă de căsuțe tradiționale din
Jurilovca, magneți cu imagini reprezentative din

Jurilovca și Gura Portiței, ceasuri de perete,
pușculițe sub formă de căsuțe, cutii din lemn pentru
bijuterii, globuri, coșuri pentru pâine pictate,
suporturi pentru șervețele, cufere din lemn pictat ș.a.
 Ministrul Petre Daea s-a oprit în ziua
festivității de deschidere și la produsele din Mila
23, pentru a degusta din racii fierți chiar acolo în
curtea Ministerului de către Alexandra și
Alexandru Tureac.
Și pentru că județele Tulcea și Constanța au fost
reprezentate cu cinste la Târgul pescăresc de
toamnă de către etnicii ruși lipoveni din Jurilovca,
Mila 23, Tulcea și Ghindărești, președintele CRLR,
deputatul Silviu Feodor, le-a fost alături
expozanților la festivitatea de deschidere împreună
cu ministrul Petre Daea pentru a le ura succes în
cele patru zile de târg.
După cum a declarat ministrul Petre Daea la
festivitatea de deschidere a acestei prime ediții,
Târgul pescăresc de toamnă a fost organizat la
inițiativa și cu implicarea directă a subsecretarului
de stat din Minister, Cristian Mihael Leonov.
Timp de patru zile, în curtea MADR a fost vorba
și despre specificul activităților și obiceiurilor din
Delta Dunării și din localitățile cu tradiții privind
pescuitul. Vizitatorii au degustat și au procurat
specialități din pește, multe după rețete ale
pescarilor ruși lipoveni, borș tradițional de pește la
pirostrie, cu ardei iute, mămăligă și mujdei; raci
fierți; pește prăjit sau la plită (crap, caras, biban,
somn, calcan, hamsie, chefal, șalău, stavrid, lufar,
levrec, zărgan); saramură de pește cu mămăligă și
mujdei; salate de icre de crap sau de știucă, batog
afumat, diverse sortimente de pește marinat,
sardeluțe marinate în vin sau ulei picant, zacuscă cu
pește și multe altele.
Și pentru că preparatele din pește sunt însoțite la
masă, de obicei, de vinuri, la târg a fost oferită spre
comercializare și o gamă variată de vinuri: albe, roz
sau roșii, dar și must.
N-a lipsit nici desertul de la târgul din capitală,
colțunașii cu brânză, serviți calzi cu smântână sau
iaurt, vestita plăcintă dobrogeană, care urmează și
ea pașii înregistrării pe sistem de calitate european
ca „Indicație Geografică Protejată”, produse de
patiserie și multe altele.
Programele artistice din cele patru zile de
eveniment au fost susţinute și de ansamblurile
folclorice ale rușilor lipoveni din localitățile tulcene
Jurilovca și Mila 23, precum și din Ghindărești, jud.
Constanța, artiști amatori care, prin cântec, joc și
voie bună, au creat o atmosferă de sărbătoare
pescărească în curtea MADR.
Iar în mijlocul curții, în cele patru zile de
forfotă, trona o barcă vopsită în negru pe care era
inscripționată cu litere mari albe „Asociația Ivan
Patzaichin – Mila 23”. Marele Ivan Patzaichin,
sportiv, antrenor și antreprenor, de la plecarea
căruia dintre noi s-a împlinit un an, ar fi fost
prezent la eveniment, fără îndoială, pentru că a iubit
Delta Dunării, unde s-a născut și a copilărit și a
promovat mereu locurile deltaice și oamenii
Deltei!
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DIALOG INTERCOMUNITAR

Î

n data de 30 octombrie
2022, la Sarichioi, județul
Tulcea, a avut loc
evenimentul „File de toamnă.
Dialog intercomunitar: ATRLSarichioi și ATRL-Slava
Cercheză”. Organizat de cele două
asociații de tineret cu sprijinul
financiar al Comunității Rușilor
Lipoveni din România, acesta s-a
desfășurat la sediul Centrului de
Educație și Cultură al CRLSarichioi. Primirea oaspeților a
fost una călduroasă, tinerii din
Sarichioi întâmpinându-i îmbrăcați
de sărbătoare, precum și cu un
repertoriu de cântece tradiționale.
În cadrul activității, tinerii ruși
lipoveni din localitățile Sarichioi
și Slava Cercheză, jud. Tulcea, au
socializat, au împărtășit idei,
proiecte și au petrecut timp frumos
împreună. Mai exact, prima parte
a zilei a cuprins o serie de
activități sub formă de concurs la
care au participat cele două
grupuri. Formând echipe mixte,
tinerii au trebuit, într-un timp
limitat, să construiască cea mai
înaltă „structură” din baloane, să
răspundă la diverse întrebări, să
comunice între ei pe anumite
teme. Aceste mini-jocuri au avut
un efect vizibil asupra
îmbunătățirii comunicării dintre

participanți, ajutându-i, totodată,
să se cunoască mai bine, să
descopere lucruri noi despre ei
înșiși și despre ceilalți.
În cea de-a doua parte a zilei,
ca o concluzie a evenimentului,
toți participanții au primit bilețele
pe care au scris impresii și păreri,
unii despre alții, lipindu-le ulterior
pe spatele fiecăruia. De asemenea,
s-a organizat și o tombolă în urma
căreia s-au acordat premii ce au
constat în diferite jocuri de
societate.
În final, tinerii din cele două
localități și-au manifestat dorința
de a petrece împreună sărbătorile
de iarnă, urmând ca activitățile
viitoare să se desfășoare în Slava
Cercheză, la sediul Centrului de
Educație și Cultură al CRL-Slava
Cercheză.
Participanții au fost încântați de
evenimentul comun desfășurat la
Sarichioi, subliniind faptul că
aceste întâlniri sunt foarte
importante în viața lor.
Mulțumim delegației de tineri
din Slava Cercheză că a răspuns
cu bucurie invitației noastre și
sperăm la colaborări cât mai
productive!
Iulia HARALAMBIE,
președinta ATRL-Sarichioi

„Ruși
„R u ș i i l i p ove n i în fot ografi i de epocă”

P

e 24 octombrie 2022,
Asociația Tinerilor Ruși
Lipoveni din România a
dat startul celei de a II-a ediții a
Concursului „Rușii lipoveni în
fotografii de epocă”. Scopul
acestuia este de a cuprinde esența
culturii, tradițiilor și obiceiurilor
rușilor lipoveni din România, așa
cum au fost ele surprinse în
fotografii de epocă. Astfel, în
cadrul concursului, tinerii, cu
vârste cuprinse între 14 și 35 de
ani, sunt încurajați să cerceteze
arhivele personale în vederea
identificării fotografiilor de epocă
ce evidențiază viața de odinioară,
traiul, obiceiurile și tradițiile
rușilor lipoveni. Pe perioada
desfășurării concursului, invităm
tinerii să afle importanța acestor
fotografii, să observe schimbările
petrecute odată cu trecerea anilor

în sânul comunității din care fac
parte, să se bucure de comorile de
multe ori ascunse în sertare și
cufere și să descopere episoade,
momente din istoria propriei
familii, a satului, a bisericii, a
comunității în care trăiesc sau au
trăit înaintașii. Astfel, printre
altele, se dorește trezirea simțului
de cercetare și analiză al tinerilor
participanți.
Ideea unui astfel de concurs a
avut la bază, pe de o parte, și o
oarecare tradiție de a revedea
fotografiile familiei în preajma
sărbătorilor, când oamenii se
adună laolaltă.
Prima ediție a acestui concurs
s-a desfășurat în aprilie 2021, pe
două categorii: Fotografie de
epocă și Document de arhivă.
Întrucât participarea la secțiunea
dedicată documentelor de arhivă a

fost slabă, s-a luat decizia de a
păstra doar categoria dedicată
imaginilor. O altă noutate a acestei
ediții sunt cele două categorii de
vârstă a participanților: 14-18 ani
și 18-35 ani.
Din juriul concursului fac
parte: istoricul dr. Alexandr
Varona; Anca Libidov - doctor în
istorie; Ivan Livia, vicepreședinte
- ATRL-România. Acestora le
revine sarcina de a acorda fiecărei
fotografii un punctaj de la 1 la 10,
ținând cont de următoarele:
a) Respectarea temei
concursului (criteriu eliminatoriu).
Fotografiile trebuie să ilustreze o
imagine, o locație, o clădire, o
persoană sau un grup de persoane,
un obiect sau o activitate specifice
culturii, tradițiilor și obiceiurilor
rușilor lipoveni din România și să
fie însoțite de un titlu, o descriere

amănunțită și de numele locului în
care a fost realizată fotografia.
b) Descrierea fotografiei (vor fi
apreciate descrierile cât mai
bogate în detalii, de exemplu:
numele persoanelor care apar în
fotografie, amănunte despre
evenimentele surprinse, anul
construcției unei clădiri, profesia
subiecților ș.a.m.d.);
c) Vechimea fotografiei;
d) Calitatea digitală a
fotografiei;
e) Originalitatea și unicitatea
fotografiei.
După finalizarea concursului
(17 noiembrie 2022), va fi
organizată o expoziție dedicată
evenimentului, cu fotografiile
concurenților, fiind prezentată și
virtual pe rețelele de socializare,
pe paginile Asociației, ale
Comunității și ale Redacției
„Zorile”, acolo unde vor fi
anunțați și laureații.
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P

reședintele Comunității
Rușilor Lipoveni din
România (CRLR),
deputatul Silviu Feodor, a
convocat ședința ordinară a
membrilor Consiliului Director
(CD) al CRLR pentru 27 octombrie
2022. Întrunirea s-a desfășurat în
format online, iar Ordinea de zi a
cuprins următoarele puncte:
Prezentarea activității CRLR din
perioada septembrie – octombrie
2022. Probleme curente; Execuția
bugetului de venituri și cheltuieli
pentru luna septembrie 2022
(întocmită și prezentată de către
Natașa Felea, contabilul-șef al
Comunității); Concluziile
Consfătuirii anuale a cadrelor
didactice (prezentate de către
deputatul Silviu Feodor și
Svetlana Crăciun, referent
cultural la CRLR și membru al
Comisiei de învățământ, tineret și
sport și al Comisiei pe probleme
economice și sociale din cadrul
Consiliului Director al CRLR);
Validarea alegerilor noului
Comitet local de conducere al
CRL-Constanța, jud. Constanța;
Propuneri de proiecte culturale
pentru luna noiembrie 2022;
Diverse.
Despre activitățile desfășurate
în luna septembrie-octombrie 2022,
președintele CRLR a subliniat
efectul benefic pe care îl au aceste
evenimente în viața comunităților
locale, dar și a etniei noastre, în
ansamblu, mulțumind direcției
executive pentru implicarea totală
în gestionarea acestora și ducerea
lor la bun sfârșit. Despre cea mai
importantă acțiune culturală a lunii
octombrie, Consfătuirea anuală a
cadrelor didactice, punctul 3 al
Ordinii de zi, găsiți informații
suplimentare în paginile 2-4 ale
prezentului număr.
Cât despre execuția bugetului
de venituri și cheltuieli la începutul
ultimului trimestru din 2022,
prezentată de către contabilul-șef al
CRLR, menționăm: din bugetul
aferent anului 2022 (compus din
alocările bugetare aferente anului
2022, precum și sumele reportate la
finalul anului 2021), au fost
utilizate la finalul lunii septembrie
45,57% procente. Dintre acestea,
pe capitole și subcapitole de
cheltuieli, situația, exprimată în
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Ședința ordinară a Consiliului Director
procente utilizate, raportat la
bugetul alocat la începutul anului,
este după cum urmează:
- Cheltuieli necesare
funcționării organizațiilor, sediilor
și filialelor acestora, centrelor
culturale, comunitare, caselor
tradiționale, redacțiilor și editurilor
– 72%;
- Cheltuieli de personal și
drepturi de proprietate intelectuală
– 45%;
- Cheltuieli pentru presă, carte,
manuale școlare, publicații,
materiale de informare și de
promovare ș.a.m.d. – 32%;
- Cheltuieli pentru organizarea
și participarea la acțiuni culturale,
științifice, educaționale, sportive,
tabere, seminarii, simpozioane și
alte acțiuni – 120%;
- Cheltuieli pentru investiții în
bunuri mobile și imobile necesare
desfășurării activităților – 21%;
- Cheltuieli privind cofinanțarea
și participarea la programe și
proiecte realizate din fonduri
naționale, europene și
internaționale: cofinanțarea
programelor și proiectelor realizate
din fonduri naționale, europene și
internaționale – 0%;
Rectificarea bugetară

C

a oricare planificare
bugetară realizată la
început de an, atunci când sunt
așternute ideile și proiectele pe
masă, totul pare că se potrivește
perfect și plecăm de la premisa că
am luat în calcul toate variabilele.
Cu toate acestea, în decursul
implementării Planului de activități
apar tot soiul de modificări care
duc, inevitabil, la schimbări în
bugetul organizației. Fluctuațiile
economice care se resimt în viața
de zi cu zi a tuturor, creșterile
constante ale prețurilor din ultimele
luni la absolut toate produsele și
serviciile, și-au pus amprenta și în
cazul CRLR, iar o dată cu intrarea
în ultimul trimestru financiar al
acestui an, a fost nevoie de o
rectificare bugetară la nivel de
organizație.
Astfel, de departe, fondurile
alocate capitolului Cheltuieli
pentru organizarea și participarea
la acțiuni culturale, științifice,
educaționale, sportive, tabere,
seminarii, simpozioane și alte

acțiuni au fost cele mai afectate și
epuizate prematur. Acest capitol a
fost alimentat la sfârșitul lunii
septembrie, printr-o hotărâre a
Consiliului Director ce a avut la
bază rectificarea bugetară pe anul
2022, stabilită în Comisia
Minorităților Naționale la data de 6
septembrie 2022.
Pentru următoarele capitole din
buget au fost semnalate excedente:
Cheltuieli de personal și drepturi
de proprietate intelectuală (45%
din bugetul inițial, raportați la
finalul lunii septembrie); Cheltuieli
privind cofinanțarea și
participarea la programe și
proiecte realizate din fonduri
naționale, europene și

În ceea ce privește punctul 4 Validarea alegerilor noului
Comitet local de conducere al
CRL-Constanța – acesta a fost
amânat, întrucât procesul-verbal în
original nu a ajuns la secretariatul
CRLR la data desfășurării ședinței
membrilor CD. Totuși, s-a amintit
faptul că, pe 9 octombrie a.c., la
Centrul de Educație și Cultură al
CRL-Constanța a avut loc
Adunarea Generală a membrilor
comunității locale. Ședința,
moderată de deputatul Silviu
Feodor, împreună cu președintele
Nicolae Artion al CRL-Constanța,
a avut ca rezultat noul Comitet
local de conducere (pentru
următorii patru ani) format din:

La Adunarea Generală din
Constanța. 9 octombrie 2022

internaționale (bugetul integral
dedicat acestui capitol reprezintă
excedent); Cheltuieli pentru presă,
carte, manuale școlare, publicații,
materiale de informare și de
promovare, materiale și campanii
de informare publică, materiale
multimedia emisiuni radio-tv și
multimedia electronică (suma
cheltuită până la sfârșitul lunii
septembrie 2022 a reprezentat 32%
din bugetul aprobat pentru anul
2022).
Așadar, sumele rămase
excedentare, după realizarea
estimărilor de cheltuieli până la
finalul anului 2022 la toate
capitolele și subcapitolele
bugetului CRLR, precum și pentru
primul trimestru al anului 2023 (cu
sublinierea faptului că bugetul
pentru Capitolul de investiții în
patrimoniul CRLR rămâne neatins
și nemodificat), printr-o decizie
unanimă, au fost alocate capitolului
Cheltuieli pentru organizarea și
participarea la acțiuni culturale,
științifice, educaționale, sportive,
tabere, seminarii, simpozioane ș.a.

Nicolae Artion - președinte,
Luchian Platon – vicepreședinte,
Elena Lazăr – secretar, membrii:
Nichifor Vorobiov, Romi Gurei,
Valea Ignat și Cătălina Ruticov
(de drept, președinte ATRLConstanța). Le urăm succes în noul
mandat și cât mai multe proiecte
reușite înspre binele comunității
locale și nu numai.
În ceea ce privește Propunerile
de proiecte culturale pentru luna
noiembrie 2022, acestea vor fi
centralizate de către secretariatul
CRLR și discutate în proxima
ședință a Consiliului Director din
data de 13 noiembrie 2022, de la
Manolea, jud. Suceava. Din
proiectele deja aflate în
desfășurare, planificate pentru luna
noiembrie, amintim a II-a ediție a
Concursului „Rușii lipoveni în
fotografii de epocă”, organizat de
către ATRLR, precum și vernisajul
expoziției „Un an fără Ivan”, care
va avea loc la Palatul Parlamentului.
După epuizarea punctului
Diverse, ședința a fost
declarată închisă.

+
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ÇÎÐÈ
Осенний храм

12 ноября 2022 года, в день
памяти иже во святых отца нашего
святителя Амвросия, первого
митрополита Белокриницкого и всех
Древлеправославных христиан, в
Бухарестской церкви во имя
святителя Амвросия отметили
впервые храм после её освящения в
мае 2022 г., а также и 159 лет со дня
упокоения святителя.
Богослужение возглавил владыка
Паисий - Тульчинский епископ. Ему
сослужили настоятель храма протоиерей Иоанн (Бордеяну) и ещё
несколько священников из других
приходов.
По окончании Богослужения
владыка обратился ко всем
собравшимся прихожанам с
проповедью о совершаемом
торжестве в честь святителя
2000 год . Перенесение честных мощей иже во св. отца нашего и Амвросия, поздравил
исповедника Амбросия митрополита Белокриницкого из г.
присутствующих с праздником и
Триеста (Италия) в Рымынию в г. Брэила
Триеста (Италия) в Рымынию в г. Брэила

Осенние посиделки!

В

воскресенье (13 ноября 2022 г.)
в Культурно-образовательном
центре Общины русскихлипован Журиловки уезда Тульча
состоялось маленькое, но очень тёплое
мероприятие. Ребята пели песни,
участвовали в конкурсах с родителями и
общались на русском родном языке!
Осенние посиделки были организованы
местной преподавательницей родного
языка Татьяной Вэсий и все участники
старались создать условия общения на
родном языке в игровой ситуации.
Затем они передали благодарственные
слова в адрес Общины русских-липован
Румынии (ОРЛР) и родителей за
поддержку осеннего проекта, а также
выразили надежду проводить ещё не раз
приятные моменты в тёплых и уютных
стенах Культурно-образовательного
центра Общины русских-липован
Журиловки за кружечкой душистого чая!

№ 11 (360)/2022
поблагодарил всем за помощь и
поддержку в приготовлении
мероприятия.
Напоминаем, что митрополит
Амвросий был причтён к лику
святых в 1996 г. на первом Всемирном
старообрядческом соборе в Белой
Кринице (Украина) и в прошлом году
отмечались две важные даты: 175летие от присоединения и восстановления полноты иерархии, а также
25-летие прославления митрополита
Амвросия к лику святых.
Мощи святителя Амвросия были
перенесены 3 июля 2000 г. из Триеста
(Италия) в Покровский собор
Белокриницкой Древлеправославной
Церкви г. Брэила (Румыния).
В СвятоВведенском приходе
города Брэила/Хутор был установлен
храм «зимней» церкви во имя
«Перенесения честных мощей иже
во св. отца нашего и исповедника
Амбросия митрополита
Белокриницкого из г. Триеста
(Италия) в Рымынию в г. Брэила».

