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La edi�ia a XXXII-a a Festivalului literar 
„Mihai Eminescu”, dedicată Zilei 
Culturii Na�ionale și desfășurată între 

14 și 15 ianuarie 2023 la Suceava - Putna - 
Călinești Cuparencu, Premiul „Aristocrat al 
Scrisului Bucovinean” i-a fost acordat, la Putna, 
„unui mare poet al literaturii române, Nichita 
Danilov, un spirit uriaș întrupat din pământul și 
spa�iul sacru al Bucovinei”, după cum l-a 
prezentat la eveniment poetul Ioan Manole.  

Poetul Nichita Danilov din Iași, născut la 
Climău�i, a declarat: „La Putna, loc sacru pentru 
spiritualitatea noastră, Premiul «Aristocrat al 
Scrisului Bucovinean» pentru mine este un dar 
primit de Sus. Mul�umesc juriului, 
organizatorilor Festivalului literar «Mihai 
Eminescu» și poetului Ioan Manole, care se 
definește, printre altele, ca fiind «paznic loial la 
Por�ile Destinului». În cazul meu, a fost!”. 

Men�ionăm că 15 ianuarie, aleasă ca Zi a 
Culturii Na�ionale, este data nașterii poetului 
na�ional al românilor, Mihai Eminescu (născut în 
anul 1850 la Botoșani, iar copilăria petrecând-o 
în casa părintească de la Ipotești). 
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Благоревностным и Боголюбивым 
архипастырям и пастырям, 

священническому и иноческому чину и 
всем верным чадам  

Святой Древлеправославной Христовой 
Церкви Белокриницкой иерархии. 

 
Господи Исусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй нас! 
  

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
досточтимые пресвитеры и диаконы, 
всечестные иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры  
от мала до велика, члены 

Древлеправославной Христовой Церкви! 
  

Сердечно поздравляю всех вас со светлым 
и радостным светоносным праздником 
Рожества Господа нашего Исуса Христа! 

Вот уже, дорогие братья и сeстры, более 
две тысячи лет прошло с тех пор, как 
впервые раздалась эта весть на земле, но она 
и до сих пор так же радостна и жизненная, 
как и в то время. И это почему? Потому, что 
душа человеческая вечно стремится к Богу, 
земное счастье не удовлетворяет её, она 
всюду ищет своего Создателя, Покровителя и 
Спасителя. 

Богомладенец является в мир, чтобы 
разрушить царство зла и греха, чтобы 
сделать нас причастниками Своего Божества, 
чтобы соединить нас с Собою. Поэтому мы 

сегодня должны духовно радоваться и 
веселиться, никому не разрешается быть в 
этот день печальным, какое-бы горе или 
какие-бы утраты мы не переживали и не 
переживаем, но для каждого человека 
сегодня есть праздник жизни. 

Своим пришествием на землю Спаситель 
обновил нашу природу и, как говорит 
святитель Григорий Богослов, «соединил 
естество Божеское с естеством 
человеческим». 

Когда родился Богомладенец Христос 
повсюду водворен был всеобщий мир, не 
проливалось человеческой крови, не 
разрушались города и не истреблялись 
народы. Но при этом внешнем мире был 
внутренний раздор в самом сердце людей, 
томившихся от внутреннего смятения, так 
что человечество нуждалось очевидно в 
другом мире, и потому то, как сладостно 
прозвучало для человеческого сердца 
ангельская песнь, которая в ночь рождения 
Спасителя Христа, возвестила истинный мир 
на земле и благоволение к людям, которых 
так возлюбил Бог. 

Вот, следовательно, какого мира жаждет 
человечество, и блаженны те, какие 
стремятся к водворению именно такого мира, 
- они как истинные миротворцы сынами 
Божьими нарекутся. Такими миротворцами 
могут быть все, а для этого нужно только, 
чтобы каждому в себе самом истребить тот 
корень зла и самолюбия, который именно и 

производит всю бедственность 
жизни, а для этого необходимо 
воплощать в своём сердце мир, и 
тогда по возможности, 
прекратились-бы раздоры и всякая 
вражда, земля из юдоли плача 
превратилось бы в царство Божие, в 
рай земной и люди наслаждались-
бы благословенным миром и 
благоволением, и от глубины души 
славословили-бы всевышнего Бога. 

Но в эти смутные времена 
происходит война - ужасное дело, 
но это всегда было и будет пока 
существует род человеческий, и чем 
дальше, тем кажется, хуже. Сам 
Спаситель предсказал, что и пред 
самым концом мира будут воины, и 
при том особенные и 
кровопролитные, «услышите о 
воинах и о военных слухах, 
смотрите не ужасаетесь, ибо 
надлежит всему тому быть», 
сказал Он, восстанет народ на народ 
и царство на царство, но это ещё не 
конец. Сегодня особенно важно 
держать в уме слова родившегося 
Господа нашего Исуса Христа «В 

мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир».  

Священное Писание говорит, что, когда 
народ отступает от веры, Господь попускает 
воины, болезни и скорби, по грехам людей, 
так что в эти непростые дни, когда весь мир 
переживает сложный исторический период и 
весь мир охвачен страхом и ужасом, вновь по 
милости Божией радостно звучит ангельская 
песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение». 

Молюсь Богомладенцу Христу да умирит 
нашу жизнь, потрясаемую воинами, 
раздираемую междоусобиями и враждой, 
чтобы Господь Бог и Матерь Божия 
вразумляли людей стремиться к миру. 

Ещё раз поздравляю всех вас с 
мироспасительным праздником Рожества 
Христова! Пусть свет Вифлеемской звезды 
озаряет наши души и подаёт силы всегда и 
везде, во всех обстоятельствах хранить в 
сердце древлеправославную веру! 

С любовью о Богомладенце Христе, 
рождьшегося днесь в Вифлееме Июдейстем. 

Ваш архипастырь и о Вас к Богу 
молитвенник, 

Первоиерарх Древлеправославной 
Церкви 

Белокриницкой Иерархии 

Божиею Милостию 
Смиренный †Л Е О Н Т И Й 

Архиепископ Белокриницкий и 
Бухарестский 

и всех Древлеправославных Христиан 
Митрополит 

Белокриницкая Митрополия всех
древлеправославных христиан.

РОЖЕСТВО ХРИСТОВО – 2022/2023 г.
Град Брэила 

(www.borv.ro)

АРХИПАСТЫРСКОЕ РОЖЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Первоиерарха Древлеправославной Церкви Белокриницкой Иерархии Е.В.П. ЛЕОНТИЯ



— Întrucât pe 12 februarie este 
Ziua etniei rușilor lipoveni din 
România, a culturii și a limbii 
materne, începem discuAia noastră 
privind bilanAul pe anul precedent și 
proiectele pentru anul în curs ale 
AsociaAiei cu urări la adresa etnicilor, 
pe care îi reprezentaAi, din decembrie 
2020, și în Parlamentul României, în 
mandatul de 4 ani. 

— Da, să reamintim cititorilor 
publica�iei „Zorile” că ziua de 12 
februarie are o triplă semnifica�ie 
pentru rușii lipoveni din România, 
staroveri, ortodocși de rit vechi: este 
Ziua de prăznuire a celor trei sfin�i 
ierarhi (Vasile cel Mare, Grigorie 
Teologul și Ioan Gură de Aur), pe care 
îi considerăm ocrotitorii Comunită�ii; 
este Ziua CRLR (în anul 1990, pe 12 
ianuarie, s-a pronun�at sentin�a civilă 
nr. 181 privind înfiin�area Asocia�iei 
etnice), precum și Ziua limbii materne 
(conform Statutului CRLR). 

Cu prilejul celei de a 33-a 
aniversări a Asocia�iei „Comunitatea 
Rușilor Lipoveni din România”, vreau 
să transmit tuturor etnicilor, pe care îi 
reprezint și în Parlamentul României, 
multă sănătate și pace, bucurii și 
prosperitate. Să ave�i parte de ajutorul 
Bunului Dumnezeu în tot ceea ce 
întreprinde�i, iar realizările voastre 
profesionale și familiale să fie cât mai 
frumoase!  

Și pentru că este Ziua Comunită�ii, 
ne propunem și-n continuare să 
rămânem uni�i pentru a ne putea 
promova valorile culturale și spirituale, 
ca parte din patrimoniul cultural al ţării 
noastre, precum și pentru a ne păstra 
tradiţiile strămoșești şi limba maternă. 
Statul român ne este garant în acest 
sens, prin politicile privitoare la 
protec�ia identită�ii etno-confesionale a 
minorită�ilor na�ionale din România, 
fapt implementat după evenimentele 
din decembrie 1989 și amplificat, pot 
spune, an de an.  

Unitate pentru Comunitate! - 
rămâne deviza noastră și în continuare, 
iar triada Școala-Biserica-Familia ne 
definește și ne călăuzește, fiind cei trei 
piloni de bază ai societă�ii.  

— Tocmai s-a încheiat anul 2022, 
este vremea să tragem concluziile și 
să facem bilanAul. Cum consideraAi, a 
fost un an bun pentru Comunitate?  

— Cu sărbătorile de iarnă încheiem 
un an și începem unul nou. CRLR a 
transmis, prin comunită�ile locale, cu 
implicarea președin�ilor de comunită�i 
și a cadrelor didactice, daruri pentru 

to�i copiii care studiază limba maternă, 
istoria și tradi�iile rușilor lipoveni din 
România, precum și religia ortodoxă 
de rit vechi. La reuniunile prilejuite de 
sărbătoarea Nașterii Domnului și de 
Anul Nou, în toate comunită�ile locale 
a răsunat colindul nostru tradi�ional, în 
limba slavonă bisericească, „Se naște 
Hristos, slăvi�i-l!”. A fost o mare 
bucurie să vedem numărul mare de 
copii, elevi, tineri - ei sunt cei care vor 
transmite genera�iilor viitoare tradi�iile 
și obiceiurile noastre strămoșești. 

A fost un an dificil pentru noi to�i 
ca urmare a declanșării conflictului 
militar din Ucraina. CRLR a desfășurat 
numeroase ac�iuni umanitare 
voluntare, de sprijinire a refugia�ilor. 
Etnicii noștri s-au implicat în efortul 
colectiv de ajutorare a victimelor 
plecate în căutarea unui adăpost în 
lumea largă și au dat dovadă de 
milostenie și bunătate. După 
posibilită�i, fiecare a ajutat cu ce a 
putut, inclusiv activită�i de transla�ie la 
punctele vamale, în unită�ile școlare. 

Dar și la Centrele noastre de 
Educa�ie și Cultură ale comunită�ilor 
locale din Botoșani, Brăila, Carcaliu, 
Jurilovca, Manolea, Năvodari, 
Sarichioi, Slava Rusă ș.a. au fost 
oferite refugia�ilor spa�ii pentru cazare, 
pentru organizare de cursuri și 
evenimente pentru copii și adul�i. 

În ceea ce privește activitatea 
asocia�iei noastre etnice, cred că a fost 
un an bun pentru Comunitate. Cu 
sprijinul Departamentului pentru 
Rela�ii Interetnice, am desfășurat o 
serie de manifestări culturale, atât în 
capitală, cât și prin �ară, despre care s-a 
relatat lunar în „Zorile”, așa că nu mai 
revenim la ele. Aș dori, totuși, să 
eviden�iez pe cele de anvergură și, 
totodată, să mă refer și la investi�ii. Au 
fost realizate lucrări de modernizare la 
Centrele noastre de Educa�ie și Cultură 
din Slava Cercheză, jud. Tulcea, și de 
la Ghindărești, jud. Constan�a, și 
demarate lucrările de construc�ie la 
Rădău�i, jude�ul Suceava. 

Tot la realizări, aș adăuga ob�inerea 
prin lege, adoptată în Parlament și 
publicată în Monitorul Oficial, a unui 
număr considerabil de posturi clericale 
și neclericale pentru Biserica noastră 
Ortodoxă de Rit Vechi. 

Reiterez faptul că învă�ământul 
rămâne principala prioritate a CRLR. 
Referitor la activitatea cultural-
educa�ională a Comunită�ii, vreau să 
eviden�iez că la Centrul de Educa�ie și 
Cultură al CRL-Năvodari, jude�ul 

Constan�a, am desfășurat, în luna 
august 2022, „Tabăra de cultură 
urbană și orientare profesională” în 
baza protocolului de colaborare dintre 
CRLR și Universitatea de Arhitectură 
și Urbanism „Ion Mincu” din 
București (UAUIM), prin implicarea 
mea directă. La Năvodari și la Sulina, 
au avut loc, în vara anului trecut, 
taberele cultural-educa�ionale cu 
tematici diferite: „Tabăra culturală de 
crea�ie și limbă maternă”, „Tabăra 
culturală etnică de limbă maternă”, 
„Tabăra de limbă maternă, cultură și 
creativitate” ș.a.  

CRLR și Casele Corpului Didactic 
din Brăila și din Tulcea, în urma unor 
acorduri de colaborare, au organizat 
cursuri online pentru cadrele noastre 
didactice, iar prof. Pavel Krahmaleov, 
în baza colaborării cu CRLR, a 
conceput un manual auxiliar destinat 
activită�ii didactice, pe care l-a 
denumit „Abecedarul familiei – 
Семейная азбука”, adresat atât 
cadrelor didactice care predau limba 
rusă maternă, precum și studiului 
individual.  

Împreună cu Departamentul pentru 
Rela�ii Interetnice, am participat la 
tradi�ionalele deja mari evenimente 
anuale dedicate dialogului 
intercultural, diversită�ii și 

plurilingvismului: Ziua Mondială a 
Educa�iei, Ziua Limbilor Europei, Ziua 
Minorită�ilor Na�ionale, lansări de 
carte, manifestări interetnice 
multiculturale ș.a. 

În colaborare cu Asocia�ia „Ivan 
Patzaichin – Mila 23” și Grupul 
Parlamentar al Minorită�ilor Na�ionale, 
am organizat pe 13 decembrie 2022, la 
Palatul Parlamentului, evenimentul 
„Un an fără IVAN”, dedicat memoriei 
marelui nostru canoist Ivan Patzaichin 
(plecat dintre noi pe 5 septembrie 
2021), ac�iune despre care a�i citit în 
„Zorile” în numărul trecut. Tuturor 
participan�ilor la eveniment le-am 
oferit câte un album, intitulat Un an 
fără IVAN. In memoriam: OMUL și 
CAMPIONUL, realizat în cadrul 
proiectului Comunită�ii de către 
doctorul în istorie Anca Libidov și 
apărut cu sprijinul financiar al 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România la editurile „C.R.L.R.” și 
„Eikon” din București. 

Vreau să mai subliniez faptul că în 
prima jumătate a anului 2022, ne-am 
implicat la nivel de Comunitate, dar și 
personal, în campania de informare și 
conștientizare a etnicilor privind 
Recensământul Popula�iei și 
Locuin�elor, atât pe re�elele 
de socializare și pe site-urile 
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Новогоднее поздравление председателя  
Общины русских-липован Румынии,  

депутата Силвиу ФЕОДОРА: 
 
«С Новым 2023 годом! Oт чистого сердца я хочу пожелать всем 

читалелям нашей газеты «Зори» крепкого здоровья, благополучия и 
счастья! Дай Бог всем вам радости и мира, любви и 
надежды, а также великой и изобильной Божией 
помощи! 

2022 год был довольно сложным, и это повлияло на 
нашу жизнь, но также способствовало нашему 
взрослению. Благодаря христианскому 
воспитанию мы раскрыли ценный потенциал 
нашей человечности по отношению к тем, кто 
находится в беде. Мы были и продолжаем быть 
рядом с нашими собратьями-беженцами из 
Украины, испытывающими тяжёлые времена. Мы 
пережили трудные времена, но также 
наслаждались прекрасными мгновениями, 
проявляли любовь и страдали. 

Наши мысли сейчас направлены к 2023 году. Открывается новая 
страница в нашей жизни, и мы надеемся, что нас ждут добрые дела и 
счастливые перемены. 

Мы также надеемся, что 2023 год принесёт всем нам мир, больше 
любви, душевного тепла, а также многочисленных достижений. Я 
искренне желаю, чтобы все эти ожидания оправдались. 

Давайте в 2023 году проявлять больше понимания и щедрости по 
отношению к нашим ближним, и не упускать из виду, что каждый из нас 
может сделать мир лучше. 

Давайте быть добрыми и кроткими, отзывчивыми и открытыми, 
любить семью и унаследованные ценности, чтить нашу замечательную 
страну, Румынию. 

Желаю вам всем крепкого здоровья и мира, радости и незапятнанной 
любви, неиссякаемой энергии и процветания, а также великой и щедрой 
Божией помощи.  

Многая и благая лета!».

LA ÎNCEPUT DE AN, DE VORBĂ CU 
DEPUTATUL SILVIU FEODOR, 

PREȘEDINTELE COMUNITĂkII RUȘILOR 
LIPOVENI DIN ROMÂNIA (CRLR)  
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noastre, cât și efectuând vizite de 
informare și pregătire a acestuia la 
sediile noastre locale. Am reliefat 
importan�a Recensământului, al cărui 
rezultat constituie un criteriu de bază 
privind acordarea sprijinului financiar 
din partea statului român pentru 
păstrarea și promovarea identită�ii 
etno-confesionale. 

— Deși sunt parAiale, haideAi să ne 
referim la rezultatele 
Recensământului PopulaAiei și 
LocuinAelor, desfășurat în anul 2022 
în format online pentru prima oară, 
date transmise pe 30 decembrie 2022 
de către Institutul NaAional de 
Statistică (INS), pe care le inserăm 
separat în p. 14-15 ale acestui număr 
al „Zorilor”. Care sunt considerentele 
dumneavoastră, sunt cifre care 
satisfac așteptările? 

— Pot spune că rezultatele 
provizorii sunt par�ial mul�umitoare: 
am păstrat locul șase în România în 
func�ie de numărul cetă�enilor români 
de altă etnie decât cea română. Mă 
așteptam, însă, la o scădere propor�ională 
a numărului total de etnici ruși lipoveni 
raportată la scăderea popula�iei de pe 
întreg teritoriul �ării, care a fost de 
aproximativ 5% fa�ă de ultimul 
recensământ, cel din 2011. În cadrul 
etniei noastre, scăderea procentuală 
este mai mare. Până la a se da startul 
procesului de recenzare, atât CRLR, 
cât și Biserica Ortodoxă de Rit Vechi, 
ÎPS mitropolit Leontie, arhiepiscop de 
Fântâna Albă și București, cu to�ii am 
transmis un îndemn comun privind 
promovarea Recensământului în rândul 
enoriașilor Bisericii și în cadrul 
asocia�iei etnice. Dacă ne referim la 
numărul credincioșilor ortodocși de rit 
vechi care și-au exprimat apartenen�a 
religioasă fa�ă de cei care și-au 
exprimat identitatea etnică, diferen�a 
este mare, de aproximativ 8500 de 
persoane. Concluzia ar fi că aceste 
persoane provin ori din familii mixte, 
ori ezitarea unor etnici de a-și declara 
identitatea etnică a fost cauzată de 
contextul politic interna�ional actual. 

Personal, evaluând rezultatele la 
nivel na�ional și analizând unele 
expertize și aprecieri la adresa 
rezultatelor provizorii, pot afirma că 
acestea nu exprimă realitatea 
distribu�iei popula�iei în func�ie de 
apartenen�a etnică și confesiunea 
religioasă. Ca argument, men�ionez 
faptul că din rezultatele par�iale 
prezentate de INS, peste 2.500.000 de 
cetă�eni recenza�i ai României nu și-au 
exprimat apartenen�a etno-
confesională, ceea ce era obligatoriu 
conform legisla�iei în domeniu (v. 
Ordonan�a de Guvern nr. 19 din 4 
februarie 2020 privind organizarea și 
desfășurarea recensământului 
popula�iei și locuin�elor), cu 
modificările ulterioare. 

Conform estimărilor realizate 
împreună cu membrii Consiliului 
Director al CRLR, cu președin�ii de 
comunită�i locale, precum și al�i 
membri marcan�i ai Comunită�ii, 
numărul ar trebui să se păstreze cel 
pu�in la nivelul anului 2011 (la datele 
ultimului recensământ), �inând cont de 
faptul că și atunci au fost sincope 
considerabile în procesul de recenzare, 
consemnate de mai toate organiza�iile 
minorită�ilor na�ionale din România. 
Această estimare a noastră a avut la 
bază și faptul că mul�i dintre etnicii 
noștri pleca�i la muncă în Europa de 
Vest s-au reîntors în �ară în timpul 
pandemiei de coronavirus. 

Ca o viziune globală, ca oameni 
conștiincioși și responsabili, ar trebui 
pe viitor să ne pregătim din timp 
temele atunci când este vorba despre 
interesul etniei în aceste momente 

principale din via�a noastră, de examen 
aș adăuga, și anume: Recensământul 
Popula�iei și Locuin�elor, precum și 
alegerile: atât cele locale, cât și 
parlamentare. Din experien�ă o spun, 
faptul că, în urma dialogului intens și 
larg pe care l-am purtat pe tema 
Recensământului, am constatat că 
acesta poate avea un efect pozitiv, 
substan�ial. Ac�iunile noastre de 
sus�inere a Comunită�ii în momentele 
înainte anun�ate (RPL și alegerile) 
constituie o valoare pentru noi, 
reprezentând moștenirea ce o lăsăm 
genera�iilor viitoare. 

 
SEMNE BUNE ANUL ARE! 
 
— Care ar fi marile proiecte 

pentru anul în curs ale AsociaAiei 
etnice? Care sunt priorităAile? 

— Apari�ia căr�ilor referitoare la 
cultura, istoria și spiritualitatea 
noastră, tipărite prin editura 
„C.R.L.R.” din București, precum și 
publica�iile „Zorile” și „Kitej-grad” 
vor fi, în continuare, prioritare pentru 
asocia�ia noastră etnică. Sunt mărturii 
vii ale existen�ei noastre pe aceste 
meleaguri, care atestă faptul că suntem 
parte integrantă a trupului și sufletului 
poporului român. Avem un mare 

poten�ial uman, cultural și spiritual în 
rândul etnicilor noștri, care întregește 
unitatea noastră. Vom încerca să 
atragem mai mul�i autori, iar pe 
cercetătorii noștri îi îndemn să vină la 
Comunitate cu proiecte editoriale. 

În anul 2023, vom continua să 
organizăm în parteneriat cu Ministerul 
Educa�iei concursurile na�ionale și 
olimpiadele școlare pentru elevii din 
rândul etniei noastre, vom reuni tinerii 
în tabere tematice, cultural-
educa�ionale. Și pentru că am 
demonstrat deja tuturor deschiderea 
Comunită�ii noastre către dialogul 
intercultural, vom invita la aceste 
ac�iuni și reprezentan�i de la alte 
organiza�ii etnice.  

Vom continua cu investi�iile, 
lucrările de construc�ie a noi centre de 
educa�ie și cultură ale CRLR: la 
Rădău�i, jud. Suceava, și la 2 Mai, jud. 

Constan�a. În urma ac�iunilor 
procedurale conforme cu legisla�ia în 
domeniu, vor începe lucrările la 
Centrele de Educa�ie și Cultură de la 
Fălticeni, jud. Suceava, și Sulina, în 
Delta Dunării. 

Ca urmare a ședin�ei Consiliului 
Minorită�ilor Na�ionale din data de 18 
ianuarie 2023, dedicată repartizării 
sumei prevăzute în Anexa nr. 3/13/02a 
la bugetul Secretariatului General al 
Guvernului pe 2023, aprobat prin 
Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat 
pe anul 2023, pentru sprijinirea 
organiza�iilor cetă�enilor apar�inând 
minorită�ile na�ionale, vom întocmi 
Ordinea de zi a ședin�ei membrilor 
Consiliului Director al CRLR pentru 
luna februarie a.c., când vom stabili 
bugetul pe Capitole de cheltuieli: 
utilită�i, între�inerea sediilor, cheltuieli 
pentru presă și publica�ii, cheltuieli de 
personal și drepturi de proprietate 
intelectuală, pentru organizarea și 
participarea la ac�iuni culturale, 
știin�ifice, educa�ionale, sportive etc. 
Totodată, va fi stabilită lista proiectelor 
de investi�ii pentru construc�ii noi, 
pentru modernizări și reabilitări. 

— Tot în acest an vor demara și 
pregătirile pentru marea aniversare 
din anul 2024 – marcarea a 300 de 

ani de atestare documentară a rușilor 
lipoveni pe teritoriul României. 
Reamintim cititorilor că documentul, 
intitulat „Relatarea…”, care atestă 
prezenAa staroverilor în Principate în 
anul 1724, la Lipoveni în judeAul 
Suceava, a fost tradus de către prof. 
univ. dr. Leonte Ivanov și inserat în 
nr. 7-8/2021 al publicaAiei noastre 
„Zorile”, cu numeroase note 
explicative (materialul din „Zorile” 
poartă denumirea „Întâiul 
descălecat”). Au apărut în „Zorile” 
traducerea „Relatării…” și varianta 
originală, în rusă, preluată de către 
prof. univ. dr. Leonte Ivanov din 
cartea profesorului Piotr Smirnov, 
intitulată „Din istoria schismei în 
prima jumă ta te a secolului al XVIII-
lea. După izvoare inedite” (Из 
истории раскола первой 
половины XVIII века. По 
неизданным источникам; S-Pb., 
1908 , p. 24-29). Titlul „Relatării...” 
este mai lung: Сказание о 
староверцах, живущих в земли 
Молдавской, как призваны были со 
всей Молдавы в Яссы пред 
господаря, и как вопрошены были о 
вере и как отвещали ему, и в 
кая лета приидоша жити на 
Волощину при господаре Михаиле 
и при митрополите Георгии всея 
Молдавы, tradus de către prof. 
Ivanov astfel: Relatare despre 
staroverii trăitori pe pământul 
Moldovei, cum au fost chemaAi din 
întreaga Moldovă, în faAa domnului 
la Iași, și cum au fost cercetaAi asupra 
credinAei și cum i-au răspuns 
acestuia, și în care an au venit să 
trăiască în Ainuturile românești, în 
timpul domnitorului Mihail și al 
mitropolitului Gheorghe al întregii 
Moldove.  

— Într-adevăr, anul 2024 va fi un 
prilej de mare sărbătoare pentru rușii 
lipoveni din România. 300 de ani! Pe 
drumul pribegiei strămoșilor noștri, 
pământul românesc s-a dovedit, de-a 
lungul timpului, a fi sanctuarul care a 
cuprins între hotarele sale etnicii 
noștri, cu identitatea lor culturală, 
lingvistică și spirituală. 

După Decembrie 1989, statul 
român acordă o deosebită aten�ie 
păstrării, exprimării neîngrădite și 
promovării valorilor identitare 
specifice minorită�ilor na�ionale 
istorice, acestea fiind recunoscute ca 
factori constitutivi ai dialogului 
intercultural. În egală măsură, sprijinul 
minorită�ii noastre este îndreptat în 
sus�inerea sferelor educa�ionale, 
culturale și spirituale, sub semnul 
toleran�ei și al în�elegerii cu ceilal�i. 

În decursul acestor trei secole de 
convie�uire armonioasă, etnicii noștri 
au fost implica�i în configurarea 
istoriei moderne a României, 
dând dovadă de curaj, 

La Adunarea Generală a CRLR (Sulina, iulie 2022), 
discutând despre RPL 2021/2022



noble�e și vitejie pentru independen�a și 
libertatea �ării noastre, mul�i fiind decora�i 
cu ordine și medalii militare. 

Și în Revolu�ia din Decembrie 1989 și-
au dat via�a pentru libertatea noastră, a 
tuturor, patru etnici ruși lipoveni: Petre P. 
Astafei și Victor M. Ștefanov din 
București, Corneliu I. Gavrilov din Tulcea 
și Eftimie I. Serghei din Slava Rusă 
(stabilit în ultimii ani de via�ă, cu familia, 
la Constan�a). 

Pleiada noastră de personalită�i sportive 
a ridicat, de nenumărate ori, steagul 
României pe cel mai înalt catarg la 
numeroase jocuri olimpice și competi�ii 
interna�ionale, mândria tuturor fiind 
legenda care a intrat în istoria sportului 
mondial, marele campion și iubit OM, 
regretatul canoist, antrenor și antreprenor 
Ivan Patzaichin.  

În cadrul etniei, sunt aproape 100 de 
sportivi ruși lipoveni care au adus glorie 
României, urcând pe podiumurile olimpice, 
europene ori mondiale. Ne bucură faptul că 
la ora actuală, în rândul etnicilor noștri 
avem un mare campion al României, căruia 
îi urăm de pe acum mult succes la Jocurile 
Olimpice din 2024, de la Paris. Este vorba 
despre canoistul nostru de aur Cătălin 
Chirilă din Sarichioi, jud. Tulcea, medaliat 
anul trecut cu aur la Mondialele din Canada, 
fiind, totodată, și campion european. 

Anul 1724 reprezintă „o dată de aur” 
pentru noi, deoarece atestă documentar 
prezen�a etnicilor pe pământ românesc. De 
această temă s-a ocupat îndeaproape 
profesorul universitar dr. Leonte Ivanov, 
șeful Catedrei de Slavistică a Universită�ii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care 
prezintă informa�ii pre�ioase în lucrarea sa 
privind studierea fenomenului starover în 
România: În căutarea tărîmului izbăvitor. 
Schi�e pentru o istorie a rușilor lipoveni 
din România. Men�ionez că volumul I a 
fost publicat în anul 2021 la editurile 
„Doxologia” din Iași și „C.R.L.R.” din 
București, iar volumul II urmează să apară 
în anul aniversar 2024, tot cu sprijinul 
Comunită�ii. De asemenea, realită�ile 
istorice sunt scoase la lumină de către 
același autor, prof. univ. dr. Leonte Ivanov, 
și în cele două volume din seria de zece, 
intitulate Rușii lipoveni în studii și 
documente, apărute în 2015 și 2019 la 
editura bucureșteană „C.R.L.R.”. 
Profesorul Leonte Ivanov a tradus și a dat 
la tipar la începutul anului în curs volumul 
II, bilingv, Istoria Bisericii Ortodoxe de Rit 
Vechi, de F. Melnikov. Este un alt amplu 
proiect de cercetare sus�inut financiar de 
către Comunitatea Rușilor Lipoveni din 
România. 

Identitatea comunită�ii de ruși lipoveni 
reprezintă una dintre valorile fundamentale 
ale statului român, autorită�ile statului 
asigurând, nemijlocit, egalitatea de șanse 
între to�i cetă�enii, indiferent de 
specificitatea etnică. 

Aniversarea din anul 2024 se 
configurează pe principiul unei abordări 
integrate și unitare a coeziunii în spiritul 

pre�uirii trecutului, a valorilor și tradi�iilor 
noastre. Vom organiza câteva manifestări 
știin�ifice, culturale, inclusiv edi�ia a VIII-a 
a simpozionului știin�ific interna�ional 
„Cultura rușilor lipoveni în context na�ional 
și interna�ional”, pe care îl coordonează 
redactorul-șef Svetlana Moldovan al 
publica�iei „Zorile”. 

Este un adevăr istoric incontestabil 
afirmarea principiului toleran�ei na�iunii 
române în raport cu diversitatea etnică, 
religioasă, culturală și na�ională sub 
auspiciile convie�uirii pașnice, armonioase 
și în bună în�elegere a tuturor minorită�ilor 
na�ionale în acest spa�iu sacru, încărcat de 
semnifica�ii. 

Demnitatea și respectul fa�ă de noi și de 
ceilal�i reprezintă chintesen�a gândirii și 
sim�irii oneste prin care în�elegem să 
convie�uim pe mai departe într-o 
rela�ionare constructivă și cooperare 
avantajoasă cu toată popula�ia majoritară și 
minoritară din România. 

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute în 
proiectele noastre și să ne reunim la marea 
sărbătoare din 2024.  

Unitate pentru Comunitate! 
— Anul Nou abia a început. Prin 

urmare, ce gânduri și urări transmiteAi 
cititorilor publicaAiei „Zorile”? 

— Anul 2022 a fost unul destul de 
dificil, care ne-a influen�at și ne-a maturizat 
deopotrivă. 

Am exprimat prin educa�ia creștină 
valoarea poten�ialului nostru uman fa�ă de 
cei afla�i în suferin�ă. Am fost și suntem 
alături de semenii noștri refugia�i din 
Ucraina, afla�i în grea încercare. Am trecut 
prin momente grele, ne-am și bucurat în 
alte momente, am arătat iubire și am 
suferit. 

Gândurile noastre se îndreaptă acum 
către anul 2023. Este o pagină nouă în via�a 
noastră și nădăjduim că vom avea parte de 
lucruri bune și de schimbări fericite. 

De asemenea, sperăm ca anul 2023 să 
aducă pace, mai multă dragoste și căldură 
sufletească, împliniri și nenumărate 
realizări. Îmi doresc din inimă ca toate 
aceste așteptări să se înfăptuiască. 

În anul 2023, să fim mai în�elegători și 
generoși cu cei de lângă noi, să nu pierdem 
din vedere că fiecare dintre noi poate face 
lumea mai bună. 

Să fim buni și blânzi, receptivi și 
deschiși, să iubim familia și valorile 
moștenite, să cinstim minunata noastră �ară, 
România. 

Vă doresc multă, multă sănătate și pace, 
bucurie și iubire ne�ărmurită, să ave�i o 
energie inepuizabilă și prosperitate, precum 
și un mare și generos ajutor de la Bunul 
Dumnezeu. 

La mul�i și binecuvânta�i ani! 
— Vă mulAumim și pentru urări, și 

pentru timpul acordat. Să fie un an al 
împlinirilor și al realizărilor familiale și 
profesionale!  

 
A consemnat, 

Svetlana MOLDOVAN
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Организаторами Третьего Национального школьного 
конкурса «История и традиции русских-липован» 
(приурочен в этом году к теме «Родильно-

крестительные обряды и колыбельные песни у русских-липован 
Румынии») выступают Министерство воспитания Румынии и 
Община русских-липован Румынии, с поддержкой Тульчинской 
Уездной школьной инспектурой и редакцией «Зори» 
(инициатором этого Национального школьного конкурса). Более 
подробно о февральском конкурсе – в материале на румынском 
языке на стр. 14-15. 

Желаем удачи всем ученикам из среды русских-липован - 
лауреатам уездного этапа, которые на национальном конкурсе 
представят свои уезды! 

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ  
РУССКИХ-ЛИПОВАН РУМЫНИИ - 2023. 

«Родильно-крестительные обряды и 
колыбельные песни у русских-липован Румынии»

La Adunarea Generală a CRL-Sulina, jud. Tulcea, 
desfășurată în data de 12 ianuarie 2023 la sediul 
comunită�ii rușilor lipoveni, au fost aleși în noul Comitet 

local de conducere: Victor Saraev - președinte; Claudia Halchin - 
vicepreședinte; Ana Saraev - secretar; Mihail Serbov - membru; Paula 
Dunaev - membru. 

Din Comisia de etică și disciplină a CRL-Sulina fac parte: 
președinte – Adina Danilov; membri: Nicușor Stalenoi și Valentin 
Butelchin.  

Adunarea Generală a avut loc în prezen�a președintelui CRLR (și 
membru în Consiliul Director al Comunită�ii Centrale), deputatul 
Silviu Feodor, precum și a directorului general al CRLR, Alin 
Valentin Stalenoi. 

Componen�a noului comitet de conducere al CRL-Sulina urmează 
să fie supusă validării la următoarea ședin�ă a membrilor Consiliului 
Director al CRLR, în conformitate cu Statutul Comunită�ii.  

Urăm succes tuturor membrilor din noua conducere în derularea 
activită�ilor și proiectelor cultural-educa�ionale, care să reunească to�i 
etnicii la Centrul de Educa�ie și Cultură al Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR)! 

S.M.

LA SULINA, UN NOU  
COMITET DE CONDUCERE
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Marina VRACIU 
 

În perioada 
Zilelor 
Minorită�ilor 

Na�ionale, la Iași a avut 
loc, în parteneriat, un 
eveniment pregătit cu 
efort, aten�ie și 
devotament, de cadrele 
didactice de la Catedra 
de Slavistică a 
Universită�ii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membrii din 
conducerea Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR) și colectivul redac�iei 
„Zorile”. Un program interesant și emo�ionant a 
adunat un public numeros alcătuit din 
reprezentan�ii Comunită�ii, inclusiv președin�i ai 
asocia�iilor locale din mai multe puncte de pe 
harta Moldovei, cadre didactice din 
învă�ământul universitar și preuniversitar, 
reprezentan�i ai structurilor ce coordonează 
activită�ile cu elevi și studen�i, în spe�ă, dna 
expert de la Ministerul Educa�iei, prof. Livia 
Neculai. Acestora li s-a adăugat un public 
divers, format din persoane din diferite medii, 
ocupa�ii și categorii de vârstă, atent și generos, 
care, credem, a apreciat în ansamblu și în 
detaliu activitatea. 

Tema și pretextul acestei întâlniri a fost via�a 
și opera unor personalită�i ce provin din 
rândurile Comunită�ii. În cadrul primei păr�i, la 
sec�iunea comemorativă, au fost evoca�i, în 
ordine cronologică, conferen�iarul universitar 
doctor Mihail Marinescu, care a activat la 
Universitatea din București, și conferen�iarul 
universitar doctor Ilie Danilov, cadru didactic la 
mai multe institu�ii de învă�ământ superior din 
�ară și din străinătate: Institutul de Medicină și 
Farmacie din Iași (în prezent, Universitatea 
„Gr.T. Popa”), Universitatea „Sfin�ii Chiril și 
Metodiu” din Veliko Târnovo (Bulgaria), 
Universitatea de Studii Străine din Beijing 
(programe de studii din 1956), Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Manifestarea a fost deschisă de 
președintele CRLR și deputatul din partea 
aceste minorită�i etnice, dl Silviu Feodor, 
care a formulat câteva considera�ii 
generale și gânduri personale legate de 
prilejul amintit, subliniind importan�a 
păstrării memoriei oamenilor și a 
evenimentelor istoriei mari și private, 
care definesc identitatea oricărei 
comunită�i etnice și, în particular, a celei 
etno-lingvistice a rușilor lipoveni din 
România. În segmentul consacrat 
comemorării celor două personalită�i, 
ambii filologi, lingviști cu preocupări în 
sfera folclorului, au fost evocate câteva 
momente din memoriile personale ale 

vorbitorului. 
Întâlnirea de la Iași a fost și un târg de carte 

sui generis, fiind aduse din București, de la 
editura „C.R.L.R.”, publica�ii noi, precum și 
reeditări ale unor lucrări mai vechi, realizate în 
condi�ii grafice deosebite, editate cu 
profesionalism prin eforturile unui colectiv 
pasionat și talentat, din care se remarcă și 
contribu�ia, cunoscută și apreciată și cu alte 
prilejuri, a lui Leonard Lunguleac, care, 
îmreună cu Valentin Filat, tehnoredactorul de la 
„Zorile”, s-au ocupat și de documentarea foto a 
manifestării culturale la care ne referim în acest 
material. 

 
Mihail Marinescu (1927-1995) 

Bogata activitate în sfera culegerii de 
folclor al rușilor lipoveni, una din 

temele de cercetare a profesorului Mihail 
Marinescu (1927-1995) a fost omagiată de 
colectivul redac�iei „Zorile” și CRLR prin 
publicarea volumul Vot kalina, vot malina. Rușii 
lipoveni: antologie de folclor (Вот калина, вот 
малина. Русские-липоване: антология 
фольклора (Editura „C.R.L.R.”, București, 
2021). Editorul, Svetlana Moldovan, a ales o 
formulă salutară, adunând în volum trei lucrări 
publicate în timpul vie�ii autorului: Зелёная моя 
вишенка. Собрание песен липован, 
проживающих в Румынии („Cîntece 
lipovenești”), Editura Kriterion, București, 
1978; Частушки липован („Catrene 
lipovenești”), 1988 și Русско-липованская 
песня („Cîntecul rus lipovenesc”), Tipografia 
Universită�ii din București, 1988. Astfel, cititorii 
au acces la fondul inestimabil cules în urmă cu 
jumătate de secol, iar studioșii, posibilitatea de a 
aprecia ce anume și cât s-a conservat din 
materialul înregistrat de la genera�iile 
anterioare. Totodată, existen�a acestei antologii 
de folclor va oferi un material ce va putea fi 
exploatat de to�i membrii Comunită�ii, precum 
și de cercetătorii din alte grupuri și din alte �ări. 
Dar, în primul rând, această carte este o mărturie 
a unei pasiuni, a unei datorii și voca�ii a unui 
om din prima genera�ie, „de aur”, a 

lipovenisticii. Portretul lui Mihail Marinescu se 
conturează și din cuvintele și studiile 
introductive la cele trei volume adunate acum 
sub o singură copertă, stimulând, sperăm, 
continuarea și intensificarea activită�ii de 
arhivare și descriere a folclorului vechi și nou, 
care îi înso�ește pe rușii lipoveni, precum și pe 
cei cu care aceștia trăiesc de secole pe tot 
parcursul vie�ii lor.  

 
Ilie Danilov (1946-2012) 

Activitatea didactică, de scriitor și 
traducător a profesorului Ilie Danilov 

(1946-2012) a făcut obiectul unor scurte 
expuneri pregătite de membrii Catedrei de 
Slavistică a Universită�ii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași.  

În prima parte a sec�iunii consacrate 
memoriei profesorului Ilie Danilov, într-un 
laudatio, prof. univ. dr. Leonte Ivanov s-a axat 
pe componenta literară a preocupărilor lui I. 
Danilov. Oprindu-se asupra culegerii de 
povestiri Rezerva�ia mitocanilor și a unor studii, 
articole și traduceri, L. Ivanov a făcut aprecieri 
referitoare la traducerea de Scrieri politice ale 
lui F.M. Dostoievski (Polirom, 1999), precum și 
la volumul de articole și studii de literatură rusă 
Nesupuși tiparelor vremii (Editura „C.R.L.R.”, 
Editura Sfântul Mina, București-Iași, 2010), 
consacrate unor scriitori care au ocupat un loc 
aparte în orizontul literar al autorului: Pușkin, 
Dostoievski, Cehov, Esenin, Evgheni Șvar�, 
Iosif Brodski. 

Latura lingvistică a preocupărilor lui I. 
Danilov a fost trecută succint în revistă de către 
conf. univ. dr. Marina Vraciu. Ca lingvist, 
profesorul Ilie Danilov a lăsat mai multe lucrări. 
Astfel, Paremiologia rusă din perspectiva 
comunicativă, lingvistică și stilistică (Editura 
Sirius, Veliko Târnovo, Bulgaria, 1995, 211 pag. 
și 207 de titluri la Bibliografie) se bazează pe 
lucrarea Analiza lingvistică a proverbelor 
rusești, teza de doctorat sus�inută cu prof. univ. 
dr. Gheorghe Bolocan de la Universitatea din 
Craiova. Prefa�ată de unul dintre cunoscu�ii 
rusiști români, dna conf. univ. dr. Adriana Uliu 

de la Universitatea din Craiova, 
lucrarea are ca referent știin�ific 
pe unul dintre importan�ii 
specialiști în folclor, prof. univ. 
dr. Nicolae Roșianu (1935-
2012). Materialul prezentat și 
analizat în această carte este 
extras din tezaurul de proverbe 
rusești adunat de Vladimir Dahl, 
Пословицы русского народа 
(1862), și corelat cu lucrarea 
echivalentă ca pondere și 
semnifica�ie Proverbele 
românilor (vol. I, 1895) de Iuliu 
Zanne. Defini�ii și 
clasificări atente și 

La Iași, comemorări și aniversări în prag de sărbători
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pertinente sunt completate cu două capitole de 
analiză și o anexă ce include proverbele la care 
se face referin�ă. Probabil că la data elaborării 
autorul s-a gândit și la un studiu al variantelor, 
căci, se știe, existen�a acestora este o trăsătură a 
textului folcloric, planificând o cercetare a 
variantelor proverbelor din aria de comunicare a 
rușilor lipoveni. Cum proverbele func�ionează 
în orice limbă în limbajul vorbit și în literatură, 
corpusul paremiologic este deopotrivă obiectul 
lingvisticii și al stilisticii: pentru valoarea de 
conservare a inteligen�ei, experien�ei unui 
popor; valoarea literară, expresivitatea, valoarea 
lingvistică. Conservă forme unice. Importantă în 
carte este deschiderea autorului fa�ă de limba și 
cultura română, dovadă a competen�elor 
necesare, fiind o lucrare bazată pe experien�a 
personală și ancorarea în două sfere lingvistice 
și, prin corpusul rusesc și românesc, 
Paremiologia rusă de I. Danilov rămâne și azi 
unică în felul ei.  

Anexa lucrării a fost publicată, într-o formă 
îmbogă�ită, într-un volum prefa�at de un studiu 
în limba rusă, Русские пословицы и поговорки 
(Junimea, Iași, 1999, Editura „C.R.L.R.”). 
Lucrarea este un bloc de proverbe și zicători 
aranjate în ordine alfabetică. Acolo unde ne-am 
fi așteptat la o ordine tematică, autorul justifică 
op�iunea de organizare prin „ubicuitatea” 
pronumelor, definite ca „unită�i de comunicare 
apărute în practica social-istorică prin 
generalizarea unor experien�e concrete pe 
parcursul mai multor genera�ii, ca formulă 
metaforică având o natură universală, prin care 
vorbitorul își exprimă atitudinea fa�ă de 
contextul de comunicare” (p. 30, pasajul final). 
Această lucrare nu beneficiază de echivalen�ele 
românești ale proverbelor, însă unele pot fi 
găsite într-un alt volum, cel din anul 1997, 
Repere ale paremiologiei românești (Editura 
Moldova, Iași). 

Dar chiar mai înainte de edi�ia în rusă a 
proverbelor și zicătorilor rusești, a fost publicat, 
în anul 1996, la Cronica Publishers / Editura 
Cronica din Iași, manualul Essential Romanian 
for foreign students (Româna de bază pentru 
studen�i străini). Cursul, precedat de publicarea 
unor materiale necesare activită�ii didactice în 
învă�ământul superior, rămâne un manual util și 
în prezent. Acesta este rezultatul unei experien�e 
destul de îndelungate de predare a limbii 
române ca limbă străină la Institutul de 
Medicină și Farmacie din Iași (în prezent, 
Universitatea „Gr.T. Popa”). Ilie Danilov a 
lucrat ca profesor de limba română pentru 
studen�ii români după absolvirea Universită�ii și 
ca lector de limba română în străinătate, la 
Universitatea de Limbi Străine din Beijing și la 
Universitatea „Kiril și Metodiu” din vechea 
capitală bulgară Veliko Târnovo. În această 
calitate, cunoașterea limbii engleze era o 
condi�ie necesară, ca și cunoașterea limbilor 
slave.  

Vorbind despre volumul de basme rusești 

Inelul fermecat (frumoasa edi�ie bilingvă 
realizată de redactorul de carte Svetlana 
Moldovan în colaborare cu Iozefina Danilov), 
dna lector Cecilia Maticiuc a semnalat calitatea 
și varietatea selec�iei de texte preluate din 
colec�ia Afanasiev și a subliniat o serie de 
probleme lingvistice pe care le întâmpină 
traducătorul unor texte ca cele adunate în 
volumul apărut în anul 2019 la Editura 
„C.R.L.R.” din București. 

Dic�ionarul de mitologie slavă (Polirom, 
2008) a fost prezentat de dna profesor 
universitar doctor Natașa Manole. Remarcând 
importan�a lucrării, vorbitoarea a men�ionat 
utilitatea acestui material, care oferă o viziune 
mai completă decât cea care putea fi desprinsă, 
în perimetrul culturii române, despre credin�ele 
slavilor așa cum se manifestă acestea în stratul 
cultural cel mai vechi – cel folcloric, dar și în 
textele fundamentale – cronici. Adăugăm că, în 
viziunea autorului, acest volum era înso�it de o 
prefa�ă necesară, la care, din nefericire, editura a 
hotărât să renun�e.  

 
Lansarea căr#ii  

În căutarea tărîmului izbăvitor... 

Cea de-a doua parte a întâlnirii de la Iași a 
fost consacrată lansării unei importante 

lucrări elaborate de Leonte Ivanov, profesor 
universitar doctor la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”: În căutarea tărîmului izbăvitor 
(Editura „C.R.L.R.” și Editura Doxologia, 2021, 
605 de pagini, cu ilustra�ii și anexe 
documentare). 

Pe această temă au luat cuvântul dl profesor 
universitar doctor Antonio Patraș de la Catedra 
de Literatură Română, dl Mircea Platon, istoric 
și scriitor, redactor la importanta revistă 
„Convorbiri literare” – alocu�iunile lor sunt 
inserate de către redac�ie în paginile 8-9 ale 
periodicului „Zorile”.  

În cuvântul meu, am reiterat faptul că 
lucrarea profesorului univ. dr. Leonte Ivanov 
este o carte fundamentală în studierea 
fenomenului starover din România. 

Așa cum am mai spus, Leonte Ivanov, în 
studiile adunate în această carte, cercetând pe 

teren, în biblioteci și arhive din �ară și din 
străinătate (Rusia, Ucraina, Polonia, România), 
propune trasee ale bejeniei și ale așezării 
staroverilor în România, urmărindu-le, ca un 
homo viator („om călător”) înarmat cu răbdarea 
și curiozitatea celui care parcă vine să se 
minuneze, un „călător vrăjit” și atent la 
„spectacolul lumii starovere”. 

Capitolul vast despre așezămintele ortodoxe 
de rit vechi din teritoriile românești, numite, 
dintr-o reveren�ă fa�ă de bogă�ia limbii române 
prin forma, rară în prezent, locaș – schituri, 
biserici și mănăstiri, aduce o temă neabordată 
până în prezent în mod sistematic – istoria 
acestor lăcașuri de cult, poate din motivul 
„închiderii, izolării comunită�ii”, dar poate și 
dintr-o anume reticen�ă a popula�iei majoritare 
fa�ă de destinul lor comun și individual, fa�ă de 
zidirea, supra/vie�uirea, persecu�iile. Abia după 
schimbările politice din 1989, subiectul a 
devenit deschis. 

Profesorul din Iași Leonte Ivanov face un 
efort în acest volum îndreptat spre în�elegerea, 
prin explica�ii și imagini, documente și 
„povești”, sau măcar pentru a vedea proiec�iile 
pământești ale destinului comunită�ilor de 
credincioși ortodocși de rit vechi. Asimilarea 
bogatului material faptic, factologic, 
documentar și bibliografic, descoperit de 
cercetătorul ieșean în lucrări și locuri de 
păstrare (depozitare) în toate coordonatele sale, 
îi permite autorului, scriitor cu un stil 
recognoscibil, să prezinte faptele într-un mod 
curgător, apropiat de cel al nara�iunii literare, 
fără a atenta la autenticitatea documentară, și să 
anime prin titluri incitante și să „lege” între ele 
evenimente și documente. Așa se pot urmări 
fluxurile istoriei unor state și comunită�i, prin 
idei și curente culturale ce i-au dominat 
conducătorii și potenta�ii, deciden�ii, precum și 
fiin�a umană în individualitatea ei. 

Prin cartea În căutarea tărîmului izbăvitor..., 
membrii Comunită�ii credincioșilor ortodocși de 
rit vechi din România, specialiști din diverse 
domenii și oameni în formare au un obiect de 
pre�, de oferit și de păstrat totodată, prin 
temă, con�inut și importan�ă. �
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Dacă în numărul trecut al 
publica�iei „Zorile” am 

relatat despre 
evenimentele din decembrie 2022 

de la Iași, cu precădere despre 
prima sec�iune, de comemorare a 
doi foști conferen�iari universitari 
doctori, și anume: Ilie Danilov și 
Mihail Marinescu, în acest număr 

redăm alocu�iunile a două 
personalită�i ale intelectualită�ii 
ieșene, prof. univ. dr. Antonio 

Patraș, de la Universitatea „A.I. 
Cuza” din Iași, și redactorul-șef al 

revistei „Convorbiri literare”, 
istoricul Mircea Platon, alocu�iuni 
rostite în cea de-a doua sec�iune a 

evenimentului cultural din „dulcele 
târg”, consacrată lansării căr�ii „În 
căutarea tărîmului izbăvitor. Schi�e 
pentru o istorie a rușilor lipoveni 

din România. 
Mai exact, este vorba despre un 
prim volum, de 605 pagini, al 

lucrării profesorului universitar 
doctor Leonte Ivanov, tipărit la 
sfârșitul anului 2022 la editurile 

„C.R.L.R.” din București și 
„Doxologia” din Iași, cu sprijinul 
financiar al Comunită�ii Rușilor 

Lipoveni din România (CRLR). În 
lucrare, autorul ne oferă amănunte 

despre modul în care a apărut 
etnonimul „lipovean”, precum și 

despre așezarea rușilor staroveri în 
Bucovina, Moldova și �ara 

Românească, prezentându-ne și un 
scurt istoric al fiecărei comunită�i 

ortodoxe de rit vechi și al 
așezămintelor monahale ctitorite de 

rușii lipoveni.  
Un al doilea volum al căr�ii ar 

urma să fie consacrat Dobrogei. 
 

Frumoasă ispravă cărturărească! 
 
 Prof. univ. dr. Antonio 

Patraș: „Sunt foarte onorat să fiu 
alături de dumneavoastră în 
această zi cu totul specială. L-am 
cunoscut personal pe profesorul 
din Iași Ilie Danilov și tot ce s-a 
spus astăzi m-a emo�ionat profund.  

Dar sunt și bucuros, pe de altă 
parte, pentru că astăzi celebrăm și 
activitatea excep�ională a colegului 
nostru, profesorul universitar 
doctor Leonte Ivanov, o activitate 
pe care o urmăresc de ani buni. Și, 
întotdeauna, Leonte Ivanov m-a 
surprins cu capacitatea sa de a 
găsi în trecut, în istorie, lucruri cu 

totul surprinzătoare.  
Lucrările sale le cunoaște�i 

foarte bine, sunt lucrări de critică 
și de istorie literară, foarte 
consistente. Dar Leonte Ivanov este 
și un traducător foarte mare, unul 
dintre cei mai mari traducători pe 
care îi avem astăzi din limba rusă.  

Schi#e pentru o istorie a 
rușilor lipoveni din România este 
o carte fundamentală spun eu, nu 
doar pentru Comunitatea 
dumneavoastră, ci și pentru cultura 
română. Este o carte în care 
documentul și capacitatea 
autorului de a-l însufle�i sunt 
admirabile. O carte în care 
identitatea comunită�ii este 
reconstituită de la origini, de la 
etimologii, de exemplu: de unde 
vine cuvântul „lipovean” și până 
la o foarte acribioasă reconstituire 
a istoriei fiecărui așezământ de 
cult și a fiecărei localită�i din 
Moldova, 0ara Românească și 
Bucovina, în care trăiesc etnicii 
staroveri.  

Mi-au plăcut foarte multe în 
acest volum, fiind o carte extrem de 
consistentă, substan�ială, atât ca 
informa�ie, cât și prin capacitatea 
autorului de a găsi analogii cu 
ceea ce s-a întâmplat în spa�iul 
culturii noastre. Este o carte despre 

condi�ia umană în general. Pe 
nedrept, comunitatea a fost 
considerată a fi una de schismatici, 
iar Leonte Ivanov spune foarte clar 
în lucrarea sa că schismaticii au 
fost cei care au modificat dogmele. 
Practic, atașamentul fa�ă de 
credin�a veche i-a determinat pe 
rușii lipoveni să fie niște oameni de 
omenie, dar și să transmită 
celorlal�i, altor comunită�i un 
mesaj de toleran�ă și de în�elegere, 
de în�elepciune, pentru că toleran�a 
nu este posibilă fără atașamentul 
fa�ă de propriul set coerent de 
credin�e, fa�ă de comunitate. Într-o 
lume globală, globalizată, 
păstrarea vechii credin�e nu este 
expresia unui conservatorism 
găunos, ci, dimpotrivă, este 
expresia unei modalită�i de a găsi o 
cale de dialog cu lumea și 
comunitatea, în genere. 

Reconstituirile lui Leonte 
Ivanov în această carte sunt 
extraordinare pentru că ilustrează 
toată povestea rușilor lipoveni, de 
la plecarea lor din patria-mamă. 
Este povestea omului exilat pe 
pământ.  

Titlul căr�ii este unul foarte 
sugestiv, metaforic – În căutarea 
tărîmului izbăvitor. Unde este 
acest tărâm? Nu este în lumea 
aceasta, clar, ci în lumea de 
dincolo!  

Tot ce au pă�it strămoșii rușilor 
lipoveni din partea comunită�ii din 
care s-au desprins trebuie să ne 
atragă aten�ia tuturor. Imperialismul 
rusesc este cel care a făcut atât de 
mult rău. Motivele sunt în primul 
rând politice. Ei nu și-au găsit loc 
în patria-mamă și, totuși, peste ani, 
au sperat mereu să se reîntoarcă. 

Au găsit o patrie adoptivă aici, în 
Moldova, Bucovina, 0ara 
Românească, Leonte Ivanov 
subliniind mereu toleran�a 
românilor, în general, cu ceilal�i și 
cu propria comunitate.  

Reconstituirile sunt 
surprinzătoare, sunt palpitante. 
Este o carte senza�ională din toate 
punctele de vedere. Am citit-o și ca 
pe un roman al condi�iei umane, o 
poveste a condi�iei omului 
rătăcitor pe pământ. 

Prima parte, în care sunt 
reconstituite istoriile localită�ilor 
din România unde s-au stabilit 
rușii lipoveni, atestă faptul că 
domnitorii, în primul rând 
fanario�ii, au fost foarte 
îngăduitori și au acceptat ca 
această comunitate să se 
stabilească aici. Leonte Ivanov 
sanc�ionează prejudecata 
înrădăcinată în istoriografia 
oficială, arătând cât de toleran�i și 
cât de moderni în reforme au fost 
atât fanario�ii, cât și domnitorii 
autohtoni.  

După întemeierea acestor prime 
așezări, Leonte reconstituie 
povestea constituirii unui cler care 
să gestioneze moștenirea 
patrimonială, comunitatea și 
existen�a ei religioasă. Povestea 
găsirii unui mitropolit mi s-a părut 
un roman senza�ional, cu intrigă de 
„police”, despre cei doi călugări 
care pleacă de la Fântâna Albă în 
căutarea unui arhiereu. Aventurile 
prin care trec în periplul lor, întâi 
la Constantinopol, ajuta�i fiind de 
Czajkowski, un emigrant polonez 
cunoscut sub numele de Sadyk-
Pasha, apoi în Siria, Liban ori 
Egipt, toate acestea sunt 
reconstituite minu�ios de către prof. 
univ. dr. Leonte Ivanov, cu un talent 
narativ, ca noi să avem prilejul de 
a cunoaște toată această poveste 
palpitantă despre întemeierea unei 
ierarhii. Ce s-a acceptat mai greu 
la noi a fost ca rușii lipoveni să 
aibă un cler al lor, diferit fa�ă de 
cel al Bisericii Ortodoxe Române. 
Este admirabil că BOR a acceptat 
până la urmă acest lucru. În 
general, comunitatea noastră și-a 
dat seama că rușii lipoveni vor   
să-și păstreze propria credin�ă, că 
nu recurg la prozelitism, ceea ce-i 
deosebește de sectarismul 
celorlal�i, al cultelor desprinse din 
trunchiul credin�ei 
tradi�ionale.  

CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS!



De la stânga la dreapta: Valeriu Ivanov, Marina Vraciu, Leonte Ivanov,  
Silviu Feodor,  Mircea Platon și Antonio Patraș
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Din toate punctele de vedere, 

spun eu că exemplul rușilor 
lipoveni este plin de învă�ăminte și 
pentru noi, românii, și pentru to�i 
ceilal�i. A�i păstrat credin�a veche! 
A fi atașat fa�ă de trecut nu este o 
iner�ie spirituală sau de 
conservatorism ruginit, ci o formă 
de adaptare mult mai în�eleaptă la 
lume și la via�ă, pentru că, fără 
păstrarea acestor fundamente ale 
credin�ei, ale tradi�iei și 
obiceiurilor, existen�a omului 
contemporan este una precară, o 
existen�ă fără valori.  

În carte, ve�i găsi foarte multe 
informa�ii despre fiecare 
așezământ de cult, dar și despre 
Fântâna Albă și despre orașele 
românești: Iași, Botoșani, Roman, 
informa�ii foarte detaliate, prin 
care autorul reconstituie istoria 
întemeierii acestor localită�i. 

M-au fascinat, de asemenea, 
câteva episoade în care Leonte 
Ivanov dă curs pasiunii sale pentru 
literatură și istorie în general. De 
exemplu, capitolul despre povestea 
unui negustor ieșean, Ermacov, din 
secta scape�ilor (autorul face 
deosebirea între scape�i, molocani, 
duhobori, subliniind că nu sunt tot 
una cu staroverii și face toate 
aceste distinc�ii în carte). Ermacov 
avea un magazin prosper în Iași și 
îi scrie lui Tolstoi că nu este de 
acord cu finalul celebrei nuvele 
Părintele Serghi. Leonte Ivanov 
descoperă această scrisoare în 
corpusul de coresponden�ă al 
edi�iei complete a operei lui Tolstoi 
și arată cum un ieșean a avut un 
schimb de scrisori cu marele 
Tolstoi, sugerându-i chiar că 
finalul nuvelei în cauză nu e tocmai 
adecvat. Este un prilej pentru 
Leonte Ivanov de a face un foarte 
sugestiv portret al personalită�ii lui 
Tolstoi, care și-a asumat propria-i 
viziune asupra credin�ei. Sunt 
pagini eseistice despre Tolstoi, 
despre dialogul cu acest personaj 
obscur ieșean, precum și despre 
Brăila, cu Pisc și Comorovca, 
despre Botoșani, Hârlău – despre 
toate aceste localită�i unde rușii 
lipoveni au întemeiat lăcașuri de 
cult, au construit și edificii publice, 
s-au integrat în comunitatea 
românească, în primul rând prin 
muncă, seriozitate. Scriitori ca 
Nicolae Iorga sau Mihail 
Sadoveanu ne-au oferit mărturii 
elocvente în acest sens, mărturii pe 

care Leonte Ivanov le-a subliniat în 
cartea domniei sale. 

Chiar dacă multe lucruri le ști�i 
deja, vă recomand să citi�i cartea 
lui Leonte Ivanov, un cercetător 
care a stat mult în arhive, a 
reconstituit, a tradus o mul�ime de 
documente și de scrisori. Este o 
carte admirabilă, care se citește cu 
interes nu doar pentru informa�ii, 
ci și pentru capacitatea autorului 
de a construi un scenariu în care 
această informa�ie este oferită  
într-un mod cât se poate de plăcut 
și seducător, Leonte Ivanov având 
și talent de scriitor și nu doar de 
cercetător. Nu este arid, cum sunt 
mul�i arhiviști, este un istoric 
literar cu pasiunea cuvântului și 
asta reiese din fiecare pagină pe 
care o scrie. 

Îl felicit pe autor pentru 
frumoasa ispravă cărturărească!”. 

 
În SchiAele... profesorului Ivanov, 

avem de a face cu Exodul! 
 
 Mircea Platon - redactor-șef 

al revistei „Convorbiri literare”: 
„Cred că după prima parte a 
manifestărilor de astăzi, cele de 
comemorare a unor personalită�i, 
nu mai este nevoie să argumentăm 
ce reprezintă, de fapt, cinstirea 
înaintașilor și nici ce înseamnă 
porunca a cincea, care spune: „Să 
cinstești pe tatăl tău și pe mama 
ta”. Cinstirea înaintașilor stă la 
temelia comunită�ii rușilor lipoveni 
din România și a istoriei lor.  

Trăim într-o epocă în care 
suntem înconjura�i de oameni care 
cred că lumea s-a născut cu ei și 
suntem împinși să trăim în propriul 
orizont temporar, fără a ști ce ne-a 
precedat, fără a ști foarte bine de 
unde venim. Tocmai prin prisma 
poruncii a cincea, mie mi se pare o 
formă de ateism această închidere 
în contemporaneitate, această 
încercare de a fi tot timpul modern, 
doar în pas cu vremea ta. Este și 
ceea ce a stat până la urmă la baza 
acestei traume istorice, pe care au 
dus-o cu mare demnitate cei din 
comunitatea rușilor lipoveni. Așa 
cum am cunoscut-o noi, această 
comunitate s-a născut în urma unei 
încercări de modernizare impusă 
printr-o politică de stat foarte 
viguroasă, de a reduce la o 
anumită unitate, de a face să 
mărșăluiască anumite elemente ale 
statului cu anumite elemente ale 

Bisericii. Petrecută în Rusia la 
mijlocul secolului al XVII-lea, ea 
nu a fost, de altminteri, inventată 
în Rusia. S-a întâmplat și în 
Războiul de 30 de ani, de exemplu, 
Tratatul de la Westfalia din istoria 
Europei. Sunt încercări de a 
moderniza politica statului. 

Statornicia de care a dat 
dovadă comunitatea rușilor 
staroveri fa�ă de vechea credin�ă, 
așa cum este explicată foarte 
detaliat, minu�ios și statornic de 
către Leonte Ivanov, este într-adevăr 
unică și ne aduce aminte de ceea 
ce s-a întâmplat în Anglia ca 
urmare a reformei lui Henric al 
VIII-lea, când avem o majoritate 
care nu în�elege ce este greșit, 
pentru că, brusc, vine un alt ordin 
de sus. Deci, nu este vorba despre 
o reac�ie sectară, așa cum 
precizează foarte bine Leonte 
Ivanov, ci despre statornicie în 
credin�ă.  

Cu câ�iva ani în urmă, am 
lansat volumul I din Istoria... lui 
Melnikov, în traducerea lui Leonte 
Ivanov, o carte foarte dureroasă, 
brută, pentru mine aceea 
reprezintă Facerea. În Schi#ele... 
profesorului Ivanov, avem de a face 
cu Exodul. Vedem ce se întâmplă 
după cruzimile și momentele destul 
de dureroase petrecute în Rusia, 
din a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea și până în prima jumătate 
a secolului al XVIII-lea. Vedem 
această comunitate de ruși care 
încearcă să își găsească un tărâm 
al izbăvirii, un loc unde să-și poată 
lucra în liniște mântuirea, unde să 
fie lăsa�i în pace.  

Noi suntem obișnui�i în ziua de 
astăzi cu fenomenul migra�iei în 
masă, care, de obicei, este legat de 

fenomenul multiculturalismului, al 
toleran�ei și al valorilor impuse de 
toleran�ă și, de obicei, ai de a face 
cu o relativizare generală. O 
migra�ie, o imigra�ie este de succes 
dacă, în cele din urmă, două 
comunită�i se contopesc, care mai 
cred doar în toleran�ă. 

În cazul „Schi�elor” lui Leonte 
Ivanov, ni se arată, sugerează, ni se 
povestește cum migra�ia rușilor 
lipoveni în �ările române a fost 
încununată de succes, avem de a 
face cu întâlnirea dintre două 
comunită�i care, ambele, credeau 
în ceva.  

Este o comunitate care și-a 
purtat trauma istorică cu 
demnitate, fără mari jelanii, 
reclama�ii, fără a încerca să 
impună cuiva interesele sau 
nara�iunea. Din cauza acestei 
liniști, de foarte multe ori, Vodă 
sau Biserica Oficială din Moldova 
se trezeau și se întrebau: «Ce fac ei 
acolo? Ia să-i mai chemăm la un 
interogatoriu!». Descopereau că 
aceștia nu făceau nimic rău și, 
astfel, se potoleau lucrurile. 
Convie�uirea a mers în baza 
acestor sondări periodice, bazată 
pe existen�a unui sistem de credin�e 
foarte ferme. 

Schi#e pentru o istorie... – mai 
bine autorul ar fi spus schije, care 
vin înspre tine din mai multe 
direc�ii, cu foarte multe informa�ii, 
foarte multe deschideri către 
istoria politică, religioasă, 
economică, socială, nu doar a 
Rusiei și a rușilor lipoveni, ci și a 
�ărilor române și a românilor. Este 
și o carte de istorie a politicilor de 
stat referitoare la minorită�i, dar și 
o carte de istorie literară. 
Se fac distinc�ii de 

Leonte Ivanov și Mircea Platon
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Anca LIBIDOV 
 

În anul 1980, Papa Ioan Paul al II-lea îi declara pe Sfin�ii 
Chiril și Metodie „Patronii Europei”, ziua lor de prăznuire 
fiind fixată, după calendarul catolic, și serbată cu mare fast 

în 14 februarie. 
„Apostolii slavilor”, așa cum sunt ei cunoscu�i în lumea 

ortodoxă, au ziua principală de sărbătorire împreună în 11 mai, 
după calendarul îndreptat, și 24 mai după calendarul iulian. Însă 
Biserica Ortodoxă, în general, implicit Biserica Ortodoxă de Rit 
Vechi, prăznuiește și individual cei doi fra�i sfin�i, la datele lor de 
trecere la Domnul: 14 februarie (27 februarie) Sf. Chiril, 
învă�ătorul slavilor, și 6 aprilie (19 aprilie) Sf. Metodie de 
Moravia.  

Canonizarea celor doi fra�i tesaloniceni, prin recunoașterea 
„întocmai cu Apostolii”, a venit ca o încununare a lucrării lor 
misionare, a propovăduirii credin�ei ortodoxe în mijlocul 
popoarelor slave din centrul Europei, în secolul al IX-lea. Pe 
seama vie�ii lor s-a cercetat și s-a scris foarte mult, uneori detaliile 
fiind neconforme din cauza multor legende apărute de-a lungul 
veacurilor, fie cu privire la originile lor, la familie, studii, călătorii 
misionare, activitate sau chiar sistemul de scriere inventat.  

 Moravia Mare 

Legătura celor doi învă�a�i cu lumea slavă, în special cu 
teritoriile Moraviei Mari, prinde contur în anul 862, când 

Împăratul bizantin Mihail al III-lea primește o scrisoare din partea 
Prin�ului Rastislav, cu rugămintea de a-i trimite un reprezentant 
care să ajute „să ne deslușească credin�a pe graiul nostru”1.  

Marea Moravie a fost primul stat slav de importan�ă majoră în 
Europa Centrală a secolului al IX-lea, fiind întemeiat de strămoșii 
cehilor și slovacilor pe râul Moravia. A existat pu�in peste 50 de 
ani, iar cea mai mare extindere teritorială a cunoscut-o sub prin�ul 
Svatopluk I (870-894). Cuprindea regiuni din Cehia de azi, 
Polonia, Slovacia, o mare parte din Pannonia (Ungaria modernă) 
și o parte din regiunea istorică a Sileziei. Este considerat a fi 
primul stat slav care influen�ează dezvoltarea culturală a întregii 
regiuni, cunoscând o importantă schimbare în perioada lui 
Rastislav (846-870), prin crearea primului alfabet slav și 
configurarea limbii slave scrise, ca limbă oficială de cult, mai apoi 
limbă de cancelarie și de coresponden�ă.  

Ini�ial, teritoriul acestui stat a fost evanghelizat de 

Alfabetul chirilic și limbaAlfabetul chirilic și limba  
slavonă bisericească – slavonă bisericească –   

elemente de unitate creştinelemente de unitate creştin  
ortodoxă în lumea slavăortodoxă în lumea slavă

SfinAii Chiril și Metodie, luminătorii și învăAătorii popoarelor slave 
(Sursa: pravila.ro, azbyka.ru)



sociologie religioasă, diferen�ieri dogmatice, foarte bine venite. 
Sper să fie tradusă cartea în limba rusă, precum și în limba engleză, să intre 

în circuitul interna�ional. Sunt mul�i interesa�i de o astfel de literatură 
istoriografică și cei de dincolo nu cunosc toate aceste nuan�e, cu care dl 
profesor Leonte Ivanov jonglează foarte comod, pentru că le cunoaște în 
profunzime. Este o carte foarte fermă, scrisă pe un ton cumpătat. Polemicile 
sunt prezente acolo, dar sunt mute, foarte cumpănit formulate. Nu există nimic 
contondent, deși autorul are grijă tot timpul să restabilească realitatea, 
adevărul și nu lasă nimic nedoborât dacă ceva este fals. Din punct de vedere al 
diploma�iei culturale, este o carte cu care CRLR face foarte bine că iese înainte. 
Sper că acest proiect de restituire a istoriei să continue și cu alte lucrări.  

În carte, se desprinde un alt subiect foarte important, istoria rușilor lipoveni 
la începuturile instaurării comunismului în România. Ar fi interesant ca această 
temă să apară într-o lucrare separată. Un popor atât de dedicat culturii 
pământului și cultului liturgic nu putea să o ducă prea bine în România anilor 
1945-1960: vorbim despre exproprieri for�ate, despre includeri cu de-a sila în 
CAP-uri, despre închiderea unor mănăstiri. Ar fi binevenită o carte pe această 
temă, care să reconstituie o altă dimensiune a istoriei, și ar completa și partea 
dureroasă, cea de Facere, despre care vorbeam. Ar fi o reîntâlnire a formei 
abuzive a modernită�ii și a modernizării și ar distruge în sânul cititorilor români 
arbitrara asimilare a rușilor de orice fel cu comunismul în general.  

În căutarea tărîmului izbăvitor. Schi#e pentru o istorie a rușilor lipoveni 
din România face parte din tipul de lucrări istoriografice care se scriu cu 
detașare, deși se simte atașamentul autorului fa�ă de temă, de comunitate – fără 
de care poate nu ar fi avut darea și for�a necesară pentru a merge pe nevoile 
istoriei acestui grup etnic.  

Este o lucrare scrisă în spirit știin�ific, obiectiv. Profesorul Leonte Ivanov 
este un om care și-a dedicat via�a acestui subiect, din ra�iuni particulare. Nu 
este o lucrare partizană. 

Îl felicit pe autor pentru tot ceea ce a făcut în acești ani și aștept să citesc 
următorul volum”. 

*** 
Dacă nu a�i citit încă lucrarea extrem de valoroasă prin con�inut În căutarea 

tărîmului izbăvitor. Schi�e pentru o istorie a rușilor lipoveni din România a 
profesorului Leonte Ivanov, o carte de referin�ă prin informa�iile oferite privind 
fenomenul starover în România, scrisă cu un respect absolut fa�ă de adevăr și 
fa�ă de Cuvânt, vă pute�i adresa secretariatului CRLR (tel.: 021 312 09 94 sau 
Email: office@crlr.ro) pentru achizi�ionarea acesteia. 

Sperăm că toate cuvintele remarcabile despre autor și carte din acest material 
vor reprezenta un îndemn spre lectură. Ve�i regăsi informa�ii poate știute, 
povestite din genera�ie în genera�ie, dar și foarte multe amănunte inedite, 
documente scoase la iveală de către autor din arhivele și bibliotecile din �ară și 
străinătate. Apoi, vom aștepta împreună, cu mare interes, apari�ia volumului II, 
despre staroverii din Dobrogea.  

Referindu-ne la Schi�ele profesorului Leonte Ivanov, ne vin în minte versurile 
argheziene din Ex libris, care se potrivesc întocmai și acestei lucrări cu 
informa�ii pre�ioase: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!/ Încet gândită, 
gingaş cumpănită”. 

 
S.M.
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misionari franci și bizantini, la început de secol 
VIII, limba latină fiind cea uzitată în cadrul 
serviciilor religioase, în egală măsură cu limba 
greacă. De altfel, în majoritatea teritoriilor 
creștinate se manifesta așa-zisa doctrină a 
„trilingvismului”, care sus�inea, eronat evident, 
că doar în cele trei limbi sfinte se poate oficia 
cultul divin: greacă, latină și ebraică. E lesne de 
în�eles că, odată cu noua religie creștină, slavii 
și-au manifestat principala dorin�ă cu privire la 
săvârșirea slujbelor religioase în limba maternă. 
Astfel, în contextul în care și conducerea 
politică a Moraviei Mari voia să se emancipeze 
și să iasă de sub influen�a, tot mai sufocantă, a 
clerului german, Rastislav va porni la un drum 
anevoios, urmărind, ca finalitate, configurarea 
unei episcopii independente de Bavaria.   

Răspunsul împăratului bizantin la scrisoarea 
din 862 va veni după consultarea cu Patriarhul 
Constantinopolului, Fotie I, întrucât se dorea de 
mult timp această oportunitate de extindere a 
influen�ei bizantine în teritoriile slave. Acesta 
din urmă propune ca în expedi�ia misionară din 
Moravia să plece Constantin (fostul său student 
de la Universitate, devenit profesor de filozofie 
în aceeași institu�ie de prestigiu) și fratele său 
Metodie (figură importantă în politica și 
administra�ia bizantină, stare� de mănăstire). 

 Două lumânări orientale în Occident 

Despre cei doi învă�a�i, Chiril și Metodie, 
se știe că erau fra�i, născu�i la începutul 

secolului al IX-lea și crescu�i în Tesalonicul 
bizantin, în mijlocul unei familii cu un statut 
social important. Mama era de origine slavă și 
se numea Maria, iar tatăl Leo ocupa o func�ie 
importantă în administra�ia imperiului, fiind 
guvernatorul unei theme2.  

Conform Vita Cyrilli („Via�a lui Chiril”)3, 

Constantin a fost cel mai mic dintre cei șapte 
fra�i ai săi, sus�inut, după moartea prematură a 
tatălui său, de către unchiul cu rang de ministru 
în conducerea Imperiului Bizantin, educat și 
instruit la Universitatea din Constantinopol, 
hirotonit preot, iar cu pu�in timp înainte de 
moartea sa din 869 călugărit sub numele de 
Chiril. 

Metodie, cu numele de botez Mihail, s-a 
călugărit de timpuriu într-o mănăstire de pe 
Muntele Olimp din Misia (azi pe teritoriul 
Turciei), unde a fost uns diacon, și, alături de 
fratele său mai mic, a fost luat sub același 
protectorat al unchiului, beneficiind de un 
program educa�ional în cadrul Universită�ii 
Magnaura4.  

Datorită nivelului de pregătire academică, 
însă mai ales potrivit virtu�ilor arătate, Curtea 
imperială bizantină hotărăște să îi trimită pe cei 
doi fra�i tesaloniceni în Moravia, Chiril, ajuns 
între timp directorul Cancelariei patriarhale, 
primind sarcina de a crea un alfabet slav și o 
limbă literară slavă. Deşi au acceptat cu gândul 
că va fi o misiune la fel ca şi celelalte din 
Orient, călătoria în Occident a însemnat drumul 
vieţii lor. Ajunşi în mijlocul unui popor vorbitor 
al dialectelor slave şi împăr�it între cultura 
germanică şi răsăritul ortodox, cei doi misionari 
s-au văzut nevoiţi a căuta un mijloc de 
comunicare, dar şi de unitate a poporului slav. 

 Alfabetul glagolitic 

După mărturisirea ambilor fra�i, celor doi 
li s-a descoperit de către Dumnezeu, în 

urma rugăciunilor stăruitoare, alfabetul slav, 
după care Chiril a compus semnele grafice 
(literele) și a început să traducă Evanghelia: „La 
început a fost Cuvântul…”.  Alfabetul creat de 
Chiril s-a numit „glagolitic”, cuvânt ce provine 
din slavonescul glagol – cuvânt, fiind inspirat 
dintr-o variantă a alfabetului grecesc de 
odinioară și capabil să exprime toate sunetele 
limbii slavone. Această mărturie simplă 
marchează istorica inventare a scrierii slave, 
eveniment care i-a plasat pe slavi între na�iunile 
civilizate și a creat temeiul dezvoltării culturii 
lor. 

Cei doi fra�i, alături de ucenicii lor, au reușit, 
într-un timp extrem de scurt, să traducă în limba 

slavă veche (paleoslavă) rânduiala Utreniei, 
Ceasurilor, Sfintei Liturghii, Vecerniei, 
Pavecerni�ei, precum și a anumitor Sfinte Taine. 

La doi ani după utilizarea acestui sistem de 
scriere, implicit a limbii slave vechi, în cadrul 
Academiei Moraviei și în documentele 
religioase și administrative, Papa Nicolae I al 
Romei (858-867) a interzis, în anul 865, 
utilizarea acestora în favoarea limbii latine, pe 
întreg cuprinsul acestui stat, creștinat cu doar un 
secol înainte. Prin această hotărâre, Papa 
încerca, de fapt, blocarea expansiunii influen�ei 
bizantine asupra slavilor, invocând, practic, 
doctrina falsă a trilingvismului. În scurt timp, 
scaunul pontifical rămâne vacant prin moartea 
lui Nicolae I, iar urmașul său, Adrian al II-lea, 
se va dovedi un sus�inător al acestei manifestări 
culturale, aflate în plin avânt în lumea slavă, 
forma literară a limbii constituindu-se într-un 
important element de unitate creștină. Noul 
Papă invită cei doi fra�i misionari la Roma și 
oferă binecuvântarea sa căr�ilor de cult traduse 
în limba slavilor. 

Din păcate, această bucurie este umbrită de 
moartea timpurie a lui Chiril, la 42 de ani, fiind 
înmormântat în biserica „Sfântul Clement” din 
Roma și cinstit, la scurt timp, ca sfânt. 

Metodie primește ungerea întru „episcop 
pentru toate �ările slave”5 și, cu toate greută�ile 
pe care le-a întâmpinat din partea clericilor 
germani, continuă istovitoarea muncă de 
traducere din limba greacă a căr�ilor sacre 
pentru slavii de pe teritoriile Moraviei. După 
moartea sa, survenită în anul 885, Papa Ștefan al 
V-lea a respins utilizarea limbii slave în 
bisericile din Marea Moravie, reintroducând 
limba latină. În anul următor, au fost expulza�i 
ucenicii celor doi misionari savan�i, printre ei 
aflându-se Clement din Ohrid și Naum.   

 Alfabetul chirilic  

Deși în anul 885, după moartea celor doi 
Sfin�i, lucrarea lor misionară părea a fi 

un succes modest după o via�ă plină de muncă 
intensă, de obstacole și de lipsuri, planul lui 
Dumnezeu era cu totul altul: „gândurile Mele 
nu sunt ca gândurile voastre și căile Mele ca ale 
voastre, zice Domnul. Cât de departe sunt 
cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile 
Mele de căile voastre și cugetele Mele de 
cugetele voastre” (Isaia 55, 8-9). 

Forma alfabetului slav a fost 

Sfântul Rastislav, PrinAul Moraviei Mari 
(Sursa: wikipedia.org)

Marea Moravie în secolul IX (Sursa: hmn.wiki)

Primirea la Roma a celor doi fraAi misionari, Chiril și 
Metodie (Sursa: wikipedia.org)
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definitivată în Bulgaria, mai târziu, de către 
Constantin, Episcopul Preslavului, un ucenic al 
Sfin�ilor Chiril și Metodie, alături de Gorazd, 
Clement și Naum. Această formă finală a primit 
denumirea de alfabet chirilic, drept omagiu adus 
Sfântului Chiril.  

Activitatea lor a fost continuată, printre al�ii, 
de Sfântul Vladimir, creștinătorul 
rușilor (988). Cu trecerea timpului, Dumnezeu a 
binecuvântat și a făcut extrem de rodnică 
lucrarea Sfin�ilor Chiril și Metodie, astfel încât, 
în prezent, 435 de milioane de oameni vorbesc 
limbi de origine slavă și au acces la o traducere 
a Bibliei, folosindu-se de alfabetul chirilic.  

Datorită eforturilor Sfin�ilor Chiril și 
Metodie, lumea slavă a dobândit un alfabet și a 
putut să facă trecerea de la cuvântul vorbit la cel 
scris. Ei au creat pentru slavi o limbă cultă prin 
care aceștia să poată exprima concepte profunde 
și subtile. Datorită personalită�ii puternice, 
datorită realizărilor pe plan religios și cultural, 
precum și datorită memoriei colective în care au 
rămas adânc întipări�i, Chiril și Metodie au fost 
recunoscu�i și cinsti�i drept sfin�i încă de la 
moarte. Până astăzi, cultul lor a rămas viu, în 
special în rândul popoarelor cu origini slave, 
care le aduc cinstirea și omagiul cuvenit.  

 Limba slavonă bisericească –  
incursiune prin istorie 

După interzicerea limbii slave vechi în 
oficierea cultului religios, în 886 a fost 

interzisă și șederea ucenicilor celor doi 
diploma�i Chiril și Metodie pe teritoriile 
Moraviei Mari. Astfel că, exila�ii s-au văzut 
nevoi�i să se îndrepte spre Imperiul Bulgar, unde 
au dus cu ei limbajul literar în scriere 
glagolitică, aici găsind un loc prielnic pentru 
desfășurarea activită�ii lor de traducere și de 
misionarism creștin. Sprijin au aflat la Boris I 
(828-907), conducătorul Primului �arat Bulgar, 
botezat în anul 864 cu numele Mihail.  

Începând cu anul 865, când se consideră 
adoptarea, în mod oficial, a creștinismului pe 
teritoriul Bulgariei, slujbele bisericești se vor 
oficia în limba greacă, clericii fiind, cu 
precădere, misionari bizantini. Sosirea 
ucenicilor lui Chiril și Metodiu s-a dovedit un 
bun prilej pentru Boris I de a-și întări 
independen�a statală fa�ă de puternica influen�ă 
manifestată de Imperiul Bizantin. Astfel, se 
înfiin�ează cele două școli de litere de la Preslav 
și Ohrida (azi în Rep. Macedonia), devenite 
mari centre culturale, conduse de învă�a�ii 
Clement și Naum (ambii cinsti�i azi drept sfin�i), 
unde s-a predat teologia în limba slavă veche, în 
primii ani func�ionând după alfabetul glagolitic. 

În timp, alfabetul chirilic dezvoltat la Preslav 

l-a înlocuit pe cel anterior, iar prin răspândirea 
limbajului literar în serviciul divin din bisericile 
locale a dus, implicit, la preluarea lui în cadrul 
cancelariilor ecleziastice și administrative. Pe 
fondul interac�iunii cu variatele dialecte slave, 
în special cu cele vorbite în partea de S-V a 
Bulgariei de azi și în teritoriul Macedoniei, 
limbajul a căpătat, ușor-ușor, o nouă formă 
literară, cunoscută sub denumirea de „slava 
veche bisericească”. Aceasta a cunoscut rapid o 
largă răspândire și în alte teritorii europene: 
Croa�ia, Serbia, Boemia, Polonia Mică, 
Principatele din Rusia Kieveană. După secolul 
al XI-lea, vechea slavă bisericească se 
diversifică în variante regionale/teritoriale, 
cunoscute colectiv sub numele de „limba 
slavonă” sau „slavona bisericească”.  

Acest sistem lingvistic, artificial creat pentru 
popoarele slave în scopul traducerii textelor 
sacre din limba greacă, a fost utilizat mai apoi 
ca formă literară la întocmirea normelor 
juridice, textelor de învă�ătură, vie�ilor sfin�ilor, 
la scrierea letopise�elor, în literatura de 
coresponden�ă, în jurnale de călătorie, etc. 

Sub influen�a Patriarhului Eftimie de 
Târnovo6, o figură autoritară a lumii creștine în 
vremea sa, s-a lucrat la îndreptarea textelor 
religioase traduse din limba greacă, s-au 
reglementat normele ortografice ale limbii 
slavone prin centralizarea și unificarea 
varia�iilor de redac�ie, încercându-se limitarea 
diferen�elor lingvistice regionale. Momentul 
este unul de referin�ă, întrucât, după rectificarea 
izvodului bulgar, și cel sârb trece printr-o 
reformă la început de secol XV, sub directa 
oblăduire a diplomatului, pedagogului și 
scriitorului Constantin Filosoful. În egală 
măsură, activitatea de revizuire este valabilă și 
pentru izvodul rusesc, Mitropolitul Kiprian al 
Moscovei (1330-1406), un mare în�elept și 
erudit al timpului său, ocupându-se îndeaproape 
de reglementarea, nu doar a greșelilor din 
textele biblice, ci și a slujbelor religioase și a 

vie�ii monahale. Grigorie �amblac (1365-1420), 
Mitropolitul Kievului, orator bisericesc, scriitor 
și diplomat, nepot de frate al Mitropolitului 
Kiprian al Moscovei, s-a preocupat de 
îndreptarea căr�ilor în izvod ucrainean. Se pare 
că acești erudi�i și învă�a�i ai Evului Mediu 
aveau în comun originea bulgară și formarea în 
Școala Literară de la Târnovo7.  

În secolul XVI, un nou val al reformelor 
lingvistice asupra căr�ilor sacre se orientează 
după analiza gramaticală asupra textelor prin 
confruntarea cu originalele din limba greacă. 
Maxim Grecul8 a jucat un rol foarte important în 
configurarea unei gramatici a limbii slavone, un 
repertoriu care să normeze redarea cât mai 
fidelă a textelor originale grecești.  

Odată cu dezvoltarea tiparului, s-a sim�it 
nevoia acută a unui standard în codificarea 
normelor lingvistice, mai abitir, copiștii 
ortodocși considerând că limba slavonă este 
analogul limbii latine printre popoarele slave. 
Astfel, la jumătatea secolului al XVII-lea, în 
Rusia medievală are loc o nouă reformă a 
căr�ilor, ini�iate de Patriarhul Iosif, însă fără 
rezultate notabile, ulterior sus�inute și impuse de 
Patriarhului Nikon9. Politica sa de impunere a 
noilor texte și practici religioase a generat 
rezisten�ă din partea clericilor și a poporului. 
Apărătorii, prin neacceptarea schimbărilor, au 
fost întemni�a�i, exila�i, executa�i. 

După alte îndreptări suferite în secolul 
XVIII, în prezent, limba slavonă bisericească a 
rămas doar o limbă liturgică, nemaifiind folosită 
ca limbă maternă. Este considerată limbă 
oficială în Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica 
Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Sârbă, 
Biserica Ortodoxă Belorusă și alte câteva. 

În România, limba slavonă este folosită ca 
limbă de oficiere a slujbelor religioase în 
Biserica Ortodoxă de Rit Vechi (orientarea de 
Fântâna Albă), precum și în cea de Rit Străvechi 
(orientarea de Novozâbkov). 
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cunoscută și sub denumirea de Universitatea din Sala 
Palatului Magnaura, își are originile în institu�ia de 
învă�ământ fondată în anul 425 de către Împăratul 
Theodosius II, cu 31 de catedre, unde discipolii erau foarte 
bine pregăti�i în drept, filosofie, medicină, geometrie, 
latină, greacă, etc. 

5 Sinaxar, luna mai apud pravila.ro. 
6 Eftimie, Patriarh de Târnovo (1320/1330-1402), 
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Lucrarea lexicografică 
DicAionar al graiului și 
folclorului lipovenilor 

din judeAul Suceava, satele 
Lipoveni/SocolinAi și comuna 
Manolea / Словарь говора и 
фольклор липован Сучавского 
уезда Румынии (села Липовень / 
Соколинцы и Маноля), pe care a 
elaborat-o cercetătoarea, lingvista 
și universitara Ludmila Moroșanu-
Demianova, constituie un prim 
dic�ionar de acest fel al graiurilor 
lipovenești din România. 

Dic�ionarul con�ine exclusiv 
elementele dialectale 
(dialectismele), adică cuvinte 
dialectale caracteristice pentru 
anumite zone ce prezintă diferen�e 
formale și semantice fa�ă de 
lexemele din limba rusă literară. 
Lucrarea con�ine atât vocabular 
dialectal ce intră în componen�a 
graiurilor rusești din masivul 
dialectal de bază, cât și vocabular 
local ce include inova�ii și 
împrumuturi din limbile vorbite în 
zonă – limba română, ucraineană 
și altele. 

Ca scop al activită�ii de 
lexicografiere, dic�ionarul poate fi 
considerat unul explicativ. 
Modalitatea de prezentare este cea 
directă. 

Dic�ionarul include 2016 
articole. Dintre acestea, 1038 de 
lexeme înregistrează 1087 de 
variante fonematice și 
accentologice, iar 196 exemplifică 
sensuri noi (neînregistrate în 
dic�ionarele și atlasele dialectale 
cu care s-a făcut verificarea), 
dezvoltate în perimetrul men�ionat, 
în general, prin contact cu 
vorbitorii altor limbi.  

Selec�ia cuvintelor s-a făcut în 
conformitate cu principiile 
formulate în lucrarea de referin�ă 
pentru orice studiu în domeniu, 
„Dic�ionarul graiurilor rusești” 
(«Словарь русских народных 
говоров»), �inându-se cont de 
diferitele diferen�e lexico-
dialectale:  

 dialectisme propriu-zise 
(cuvinte pentru care nu există 
rădăcini în limba literară, de ex., 
буслак, cf. аист, „barză”); 
cuvinte formate de la radicaluri 
comune, cu afixare specifică și 
sensuri dialectale specifice, de ex.: 
бураченя, cf. ботва свеклы, 
„frunze de sfeclă”; cuvinte cu 
aceleași rădăcini și sensuri ca în 

limba literară, dar cu afixare 
diferită, de ex. Богородичка cf. 
Богородица, „Măicu�a 
Domnului”; cuvinte care prezintă 
o formă fonetică diferită de cea 
specifică (akanie în altă silabă, 
accentuare diferită); 

 dialectisme semantice, adică 
lexeme care nu diferă formal de 
cele din limba literară și care au 
dezvoltat sensuri specifice stabile; 
de ex.: банты, „flori artificiale 
pentru coroni�ă”; 

 expresii frazeologice și 
sintagme dialectale, unită�i ce 
echivalează cu un lexem, de ex.: 
делать армату, „a face armata”. 

De asemenea, Dic�ionarul 
cuprinde și elemente dialectale ce 
conservă forme gramaticale 
diferite din limba literară. 

Fiecare articol de dic�ionar este 
structurat după cum urmează: 
unitatea lexicografică (cuvântul), 
sigle gramaticale și stilistice, 
explicarea sensului, material 
ilustrativ (exemple), confruntarea 
cu datele din dic�ionarele 
normative și regionale ale limbii 
ruse și, acolo unde este necesar, cu 
limbile ucraineană, română și 
belarusă. 

Lucrarea cuprinde o anexă de 
texte folclorice (povești, cântece, 
strigături/ceastușki, proverbe, 
zicători, ghicitori) culese de autor 
în satele Lipoveni și Manolea în 
perioada 2012-2013. 

Sursele dic�ionarului sunt 
reprezentate de înregistrări audio 
ale graiului lipovenesc, o formă a 
dialectului rus de sud cu elemente 
specifice vorbit în localită�ile 
men�ionate. Conform 
metodologiei specifice, 
informatorii au fost persoane de 
vârste și ocupa�ii diferite, iar 
materialul a fost cules prin 

observare directă, chestionar și 
interviu. 

Lucrarea se adresează 
lingviștilor profesioniști, cadrelor 
didactice din învă�ământul 
superior și mediu, cercetătorilor, 
doctoranzilor și studen�ilor, 
precum și istoricilor, etnografilor, 
specialiștilor în istorie locală și 
profesorilor de alte specialită�i.  

Această lucrare lexicografică 
reprezintă rezultatul a zece ani de 
eforturi de elaboare, după cum se 
poate constata din lista de 
publica�ii ale autoarei. Doamna 
conferen�iar universitar doctor (la 
Universitatea Umanistă 
Interna�ională din Odesa) Ludmila 
Moroșanu-Demianova este 
autoarea a peste 180 de lucrări de 
specialitate în domeniul 
lingvisticii (publicate în Ucraina, 
Rusia, Italia, Japonia, SUA, 
România, Belarus, Uzbekistan). 
Autoarea și-a consacrat toată 
cariera studierii dialectelor rusești 
din sudul Ucrainei și a publicat 55 
de lucrări (articole, dic�ionare, 
manuale) pe această temă. 

Dic�ionarul îl propunem spre 
publicare deoarece este o lucrare 
știin�ifică valoroasă, necesară și 
importantă pentru lingvistica rusă, 
dialectologia și sociolingvistica 
rusă și română, precum și un 
document al situa�iei lingvistice 
dintr-o zonă populată de la 
începuturi de către strămoșii 
actualilor ruși lipoveni. 

Pentru motivele men�ionate 
(valoarea știin�ifică, primatul, 
importan�a practică), considerăm 
important a semnala existen�a 
acestui dic�ionar, care poate 
constitui și un model pentru 
elaborarea unor lucrări de aceeași 
factură în cadrul unor eventuale 
anchete sociolingvistice, într-un 

efort organizat.  
Pe lângă faptul că este o operă 

știin�ifică, Dic�ionarul graiului 
lipovenilor din jude�ul Suceava 
(satul Lipoveni/Socolin�i și 
comuna Manolea) reprezintă un 
act de cultură și o dovadă de 
respect și pre�uire pentru obiectul 
de studiu – limba rusă în toate 
formele sale – și pentru purtătorii 
ei, vorbitori nativi. 

Considerăm că inten�ia de a 
conserva faptele de limbă, a limbii 
ruse așa cum este aceasta vorbită 
în prezent de către rușii lipoveni 
din toate genera�iile, dar în mod 
deosebit de către cei din 
genera�iile mai vârstnice, se 
impune cu necesitate. De altfel, pe 
parcursul colaborării de mai mul�i 
ani cu CRLR, am avut prilejul să 
constat preocuparea constantă a 
deciden�ilor de a conserva și 
arhiva tradi�iile locale ale acestei 
comunită�i etno-lingvistice. 
Posibilită�ile tehnice și resursele 
umane din timpurile noastre ar 
permite, credem, continuarea 
cercetărilor de teren, întreprinse, 
de altfel, sporadic, de unii 
absolven�i ai Universită�ii „A.I. 
Cuza” din Iași (și, probabil, și în 
cadrul celorlalte centre 
universitare din �ara noastră) și 
valorificate în lucrări de licen�ă și 
de diserta�ie. 

Recomandăm pentru publicare 
această lucrare, având 
încredin�area că ea va servi 
sus�inerii, promovării și impunerii 
valorilor ce definesc existen�a și 
activitatea Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR). 

 
Conf. univ. dr. Marina VRACIU, 

Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași

DicAionar al graiului și folclorului lipovenilor din judeAul 
Suceava (satele Lipoveni/SocolinAi și comuna Manolea)

loc. Lipoveni,  
jud. Suceava

loc. Manolea,  
jud. Suceava



Etapa na�ională a Concursului școlar ,,Istoria și tradiAiile 
rușilor lipoveni” (organizat de Ministerul Educa�iei în 
parteneriat cu asocia�ia „Comunitatea Rușilor Lipoveni 

din România”) va avea loc în luna februarie 2023, cu sprijinul 
Inspectoratului Școlar Jude�ean Tulcea. Edi�ia a III-a este dedicată 
„Riturilor la naștere și botez și cântecelor de leagăn la rușii 
lipoveni din România” (reamintim că, în anul 2019, la prima edi�ie, 
desfășurată la Tulcea, tema a fost „Masleni�a”, iar în anul 2020, la 
Brăila, s-a vorbit despre „Obiceiurile de nuntă la rușii lipoveni din 
România”). Concursul se desfășoară la ini�iativa și cu implicarea în 
organizarea lui a membrilor redac�iei „Zorile”. 

În acest an școlar, continuă activitatea de cercetare a elevilor din 
clasele VI-XII (din jude�ele Tulcea, Constan�a, Botoșani, Brăila, 
Iași, Suceava), a cadrelor didactice, a părin�ilor și bunicilor, cu to�ii 
pregătindu-se pentru etapa na�ională online a edi�iei a III-a a 
Concursului școlar. Fiind dedicat nașterii, ca rit de trecere, elevii 
studiază obiceiurile, tradi�iile, particularită�ile riturilor legate 
de nașterea la rușii lipoveni (sosirea pe lume), cu toate etapele 
premergătoare și de după, incluzând botezul care este considerat tot 
o naștere - cea spirituală a omului. Elevii culeg și textele în limba 
rusă ale cântecelor de leagăn, cu men�ionarea persoanei de la care 
au înregistrat, din ce localitate este și câ�i ani are interlocutorul. 

Și pentru că tehnologia joacă un rol important în via�a omului 
contemporan, edi�ia de la Tulcea, din februarie 2023, va fi și ea 
diferită, în sensul că prezentările vor fi doar sub formă de 
interviuri, materiale video, slide-show-uri realizate de către elevii-
reporteri, cu ajutorul telefoanelor mobile personale sau pe laptop. 
Prezentările Power Point (PPT), cu 12-20 de slide-uri, pot con�ine 
imagini comentate referitoare la naștere, botez, cântece de leagăn și 
alte informa�ii sugestive privind tema propusă. Vor fi urmărite și 
etapele succesive, obiceiurile care preced naşterea în sine şi etapele 
ulterioare, de purificare, „cură�ire”, apoi de socializare (cu rudele, 
apropia�ii), de protejare a mamei şi a copilului de forţelor nocive, 
particularităţile alegerii naşilor, precum și a numelui nou-născutului 
la rușii lipoveni.  

Materialele rezultate în urma cercetărilor de teren și expediate 
conform Regulamentului vor fi jurizate și apoi stabilită ierarhia de 
către membrii Comisiei Centrale a Concursului școlar na�ional. 

În ceea ce privește Regulamentul specific al Concursului școlar, 
rugăm elevii să ia legătura cu profesorii care predau în școli 
disciplina Istoria și tradi�iile rușilor lipoveni ori limba maternă, 
cărora le-a fost transmis la finele anului trecut de către inspectorul-
expert la Ministerul Educa�iei, prof. Livia Neculai. 

Conform Regulamentului, în art. 5 (2) se men�ionează: 
„Concursul se va desfășura pe două sec�iuni:  

SECŢIUNEA I – prezentare PowerPoint (PPT) cu 
tema „Riturile la naștere și botez și cântecele de 

leagăn la rușii lipoveni din România”, 
care va conţine 12-20 slide-uri în 

care vor fi incluse: titlul 
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Institutul Na�ional de Statistică 
(INS) a dat publicită�ii, pe 30 
decembrie 2022, rezultatele 

provizorii ale Recensământului 
Popula�iei și Locuin�elor 2021/2022.  

Reamintim că recenzarea propriu-
zisă (din martie-iulie 2022) a 
popula�iei României s-a realizat, în 
premieră, prin autorecenzare online 
(completarea individuală a 
chestionarului direct pe internet), fiind 
urmată apoi de interviuri fa�ă-n fa�ă 
cu recenzorul (doar pentru cei care nu 
au reușit să se autorecenzeze din 
diferite motive). A fost al 14-lea 
recensământ din istorie și primul din 
România organizat integral în format 
digital. 

Atât Departamentul pentru Rela�ii 
Interetnice (DRI), ca membru al 
Comisiei Centrale și al Consiliului de 
Comunicare și Transparen�ă al 
Recensământului Popula�iei și 
Locuin�elor 2021/2022 (prin 
secretarul de stat Laczikó Enikő 
Katalin), cât și Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România s-au implicat 
(CRLR doar în cadrul comunită�ilor 
sale locale) în campania de informare 
și conștientizare a membrilor 
minorită�ilor na�ionale din România, 
prin numeroase vizite de informare și 
pregătire a procesului la sediile 
organiza�iilor minorită�ilor na�ionale.  

Premiera în România la acest 
Recensământ a constituit-o și faptul 
că, prin DRI, s-a reușit traducerea 
întrebărilor în 16 dintre limbile 
materne ale minorită�ilor na�ionale 
(inclusiv în limba rusă) și 
introducerea acestora în Chestionarul 
de recensământ. 

Potrivit primelor rezultate 
provizorii ale Recensământului 
Popula�iei și Locuin�elor (runda 
2021/2022), prezentate de către INS 
(v. www.insse.ro) la finele anului 
2022 conform calendarului de 
diseminare, popula�ia rezidentă a 

României este de 19.053,8 mii de 
persoane (19.053.815 persoane), din 
care: 9.808,3 mii (reprezentând 
51,5%) de sex feminin. În mediul 
urban, și-au declarat domiciliul un 
număr de 9.941,2 mii de persoane 
(52,2%). 

Se constată că România a pierdut 
1,1 milioane de locuitori (1067,8 mii 
persoane) fa�ă de popula�ia rezidentă 
înregistrată la recensământul 
precedent din anul 2011.  

În ceea ce privește înregistrarea 
etniei, a limbii materne, precum și a 
religiei, acestea s-au făcut pe baza 
liberei declara�ii a persoanelor 
recenzate, iar cele 3 caracteristici 
etno-culturale au fost calculate în 
datele provizorii în func�ie de numărul 
total de persoane care și-au declarat 
etnia, limba maternă și respectiv 
religia (adică doar 16.568,9 mii de 
persoane, din totalul celor 19.053,8 
mii de persoane rezidente) și nu în 
func�ie de numărul total al popula�iei 
rezidente. 

Prin urmare, din cele 16.568,9 mii 
de persoane (din totalul celor 19.053,8 
mii de persoane care formează 
popula�ia rezidentă a României) s-au 
declarat români 14.801,4 mii de 
persoane, iar mai jos dăm primele 6 
minorită�i na�ionale: 

 maghiari - 1.002,2 mii 
persoane; 

 romi - 569,5 mii persoane;  
 ucraineni - 45,8 mii persoane;  
 germani - 22,9 mii persoane; 
 turci - 20,9 mii persoane; 
 ruși lipoveni – 19.394 (dintre 

care: 9.091 de sex masculin și 10.303 
de sex feminin), iar 14.414 (6.536 de 
sex masculin și 7.878 de sex feminin) 
persoane au declarat că limba lor 
maternă este rusa. 

Informa�ia privind structura 
confesională este disponibilă doar 
pentru 16.397,3 mii de persoane din 
totalul popula�iei rezidente și arată că 
85,3% dintre persoanele care au 
declarat religia sunt ortodocși, iar la 
rubrica Religia Creștină de Rit Vechi 
s-au înregistrat 28.280 de persoane 
(dintre care 13.830 de sex masculin și 
14.450 de sex feminin). 

Conform calendarului de 
diseminare al INS, rezultatele finale 
ale Recensământului Popula�iei și 
Locuin�elor 2021/2022 vor fi 
prezentate la finalul anului în curs. 

Svetlana Moldovan

Rezultatele provizorii ale Recensământului 
Popula#iei și Locuin#elor 2021/2022

Istoria și tradi#iile rușilor lipoveni. 
Riturile la naștere și botez și cântecele de leagăn la  

rușii lipoveni din România 
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Национальный институт статистики 
Румынии опубликовал 30 декабря 
2022 года предварительные данные 

Переписи населения и жилищного фонда, 
проведенной в 2022 г. в соответствии с 
рекомендациями Европейского Союза, 
согласно которым она включала в себя 
стабильное население Румынии, постоянных 
граждан, проживающих на территории страны 
в момент проведения переписи, и тех, кто 
временно находился за пределами государства 
сроком, не превышающим 12 месяцев.  

Впервые в истории страны сбор и 
обработка данных 13 по счёту в Румынии 
Переписи населения были полностью 
компьютеризированы, заменив бумажные 
анкеты-формуляры. 

Напоминаем, что «Перепись населения 
и жилищного фонда 2021 года» была 
перенесена с 2021 года на 2022 год из-за 
пандемии коронавируса и проходила в два 
этапа: с 14 марта по 27 мая 2022 г. население 
Румынии заполняло переписную анкету 
онлайн – самопроверка (люди получали 
интернет-ссылку на анкету и самостоятельно 
вносили необходимые данные на любом 
смартфоне, планшете, ноутбуке или 
компьютере), затем с 1 июня по 31 июля 2022 
г. была организована очная перепись, когда 
члены комиссии посещали тех, кто 
не заполнил (или не полностью заполнил) 
переписную анкету. И очнная перепись по 
всей стране посредством интервью лицом к 
лицу проходила с использованием цифрового 
инструмента, на этот раз -планшета.  

По стараниям Правительственного 
Департамента межэтнических отношений, 
впервые в Румынии анкета была доступна как 
на румынском языке, так и на языках 
национальных меньшинств (в том числе на 
русском языке), а также и на английском 
языке.  

По предварительным данным 
(www.insse.ro), в Румынии проживает 
19.053.815 человек (19.053,8 тысяч), из 
которых 9.808,3 тысяч женского рода (51,5%). 
Население Румынии сократилось на 1,1 млн. 
человек по сравнению с последней переписью 
2011 года. 

Почти 10 миллионов жителей (9.941,2 
тысяч  - 52,2%) живут в городах, а остальные 
в сельских местностях.  

Национальный институт статистики 
сообщил, что лишь 16 568 900 человек из 
общего числа (19 053 800 человек) заявили 
о своей национальности, а из них 14,8 млн. 
человек идентифицировали себя как румыны. 
Перепись выявила в Румынии двадцать 

национальностей, среди которых 1 млн 2 тыс. 
200 человек заявили о своей венгерской 
национальности. Это меньшинство 
в Румынии составляет 6% населения среди 
тех, кто ответил на вопрос о своей 
национальности. 

Тоже имея в виду указавших, следующие 
зарегистрированные национальные 
меньшинства (более 20 тысяч членов) - это 
ромы - 569,5 тысяч, украинцы - 45,8  тысяч, 
немцы - 22,9 тысяч, турки - 20,9 тысяч. 
Русских-липован в Румынии - 19.394 тысяч 
(из которых - 9.091 мужского рода и 10.303 
женского рода). 

Затем, 14.414 человек (6.536 мужского рода 
и 7.878 женского рода) используют русский 
в качестве родного языка в семье. 

На вопрос о своей религиозной 
принадлежности ответили 16 млн 397 тыс. 
человек и из них объявили себя 
православными христианами 85,3%. Назвали 
себя христианами старого обряда 28.280 
человек (13.830 мужского рода и 14.450 
женского рода). 

Это пока предварительные данные, а 
окончательные результаты 13-ой Переписи, 
которая состоялась под девизой «Человек за 
человеком, дом за домом», будут 
опубликованы в конце 2023 года. Перепись 
населения и жилищного фонда организуется 
раз в десять лет и она предоставляет 
необходимую информацию для 
государственной, социальной или 
экономической политики, а также фиксирует 
социально-демографический профиль 
населения страны.

Предварительные результаты Переписи 
населения и жилищного фонда

prezentării, numele şi prenumele elevului 
(elevilor), clasa, unitatea şcolară, cadrul 
didactic îndrumător, bibliografie, 
fotografii de arhivă cu tema propusă.  

SECŢIUNEA II – prezentarea unui 
film educativ de scurt metraj cu tema 
„Riturile la naștere și botez și cântecele de 
leagăn la rușii lipoveni din România”; 
Lucrările constau în prezentarea unui film 
educativ de scurt metraj care să reflecte 
tema propusă; fiecare elev participant va 
realiza un film de scurt metraj cu durata 
de 3-5 minute, în care vor fi incluse: titlul 
prezentării, numele şi prenumele elevului, 
clasa, unitatea şcolară, cadrul didactic 
îndrumător, bibliografie, fotografii de 
arhivă cu tema propusă”. 

Referitor la calificarea elevilor pentru 
etapa na�ională (elevii pot participa la o 
singură sec�iune, individual, nu în echipe) 
și transmiterea materialelor, în 
Regulament se specifică: „Din fiecare 
jude� se va califica câte un elev la fiecare 
clasă, care a ob�inut cel mai mare punctaj 
la etapa jude�eană. 

Evaluarea lucrărilor se va realiza de 
către Comisia Centrală a concursului în 
ziua desfășurării etapei na�ionale după 
vizionarea materialelor trimise. 

Rezultatele concursului vor fi afișate 
pe site-ul www.crlr.ro și pe re�elele de 
socializare ale redac�iei „Zorile”, precum 
și în publica�ia „Zorile”.  La probele 
practice nu se admit contesta�ii. 

Formularul de participare – se va 
completa electronic de către profesorul 
îndrumător, în conformitate cu Anexa 3 
din Regulamentul specific de organizare și 
desfășurare a Concursului. 

Lucrările vor fi transmise prin transfer 
(www.wetransfer.com) la următoarea 
adresă electronică, email: office@zorile.ro  

Data limită de trimitere a formularului 
(tot pe office@zorile.ro) de înscriere la 
Concurs (fără lucrări): 16 ianuarie 2023, 
ora 24.00. 

Data limită de trimitere a lucrărilor: 31 
ianuarie 2023, ora 24.00”. 

Urăm succes tuturor participan�ilor la 
etapa jude�eană a concursului școlar și ne 
vom întâlni cu cei mai buni dintre cei buni 
la etapa na�ională a edi�iei a III-a, având 
ca temă „Riturile la naștere și botez și 
cântecele de leagăn la rușii lipoveni din 
România”! 

Premierea laurea�ilor Concursului 
școlar na�ional ,,Istoria și tradi�iile rușilor 
lipoveni” va avea loc pe 12 februarie 
2023, cu prilejul Zilei CRLR, când elevii 
vor primi diplome și premii în bani, atât 
din partea Ministerului Educa�iei, cât și 
din partea Comunită�ii. 

Mult succes! 
S.M. �
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La ședin�a membrilor 
Consiliului Director al 
Comunită�ii Rușilor 

Lipoveni din România (CRLR), 
moderată de către președintele și 
deputatul Silviu Feodor, 
desfășurată online în data de 28 
decembrie 2022, au fost validate și 
noile comitete locale de conducere 
ale CRL-Brăila, CRL-Tulcea și 
CRL-Constan�a. 

 
CRL-BRĂILA 

Reamintim că în data de 20 
decembrie 2022 a avut loc 

Adunarea Generală de alegeri chiar 
la Centrul de Educa�ie și Cultură al 
rușilor lipoveni din Brăila, în 
prezen�a președintelui CRLR, 
deputatul Silviu Feodor, și a 
directorului general al CRLR, Alin 
Valentin Stalenoi. 

În urma votării, în noul comitet 
au fost aleși: 

- Maria Milea – președinte;  
- Alexe Papenov – 

vicepreședinte; 
- Ana Oprea – secretar; 
- membri: Luchian Natalia, 

Natalia Anghel, Ivanov Mia 
Axenia, Cutov Paul; 

- membri suplean�i: Cusmin 
Monica, Parfenie Mariana Avram.  

Din Comisia de etică și 
disciplină a CRL-Brăila fac parte: 
președinte - Ana Stolnicu; membri: 
Florentina Andriev, Irina Vasiliev.  

CRL-TULCEA 

La Adunarea Generală de 
alegeri a noului Comitet 

local de conducere al CRL-Tulcea 
de la Centrul de Educa�ie și Cultură 
„Vicol Ivanov” al rușilor lipoveni, 
care s-a desfășurat în data de 27 
noiembrie 2022, au fost aleși: 

- Claudia Ciotic - președinte; 
- Liuba Bucioc - vicepreședinte; 
- Nadia Ignatencu - secretar; 
- membri: Ana Mitan, Tamara 

Alistarh, Leon Leonte, Iulia 
Budacov, Trofim Artamon; 

- Ecaterina Antonov - președinta 
ATRL-Tulcea; 

- membri suplean�i: Alexe 
Ehimov, Ivan Firsa, Grigore 
Dunaev, Valeriu Iulian Vladimirov. 

Comisia de etică și disciplină a 

CRL-Tulcea: Valeriu Iulian 
Vladimirov - președinte; Olimpia 
Ursaru și Nicolai Abramov - 
membri. 

 
CRL-CONSTAN�A 

La Centrul de Educa�ie și 
Cultură al CRL-Constan�a, 

a avut loc, pe 9 octombrie 2022, 
Adunarea Generală a membrilor 
comunită�ii locale. 

Din partea Consiliului Director 
al CRLR, a participat președintele 
Comunită�ii Centrale, deputatul 
Silviu Feodor. 

În urma votului exprimat la 
Adunarea Generală de alegeri, s-a 
stabilit noua componen�ă a 
comitetului de conducere a 
Comunită�ii din Constan�a: 

- Artion Nicolae - președinte;  
- Platon Luchian - 

vicepreședinte; 
- Elena Lazăr - secretar; 
- membri - Vorobiov Nichifor, 

Romi Gurei, Ignat Valea; 
- Ruticov Cătălina - președinta 

ATRL-Constan�a.  
- Ignat Nicolae și Ivan Viorel - 

membri suplean�i. 
Comisia de etică: Mirela Iacob - 

președinte; Claudia Bugnar și 
Paula Petrov - membri. 

Succes tuturor și cât mai multe 
proiecte care să reunească to�i 
etnicii la Centrele de Educa�ie și 
Cultură ale Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR)! 

 
Redac#ia

AU FOST VALIDATE NOILE COMITETE DE 
CONDUCERE DIN BRĂILA, TULCEA ȘI CONSTANkA

La Brăila

La Tulcea La ConstanAa
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