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Domnului deputat Silviu Feodor  
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România 

 
Stimate Domnule Deputat, 

 
Cu ocazia Zilei Comunită�ii Rușilor Lipoveni din România, 

doresc să vă felicit și să vă adresez, Dumneavoastră și etnicilor 
ruși lipoveni din �ara noastră, calde urări de prosperitate, 
sănătate și succes în activitatea pe care o desfășura�i. 

Sărbătoarea dedicată Rușilor Lipoveni este un bun prilej de 
a face cunoscută istoria și cultura Comunită�ii pe care cu cinste 
o reprezenta�i în Parlamentul României. Totodată, această 
sărbătoare eviden�iază contribu�ia Rușilor Lipoveni din 
România la dezvoltarea societă�ii în ansamblu și la împlinirea 
binelui comun. Prin solidaritate și dialog interetnic bazat pe 
respect reciproc, rușii lipoveni și-au arătat fidelitatea fa�ă de 
valorile democra�iei, pluralismului și libertă�ii, gra�ie cărora 
convie�uirea armonioasă dintre culturi și comunită�i continuă 
să fie una dintre realizările remarcabile ale României moderne 
și europene de astăzi. 

Fie ca sărbătoarea Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România să vă aducă bucurie, căldură și speran�ă în familie și 
Comunitate. 

La mul�i ani Comunită�ii Rușilor Lipoveni din România! 
 

Cu deosebită considera�ie, 
Sergiu NISTOR 

Consilier Preziden�ial 

ROMÂNIA Departamentul Cultură, 
Culte și Minorită�i Na�ionale 

Administra�ia 
Preziden�ială 

La Jurilovca, de Ziua CRLR și Ziua limbii ruse La Jurilovca, de Ziua CRLR și Ziua limbii ruse   
materne în România, 12 februarie 2023materne în România, 12 februarie 2023

O primăvară 
frumoasă tuturor!



2 ÇÎÐÈ № 2-3 (363-364)/2023

Mesajul subsecretarului de stat  
Dincer GEAFER  

de la Departamentul pentru Rela�ii 
Interetnice din cadrul Guvernului 

României, cu prilejul Zilei Comunită�ii 
Rușilor Lipoveni din România și al Zilei 
limbii ruse materne (12 februarie), rostit 

la evenimentul CRLR organizat la 
Jurilovca, jud. Tulcea: 

 „Legătura cu familia și limba 
maternă sunt, poate, cele mai intense 
conexiuni ce ne-au fost date să 
experimentăm de-a lungul vie�ii în acest 
col� al Europei, denumită Dobrogea. Și ar 
mai fi încă una, la fel de puternică, cea 
care ne leagă de religia noastră. Însă, 
aceasta din urmă este una mult mai intimă 
și spirituală, pe când celelalte două sunt 
pu�in mai vizibile și recognoscibile pentru 
lumea noastră exterioară. 

Având în vedere faptul că enun�urile de 
mai-înainte sunt valabile atât în privin�a 
unui tătar de religie musulmană, cât și în 
cazul unui rus lipovean de confesiune 
ortodoxă de rit vechi, tind să cred că 
pământul dobrogean emană ceva foarte 
special și ne modelează rela�iile puternice 
din vie�ile noastre. 

Cu acest gând frumos, de fraternitate 
întru valori de aceeași factură, doresc să 
vă transmit gânduri alese și La mul�i ani! 
cu prilejul Zilei limbii ruse materne, atât 
din partea mea, cât și din partea institu�iei 
pe care o reprezint, Departamentul pentru 
Rela�ii Interetnice (DRI) din cadrul 
Guvernului României.  

Și pentru că în această mare familie 
dobrogeană, din care facem parte noi to�i, 
cei prezen�i aici, există atât similitudini, 
cât și diferen�e, aș dori să amintesc cel 
pu�in una pentru care purtăm un respect 
aparte și noi, cei din afara Comunită�ii. Și 
anume, faptul că în cazul fra�ilor noștri 
ruși lipoveni putem vorbi, la modul practic, 
de două limbi materne: cea slavonă, limba 
religiei, și cea rusă – dobrogeană, aș spune 
–, rezervată familiei. Poate ne împărtăși�i 
nuan�ele sim�ămintelor dumneavoastră fa�ă 
de cele două limbi, până atunci eu, ca și 

observator laic, pot să spun doar atât: cât 
de frumos poate fi să-i vorbești 
Dumnezeului tău pe o limbă destinată și 
dedicată eminamente acestei legături 
foarte speciale! 

Limba rusă, pe de altă parte, ne 
amintește de clasicii ruși pe care i-am citit 
în traducere, ne amintește de cântecele 
voioase și melancolice pe care le-am putut 
asculta cu diverse ocazii. Dar ne amintește 
și de fragmentele de știri pe care le putem  
asculta de un an încoace, și nu doar în 
contexte favorabile și pline de apreciere. 

Nu aș putea trece, pur și simplu, peste 
acest fapt fără a remarca: acest an, care a 
trecut, pare a fi unul plin de provocări și 
temeri pentru comunitatea rușilor lipoveni 
din România. Istoria cea mai recentă a 
căpătat forma unui nor negru deasupra 
capului nostru, al tuturor, și al 
dumneavoastră, în mod special. Dar aș 
dori să profit de această ocazie pentru a vă 
mul�umi pentru faptul că, în pofida 
vitregiilor venite din afară, ne-a�i oferit un 
an al exemplului de solidaritate, un an al 
sărbătoririi valorilor umane prin felul în 
care a�i ales să vă manifesta�i în criza 
războiului, prin ajutorul pe care l-a�i 
acordat celor oropsi�i.  

Departamentul pentru Rela�ii 
Interetnice, ca de altfel și alte institu�ii 
publice, în frunte cu Administra�ia 
Preziden�ială, vă apreciază eforturile.  

Vă întindem totodată și bra�ul sus�inerii 
noastre morale și pentru perioada 
următoare. Din ferma convingere că o 
comunitate și un popor nu pot fi judecate 
prin prisma întâmplărilor foarte volatile, 
incontrolabile și adesea superficial 
cunoscute de pe scena politicii 
interna�ionale. 

În calitatea mea de credincios 
musulman, vă pot împărtăși senza�ia unei 
nedreptă�i similare, cu două decenii în 
urmă, când comunitatea mea a avut parte 
de umbra acelui nor negru format, de 
asemenea, pe scena politicii interna�ionale, 
departe de voin�a și convingerile noastre. 

Din fericire, însă, trăim vremuri în care 
comunicarea nu mai are opreliști: un tătar 
musulman poate veni la dumneavoastră să 
vă spună «știu ce sim�i�i, am avut și eu 
parte de ceva similar, nu vă teme�i, și 
comunitatea mea a trecut cu bine peste 
această experien�ă nefastă».  

Iar faptul că ne aflăm cu to�ii aici, este 
o dovadă în sine că patria noastră comună, 
Dobrogea, România, ne oferă, și în 
continuare, ocrotirea de care avem nevoie.  

 
Să fie într-un ceas bun!  

La mul#i ani  
limbii dumneavoastră materne,  

limba rusă, și tuturor vorbitorilor săi!”.

COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN 
ROMÂNIA (CRLR) - Scurt istoric 

 

Ca asocia�ie etnică, Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR) s-a constituit 
la București pe 14 ianuarie 1990 şi fiinţează ca 

personalitate juridică în baza sentinţei civile nr. 181 din 
12 februarie 1990 a judecătoriei sectorului 1 din Bucureşti, 
12 februarie devenind ziua de „naștere” a CRLR. 

Conform Statutului CRLR, această dată, a pronun�ării 
sentin�ei judecătorești, a fost declarată oficial „Ziua 
CRLR”, precum și „Ziua limbii ruse materne în 
România”. Sigla Comunită�ii este o barcă pe apă, un 
pescăruș în zbor și un răsărit de soare, cuprinse într-un 
cerc, iar semnul electoral este o barcă pe apă încadrată 
într-un cerc.  

Așa cum reiese și din Statutul CRLR, scopul principal 
al Comunită�ii este acela de a uni „eforturile membrilor 
săi în apărarea și exercitarea drepturilor la păstrarea, 
dezvoltarea și exprimarea identită�ii etnice, lingvistice și 
religios-culturale a etnicilor ruși lipoveni, așa cum sunt 
ele recunoscute și garantate de documentele interna�ionale 
cu privire la protec�ia drepturilor și libertă�ilor 
fundamentale ale omului și ale minorită�ilor na�ionale, 
de Constitu�ia României și de legile �ării”. 

Sediul central al Comunită�ii se află în capitală, CRLR 
având și filiale teritoriale - sunt structurate peste 45 de 
organiza�ii, dintre care 20 dispun de sedii proprii. În 
Centrele de Educa�ie și Cultură, unele cu o arhitectură 
tradi�ională, cu spa�ii elegant amenajate și dotări 
moderne, etnicii de toate vârstele au posibilitatea de a se 
întâlni și de a desfășura, împreună cu oaspe�ii lor, diverse 
ac�iuni pe tematici specifice. 

Conform Recensământului populaţiei din 2011, erau 
23 487 de ruşi lipoveni. Potrivit rezultatelor provizorii ale 
Recensământului din 2021/2022, s-au declarat, după: 
Etnie - 19394 ruși lipoveni; Religie - 28362 creștini de rit 
vechi; Limba maternă rusă - 14414 persoane. 

În România, sunt aprox. 70 de aşezări cu populaţie de 
etnie rusă lipoveană, dintre care 50 de localităţi cu 
populaţie rurală şi urbană compactă. 

Deși nu există şcoli cu limbă de predare rusă, CRLR, 
prin Ministerul Educa�iei, a rezolvat problema 
introducerii învăţării limbii ruse ca limbă maternă în mai 
multe şcoli, câte 2-3 ore pe săptămână. Au fost elaborate 
prin Comunitate și Ministerul Educa�iei programe şcolare 
pentru predarea limbii materne, de predare a istoriei și 
tradi�iilor ruşilor lipoveni și a religiei ortodoxe de rit 
vechi. S-au editat manuale pentru gimnaziu și liceu şi 
culegeri de texte, iar altele sunt în curs de editare.  

Publicaţiile Comunită�ii: Zorile - periodic lunar 
bilingv (în rusă şi în română, apare din 1990, la 
Bucureşti); Kitej-grad, revistă de cultură și istorie, 
lunară bilingvă (în rusă şi în română; apare din 1998 la 
Iași). În anul 2005, pentru a sprijini publicarea lucrărilor 
ştiinţifice şi de cultură ale ruşilor lipoveni, cât şi lucrări 
ale altor autori, dar care privesc Comunitatea, a fost 
înfiinţată Editura „C.R.L.R.”. În prezent, Editura 
„C.R.L.R.” are peste 100 de titluri publicate. 

Departamentul pentru Rela�ii Interetnice din cadrul 
Guvernului României coordonează, sprijină și sus�ine 
proiectele CRLR, multe realizate în colaborare și cu alte 
institu�ii. 

Redac�ia
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Поздравление председателя ОРЛР,  
депутата Силвиу Фёдора по поводу  

Дня Общины русских-липован Румынии (ОРЛР) и  
Дня родного русского языка: 

 
«12 февраля - это день с тройным значением для этнических 

русских-липован Румынии: духовным, поскольку по юлианскому 
календарю сегодня день памяти трёх святителей, покровителей 
нашей Общины: св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. 
Иоанна Златоуста; культурным – так как это День родного языка; и 
юридическим - День основания этнической ассоциации «ОРЛР». 

Наше меньшинство выделяется благодаря особенностям своей 
культуры, которая способствовала и продолжает способствовать 
обогащению румынской культуры, у нас богатая история, традиции и 
обычаи, большинство связанные с религиозными праздниками. 

Более 300 лет назад желание сохранить и свободно исповедовать 
старообрядескую веру направило наших предков на эту 
«спасительную землю», где они нашли пространство, благоприятное 
для интеграции среди открытого и гостеприимного народа. 

По официальным документам, 12 февраля 1990 года стал «днём 
рождения» Общины русских-липован Румынии, этнической 
ассоциации, созданной с целью объединения усилий всех членов нашей 
общины в виду сохранения, проявления и развития родного языка и 
идентитарной культуры на этой территории. 

А так, как нам присуща благодарность, я хочу поблагодарить 
румынское государство за поддержку нашей деятельности по 
сохранению и продвижению своей этнической идентичности, а 
также все учреждения Румынии, как светские, так и религиозные, за 
плодотворное сотрудничество, которое, я уверен, будет 
продолжаться. 

Этнические русские-липоване Румынии показали за время 
проживания на румынской земле, что они ценят этот 
благословенный край и своих собратьев, всегда проявляя человечность 
и помогая нуждающимся и страдающим, как это произошло и в 
последнее время, например, при наплыве беженцев в Румынию, из-за 
войны в соседней стране, Украине, или в ситуации, вызванной 
разрушительными землетрясениями в Турции и Сирии. 

На протяжении времени, спортсмены - выходцы из нашей общины, 
принесли славу стране, благодаря своим достижениям на 
международных спортивных соревнованиях. 

Кроме празднования 33-летия основания Общины, мы также 
отмечаем сегодня День родного языка, лингвистического элемента, 
определяющего для продвижения наших идентитарных ценностей. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, радости, процветания и да 
поможет вам Бог во всех ваших деяниях! Давайте быть всегда 
вместе и объединять свои усилия! 

Давайте заботиться, хранить и защищать свой родной язык и 
традиции, чтобы передать наше общее достояние будущим 
поколениям. Да поможет нам Господь! 

Многая и благая лета!». 

Mesajul președintelui CRLR, 
deputatul Silviu Feodor, cu 
prilejul Zilei Comunită�ii 

Rușilor Lipoveni din România 
(CRLR) și Zilei limbii materne 

ruse în România: 
 
 „12 februarie! Este un 

moment cu triplă semnifica�ie 
pentru etnicii ruși lipoveni din 
România: spirituală, căci, după 
calendarul iulian, se prăznuiesc, 
astăzi, Sfin�ii Trei Ierarhi, 
ocrotitorii Comunită�ii: Vasile cel 
Mare, Grigorie Teologul și Ioan 
Gură de Aur; din punct de vedere 
cultural - este Ziua limbii 
materne, iar juridic - Ziua 
înfiin�ării Asocia�iei etnice 
„CRLR”. 

Minoritatea noastră are o 
frumuse�e aparte prin 
particularită�ile culturii sale, ce 
a contribuit și contribuie la 
îmbogă�irea culturii românești, 
are o istorie bogată în tradi�ii și 
obiceiuri, cele mai multe fiind 
legate de sărbătorile religioase.  

Cu peste 300 de ani în urmă, 
dorin�a de a păstra și manifesta 
liber credin�a ortodoxă de rit 
vechi a purtat pașii înaintașilor 
noștri spre acest „tărâm 
izbăvitor”, unde au găsit spa�iul 
propice de a se integra în mijlocul 
unui popor deschis și primitor. 

Asa cum reiese din actele 
oficiale, data de 12 februarie 
1990 a devenit „ziua de naștere” 
a Comunită�ii Rușilor Lipoveni 
din România, o asocia�ie etnică 
ce s-a constituit cu scopul de a 
uni eforturile tuturor 
minoritarilor noștri într-unul 
comun de păstrare, manifestare 
și perpetuare a limbii materne și 
a culturii identitare pe acest 
teritoriu.  

Și pentru că suntem 
recunoscători, doresc să 
mul�umesc statului român pentru 
sprijinul privind păstrarea și 
promovarea identită�ii noastre 
etnice, precum și tuturor 
institu�iilor, atât laice, cât și 
celor religioase din România, 
pentru colaborarea fructuoasă de 
până acum, care, sunt convins că 
va continua. 

Etnicii ruși lipoveni din 
România au arătat, în decursul 
istoriei lor pe pământ românesc, 
pre�uirea fa�ă de acest loc 
binecuvântat, fa�ă de semenii lor, 
demonstrând, de fiecare dată, 
omenia lor, ajutând pe cei afla�i 
în nevoi și suferin�ă, cum s-a 
întâmplat și recent, la venirea 

refugia�ilor în România ca 
urmare a războiului din �ara 
vecină, Ucraina, sau în cazul 
situa�iei generate de cutremurele 
devastatoare din Turcia și Siria. 

În decursul anilor, etnicii 
noștri sportivi au adus glorie 
�ării prin performan�ele lor la 
concursurile interna�ionale. 

Celebrării de astăzi, a celor 
33 de ani de la înfiin�area 
Comunită�ii, i se alătură și 
sărbătorirea Zilei limbii materne, 
elementul lingvistic definitoriu în 
propagarea valorilor noastre 
identitare. 

Urez tuturor multă sănătate, 
pace, bucurii, prosperitate și să 
ave�i parte în tot ceea ce face�i 
de generosul ajutor al Bunului 
Dumnezeu! Să fim mereu 
împreună și uni�i! 

Să avem grijă de limba 
maternă și de tradi�iile noastre și 
să le transmitem genera�iilor 
viitoare.  

Așa să ne ajute Dumnezeu! 
La mul#i și binecuvânta#i ani!”.
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Svetlana MOLDOVAN 
 

Comuna Jurilovca din 
jude�ul Tulcea, 
de�inătoarea distinc�iei 

Satul Cultural al României – 2015, a 
titlului de Destina�ie Europeană de 
Excelen�ă pentru Turism Accesibil 
(conferit în anul 2013 de către 
Comisia Europeană), precum și a 
Premiului special pentru gastronomie 
tradi�ională (ce i-a fost oferit în 
cadrul Galei Turismului Românesc 
din anul 2014), a găzduit pe 12 
februarie 2023 o serie de manifestări, 
organizate de Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR), în 
parteneriat cu Primăria Comunei. 

Comunitatea rușilor lipoveni din 
Jurilovca este una numeroasă. Mul�i 
oameni de seamă din rândul etniei își 
au rădăcinile în această localitate 
tulceană, iar câ�iva dintre aceștia 
chiar au primit titlul de „Cetă�ean de 
Onoare al comunei Jurilovca” din 
partea primarului Eugen Ion (distins 
și acesta, în 2015, cu Ordinul de 
Merit „Ivan Patzaichin”, decernat de 
Asocia�ia Comunelor din România 
liderilor locali). Dintre de�inătorii din 
anul 2012 ai titlului de „Cetă�ean de 
Onoare”, îi eviden�iem pe: caiacistul 
Vasile Dîba (primul și ultimul 
caiacist român medaliat cu aur 
olimpic la Jocurile de la Montreal din 
1976 la kaiac (K1), proba de 500 de 
metri; de asemenea, medaliat cu 
argint la Jocurile din 1980 de la 
Moscova), Igor Lipalit (plecat dintre 
noi în anul 2021, maestru emerit al 
sportului, mul�i ani antrenor emerit al 
Lotului Olimpic masculin de kaiac-
canoe, desemnat în 2003 „cel mai 
bun antrenor al anului”), Maria 
Cozma (campioană olimpică cu 
echipa la kaiac-4, proba de 500 m, la 
Jocurile de la Los Angeles din 1984). 

Această localitate tulceană, care 
prin diverse proiecte ale echipei de la 
Primărie pune de fiecare dată în 
valoare patrimoniul cultural și 
poten�ialul turistic al zonei, 
meşteşugurile tradiţionale, creatorii 
populari locali, tradi�iile 
gastronomice specifice (promovând 
valorile, precum și respectul pentru 
natură, pentru turismul prietenos cu 
mediul și specificul pescăresc al 
zonei), a fost aleasă de CRLR ca loc 
unde să-și marcheze ziua de 

„naștere”, asocia�ia etnică aniversând,
în februarie a.c., 33 de ani de la 
înfiin�are. 

Se știe că 12 februarie este o zi cu 
triplă semnifica�ie pentru cultura și 
spiritualitatea rușilor lipoveni din 
România, Comunitatea marcând, așa 
cum prevede Statutul asocia�iei, Ziua 
CRLR și Ziua limbii ruse materne 
chiar de sărbătoarea religioasă, 
conform calendarului iulian, de 
pomenire a Sfin�ilor Trei Ierarhi - Sf. 
Vasile cel Mare, Sf. Grigorie 
Teologul și Sf. Ioan Gură de Aur. 
Întrucât sentin�a judecătorească 
privind înfiin�area CRLR a fost 
eliberată pe 12 februarie (în 1990), 
cei trei sfin�i sunt considera�i 
ocrotitorii cerești ai Comunită�ii. 

 
Membrii fondatori ai CRLR 
33 de ani! Sunt ani de când sunt 

pomeni�i cu recunoștin�ă și membrii 
fondatori ai asocia�iei etnice.  

Conform legisla�iei în vigoare la 
vremea respectivă (1990), CRLR, 
pentru a fi recunoscută ca persoană 
juridică, pe lângă lista cu cei opt 
membri fondatori din București din 
Comitetul de ini�iativă privind 
înfiin�area CRLR (Echim Andrei, 
Feodor Chirilă, Nicolae Feodot, 
Andrei Ivanov, Macsim Ivanov, Petre 
Mocenco, Feodor Petuhov, Ion 
Popov), trebuia să depună și o listă cu 
al�i etnici ruși lipoveni (până la 21), 
care să sus�ină demersul prin 
semnătură. Aceștia au fost: brăilenii 
Grigore Ștefan, Mihai Ivanov, Leon 
Chirilă, Erofei Ivanov, Petre Ștefan, 
Gheorghe Policarp, Andronic 
Bobrescu, din Carcaliu: Sava 
Condrat, Simion Petrov și Serghei 
Lipalit, din Gala�i: Pavel Smirnov, iar 
din Tulcea - Ivan Lipalit și Petre 
Savele. 

 
La Jurilovca și-n toată �ara 

Cu prilejul Zilei CRLR și al 
Zilei limbii materne, CRLR a 

organizat, în acest an, prin 
comunită�ile locale ale rușilor 
lipoveni din toată �ara, o serie de 
activită�i festive culturale și 
spirituale, în special acolo unde 
trăiesc compact rușii lipoveni. 
Totodată, cadrele didactice din rândul 
etniei au desfășurat în clase, în 
unită�ile școlare și 
preșcolare, unde înva�ă 

DE ZIUA ASOCIA*IEI ETNICE 
ȘI A LIMBII MATERNE
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etnici ruși lipoveni, programe 
cultural-artistice dedicate 
aniversării a 33 de ani de la 
înfiin�area CRLR și Zilei limbii 
materne. Au avut loc slujbe 
religioase în fiecare biserică 
ortodoxă de rit vechi, de pomenire 
a celor trei ierarhi, iar după 
liturghie enoriașii au fost reuni�i cu 
to�ii la o agapă. 

A fost o zi nu numai de 
celebrare, dar şi un moment de 
reflecţie asupra istoriei, culturii, 
spiritualită�ii, în genere, cu o nouă 

viziune asupra proiectelor culturale 
de interes naţional, știindu-se faptul 
că Asocia�ia etnică, o minoritate 
istorică din �ara noastră, se 
pregătește de jubileul din anul 
2024, când va marca 300 de ani de 
prezen�ă documentară a 
staroverilor pe teritoriul României. 

La Jurilovca, jud. Tulcea, 
manifestările au avut loc la 
Căminul Cultural, reunind 
participan�ii într-o atmosferă de 
sărbătoare a limbii, a culturii, a 
istoriei. Întâi a avut loc vernisajul 
Expozi�iei aniversare intitulată 
,,CRLR - 33 de ani de la 
înfiin�are”, care a cuprins o serie de 
imagini reprezentative din cei 33 
de ani de activitate a Comunită�ii, 
realizată de membrii redac�iei 
„Zorile”, la care s-au adăugat și 
câteva fotografii cu aspecte din 
via�a și tradi�iile rușilor lipoveni (în 
special din Dobrogea) ale 
fotografului Marian Sterea. 

Expozi�ia de căr�i (editate cu 
sprijinul financiar al Comunită�ii 
Centrale la editura proprie, Editura 
„C.R.L.R.” din București) a 

bucurat publicul prezent la 
evenimentul aniversar, fiecare 
procurându-și volumul lipsă din 
biblioteca personală, pentru a fi la 
curent cu istoria și spiritualitatea 
staroverilor din România. 

Moderatorul momentului festiv, 
al alocu�iunilor oficialită�ilor 
jude�ene, locale și na�ionale, a fost 
deputatul Silviu Feodor, care, după 
solicitarea unui moment de 
reculegere pentru victimele 
seismelor devastatoare din Turcia 
și Siria, a amintit despre tripla 

semnifica�ie a zilei de 12 februarie 
pentru minoritatea etnică pe care o 
reprezintă în Parlamentul 
României, cu îndelungata și 
zbuciumata ei istorie, cu tradi�iile 
și obiceiurile specifice deosebite, 
cu o bogată cultură și cu valori 
spirituale remarcabile (mesajele 
președintelui CRLR, în limbile rusă 
și română, sunt inserate pe p. 3, iar 
mesajul din partea consilierului 
preziden�ial, căruia i-a dat citire pe 
scena de la Jurilovca președintele 
CRLR, este publicat pe p. 1). 

 
Departamentul pentru Rela�ii 

Interetnice 

Departamentul pentru Rela�ii 
Interetnice (DRI) a fost 

reprezentat la evenimentul festiv de 
către subsecretarul de stat Dincer 
Geafer, care a subliniat, în 
discursul său, importan�a limbii 
materne în via�a unei comunită�i și 
a transmis un mesaj de sus�inere 
(redat integral pe pagina 2 a 
publica�iei „Zorile”).  

„Cu acest gând frumos, de 
fraternitate întru valori de aceeași 

factură, doresc să vă transmit 
gânduri alese și «La mul�i ani!» cu 
prilejul Zilei limbii ruse materne, 
atât din partea mea, cât și din 
partea institu�iei pe care o 
reprezint, Departamentul pentru 
Rela�ii Interetnice din cadrul 
Guvernului României” – și-a 
încheiat mesajul subsecretarul de 
stat Dincer Geafer de la DRI. 

Departamentul pentru Rela�ii 
Interetnice a transmis și un mesaj 
pe pagina oficială de facebook: „La 
mul�i ani vorbitorilor limbii 

materne ruse, graiul comunită�ii 
rușilor lipoveni din România! 
Continuând seria de «No�iuni și 
expresii de care te îndrăgostești», 
prin care Departamentul pentru 
Rela�ii Interetnice dorește să 
promoveze limbile materne ale 
minorită�ilor na�ionale din 
România cu prilejul zilelor 
dedicate acestora, din limba rusă 
am ales un cuvânt intraductibil 
printr-o singură no�iune în limba 
română sau alte limbi: почему́чка 
(pocemucica). Această no�iune în 
limba rusă definește o persoană 
care formulează foarte multe 
întrebări, în special un copil aflat în 
acea perioadă a evolu�iei sale în 
care întrebarea „de ce” este în 
vogă. Acest cuvânt ne înduioșează 
fiindcă se referă la cea mai 
fascinantă perioadă a condi�iei 
umane și la o calitate pe care, pare-
se, o pierdem treptat, pe măsură ce 
devenim adul�i, cu toate că 
înglobează succint nevoia noastră 
de a comunica.  

Limba rusă, bogată în astfel de 
no�iuni intraductibile, este 

sărbătorită astăzi în România, 
fiindcă, în urmă cu 33 de ani, 
organiza�ia acestei minorită�i, 
Comunitatea Rușilor Lipoveni din 
România, a fost fondată pe 12 
februarie.  

Cu prilejul sărbătorii limbii lor 
materne, transmitem cele mai alese 
gânduri tuturor membrilor 
comunită�ii, mul�umind totodată 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România pentru dedica�ia și 
implicarea exemplară în ajutorarea 
refugia�ilor în criza războiului!”. 

 
Mesaje de felicitare 

To�i oficialii prezen�i la 
Jurilovca la manifestările 

aniversare au luat cuvântul pe 
scenă la invita�ia deputatului Silviu 
Feodor.  

 Primarul Comunei Jurilovca, 
Eugen Ion, în calitate și de partener 
în organizarea evenimentului, a 
subliniat că „întotdeauna, la 
Jurilovca, a�i găsit și ve�i găsi 
sprijin cultural și moral […]. Doar 
uni�i reușim să împlinim visuri 
comune. Împreună realizăm lucruri 
pentru o localitate, pentru o 
comunitate, un jude�, o �ară 
întreagă”. 

 Președintele Consiliului 
Jude�ean Tulcea, Horia Teodorescu, 
a eviden�iat în mesajul său că „în 
jude�ul Tulcea, sunt comunită�i 
calde ale rușilor lipoveni: și la 
Jurilovca, și la Slavele, Carcaliu, 
Tulcea, Sarichioi”, solicitând 
publicului aplauze și pentru fostul 
deputat și președinte al CRLR, 
regretatul Miron Ignat, 
pentru tot ce a făcut pentru 
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limba maternă în decursul anilor 
de existen�ă a asocia�iei etnice. 
„Sunte�i cea mai profundă 
minoritate, exemplară pentru 
modul cum vă păstra�i tradi�iile, 
limba, obiceiurile, religia, pentru 
modul cum vă gospodări�i. 
Hărnicia rușilor lipoveni este un 
dar dat de Dumnezeu! La mul�i 
ani și să fi�i sănătoși!”, și-a 
încheiat alocu�iunea președintele 
Consiliului Jude�ean. 

 Prefectul jude�ului, 
Alexandru Dan Munteanu, a 
declarat că a fost onorat că a 
primit invita�ia și a urat celor 
prezen�i la Căminul Cultural, „la 
ceas de sărbătoare, numai bine! 
Să ave�i putere să duce�i mai 
departe și să dărui�i tradi�iile și 
obiceiurile voastre genera�iilor 
viitoare. Fiul meu are, pe linie 
maternă, rădăcini în comunitatea 
dumneavoastră și tocmai de aceea 
astăzi suntem prezen�i împreună 
la Jurilovca”. 

 Deputatul liberal George 
Șișcu, ales în circumscrip�ia 
Tulcea, a recunoscut că „v-am 
lăudat peste tot pentru omenia 
dumneavoastră, de care a�i dat 
dovadă în toate situa�iile în ultima 
perioadă. Continua�i așa! Silviu 
Feodor este un deputat foarte 
implicat și influent. Vă îndemn să 
vă păstra�i limba și tradi�iile. Ce 
aniversare frumoasă! 33 sunt anii 
vie�ii pământești a Mântuitorului. 
La mul�i ani!”. 

 Subsecretarul de stat 
Cristian-Mihael Leonov de la 
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale a �inut să 
felicite organizatorii „pentru că 
cei 33 de ani a�i ales să-i 
aniversa�i la Jurilovca, o localitate 
cu tradi�ii pescărești. La mul�i ani 
tuturor rușilor lipoveni!”. 

 Prof. Viorica Pavel, 
inspector școlar general în cadrul 
Inspectoratului Școlar Jude�ean 
Tulcea, a reliefat sprijinul și 
implicarea deputatului Silviu 
Feodor, „în urma căruia și elevii 
din Jurilovca studiază din acest an 
școlar limba maternă rusă la 
Școala Gimnazială. Este nevoie 
ca fiecare comunitate, etnie, să-și 
cunoască limba maternă, tradi�iile 
și obiceiurile. Se știe că rușii 
lipoveni, oameni calzi, implica�i, 
�in foarte mult la tradi�iile, limba 
și istoria lor. La mul�i ani cu 
sănătate, cu visuri împlinite! Să 

rămâne�i autentici, cu valorile pe 
care le promova�i zi de zi!”. 

 
EDUCA*IA 

Imediat după alocu�iunile 
oficialită�ilor, a urmat 

ceremonia de premiere a 
laurea�ilor Concursului școlar 
na�ional ,,Istoria și tradi�iile 
rușilor lipoveni din România”, 
edi�ia din acest an având ca temă 
„Riturile la naștere și botez și 
cântecele de leagăn la rușii 
lipoveni din România”.   

 Prof. Livia Neculai, expert 
la Ministerul Educa�iei, a amintit 
că în calendarul na�ional al 
Ministerului sunt incluse, în acest 
moment, cinci concursuri și 
olimpiade școlare na�ionale 
organizate în parteneriat cu 
Asocia�ia „Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România”: 
Olimpiada naţională de limbă 
rusă maternă; Olimpiada de 
religie ortodoxă de rit vechi; 
Festivalul na�ional de poezie; 
Festivalul na�ional pentru copii de 
cântări psaltice și stihuri 
duhovnicești; Concursul școlar 
na�ional „Istoria și tradi�iile 
rușilor lipoveni din România”.  

Totodată, a anun�at membrii 
Comisiei Centrale, care au evaluat 
lucrările elevilor participan�i din 
jude�ele Botoșani, Brăila, 
Constan�a, Iași, Suceava și Tulcea 
la concursul ,,Istoria și tradi�iile 
rușilor lipoveni din România”: 
președinte - prof. univ. dr. Ivanov 
Leonte (de la Universitatea 
,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași); 
președinte de onoare - Moldovan 
Svetlana (redactorul-șef al 
publica�iei „Zorile”); președinte 
executiv - prof. Neculai Livia 
(expert la Ministerul Educa�iei); 
vicepreședinte - prof. Bucioc 
Liuba (de la IȘJ Tulcea); 
membrii: prof. Belu Sofica (de la 
Școala Gimnazială Jurilovca, 
jude�ul Tulcea); prof. Nazarov 
Valentina (de la Colegiul Tehnic 
,,Mihai Băcescu’’din Fălticeni, 
jud. Suceava) și Ștefan Olga (de 
la Școala Gimnazială nr. 43 
,,Ferdinand’’ din Constan�a). 

Pe scena din Jurilovca, 
diplomele și premiile în bani din 
partea Ministerului Educa�iei și 
CRLR au fost oferite elevilor-
laurea�i de către expertul Livia 
Neculai de la Ministerul 
Educa�iei, prof. Viorica 
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Pavel – inspector școlar general în 
cadrul Inspectoratului Școlar 
Jude�ean Tulcea și de către 
deputatul Silviu Feodor cu prilejul 
Zilei limbii ruse materne în 
România și al aniversării CRLR 
(mai multe amănunte despre 
Concurs sunt inserat pe paginile 
10-14 ale publica�iei „Zorile”). 

 
UNITATE PENTRU 

COMUNITATE 

Programul cultural–artistic în 
limba rusă, prezentat de 

către educatoarea Paula Zai� și 
tânărul fermier din Jurilovca 
Andrei Ion, a fost sus�inut de 
ansamblurile folclorice ale rușilor 
lipoveni din Jurilovca (Reabinușka 
și Juraveli, coordonate de către 
Mirela Isacov și Eugenia Turcu), 
din București (Ciubcic, coordonat 
de către Vassa Evsei), din Brătești, 
jud. Iași (Lozociki, coordonat de 
către Chirilă Moroi). Un moment 
artistic deosebit a fost interpretat de 
către elevele de liceu Alexandra 
Listrat (la acordeon și voce) și 
Diana Amelian (la vioară).  

To�i artiștii, reuni�i la finalul 
programului pe scena Căminului 
Cultural din Jurilovca, au 
interpretat două cântece, fiind 
acompania�i la instrumente de către 
Alexandra Listrat și Diana 
Amelian, demonstrând că împreună 
sunt o for�ă, care constă în „unitate 
pentru Comunitate”. 

 Imediat după spectacol, 
educatoarea Paula Zai�, una dintre 
prezentatorii evenimentului, ne-a 
declarat: „Cuvintele sunt de prisos 
când vine vorba despre energia 
manifestărilor de astăzi - Ziua 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România și Ziua limbii materne 
ruse în România! O asemenea 
aniversare, de 33 de ani, ne-a 
surprins plăcut în acest cadru festiv, 
și, totodată, ceremonial, cu invita�i 
de seamă. Ne-a impresionat și 
momentul premierii celor mai buni 
elevi participan�i la concursul  
școlar na�ional ,,Istoria și tradi�iile 
rușilor lipoveni din România”! Am 
sărbătorit tinerele talente! Ne-au 
delectat cu muzică rusească 
ansamblurile folclorice ale rușilor 
lipoveni. A fost un adevărat 
spectacol, la care mă bucur că am 
fost martoră!”. 

Președintele CRLR, deputatul 
Silviu Feodor, avându-i pe to�i 
artiștii alături pe scenă, le-a 

înmânat primarului Eugen Ion și 
viceprimarului Galina Teleucă, în 
semn de recunoștin�ă pentru 
implicarea în organizarea 
evenimentului festiv, câte o 
plachetă-trofeu din cristal cu sigla 
CRLR (conform Statutului, sigla 
Comunită�ii este o barcă pe apă, un 
pescăruș în zbor și un răsărit de 
soare, cuprinse într-un cerc). 

Apoi, un alt moment emo�ionant 
a fost felicitarea Domnicăi Filimon 
și oferirea de flori de către 
viceprimarul Galina Teleucă, cu 
prilejul aniversării, chiar pe 12 
februarie 2023, a celor 55 de ani de 
căsnicie cu Mihail Filimon - o 
familie trainică din Jurilovca. La 

mul�i ani cu sănătate și cu bucurii 
mari le urăm și noi! 

Flori de primăvară, colorate și 
parfumate, au înfrumuse�at 
evenimentul, fiind prezen�i la 
Jurilovca producătorii de flori 
etnici din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea. 

 
UN NOU PROIECT AL CRLR 

La CRLR este un ritm alert 
de activitate, se încheie un 

eveniment și deja se lucrează la 
altul, ori în paralel. Președintele 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR), deputatul Silviu 

Feodor, a anun�at pe scenă, chiar de 
Ziua CRLR, demararea unui nou 
proiect al asocia�iei etnice, intitulat 
„Istoria în imagini și documente a 
rușilor lipoveni”, subliniind la 
Jurilovca: 

,,Sub semnul celor 300 de ani 
de la atestarea documentară a 
prezen�ei rușilor lipoveni pe 
teritoriile românești, CRLR 
lansează proiectul: „Istoria în 
imagini și documente a rușilor 
lipoveni”, o oglindă metaforică ce 
va îmbina cuvântul cu imaginea, o 
cheie cu ajutorul căreia vom 
descifra tainele și comorile 
trecutului sub auspiciile prezentului 
nostru.  

Nu putem rămâne indiferen�i în 
fa�a istoriei noastre, nu avem 
dreptul de a diminua importan�a 
fiecăruia dintre evenimentele, 
personajele sau locurile ce au 
configurat acest prezent în care ne 
găsim.  

Comunitatea noastră are 
caracteristicile identitare adânc 
săpate în mentalul colectiv, timpul 
istoric, uneori mai aspru, alteori 
mai blând, angrenând fiecare clipă 
în devenirea noastră pe aceste 
meleaguri. Suntem un grup etnic 
animat de aceeași dorin�ă comună: 
manifestarea liberă a identită�ii 
noastre religioase, lingvistice și 
culturale prin conservarea 
responsabilită�ii fiecăruia dintre noi 
fa�ă de proprii înaintași.  

Astfel, acest proiect devine 
simbolul confluen�ei apelor 
trecutului cu prezentul, sub semnul 
viitorului ce-și află izvorul.  

Sunte�i invita�i cu to�ii să 
răscoli�i memoria timpului și să 
afla�i tot ceea ce poate reconstrui 
imaginea noastră aici, pe acest 
pământ, de veacuri: fie fotografii, 
înscrisuri, documente, fie povești 

de via�ă, toate adunate în așa 
manieră încât să configureze cât 
mai clar și trainic parcursul nostru 
identitar”. 

 
Peședin�ii și deputa�ii CRLR 

La ceas aniversar, se cuvine 
să reamintim cititorilor 

publica�iei „Zorile” cine au fost 
președin�ii CRLR în decursul celor 
33 de ani de la înfiin�are, precum și 
cine a reprezentat Comunitatea în 
Parlamentul României. 

 Preşedinţii CRLR (din 1990 
până-n prezent):  

- prof. univ. dr. Andrei Ivanov 
(în perioada 8 aprilie 1990 - martie 
1991);  

- Lauren�iu Micșunescu (între 
martie 1991 și 12 februarie 1993);  

- biologul Feodor Petuhov (în 
perioada 12 februarie 1993 – 16 
iunie 1995);  

- prof. univ. dr. Feodor Chirilă 
(între 16 iunie 1995 și 15 
septembrie 1996);  

- Ecaterina Evdochim (două 
perioade: 15 septembrie 1996 - 14 
august 2000 și 10 noiembrie 2002- 
septembrie 2004);  

- juristul Andrei Mișurnov (15 
august 2000 - 10 noiembrie 2002); 

- economistul Miron Ignat (din 
septembrie 2004 și până în august 
2016); 

- inginerul Silviu Feodor (din 
2016 și în prezent). 

 Din 1990, CRLR a fost 
reprezentată în Parlamentul 
României de către deputa�ii:  

- juristul Echim Andrei (deputat 
în perioada 1990-1992);  

- inginerul Petru Suhov (între 
1992 și 1996);  

- profesorul de istorie Sevastian 
Fenoghen (1996-2000);  

- economistul Miron Ignat 
(2000-2018); 

- Andrian Ampleev (2018-
2020), ofi�er de marină, pe locul 
devenit vacant ca urmare a 
decesului deputatului Miron Ignat; 

- în prezent (mandatul a început 
în decembrie 2020), deputatul 
Comunită�ii este inginerul Silviu 
Feodor, care este și președintele 
CRLR.  

În anul 1990, Comunitatea 
Rușilor Lipoveni din România a 
fost reprezentată în C.P.U.N. 
(Parlamentul Provizoriu al 
României) de către Echim Andrei, 
Feodor Chirilă și Macsim 
Ivanov. �

După festivitatea  
de premiere a elevilor.
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Îl felicităm pe profesorul 
universitar doctor Leonte 
Ivanov de la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
pentru finalizarea celui de al doilea 
volum, bilingv, din „Scurta istorie 
a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi”/ 

Краткая история 
Древлеправославной 
(Старообрядческой) Церкви de 
F. E. Melnikov (editura 
„C.R.L.R.”, București). Men�ionăm 
că Partea I a acestei căr�i a ieșit de 
sub tipar în anul 2014, tot la editura 
„C.R.L.R.” din București, iar o 
edi�ie revizuită și adăugită (cu încă 
două capitole) a acestei prime păr�i 
– Schisma în Biserica Rusă/ 
Раскол Русской Церкви a văzut 
lumina tiparului la aceeași editură, 
în noiembrie 2019, și a fost lansată 
la Târgul de Carte „Gaudeamus” 
din același an. 

Le reamintim, de asemenea, 
cititorilor publica�iei „Zorile” că 
Fiodor Evfimievici Melnikov a 
trăit între anii 1874 și 1960, iar 
ultimele trei decenii din via�ă și le-a 
petrecut, ca transfug, în România. 
Este autorul „Scurtei istorii a 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi”, 
lucrare structurată în trei păr�i: 
Schisma în Biserica Rusă/ Раскол 
Русской Церкви; Ierarhia 
Ortodoxă de Rit Vechi (de la 
Fântâna Albă)/ 
Старообрядческая 
(Белокриницкая) иерархия și 
Secolul de aur al Ortodoxiei de Rit 
Vechi/ Золотой век 
Cтарообрядчества. Scriitorul, 
care a redactat și numeroase alte 
lucrări cu caracter apologetic, 
polemic sau de combatere a 

ateismului, precum și primul Statut 
al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi 
din România, și-a încheiat firul 
zbuciumatei sale vie�i la Manolea, 
jud. Suceava. Men�ionăm că 
Manolea este și localitatea natală a 
prof. univ. dr. Leonte Ivanov - 
șeful Catedrei de Slavistică de la 
Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, care a avut 
amabilitatea de a ne răspunde la 
câteva întrebări, un interviu pe care 
îl inserăm mai jos. 

 
*** 

S.M.: Stimate Domnule 
Profesor, să reamintim cititorilor 
publica#iei „Zorile” de la ce a 
pornit interesul dvs. pentru via#a 
și activitatea acestui remarcabil 
teolog și scriitor? 

L.I.: Sunt, cred, câteva 
elemente care se leagă: faptul că 
Melnikov și-a trăit ultimii 13 ani 
din via�ă la Mănăstirea ortodoxă de 
rit vechi „Sfântul Nicolae” din 
satul în care m-am născut, faptul că 
tatăl meu, Andrei, a fost primul 
care mi-a a�â�at curiozitatea, 
povestindu-mi despre „misteriosul 
refugiat rus”, ce trăia retras într-o 
chilie cu geamurile camuflate cu 
coli albastre și care „�ăcănea tot 
timpul la mașina de scris”, poate și 
faptul că, în momentul în care a 
început să mă intereseze 
personalitatea acestui om, deși 
trecuseră aproape două decenii de 
la plecarea lui în lumea celor 
drep�i, amintirea acestuia era încă 
vie în rândul celor care l-au 
cunoscut. Pe atunci, date concrete 
despre el nu existau, anii petrecu�i 
în România reprezentau o enigmă 
și pentru noi, și pentru staroverii 

din Rusia, nu se știa cu exactitate 
nici data mor�ii, nici unde îi era 
mormântul, de vreme ce, la doar un 
an după pristăvirea sa, mănăstirea a 
fost închisă, iar vie�uitorii acesteia 
trimiși fie în sat (cei tineri și ap�i de 
muncă), fie la așezământul 
monahal ortodox de rit vechi din 
Slava Rusă (cei în vârstă), jude�ul 
Tulcea. Cercetarea noastră a plecat 
practic de la aceste date incerte, de 
la o singură fotografie păstrată, de 
la câteva file autografe ale 
scriitorului și de la o broșură, 
Спутник христианина/ Călăuza 
creștinului, găsită la preotul paroh 
din sat, Iacob Izot. Cercetările 
noastre s-au oprit atunci, odată cu 
identificarea mormântului din 
micul cimitir al mănăstirii, pentru a 
fi reluate după mai bine de zece 
ani. 

S.M.: Povesti#i-ne cum a#i aflat 
despre scrierile lui F.E. Melnikov? 

L.I.: Faptul că poseda o mașină 
de scris și că lucra la ceva în 
ultimii ani de via�ă a fost un prim 
indiciu. Apoi, după ce am revenit 
din Gheorgheni la Iași și ocupasem 
un post de cercetare la Institutul 
„Alexandru Philippide”, am putut 
avea acces la „Fondul secret” al 
Bibliotecii „Mihai Eminescu”, în 
care fuseseră dosite, pe lângă 
scrierile incomode pentru vechiul 
regim, mai toate căr�ile cu con�inut 
teologic, printre ele și câteva 
lucrări ale lui Melnikov, tipărite la 
Chișinău și Cernău�i. Acestea 
con�ineau referin�e și la alte texte 
redactate de acest autor, și astfel, 
din aproape în aproape, ne-am 
putut forma o imagine despre 
amploarea și, implicit, despre 
deosebita importan�ă a scrierilor 

teologului în cauză.  
Despre Scurta istorie a Bisericii 

Ortodoxe de Rit Vechi n-am auzit 
nimic până în 1990; mai exact, de 
existen�a manuscrisului știa doar 
persoana care l-a păstrat. Autorul ei 
și-a dorit enorm să o vadă 
publicată, era lucrarea lui de suflet, 
se în�elesese cu cineva să i-o 
traducă în română... Doar că 
niciuna din încercările de a tipări 
manuscrisul, nici la Belgrad, prin 
intermediul armatorului Dmitri 
Vasilievici Sirotkin, nici la 
Cernău�i, și nici în România, nu s-a 
putut concretiza. 

S.M.: Și iată că lucrarea a 
văzut, în sfârșit, lumina tiparului, 
în limba rusă, dar și în traducerea 
pe care și-o dorise atât de mult 
autorul. Deși apare acum volumul 
doi, să relatăm cititorilor de ce a 
fost nevoie, la un interval de timp 
atât de scurt, să preda#i tiparului o 
nouă versiune a păr#ii întâi a 
căr#ii și nu a#i continuat de atunci 
cu traducerea păr#ilor a doua și a 
treia din Istorie? 

L.I.: Ini�ial, în anul 2013, m-am 
ghidat după edi�ia rusească a 
„Scurtei istorii a Bisericii 
Ortodoxe de Rit Vechi”/ Краткая 
история Древлеправославной 
(Старообрядческой) Церкви”, 
apărută la Barnaul în 1999, apoi 
însă, primind o copie a 
manuscrisului, am constatat că ceea 
ce se publicase în Rusia nu 
cuprindea două capitole din 
lucrarea apologetului, existau 
multe crochiuri, cauzate de 
deteriorări ale manuscrisului ori de 
secven�e ilizibile în text. În plus, o 
lucrarea atât de importantă, poate 
cea mai valoroasă și mai amplă din 
tot ce a scris Melnikov, presupunea 
o abordare critică, cu note și 
comentarii, cu o biografie extinsă a 
autorului și, de ce nu, cu un studiu 
introductiv cu mult mai amplu 
decât cel din edi�ia rusească. 

În versiunea corectată și 
substan�ial adăugită din 2019 a 
acestei prime păr�i, ne-am folosit 
de această copie a manuscrisului, 
pentru a completa capitolele 
absente, pentru a elimina, pe cât 
posibil, cuvintele și micile pasaje 
lipsă, pentru a corecta pu�inele, de 
altfel, erori de în�elegere a 
textului. Apoi, cercetările 

APARI*IE EDITORIALĂ: PARTEA A DOUA A APARI*IE EDITORIALĂ: PARTEA A DOUA A   
SCURTEI ISTORII A BISERICII ORTODOXE DE RIT VECHISCURTEI ISTORII A BISERICII ORTODOXE DE RIT VECHI , DE F.E. MELNIKOV, DE F.E. MELNIKOV

F.E. Melnikov (1878-1960)
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din ultimii ani au îmbogă�it destul 
de mult cunoștin�ele noastre cu 
privire la perioada petrecută de 
Melnikov în Basarabia și România, 
iar unele dintre documentele 
descoperite – în arhive particulare 
și la CNSAS – meritau să fie puse 
la dispozi�ia celor interesa�i. 
Așadar, prin includerea celor două 
ample capitole – Новая церковь - 
никоно-петровская / Noua 
biserică – a lui Nikon și Petru, 
respectiv Хамство / Cumplita 
neobrăzare –, edi�ia din 2019 a 
Istoriei... valorifică în integralitate 
manuscrisul lui Melnikov; fiind 
autografe și, pe alocuri greu 
lizibile, ele au necesitat ceva timp 
pentru a fi descifrate, însă prezen�a 
lor e foarte importantă în economia 
căr�ii, întrucât ni-l dezvăluie pe 
Melnikov în ipostazele sale de 
polemist, de spirit satiric și de 
acuzator al celor ce-au pricinuit 
atâta rău Bisericii Ruse și 
păstrătorilor vechii credin�e. A 
rezultat, prin urmare, o edi�ie 
critică bilingvă, ruso-română, cu un 
studiu inedit despre soarta celor trei 
cópii ale manuscrisului, câte au 
circulat în epocă, cu un volum 
însemnat de note, adăugat celor 
inserate de autor, dar și cu ilustra�ii 
și anexe documentare, pentru o 
imagine cât mai completă a omului 
și scriitorului F.E. Melnikov. S-au 
corectat tacit câteva trimiteri 
incorecte din manuscris și s-au 
completat acele citate la care făcea 
trimitere autorul, dar care nu i-au 
stat la îndemână în condi�iile de 
documentare de atunci. 

S. M.: Partea a doua a căr#ii 
lui Melnikov, pe care a#i reușit s-o 
finaliza#i și s-o preda#i tiparului la 
începutul primăverii, un cadou 
editorial valoros pe anul în curs, 
ne oferă și surprize, așa cum     
ne-a#i obișnuit deja în căr#ile dvs.? 

L.I.: Partea a doua a Istoriei... 
lui Melnikov ne interesează în mod 
direct, întrucât se referă în special 
la evenimentele petrecute pe 
parcursul secolului al XIX-lea în 
Rusia și în teritoriile cu popula�ie 
majoritar românească, evenimente 
care îi au pe ortodocșii de rit vechi 
în prim plan: căutarea arhiereului 
dispus să ocupe scaunul 
preconizatei Mitropolii din afara 
Rusiei, călătoriile călugărilor Pavel 
și Alimpie în Orient, acceptul 
mitropolitului Ambrosie de a sta în 
fruntea Bisericii Ortodoxe de Rit 

Vechi (BORV), înfiin�area 
Mitropoliei de Fântâna Albă, 
măsurile luate de suveranii ruși 
pentru închiderea acesteia, 
intensificarea prigoanei la adresa 
adep�ilor vechii credin�e, precum și 
biografii sumare ale 
întâistătătorilor BORV din 
intervalul 1846-1945.  

De remarcat și în această a doua 
parte caracterul polemic al lucrării, 
faptul că autorul se angajează să 
spulbere toate neadevărurile 
scornite de misionarii și teologii 
Bisericii pravoslavnice ruse pe 
seama credin�ei starovere și a 
liderilor ei, bogata documenta�ie, 
stilul simplu, concis, frumoasa și 
expresiva limbă rusă în care a fost 
scrisă. Textul transpus în română 
beneficiază și de data aceasta de 
ample note și comentarii, absolut 
necesare pentru mai buna 
în�elegere a epocii și a identită�ii 
persoanelor pomenite de Melnikov, 
ca și pentru o mai ușoară 
identificare a toponimelor 
men�ionate, după cum am găsit de 
cuviin�ă să introducem și un corp 
de ilustra�ii. 

Surprizele vin și dinspre 
Anexele documentare de la 
sfârșitul volumului, în sensul că am 
inserat acolo câteva documente 

inedite referitoare la autor, dar și un 
articol prea pu�in cunoscut al lui 
Fiodor Evfimievici despre 
multpătimitul protopop Avvakum, 
de la a cărui ardere pe rug s-au 
împlinit, iată, 340 de ani.  

S. M.: Publicarea Păr#ii a II-a 
din „Scurta istorie...”, consacrată 
Ierarhiei Ortodoxe de Rit Vechi 
(de la Fântâna Albă), ne aduce 
mai aproape de ultima parte, a 
III-a, a acestei lucrări, despre 
Secolul de aur al Ortodoxiei de Rit 
Vechi. Din câte am aflat, 
inten#iona#i să oferi#i cititorilor și 
această ultimă parte, tot în 
variantă bilingvă, la finalul anului 
2024, an în care vor avea loc 
numeroase manifestări 
aniversare, organizate de CRLR și 
de membrii redac#iei „Zorile” cu 
prilejul împlinirii a 300 de ani de 
la prima atestare a staroverilor pe 
teritoriul României.  

L.I.: Cu voia și ajutorul 
Domnului, sperăm că se va împlini 
această mare și chinuitoare dorin�ă 
a lui Fiodor Melnikov de a-și vedea 
tipărită lucrarea la care a �inut atât 
de mult și pentru scrierea căreia, 
după cum singur men�iona, „se 
trezea la ora 2 din noapte” și 
cercetase, vreme de 11 luni, 
întreaga arhivă a Mitropoliei de la 
Fântâna Albă. Mai exact, cercetase 
ceea ce a mai rămas din arhivă, 
căci principalul ei fond de carte și 
documente luase drumul Rusiei. 
Consider că este un gest umil și 
tardiv, de compensa�ie morală, 
pentru unul dintre cei mai importan�i 
scriitori din sfera teologiei, pe care 
emigra�ia rusă i-a dat Europei.  

Iar anul 2024 are o semnifica�ie 
aparte și pentru că vom sărbători 
atunci împlinirea unui secol și 
jumătate de la nașterea acestui 
erudit teolog (1874). 

S. M.: Care, de fapt, este și 
tema unei sec#iuni a 
simpozionului știin#ific 
interna#ional de anul viitor 
„Cultura rușilor lipoveni în 
context na#ional și interna#ional”, 
ajuns la edi#ia a VIII-a și organizat 
de redac#ia „Zorile” și CRLR, 
despre care vom reveni cu amănunte 
în numerele viitoare ale „Zorilor”. 

*** 
Prof. univ. dr. Leonte Ivanov 

este angrenat în mai multe proiecte 
de cercetare, având pe masa de 
lucru în acest moment două lucrări 
de o mare însemnătate pentru 
istoria de peste trei veacuri a 
staroverilor din România: partea a 
II-a din În căutarea tărîmului 
izbăvitor. Schi#e pentru o istorie a 
rușilor lipoveni din România 
(Partea I a căr�ii s-a referit la trei 
din regiunile istorice ale României 
– Bucovina, Moldova și �ara 
Românească –, urmând ca noul 
volum să reflecte situa�ia 
staroverilor din Dobrogea), precum 
și un Album cu bisericile ortodoxe 
de rit vechi din România, ce va 
cuprinde și istoricul fiecărui lăcaș 
de cult în parte.  

Îi mul�umim profesorului ieșean 
pentru timpul acordat și îi urăm 
succes în activitatea de cercetare, 
de deslușire a paginilor albe din 
trecutul staroverilor din România, 
precum și în activitatea de 
redactare, de traducere și de 
arhivare a documentelor privind 
istoria rușilor lipoveni! 

 
*** 

Cei interesa�i de achizi�ionarea 
volumului II din „Scurta istorie a 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi”/ 
Краткая история Древлепра-
вославной (Старообрядческой) 
Церкви de F. E. Melnikov (editura 
„C.R.L.R.”, București; 
tehnoredactor: Leonard Lunguleac) 
pot lua legătura cu secretariatul 
CRLR (mail: office@zorile.ro, 
număr de telefon: 0213120994).  

De asemenea, pot solicita și 
Partea I a acestei căr�i, care a ieșit 
de sub tipar în anul 2014, tot la 
editura „C.R.L.R.” din București, 
iar o edi�ie revizuită și adăugită (cu 
încă două capitole) a acestei prime 
păr�i – Schisma în Biserica Rusă/ 
Раскол Русской Церкви – în anul 
2019. 

A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN

Anul 2014. Slujbă de 
pomenire la mormântul lui 
F.M. Melnikov 

La Centrul  
de Educa#ie și  
Cultură al  
CRL-Manolea,  
bust din bronz  
realizat 
cu sprijinul  
financiar al  
CRLR  
în anul  
2014.
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Svetlana MOLDOVAN 
 

În luna februarie 2023, s-a 
desfășurat etapa na�ională a 
Concursului școlar ,,Istoria 

și tradi#iile rușilor lipoveni”, 
organizat de Ministerul Educa�iei 
în parteneriat cu Asocia�ia 
„Comunitatea Rușilor Lipoveni din 
România”. Edi�ia a III-a din acest 
an a avut loc cu sprijinul 
Inspectoratului Școlar Jude�ean 
Tulcea și a fost 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 - 
„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”. 

La etapa na�ională au participat 
elevi din clasele VI-XII din 
jude�ele Botoșani, Brăila, 
Constan�a, Iași, Tulcea și Suceava, 
elevi care au studiat 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. Totodată, elevii 
au inserat în materialele lor de 
prezentare la concurs texte în limba 
rusă ale cântecelor de leagăn, cu 
men�ionarea persoanei de la care au 
înregistrat și în ce localitate. 

Prezentările despre trecutul și 
prezentul rușilor lipoveni au fost 
doar sub formă de interviuri, 

materiale video, fotografii, cu până 
la 20 de slide-show-uri realizate de 
către elevii-reporteri cu ajutorul 
telefoanelor mobile personale sau 
pe laptop. În prezentările Power 
Point (PPT), imaginile făceau 
referire la naștere, botez, cântece 
de leagăn, 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.  

 
MEMBRII COMISIEI 

CENTRALE 

Materialele rezultate în 
urma cercetărilor de teren 

și expediate conform 
Regulamentului au fost jurizate de 
către membrii Comisiei Centrale a 
Concursului școlar na�ional „Istoria 
și tradi�iile rușilor lipoveni din 
România” din acest an (constituită 
conform Calendarului 
Concursurilor na�ionale școlare 
finan�ate de către Ministerul 
Educa�iei în anul școlar 2022-2023, 
nr. 24349/19.01.2023, Anexa 4, 
pozi�ia 34), Comisie din care au 
făcut parte: 

 președinte - prof. univ. dr. 
Ivanov Leonte de la Universitatea 
,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași; 

 președinte de onoare - 
Moldovan Svetlana (redactorul-șef 
al publica�iei „Zorile”); 

 președinte executiv - prof. 
Neculai Livia (expert la Ministerul 
Educa�iei); 

 vicepreședinte - prof. Bucioc 

Liuba (inspector la ISJ Tulcea); 

 membrii: prof. Belu Sofica 
(de la Școala Gimnazială Jurilovca, 
jude�ul Tulcea); prof. Nazarov 
Valentina (de la Colegiul Tehnic 
,,Mihai Băcescu’’ Fălticeni, jud. 
Suceava) și Ștefan Olga de la 
Școala Gimnazială nr. 43 
,,Ferdinand’’ din Constan�a. 

Conform Regulamentului, 
Concursul s-a desfășurat 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”, cu 12-20 de 
slide-uri în care au fost incluse: 
titlul prezentării, numele şi 
prenumele elevului, clasa, unitatea 
şcolară, cadrul didactic îndrumător, 
bibliografia, fotografii de arhivă cu 
tema propusă, cântecele de leagăn.  

SECŢIUNEA II – prezentarea 
unui film educativ de scurt metraj 
cu respectarea temei edi�iei din 
acest an a Concursului, cu durata 
de 3-5 minute.  

Reamintim că această 
competi�ie de excelen�ă („Istoria și 
tradi�iile rușilor lipoveni din 
România”), organizată de 
Ministerul Educa�iei în parteneriat 
cu CRLR și desfășurată în 2023 pe 
tema „Riturile la naștere și botez și 
cântecele de leagăn la rușii lipoveni 
din România”, a avut loc în format 
online, iar premierea laurea�ilor s-a 
făcut într-un cadru festiv pe 12 
februarie a.c. pe scena Căminului 
Cultural din Jurilovca, jud. Tulcea, 
cu implicarea ISJ-Tulcea și a Școlii 
Gimnaziale Jurilovca. 

Diplomele și premiile în bani 
din partea Ministerului Educa�iei și 
a CRLR au fost oferite de către 
expertul Livia Neculai, prof. 
Viorica Pavel - inspectorul școlar 
general de la IȘJ Tulcea și 
deputatul Silviu Feodor chiar la 

evenimentul aniversar din data de 
12 februarie a.c. de la Jurilovca, 
dedicat împlinirii a 33 de ani de la 
înfiin�area Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR) și 
Zilei limbii ruse materne în 
România. 

Prof. Livia Neculai, expert la 
Ministerul Educa�iei, a amintit 
celor prezen�i în sala Căminului 
Cultural că „limba maternă 
reprezintă cel mai puternic 
instrument de conservare şi 
dezvoltare a moștenirii noastre 
culturale. Fiecare dintre noi vorbim 
cu mândrie limba maternă, iar când 
o auzim în jurul nostru, ne saltă 
inima de bucurie, pentru că știm că 
ea este pentru noi trecut, prezent și 
viitor. 

Este un moment emo�ionant al 
premierii laurea�ilor Concursului 
na�ional ,,Istoria și tradi�iile rușilor 
lipoveni’’, concurs realizat sub 
egida Ministerului Educa�iei prin 
Inspectoratul Școlar Jude�ean 
Tulcea, în parteneriat cu CRLR,  
ajuns deja la cea de a treia edi�ie, 
dedicată în acest an obiceiurilor 
esen�iale din via�a omului, riturilor 
la naștere și botez și cântecelor de 
leagăn la rușii lipoveni din 
România, competi�ie ce s-a 
desfășurat pe două sec�iuni. 

Concursul s-a dovedit a fi un 
frumos dialog între prezent și 
trecut, dialog necesar atât în școală, 
cât și în via�ă, iar participarea 
numeroasă reprezintă un semn bun 
pentru importan�a evenimentului.  

Faptul că interesul pentru istorie 
și tradi�ii crește de la an la an 
reprezintă o garan�ie și o 
certitudine că tinerii îndruma�i de 
către cadrele didactice și familie 
descoperă obiceiurile și tradi�iile 
etniei noastre.  

Limba, religia, tradiţiile, 
obiceiurile sunt 
moștenirea lăsată de 

CONCURS ȘCOLAR NA*IONAL. 

Riturile la naștere și botez și cântecele de leagăn la 
rușii lipoveni din România 



Premierea elevilor din 
cls. a VI-a, sec#iunea I.

Premierea elevilor din  
cls. a VII-a, sec#iunea I.
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strămoșii noștri, reprezentând 
tezaurul cel mai de preţ şi de aceea 
trebuie să facem tot ce ne stă în 
putin�ă pentru ca ele să se păstreze 
vii în mintea, sufletul și pe buzele 
tuturor, dar mai ales ale copiilor.  

Așa cum fără lumină nu există 
via�ă, fără limbă nu există cultură. 

Mul�umesc gazdelor noastre 
pentru ospitalitate, Inspectoratului 
Școlar Jude�ean Tulcea, prin 
inspectorul școlar general Pavel 
Viorica, inspectorului școlar adjunct 
Coca Constantin, inspectorului 
pentru minorită�i Bucioc Liuba, 
Școlii Gimnaziale din Jurilovca, 
dnei director Belu Sofica. 

Îmi îndrept mul�umirile către 
membrii Comisiei Centrale, către 
reprezentan�ii Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România, în special 
către dl deputat Silviu Feodor, care 
sus�ine necondi�ionat studiul limbii 
materne, onorându-ne atât cu 
prezen�a, cât și cu numeroase 
premii oferite câștigătorilor 
concursului na�ional. 

Mă bucur că tinerii au 
conștientizat că, atâta timp cât își 
cunosc rădăcinile și tradi�iile, îi 
respectă prin asta pe strămoși, iar 
acest lucru determină respectul fa�ă 
de sine și fa�ă de ceilal�i”, a 
concluzionat expertul Livia 
Neculai. 

 
LAUREA*II  

Concursului școlar, etapa 
na�ională, edi�ia din 2023, sunt: 

 
 SEC*IUNEA I  

Clasa a VI-a: 
● Premiul I - Xenofont Evlalia 

de la Școala Gimnazială Jurilovca, 
jud. Tulcea (prof. Văsii Tatiana); 

● Premiul II - Teleucă Mark de 
la Școala Gimnazială Jurilovca, 
jud. Tulcea (prof. Văsii Tatiana); 

● Premiul III - Grecu Iuliana de 
la Școala Profesională Stolniceni-
Prăjescu Brătești, jud. Iași (prof. 
Galina Isaeva); 

● Men�iune - Gurei Raluca de la 
Școala Gimnazială Slava Cercheză, 
jud. Tulcea (prof. Marcov 
Alexandra). 

Clasa a VII-a: 
● Premiul I - Ehimov Alexandru 

de la Școala Gimnazială 
„Alexandru Ciucurencu” Tulcea, 
jud. Tulcea (prof. Casian Nadea); 

● Premiul II - Feodot Maria 
Adriana de la Școala Gimnazială 
Jurilovca, jud. Tulcea (prof. Văsii 

Tatiana); 
● Premiul III - Bungianu Elena 

de la Școala Gimnazială ,,A.S. 
Pușkin” Brăila, jud. Brăila (prof. 
Marcu Alina-Mihaela); 

● Men�iune - Trofim Valentin 
de la Școala Gimnazială Slava 
Cercheză, jud. Tulcea (prof. 
Marcov Alexandra). 

Clasele VIII - IX - X: 
● Premiul I - Haralambie Livia 

de la Liceul Teoretic „Grigore 
Moisil” Tulcea, a X-a (prof. 
Alistarh Tamara); 

● Premiul II - Ciotic Evelina de 
la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” 
Tulcea, a X-a (prof. Alistarh 
Tamara); 

● Premiul III - Cavali Andrei de 
la Școala Gimnazială Sarichioi, 
jud. Tulcea, a VIII-a (prof. Pavlov 
Natalia); 

● Men�iune - Pavlov Anca – 
Andreea de la Școala Gimnazială 
Sarichioi, jud. Tulcea, a VIII-a 
(prof. Pavlov Natalia). 

● Men�iune - Timofte Ana 
Maria de la Liceul „Dimitrie 
Cantemir” Iași, jud. Iași, a IX-a 
(prof. Zinaida Gromic). 

Clasele XI-XII: 
● Premiul I - Cuprian Ștefan de 

la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” 
Tulcea, jud. Tulcea, a XI-a (prof. 
Alistarh Tamara); 

● Premiul II - Agafon Raluca de 
la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” 
Tulcea, a XII-a (prof. Alistarh 
Tamara); 

● Premiul III - Pimon Melissa 
Ana de la Liceul Teoretic „Ion 
Creangă” Tulcea, a XII-a (prof. 
Casian Nadea); 

● Men�iune - Alistarh 
Alexandru de la Liceul Teoretic 
„Ioan Cotovu” Hârșova, jud. 
Constan�a, a XII-a (prof. Anfisa 
Demid); 

● Men�iune - Ulian Livia de la 
Liceul Teoretic „Grigore Moisil” 
Tulcea, a XII-a (prof. Alistarh 
Tamara). 

 
 SEC*IUNEA II  

- scurt metraj - 

● Premiul I – scurt metraj - 
Trefil David Cosmin de la Liceul 
Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, 
jud. Constan�a, a IX-a (prof. Demid 
Anfisa); 

● Premiul II – scurt metraj - 
Pavlov Sofia de la Liceul Teoretic 
„Decebal” Constan�a, jud. Constan�a, 
a IX-a (prof. Nadia Militei); 

● Premiul III – scurt metraj - 
Timofte Ștefania Claudia de la 
Școala Profesională Focuri, jud. 
Iași, a VII-a (prof. Zinaida Gromic); 

● Men�iune – scurt metraj - 
Ignat Anamaria de la Școala 
Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea, 
a VIII-a (prof. Pavlov Natalia); 

● Men�iune – scurt metraj - 
Mantai Elisabeta de la Liceul 
Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea, 
jud. Tulcea, a X-a (prof. Alistarh 
Tamara); 

● Men�iune – scurt metraj - 
Pascale Bianca de la Colegiul 
Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, 
jud. Tulcea, a X-a (prof. Casian 
Nadea); 

● Men�iune – scurt metraj - 
Ivanov Vladimir de la Liceul 
Pedagogic „Nicolae Iorga” 
Botoșani, jud. Botoșani, a XI-a 
(prof. Ana Ihorov). 

*** 
Felicităm elevii-laurea�i (din 

păcate, nu to�i au fost prezen�i la 
festivitatea de premiere) și 
transmitem mul�umiri membrilor 
Comisiei Centrale pentru evaluare, 
care au răspuns prompt și care fără 
nicio recompensă financiară și-au 
dedicat din timpul lor liber 
vizionării și evaluării lucrărilor 
tuturor elevilor participan�i! De 
asemenea, felicităm to�i participan�ii, 
precum și cadrele didactice și 
părin�ii elevilor pentru implicarea 
în acest Concurs școlar na�ional!  

Interesul elevilor manifestat 
pentru tradi�iile și obiceiurile 
rușilor lipoveni sunt o dovadă a 
respectului fa�ă de înaintași și o 
certitudine că moștenirea culturală 
ramâne vie, iar tradi�iile vor fi 
transmise genera�iilor 
viitoare. �

Elevii din  
clasele a VIII-a, a IX-a și a X-a, 

sec#iunea I.

Elevii din clasele  
a XI-a și a XII-a, sec#iunea I.

Premierea elevilor  
de la sec#iunea II - scurt metraj.
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В феврале 2023 года 
состоялся 
национальный этап 

школьного конкурса, 
приуроченного в этом году к 
теме «Родильно-крестительные 
обряды и колыбельные песни у 
русских-липован Румынии». 

Организаторами Третьего 
Национального школьного 
конкурса «История и традиции 
русских-липован» выступили 
Министерство воспитания 
Румынии и Община русских-
липован Румынии (ОРЛР), с 
поддержкой Тульчинской 
Уездной школьной инспектурой 
и редакцией «Зори» 
(инициатором этого нового 

Национального школьного 
конкурса).  

Ученики из среды русских-
липован представили на 
национальном конкурсе свои 
школы и уезды своего 
проживания: Брэила, Ботошань, 
Констанца, Сучава, Тульча, 
Яссы. 

Поздравляем лауреатов, а 
также всех участников, их 
преподавателей и родителей. 

Более подробно о 
февральском конкурсе – в 
материале на румынском языке 
на стр. 10-11. 

Публикуем ниже отрывки из 
работ учеников. 

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 
РУССКИХ-ЛИПОВАНРУССКИХ-ЛИПОВАН  

РУМЫНИИ - 2023РУМЫНИИ - 2023

 Славник Ана-Мариа, VII 
класс, с. Брэтешть уезда Яссы: 

«Культура русских староверов, 
русских-липован проявилась и 
проявляется во всех областях 
жизни, будь то торговля, или 
земляделие, быт, или праздники. 
Особенно это проявляется в 
сохранении древлеправославия - 
иконных и книжных сокровищ. 

В семьях русских-липован 
всегда соблюдались традиции. 
На старых фотографиях моей 

семьи видно, что моя маленькая 
бабушка и её сестра одеты в 
длинные платья с длинными 
рукавами. 

Словарь 
Некоторые слова, которые 

использовались в обряде при 
рождении ребёнка. 

- Стать тяжёлой – 
забеременеть. 

- Повитуха (бабка) – 
(простореч.). Женщина, 
принимающая у рожениц. Бабка-

повитуха без акушерского 
образования. 

- Размывать руки – обряд, 
размывание рук: на третий 
(седьмой, девятый) день после 
родин, повитухе подносят хлеб-
соль, мыло и холст или ширинку, 
родильница подаёт ей мыться 
(над лоханью, в которой накрест 
положены нож и веник), и они 
друг другу по трижды наливают 
на руки из кружки, в которую 
положены деньги: размыть руки, 

кончить дело. 
- Крещение – (церк.). 

Христианский обряд, 
совершаемый над младенцами 
(или взрослыми) для включения 
их в число членов церкви. 

- Узелок для повитухи - 
Вознаграждать бабку повитуху 
за благополучный исход родов. 

- Воцерковление – особый 
обряд в богослужебной практике, 
совершаемый в 40-й день после 
рождения младенца».

ИЗ РАБОТ УЧАЩИХСЯ НА ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ

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





 Иордаке Кристиан, IX 
класс, с. Брэтешть уезда Яссы: 

«На протяжении почти трёх 
столетий, в условиях 
иноязычного и инокультурного 
окружения, русские-липоване 
сумели сохранить не только свой 
язык и религию, но и свою 
традиционную народную 
культуру. Благодаря религиозной 
замкнутости, в языковой и 
конфессиональной изоляции, 
русские-липоване смогли 
сохранить многие традиции, 
связанные с семейной 
обрядностью (свадьба, рождение 
младенца, похороны), с народной 
морфологии и с народным 
календарём, певческие 
традиции... 

В семьях русских-липован 
всегда было много детей. 

На фотографии - семья 
Аулиней (семья моей мамы).  

Пелагея Морой рассказывала, 
что 10-12 детей в семьях села 
Брэтешть было не редко. К 
сожалению, много детей умирали 
маленькими. В семье Пелагеи 

Морой из 12 детей осталось 
только 4. 

Роженице сорок дней нельзя 
было выходить из дома, поэтому 
она не имела права 
присутствовать в церкви на 
крещении ребёнка. Только отец и 
крёстные присутствовали на 
крещении ребёнка. 

Обучение и воспитание 

происходило в семье, под 
руководством старших 
родственников. Самое главное 
воспитание было в том, чтобы 
дать основы христианской веры. 
Уважение к старине, к родне 
было одним из главных 
требований к детям в 
семье». 

Семья Аулиней.  
Мои прабабушки и прадедушки.

 Куприан Штефан, X 
класс, с. Сарикёй уезда Тульча: 

«Забавные были и игры с 
песнями, например ,,Сорока-
ворона”. У ладошке ребёнка 
кружили по ней и 
приговаривали: 

Сорока-ворона, 
Кашу варила, 
На припечек становила. 
А потом указывали на каждый 

палец ребёнка и продолжали 
приговаривать:  

Этому дала, он дровы рубил. 
Этому дала, он посуду мыл. 

Этому дала, он вадицы носил. 
Этому дала, он крупы драл. 
А этому не дала (указывая на 

мизенец). 
И обясняли:  
Он был мал,  
Крупы не драл,  
Вадицы не носил,  
Посуду не мыл,  
Дрова не рубил. 
Далее продолжали со 

словами: ,,Тут пень, тут 
колодец, тут крыничка, а тут 
холодная водичка” и щекотали 
ребёнка под мышкой». 
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 Ксенофонт Евлавиа, VI 
класс, с. Журиловка уезда 
Тульча: 

 Колыбельная песнь 
Солнышко заходит, и темнеет  

день. 
От горы упала на селенье тень. 
Лишь церковный купол  

солнцем озарён,  
И открыта церковь, и несётся  

звон. 
 
Колокол к вечерне христиан  

зовёт. 
Завтра воскресенье, отдых от  

работ. 
И услышав в поле колокольный  

звон, 
Селянин к селенью уж погнал  

волов. 
 

А в селеньи церковь вся полна  
людей, 

И горят огнями множество  
свечей. 

Свечи восковые ярче звёзд горят, 
И молитву люди в простоте  

творят. 
 
А в опрятной хате молодая мать, 
Сына утешая, стала припевать: 
«Спи сынок, а завтра в церковь  

мы пойдём, 
Свечку и молитву Богу принесём. 
 
Бог увидит свечку, Бог услышит 

нас, 
И на поле дождик даст нам в  

добрый час. 
Хлеб нам уродится, хлеб мы  

испечём 
И сынка накормим сытным  

пирогом». 

 Феодот Мариа-Адриана, 
VII класс, с. Журиловка уезда 
Тульча: 

 Духовный стих 
 «Колыбельная Богородицы» 

Дева младенца умывала, 
Пеленами повивала, 
Сладку песню сочиняла 

Припев 1: 
Ты мой рай, рай, рай, рай, 
Имя, имя, имя, имя тебе Бог. 
О! Любезный сыне мой. 
Ангели с небес градите. 
Сон младенцу принесите. 

Припев 2: 
Ты мой рай, рай, рай, рай, 
Люлю, люлю, люлю, люлю,  

люлю, бай. 
О! Любезный сыне мой. 
Ангел с небес слетайте, 
Младенца колыхайте. 

Припев 1 
Тя хвалимого звездами, 
Своими кормлю сосцами. 

Припев 2 

Будешь царствовать вовеки, 
Надо всеми человеки. 

Припев 1 
Спи Иcуcе благодатный, 
Усни сном благоприятным. 

Припев 2 
Дева младенца умывала, 
Пеленами повивала, 
Сладку песню скончевала. 

Припев 1





ÇÎÐÈ № 2-3 (363-364)/202314
 Ihorov Daria, cls. a VII-a, 

Botoșani: 
„În timpul botezului, pruncului i 

se taie în mod simbolic o șuvi�ă de 
păr. Acest ritual are o semnifica�ie 
specială. Celor boteza�i li se taie 
părul ca semn al smereniei și al 
ascultării fa�ă de Dumnezeu, lăsând 
în urmă via�a lor păcătoasă. Este 
imposibil să primim botezul fără   
a-i făgădui lui Dumnezeu un 
serviciu. Doar cu inten�ii sincere și 
cu o inimă curată se poate accepta 
Taina Botezului pentru a salva 
sufletul”.

 Amos Ecaterina,  
cls. a XI-a, Botoșani: 

 
FAMILIA - MAMA  

„Un rol definitoriu în perpetuarea 
unei genera�ii îl are FAMILIA și 
cu precădere Mama. Niciodată 
ISTORIA n-a fost blândă cu 
MAMA. Drumul ei, dar și al 
familiei a trecut prin jertfă și 
nesfârșite pribegii sprijinindu-se 
doar pe Credin�a în Dumnezeu.  

Și oriunde au purtat-o pașii, Ea 
a sim�it acel loc ca dar divin și 
viitor leagăn al urmașilor, 
alegându-și acest oraș ca popas 
pentru vecie – BOTOȘANI. 

Ritualul naşterii începea mult 
mai devreme decât naşterea şi se 
încheie după o perioadă foarte 
lungă de timp după naştere”. 

 
Perioada prenatală 

„Femeile însărcinate 
trebuiau să respecte cu 
stricteţe diferite reguli 
obligatorii pentru 
credincioşii de rit vechi. 

Mama își asuma grija, 
uneori exagerată, fa�ă de 
„comoara” pe care o purta, 
având un comportament 

creștinesc (mers la biserică și 
rugăciune) și obiceiuri sănătoase 
de convie�uire, alimenta�ie. 

Trebuie remarcat faptul că a 
avea mulţi copii în familie era 
considerat o binecuvântare. În 
trecut, familiile erau foarte 
numeroase (până la 7-14 copii). 

Iată un cântec de leagăn - cules 
de la o bătrână din Comunitatea 
rușilor lipoveni din Botoșani, dna 
Trifanov Haretina. 

«Аи да баю, баю 
Баю покачаю  
Покачаю доченьку, 
Доченьку разумную 
Умную, умную  
Умную разумную 
Доченьку умную, 
Доченьку разумную 
Аи да баю, баю 
Баю покачяю».”. 

 Тимофте Штефаниа-
Клаудиа, VII класс, с. Фокурь 
уезда Яссы: 

«Дева младенца умывала 
И пеленами повивала 
Залату песню пропевала 
Ты мой рай, рай, рай, рай 
Люлю, люлю, люлю, люлю, бай»; 
 
«Ай баюшку, баю, 
Не лажыся на краю, 
Ай люлю, люлю, баюшку, 
Бо придёт серый волчок 
Ай люлю, люлю, баюшку, 
Хватит сыночку за бачок 

Ай люлю, люлю, баюшку, 
Да паташет во лесок 
Ай люлю, люлю, баюшку»; 
 
«А ду-ду, у ду-ду, 
Сидить голыб на дубу 
Ой да баюшки, баю 
Сидить голыб на дубу 
Он играить у трубу 
Пролетела синичка 
Ударила по носу 
Полетела по лесу 
Ай баюшки, баю 
Ай баюшки, баю». 

 Гурей Ралука, VI класс, 

Люлю баю, люлю баю 
 

Люлю баю, люлю баю 
Не ложися Ваня с краю 
Придёт серенький волчёк 
И ухватит за бочёк 
И потащить во лесок. 

 Иванов Себастиан, VI 
класс, с. Брэтешть уезда Яссы: 

Мои прабабушка и 
прадедушка с дедушкой и его 

сестрой. 

 Телеукэ Марк, VI класс, с. 
Журиловка уезда Тульча: 

«Молодым мамочкам помогали 
бабушки, рассказывали детям 
старинные сказки про Василису- 
царевну или про Ивана-царевича, 
успокаивали их. А также пели им 
разные колыбельные. Вот: 

Колыбельная песня «Ай ду-ду» 
Ай ду-ду, а-ду-ду.  
Сидит голуб на дубу. 
Сидит голуб на дубу. 
Он играет во трубу, 
Он играет во трубу. 
Ваня, глазки закрывай, 
Крепко-крепко засыпай. 

Вечером, после крещения,    
семья новокрещённого 

встречалась и веселилась».

 Павел Ана-Мариа, VI 
класс, с. Брэтешть уезда Яссы: 

«Семьи русских-липован 
всегда были очень 
многочисленными, дружными и 
религиозными. 

Пелагея Морой вспомнила 
небольшой кусочек песни, 
которую пели маленьким детям, 
чтобы они быстрее засыпали: 

Латки, латушки, прилетели 
тушки. 

Стали сикатать, сево каму дать. 
(Для мальчиков) Сынку дать 

хастинца – калача 
(Для девочки) Девчонке дать 

хастинца – колечко...». 

�
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Gentilia ZENOVEI 
 

Joi, 9 februarie 2023, a fost o zi 
dedicată lecturii pentru școlile din 
Jurilovca, jud. Tulcea. Părin�i, 

copii, cadre didactice și invita�i din �ară s-au 
oprit pe Insula de Lectură și Natură din 
Grădini�a Jurilovca, pentru a se bucura de o 
călătorie fantastică în lumea căr�ilor. 

Marcată anual la începutul lunii 
februarie, Ziua Interna�ională a Cititului 
Împreună celebrează cititul cu glas tare și 
bucuria de a transmite mesajul unei 
povești, adăugând amprenta emo�ională a 
vocii fiecărui povestitor. 

Cel mai important invitat de pe Insula 
de Lectură a fost Silviu Feodor – deputat și 
președinte al Comunită�ii Rușilor Lipoveni 
din România, alături de Eugen Ion – primar 
al comunei Jurilovca, Elena Mocăni�ă – 
reprezentant al Asocia�iei OvidiuRO și 
Mirela Popov – inspector școlar pentru 
activită�i extrașcolare din cadrul ISJ Tulcea. 

„Evenimentele de acest fel sunt foarte 
importante pentru toate școlile din 
România. Un om citit este un om puternic, 
dar mai ales bogat – bogat sufletește. Iar 
pentru copii, să poată intra în acest 
univers al cunoașterii încă din primii ani, 
este o șansă inestimabilă. Salut ini�iativa 
Asocia�iei OvidiuRO și îmi exprim sprijinul 
pentru ca acest program să ajungă mai 
ușor în grădini�ele din localită�ile mai 
izolate din Delta Dunării. Educa�ia 
copiilor din comunită�ile noastre a fost și 
va rămâne mereu o prioritate”, a men�ionat 
deputatul Silviu Feodor, invitat să citească 
preșcolarilor din Jurilovca povestea Bob e 
artist, de Marion Deuchars. 

Cu prilejul acestei ac�iuni, coordonate 
de educatoarea Paula Zai�, cu sprijinul 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din România, 
Insula de Lectură și Natură din Grădini�a 
Jurilovca s-a îmbogă�it cu peste 30 de 
titluri de căr�i de calitate, recomandate în 
cadrul programului „Citește-mi 100 de 
povești”. Cadrele didactice participante la 
activitate au primit și ele kituri de lectură 
oferite de deputatul Silviu Feodor, astfel că 
peste 100 de căr�i pentru copii au ajuns de 
Ziua Interna�ională a Cititului Împreună în 
șase unită�i școlare din jude�ul Tulcea cu 
sprijinul CRLR. 

Organizată sub forma unui atelier de 
lectură, activitatea a inclus și o componentă 
de formare adresată cadrelor didactice din 
comunită�ile rurale din jude�ul Tulcea, 
privind modalită�ile de înscriere în 
programul „Citește-mi 100 de povești”, 
coordonat de OvidiuRO, în parteneriat cu 

Ministerul Educa�iei și Ministerul Culturii, 
cu implicarea inspectoratelor școlare jude�ene. 

Școala Jurilovca a fost una dintre 
primele unită�i care au accesat programul 
„Citește-mi 100 de povești”. Grădini�a 
locală a intrat în seria pilot din anul 2021, 
iar primele 40 de căr�i au fost dăruite chiar 
de primarul Eugen Ion, care, alături de 
directorul școlii, prof. Sofica Belu, au fost 
cei care le-au citit copiilor primele povești 
pe Insula de Lectură: 

„Cu doi ani în urmă, atunci când 
Jurilovca a intrat în acest program, eram 
foarte emo�ionat. Nu-i mai citeam doar 
fiului meu, ci mai multor copii de aceeași 
vârstă. Vorbim despre o audien�ă 
preten�ioasă și, în același timp, pre�ioasă, 
pe care nimeni nu-și permite să o 
dezamăgească.  

Acum, copiii noștri au căpătat 
obișnuin�a lecturii și sunt și mai exigen�i, 
mai ales că nu este vorba despre o 
activitate la care participă doar din când 
în când, ci în mod constant. Faptul că 
avem cadre didactice devotate, care se 
implică și îi implică pe cei mici în 
asemenea activită�i este o binecuvântare”, 
a adăugat primarul Eugen Ion.  

Între timp, col�ul de lectură din cadrul 
Grădini�ei Jurilovca, pe care preșcolarii îl 
vizitează în fiecare zi în cadrul activită�ilor 
centrate pe însușirea competen�elor de 
litera�ie, s-a îmbogă�it, ajungând astăzi la 
peste 250 de titluri. 

„În Jurilovca, lucrurile func�ionează 
pentru că există colaborare și pentru că ne 
străduim să valorificăm fiecare șansă de a 
le oferi copiilor noștri experien�e valoroase 
și modele de urmat – toate cât mai aproape 
de lumea căr�ilor. Încurajez cu multă 
căldură toate cadrele didactice, care nu au 
încă o Insulă de Lectură, să acceseze acest 
program, care schimbă cu totul lumea 
copiilor cu care lucrăm”, a declarat Paula 
Zai�, responsabil de activită�i. 

În jude�ul Tulcea mai sunt 18 unită�i 
eligibile pentru înscrierea în seria a V-a a 
programului „Citește-mi 100 de povești”, 
cea mai mare provocare fiind reprezentată 
de accesul către comunită�ile izolate din 
Delta Dunării. Asocia�ia OvidiuRO și-a 
propus ca, până în anul 2025, să transforme 
toate grădini�ele din �ară în Insule de 
Lectură, unde copiii și adul�ii descifrează 
împreună tainele căr�ilor. OvidiuRO și-a 
asumat rolul de a forma cadrele didactice și 
de a le oferi căr�i ilustrate, atent 
selec�ionate, care stimulează imagina�ia 
copiilor și îi apropie de căr�i încă din 
primii ani de via�ă.  

Ziua Interna�ională a CitituluiZiua Interna�ională a Cititului   
Împreună, marcată la JurilovcaÎmpreună, marcată la Jurilovca

�
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Anul acesta, ar fi 
împlinit 70 de ani, în 
noiembrie! Ne-a 

părăsit, însă, pe 25 februarie 2023, 
pentru a se muta acolo, unde „nu 
este nici durere, nici întristare”. 
Arhitecta Prascovia Andreev din 
Tulcea! 

S-a născut pe 16 noiembrie 
1953 în orașul-poartă de intrare în 
Delta Dunării. A absolvit în anul 
1978 Facultatea de Arhitectură şi 
Sistematizare din cadrul 
Institutului de Arhitectură „Ion 
Mincu” din Bucureşti, iar în 1985 
- cursul postuniversitar de 
Sistematizare în cadrul aceluiaşi 
institut. De asemenea, a absolvit în 
1995 cursul de evaluare 
economică şi financiară a 
întreprinderilor, organizat de 
Corpul Experţilor Contabili şi 
Contabili Autorizaţi din România. 

În perioada 1978-1982, a fost 
arhitect proiectant la Secţia de 
Proiectare a Judeţului Tulcea, apoi 
şef de proiecte în aceeaşi unitate 
între anii 1982 și 1993 (din 1990, 
unitatea s-a transformat în S.C. 
STARPROIECT S.A. Tulcea). Din 
1993 şi până în mai 2001 a 
funcţionat ca director general la 
S.C. STARPROIECT S.A. Tulcea, 

iar din iunie 2001 – architect-şef 
serviciu de urbanism şi amenajarea 
teritoriului în cadrul Primăriei 
municipiului Tulcea.  

Numeroase lucrări de 
proiectare poartă semnătura 
arhitectei Prascovia Andreev din 
Tulcea, în calitate de autor sau 
coautor: Biblioteca municipală şi 
Casa Cărţii din Tulcea, blocuri de 

locuinţe sau locuinţe individuale în 
Tulcea, Măcin, Sarichioi, Sulina, 
restaurarea cetăţii Enisala, a 
monumentului de la Garvăn, 
câteva biserici din judeţ şi din 
municipiul Tulcea s.a. 

A fost preşedinta filialei Tulcea 
a Uniunii Arhitecţilor din România 
în perioada 1980-1996, precum și 
membru al Ordinului Arhitecţilor 
din România (din anul 2001) şi 
membru al Corpului Arhitecţilor 
Şefi de Municipii de pe lângă 
Asociaţia Primarilor de Municipii 
din România (din anul 2002). 

În cadrul Consiliului Judeţean 
Tulcea, a fost consilier judeţean 
din partea Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR) în 
două legislaturi: 1992-1996 şi 
1996-2000. În cea de a doua 
legislatură a fost şi membru al 
Delegaţiei Permanente a 

Consiliului Judeţean. 
Totodată, în perioada 1993-

1996, a fost preşedinta CRL din 
Tulcea, iar între 1993 și 1995 a 
fost membră a Consiliului pentru 
Minorităţi Naţionale în Tulcea, din 
partea CRL. 

La ediţia a doua a 
simpozionului internaţional al 
CRLR, desfăşurat în 1996 la 
Suceava, a prezentat comunicarea 
Lăcaşe de cult ca obiective de 
referinţă ale existenţei etniei 
ruşilor lipoveni. De asemenea, a 
participat la numeroase 
manifestări ştiinţifice și culturale. 

În ultimii ani de activitate, a 
fost profesoară la Liceul de Arte 
„George Georgescu” din Tulcea, 
Profil Arhitectură. 

Referin�ele biografice ale 
arhitectei Prascovia Andreev au 
apărut în Comunitatea rușilor 
lipoveni (ghid de prezentare 
întocmit de Svetlana Moldovan, 
editura Ararat, București, 2004, p. 
95-96). 

Amintirea îi va rămâne veșnică 
întrucât a fost un om extraordinar, 
un arhitect deosebit, un cadru 
didactic apreciat de către elevi și 
colegi, cu o carieră profesională de 
excep�ie.  

Dumnezeu să o odihnească în 
pace! 

Transmitem sincere 
condolean�e familiei îndurerate!  

 
A consemnat,

Svetlana MOLDOVAN

IN MEMORIAM 
Prascovia ANDREEV, 

arhitect 
(16 noiembrie 1953 – 

25 februarie 2023) 

Regreta#ii arh. Prascovia Andreev - prima 
președintă a CRL-Tulcea și prof. univ. dr.  

Andrei Ivanov - primul președinte al CRLR.

În Anul școlar 2022-2023, pentru elevii 
care studiază materiile Limba rusă ca 
limbă maternă și Religia ortodoxă de rit 

vechi în unită�ile de învă�ământ preuniversitar 
din București (în capitală doar limba maternă) și 
din localită�ile din jude�ele Brăila, Botoșani, 
Constan�a, Iași, Suceava și Tulcea, Ministerul 
Educa�iei organizează, în parteneriat și cu 
sprijinul financiar al Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR), două olimpiade 
școlare na�ionale, în conformitate cu 
regulamentele specifice, aprobate de Minister.  

Este vorba despre: 
 Olimpiada Na#ională de Limba maternă 

rusă, care va avea loc în acest an în perioada 4-
7 mai, la Botoșani; 

 Olimpiada Na#ională de Religie 
ortodoxă de rit vechi, care se va desfășura între 
26 și 28 mai 2023 la Fălticeni, jude�ul Suceava. 

Men�ionăm că ambele concursuri școlare 
sunt înscrise în calendarul activită�ilor educative 
na�ionale aprobate prin ordin de ministru al 
Educa�iei și sunt organizate prin Inspectoratele 
Școlare Jude�ene, în parteneriat și cu sprijinul 
CRLR.  

În urma desfășurării etapelor jude�ene în luna 
martie a.c. (11 martie 2023 – Olimpiada de 
limba rusă maternă, iar pe 18 martie – etapa 
jude�eană a Olimpiadei de religie ortodoxă de rit 
vechi), s-au calificat pentru faza na�ională a 
celor două olimpiade școlare câte 50 de elevi 
din clasele VII-XII din jude�ele Tulcea, 
Constan�a, Brăila, Iași, Suceava, Botoșani și din 
București, cărora le urăm succes în continuare. 

Ministerul Educa�iei și Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR) vor oferi în luna 
mai a.c. diplome și premii în bani laurea�ilor 
Olimpiadei Na#ionale de Limba maternă rusă 
și Olimpiadei Na#ionale de Religie ortodoxă de 
rit vechi.  

S.M.

OLIMPIADE ȘCOLARE NA*IONALE
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În diminea�a zilei de 3 martie 
2023, a plecat dintre noi 
spre o lume mai bună dl 

general de brigadă (în retragere) 
Mihai N. Pocorschi, colaborator 
activ al publica�iei noastre „Zorile” 
și membru simpatizant al 
Comunită�ii.  

S-a născut pe data de 29 
octombrie 1928, la Bacău. Tatăl 
său, Naum Pocorschi, a fost ofi�er 
în Armata Imperială Rusă, refugiat 
în România din 1921, iar mama, 
Sofia Gromov, era rusoaică 
lipoveancă originară din Jurilovca, 
jud. Tulcea.  

În anul 1930, familia Pocorschi 
s-a mutat la Jurilovca. Aici și-a 
petrecut copilăria Mihai N. 
Pocorschi și a absolvit școala 
primară, fiind clasat, la absolvire, 
pe locul întâi. A urmat apoi Liceul 
Comercial „Carol I” din Constan�a.   

În anul 1948 a lucrat ca 
brigadier voluntar pe Șantierul 
Na�ional al Tineretului de la Salva-
Vișeu, după care a făcut studii 
militare la București, după 
terminarea acestora activând ca 
ofi�er în armată în perioada 1949-
1951. În 1951 a fost îndepărtat din 
armată ca „necorespunzător 
politic”, din cauză că tatăl său, 
Naum Pocorschi, a fost ofi�er �arist 
și a luptat în războiul civil din anii 
1917-1920 împotriva Armatei 
Roșii. În via�a civilă, a lucrat mai 
întâi la Casa Centrală a Armatei (în 
prezent, Cercul Militar Na�ional), 
apoi la Direc�ia Generală a 
Serviciului Muncii de pe lângă 
Consiliul de Miniștri, ca ofi�er de 
construc�ii, participând la 
edificarea unor obiective 
importante din Capitală, precum 
Casa Scânteii (în prezent, Casa 
Presei Libere), I.A.S. Roșia sau 
Adăpostul antiatomic din Parcul 
Kiseleff.  

În anul 1960 a absolvit Institutul 
de Mecanizare a Agriculturii din 
Craiova, jud. Dolj, fiind declarat 
inginer și transferat de la Academia 
de Studii Economice (ASE), unde 
lucra din 1958, la Oficiul de 
Control al Mărfurilor pentru Export.  

Dl Mihai Pocorschi a lucrat apoi 
ca inginer în domeniul comer�ului 
exterior, efectuând numeroase 
deplasări în străinătate pentru 
negocierea și încheierea unor 
contracte importante pentru 
achizi�ia de tractoare, mașini și 
echipamente agricole, iar din 1970 
a trecut la Consiliul Na�ional 
pentru Știin�ă și Tehnologie, unde 
și-a desfășurat activitatea timp de 
19 ani în calitate de consilier al 
vicepreședintelui acestei institu�ii, 
Mihail Florescu, fost ministru al 
industriei chimice. Din această 

func�ie, a coordonat mai multe 
sectoare de activitate, precum 
mecanizarea agriculturii, institutele 
și structurile din subordinea 
Consiliului Na�ional al Apelor,  
cum erau Institutul de Cercetare –
Dezvoltare „Delta Dunării” din 
Tulcea sau Institutul de Cercetări 
Marine din Constan�a.  

Din această pozi�ie, a organizat 
expozi�ii interna�ionale de 
aparatură știin�ifică și a participat 
ca membru în delega�iile române la 
ședin�ele Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc (CAER) ce 
priveau probleme legate de 
aprovizionarea cu aparatură pentru 
institutele de cercetare din �ările 
membre ale acestei organiza�ii, iar 
în perioada 1985-1988 a condus 
delega�iile Consiliului Na�ional 
pentru Știin�ă și Tehnologie la 
ședin�ele privitoare la proiectarea și 
construc�ia instala�iilor de biogaz. 

În toată această perioadă, a 
publicat diverse articole, studii și 
lucrări de specialitate în domeniul 
mecanizării agriculturii și pe teme 
legate de cercetarea tehnico-
știin�ifică, iar din februarie 1989, 
după pensionarea sa, s-a dedicat 
păstrării memoriei personalită�ii și 
activită�ii neobosite a tatălui său, 
Naum Pocorschi, de ridicare a 
nivelului de instruire și cultură 
generală al rușilor lipoveni și 
ucrainenilor din Dobrogea în toată 
perioada, începând cu sfârșitul 
anilor 1940 și până la decesul său 
din 1983.  

Dl Mihai Pocorschi a fost 
ini�iatorul creării Casei Memoriale 
„Naum Pocorschi” din Jurilovca, 
dar s-a dedicat și cercetării istoriei 
și culturii rușilor lipoveni și 
ucrainenilor din Dobrogea. În acest 
sens, a colaborat fructuos cu 
publica�ia noastră „Zorile” (1999-

2013) și cu cea a Uniunii 
Ucrainenilor din România, 
„Curierul ucrainean” (2009-2020), 
iar articolele sale privitoare la rușii 
lipoveni, cazacii nekrasoviști din 
Dobrogea din perioada de formare 
a acestor comunită�i, din primii ani 
de independen�ă a statului român 
modern sau din perioada 
interbelică, bazate pe documente 
inedite de arhivă, sunt de un real 
interes și în prezent.  

Totodată, după 1990, dl Mihai 
Pocorschi a activat și ca ofi�er în 
rezervă, apoi în retragere, ajungând 
la onorantul grad de general de 
brigadă. 

A publicat o serie de articole cu 
caracter istorico-militar în mai 
multe periodice militare („Orizont 
XXI”, „Document”), precum și în 
prestigioasa revistă „Magazin 
istoric”.  

A fost căsătorit (din 1950) cu 
Maria-Ileana Turcu, profesoară de 
limba rusă, decedată în 2014. Fiul 
acestora, Mihai M. Pocorschi, este 
un cunoscut cântăre� de muzică 
pop-rock, fondator al celebrelor 
trupe „Holograf” și „VH2”. 

În ultimii ani ai vie�ii, deși la o 
vârstă venerabilă și măcinat de boli 
și suferin�e, dl Mihai Pocorschi a 
continuat să studieze și să scrie 
despre părin�ii și familia sa, 
proiectele sale editoriale urmând a 
fi finalizate post-mortem. 

A fost înmormântat pe data de 5 
martie 2023, în Cimitirul Militar 
Ghencea III din București, cu 
onorurile militare cuvenite gradului 
de general de brigadă al Armatei 
României, pe care acesta l-a avut la 
momentul decesului. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Sincere condolean�e familiei! 
A consemnat,

Alexandr VARONA

IN MEMORIAM 
General de brigadă 

(ret.) ing.  
Mihai N. POCORSCHI  

(29 octombrie 1928 -  
3 martie 2023) 

Casa memorială „Naum Pocorschi” din JurilovcaCasa memorială „Naum Pocorschi” din Jurilovca Naum PocorschiNaum Pocorschi
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Nichita DANILOV 
 

Zodiacul 

Încă de mic copil am avut 
bătături în palme, deși 
părin�ii mei nu mă puneau 

să fac munci grele. Nu am săpat și 
nici nu am prășit. Cel mult 
aduceam câte o găleată de apă de la 
fântâna din curte. Aceleași bătături, 
în mod inexplicabil, le am și acum, 
deși nu trag nici la sapă, nici la 
târnăcop, nici la rindea, ci mă ocup 
aproape mai mult cu scrisul. 

Bătăturile sunt mari, acoperite 
cu straturi suprapuse de crustă 
având ceva din rigiditatea 
pintenilor unor păsări sau cu solzii 
unei reptile. Astfel de bătături am 
văzut la sculptori, dar și la pescarii 
din Deltă. Bătăturile le-am 
moștenit de la tata care săpase, 
probabil, sute de hectare și zeci de 
mii de metri cubi de pământ 
transportându-l cu căru�a dintr-un 
loc în altul, ca să facă diguri. Iar 
tata, la rândul său, a moștenit o 
parte din bătături de la tatăl său, iar 
altă parte le-a dobândit muncind 
din greu. La fel s-a întâmplat și cu 
bunicul meu. Și cu bunicul 
bunicului meu. Bătăturile mi s-au 
transmis prin ADN.  

Câteodată stau și-mi privesc 
tăcut ore în șir mâinile, așteptând 
ca din bătăturile mele să răsară file 
de lumină. 

 
După Sărbători 

După sărbătorile de iarnă, 
în casa noastră 
domnește o atmosferă 

oblomoviană. Jos, la bucătărie, 
într-un coșule� destul de cochet, 
dăruit de Larissa, doarme Mașa. Pe 
hol, întins pe o parte, Celsius. 
Câinii s-au obișnuit atât de mult să 
stea în casă, că acum refuză să mai 
iasă afară. Mașa doarme covrig, 
dacă o deranjezi, scoate un geamăt 
ușor și își vâră și mai mult botul 
între labe. Din pricina faptului că 
doarme toată ziua și toată noaptea, 
aproape că s-a dezvă�at să meargă. 
Celsius latră prin somn, tresare, 
apoi se liniștește din nou. Totuși el 
se mai trezește de două ori pe zi și 
fuge să latre aiurea la poartă. 
Celsius e un câine frumos. E un fel 
de Border Collie maidanez care ne-
a fost strecurat în urmă cu 7 ani, 
într-un miez de noapte de februarie 

geros, afară erau    
– 14 grade Celsius, 
pe sub poartă. Era 
un ghemotoc de 
blană, pe jumătate 
înghe�at, cu un ochi 
ce supura. Larissa 
l-a oblojit, l-a 
vaccinat și 
despăducheat, apoi 
i-a pus numele de 
Celsius. A crescut o 
frumuse�e de câine. 
Sensibil, dar fricos. 
Se teme de 
pocnitori, de 
fulgere și de sirene. 
De Crăciun și de 
An Nou, l-am �inut 
mai mult în casă. 
Nici nu se putea 
altfel. Mașa e 
parșivă. Dar 
inimoasă și ea. 
Când vin spre casă, 
mă simte de departe, își ridică botul 
roșcat din coșule� și scoate un  
scâncet.  

Atmosfera casei noastre 
păstrează ceva din farmecul 
scenelor de vânătoare pictate de 
Bruegel de la cur�ile flamande. 
Câinii noștri nu vânează, nici nu ar 
avea unde, păzesc, totuși, curtea, 
latră la trecători și la mașini; în 
rest, cel pu�in în sezonul rece, 
dorm, dorm și visează că aleargă 
după prepeli�e, fazani și ra�e 
sălbatice. Sau visează că aleargă 
după oi, ca să le bage în �arc. Dorm 
alături de pisici, cu care au legat o 
prietenie strânsă. 

Sus, chiar în dormitorul nostru, 
dorm pisicile, frumos aliniate pe 
plapumă, în pozi�ii pe cât de 
delicate, pe atât de neverosimile. 
Sunt opt. Vă voi povesti altădată 
despre fiecare din ele. Căci fiecare 
posedă un alt mieunat și o 
personalitate cu totul și cu totul 
distinctă. Fiecare pisică are 
tabieturile, manierele și 
deprinderile sale. Ele constituie 
cumva un tot rotund, dar acest tot e 
alcătuit din cel pu�in opt, dacă nu 
mai multe, ghemotoace. Căci, cum 
să vă spun, sunt zile și mai cu 
seamă nop�i, când personalitatea 
pisicilor se dedublează. Atunci vezi 
că în interiorul pisicii tale, pe care 
ai impresia că o cunoști bine, apare 
o pisică cu totul și cu totul 

necunoscută, iar în interiorul 
acesteia iarăși o altă pisică și tot 
așa mai departe. Și tot așa mai 
departe. Persanul Iari, de pildă. E 
un adevărat poet. Omar Khayyam 
din cap până-n picioare. De o 
gingășie rară. Dacă l-ai pune să 
scrie versete, ar scrie versete, ba 
chiar �i le-ar și toarce la ureche. 
Când îl strig în curte, vine de 
oriunde și mi se ca�ără pe umăr. 
Dar n-am să vă vorbesc acum 
despre Iari. N-am să vă vorbesc 
nici despre prin�ul Igor și nici 

despre prin�esa Tina, ambii albi, 
angora turcească. N-am să vă 
vorbesc nici despre Afina, al cărei 
tată e campion, iar mama are și ea 
o nobilă descenden�ă. Afina e 
Maine Coone, și are origini 
transnistrene. O frumuse�e de 
pisică. N-am să vă vorbesc nici 
despre celelalte trei. Deși sunt 
conștient că le fac o mare 
nedreptate.  

Vreau să vă vorbesc doar despre 
somnolen�a în care zace, între 
anumite ore, casa noastră. După 
cum v-am spus, pisicile dorm, nu 
mai încapi în pat de ele. Sunt 
sufletul Cristinei. Un suflet cald ce 
se revarsă peste tot locul. Sub vraja 
acestei moleșeli cădem nu numai 
noi, ci și cearșafurile, perdelele, 
covoarele, dulapurile, hainele, 
ceștile de cafea, vesela, parchetul și 
toate lucrurile ce se află în casă. E 
ca în Oblomov sau în Walt Disney. 
Toate lucrurile sforăie și cască. 
Chiar și lingurile și furculi�ele 
aflate în mașina de spălat. Cască și 
mașina de spălat. Cască și 
frigiderul. Și aspiratorul. Cască și 
ibricul, și ceainicul. Cască și 
aragazul. Cască și scaunele. Cască 
și masa și, odată cu ea, to�i pantofii 
din dulap. E un căscat enorm, o 
somnolen�ă molipsitoare, o 
moleșeală dulce ce vine din 
lăuntrul nostru și cuprinde încetul 
cu încetul tot cosmosul din noi și 
din afara noastră. Ne aflăm sub 
vraja pisicilor și a 
somnului. 

FILE DE LUMINĂ

�
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Alexandr VARONA 
 

Marele Sinod Ortodox 
de la Moscova, 
desfășurat în două 

etape, prima, la care au participat 
doar membri ai clerului ortodox 
rusesc, �inută în perioada 29 aprilie 
- 2 iulie 1666, iar a doua, în 
perioada noiembrie 1666 - august 
1667, reprezintă un moment de 
reper, de cotitură, atât pentru istoria 
Ortodoxiei, în general, cât și pentru 
istoria Ortodoxiei ruse. Este 
momentul care consacră raskolul – 
schisma Bisericii Ruse, momentul 
în care se definitivează ruptura 
dintre sus�inătorii reformei de cult 
ini�iate de patriarhul Nikon (1652-
1658) și adversarii lor, adep�ii 
vechii tradi�ii liturgice rusești, 
ruptură ale cărei prime semne au 
apărut încă din 1653, după primele 
modificări ale pravilelor și textelor 
slujbelor bisericești din Rusia 
acelor vremuri, confirmate după un 
an, la Sinodul bisericesc �inut la 
Moscova în perioada martie - 
aprilie 1654. 

Lucrările, documentele și 
deciziile adoptate de participan�ii la 
acest Sinod de maximă importan�ă 
pentru întreaga Ortodoxie, dar mai 
ales pentru Ortodoxia rusă, au 
influen�at decisiv evolu�ia societă�ii 
rusești, renun�area la unele 
particularită�i ale textelor căr�ilor 
de cult și practicii rituale a Bisericii 
Ruse, fixând ruptura din interiorul 
acesteia și prefigurând astfel 
transformările profunde pe care 
Rusia va fi nevoită să le suporte 
sub domnia lungă și plină de fapte 
măre�e, eșecuri răsunătoare, crize 
sociale și războaie cu marile puteri 
vecine, a lui Petru cel Mare (1682-
1725).  

De multe ori s-a spus în trecut, 
mai ales în mediile apropiate 
ierarhiei bisericești din Rusia, că 
reforma ini�iată de patriarhul Nikon 
a vizat aspecte mai puţin 
importante ale doctrinei Bisericii 
Ortodoxe, consecinţele dramatice 
ale acesteia fiind puse nu atât pe 
seama aspectelor de doctrină 
liturgică, de cult, ci pe seama 
ignoranţei şi relei-voinţe a 
adversarilor ei, care ar fi atras de 
partea lor masele de credincioşi, 

neştiutoare în ale credinţei, dar 
având sentimente religioase 
profunde. 

Că lucrurile nu au stat aşa o 
dovedeşte importanţa pe care au 
dat-o părinţii participanţi la 
Sinodul de la Moscova din 1666-
1667 tocmai problemelor de ritual, 
astfel cum reiese din analiza 
textului capitolului al III-lea al 
Actelor (Деяния) acestui sinod. 

Variantele de text ale acestui 
capitol, de mare interes, din 
perspectiva în�elegerii importan�ei 
date de ierarhia bisericească și 
credincioșii din acele vremuri 
ritualurilor religioase și textelor 
slujbelor bisericești, au fost 
publicate de Nikolai Feodorovici 
Kapterev în anexele la vol. II al 
lucrării sale capitale Патриарх 
Никон и царь Алексей 
Михайлович (Patriarhul Nikon şi 
ţarul Alexei Mihailovici), apărut la 
Serghiev Posad în 1912 (primul 
volum apăruse în 1909), lucrarea a 

fost reeditată în întregime (inclusiv 
anexele), sub formă de fotocopie 
anastatică în 1996 la Moscova, la 
Editura Mănăstirii Stavropighiale 
Valaam a „Schimbării la Faţă a 
Mântuitorului”1. 

În ediţie de sine stătătoare, 
lucrările și documentele acestui 
Sinod, rămas în istoria bisericească 
sub denumirea de Marele Sinod 
Ortodox de la Moscova din 1666-
1667 – Большой Московский 
Собор 1666-1667 гг., au fost 
publicate de Frăţia Sf. Petru 
Mitropolitul – Братство Св. 
Петра Митрополита - în anii 
1843 şi 1881, iar în cadrul unei 
colecţii de documente care 
totalizează nouă volume, colecţie 
numită „Materiale pentru istoria 
raskolului din prima sa perioadă 
de existenţă” (Материалы для 
истории раскола за первое время  
его существования), editată sub 
redacţia prof. Nikolai Subbotin în 
perioada 1875-1881, ele au fost 

publicate în vol. II al acestei 
colecţii, apărut în 1876, volum ce 
cuprinde documentе privitoare la 
sinoadele din 1666 şi 16672. 

În ceea ce priveşte desfășurarea 
Sinodului (în rusă, Собор) din 
1666 - 1667, trebuie spus că acesta 
a fost convocat de către ţarul 
Alexei Mihailovici, în principal, 
pentru rezolvarea problemei 
vacanţei scaunului patriarhal, ce 
trena încă din iulie 1658, când 
patriarhul Nikon l-a părăsit 
intempestiv, şi pentru judecarea 
actelor şi faptelor acestuia, 
monarhul urmărind să-l înlăture de 
tot de la conducerea treburilor 
bisericeşti. 

Părinţii participanţi la acest 
Sinod, între care şi patriarhii Paisie 
al Alexandriei (1657-1678) şi 
Macarie al III-lea Zaim al Antiohiei 
(1647 – 1672), deşi l-au condamnat 
pe Nikon, lipsindu-l de toate 
demnităţile bisericeşti (el a rămas 
după Sinod doar un simplu monah 
şi a fost exilat în îndepărtata 
Mănăstire „Sf. Ferapont” din 
regiunea Vologda), nu au anulat 
reforma ritului şi a cărţilor de cult 
iniţiată şi condusă de acesta. 
Dimpotrivă, Sinodul a aprobat şi 
confirmat măsurile luate de Nikon 
sub acest aspect, condamnându-i cu 
fermitate pe adversarii acestora, 
care vor fi, de altfel, şi fondatorii 
mişcării numite a Vechilor 
Credincioşi sau a Ritului Vechi – 
староверие sau 
старообрядчество, considerată 
drept cel mai important fenomen 
religios al istoriei ecleziastice ruse 
din secolul al XVII-lea de către 
marea majoritate a specialiştilor în 
acest domeniu (E.E. Golubinski, 
N.F. Kapterev, A.V. Kartaşev, S.A. 
Zenkovski, Boris Kutuzov, Mihail 
Şahov, Irina Pozdeeva, Pierre 
Pascal, Paul Pierling ş.a.). Acest 
Sinod a respins fără ezitări și fără 
echivoc vechile particularităţi de 
ritual ruseşti, respectiv semnul 
crucii cu două degete, folosirea 
cântării Alliluia de două ori, 
ocolirea bisericii în timpul 
procesiunilor în direcţia soarelui şi 
nu invers, folosirea a şapte prescuri 
la Proscomidie şi nu cinci etc., şi 
formulele utilizate în 
cărţile de cult anterioare, 

CÂTEVA CONSIDERA*II PRIVIND ACTELE MARELUI 
SINOD ORTODOX DE LA MOSCOVA DIN 1666-1667



S.D. Miloradovici, „Judecata Patriarhului Nikon”. 
(sursa: www.wikipedia.org)

Yarul Alexei Mihailovici (cca. 1670-1680) 
(sursa: www.wikipedia.org)

D. Buhters, Patriarhul Nikon (cca. 1660) 
(sursa: www.wikipedia.org)



ÇÎÐÈ № 2-3 (363-364)/202320
cum e, de exemplu, expresia „şi în 
Duhul Sfânt Domnul Adevărat şi 
de Viaţă Făcător” din Simbolul 
Credinţei, scrierea numelui 
Domnului Isus Hristos cu un singur 
„i” şi nu cu doi, etc., declarându-le 
eretice şi aruncând anatema asupra 
lor şi a celor care le folosesc, pe 
care i-a asemuit cu ereticii din 
primele veacuri ale creştinismului, 
arienii, nestorienii, 
pnevmatomahii3 sau cu creștinii 
armeni, care nu au recunoscut 
hotărârile Celui de-al IV-lea Sinod 
Ecumenic de la Calcedon din anul 
451. Mai mult, Sinodul din 1666-
1667 a decretat necesitatea 
pedepsirii de către stat a acestora, 
cerând puterii politice să ia măsuri 
drastice împotriva lor. Consecinţa 
imediată a acestor hotărâri sinodale 
a fost ruptura definitivă între 
Biserica oficială şi adepţii ritului 
vechi, care dăinuie şi astăzi, 
şansele unei reunificări fiind 
minime. 

În capitolul al III-lea al Actelor 
Sinodului din 1666-1667 se 
prezintă modalitatea de folosire 
corectă, în concep�ia autorilor 
textului, dar și a participan�ilor la 
Sinod, a cântării Alliluia în 
Biserica Ortodoxă şi modul de 
însemnare cu semnul crucii pe care 
trebuie să-l utilizeze toţi creştinii 
ortodocşi, de oriunde ar fi aceștia. 
Există mai multe variante ale 
acestui capitol: una este editată de 
prof. Subbotin, în vol. II al 
Materialelor, una este prezentată 
de acesta în notele la textul tipărit 
și mai există o ciornă ce rămăsese 
în manuscris până să fie studiată de 
prof. Kapterev. Textul tipărit de 
Subbotin este redat de N.F. 
Kapterev în paralel cu textul 
manuscrisului, în anexa nr. 13 la 
vol. II al lucrării Patriarhul Nikon 
şi ţarul Alexei Mihailovici. 

Așa cum am arătat mai sus, o 
primă variantă tipărită, considerată 
ca fiind cea oficială, este cea 
cuprinsă în ediţiile publicate ale 
Actelor Sinodului (Kapterev a avut 
la îndemână pe aceea publicată de 
Subbotin în vol. II din colecţia de 
materiale pentru istoria raskolului - 
pe care am amintit-o mai sus). 

 A doua variantă este mai lungă, 
fiind considerată drept variantă de 
lucru, dar ea este autentificată prin 
semnăturile ierarhilor prezenţi la 
Sinod. De altfel, Subbotin, când a 
publicat lucrările Sinodului din 

1666-1667, a avut grijă ca, la 
publicarea cap. III în prima 
variantă, să treacă la observaţii şi 
acele texte din a doua variantă care 
nu se regăseau în prima. Profesorul 
Kapterev, comparând ambele 
variante tipărite (şi cea oficială, şi 
cea de lucru) cu lucrarea 
arhimandritului Dionisie Iviritul cu 
privire la particularităţile ruseşti de 
rit (aceasta face obiectul ultimei 
anexe la vol. II al lucrării 
Patriarhul Nikon şi ţarul Alexei 
Mihailovici), a arătat că varianta de 
lucru reprezintă într-o formă 
rezumată această din urmă lucrare, 
iar cum varianta oficială a 
lucrărilor Sinodului nu este altceva 

decât forma scurtă a celei de lucru, 
rezultă clar că ea nu poate fi decât 
o formă şi mai concentrată a 
lucrării lui Dionisie. 

Ce ne arată toate acestea? Că 
Dionisie Iviritul, viitorul mitropolit 
al Ungrovlahiei (1672), conform 
cercetărilor prof. Tudor Teoteoi4, 
un remarcabil medievest și 
bizantinist român, a jucat un rol 
extrem de important în promovarea 
reformei ritului şi a cărţilor de cult 
ruseşti şi în organizarea şi 
conducerea Sinodului din 1666-
1667. Desigur, nu a fost el 
personajul principal (acesta a fost 
tot un grec, Paisie Ligaridis, 
mitropolitul Gazei), însă a jucat un 
rol-cheie în reuşita acestui Sinod. 

În ceea ce priveşte manuscrisul 
prezentat de Kapterev, conţinutul 
de idei al acestuia nu diferă prea 
mult de cele două variante 
prezentate mai înainte, însă forma 
lui, cuvintele şi expresiile utilizate 
diferă de cele din variantele 
tipărite. Acest lucru ne face să 
credem că au existat mai multe 
redactări ale acestui capitol al III-
lea, foarte important pentru 

cunoaşterea  argumentaţiei 
antiraskolnice primare, din care s-a 
ales pentru varianta oficială textul 
arhimandritului Dionisie Iviritul, 
cu unele mici modificări (de fapt, 
textul a fost pur şi simplu scurtat, 
aşa cum reiese din compararea 
variantei oficiale cu cea de lucru). 

 
Alliluia, Alliluia,  

Slavă Ţie Dumnezeule 
 

Comparând chiar și 
superficial variantele de 

text ale capitolului al III-lea din 
Actele Sinodului de la 1666-1667, 
iese în eviden�ă importanţa, poate 
exagerată din punctul de vedere al 

omului contemporan, pe care au 
acordat-o în acele vremuri oamenii 
formelor de exprimare a credinţei, 
valoarea aproape mistică pe care o 
aveau pentru ei ritualurile şi cărţile 
bisericeşti. Lucrul acesta e valabil 
nu numai pentru staroveri – adepţii 
ritului vechi – ci şi pentru 
credincioșii Bisericii Ortodoxe 
oficiale. Ritul era pentru ambele 
părţi expresia unei învăţături de 
credinţă, a unei dogme, iar 
exemplul cel mai concludent în 
acest sens este tocmai acest capitol 
al III-lea al lucrărilor Sinodului din 
1666-1667, care ne prezintă, din 
perspectiva Bisericii Ortodoxe 
oficiale, exact învăţăturile de 
credinţă asociate cântării Alliluia, 
respectiv, semnului crucii. 

Astfel, Sinodul a respins 
formularea Alliluia, Alliluia, Slavă 
Ţie Dumnezeule, folosită până la 
Nikon în Biserica Rusă, motivând 
că aceasta contravine învăţăturii 
ortodoxe despre Dumnezeul unic şi 
Sfânta Treime, întrucât aceasta ar 
omite referirea la unicitatea 
divinităţii – care s-ar face prin 
utilizarea formulei Alliluia de trei 

ori, urmată de sintagma Slavă Ţie 
Dumnezeule, rezumându-se doar la 
simbolizarea Sfintei Treimi, lucru 
inadmisibil pentru Biserica 
Ortodoxă, din perspectiva 
părin�ilor participan�i la Sinod. 
Dimpotrivă, adepţii Ritului Vechi 
arătau că formula admisă de Sinod 
reprezenta o denaturare vădită a 
învăţăturii despre Sfânta Treime, 
întrucât, prin aceasta, cele trei 
persoane ale Divinităţii Unice 
deveneau patru, ceea ce, în opinia 
lor, era o erezie. 

De asemenea, Sinodul a respins 
şi fundamentele documentare ale 
sintagmei Alliluia, Alliluia, Slavă 
Ţie Dumnezeule, respectiv Viaţa 
Sfântului Eufrosin din Pskov – pe 
care o califică drept o scriere 
inspirată de diavol (acest sfânt a 
trăit în sec. XIV) şi învăţăturile lui 
Maxim Grecul (care îl citează pe 
Sf. Ignatie Teoforul în această 
privinţă, acestuia din urmă 
învăţătura fiindu-i transmisă, 
conform tradi�iei, de îngeri), 
fragmentele referitoare la Alliluia 
fiind calificate ca adaosuri 
ulterioare. 

 
Dvoeperstie 

 

În ceea priveşte semnul crucii, 
justificarea Sinodului pentru 

respingerea celui cu două degete – 
dvoeperstie - constă în aceea că 
semnul crucii exprimă tocmai taina 
Sfintei Treimi care nu poate fi 
redată prin trei degete de 
dimensiuni atât de diferite cum 
sunt cele utilizate în semnul crucii 
cu două degete. O astfel de aşezare 
a degetelor pentru exprimarea 
semnului crucii este incorectă, spun 
părin�ii participan�i la Sinod, prin 
textul capitolului al III-lea al 
lucrărilor acestuia, amintind de 
arianism, nestorieni şi 
pnevmatomahi, întrucât ar 
evidenţia ideea inegalităţii între 
persoanele Sfintei Treimi. Semnul 
crucii cu trei degete – troeperstie – 
cel mare, arătătorul şi mijlociul, 
toate unite, este, după concep�ia 
Sinodului, transmis prin tradiţia 
apostolică şi a Sfinţilor Părinţi ai 
Bisericii. 

De asemenea, Sinodul a respins 
fundamentele documentare ale 
semnului crucii cu două degete, 
invocate de adepţii vechiului rit, 
respectiv Cuvântul Sf. 
Meletie şi Cuvântul Sf. 

S.D. Miloradovici „Judecata Patriarhului Nikon” (fragment), 1906.. 
(sursa: www.slovo-bogoslova.ru)
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Teodoret al Cyrului, spunând că nu 
există afirmaţii în sprijinul acestui 
semn al crucii în învăţăturile 
acestor doi sfinţi ai Bisericii. 

O asemenea argumenta�ie 
împotriva semnului crucii cu două 
degete nu putea fi văzută de 
creștinii ortodocși ruși altfel decât 
ca un sacrilegiu, ca o blasfemie la 
adresa întregii Biserici Ruse, la 
adresa sfin�ilor acesteia, până la 
urmă, la adresa tradi�iei creștine 
multiseculare a poporului rus. Dar 
și la adresa vechii tradi�ii bizantine 
cu privire la semnifica�iile crucii și 
la forma semnului crucii. De fapt, 

rușii au preluat semnul crucii cu 
două degete de la bizantini, încă de 
la creștinare, și l-au păstrat așa 
până la momentul reformei lui 
Nikon. Această formă a semnului 
crucii exprima cele două dogme 
fundamentale ale religiei creștine: 
dogma Sfintei Treimi și cea 
hristologică, a celor două naturi, 
divină și umană, ale Mântuitorului. 
Cele două degete – cel arătător și 
mijlociu ridicate, simbolizau cele 
două naturi ale lui Hristos, degetul 
mijlociu un pic îndoit, lucru ce 
însemna că Hristos a coborât din 
cer pe pământ pentru mântuirea 
neamului omenesc, iar celelalte trei 
degete – cel mare, inelarul și cel 
mic – unite, simbolizau Sfânta 
Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh5.  

Ruptura în ceea ce priveşte 
receptarea ideilor oponenţilor s-a 
produs din cauza încărcăturii 
dogmatice atribuite ritualurilor. 
Acest lucru a făcut ca în mentalul 
colectiv să nu poată fi posibil, în 
acele vremuri, a se face o detaşare 
a cultului de dogmă şi o ierarhizare 
a acestora, astfel ca schimbările ce 
ar fi intervenit în cult să nu fie 
interpretate drept abateri de la 
învăţătura de credinţă a Bisericii. 

Declararea ca eretice a 

particularită�ilor de cult rusești, 
cum sunt cele prezentate mai sus, și 
mai ales anatemizarea lor, punerea 
lor și a celor care le-ar urma sub 
blestem bisericesc (acesta a fost 
ridicat peste mai bine de 300 de 
ani, la Sinodul Bisericii Ortodoxe 
Ruse din 1971), nu a făcut decât să 
adâncească dezbinarea între 
credincioși, deja instalată în cadrul 
Bisericii Ruse și să definitiveze 
schisma, cei fideli tradi�iilor rusești 

fiind practic excluși, izgoni�i din 
Biserica oficială, care îi pierdea 
astfel pe cei mai ferven�i, cei mai 
atașa�i și cei mai dedica�i 
credincioși ai săi, fapt ce a slăbit 
puterea de rezisten�ă a acesteia în 
fa�a presiunii secularizante ce 
venea dinspre Apusul Europei și 
care se făcea din ce în ce mai 
sim�ită în societatea rusă din a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea.

1 Н.Ф. Каптерев, Патриарх Никон и 
царь Алексей Михайлович, т. II, 
Издательство Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, Москва, 1996, 
Приложения, №.13,  I-XIII; 

2 Н.И. Субботин, Материалы для 
истории раскола за первое время его 
существования, т. 2, Москва, 1876; 

3 Arieni au fost numi�i cei care 
împărtășeau doctrina preotului Arie, 
conform căreia Fiul nu era de o fiin�ă cu 
Tatăl, fiind creat de Acesta, și nu născut, 
cum se sus�inea în doctrina ortodoxă. 
Erezia lui Arie a fost condamnată la 
Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 
325. Nestorienii erau adep�ii învă�ăturii lui 
Nestorie, care sus�inea că Logosul divin și 
Isus Hristos sunt două persoane separate, 
Logosul divin locuind în omul Hristos, de 
aici derivând și doctrina despre Fecioara 
Maria ca fiind Născătoare de Hristos și nu 
Născătoare de Dumnezeu. Nestorianismul 
a fost respins și condamnat la Sinodul al 
III-lea Ecumenic de la Efes din anul 431. 

Pnevmatomahii negau ideea că Sfântul 
Duh era de o fiin�ă cu Dumnezeu-Tatăl și 
Dumnezeu-Fiul și sus�ineau că acesta era o
crea�ie a Tatălui și o ac�iune a Fiului. 
Doctrina lor a fost condamnată la Sinodul 
al II-lea Ecumenic de la Constantinopol 
din anul 381, care a consfin�it astfel 
învă�ătura ortodoxă despre Sfânta Treime: 
Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ca fiind cele trei 
persoane ale Dumnezeirii și consolidând 
astfel baza dogmatică a învă�ăturii 
Bisericii, prin definirea precisă a dogmei 
hristologice și a dogmei Sfintei Treimi.  

4 Tudor Teoteoi, Mitropolitul Dionisie 
al Ungrovlahiei(1672) și originea sa 
aromânească, „Timpul istoriei. In 
honorem Emeriti Dinu C. Giurescu”, vol. 
II, București, 1998, p.100-118. 

5 Alexandr Varona, Tragedia schismei 
ruse. Reforma patriarhului Nikon și 
începuturile staroverilor, ed. a II-a, 
revăzută și adăugită, Editura „C.R.L.R.”, 
București, 2020, p.184-185. 

Trei Capitale Europene ale 
Culturii au fost 
desemnate pentru anul în 

curs: Timișoara (România), 
Elefsina (Grecia) și Veszprem 
(Ungaria). 

În orașul Timișoara din jude�ul 
Timiș (centru universitar în care au 
studiat, de-a lungul vremii, și ruși 
lipoveni și unde mul�i ani de zile a 
predat prof. univ. dr. Ivan Evseev la 
Universitatea de Vest, iar în cadrul 
Festivalului Na�ional de Poezie din 

2019 Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR) a 
sprijinit financiar realizarea și a 
dezvelit în Parcul Civic bustul din 
bronz al prof. univ. dr. Ivan 
Evseev), au avut loc, pe 17 
februarie 2023, o serie de 
manifestări dedicate deschiderii 
oficiale a „capitalei europene a 
culturii în 2023”. 

De�inerea acestui titlu de către 
al doilea oraș din România, după 
Sibiu în 2007, a fost celebrată prin 

evenimente culturale, expozi�ii, 
spectacole, la care au participat 
peste 100 de oficiali de rang înalt 
din peste 40 de �ări, printre care și 
deputatul Silviu Feodor - 
președintele CRLR, care a avut mai 
multe întrevederi cu oficialii 
prezen�i. 

„Ceremonia oficială de 
deschidere a Timișoarei 2023 este o 
sărbătoare a multiculturalită�ii, 
rezilien�ei și excelen�ei culturale la 
nivelul întregului oraș, o culme a 
multor ani de transformări ale 
orașului nostru prin cultură. 

Casă a multiplelor na�ionalită�i 
și etnii, istoria multiculturală 
bogată a Timișoarei este definită 
prin diversitate, coexisten�ă pașnică 
și inovare. În 1884, Timișoara a 
devenit primul oraș din Europa 
continentală care a avut iluminat 
public electric. În 1989, scânteile 
Revolu�iei împotriva regimului 
comunist s-au aprins pe străzile 
Timișoarei, marcând astfel primul 
pas al României către Europa și 
democra�ie” - men�iona primarul 

Dominic Fritz al Timișoarei în 
invita�ia către deputatul Silviu 
Feodor. 

Reamintim că regretatul prof. 
univ. dr. Ivan Evseev (1937-2008) 
a participat la evenimentele din 
Decembrie 1989 de la Timișoara, 
fiind și în orașul de pe Bega 
cunoscut ca un intelectual 
promotor al culturii, al 
multilingvismului și al dialogului 
multicultural. 

S.M.

TIMIȘOARA 2023 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII!
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La Centrele de Educa�ie și Cultură ale rușilor lipoveni din comunită�ile locale, precum și în multe unită�i școlare și la grădini�e s-au desfășurat, cu 
sprijinul financiar al Comunită�ii Rușilor Lipoveni din România (CRLR), chiar pe 12 februarie 2023, de Ziua Comunită�ii și Ziua limbii materne ruse, 

activită�i interculturale cu scopul promovării limbii materne prin poezie, cântec, jocuri interactive, scenete, vizionări de filme și desene animate, 
precum și spectacole cu participarea ansamblurilor folclorice ale rușilor lipoveni. 

UNITATE PENTRU COMUNITATE 

De diminea�ă, la bisericile ortodoxe de rit vechi, la slujbele în cinstea marii 
sărbători a Sfin�ilor Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan 

Gură de Aur), ocrotitorii cerești ai Comunită�ii, s-au reunit credincioșii 
ortodocși de rit vechi în lăcașele de cult, unele cu sute de ani de istorie și 

spiritualitate.
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Vassa ERASTOV 

 

Ziua de 12 februarie 2023 
a adunat etnicii ruși 
lipoveni din Rădău�i, jud. 

Suceava, pentru a marca 
evenimentele cu o triplă semnifica�ie 
pentru întreaga comunitate: 
prăznuirea celor trei Sfin�i Ierarhi – 
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul 
și Ioan Gură de Aur; Ziua CRLR și 
Ziua limbii ruse materne. 

Așa cum cere pravila, 
credincioșii ortodocși de rit vechi 
au participat de diminea�ă la  
liturghia închinată sfin�ilor ierarhi, 
după cum stă scris și-n Tropar: „Pe 
cei trei mari luminători ai 
Dumnezeirii Celei de trei ori mai 
strălucitoare decât soarele, pe cei 
ce învăpăiază lumea cu Razele 
Dumnezeieștilor dogme; pe râurile 
cele cu miere curgătoare ale 
în�elepciunii, care adapă toată 
făptura cu apele cunoștin�ei de 
Dumnezeu, pe marele Vasile și pe 
Grigorie de Dumnezeu 
Cuvântătorul, împreună cu 
Strălucitul Ioan cel cu limbă de 
aur, to�i cei iubitori de cuvintele 
lor, adunându-ne, cu cântări să-i 
cinstim; că aceștia pururea se 
roagă Treimii pentru noi”. 

Pe acești trei mari purtători de 
lumină i-au ales staroverii să fie 
ocrotitorii Comunită�ii, căci în 
această sfântă zi s-a oficializat, 
acum 33 de ani, recunoașterea 
juridică prin sentin�a civilă nr. 
181/12.02.1990 privind înfiin�area 
Asocia�iei etnice. 

După slujbă, enoriașii s-au 
îndreptat spre trapeza bisericii 
ortodoxe de rit vechi pentru a se 
ospăta cu bucate alese asigurate 
prin dărnicia comunită�ii centrale, 
prin purtarea de grijă care a devenit 
proverbială a președintelui CRLR, 
deputatul Silviu Feodor. 
Participarea la masa comună a 
prilejuit etnicilor noștri momente 
emo�ionante de revedere, de 
împărtășire a bucuriilor, de regăsire 
a ramurii comune ce înrudește 
atâtea familii rădău�ene. Copiii și 
tinerii participan�i au putut să afle 
istorisiri fascinante despre rudele 
îndepărtate, despre credin�a curată 
păstrată din vremuri îndepărtate, 
despre portul și tradi�iile 
strămoșești. 

Referitor la semnifica�ia Zilei 
Comunită�ii ce, iată, a împlinit 33 
de ani, a vorbit doamna profesoară 

Alexandrina Coca, președinta 
comunită�ii locale, sco�ând în 
eviden�ă însemnătatea covârșitoare 
în păstrarea identită�ii și limbii 
materne. La nivelul întregii �ări, în 
localită�ile în care sunt ruși 
staroveri, obiectivele comunită�ilor 
locale s-au orientat spre 
descoperirea și păstrarea comorilor 
spirituale, valorizarea persoanelor 
păstrătoare de credin�ă și tradi�ii 
culturale și implicarea copiilor și a 
tinerilor în studiul limbii materne, 
ini�ierea în studiul limbii slavone 
prin strădania preo�ilor și a 
celorlal�i slujitori ai bisericii. 
Mul�umită efortului Comunită�ii 
Centrale au fost înfiin�ate clase 
pentru învă�ământul preșcolar și 
primar cu studiul intensiv al limbii 
ruse, s-au pus bazele studierii 
limbii materne în toate 
comunită�ile locuite de ruși 
lipoveni. De asemenea, au fost 
ini�iate și derulate proiecte de 
intercunoaștere, schimburi de 
experien�ă și tabere tematice pentru 
copii și tineri, s-au organizat 
concursuri, olimpiade și festivaluri 
în parteneriat sau sub egida 
Ministerului Educa�iei, a 
Ministerului Culturii pentru a 
promova valori identitare ale etniei 
noastre. Toate aceste lucruri nu ar 
fi fost posibile fără implicarea 
familiei în transmiterea și 
cultivarea respectului pentru 
valorile spirituale păstrate de 
secole pe aceste meleaguri.  

Ca urmare, elevii din clasele I – 
IX, care studiază limba maternă 
rusă, sub îndrumarea doamnei 
profesoare Alexandrina Coca, au 
participat cu entuziasm la aceste 
evenimente. Momentul dedicat 
Zilei Comunită�ii a debutat cu 
intonarea solemnă a imnului rușilor 
lipoveni. Un colaj de versuri în 
limba rusă a cuprins scurte poezii 

despre vie�uitoare, jocuri și jucării 
recitate de către cei mai mici elevi 
din clasele primare, poezii ce 
preamăresc natura, frumuse�ea 
anotimpurilor, via�a de familie a 
credincioșilor le-au revenit elevilor 
de gimnaziu, pe când tinerii liceeni 
au dezvăluit muzicalitatea limbii 
materne, semantica variată, cuvinte 
pline de în�elesuri ascunse, 
valoarea bogă�iei lingvistice.  

Cu emo�ii inerente sau 
dezinvol�i, cu o pronun�ie stângace 
sau plină de limpezime, îmbrăca�i 
în costume tradi�ionale purtate cu 
mândrie, to�i elevii participan�i 
merită a fi aprecia�i pentru efortul 
pe care îl depun frecventând 
biserica, studiind limba maternă în 
școală, participând la activită�i 
multiculturale. 

Astfel, Anisimov Sofia (cl. a 
VII-a), Cloșcă Ioana (cl.a VIII-a), 
Florean Emilia (cl. a XI-a), 
Haiura Răzvan (cl. I), Haiura 
Amalia (cl. a III-a), Ianovici 
Alexandru (cl. a VIII-a), Macarov 
Alexandru (cl. a VIII-a), Mihailov 
Antonia (cl. a II-a), Mihailov 
Olimpia (cl. a VIII-a), Parfenov 
Sergiu (cl. a IX-a), Radion Ioana 
(cl. a XI-a), Rău�u Antonia (cl. a 
III-a), Rău�u Matei (cl. a VI-a), 
Savin Iuliana (cl. a VIII-a) și 
Sângeorzan Valeria (cl. a XI-a) au 
încântat asisten�a cu trăirea 
lăuntrică, cu versuri emo�ionante, 
adevărate bijuterii poetice prin care 
au omagiat limba maternă.  

Așa cum ne-am obișnuit, 
Iuliana Savin a interpretat 
impecabil cântece vechi, din 
repertoriul rus, cântece care au 
încununat paleta de valori 
spirituale. Acestor elevi și tineri li 
se cuvin mul�umiri și imbolduri de 
a continua activitatea, de a-și 
descoperi rădăcinile, deoarece ei 
sunt un bun exemplu și pentru 

ceilal�i copii din familii starovere 
sau mixte, cu atât mai mult cu cât 
obliga�iile școlare nu sunt pu�ine și 
nici ușoare.  

Peste o săptămână, pe 19 
februarie a.c., elevii care studiază 
limba rusă maternă, părin�ii lor și 
to�i membrii comunită�ii vor 
sărbători un vechi și plin de 
semnifica�ii eveniment, 
„Masleni�a” – Săptămâna Albă, a 
Brânzei și a Laptelui. Fiind vorba 
de încheierea anotimpului rece și 
așteptarea preafrumoasei 
primăveri, de o săptămână 
premergătoare postului Paștelui – o 
săptămână a iertăciunii – va fi un 
moment minunat de a petrece 
câteva ore împreună, de a reînvia 
obiceiurile străvechi, de a fi 
împreună, de a ne sim�i o 
comunitate unită (v. p. 28). 

Retrăind bucuria, starea de bine, 
în�elegerea și empatia ce presupun 
aceste evenimente, putem să 
în�elegem resorturile profunde care 
ne animă, sim�indu-ne ca o mare 
familie ce se sprijină pe tot ce au 
creat înaintașii, dar, în același timp 
scrutează viitorul, unde moștenirea 
etnică să fie prezentă prin urmașii 
noștri. 

Pentru toate aceste evenimente 
mul�umim organizatorilor 
(Alexandrina Coca, Valeria 
Sângeorzan, Elena Savin, Ana 
Anisimov, Nadia Sângeorzan), 
tuturor participan�ilor, precum și 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România, domnului deputat Silviu 
Feodor, președintele CRLR, mereu 
atent la nevoile noastre, mereu 
prezent cu sprijin material și 
financiar, mereu prezent cu o idee, 
un sfat, o încurajare! 

De aici, din nordul Bucovinei, 
vă urăm cele mai frumoase 
realizări, vă așteptăm în mijlocul 
nostru pentru a reuși împreună să 
promovăm identitatea noastră 
culturală, să păstrăm tradi�iile și 
credin�a care ne-a unit în jurul 
Bisericii Ortodoxe de Rit 
Vechi.

EVENIMENTE CULTURALE 
LA CRL-RĂDĂU*I

�
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Ziua CRLR și Ziua limbii materne au 
fost sărbătorite şi la Brăila  

 

În primele luni ale anului 2023, au 
avut loc evenimente marcante în 

cadrul Comunită�ii rușilor lipoveni 
(CRL) din Brăila, având ca scop 
principal promovarea valorilor şi 
tradi�iilor locale în falnicul oraș de pe 
malul Dunării, mai bine zis, urbea în 
care numeroase grupuri minoritare 
convie�uiesc de secole în pace, 
prosperitate și în�elegere, alături de 
popula�ia majoritară. Între altele, o 
certitudine, care a transformat vechea 
cetate a Brăilei într-un nucleu 
multietnic, în diferite perioade istorice 
ale existen�ei sale, iar evenimentele 
derulate în cadrul comunită�ii locale 
întăresc acest adevăr. 

O importan�ă aparte se acordă, ce-i 
drept, studiului și afirmării limbii 
materne în sânul comunită�ii starovere 
din acest �inut, iar manifestările anuale 
consacrate Zilei limbii ruse materne în 
România (pe 12 februarie, conform 
Statutului CRLR), precum și Zilei 
Interna�ionale a Limbii Materne (aflată 
sub egida UNESCO și a Adunării 
Generale a Na�iunilor Unite), marcată 
în fiecare an în ziua de 21 februarie, 
contribuie la promovarea diversită�ii 
culturale și multilingvismului brăilean. 
Pe lângă limba maternă, o altă 
componentă prezentă, aș spune chiar 
superioară oricărei for�e care ne ajută să 
fim mai uni�i, este religia, aspect 
definitoriu în tandemul Biserică 
(institu�ia religioasă) şi Comunitate 
(organiza�ie civică). Sub egida celor 
câteva entită�i s-a derulat, în acest an, 
un proiect de anvergură, având ca scop 
promovarea identită�ii religioase în ziua 
de 12 februarie a.c. – dată cu triplă 
semnifica�ie pentru rușii lipoveni din 
România, staroveri, ortodocși de rit 
vechi: 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; 
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 
(conf. Statutului CRLR). 

Cu prilejul sărbătorii Sfin�ilor Trei 
Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie 
Teologul și Ioan Gură de Aur, etnicii 
lipoveni din Brăila au marcat și 33 de 

ani de la înfiin�area CRLR, într-un mod 
absolut inedit, cu sprijinul financiar al 
CRLR. În bisericile de rit vechi din 
cartierul Pisc, precum și la biserica ce 
găzduiește reședin�a mitropolitană a 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, 
credincioșii lipoveni, cu mic cu mare,  
s-au rugat în comun, după care au 
participat la o agapă, oferită cu sprijinul 
financiar al CRLR, la ini�iativa 
președintelui Comunită�ii noastre, 
deputatul Silviu Feodor, și cu 
binecuvântarea ÎPS Leontie - 
Arhiepiscop de Fântâna Albă și 
București și Mitropolit al ortodocșilor 
de rit vechi de pretutindeni. 

Acest eveniment nu este întâmplător, 
știut fiind că fiecare din cele trei lăcașe 
de cult au peste un veac și mai bine de 
existen�ă, ce înnobilează orașul prin 
cultură şi tradi�ie, constituind şi astăzi 
unul dintre simbolurile existen�ei 
noastre spirituale și culturale, care, 
alături de folclor, rezistă vicisitudinilor 
procesului de globalizare, având aceeași 
acurate�e divină. Un rol important în 
promovarea valorilor spiritual-
educative ale etniei locale îl joacă, de 
mai bine de un sfert de veac, Școala 
Gimnazială „Aleksandr Sergheevici 
Pușkin” din municipiul Brăila, unde 
înva�ă mul�i elevi de etnie ruso-
lipoveană, precum și copii de la 
Grădini�a „Arlechino”, parte 
componentă a aceleiași institu�ii, în 
cadrul căreia copiii de vârstă preșcolară 
participă la ore de limba rusă maternă, 
completate de un program variat de 
cântece, poezii şi dansuri tradi�ionale.  

„Mul�umiri fondatorilor CRLR și 
celor care, timp de 33 de ani, au trudit 
la dezvoltarea și ridicarea prestigiului 
ei, sănătate tuturor, iar celor care nu 
mai sunt, lumină veșnică!”, au 
consemnat membrii CRL - Filiala 
Brăila, imediat după derularea 
evenimentului din această zi. 

 
Sărbătoarea Masleni#ei  
la rușii lipoveni din Pisc  

 

Un alt eveniment marcant în 
peisajul comunită�ii locale 

brăilene s-a consumat în ziua de 19 
februarie 2023. Ne referim la 
manifestările prilejuite de Maslena (sau 
Masleni�a), una dintre cele mai 
îndrăgite sărbători în 
calendarul popular al etnicilor 

Evenimente de anvergură, 
organizate sub egida CRL-Brăila
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lipoveni din Brăila (Pisc). Masleni�a, 
sărbătoarea de rămas-bun a Iernii și de 
întâmpinare a Primăverii, Soarelui, 
căldurii, a așteptării noilor recolte, este 
cunoscută și sub denumirea de 
Săptămâna Brânzei (sau a untului), 
datorită fap tului că în această 
perioadă, chiar înainte de intrarea în 
postul Paştelui, Biserica interzice 
consumul de carne, dar permite 
produsele lac tate, ouăle şi peştele. 
Sâmbăta dinaintea Maslinei este 
cunoscută și ca Sâmbăta pomenirii 
mor�ilor – Moșii de iarnă (Вселенская 
родительская).  

Maslena-Masleniţa (sau Lăsata 
Secului) este percepută de către etnicii 
lipoveni din Brăila și de pretutindeni 
drept o sărbătoare a spiritului, dar și a 
bunătă�ilor, plină de voie bună, ce 
abundă în cântece lirice, hazlii și 
activită�i distractive. Printre ele, așa-
numitul карагод (hora), tradi�ia căruia 
continuă și se respectă de ruși 
lipoveni, în multe dintre localită�i. De 
asemenea, se pregătesc în această 
perioadă numai preparate din lactate și 
ouă: colţunaşi cu brânză (vareniki), 
clătite cu brânză (blinî), plăcintă cu 
brânză, piroşki (piroghi) cu brânză ş.a. 
În majoritatea familiilor de lipoveni 
din Brăila, de Masleni�a se 
organizează vizite reciproce, 
continuate ulterior cu petreceri în 
familie, cu bucate specifice.  

Conform obiceiurilor locale, 
sărbătoarea Maslinei cunoaște trei 
componente: întâmpinarea Maslinei – 
luni; petrecerea sau Maslina largă – 
joi, respectiv despăr�irea/iertarea – 
duminica. În ziua de duminică, după 
slujba de seară, rușii lipoveni merg în 
vizită unii la al�ii, se împacă (dacă s-au 
certat ori s-au jignit pe parcursul 
anului), își fac plecăciuni, își cer unii 
altora iertare, pentru a intra cu sufletul 
împăcat în Postul Mare, care durează 
șapte săptămâni, până la Paște. 
Această zi rușii lipoveni o mai numesc 
ziua „Petrecerii Masleni�ei”, dar și 
ziua degustărilor, a dansurilor și a 
arderii păpușii „Maslina”.  

Cu prilejul întâmpinării Maslinei, 
oaspe�i dragi au răspuns invita�iei 
lansate de Comitetul local al CRL-
Brăila de a onora cu prezenţa 
manifestările închinate acestui 
deosebit eveniment: ansamblul 
,,Sinicika” din Mila 23 (coordonat de 
Munteanu Elena, președinta CRL-Mila 
23), ansamblul ,,Kalina” din Periprava 
(coordonat de Liuba Burlacu, 
președinta CRL-Periprava), 
ansamblurile brăilene „Tihii Dunai” și 

„Dunaiskie rozî” (coordonate de prof. 
Maria Milea, președinta CRL-Brăila); 
Radu Adrian Ioni�ă, membru al CRL-
Brăila, elev al Liceului de Arte 
„Hariclea Darclée” - sec�ia Actorie și 
al Școlii Populare de Arte și Meserii 
„Vespasian Lungu” - sec�ia Canto 
Popular, prof. Marieta Ion și prof. 
Maria Milea; Simion Ason și Ignat-
cazacii, cu o prezentare de costume și 
obiecte de colec�ie, Valentina Grigore 
de la „Katiușa Design” din Jurilovca – 
un oaspete cu prezen�ă constantă la 
evenimentele organizate sub egida 
CRL-Brăila. 

Momentul a debutat cu sosirea 
delega�iilor din Delta Dunării, de la 
Periprava şi Mila 23, la sediul local al 
CRL-Brăila, într-o atmosferă de 
sărbătoare, armonie, culoare, voie 
bună. Reunite la Brăila, ansamblurile 
invitate s-au prins într-un program 
artistic de excep�ie, etalându-și 
frumoasele straie de paradă și cântece 
din repertoriul dobrogean. Grupul de 
artiști Ignat-cazaci, coordonat de 
Simion Ason, care a încântat prin 
vivacitate, spontaneitate, fermitatea 
pașilor de dans și portul autentic 
căzăcesc. Ulterior, a urmat 
tradi�ionalul haravod, organizat în fa�a 
sediului cultural al CRL-Brăila, spre 
încântarea tuturor celor prezen�i. Pe 
lângă dansurile tradi�ionale și 
repertoriul de cântece, se pare că două 
componente ale portului femeiesc au 
impresionat publicul: sbornikul 
tradi�ional, adus de femei la stadiul de 
podoabă, şi kakoșnicul, amintind de 
noble�ea tiarelor regești de altă dată, 
obiecte care, la Brăila, se păstrează 
încă datorită brodezelor noastre, 
păstrătoare ale tradi�iilor locale. 

Repertoriul abordat de artiștii 
lipoveni din Dobrogea și Brăila a 
transformat sărbătoarea Masleni�ei 
într-un dublu spectacol: primul, 
organizat la Centrul nostru de Educa�ie 
și Cultură din cartierul Pisc, iar al 
doilea, în localul „Regal Events” din 
Brăila. Aici, peste o sută de invita�i au 
participat la petrecerea organizată de 
Masleni�a, unde meniul a fost bogat în 
bucate tradi�ionale specifice sărbătorii. 
Divertismentul şi-a croit loc în acest 
spa�iu cochet și spa�ios, unde, pe o 
mică scenă, artiștii noștri au oferit 
mesenilor mostre de folclor autentic și 
dans tradi�ional, într-un melanj creat şi 
dus la artă de către etnicii lipoveni de 
la Periprava, Mila 23 şi, firește, din 
orașul-gazdă. 

De la Muzeul Brăilei 
„Carol I” a participat Camelia 
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Hristian, șeful Serviciului de Rela�ii Publice, 
coordonatoarea Centrului Diversită�ii Culturale, 
jurnaliștii Nicoleta Dumitrache (redactor la 
Emisiunea „Convie�uiri” de la TVR 1), 
Armanda Filipine (de la revista „Brăila Chirei”) 
și Pavel Tudose, redactor la revista „Kitej-grad”, 
publica�ie bilingvă a Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România.  

 
CRL-Brăila promovează şi  

susţine dialogul intercultural 
 

Și iar despre rușii lipoveni din Brăila, 
implica�i într-un eveniment intercultural 

de anvergură, cu accent pe bogă�ia 
multiculturală a zonei, știut fiind faptul că în 
acest areal geografic trăiesc în bună în�elegere 
numeroase etnii. Este vorba despre proiectul 
educa�ional, derulat, în primă fază, la nivel 
jude�ean, extins apoi la nivel regional, numit 
„Cununa interculturalită�ii”, lansat de Școala 
Gimnazială „I.L. Caragiale”, la 18 decembrie 
2017, de Ziua Minorită�ilor Na�ionale.  

În cadrul proiectului, conceput să promoveze 
bogă�ia culturală din jude�ul Brăila, s-a 
desfășurat joi, 16 februarie a.c., în Sala ProArte 
a Centrului Jude�ean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradi�ionale Brăila, 
simpozionul „Tradi�ii și obiceiuri interculturale” 
- parte a Festivalului Regional ,,Cununa 
interculturalită�ii “, edi�ia a III-a, cu sprijinul 
Consiliului Jude�ean, Primăriei Municipiului 

Brăila, Inspectoratului Școlar Jude�ean și al 
Casei Corpului Didactic Brăila. Au răspuns 
invita�iei zeci de membri ai CRL - Filiala Brăila, 
foști și actuali colaboratori, în frunte cu prof. 
Maria Milea – președinta comunită�ii locale a 
rușilor lipoveni, prieteni și elevi apar�inând 
Școlii Gimnaziale „A.S. Pușkin” (unde studiază 
elevi ruși lipoveni), cadre didactice și elevi de la 
institu�ii școlare din jude�ele Brăila, Buzău, 
Constan�a, Neam� și Tulcea, oficialită�i ai 
autorită�ilor locale. În debutul manifestării 
cultural-știin�ifice, au �inut alocu�iuni: dna Gina 
Anton, inspector minorită�i IȘJ Brăila, dna 
Laura Haraga (Asociaţia Filoelenă „Elefterya” 
Brăila) și dna Maria Milea, profesor, coord. 
proiect, directorul Școlii „A.S. Pușkin” din 
Brăila.  

Consacrat cadrelor didactice din comunitatea 
școlară brăileană, reuniunea știin�ifică din orașul 
cu salcâmi s-a dovedit un bun prilej de 
socializare din perspectivă cultural-educativă şi 
tradi�ională, dar şi o manifestare de înaltă �inută 
academică, centrată pe bogă�ia multiculturală a 
zonei. Au fost prezentate, în cadrul 
simpozionului, zeci de lucrări știin�ifice și 
numeroase re�ete tradi�ionale din jude�ele cu 
reprezentare în cadrul simpozionului. 
Obiectivele, precum şi ritmul tonic al 
manifestării, la care au aderat numeroși 
parteneri locali, au fost sus�inute prin expunerea 
a trei sec�iuni distincte: Demonstra�ii de 
costume tradi�ionale, Sesiune de lucrări 

știin�ifice, Expozi�ie culinară. 
O ini�iativă remarcabilă, dacă �inem cont că 

în via�a etniilor şi a poporului majoritar din 
Brăila, pe lângă religie, tradi�ii creștine și 
diverse obiceiuri, portul tradi�ional rămâne unul 
din pu�inele simboluri ale existen�ei spirituale și 
culturale, care, alături de cântecele din popor, 
rezistă vicisitudinilor globalizării, păstrându-și 
din autenticitate.  

La spectacol, un mare număr de copii, 
îmbrăca�i în costume na�ionale ori specifice 
etniei de care apar�in, au venit să-şi exprime 
bucuria, candoarea şi frumuse�ea sufletească, pe 
o scenă, amintind publicului spectator că 
suntem, cu to�ii, cetă�eni români și, într-un 
context anume, apar�inători ai unor valori 
etnice, păstrate de genera�ii. Fie că vorbim de 
horele românești, dansurile etnicilor lipoveni, 
ale grecilor sau ale rromilor, spectacolul s-a 
integrat perfect în peisajul intercultural, gra�ie 
artiștilor talenta�i, uni�i în spiritul moralei și al 
credin�ei, cu portrete senine, conturând un 
istoric al locului. Repertoriul ansamblurilor 
prezente constituie „enciclopedia vie a 
cotidianului” și, mai cu seamă, componenta 
principală a etnosului local/regional, în fapt 
liantul dintre ceea ce a fost și mai există în 
cadrul acestor comunită�i, cu ale lor via�ă 
spirituală, tradi�ii și obiceiuri, istorie, cultură, 
limbă maternă, port specific ş.a.m.d. 

În acest mod, amfitrionii 
proiectului desfășurat în orașul Brăila 
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și-au propus și, suntem convinși, au reușit să 
aducă în sufletele noastre crâmpeie de 
frumuse�e, de culoare, de exuberan�ă, arătând 
celor care iubesc interculturalitatea că avem 
tradi�ii şi elemente identitare. 

Glasurile și vivacitatea copiilor, costumele 
populare, varietatea tradi�iilor și informa�ia 
împărtășită şi-au pus amprenta asupra dialogului 
intercultural la nivelul Brăilei și nu numai.  

O altă realizare este cunoașterea rușilor 
lipoveni în �ară şi în lume, mai cu seamă 
implicarea etniei noastre la dezvoltarea 
dialogurilor interetnice, prin schimbul reciproc 
de opinii şi informa�ii. 

Acest deziderat a reunit în cadrul celei de a 
doua sec�iuni a reuniunii zeci de lucrări 
știin�ifice, având ca subiect de dezbateri 
„metodele prin care copiii de mâine ar putea 
deveni mai responsabili şi mai creativi, printr-o 
abordare a interculturalită�ii, sporită de o 
calitate a pedagogiei în școala noastră”. S-a 
discutat, în linii mari, despre oportunitatea unei 
educaţii interculturale în şcolile din România, în 
contextul în care diversitatea culturală 
„constituie o realitate ce se conturează tot mai 
clar şi care ar trebui fructificată îndeosebi în 
mediul şcolar”.   

Acţiunea cultural-educativă de la Brăila nu  
s-a rezumat doar la cristalizarea chestiunilor 
expuse mai sus, cel puţin pentru cei prezenţi. A 
urmat, am spune, partea cea mai „apetisantă” a 
întâlnirii - Expozi�ia culinară de bucate 

tradi�ionale, ce a uimit prin ingeniozitate şi 
conexiunile cu diverse culturi locale şi 
regionale. Aşadar, participan�ii la eveniment au 
degustat o şarjă largă de bucate tradi�ionale, 
relevante pentru unele localită�i, dar şi pentru 
etniile identificate astăzi pe raza jude�ului Brăila 
(plăcintă cu brânză, sarmale, plăcintă 
dobrogeană, baclava, sărlie macedonească, 
plăcintă cu dovleac, plăcinte „poale-n brâu”, 
clătite, col�unași cu brânză etc.).  

Pe această cale, organizatorii evenimentului 
știin�ific aduc mul�umiri cadrelor didactice și 
celor implica�i în realizarea activită�ii! De 
asemenea, recunoștin�ă dnei Sulicu Alina – 
director CJCPCT Brăila și echipei, CRLR 
pentru sus�inerea și promovarea evenimentului, 
precum și tuturor institu�iilor partenere, cadrelor 
didactice, elevilor și părin�ilor implica�i în proiect. 

Prezen�a jurnaliștilor de la „Obiectiv - Vocea 
Brăilei”, „Brăila Chirei” şi „Kitej-grad” 
întărește ideea, dacă mai era nevoie!, că acest 
eveniment, care a adunat, alături de membrii 
echipei de proiect, zeci de simpatizan�i ai 
culturii interetnice, și-a atins obiectivele: 
promovarea interculturalită�ii, conştientizarea 
unicităţii culturii proprii şi asumarea 
patrimoniului etnic. 

Președintele CRL-Brăila, prof. Maria Milea - 
cadru didactic şi, fără ocolișuri, sufletul multor 
activită�i cultural-educative desfășurate sub 
egida comunită�ii brăilene, a �inut să 
mul�umească, pe această cale, etnicilor ruși 

lipoveni implica�i în derularea recentelor 
evenimente de la Brăila. „Asta înseamnă – 
sus�ine domnia sa - să-ţi iubești aproapele, 
credin�a străbună şi să-ţi respec�i valorile ce 
rezidă din însuși faptul că ești etnic și locuitor 
al Brăilei”.  

 
*** 

În ce mă privește, participarea la aceste 
evenimente m-a ajutata să descopăr al�i și 

al�i oameni, printre care și mul�i etnici ruși 
lipoveni, care se contopesc cu trăirile și sufletul 
înaintașilor lor, vibrând și nuan�ând în cântecele 
noastre. Este important să facem trimitere la 
valorile locale, care men�in vie spiritualitatea 
locală şi ne amintesc de elementele de unicitate 
pe care le purtăm în noi și le promovăm ca parte 
a diversită�ii locale.  

Consider, așadar, că efortul celor care au 
plăsmuit evenimentele din orașul Brăila n-au 
fost în zadar. Cunoștin�ele dobândite la 
evenimentele prezentate mai sus, atitudinile şi 
valorile promovate în cadrul acestora m-au 
convins că astfel de ini�iative contribuie la 
formarea competen�elor interpersonale, civice și 
educa�ionale, îndeosebi când reușim să 
completăm ceea ce pe alocuri este lacunar: 
asumarea propriei culturi, dar mai cu seamă 
sus�inerea identită�ii etnice, culturale şi 
comunitare îndeobște.  

A consemnat, 
Pavel TUDOSE
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Vassa ERASTOV 
 

Pentru majoritatea 
popoarelor există câte o 
zi din an dedicată unei 

sărbători, iar pentru sărbătorile 
însemnate pot fi rezervate chiar trei 
zile, însă o întreagă săptămână  
poate fi închinată doar unor 
evenimente cu totul ieșite din 
comun! Creștinii ortodocși 
consideră Sărbătoarea Sărbătorilor 
- Paștele - și, ca atare, există 
Săptămâna Luminată, pe când 
sărbătorile de iarnă se întind pe 
două săptămâni, dar, între 
momentele celebrate sunt și „zile 
de lucru” în care creștinii pregătesc 
și se pregătesc pentru sfintele 
sărbători, apoi le „petrec” în sensul 
de a le înso�i trecerea, deci de 
înso�ire, nicidecum în sensul unui 
mod sau mijloc de folosire plăcută 
a timpului. Atunci, de unde vine 
ritualul de a sărbători cu o 
impetuoasă veselie timp de șapte 
zile Masleni�a? 

În cercetarea sa, V.F. Miller 
ajunge la concluzia că, în trecut, 
această săptămână plină de 
petreceri marca echinoc�iul de 
primăvară, care la mai 
multe popoare avea 
semnifica�ia unui nou 
început, deci a anului nou. 
Nu este de neglijat o 
asemenea semnifica�ie 
deoarece reînvierea naturii, 
trecerea de la iarnă la 
primăvară presupune un nou 
ciclu de via�ă în regnul vegetal 
și animal, pământul renaște. 
Potrivit acestei ipoteze, 
sărbătorirea unui nou început, 
adică a unui nou an reprezentat 
de finalul iernii, al anotimpului 
hibernal, al „somnului”, perceput 
ca „moartea” celor ce s-au petrecut 
până atunci și venirea primăverii, a 
anotimpului unui nou început, acest 
moment, deci, să fie perceput ca o 
continuă nădejde de biruire a vie�ii 
asupra mor�ii. Pentru creștini, 
Paștele – Sărbătoarea Învierii – 
reprezintă punctul cardinal al 
sensului vie�ii. Ca urmare, legând 
semnifica�ia ritualului păgân de 
sărbătorire a noului început de 
profunda semnifica�ie a Învierii, 
credincioșii ortodocși au găsit o 
cale de descătușare a prea-plinului 
sufletesc înainte de lunga perioadă 

sobră și plină de stricte�e a Postului 
Mare. Pentru ortodocșii slavi, 
petrecerile laice din această 
perioadă sunt strâns legate de 
valorile familiei, ale comunită�ii. 
Din aceste considerente, fiecărei 
zile din această săptămână veselă îi 
corespunde un în�eles cu profunde 
valori morale. Și, probabil, fiind 
petreceri laice, nu mai au o rigoare 
așa cum au sărbătorile adevărate, 
cele religioase. De aceea, multe 
dintre tradi�iile legate de masleni�a 
s-au pierdut, s-au modificat, 
pliindu-se pe realită�ile timpului, au 
îmbrăcat o formă 

ce diferă de semnifica�iile 
primordiale. 

În Bucovina, au rezistat pu�ine 
dintre ritualurile ancestrale. 
Săptămâna Albă, săptămâna 
premergătoare Postului Mare, mai 
păstrează rânduiala de lepădare de 
bucatele ce includ carnea, se face o 
revărsare de savori ale 
mâncărurilor bazate pe lactate și 
ouă: clătitele (blinî), umplute cu 
brânză dulce, col�unașii (vareniki) 
cu brânză sărată (înmuia�i în unt 
sau smântână – mmm, o savoare!), 
tocineii (dranniki) cu aceeași 

savuroasă smântână, plăcinte 
(pirajki) ce scot în eviden�ă fine�ea 
umpluturii bazate pe lactate 
dezmiardă papilele gustative 
creând amintiri greu de uitat! 
Desigur, se mai păstrează obiceiul 
de a face vizite rudelor, 
cunoscu�ilor, de a-și cere iertare 
membrilor familiei, neamurilor, 
cunoscu�ilor pentru toate 
neplăcerile făcute cu voie și fără 
voie peste an. Pentru creștinul 
ortodox de rit vechi este absolut 
obligatoriu să se ierte cu to�i cei cu 
care a 

interac�ionat peste an pentru a 
putea să se prezinte cu inima curată 
în fa�a duhovnicului la sfânta 
spovedanie. Observ cu uimire că 
toate ritualurile legate de via�a 
creștină s-au păstrat, pe când 
multele obiceiuri laice s-au pierdut 
de-a lungul timpului… S-a pierdut 
obiceiul plimbărilor fabuloase cu 
săniile în sunet de zurgălăi pe toate 
uli�ele înso�ite de cântece și 
chiuituri. S-a pierdut ritualul 
ospe�elor pe fiecare zi, când erau 
vizitate rudele numeroaselor 
familii: familiile nou-întemeiate, 

socrii, cumna�ii, cumetrii etc. S-a 
pierdut Masleni�a „largă” cu 
explozia de veselie, cântece, hore 
(dansuri rotunde). 

Dar iată că mul�umită 
preocupării CRLR și a dlui deputat 
Silviu Feodor, președintele 
Comunită�ii, tradi�iile sunt 
reînnodate, se caută informa�ii de 
la persoanele vârstnice, se scot 
superbele veșminte și obiecte 
tradi�ionale străvechi păstrate prin 
cele bătrâne cufere, se scormonesc 
site-urile care au adunat adevărate 
comori din literatură sau 
documente vechi, păstrate printr-o 
minune neașteptată și fiecare 
comunitate se străduiește să aducă 
la via�ă frânturi din bogata via�ă 
spirituală a strămoșilor.  

Anul acesta, la Rădău�i, jud. 
Suceava, Masleni�a a renăscut din 
propria cenușă, gra�ie oamenilor cu 
sufletul mare ce se străduiesc să 
transmită tinerei genera�ii valorile 
străvechi. Este vorba de dna 
profesoară Alexandrina Coca, 
președinta comunită�ii locale, dna 
Emilia Sângeorzan, secretar, dna A. 
Anisimov, ceilal�i membri ai 

comunită�ii, care au antrenat 
elevii ce studiază limba rusă 
maternă în activită�i culturale 
pentru a marca profundele 
semnifica�ii ale acestei 
sărbători. Au fost prezentări  
ale istoricului Masleni�ei, 
prezentarea rezultatelor 
proiectului de explorare a 
semnifica�iei fiecărei zile din 

această săptămână specială de 
către elevii de gimnaziu și 

liceu, au fost cântece 
tradi�ionale, jocuri distractive, 

rememorarea festivită�ilor din anii 
trecu�i. A fost o reuniune a etnicilor 
din comunitate, care s-au bucurat 
împreună cu cei tineri, marcând un 
eveniment ce urma să se piardă… 
Toate aceste trăiri autentice de 
apartenen�ă la cultura noastră 
etnică nu s-ar fi putut realiza fără 
sprijinul conducerii CRLR, a dlui 
deputat ing. Silviu Feodor, căruia 
întreaga noastră comunitate îi 
mul�umește și îi urează 
binecuvântări trupești și sufletești, 
o perioadă benefică de cură�enie 
sufletească pe perioada Postului 
Mare și întâmpinarea cu 
sănătate a sărbătorilor 
Pascale.

MASLENI*A - TRADI*II RECUPERATE LA RĂDĂU*I 

�
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Jurnalul activită�ilor 
culturale pentru anul 2023 
în Comunitatea rușilor 

lipoveni (CRL) din Manolea, jud. 
Suceava, arată cel pu�in promi�ător.  

La Centrul de Educa�ie și 
Cultură al CRL-Manolea se adună 
de la mic la mare, în fiecare 
săptămână, etnicii ruși lipoveni 
dornici să împărtășească bucuria 
întâlnirilor, să revigoreze tradi�iile 
și să înve�e cântecele specifice 
comunită�ii noastre. Luna februarie 
a.c. a fost cu multe activită�i, de 
amploare. A avut loc o întâlnire de 
suflet a membrilor fostului 
ansamblu vocal „Berioza” 
(„Берёза”/ „Mesteacănul”) din 
Manolea. Dar înainte de reuniunea 
acestora, s-au întocmit scrisori 
virtuale, s-au căutat adrese 
electronice și s-au trimis către to�i 
cei care au dus cu mândrie prin 
toată �ara, cu ani în urmă, folclorul 
nostru local, punându-l în valoare 
la diverse manifestări cultural-
artistice. Doamnele și 
domnișoarele au primit cu mare 
entuziasm invita�ia de a ne întâlni 
la Centrul de Educa�ie și Cultură al 
CRL-Manolea și au scos din sertare 
caietele în care păstrează, cu mare 
grijă, cântecele transmise din 
genera�ie în genera�ie. Apoi, au 
început să se întâlnească în fiecare 
duminică din dorin�a de a-și aminti 
cât mai multe cântece pe care nu 
le-au mai auzit de peste un deceniu. 
Era forfotă în clădirea Comunită�ii 
rușilor lipoveni din Manolea, unde 
au venit și cei mici, aceștia pentru a 
afla povestea literelor din alfabetul 
rus, dar să și cânte și să danseze în 
horă („haravod”). Așa că am 
hotărât cu to�ii că povestea noastră 
merită împărtășită lumii întregi. 

 Și, astfel, am organizat un 
spectacol cu to�i cei care au fost la 
un moment dat membri ai 
ansamblului „Berioza”, iar în 
public am invitat cât mai mul�i 
etnici de-ai noștri din Manolea, dar 
și din Fălticeni, oraș în care s-au 
stabilit foarte mul�i membri ai 
ansamblului, dar și foști săteni.  

Ne-a fost dor tuturor de o 
sărbătoare cu tradi�ii și obiceiuri de 
odinioară, ne lipsea o reuniune 
înainte de începerea postului 
Sfintelor Paști. Masleni�a 
(Săptămâna Laptelui și a Brânzei) a 
fost solu�ia, a sosit în întâmpinarea 
noastră. Ne-am documentat, i-am 
rugat pe „veteranii” comunită�ii 

noastre să ne povestească despre 
cum petreceau ei de Masleni�a și 
împreună am revigorat ce am aflat. 
Am găsit un tânăr brav cu un cal 
alb, am pregătit podoabe pentru 
coama frumoasă, și ne-a mai rămas 
să adunăm alaiul și să luăm la pas 
uli�ele satului pentru a anun�a 
Lăsatul Secului. Pentru că așa ne 
este firea și ne place să avem 
oaspe�i dragi în mijlocul nostru, am 
îndrăznit să invităm niște semeni 
de-ai noștri, care s-au dovedit a fi 
așa cum arată și numele locului, 
dar și denumirea ansamblului: 
foarte frumoși, la suflet și la chip. 
Spre bucuria noastră, a spus DA 
propunerii „Krasivâi venok” 
(„Крaсивый венок” /„Frumoasa 
coroană”) din Târgu Frumos. Am 
încropit un afiș și „am dat sfoară în 
�ară”. „Îi așteptăm pe to�i”, am spus 
noi, „duminică, 19 februarie, ora 
13:00, la Centrul de Educa�ie și 
Cultură” pentru a întâmpina 
Masleni�a la Manolea, așa cum se 
cuvine.  

În diminea�a zilei de 19 
februarie 2023, lipovenii din satul 
Manolea și din împrejurimi și-au 
îndreptat pașii către biserica 
ortodoxă de rit vechi din localitate. 

Și abia după rugăciune, s-au 
îmbrăcat în straie de sărbătoare 
pentru a se întâlni în centrul satului 
și a-i întâmpina pe oaspe�ii noștri. 
De acolo, a plecat cântând spre 
sediul CRL-Manolea un adevărat 
alai condus de un tânăr lipovean 
călare pe un cal alb. Întâmpina�i cu 
pâine și sare de o mul�ime de copii, 
îmbrăca�i fie în fuste tradi�ionale, 
sarafane, fie băie�ii cu rubașkă și 
pantaloni, to�i cei prezen�i au 
ocupat cât ai clipi toate locurile din 
sală. A urmat spectacolul pregătit 
de cei mici, care au recitat poezii 
despre familia din tărâmul literelor, 
dar și despre familia de acasă, i-au 
încântat pe spectatori cu toate 
cântecele interpretate din folclorul 
local și au încins și un mare 
„harovod”. Nu au lipsit nici tinerii 
noștri frumoși și senini, delica�i ca 
niște fulgi de nea, membri ai 
ansamblului de dansuri „Zviozdî” 
(„Звёзды”/ „Stelele”). După primul 
moment artistic, ne-am rugat 
împreună, am mul�umit pentru tot 
ce ne-a fost dat și ne-am așezat la 
masă. Ne-au încântat apoi 
„Krasivâi venok” și „Berioza”, dar 
și vocile bărba�ilor pe care le 
ascultăm în fiecare duminică la 

biserică, de data aceasta însă cu 
irmoasele sărbătorilor Maicii 
Domnului și câteva stihuri 
duhovnicești.  

Masleni�a plină de tradi�ii și 
obiceiuri s-a dovedit a fi un real 
succes, căci și-a atins obiectivele și 
a adunat în același loc, la o 
reuniune de suflet, ruși lipoveni din 
Manolea, Fălticeni și Târgu 
Frumos. După această experien�ă 
deosebită, credem că am aflat care 
sunt ingredientele principale pentru 
o întâlnire de neuitat: cât mai mul�i 
oameni voioși și invita�i speciali 
(recomandăm „Krasivâi venok” din 
Târgu Frumos), dar și informa�ii 
despre sărbătorile noastre, cântece, 
dans, bucate alese și multă voie 
bună.  

Și prin intermediul publica�iei 
„Zorile”, dorim să aducem 
mul�umiri și recunoștin�ă tuturor 
celor care au făcut ca această 
reuniune să prindă o asemenea 
amploare, membrilor ansamblului 
„Berioza”, Comunită�ii rușilor 
lipoveni din Târgu Frumos și 
tuturor celor prezen�i în sală, căci 
picătură cu picătură am creat ceva 
atât de special! 

Totodată, vreau să-mi exprim 
recunoștin�a fa�ă de președintele 
CRLR, deputatul Silviu Feodor, și 
fa�ă de întreaga echipă a 
Comunită�ii Centrale, care au 
sus�inut și au fost alături de noi și 
la acest eveniment, precum și 
redac�iei „Zorile” pentru reflectarea 
în paginile publica�iei a activită�ii 
CRL-Manolea! 

Tuturor creștinilor le dorim un 
post binecuvântat, liniște și pace 
sufletească, multă sănătate, 
în�elepciune și putere în toate 
activită�ile pe care le desfășoară.  

Nina ANDRIAN, 
președinte interimar al

CRL-Manolea

ACTIVITĂ*I CULTURALE ALE COMUNITĂ*II DIN 
MANOLEA, JUD. SUCEAVA



Limba maternă a rușilor 
lipoveni este un grai al 
limbii ruse literare, 

influen�at și de vocabularul 
românesc. Odată cu limba, rușii 
lipoveni au păstrat cu sfin�enie, au 
conservat și promovează pentru a 
transmite gernera�iilor viitoare 
obiceiurile, tradi�iile, folclorul, 
portul specific, îmbrăcămintea de 
biserică, istoria și credin�a 
străbună. 

 Tinerii ruși lipoveni din Tulcea 

Unul dintre obiceiurile 
tradi�ionale, o sărbătoare 

laică, întinsă pe o săptămână, este 
Masleni�a (Săptămâna Albă, 
Săptămâna Brânzei) - o etapă de 
tranzi�ie către Postul Paștelui și 
totodată un rămas bun de la iarnă 
și întâmpinarea primăverii. 
Masleni�a începe întotdeauna cu 8 
săptămâni înainte de Invierea 
Domnului. 

Denumirea sărbătorii laice 
provine de la cuvântul rusesc 
„масло/maslo” (unt/ulei). Iar 
„блин/blin” – regina acestei 
sărbători - este clătita rotundă, 
galbenă și fierbinte, care semnifică 
soarele, lumina, bunăstarea, 
bogă�ia. 

Asocia�ia Tinerilor Ruși 
Lipoveni din Tulcea (ATRL-
Tulcea), reprezentată de 
domnișoara Ecaterina Antonov – 
președinte, de Andrei Macarov – 
vicepreședinte, Alin Anghel – 
secretar și al�i membri, în 
parteneriat cu Asocia�ia 
EUDIVERS Tulcea, Biblioteca 
Jude�eană „Panait Cerna” din 
Tulcea, Uniunea Elenă din Tulcea, 
Comunitatea Armână din Tulcea și 
Uniunea Ucrainenilor din Tulcea, 
în prima zi din săptămâna 
„Masleni�ei”, denumită și 
„Bстреча / Întâmpinarea”, a 
participat la prima edi�ie a 
evenimentului „Sărbătoarea Albă” 
ori „Săptămâna Albă sau a 
Brânzei”, fiind o sărbătoare pentru 
to�i creștinii ortodocși.  

Tinerii au pregătit și prezentat 
materiale de promovare a istoriei 
comunită�ii noastre, a provenien�ei 
denumirii noastre de creștini 
ortodocși de credin�ă veche 
(„drevlepravoslavnâe hristiane”), 
așa cum ne mai numim noi, au 
exemplificat prin imagini ce avem 
noi cel mai de pre�: credin�a 
strămoșească, tradi�iile, portul, 
limba, obiceiurile. Totodată, tinerii 
noștri au participat la jocuri 
interactive, au răspuns cu 
deschidere la concursurile în care 
au fost implica�i to�i tinerii 

comunită�ilor etnice participante 
din Tulcea.  

Pentru această sărbătoare, 
tinerii ruși lipoveni, prezen�i la 
eveniment, avându-i ca „sfătuitori” 
pe părin�ii și bunicii lor, au pregătit 
bucate după re�ete tradi�ionale 
specifice perioadei: clătite/blinî, 
poale în brâu/pampușki, 
col�unași/vareniki, 
brânzoaice/pirașki, plăcinte etc. 

Mul�umim tinerilor noștri 
pentru dedica�ia lor, pentru tradi�ii 
și obiceiuri, pentru efortul lor 
continuu de a învă�a limba 
maternă, pentru implicarea în 
culegerea și conservarea zestrei 
culturale, pentru străduin�a de a 
conserva datinile strămoșești, 
precum și părin�ilor și bunicilor 
acestora - pentru sprijinul acordat 
privind pregătirea bucatelor după 
re�ete tradi�ionale. 

Este obliga�ia noastră, a 
adul�ilor, să oferim sprijin, suport 
moral și financiar noii genera�ii, în 
vederea conservării tradi�iilor și 
obiceiurilor rușilor lipoveni. 

Le dorim, în continuare, multă 
sănătate și proiecte de succes 
tinerilor noștri entuziaști! 

 La sediul CRL-Tulcea 

După o lungă întrerupere, 
cauzată de pandemia de 

coronavirus, ulterior de efectele 
conflictului armat din Ucraina, am 
ales să marcăm sărbătoarea 
populară Masleni�a din acest an 
într-o atmosferă prietenească, 
familială, care să ne reamintească 
de ceea ce trebuie să pre�uim cu 
to�ii: credin�a, familia, prietenii, 
iubirea fa�ă de semeni, ca o reac�ie 
a sentimentului de atașament 
reciproc. 

Ne-am reamintit cu to�ii cum se 
numește fiecare zi a acestei 
sărbători populare „Masleni�a” 
(„Săptămâna Albă”) și menirea 
aparte: 

● Luni – Bстреча / 
Întâmpinarea – când to�i încep 
pregătirile pentru sărbătoarea 
veselă; 

● Mar�i – Заигрыш / Lansarea 
– veselia este în toi, jocuri, 
cântece, petreceri, plimbări cu 
sănii sau căru�e împodobite cu 
steaguri; 

● Miercuri – Лакомка / 
Gurmanda – părin�ii so�iei invită 
ginerele la o masă copioasă;  

● Joi – Разгуляй (с этого дня 
начинается Широкая 
Масленица) / Ziua Largă – ziua 
marii veselii! Toată lumea este în 
stradă – cântece, jocuri, întreceri, 
plimbări, petreceri;  
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● Vineri – Тёщины вечерки / 
Seara soacrei – ginerele invită 
soacra la o cină bogată; 

● Sâmbătă – Заловкины 
посиделки / Șezătoarea 
cumnatelor – se întâlnesc femeile 
la o serată veselă. Este și ziua 
tradi�ionalei băi rusești; 

● Duminică – Прошеное 
воскресенье / Ziua Iertării – ziua 
(duminica) iertării. To�i cer iertare 
unul altuia, iar răspunsul este: 
„Dumnezeu te va ierta și eu te 
iert!”. Această zi este foarte 
importantă - de pregătire pentru 
Postul Mare.   

Cu respectarea semnifica�iei 
acestor zile ale Masleni�ei, 
Comunitatea rușilor lipoveni din 
Tulcea, ca o tradi�ie, a marcat 
această sărbătoare printr-o ac�iune 
culturală la Centrul de Educa�ie și 
Cultură „Vicol Ivanov” al 
Comunită�ii din municipiul Tulcea 
(strada Victoriei, nr. 32). 

Am avut alături oaspe�i din 
mai multe institu�ii publice, 
consilieri locali, sportivi cu 
rezultate mari la competi�iile 
mondiale, fiind prezen�i și 
membrii ansamblului folcloric 
„Reabinușka” din Jurilovca și ai 
corului Uniunii Ucrainenilor 
„Zadunaiskaia Sici” din Tulcea, 
precum și tinerele noastre artiste 
Alexandra Listrat și Diana 
Amelian. 

Așa cum am precizat mai sus, 
joia Masleni�ei poartă denumirea 
de Ziua marii veselii.  

Am interpretat piese specifice 
acestei sărbători (Плетётся мой 
хмелюшeк/Se împletește hameiul, 
Блины/Clătitele, 
Вареники/Col�unașii, 
Хоровод/Hora, Стрела/Săgeata, 
etc.) și au fost pregătite 
nenumărate bucate după re�ete 
tradi�ionale de către iscusitele 
noastre gospodine (exemplificăm 
și în fotografii). 

A fost și un prilej de a 
împărtăși sentimentul solidarită�ii 
cu semenii noștri ucraineni și iată 
că prezen�a membrilor CRL din 
Tulcea și Jurilovca, precum și a 
membrilor corului Uniunii 
Ucrainene din Tulcea a 
reprezentat o dovadă vie cât de 
mult ne dorim acest lucru - 
Credin�a noastră ortodoxă 
strămoșească în Dumnezeu, Cel 
Care ne apără și este milostiv cu 
noi, ne călăuzește în toate 
ac�iunile noastre.  

La împlinirea unui an de la 
izbucnirea conflictului armat, 
trebuie să continuăm să trăim în 
iubire, respect, compasiune și 

comuniune maximă.  
Un moment emo�ionant al 

evenimentul din 23 februarie 2023 
a fost întâlnirea, pe aceeași scenă, 
a ansamblului folcloric „Lodka” 
din Tulcea, grup artistic al rușilor 
lipoveni, care activează în cadrul 
Centrului de Educa�ie și Cultură 
„Vicol Ivanov”, și al corului 
Uniunii Ucrainene „Zadunaiskaia 
Sici” din Tulcea, ambele 
ansambluri avându-și izvorul în 
marele cor comun ce a activat 
între anii 1955 și 1958 în cadrul 
Casei de Cultură a Municipiului 
Tulcea. A fost un moment care 
dovedește, o dată în plus, 
sentimentele și valorile ce leagă 
profund etnia rușilor lipoveni de 
cea ucraineană: prietenie, pace, 
iubire și speran�ă. 

Mul�umim tuturor invita�ilor 
pentru prezen�a la acest eveniment 
cultural și artistic, mul�umim 
pentru re�etele tradi�ionale 
desăvârșite și bucatele pregătite cu 
acest prilej și vă dorim tuturor un 
post ușor, iar sărbătoarea Învierii 
Domnului să ne găsească sănătoși 
și ferici�i! 

Cuvinte de recunoștin�ă 
transmitem și prin intermediul 
publica�iei „Zorile” președintelui 
CRLR Silviu Feodor, deputat în 
Parlamentul României, pentru 
implicarea continuă în sus�inerea 
și promovarea educa�iei, 
tradi�iilor, culturii, limbii și 
portului rușilor lipoveni! 

Comunitatea Rușilor Lipoveni 
din România depune, prin 
membrii săi, un efort conjugat 
pentru ca toate ac�iunile noastre să 
aibă și rezultate de succes! 
Împreună, prin dedicare și 
responsabilitate, facem ca 
evenimentele organizate să pună 
în valoare zestrea noastră 
culturală, contribu�ia individuală 
adusă la aceste activită�i 
conducând indubitabil la 
îmbogă�irea patrimoniului local și 
na�ional. 

Claudia CIOTIC, 
Președinta CRL-Tulcea 
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Între istoria de ieri și cea de azi 
 

Luna februarie 2023 a fost 
perioada în care ceasul 

evenimentelor, creștine și laice, ale 
Comunită�ii noastre din Botoșani a 
bătut fără oprire, umplându-ne sufletul 
de bucurie și noi cunoașteri. 

Nu există o oră specială care să 
marcheze importan�a lor. Fără ele noi 
n-am exista sau am exista într-o formă 
diluată și incoloră. Numai desfășurarea 
evenimentelor impune ordinea 
prezentării. 

Am avut șansa ca istoria să ne 
deschidă larg ușa integrării noastre, pe 
12 februarie 1990, în marea 
Comunitate a Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR). Prilej cu care 
întreaga noastră Comunitate, cu mic cu 
mare, participan�i la slujba dedicată 
Sfin�ilor Trei Ierarhi, și-a dat întâlnire 
la Hramina (Trapeza bisericii).  A fost 
o întâlnire de suflet în care am 
rememorat, cu nostalgie, și ziua de 14 
februarie 1990, când s-a înfiin�at 
Comunitatea locală din Botoșani, 
avându-l ca președinte pe Corneliu 
Finașcu. Tot în acest cadru, nu am omis 
să men�ionăm și Ziua Limbii Ruse 
Materne.  

În luările de cuvânt ale domnului 
profesor de limba rusă, Daniel Elisei, și 
ale președintelui Comunită�ii noastre, 
Ovidiu Ivanov, s-au scos în relief 
legăturile care există între membrii 
Comunită�ii și ac�iunile culturale la 
care participă, indiferent de vârstă, pe 
plan jude�ean și na�ional. Desfășurarea 
ac�iunii în Hramina, cu participarea 
parohului bisericii noastre Nașterea 
Maicii Domnului, Vladimir Condratov, 
vine ca o stabilire armonioasă între 
via�a religioasă și cea laică a 
Comunită�ii din Botoșani. 

Săptămâna Albă și Duminica iertării 
 

Dacă acest anotimp ne-a făcut să 
ne întrebăm cu nostalgie „unde 

sunt zăpezile de altădată”, cu albul lor 
imaculat și dătător de via�ă, a venit 
Masleni�a – Săptămâna Albă să ne 
bucure timp de șapte zile cu albul 
bucatelor ei și să ne pregătească pentru 
Duminica iertării și intrarea în Postul 
Paștelui.  

În cadrul Comunită�ii noastre, acest 
eveniment a fost marcat într-un mod cu 
totul deosebit. La ini�iativa profesorilor 
de limba rusă din Moldova, am 
organizat la Botoșani, în data de 19 
februarie 2023, la Hotel–Restaurantul 
Belvedere, evenimentul Masleni�a la 
rușii lipoveni din Moldova, ce a reunit 
oaspe�i dragi din Suceava, Târgu 
Frumos, Brătești, Piatra Neam� și Iași.  

A fost un bun prilej de afirmare a 
tradi�iilor locale, minunat prezentate de 
ansamblurile de copii și adul�i. 
Indiferent de vârstă, cei prezen�i au luat 
parte la activită�ile interactive specifice 
acestei sărbători. Adul�ii au redevenit 
copiii de altădată, uitându-și vârsta și 
barierele ei. De fapt, au scos la iveală 
acel suflet de copil care zace în fiecare 
matur și nu-și permite decât rareori să 
iasă la lumină. Vârstele s-au amestecat 
fără grani�ă și distrac�ia, voia bună și 
râsul au contenit până târziu.  

 
*** 

Activitatea a fost apreciată în mod 
laudativ de profesorii de limba rusă 
maternă. Redăm mai jos câteva 
impresii: 

 Prof. Galina Isaeva din Brătești 
(учительница русского родного 
языка в Брэтешть и руководитель 
ансамблей «Розочки» - 
Брэтешть и «Калинка» - 

RĂDĂCINI ȘI RAMURI
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Тыргу Фрумос – Галина Исаева): 
«Все мы знаем, что традиции и 
обычаи надо сохранять и 
передавать следующим 
поколениям. Масленица – один из 
самых красивых и весёлых 
праздников. Целую неделю 
провожаем зиму, играем, едим 
блины и веселимся, надо 
готовиться к Великому посту. По 
старым русским традициям в 
Масленичную неделю мы не 
только провожаем зиму и 
встречаем весну, но и 
встречаемся с добрыми друзьями 
и знакомимся с новыми людьми.  

В городе Ботошань всё 
происходило по старым русским 
традициям – все веселились, 
принимали участие в весёлых 
конкурсах, пели и танцевали. 
Хочется отметить великолепную 
организацию праздника. Большое 
спасибо местной общине руссих-
липован г. Ботошань за тёплый 
приём, за возможность встречи 
со старыми друзьями. В каждый 
момент праздника ощущалась 
большая работа организаторов 
мероприятия. Ни одна община, 
которая была приглашена в 
Ботошани, не осталась без 
внимания и мы все чувствовали 
себя как дома. Моим ученикам из 
ансамблей «Розочки» (с. 
Брэтешть) и «Калинка» (г. Тыргу 
Фрумос) очень понравилось в 
городе Ботошань. Многие 
впервые отмечали Масленицу с 
представителями других общин 
русских-липован. Родители и дети 
выразили желание и надежду на 
более частые встречи с общинами 
староверов в Румынии. Очень 
хорошо, что русские-липоване 
объединяются, поддерживают 
то, что досталось нам от наших 
предков. Празднуя Масленицу, 
проводя все обряды, мы отдаём 
дань русским традициям и 
обычаям, учим наших детей 
жить в мире и согласии друг с 
другом, не забывая наследия, 
которое нам оставило старшее 
поколение»; 

 Prof. Iuliana Solomon: „На 
мероприятии Общины русских-
липован города Ботошань 
принимали участие дети и 
взрослые из города Сучава, Тыргу-
Фрумос, села Брэтешть. 
Представители ОРЛ города 
Ботошань во главе с 
председателем Общины - Иванов 

Овидиу, а также Иванов Лидия и 
Ихоров Ана тчательно 
подготовили музыкальную 
программу, развлекательные 
игры, весёлые песни, конкурсы для 
участников и торжественно 
встретили гостей.  

Самое прекрасное в жизни - 
это эмоции, смех, красивые 
места, воспоминания, хорошие 
люди и дорогие друзья вместе за 
праздничным столом!  

Масленица удалась на славу. На 
этом мероприятии собрались все 
вместе отмечать традиции и 
обычаи русских-липован – люди из 
разных местных общин. Было всё 
замечательно - дорогие гости, 
традиционная еда, хоровод, 
старые и новые песни, танцы, 
игры, хорошее настроение и 
много-много веселья! 

Поздравляем всех участников и 
выражаем особую благодарность 
организаторам этого 
масштабного мероприятия, 
людям проделавшим нелёгкую 
работу, тем, кто сделал 
возможной эту встречу.  

Желаем крепкого здоровья и 
успехов в дальнейшей работе!»; 

 Prof. Ana Ihorov: „La 
activitatea dedicată Masleni�ei, am 
avut ca obiectiv transmiterea și 
respectarea tradi�iilor specifice 
nouă, Comunită�ii rușilor lipoveni. 
Împreună cu colegele, prof. Solomon 
Iuliana și prof. Isaeva Galina, am 
căzut de acord să împărtășim 
exemple de bune practici împreună 
cu învă�ăceii noștri, copiii care 
studiază limba rusă maternă.  

La activitatea din 19 februarie 
2023 de la Botoșani, am așteptat cu 
mari emo�ii grupurile de copii și 
părin�i din Suceava, Brătești, Piatra 
Neam� și Târgu Frumos. Emo�iile au 
fost și mai constructive când invita�ii 
noștri au primit și au participat cu 
bucurie la momentele propuse. Am 
admirat spectacolul de cântece, 
dansuri și poezii prezentat de copii și 
am participat cu to�ii, de la mic la 
mare, la jocurile specifice acestei 
sărbători, îmbucurător fiind faptul 
că se sim�ea bucuria și buna 
dispozi�ie de la fiecare participant.  

�in să mul�umesc colegelor mele, 
copiilor, părin�ilor care se implică și 
sunt alături de copiii noștri la 
oricare activitate. Mii de mul�umiri 
transmit celor care au ajutat la 
organizarea acestui 
minunat eveniment!”. 
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Săptămâna Masleni�ei se 
încheie cu Duminica iertării 
pentru creștinii ortodocși. Aceasta 
vine ca o mărturie de împăcare și 
purificare sufletească întru Hristos, 
de trecere a postului ce precedă 
Învierea celui ce a iertat întreaga 
creștinătate.  

Mul�umim tuturor invita�ilor 
care au sprijinit buna desfășurare a 
acestui eveniment, organizat cu 
sprijinul financiar al CRLR, iar 
copiilor le dorim să nu uite 
niciodată că fac parte dintr-o 
Comunitate în care ei sunt 
viitorul.  

 
Hai, la Botoșani! -  

Târgul de Turism al României 
 

În perioada 23-24 februarie 
2023, dând curs invita�iei 

Primăriei, Comunitatea rușilor 
lipoveni din Botoșani s-a alăturat 
demersului de promovare a 
orașului și jude�ului Botoșani. 

„Primăria Botoșani vă invită 
să participa�i la Târgul de Turism 
al României din perioada 23-26 
februarie 2023 de la Romexpo 
[București – n.r.] în standul de 

prezentare a poten�ialului turistic 
al orașului nostru. Scopul acestei 
participări împreună și cu 
Filarmonica Botoșani este de a 
eviden�ia faptul că Botoșaniul are 
un valoros patrimoniu turistic 
antropic, reprezentat prin 
numeroase monumente istorice, de 
arhitectură și artă, edificii 
religioase, muzee și case 
memoriale, arhitectură și crea�ie 
tehnică populară, manifestări 
populare tradi�ionale, etnografie 
și tradi�ie orală, importante 
institu�ii culturale și de știin�ă, 
personalită�i locale, tradi�ii 
culturale ale minorită�ilor” – se 
men�iona în invita�ia ce ne-a fost 
transmisă.  

„Deoarece colaborarea cu 
Centrul Na�ional de Informare și 
Promovare Turistică este începută 
de câ�iva ani, amintindu-ne de 
activită�i culturale organizate, în 
ultima perioadă – atât de către 
Comunitatea Staroveră 
Botoșăneană sau la care Rușii 
Lipoveni au fost parteneri, credem 
că toate aceste activită�i culturale 
au ca scop promovarea mărcilor 
identitare ale comunită�ii – și nu 

numai. Ne-am bucura să putem 
contribui la promovarea orașului 
Botoșani și poten�ialii turiști să 
guste din bunătă�ile oferite de 
producători și să se bucure de 
spectacolele organizate de 
ansamblurile comunită�ii d-
voastre” – era eviden�iat în 
invita�ia semnată de către primarul 
Cosmin Ionu� Andrei și directorul 
CNIPT Botoșani, Florentina 
Gheorghi�ă. 

La edi�ia de primăvară a 
Târgului de Turism al României, 
desfășurat în capitală, am fost 
prezen�i, în premieră, și ne-am 
dorit să facem cunoscut Botoșaniul 
din perspectiva multiculturalită�ii 
care există în acest oraș 
eminescian. Comunitatea rușilor 
lipoveni din Botoșani are o istorie 
de peste 250 de ani pe aceste 
meleaguri, etnicii noștri 
convie�uind în bună pace și 
armonie cu celelalte etnii precum: 
armeni, evrei, rromi, greci, dar și 
cu popula�ia majoritară. 
Considerăm că partea culturală, 
partea artistică și partea 
gastronomică sunt extraordinar de 
frumoase și deosebit de 

reprezentative pentru orașul nostru 
și nu puteau lipsi de la acest 
eveniment na�ional, de aceea am 
participat cu multă bucurie, dorind 
să împărtășim din frumuse�ea 
cultural-artistică a Comunită�ii 
noastre tuturor celor ce doresc să 
se informeze, să se documenteze și 
să ia pulsul, la fa�a locului, unei 
Comunită�i active, care contribuie 
la dezvoltarea atât din punct de 
vedere cultural, social, dar și 
economic a orașului Botoșani.  

Am fost prezen�i la acest 
eveniment din București cu cele 
două ansambluri ale noastre: 
„Novaia Zaria” și „Ivușka”, 
motiva�i fiind de dorin�a unei 
reprezentări cât mai frumoase a 
patrimoniului nostru cultural. 
Transportul și cazarea au fost 
asigurate de către CRLR. 

„Vă transmitem prezenta 
scrisoare de mul�umire ca semn de 
apreciere și respect vis-a-vis de 
felul în care a�i onorat prezen�a   
d-voastră la Târgul de Turism al 
României, care s-a desfășurat la 
Romexpo București în perioada 
23-26 februarie 2023, și 
pentru spectacolele 
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organizate de ansamblurile 
comunită�ii, la standul nostru. 

Ne bucurăm că împreună, 
Primăria Botoșani prin 
intermediul CNIPT și Comunitatea 
rușilor lipoveni din Botoșani, am 
putut contribui la promovarea 
orașului nostru, prin eviden�ierea 
tradi�iilor culturale ale minorită�ii 
d-voastre de la Botoșani. 

În speran�a unei colaborări 
viitoare la fel de avantajoasă, vă 
mul�umim și vă dorim mult succes 
în tot ceea ce face�i în comunitatea 
d-voastră!”. Sunt cuvinte de 
mul�umire ce ne-au fost transmise 
printr-o scrisoare semnată de către 
primarul Cosmin Ionu� Andrei și 
directorul CNIPT Botoșani, 
Florentina Gheorghi�ă). 

 
Școala Altfel 

 

Săptămâna 27 februarie – 3 
martie 2023 a fost 

efervescentă pentru Comunitatea 
noastră din Botoșani. Elevi de la 
diverse școli (Liceul Pedagogic 
„Nicolae Iorga”, Școala 
Gimnazială nr. 12), din clasele V – 

VIII și o clasă de a XI-a, au călcat 
pragul muzeului nostru de la 
Centrul de Educa�ie și Cultură 
„Corneliu Finașcu” și au vizitat 
biserica ortodoxă de rit vechi 
Nașterea Maicii Domnului.  

Grupul de copii care ne-a 
emo�ionat în mod deosebit a fost 
cel de la Grădini�a Liceului 
Pedagogic „Nicolae Iorga”, unde 
profesor - educator este etnica 
noastră Ancu�a Otilia Ceistof. Ei 
au avut și un atelier de crea�ie 
desfășurat în clasa de limbă rusă, li 
s-a vorbit despre vocabularul 
esen�ial al limbii ruse și au rămas 
impresiona�i de obiectele expuse 
în muzeu:  

Prof. educator Ancu�a Otilia 
Ceistof ne-a declarat: „În 
săptămâna «Școala Altfel», grupa 
mijlocie «Albinu�ele» de la 
Grădini�a Liceului Pedagogic 
«Nicolae Iorga» Botoșani a pornit 
într-o călătorie delectantă și 
instructivă la Muzeul Comunită�ii 
rușilor lipoveni. Aici, copiii au 
descoperit obiecte de pre� găzduite 
de acest muzeu. Doamna Livia 
Ivanov le-a povestit pe în�elesul 

lor semnifica�ia fiecărui obiect în 
parte. Apoi, au desenat și au 
învă�at câteva cuvinte în limba 
rusă. Entuziasmul, emo�ia și 
curiozitatea s-au putut citi pe 
chipurile albinu�elor.  

Mul�umim Comunită�ii rușilor 
lipoveni pentru această experien�ă 
plăcută!”.  

De asemenea, elevi ai Școlii 
Gimnaziale nr. 12, conduși de 
etnica noastră, prof. de limba 
engleză Irina Temneanu, au călcat 
pragul Muzeului și au fost 
deosebit de impresiona�i de tot ce 
înseamnă Comunitatea din care 
face parte profesoara și diriginta 
lor. 

Prof. de limba engleză Irina 
Temneanu ne-a relatat: 
„Săptămâna „Școala Altfel” a 
debutat, pentru elevii claselor a   
V-a și a VIII-a din cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 12 Botoșani, cu 
vizita la Centrul Cultural al 
rușilor lipoveni din Botoșani. 
Înso�i�i de doamnele prof. Veronica 
Ilaș și Irina Temneanu, elevii au 
avut deosebita plăcere de a vizita 
Muzeul din cadrul Centrului 

Cultural. Aici, dl președinte 
Ivanov Ovidiu, alături de dna 
Livia Ivanov, le-au prezentat și 
explicat obiectele și semnifica�ia 
lor. Copiii au fost încânta�i de 
acest scurt periplu prin via�a 
acestei comunită�i etnice, parte 
integrantă a orașului Botoșani. 
Mul�umim Comunită�ii pentru 
această experien�ă de neuitat!”. 

 
*** 

Suntem deschiși pentru noi 
colaborări și așteptăm cu plăcere 
vizitatori la Centrul Cultural 
„Corneliu Finașcu” din Botoșani.  

Desfășurarea tuturor 
evenimentelor, despre care am 
relatat mai sus, a fost posibilă 
gra�ie sprijinului constant al 
președintelui Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR), 
deputatul Silviu Feodor, și al 
întregului colectiv de la 
Comunitatea Centrală, cărora le 
mul�umim. 

 
Ovidiu IVANOV,

președinte CRL-Botoșani
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După un timp îndelungat 
de interdic�ii și 
restric�ii, în sfârșit,   

ne-am putut întâlni din nou. Dintre 
oaspe�ii dragi, îi eviden�iem pe 
membrii ansamblurilor folclorice 
ale rușilor lipoveni din Iași 
(Славянская Карусель) și din 
Brătești (Лозычки).  

În sala multifunc�ională a 
Centrului de Educa�ie și Cultură al 
Comunită�ii locale a rușilor 
lipoveni din localitatea Focuri din 
jude�ul Iași, ce a devenit 
neîncăpătoare, ne-am reunit în 
Săptămâna Albă, cu mic cu mare, 
oficialită�i, oaspe�i, artiști, 
localnici. 

Copiii și adul�ii din ansamblul 
Ogoniok (Огонёк) al CRL-Focuri, 
pregăti�i de dna prof. Zinaida 
Gromic, au deschis spectacolul cu 
un moment artistic deosebit, care a 
fost continuat apoi de 
ansamblurile din Iași și Brătești, 
to�i prezentându-se la cel mai înalt 
nivel.  

În partea a doua a 
evenimentului, s-a vorbit despre 
obiceiurile și tradi�iile acestei 
sărbători și au fost degustate 
produsele specifice Masleni�ei, 
pregătite de gospodine iscusite din 
comunitatea noastră din Focuri, iar 

bucuria și buna dispozi�ie create 
de muzica specifică sărbătorii 
laice se puteau citi pe fiecare chip, 
începând cu preșcolarii și până la 
vârsticii prezen�i, cei de 80 de ani. 

Evenimentul „Masleni�a” s-a 
desfășurat cu sprijinul Comunită�ii 
Rușilor Lipoveni din România și 
mul�umim membrilor din 
conducerea Asocia�iei etnice 
pentru sus�inere. 

 
Ziua CRLR și Ziua limbii 
ruse materne, la Focuri  

 

Pe 12 februarie a.c., după 
slujba religioasă de la 

biserica ortodoxă de rit vechi cu 
hramul „Sf. Nicolae” din Focuri, 
dedicată prăznuirii celor Trei sfin�i 
ierarhi, am marcat cu to�ii și 
celelalte două sărbatori ale 
noastre: Ziua CRLR și Ziua limbii 
materne.  

Celor prezen�i la manifestările 
de la Focuri li s-a vorbit despre 
importan�a evenimentelor, 
reliefând în interven�iile mele 
momentele mari din decursul celor 
33 de ani de activitate a Asocia�iei 
noastre etnice – Comunitatea 
Rușilor Lipoveni din România. 

Fănică TIMOFTE, 
Președintele CRL-Focuri 

DIN ACTIVITATEA CRL-FOCURI 
„MASLENI*A” a venit ca o ploaie binecuvântată  

după o perioadă foarte mare de secetă!

Ansamblul „Goluboe more”, la activitatea dedicată 
Masleni�ei, organizată de către CRL-Constan�a.
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Vassa ERASTOV 
 

Satul Climău�i, jud. 
Suceava, ascuns într-un 
capăt de �ară, a cunoscut 

perioade de înflorire și decădere ca 
mai toate satele din zonă. Deși în 
prezent puternic depopulat (să ne 
amintim că la începutul secolului 
trecut aici locuiau aproape 2000 de 
suflete!), a rămas un reper pentru 
toate comunită�ile de ruși lipoveni 
din �ară. Aici vin cu adâncă 
pioșenie zeci de pelerini din 
Dobrogea, Moldova și nu numai, 
pentru a se închina la cele patru 
biserici seme�e, clădite cu trudă și 
măiestrie de strămoșii noștri, apoi 
poposesc pentru un moment de 
închinăciune la Monumentul 
„Crucea Staroveră”, înăl�at și sfin�it 
în 2014, cu sprijinul și 
binecuvântarea Mitropoliei 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi și, 
desigur, prin efortul CRLR, un loc 
de reculegere de unde se zăresc 
cupolele, odinioară aurite, ale 
Catedralei de la Fântâna Albă. 
Oaspe�ii sunt întâmpina�i de toată 
suflarea satului pentru că, da, așa 
depopulat cum este, oamenii au 
în�eles că este nevoie să se adune 
cu to�ii pentru a forma o 
„comunitate mare”! 

CRL-Climău�i se remarcă, în 
primul rând, prin faptul că este o 
comunitate unită, așa cum au fost 
strămoșii pleca�i în vremuri de 
demult în pribegie în căutarea unui 
loc unde credin�a să le fie 
respectată. La fel de pregnant, 
comunitatea pune un mare pre� și 
pe identitatea culturală, urmărind 
cu mare grijă păstrarea credin�ei și 
a tradi�iilor moștenite. Acele tradi�ii 

și obiceiuri care aproape s-au 
pierdut, dar care pot fi descoperite, 
redescoperite și transmise tinerei 
genera�ii. 

Anul acesta evenimentele 
dedicate Masleni�ei (Săptămâna 
Albă) au fost pregătite din timp. 
Elevii care studiază limba rusă 
maternă, prin strădania doamnei 
profesoare Elena Panfilov, au fost 
implica�i în proiectul de explorare a 
tradi�iilor păstrate în cele mai 
diverse comunită�i din patria 
strămoșilor sau de oriunde s-ar fi 
aflat etnicii noștri în lume, pentru a 
alege acele elemente care le-au 
trezit interesul ca apoi să le 
prezinte în comunitate. Astfel, pe 
lângă de acum binecunoscuta efigie 
a neîndurătoarei Stăpâne Iarna, ce 
merită a fi arsă pentru a-i face loc 
preafumoasei Primăvară, ei au 
descoperit Pomul Vie�ii, simbol 
purtat prin sat în perioada 
Săptămânii Albe în localită�ile 
rusești, dar și în unele localită�i din 
Dobrogea. „Avându-și rădăcinile 
înfipte în pământ și crengile 
înăl�ate spre cer, arborele este 
socotit ca un simbol al 
raporturilor ce se stabilesc 
între pământ și cer. În acest 
sens, el are caracterul unui 
centru de armonizare și 
echilibru” 
(www.folconcept.ro/ 
simboluri-sacre/copacul-
vietii/). Totuși, spre 
deosebire de Copacul 
Vie�ii prezent în folclorul 
multor popoare, arborele 
purtat de Masleni�a are 
ramurile îndreptate spre 
pământ, aidoma razelor 
Soarelui stăpânitor și 

ocrotitor. Iar crengile sunt realizate 
din panglici colorate de mătase, 
panglici regăsite în atâtea 
ornamente ritualice la rușii 
lipoveni! Așadar, elevii au realizat 
singuri, în cadrul proiectului, acel 
Copac al Vie�ii, pe care apoi l-au 
utilizat în activită�ile artistice, 
reînviind astfel o veche tradi�ie ce 
s-a pierdut de ani buni în sat. Iar 
parte dintre elevele cele mai micu�e 
ce studiază limba maternă au 
întruchipat păpușile Matrioșka, 
încântând cu gingășia și candoarea 
lor asisten�a, interpretând vechile 
cântece-descântece ce invocă 
anotimpul primăvara, al reînvierii, 
al bucuriei, al nădejdii! 

Grupul „Zelionaia Vișnea” (sub 
îndrumarea doamnei Csenia Savin, 
președinta CRL-Climău�i, și a 
talentatului acordeonist Valentin 
Leonte) a dat glas cântecelor vechi 
specifice acestei perioade, dar și 
cântecelor mai noi, preluate 
îndeosebi de la ansamblurile ce   
le-au fost în ospe�ie. Dansul rotund 
al pomului și ritualul de ardere al 
efigiei ce reprezintă Iarna au creat 

veselie, au fost momente de 
nostalgie, dar, așa cum se cade, a 
fost vorba și despre ospitalitate: 
clătite, pirajki, vareniki și tot felul 
de alte bunătă�i delicioase! Pentru 
această parte a petrecerii merită 
mul�umiri doamnele din ansamblul 
folcloric local, ce sunt și gospodine 
desăvârșite. Despre membrele 
grupului „Zelionaia Vișnea”, dna 
Csenia Savin a afirmat că „nu 
poate să eviden�ieze doar pe câteva 
dintre ele pentru simplul motiv că 
meritul este al tuturor și al fiecăreia 
în parte. Toate deciziile se iau în 
comun, fiecare contribuie cu 
plăcere la absolut orice ar fi nevoie. 
De asemenea, mul�umirile se 
îndreaptă către echipa Comuniă�ii 
Rușilor Lipoveni din România 
pentru sprijinul promt pe care îl 
primesc de fiecare dată” de la 
Centru, precum și către domnul 
deputat Silviu Feodor, președintele 
CRLR, pe care îl percep ca pe un 
fiu al satului prin implicarea sa la 
fiecare activitate a comunită�ii 
locale, dar și pentru includerea și 
promovarea satului în marea 
familie a staroverilor de 
pretutindeni.

DE MASLENI*A, LA CLIMĂU*IDE MASLENI*A, LA CLIMĂU*I  
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Иринел МИРОНОВ 
 

Община русских-
липован Румынии 
(ОРЛР) приучила нас 

ко многим культурным и 
образовательным мероприятиям, 
которые помогают детям 
понимать и ценить собственное 
культурное наследие.  

В январе 2023 года, по 
инициативе председателя ОРЛ-
Бухареста Светланы Крэчун 
состоялась наша культурная 
поездка в город Пятра-Нямц, где 
существует и местная община 
русских-липован. Экскурсия 
была поводом для радости как 
для детей, которые изучают 
русский родной язык в ОРЛ в 
Бухаресте, так и для их 
родителей.  

Итак мы начали 2023 год 
обменым опыта между «Белыми 
уточками» Бухареста и 
«Весёлыми звёздычками» города 
Пятра-Нямц. Программа была 
насыщена и сколько приятных 
сюрпризов нас ожидало. Мы 
отправились в дорогу 
радостными и восторженными 

общались, пели и почти не 
заметили, как прошло время.  

Сначало мы поехали из 
города Пятра Нямц по 
необычайно-живописной лесной 
дороге, где мы любовались 
красотой уникальных мест и мы 
посетили Мужской 
древлеправославный скит «Св. 
Паисия» на красивой поляне с 
очаровывающим пейзажем. 
Некоторые из нас были в первый 
раз в этом священном 
пристанище, где очень смиренно 
мы помолились и посетили 
окрестности. 

Последовала экскурсия по 
городу Пятра Нямц и с 
фуникулёра мы увидели купола 
липованской церкви в честь 
Святых Апостолов Петра и 
Павла. Затем мы смогли 
полюбоваться пейзажем и 
панорамой города.  

В Культурно-образовательном 
центре местной общины 
русских-липован мы говорили о 

«Зимних традициях русских-
липован», о зимних праздниках. 
Были с нами даже Дед Мороз и 
Снегурочка. «Белые уточки» и 
«Весёлые звёздычки» 
представили художественную 
программу. Дети читали стихи, 
пели, загадывали загадки, были 
на высоте и получили 
соответсвующие подарки. 
Созданная атмосфера была 
сказочной, дети чувствовали 
себя прекрасно, а также вовлекли 
своих родителей.  

Ещё одно интересное наше 
занятие - посещение отделения 
ОРЛ-Пятра-Нямц и 
древлеправославной церкви в 
честь Святых Апостолов Петра и 
Павла. 

Председатель ОРЛ-Пятра-
Нямц рассказал о месной 
общине и мы поблагодарили за 
тёплый приём и прекрасное 
представление. 

Мы знаем, что эти 
мероприятия могут быть 

организованы только при 
участии добросердечной 
команды ОРЛ Румынии, так что 
мы благодарим каждого в 
отдельности, а лично депутата 
Силвиу Феодора и, наконец, что 
не менее важно, нашего 
Бухарестского председателя 
местной общины русских-
липован Светлану Крэчун за 
постоянную поддержку. 

Несмотря на то, что в 
настоящее время мы склонны 
думать, что детей сложно чем 
либо ещё удивить, я могу с 
уверенностью сказать, что мы 
видели счастливые лица на 
протяжении всей этой поездки, 
даже без гаджетов. Спасибо Ане 
Унгуряну и Владимиру Соснину 
за созданную атмосферу. 

Благополучно доехав домой, 
дети спрашивали, когда будет 
следующая экскурсия и я думаю, 
что это лучшая реакция с их 
стороны.  

Культурные и духовные перспективы

�
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Ședin�a membrilor Consiliului Director 

(CD) al Comunită�ii Rușilor Lipoveni 
din România (CRLR) din data de 22 februarie 
2023 s-a desfășurat tot în format online, fiind 
moderată de către președintele CRLR, deputatul 
Silviu Feodor. 

După prezentarea activită�ii CRLR din 
perioada ianuarie - februarie 2023 și a execu�iei 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru luna 
ianuarie 2023, membrii Consiliului Director au 
hotărât convocarea Adunării Generale a CRLR 
pentru data de 23 martie 2023, în conformitate 
cu art. 37 lit. b) din Statutul CRLR, în vederea 
dezbaterii și aprobării execu�iei bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul expirat, precum 
și pentru aprobarea Programului de activitate și 
a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 
2023, conform art. 34 lit. b) și c) din Statutul 
CRLR. 

De asemenea, au hotărât ca pe 23 martie 
2023, la Adunarea Generală, să se facă 
propuneri de modificare a Statutului 
Comunită�ii, iar un alt punct pe Ordinea de Zi 
vor fi Diverse, când vor fi dezbătute problemele 
curente din activitatea comunită�ilor locale ale 
rușilor lipoveni. 

Membrilor Consiliului Director le-au fost 
prezentate de către prof. Livia Neculai (expert la 
Ministerul Educa�iei), Svetlana Moldovan 
(redactorul-șef al publica�iei „Zorile”) și prof. 
Liuba Bucioc (inspector minorită�i la IȘJ 
Tulcea) concluziile privind Concursul școlar 
na�ional „Istoria și tradi�iile rușilor lipoveni din 
România”, edi�ia din acest an având ca temă 
„Riturile la naștere și botez și cântecele de 
leagăn la rușii lipoveni din România”. Despre 
această competi�ie de excelen�ă, organizată de 
Ministerul Educa�iei în parteneriat cu CRLR, 
pute�i citi amănunte pe paginile 10-14 ale 
publica�iei „Zorile”. 

Totodată, membrii Consiliului Director au 
validat noul comitet local de conducere al CRL-
Ghindărești, jud. Constan�a, ales pe data de 19 
februarie 2023 (componen�a acestuia este 
inserată pe p. 40). 

Întrucât postul de director general adjunct al 
CRLR era vacant, 
iar activitatea 
Comunită�ii este 
intensă, președintele 
CRLR a propus și a 
fost votată de către 
consilieri numirea în 
această func�ie, 
începând cu 1 martie 
2023, a Alexandrei 
Claudia Platon, 
absolventă în anul 
2015 a Facultă�ii de 
Limbi și Literaturi 
Străine a Universită�ii din București, 
specializarea „Traducere și Interpretare. Limbile 
rusă și germană”, referent cultural la CRLR în 
perioada noiembrie 2016 – februarie 2023. 

 
CONSILIUL DIRECTOR  

AL CRLR 

Redăm în încheierea 
materialului nostru 

articolele din Statutul CRLR 
cu privire la Consiliul 
Director al CRLR: 

„Art. 35. Consiliul 
Director este organul de 
conducere al CRLR care 
îndeplinește și asigură 
punerea în practică a 
hotărârilor Adunărilor 
Generale anuale și pe cele ale Conferin�ei 
Reprezentan�ilor. 

Art. 36. (1). La propunerea președintelui 
Comunită�ii, Conferin�a Reprezentan�ilor alege 
Consiliul Director pentru un mandat de patru 
ani, în componen�a a 7 - 11 membri; în acest 
număr sunt incluși și membrii de drept. 

(2). Președintele ales al CRLR propune 15 
candida�i pentru Consiliul Director din rândul 
membrilor cu minimum trei ani vechime de 
activitate în Comunitate, iar Conferin�a 
Reprezentan�ilor alege între 7 și 11 persoane, 
după caz. Membrii de drept ai Consiliului 
Director sunt: președintele CRLR, 
reprezentantul în Parlament al CRLR și 
reprezentantul ATRLR. 

(3). Consiliul Director se întrunește o dată 
pe lună sau ori de câte ori este necesar, la 
convocarea președintelui Comunită�ii, sau la 
cererea unei treimi din numărul membrilor 
Consiliului Director. Hotărârile se iau cu 
majoritatea simplă a membrilor prezen�i. 

(4). Organizarea și func�ionarea Consiliului 
Director se realizează potrivit unui Regulament 
propriu de organizare și func�ionare, 
regulament ce va fi adoptat în termen de trei 
luni de la alegere. 

(5). În raport cu resursele financiare ale 
Comunită�ii, președintele CRLR și membrii 
Consiliului Director pot fi salaria�i ai CRLR. 

Art. 37. Atribu�iile Consiliului Director: 
a) convoacă Conferin�a Reprezentan�ilor a 

CRLR (ordinară și extraordinară); 
b) convoacă Adunarea Generală a CRLR; 
c) urmărește îndeplinirea hotărârilor 

Conferin�ei Reprezentan�ilor; 
d) prezintă Conferin�ei Reprezentan�ilor 

raportul de activitate pe perioada anterioară, 
execu�ia bugetului de venituri și cheltuieli, 
bilan�ul, proiectul bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul următor, precum și 
proiectul programului de ac�iuni al Comunită�ii 
pentru perioada următoare; 

d) prezintă Conferin�ei Reprezentan�ilor 
raportul de activitate pe perioada anterioară, 
execu�ia bugetului de venituri și cheltuieli, 
bilan�ul, proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul următor, precum și 
proiectul programului de ac�iuni al Comunită�ii 
pentru perioada următoare; prezintă 
Conferin�ei Reprezentan�ilor candida�ii pentru 
func�ia de președinte al Comunită�ii, pe baza 
candidaturilor depuse din teritoriu; e) demite 
conducerile comunită�ilor locale pentru motive 
temeinice, pentru lipsă de activitate sau pentru 
ac�iuni ce au adus grave prejudicii activită�ii și 
imaginii Comunită�ii, desemnând o conducere 
interimară; f) aprobă Executivul CRLR 
(directorul general, adjunctul acestuia și 
secretarul general) propus de președintele 
Comunită�ii, dintre membrii Comunită�ii, cu 
experien�a și competen�a recunoscută și care 
cunosc bine limba rusă maternă; g) stabilește 
căile de asigurare a veniturilor Comunită�ii; h) 
stabilește candida�ii pentru bursele de studii și 
specializare în străinătate; i) aplică măsurile 
disciplinare prevăzute de Statut; j) aprobă lista 
lucrărilor elaborate de etnici ce urmează a fi 
publicate; k) analizează periodic activitatea 
comunită�ilor locale și hotărăște măsurile 
necesare; l) aprobă organigramele și statele de 
func�iuni ale structurilor Comunită�ii și politica 
de personal; m) repartizează pe capitole 
prevederile bugetului pe cheltuieli; n) 
analizează activitatea deputatului din partea 
CRLR; o) propune Conferin�ei Reprezenta�ilor, 
cu votul a două treimi dintre membrii săi, 
revocarea președintelui CRLR dacă acesta nu 
își îndeplinește atribu�iile din prezentul Statut”. 

Reamintim componen�a acestui for de 
conducere, membri aleși la Conferin�ă pentru un 
mandat de patru ani: președintele CRLR - 
deputatul Silviu Feodor (membru de drept în 
Consiliul Director), Svetlana Crăciun - 
președinta CRL din București, Maria Milea - 
președinta CRL din Brăila, Palaghia Radion – 
președinta CRL din Fălticeni, Ivan Vasile – 
președintele CRL din Carcaliu, Vitali Cristian 
Finoghen – președintele CRL din Sarichioi, Ivan 
Ignat – președintele CRL din Slava Rusă, Anfisa 
Demit - președinta CRL din Ghindărești, Trofim 
Artamon din Tulcea, Timofte Fănică – 
președintele CRL din Focuri, președintele 
ATRLR (membru de drept). 

S.M.

ȘEDIN*A PE LUNA FEBRUARIEȘEDIN*A PE LUNA FEBRUARIE
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În conformitate cu Statutul CRLR, noile 
comitete de conducere ale comunită�ilor 
rușilor lipoveni din localită�ile Rădău�i, 

jud. Suceava, și Sulina, jud. Tulcea, au fost 
validate la prima ședin�ă pe acest an, din 27 
ianuarie a.c., a membrilor Consiliului Director 
al CRLR, iar comitetul din Ghindărești, jud. 
Constan�a, la ședin�a din 22 februarie 2023. 

 
CRL-RĂDĂU�I 

 

Reamintim cititorilor publica�iei „Zorile” 
că la Rădău�i, jud. Suceava, Adunarea 

Generală de alegeri s-a desfășurat pe 22 ianuarie 
2023, iar în noul comitet de conducere a CRL-
Rădău�i au fost aleși: 

1. Coca Alexandrina - președinte; 
2. Fomin Simion - vicepreședinte; 
3. Sângeorzan Emilia - secretar; 
4. Erastov Vasa – membru; 
5. Minov Vasile – membru. 
Sângeorzan Nadia și Anisimov Ana au fost 

alese ca membri suplean�i, iar în Comisia de 

etică și disciplină au intrat: Macarov Andrei, 
Isacov Artem și Lazarov Ștefan. 

Președinta Asocia�iei de Tineret (ATRL) din 
Rădău�i, Claudia Ivanov, intră ca membru de 
drept în noul comitet de conducere, conform 
Statutului. Din partea Consiliului Director, la 
Adunarea generală a participat președinta CRL-
București, Svetlana Crăciun. 

 
CRL-SULINA 

La Adunarea Generală de alegeri a noului 
Comitet local de conducere al CRL-

Sulina, jud. Tulcea, desfășurată în data de 12 
ianuarie 2023 la sediul comunită�ii rușilor 
lipoveni, au fost aleși: 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 de alegeri a avut loc în 
prezen�a președintelui CRLR (și membru în 

Consiliului Director al Comunită�ii Centrale), 
deputatul Silviu Feodor, și a directorului general 
al CRLR, Alin Valentin Stalenoi. 

 
CRL-GHINDĂREȘTI 

 

La Adunarea Generală de alegeri de la 
Ghindărești, jud. Constan�a, desfășurată 

pe 19 februarie 2023, a fost prezent din partea 
Consiliului Director al CRLR - președintele 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni (CRLR), 
deputatul Silviu Feodor. De asemenea, a 
participat și directorul general al CRLR, Alin 
Valentin Stalenoi. 

În noul comitet de conducere a comunită�ii 
locale au fost aleși: 

1. Demid Anfisa - președinte; 
2. Melicov Dorina - vicepreședinte; 
3. Fedot Clarisa - secretar; 
4. Vartolomei Nicolae - membru. 
5. Vartolomei Adrian - membru 
6. Panfilov Valentina - membru. 
Ivan Clava și Ivan Olimpia - membrii 

suplean�i. 
Președinta Asocia�iei de Tineret (ATRL) din 

Ghindărești (membru de drept în comitetul de 
conducere) este Nicolae Daniela. 

Noii membri ai Comisiei de etică și 
disciplină sunt: Ivan Mirela (președinte), 
Vartolomei Paula și Averian Mirela. 

*** 
Le urăm succes tuturor și să desfășoare cât 

mai multe evenimente culturale, sportive, 
știin�ifice, pe teme ce �in de spiritualitate, la care 
să fie reuni�i etnicii la Centrele de Educa�ie și 
Cultură ale Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR)! 

S.M.

CONFORM STATUTULUICONFORM STATUTULUI

La Ghindărești, jud. Constan#a

La Rădău#i, jud. Suceava

La Sulina, jud. Tulcea
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