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Председателю
Общины русских-липован
Румынии
Силвиу ФЕОДОРУ
Уважаемый
Силвиу Михайлович,

П

римите самые
тёплые и
искренние
поздравления с 30-летием
основания Общины русскихлипован Румынии (ОРЛР).
Община была
зарегистрирована 12 февраля
1990 года в Бухаресте, в день
Собора Вселенских учителей
и святителей Василия

Великого, Григория
Богослова и Иоанна
Златоуста.
Прошло 30 лет с того
момента, когда старейшины в
силу назревшей
необходимости в
объединении своих
единоверцев и сохранении
закалённой вековыми
культурно-религиозными
традициями идентичности
решили учредить Общину. За
эти годы ОРЛР превратилась
в консолидирующий центр,
вокруг которого
сгруппировались русские
староверы Румынии,
покинувшие страну более
трёх веков назад, но
сумевшие сохранить родной
язык, самобытную культуру и
традиции исторической
Родины. За тридцать лет
своего существования
Община русских-липован
заняла достойное место в
общественно-политической и
культурной жизни Румынии,
сумела трансформироваться в
крепкую структуру и
успешно интегрируется в
историческую общность
Русского мира.

Руководство Общины
продолжает держать курс на
сближение с исторической
Родиной, выступает за
укрепление духовных и
культурно-гуманитарных
связей с Россией. Хотелось
бы отметить актуальность и
несомненную культурную и
социальную значимость этой
работы и стремление
сохранить память о своих
исторических корнях.
В день этой славной
годовщины хочу выразить
глубокую благодарность за
сотрудничество, пожелать
Вам лично и всем членам
Общины доброго здоровья,
долголетия, благополучия,
дальнейшего
поступательного развития,
вдохновения, успехов во всех
Ваших благих начинаниях и
новых свершений на благо
сплочения русских-липован и
в интересах укрепления их
связей с единоверцами в
Русском мире.
С глубоким почтением,
Посол
Российской Федерации в
Румынии
Валерий КУЗЬМИН

Livia Neculai,
expert la
Ministerul
Educației și
Cercetării: „Cea
de a doua ediie a
Concursului
naional școlar
„Istoria şi
tradiţiile ruşilor
lipoveni”,
dedicată în acest
an unui obicei
important din
viaa omului,
nunta, a fost
bogată în
participări, ceea ce reprezintă un semn bun
pentru importana evenimentului. Faptul că
interesul pentru istorie și tradiii crește de la
un an la altul reprezintă o garanie și o
certitudine că tinerii, îndrumai de către
cadre didactice, părini și bunici descoperă
cu admiraie obiceiurile noastre, dându-le
viaă pe scenă.
Concursul „Istoria şi tradiţiile ruşilor
lipoveni” se dovedește a fi un frumos dialog
între prezent și trecut, necesar atât în școală,
cât și în viaă.
Tradiţiile noastre, moștenirea lăsată de
strămoșii noștri, reprezintă tezaurul cel mai
de preţ şi trebuie să facem tot ce se poate
pentru ca ele să se păstreze vii în mintea
copiilor.
Concursul valorifică tradiiile, obiceiurile
rușilor lipoveni, realizând un important act
cultural și educativ. Câștigătorii unui
asemenea concurs suntem noi, toi etnicii,
deoarece este un concurs al sufletului și al
identităii”.

„ISTORIA ȘI TRADIȚIILE RUȘILOR LIPOVENI”
Nunta la rușii lipoveni din România - pag. 4-5

ÇÎÐÈ

2
Дорогие друзья!

М

оё пятилетнее
пребывание в
Румынии в
качестве Генерального
консула России в
Констанце завершается. В
этой связи хотел бы
сердечно поблагодарить
Вас, дорогие
соотечественники, за
содействие, поддержку и
искреннее, доброе
отношение к работе Генконсульства и его сотрудников.
Увожу с собой в сердце необыкновенно тёплое
чувство к этой драгоценной части Русского мира,
сумевшей на протяжении веков пронести не только
родной язык, веру, обычаи и традиции великого народа,
но и его дух и героический характер. Именно духовным
притяжением через высшие нравственные смыслы,
оформленные в культурном пространстве, может
сохраняться целостность русского зарубежья.
В этом году мы отмечаем великий для каждого из
нас праздник – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Вспоминая героев, отдавших
жизнь за Родину и спасших человечество от
коричневой чумы, понимаешь, что в каждом русском
горит пламя «огненного старца» - протопопа Аввакума,
готового идти на плаху, но не поступиться совестью,
убеждениями, верой. Такие как он и его сподвижники
могли выйти только из недр русского народа, его
истории и славных свершений.
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Declaraţia deputatului Andrian Ampleev, reprezentantul
CRLR în Parlamentul României, rostită, pe 25 februarie
2020, în Camera Deputaţilor, privind aniversarea
a 30 de ani de la recunoaşterea juridică a
Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

omunitatea Rușilor Lipoveni
din România a împlinit, pe 12
februarie, 30 de ani de
existență! Trei decenii în care a parcurs
un lung și sinuos drum de la o idee la o
comunitate! A supraviețuit, păstrându-și
devotamentul față de valorile etnice și
integritatea, ca reprezentant al unei
importante minorități naționale.
Momentul aniversar este deopotrivă

democrația din România! În deruta
schimbărilor continue la care suntem
supuși zilnic, mi-aş dori ca noi, cei de
astăzi și cei ce ne vor urma, să fim ghidați
de principii, de valori etice, de simțul
măsurii. Să nu uităm că una dintre
semnificațiile esențiale ale libertății
câștigate este asumarea răspunderii.
De aceea, îmi doresc, la această
aniversare, să fac un recurs la bun simț și
la toate valorile morale și culturale care
au înflăcărat începutul acestei comunități.
Căci pe baza lor am supraviețuit ca

unul de reflecție, de evaluare și de
proiecție. Pe lângă onoare și
responsabilitate, preluarea mandatului de
deputat în septembrie 2018 mi-a readus în
memorie imaginile și trăirile de dinainte
de 1989, marcate de tot felul de lipsuri, la
nivel individual și de grup etnic.
Eram tineri, entuziaști, urmăream un
ideal. Ceream lucruri firești, de bun simț,
care azi ar părea banale: drepturi egale cu
populația majoritară, libertate în
exprimarea propriei identități și a
valorilor care ne definesc ca grup etnic.
Datorită unor etnici, profesioniști cu
nume sonore în diverse domenii de
activitate, care au ales să-și dedice
sufletul, timpul și experiența noii
întreprinderi, idealurile exprimate pe
hârtie au prins contur, devenind realitate.
Am dobândit ceea ce ne doream recunoaștere și legitimitate, ca asociație
distinctă, definită prin propria identitate
etnică și religioasă.
Și iată că au trecut deja 30 de ani de la
entuziastul început! Am crescut odată cu

instituție timp de 30 de ani!
Firesc, la ceas de sărbătoare, gândul
îmi zboară și la cei care, prin sacrificii și
voință extraordinară, au pus bazele
acestei entități etnice: membrii fiecărui
comitet de inițiativă, „părinții",
fondatorii, fiecare rus lipovean de pe
teritoriul țării noastre adoptive! Toți au
contribuit la conservarea profilului
vechiului credincios, dar și la adaptarea
lui la realitatea zilelor noastre. Toți, însă,
continuăm istoria celor care, cu trei
secole în urmă, au fost constrânși să ia
drumul pribegiei, în urma persecuțiilor
autorităților laice și religioase ruse ale
vremurilor.
La ceas aniversar, să privim și spre
viitor. Viitorul copiilor și nepoților noștri,
pe care îl construim, fără să ignorăm
trecutul, pentru o nouă generație care
păstrează valorile tradiționale și capabilă
să creeze altele, contemporane.
Urez mul%i ani înainte
Comunită%ii Rușilor Lipoveni
din România!

Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,

C

На Фестивале
русской поэзии в
Румынии . 2015 г.

На этапе крутых перемен в международных
отношениях и формировании полицентричного
мироустройства особое значение приобретает тема
сохранения исторической памяти, её передача молодым
поколениям. ОРЛР вносит достойный вклад в решение
этой благородной задачи.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех
русских-липован с 30-летним юбилеем основания
ОРЛР и пожелать Вам здоровья, благополучия и
успехов во всех начинаниях.
Генеральный консул в городе Констанца
Владимир ВОЛКОВ
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STIMAȚI RUȘI LIPOVENI!

V

ă felicit din toată inima
cu prilejul Zilei
Comunită%ii Rușilor
Lipoveni din România (CRLR) și
a Zilei limbii ruse materne,
ambele sărbătorite pe 12
februarie! În acest an important,
2020, CRLR sărbătorește împreună
cu dvs a 30-a aniversare de la
înființarea organizației noastre
etnice.
În decembrie 1989, în țara
noastră au avut loc evenimente
importante, care au dus la
schimbarea regimului politic și a
vieții noastre în general. Nu vom
uita jertfele și sângele vărsat în
Decembrie 1989, pentru ca poporul
român să-și câștige libertatea, iar
România, această țară minunată, să
pășească pe drumul dezvoltării și
al democrației. Printre persoanele
care și-au jertfit viața în Decembrie
1989 au fost și ruși lipoveni: Petre
Astafei și Victor Ștefanov din
București, Eftimie Serghei din
Slava Rusă și Corneliu Gavrilov
din Tulcea.
După Revoluția din Decembrie
1989, legislația românească le-a
dat minorităților naționale
posibilitatea să-și constituie
organizații etnice. Dintre cele 19
etnii care locuiesc pe teritoriul
României, noi am fost printre
primii care și-au creat structurile
organizatorice. În decembrie 1989,
Comunitatea noastră a fost
concepută ca o organizație etnică
de către membrii Comitetului de
iniiativă pentru crearea
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), format din
reprezentanți ai intelectualității
noastre: Feodor Chirilă, Andrei
Ivanov, Andrei Echim, Petre
Моcenco, Feodor Petuhov, Ivan
Popov, Nicolae Feodot și Macsim
Ivanov. Aceștia s-au reunit apoi pe
14 ianuarie (1 ianuarie pe stil
vechi, după calendarul iulian)
1990, au creat Comitetul de
iniiativă și au decis să pregătească
toate documentele necesare pentru
fondarea CRLR. Spiritul de
inițiativă și munca deloc ușoară a

acestor oameni, experiența lor de
viață și cea profesională,
înțelepciunea le-au permis să
creeze o structură perfectă și să
aleagă abordarea corespunzătoare,
pentru ca organizația noastră să
devină persoană juridică. Trebuie
menționat că prioritățile
Comunității noastre, încă de la
început, sunt: educația și
învățământul, conservarea și
promovarea limbii materne ruse, a
culturii și spiritualității noastre.
Le datorăm tot respectul
membrilor Comitetului de
iniiativă – acestor oameni
înțelepți, adevărați eroi, care au
stabilit pașii de urmat, au luat
măsurile necesare și au pus în
practică planurile. Astfel, la 12
februarie 1990, de sărbătoarea
Sfinilor Trei Ierarhi - Vasile cel
Mare, Grigorie Teologul și Ioan
Gură de Aur, Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România a fost
recunoscută ca persoană juridică.
Noi, creștinii ortodocși păstrători ai
vechilor ritualuri și tradiții sfinte
rusești, am fost impresionați de
faptul că aceasta s-a întâmplat întro zi atât de specială. Prin urmare,
CRLR a decis ca cei Trei Sfini
Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul și Ioan Gură de Aur stâlpii Ortodoxiei, învățătorii
Bisericii - să devină ocrotitorii
cerești ai organizației noastre etnice.
Pe parcursul celor 30 de ani de
existență a Comunității au fost
desfășurate numeroase activități
importante în domeniul educației,
științei, culturii, spiritualității.
Din februarie 1990, activitatea
minorităților naționale este
coordonată de către Departamentul
pentru Relații Interetnice al
Guvernului României, în cadrul
căruia există Consiliul Național al
Minorităților Naționale, iar CRLR,
laolaltă cu celelalte minorități, este
în totalitate susținută financiar de
către statul român. De asemenea,
am fost și suntem întotdeauna
sprijiniți în activitatea noastră de
numeroși prieteni, parteneri și
colaboratori.

În prezent, CRLR și Ministerul
Educației și Cercetării desfășoară
împreună concursuri școlare
naționale, olimpiade și festivaluri.
La aceste evenimente, precum și la
altele, dedicate inclusiv generației
tinere, cum ar fi: conferințe
științifice, simpozioane, congrese,
mese rotunde etc., participă mulți
elevi, liceeni și studenți ruși
lipoveni, împreună cu profesorii
care îi îndrumă.
Unul dintre principalele
evenimente științifice organizate de
Comunitate este simpozionul
științific internațional „Cultura
rușilor lipoveni în context
na%ional și interna%ional”.
Nivelul conținutului științific
prezentat în cadrul simpozionului
nostru este foarte înalt. La
simpozion participă, în afară de
reprezentanții CRLR, oameni de
știință din întreaga lume, care
cercetează fenomenul starover.
Iată, începem să ne pregătim deacum pentru următorul simpozion,
ediția a VIII-a, care se va desfășura
peste un an.
Se știe că religia joacă un rol
important în viața rușilor lipoveni
și ne bucurăm în mod deosebit
când vedem și simțim atitudinea
plină de respect a tinerei generații
față de credința, religia și cultura
noastră spirituală.
Legăturile dintre generații au
dat naștere unei triade
indestructibile, sfinte pentru noi:
Familia, Biserica, Școala, iar cele
trei instituții au jucat un rol esențial
în supraviețuirea și evoluția
noastră.
O importanță deosebită în
educarea tinerilor staroveri ruși
lipoveni îl are studiul limbii
slavone bisericești, al cântării
psaltice și al icoanelor sfinte,
pictate în stil vechi rusesc bizantin.
Și în acest domeniu, Biserica și
CRLR depun eforturi comune
pentru păstrarea acestor valori
spirituale, contribuie la formarea
spirituală a tinerilor, pentru ca
aceștia să poată trăi în mod decent
și armonios alături de semenii lor.

3
Populația României i-a
respectat întotdeauna pe rușii
lipoveni, pentru loialitatea,
hărnicia, onestitatea și talentul lor.
De sute de ani, de când locuiesc pe
teritoriul României, reprezentanții
culturii și spiritualității rușilor
lipoveni au contribuit substanțial la
îmbogățirea culturii și spiritualității
românești, au adus faimă țării
noastre, România, precum și
grupului nostru etnic.
În conformitate cu Constituția,
Comunitatea noastră are un
reprezentant în Parlamentul
României, și, pe parcursul acestor
ani, funcția de deputat al CRLR au
deținut-o: Andrei Echim, Petru
Suhov, Sevastian Fenoghen,
Miron Ignat, care au depus
eforturi susținute pentru asigurarea
respectării drepturilor și intereselor
Comunității noastre. În prezent,
funcția de deputat este ocupată de
Andrian Ampleev. Președinții
Comunității, din 1990 și până la
alegerea mea în 2016, au fost:
Andrei Ivanov, Laurențiu
Micșunescu, Feodor Petuhov,
Feodor Chirilă, Ecaterina
Evdochim, Andrei Mișurnov și
Miron Ignat.
O altă prioritate a organizației
noastre este dezvoltarea bazei
materiale. Pentru conaționalii
noștri, au fost construite Centre
Culturale noi, cu o arhitectură
modernă și tradițională, cu săli de
festivități, cabinete de limbă rusă,
biblioteci, precum și cu
posibilitatea de a amenaja un
muzeu local sau un colț muzeistic.
În unele comunități locale au fost
renovate clădirile achiziționate de
către CRLR și ele oferă, astăzi,
condiții optime pentru desfășurarea
de evenimente pe teme legate de
viața rușilor lipoveni.
Sunt convins că, în acest
moment, direcția dezvoltării
Comunității este cea corectă. Prin
activitățile noastre, suntem capabili
să arătăm lumii că rușii lipoveni
fac parte dintr-un popor minunat,
talentat și bogat spiritual - poporul
rus.
Doresc să exprim sincera
noastră recunoștință statului
român, tuturor prietenilor noștri,
partenerilor, colaboratorilor, pentru
sprijinul lor, atât de valoros pentru
noi.
Tuturor vă doresc din inimă
multă sănătate, fericire, bunăstare,
pace, prosperitate și să aveți parte
de ajutorul Bunului Dumnezeu!
Vă felicit cu ocazia jubileului
de 30 de ani al Comunității
noastre! Vă felicit cu ocazia Zilei
limbii materne ruse și a Zilei
Comunității Rușilor Lipoveni din
România!
La mul%i ani!

Silviu FEODOR,
președintele CRLR

4

ÇÎÐÈ

№ 2 (327)/2020

ISTORIA ȘI TRADIȚIILE RUȘILOR LIPOVENI
Svetlana MOLDOVAN

P

erioada olimpiadelor și
concursurilor școlare
organizate de Ministerul
Educației și Cercetării (MEN) a
început în luna februarie a.c. și,
după cum am mai menționat,
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) este partener în
organizarea a cinci dintre aceste
competiții școlare. Primul
desfășurat, Concursul național
„Istoria și tradi%iile rușilor
lipoveni’’, este adresat elevilor ruși
lipoveni din clasele VI-XII, care
studiază această materie școlară și
este nominalizat în Calendarul
MEN al Concursurilor Naționale
Școlare, fără finanțare (nr.
41848/10.12.2019, Anexa 5, 18).
Elevii ruși lipoveni și cadrele
lor didactice s-au reunit la ediția a
II-a a concursului școlar național
,,Istoria și tradi%iile rușilor
lipoveni” la Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale (CJCPCT) din
Brăila. Concursul, care a avut loc
în perioada 21-23 februarie 2020, a
fost dedicat obiceiurilor de nuntă
la rușii lipoveni din România și a
fost organizat prin Inspectoratul
Școlar Județean Brăila, cu sprijinul
CJCPCT din Brăila, al membrilor
din conducerea CRL-Brăila și ai
redacției „Zorile”.
O CĂLĂTORIE
ÎN TIMP ȘI SPAȚIU

D

upă o scurtă ceremonie de
deschidere, moderată de
președintele CRLR, Silviu Feodor,
în prezența reprezentanților
Ministerului Educației și Cercetării
și ai IȘJ-Brăila, elevii, sub
îndrumarea profesorilor de limba
rusă maternă și de istorie și tradiții,
au prezentat scenete și cântece
reprezentative pentru momentele
din ceremonialul nunții la rușii
lipoveni. Concursul școlar național
a evidențiat munca în echipă a
elevilor, sprijiniți de cadrele
didactice și de părinți, cu toții
implicându-se în organizarea și
derularea acestuia. Au fost multe
momente emoționante. În costume
deosebit de atractive (unele vechi
de peste 100 de ani, cum au fost
cele câteva din Focuri), atent alese
împreună cu profesorii
coordonatori și părinții sau bunicii,
elevii au arătat, în funcție de
județul pe care l-au reprezentat,
obiceiuri vechi și noi, unele inedite
(de exemplu, în localitatea ieșeană
Brătești, împodobirea brăduțului cu
beteală și purtarea lui prin sat la
petrecerea fetelor - devișnik, de
dinaintea nunții).
Am optat în acest an ca probele
de concurs să se desfășoare în
prezența tuturor participanților, ca
fiecare elev și cadru didactic să

Elevii din Iași și Focuri
poată urmări evoluția pe scenă a
adevăraților actori din toate
județele: Brăila, Constanța, Tulcea,
Iași și Suceava. Prin urmare, cei
peste 65 de elevi, profesori și
organizatori au fost familiarizați cu
riturile de anticipa%ie –
preliminare ale căsătoriei (sau
premaritale), apoi cu cele ale
nun%ii propriu-zise, precum și cu
riturile, obiceiurile de după nuntă.
Dintre riturile premaritale au
fost exemplificate pe scenă: peitul,
logodna – „svatovstvo”, tocmeala
pentru zestre, stabilirea datei nunii
și alegerea persoanelor cu rol
ceremonial, invitarea rudelor și a
prietenilor la nuntă, discuii
privind pregătirea spaiului pentru
nuntă. Petrecerea fetelor
(„devișnik”), precum și pregătirea
batistelor brodate, specifice rușilor
lipoveni, dar și petrecerea băieților
(„akolișna”/„akolișnaia”) au intrat
și ele în prezentările elevilor.
Fiecare grup de câte 6 elevi din
cele nouă din concurs a evidențiat
specificul județului, cu
interpretarea cântecelor
tradiționale, chiar în graiul rușilor
lipoveni. A fost o adevărată și
captivantă călătorie în timp și
spațiu.
Referitor la logodna tinerilor
ruși lipoveni „svatastvo”/„svatanie”, unii elevi
au surprins pe scenă și momentul
în care fata îi oferă tânărului un
batic, ca semn al acceptării cererii
în căsătorie, chiar în casa fetei,
acolo unde se întâlnesc părinții
mirelui și ai viitoarei mirese. Și
pentru că nimic nu se poate
înfăptui fără voia Domnului, tinerii
îmbrăcați în port tradițional au
adresat ruga pentru ca Dumnezeu
să le accepte căsătoria și să-i
ferească de cele rele, apoi tinerii
făcând plecăciuni în fața părinților
și cerându-le binecuvântarea.
Dintre obiceiurile din ziua
nun%ii, au fost prezentate la
concurs momentele semnificative:

înveşmântarea miresei, plecarea
după naşi, ori după mireasă,
piedicile rituale privind vânzareacumpărarea miresei, despărirea
miresei de casa părintească,
împletirea părului fetei, însoirea
mirilor spre biserică, cununia
religioasă, ospăţul.
Nunții propriu-zise („svadiba”),
care la rușii lipoveni începe
duminică dis-de-dimineaţă, și
niciodată sâmbătă sau în post, i-au
fost dedicate mai multe momente.
Am văzut cum mirele și nașii ajung
la casa miresei după înveșmântarea
acesteia, cum înainte de cununia
religioasă, care are loc imediat
după liturghie, există obiceiul de
vânzare-cumpărare a miresei chiar
în casa părintească a fetei. Cum
mireasa este adusă în fața mirelui
doar după negocieri intense și abia
după răsplata satisfăcătoare (în
bani sau obiecte). Cu această
ocazie sunt interpretate cântece
specifice, vesele («Уж ты, утка,
луговая», «Что во саду
перепёлочка»), unele ironice la
adresa cumpărătorului mai puțin
generos (cum este, de exemplu,
cântecul – «Скупые бояры»),
precum și cântece triste, de
despărțire la momentul împletirii
de către mamă a părului miresei
într-o coadă simplă, prinsă cu o
panglică („lenta”), când se cântă
«Ни трубушки трубят». Părinții
miresei (tatăl duce icoana, pe care
părinții o dăruiesc apoi tinerilor
căsătoriți, iar mama - o pâine
tradițională și sare) conduc tinerii
și alaiul restrâns la biserică pentru
cununia religioasă. Aici, după
liturghie, urmează cununia
religioasă („venceanie”), oficiată
în limba slavonă. Mirele este
îmbrăcat într-o cămașă tradițională
(rubașka), prinsă cu un brâu
(пояс), iar mireasa - în rochie
lungă, ori costum cu fustă lungă, de
asemenea, prinsă tot cu un brâu, iar
capul îi este acoperit cu un batic.
Apoi, am văzut și cum nașa, chiar

în biserică, îi despletește părul
fetei, împletit de dimineață într-o
singură coadă de către mama ei, șii împletește două codițe („pe dos”),
pe care le prinde apoi într-un coc
ce este acoperit cu o tichie,
căciuliță denumită „kicika”
(frumos brodată, unele modele
chiar dantelate), iar peste se
acoperă cu un „kaseak” - un fel de
maramă și apoi batic. La rușii
lipoveni, kicika reprezintă simbolul
femeii măritate. Fetele poartă și ele
capul acoperit cu un batic la
biserică, numai că părul este strâns
într-o coadă împletită și legat
cu „lenta”.
După cununia religioasă se
pleacă la casa mirelui, unde practic
are loc despărțirea de vechea stare
și trecerea spre noua stare
existențială, urmând integrarea în
noua calitate, cea de familie, cu
orânduieli pentru cei căsătoriți.
Înainte de a urca pe scenă, elevii
și cadrele didactice erau prezentați
de către eleva Livia Ulian de la
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
din Tulcea. Pe pagina noastră
„Redactia Zorile” de facebook, a
postat în direct Mihăiță Damian,
iar fotografiile au fost realizate de
Valentin Filat. Buna desfășurare a
evenimentului de la Brăila a fost
urmărită, pas cu pas, de către
directorul general Valentin Alin
Stalenoi, Alexandra Platon și
Zaharia Susoi.
Despre Taina Căsătoriei, ca
ritual creştin de integrare în
comunitatea ecleziastică, le-a
vorbit elevilor și președintele
CRLR, Silviu Feodor: „Taina
Sfintei Cununii reprezintă partea
centrală a tradiiilor și obiceiurilor
de nuntă. Nunta în sine este
evenimentul de început al
propovăduirii în lume a
învăăturilor Mântuitorului nostru.
La o nuntă, Isus Hristos a
transformat apa în vin. Pricina
căsătoriei este iubirea. Trebuie să
inem cont nu numai de valoarea
culturală și spirituală a
obiceiurilor de nuntă, dar și de
stilul de viaă al mirilor înainte de
cununie, de păstrare a curăeniei
sufletești, respectarea regulilor
bisericești, a postului, rugăciunii și
împărtășaniei, așa cum au fost ele
păstrate și transmise de
predecesorii noștri. Toate acestea
sunt precepte pentru o viaă în
familie fericită, întrucât, așa cum
este descrisă de Sfinii Părini,
familia este cununa creaiei lui
Dumnezeu. Toate aceste aspecte
trebuie să determine pe părinii și
nașii tinerilor să se roage pentru
miri, iar ospăul trebuie să fie și un
gest de milostenie pentru nevoiași.
Tradiiile noastre de nuntă
impun și cunoașterea
limbii materne, a graiului
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nostru. Dialogul, replicile,
cântecele noastre, glumele – toate
au și farmecul lor aparte, fiind
capabile să creeze atmosfera de
sărbătoare”.
O NUNTĂ CU
PARTICULARITĂȚI DIN
FIECARE JUDEȚ

P

rin urmare, la Brăila a fost o
impresionantă sărbătoare a
tradițiilor, o bucurie a ochiului și a
sufletului, o mare nuntă, cu
particularități din fiecare județ. Și
dacă la alte concursuri o atenție
deosebită se acordă pronunției,
aici, graiul rușilor lipoveni din
România a răsunat pe scenă și chiar
putea fi studiat, în special de către
filologi. Elevii, pe lângă
dezvoltarea cunoștințelor de limba
rusă, de îmbogățire a lexicului, au
putut învăța termenii specifici
nunții, chiar prin comparare (de
exemplu, dacă în Dobrogea pentru
logodnă se folosește termenul
„svatostvo” sau „svatanie”, în nord
este înlocuit cu „zaruci”/„zarucina”).
S-au acordat premiile I, II, III și
o mențiune, cu diplome de la MEC
și adeverințe de la IȘJ-Brăila.
Președintele CRLR, Silviu Feodor,
și președintele Comisiei Centrale,
prof. univ. dr. Leonte Ivanov din
Iași, au oferit diplomele și premiile
în bani de la CRLR, inclusiv de
participare pentru cei fără premii.
De asemenea, deputatul Andrian
Ampleev, reprezentantul CRLR în
Parlamentul României, a oferit un
premiu în bani grupului reunit de
liceeni din Tulcea pentru
„complexitatea programului
prezentat de aceștia pe scenă”.
În cuvântul său de închidere,
președintele Comisiei Centrale,
prof. univ. dr. Leonte Ivanov, a
reiterat și-n acest an rugămintea ca
la edițiile viitoare să nu facă parte
din rechizita de scenă obiectele de
cult ale rușilor lipoveni (icoana,
lestovka ș.a.).
Și pentru că un concurs rămâne
un concurs, unii trebuie să se
resemneze că nu au câștigat și să
nu insiste să fie instituite fel și fel
de diplome. În schimb, trebuie să
fie mândri că au ajuns la etapa
națională și să persevereze, să
participe la următoarele ediții și să
demonstreze că sunt și mai buni.
Elevii au avut posibilitatea să
viziteze Brăila, să cunoască oameni
noi, să lege prietenii. Reprezintă un
avantaj și faptul că aceste
competiții se desfășoară mereu în
alte orașe, CRLR oferind
posibilitatea participanților să
viziteze locuri noi și obiective
culturale și turistice.
Prof. univ. dr. Leonte Ivanov,
referindu-se la acest aspect, a
subliniat că „o competiie își pierde
sensul și practic nu mai este
motivantă dacă numărul de
diplome și premii oferite de către
organizatori este prea mare.

Diplomele de participare din
partea Comunităii, precum și cele
speciale pun în umbră, le
banalizează pe cele care contează
cu adevărat, ale Ministerului
Educaiei și Cercetării. Este de
îneles să fie premiai și răsplătii
cei merituoși, elita participanilor.
Pentru ceilali, rămâne onoarea de
a fi concurat, de a-și fi probat
capacităile, iar răsplata pentru ei
o constituie minivacana petrecută
cu ceilali elevi, impresiile despre
concurs și despre oraș, precum și
prieteniile legate”.

Pavlov, care, în urma studiului
intens, temeinic de câțiva ani, a
realizat în februarie 2006 lucrarea
de diplomă O perspectivă
comparată asupra ritului nup%ial,
Studiu de caz: Nunta la lipovenii
din Sarichioi (coordonator
științific: lect. dr. Ioana
Fruntelată).
Ne amintim și de colega noastră
Alexandra Platon, care, după o
cercetare asiduă a ceremonialului
nunții cu precădere în Dobrogea, a
reușit în septembrie 2018 să-și
organizeze propria nuntă, de

Elevii din Brătești, jud. Iași
TRADIȚIILE SUNT
PE MÂINI BUNE!

E

levii și profesorii din cele
cinci județe n-au venit la
Brăila pentru distracție, pentru a
cânta sau a dansa. În orașul de pe
malul Dunării am urmărit cu
satisfacție rezultatul muncii lor de
un an de zile, de cercetare a
folclorului din zona de proveniență,
de culegere a informațiilor privind
ceremonialul nunții, devenind pe
scenă protagoniști deopotrivă.
Peste ani, poate că unii dintre ei
vor participa cu referate și
comunicări despre tradițiile rușilor
lipoveni la simpozioanele științifice
naționale sau internaționale, ori își
vor putea organiza propria nuntă în
conformitate cu cele studiate, ori
nunta prietenilor lor. Au devenit
specialiști pe această temă
interesantă, cu o sumedenie de
obiceiuri, care,și cu sprijinul
CRLR, reînvie în multe localități.
Prin urmare, tradițiile sunt pe
mâini bune!
Lista cu laureații ediției de la
Brăila am inserat-o pe pagina 20 a
publicației noastre și-i felicităm pe
elevii și cadrele didactice prezente
la Brăila, pentru felul cum au reușit
să aducă pe scenă esențialul, să
evidențieze frumusețea
momentelor din ceremonialul
nunții la rușii lipoveni din
România. Locul I al elevilor din
Sarichioi a fost, probabil, și
rezultatul muncii profesorului
coordonator - directorul Școlii
Gimnaziale din Sarichioi, Natalia

poveste, cu Petre Platon, la Slava
Cercheză, județul Tulcea, cu
respectarea tuturor elementelor
tradiționale ale ceremonialului.
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII

G

aleria de la mansarda
Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale (CJCPCT)
din Brăila a găzduit, cu sprijinul
dnei Alina Sulicu, expoziția de
fotografii, realizată de membrii
redacției „Zorile”, cu imagini
reprezentative pentru fiecare
obicei din ceremonialul nunții la
rușii lipoveni din România.
De asemenea, participanții la
concurs au adus fotografii vechi și
au povestit despre momentele
surprinse cu ani în urmă, la nunțile
rudelor apropiate. Imaginile culese
de membrii redacției „Zorile”,
scanate și prelucrate la fața
locului, vor fi cuprinse în volumul
„Nunta la rușii lipoveni”, care va
fi editat în decursul anului viitor, și
va cuprinde toate referatele, cântecele și lucrările pe această temă.
Un colț muzeistic cu obiecte
specifice rușilor lipoveni a fost
amenajat în CJCPCT, cu
implicarea președintelui CRLBrăila, Maria Milea, și a
secretarului comunității locale,
Ana Oprea.
MEMBRII COMISIEI
NAȚIONALE

D

in Comisia Centrală a
Concursului Național
„Istoria și tradi%iile rușilor

5
lipoveni”, numită prin decizia
MEС, au făcut parte: Leonte
Ivanov, prof. univ. dr. la
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași
– președinte; Livia Neculai,
expert-inspector la MEN –
președinte executiv; Svetlana
Moldovan, redactorul-șef al
publicației „Zorile” și
coordonatorul proiectului
educațional – președinte de
onoare; Gina Anton, inspector
școlar la IȘJ-Brăila –
vicepreședinte al Comisiei.
Aceștia au urmărit ca
reprezentările, conforme cu timpul
acordat, să fie în limba maternă,
ținând cont de creativitatea
elevilor și de cunoștințele
dobândite de aceștia în urma
cercetărilor de teren pe tema
nunții. Au fost apreciate
informațiile ce țin de istoria locală
și cunoașterea tradițiilor și a
obiceiurilor legate de nunta la rușii
lipoveni.
Reamintim că ediția I a acestui
nou concurs școlar național a avut
loc în 2019 la inițiativa
redactorului-șef al publicației
„Zorile”, desfășurându-se în
perioada 7-9 martie 2019 la Tulcea
și fiind dedicată sărbătorii
populare laice Maslenița
(Săptămâna Albă) –
Întâmpinarea primăverii.
EDIȚIA 2021

D

intre cele trei mari
momente ale existenței
umane: nașterea, nunta și moartea
(înmormântarea), am ales în acest
an nunta pentru că reprezintă zorii
unui nou început, în urma nunții
rezultând nucleul tradițional, familia, în care ia naștere apoi omul.
Vom continua activitatea
noastră de cercetare, a elevilor,
cadrelor didactice, a părinților și
bunicilor, și ne vom pregăti pentru
ediția a III-a a concursului școlar
național de anul viitor, pe care o
vom dedica nașterii – tot ca rit de
trecere. Vom studia obiceiurile,
tradițiile, riturile legate de
nașterea la rușii lipoveni (sosirea
pe lume), incluzând botezul care
este considerat tot o naștere - cea
spirituală a omului. Dar vom
culege și textele în limba rusă ale
cântecelor de leagăn.
Și pentru că tehnologia joacă
un rol important în viața omului
contemporan, ediția din 2021 va fi
și ea diferită, în sensul că
prezentările vor fi sub formă de
interviuri ori slide-show-uri
realizate de către elevii-reporteri,
cu ajutorul telefoanelor mobile
personale sau pe laptop.
Prezentările Power Point, de
maxim 20 de slide-uri, pot conține
imagini comentate în limba
maternă referitoare la naștere,
botez, cântece de leagăn și alte
informații sugestive.
SUCCES!
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PREZENTĂRI
DE CARTE LA IAȘI
Marina VRACIU

Î

n preajma Zilei Unirii
Principatelor Române,
orașul Unirii de la 1859
a găzduit o adunare consacrată
prezentării recentelor publicații
de la Editura „C.R.L.R.” din
București a Comunității Rușilor
Lipoveni din România. La
această întâlnire, găzduită întrun ambient de bun-gust, în
prezența unui numeros public,
au participat oaspeți din diverse
localități. Evenimentul cultural
a fost primul din anul aniversar
al CRLR, an în care sunt
marcate trei decenii de la
momentul important pentru
coagularea sentimentului de
apartenență la grupul
etnoconfesional, de la începutul
redefinirii, sau al definirii mai
precise a imaginii de sine, a
locului etniei în tabloul
multinațional al României.
Această (auto)definire nu ar
fi posibilă fără o conștiință a
valorilor patrimoniale pe care
le deține comunitatea. Religia
și limba sunt primele din aceste
valori, ele se reîntâlnesc,
adunate, în cărți. Iar cărțile
aduc la vedere lucruri
necunoscute, readuc la lumină
chestiuni uitate, uimesc și
educă, indicând direcția în care
trebuie privit. Activitatea
editorială a CRLR a marcat
publicarea unor lucrări
importante, cardinale pentru
cunoașterea de sine a
membrilor și a celor care s-au
antrenat în cercetarea valorilor
conținute și ilustrate de rușii
lipoveni din România.
Totodată, activitatea editorială
a CRLR promite o diversificare
a publicațiilor, în care,
judecând după aspectul
volumelor tipărite, s-a investit
substanțial, deopotrivă ca
design.
Manifestarea de la Iași din
ianuarie 2020 a avut loc în
prezența a peste o sută de
persoane de vârste și ocupații
diferite, sub auspiciile unor
oficialități respectate, deputați,
președinți de comunități locale
și președintele CRLR,
universitari, ziariști. Au fost
prezentate, într-o atmosferă
festivă, plină de emoție
intelectuală și bună curiozitate,
lucrările profesorului
universitar Leonte Ivanov:
Rușii lipoveni în studii și
documente – Moldova și
Bucovina (vol. II, Editura
„C.R.L.R.”; 419 p. și ilustrații),
precum și ediția traducerii,

realizate de același cercetător, a
cărții lui F. E. Melnikov,
Scurtă istorie a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi (Partea
I, Editura „C.R.L.R.”, 599 p. și
ilustrații).
● După secțiunea oficială,
deschisă de președintele CRLIași, Valeriu Ivanov, și
președintele CRLR, Silviu
Feodor, a luat cuvântul prof.
univ. dr. Antonio Patraș de la
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, coleg de
instituție cu prof. univ. dr.
Leonte Ivanov, ambii și
membri ai Uniunii Scriitorilor.
Universitarul ieșean a vorbit
despre valoarea celor două
volume, care sunt adevărate
studii de antropologie culturală;
dincolo de valoarea strict
documentară a textelor
publicate, s-a subliniat faptul că
imagologia este una dintre
temele principale de cercetare
ale lui Leonte Ivanov.
Totodată, au fost subliniate
calitățile profesionale și cele
umane ale autorului, cercetător
al cărui profesionalism și
ardoare conținută au fost
recunoscute, pasionat arheolog
în domeniului istoriei rușilor
ortodocși de rit vechi, „un om
al faptei, un om de cuvânt”.
● A urmat discursul
deputatului Andrian Ampleev,
care a subliniat importanța
momentului și a anului în curs
pentru istoria Comunității,
exprimându-și mulțumirea de a
avea posibilitatea să participe la
acest eveniment culturalștiințific, primul dintr-o serie
de activități, unele deja
tradiționale, altele, mai recente,
la fel de importante și definitiv
instalate în agenda anuală a
CRLR.
S-a reamintit că CRLR
desfășoară cinci concursuri
școlare în parteneriat cu
Ministerul Educației: Festivalul
Poeziei Ruse, Festivalul de
interpretare de note psaltice și
stihuri duhovnicești, Olimpiada
de limba rusă maternă,
Olimpiada de Religie ortodoxă
de rit vechi și concursul
„Istoria și tradiiile rușilor
lipoveni”.
● Revenindu-se la
discutarea volumelor puse pe
masa prezidiului și oferite
ulterior, cu generozitate, tuturor
celor prezenți, s-a dat cuvântul
altor specialiști, rusiști (slaviști)
și istorici. În cuvântul său,
conf. univ. dr. Marina Vraciu
a menționat că prima
dintre lucrări
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reprezintă o continuare, și nu
volumul final, din seria de
Studii și documente consacrate
istoriei prezenței rușilor
lipoveni pe teritoriul Țărilor
Române sau al Imperiilor
vecine. Dacă în vol. I (apărut la
aceeași editură bucureșteană în
anul 2014), Leonte Ivanov a
adunat mai multe tipuri de
mărturii, comentându-le atent,
așezându-le în contextul istoric
și cultural al epocii din care
provin, documente având ca
autori călători străini, pagini de
corespondență, portrete de
destine ale unor căutători ai
adevărului și ai liniștii pe
meleaguri mai îndepărtate de
cele ale patriei, în acest al
doilea volum din seria care,
credem, va continua cu alte
publicații, majoritatea spațiului
tipografic este ocupată de două
lucrări aduse la lumină ca
urmare a cercetărilor întreprinse
de autor. Ambele aruncă o
lumină „oficială”, cercetând cu
mai multă și mai răbdătoare
atenție datele istorice,
evenimentele și, pe de altă
parte, descriind existența
cotidiană, tradițiile și
obiceiurile, specificul vieții
confesionale, particularități ale
limbii în comunicarea cu alte
nații. Ca în toate volumele
publicate până acum, acesta și
cealaltă lucrare sunt completate
de o bogată secțiune
iconografică care valorifică, la
fel ca și textele în sine și
studiile dedicate acestora,
perioadele de cercetare
petrecute de autor în diverse
biblioteci, arhive, muzee,
colecții particulare, în discuții
cu oameni din generația
vârstnică, în țară și în
străinătate.
Cartea despre Istoria
credinei ortodoxe de rit vechi,
ediția a II-a, a adus un capitol în
plus față de prima ediție din
2013, realizată de același
traducător-editor, autor al unor
studii, a unei cronologii a vieții
autorului și al aparatului critic
la volum. Această restituire
completează, iar pentru unii
reprezintă prima lectură
accesibilă, în ambele limbi, a
unei viziuni asupra celor
aproape 500 de ani de la
Schisma Bisericii Ruse.
● În continuarea manifestării
de la Iași, istoricul și scriitorul
Mircea Platon a subliniat
noutatea informațiilor despre
prezența în România a unor
oameni care au fost capabili să
desfășoare, cu tenacitate și
aplicație, o activitate sistematică
de redactare, editare, aflându-se
în exil, fiind urmăriți, la un
moment dat, de autoritățile din
două țări. Atenția vorbitorului a
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fost reținută de activitatea
tipografiei de la Manolea, jud.
Suceava, ținută în ascuns din
cauza prigoanei autorităților
rusești și românești, care
reprezintă un caz unic, după
cum unic este destinul lui
Feodor Melnikov însuși.
„Jocul” istoricului și teologului
rus cu autoritățile care îl
urmăreau, capacitatea sa de a
apărea și de a se ascunde,
reușind să lucreze, rezistența la
asaltul unor anchete, despre
care aflăm din paginile cărții
traduse, forța spirituală a acestui
om care a rămas înhumat în
preajma mănăstirii ortodoxe de
rit vechi, de călugări, din
localitatea Manolea, construiesc
un portret demn, conturează un
model de mărturisitor.
● În cuvântul său, Leonte
Ivanov a amintit publicului că
opera lui F.E. Melnikov,
publicată în 9 volume la
Barnaul (Rusia), se află abia la
începutul valorificării sale în
spațiul limbii și al culturii
române. Nu în ultimul rând,
publicul atent a putut afla că
personalitatea istoricului și
teologului din emigrația rusă i-a
atras atenția, încă din tinerețe,
celui care azi este cercetătorul,
traducătorul și editorul operei
sale.
Întâlnirea organizată la Iași
la sfârșitul lunii ianuarie 2020 a
convins, credem, și mai multe
persoane că potențialul uman al
Comunității Rușilor Lipoveni
din România se poate îndrepta,
datorită unor lucrări ca cele
prezentate recent la Iași, spre
cercetarea propriei sale istorii.
Rămâne să sperăm că realizările
individuale ca cele ale
profesorului Leonte Ivanov se
vor constitui în modele de
urmat, că patrimoniul
(i)material al Comunității, parte
a patrimoniului României, își va
găsi formele de imortalizare și
prin efortul altor membri ai
Comunității Rușilor Lipoveni
din România, precum și al
colaboratorilor apropiați.
Deocamdată, observatorul
este mulțumit să constate
interesul față de cărțile
menționate, care, alături de alte
publicații ale Editurii
„C.R.L.R.”, vor contribui,
suntem convinși, la o și mai
bună pregătire a tinerilor și a
profesorilor lor, precum și a
membrilor Comunității în
general. Totodată, și nu în
ultimul rând, publicațiile în
volume și în articole aduc în
atenția cititorului din România,
cu tot mai multă claritate, faptul
că istoria țării există și în
reflectările oferite și prin
evenimentele altor
naționalități și etnii.
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COMUNITĂȚILE LOCALE ALE RUȘILOR LIPOVENI
SFIȘTOFCA

P

ierdută printre apele de la
granițele brațelor Chilia și
Sulina, Sfiștofca din Delta
Dunării își duce hainele grele ale
singurătății cu demnitate, la fel ca
bătrânii care au rămas fideli apelor.
Timp de secole, unica salvare
pentru acești oameni ai deltei a fost
peștele, care a înlocuit, în zilele
crunte ale foametei, chiar și pâinea.
Denumire deopotrivă hazlie și
greu de pronunțat pentru cei
nefamiliarizați cu limbile slave,
Sfiștofca ar proveni de la rusescul
„sfistun” (cel care fluieră; fluier).
Despre etimologia termenului
consemnează în presa secolului
trecut M. D. Ionescu
(Conservatorul Tulcei, III, nr. 8,
28 iunie 1913): „Bătrânii din sat,
cu cari am stat de vorbă, spun
despre originea satului lor că s-a
întemeiat pe timpul când s-a născut
Izipol, fiul Sultanului ce domnea
peste aceste locuri. Numele satului
a fost la început lzipol. Locuitorilor
de atunci nu le-a plăcut acest nume
şi fiindcă copii din sat îşi făcuseră
nişte fluere şi fluerau într-una, s-a
dat satului numele de Sfiştofca de
la rusescul sfistun”.
Drumul spre Sfiștofca, un sat
care dispare, la propriu, pe zi ce
trece, este lung și anevoios. În
naivitatea mea, am crezut că mă
pot întoarce de la Sfiștofca la
Tulcea în aceeași zi. Odinioară, se
ajungea aici cu bărci sau șalupe
rapide pe canalul săpat între Sulina
și Sfiștofca. După 1898, canalul a
fost abandonat și în timp s-a
colmatat. Acum poți ajunge cu
Rapida doar până la Sulina. Odată
traversată Dunărea cu barca, te
așteaptă singurul mijloc de
transport terestru – un microbuz
care pleacă din Sulina și se oprește
treptat prin localitățile de pe marele
grind Letea. Se întoarce înapoi a
doua zi, în zori.
Am stat de vorbă cu Zenovia
Sipatchin, președintele comunității
locale din Sfiștofca, pentru a afla
ce a rămas și a înțelege ce va mai
rămâne după amurgul etnic și
confesional al comunității rușilor
lipoveni din localitate.
Zenovia Sipatchin vorbește
bine românește. Însă, mai natural și
mai cursiv îi iese vorba în limba
maternă, la care revine iar și iar,
mai mult inconștient, spre finalul
frazei. Are, la Centrul Cultural al
rușilor lipoveni, aflat acum sub
lacăt, mai multe statistici cu ce a
fost odată Sfiștofca, dar nu le-a luat
cu ea. Mă asigură însă că a fost
unul dintre cele mai populate sate
din Deltă pe la mijlocul secolului
trecut.
În 1930 trăiau la Sfiștofca 765
de ruși lipoveni. Perioadă

Ansamblul „Zarea”. Anul 2010,
la sediul CRL-Sfiștofca
înfloritoare, care explică, în parte,
grandoarea bisericii ortodoxe de rit
vechi din mijlocul satului. Biserica
de vară „Acoperământul Maicii
Domnului” ar fi fost ridicată,
conform consemnărilor istoricului
M.D. Ionescu („Conservatorul
Tulcei”, III, nr. 8, 28 iunie 1913),
în anul 1889. În același document
apare menționat faptul că biserica a
fost construită din lemn și stuf pe
fundament de piatră. Zenovia
Sipatchin este însă de altă părere.
Pe un petic de hârtie șifonat, pe
care îl păstrează cu mare grijă,
apare trecut anul 1838. În memoria
colectivă s-a păstrat numele
tâmplarului Agapie Sipatchin,
unul dintre cei care au avut o
contribuție majoră în construcția
sfintei biserici din centrul satului.
În interior, lăcașul adăpostește
obiecte de cult și icoane în stil
vechi, bizantin, de o inestimabilă
valoare spirituală, care datează din
secolele XVIII-XIX.
Aflăm de la doamna Sipatchin
că biserica a fost restaurată în
1994. Zidurile au fost consolidate,
tencuite, iar cupola a fost refăcută
și vopsită. „Avem o biserică
frumoasă, simi întreaga slavă a
Domnului privind-o. În 2009-2010,

lângă biserica mare a fost
construită și o biserică de iarnă,
care poartă hramul Sfântului
Proroc Ilie”. Are tot ce-i trebuie:
trapeză, bucătărie, dependențele,
mai puțin oameni. De lucrări s-a
ocupat PS Paisii, episcop de
Tulcea, care a adus meșteri și
constructori din Sarichioi, jud.
Tulcea, și alte sate locuite de ruși
lipoveni. „Ai noștri nu se pricep să
lucreze cu piatra, cu lemnul... Tot
Preasfinia Sa a restaurat toate
icoanele din biserică, care și-au
recăpătat blânda strălucire. Nu a
avut cine să le îngrijească până
acum...”.
La biserica din Sfiștofca, până
acum cațiva ani, slujea preotul Ilia
Cuțov. În prezent, este încuiată.
Tânărul dascăl Vasile Lebedov,
care a dus ani la rând slujbele de
unul singur, s-a mutat în 2019 la
Tulcea, drept pentru care porțile
bisericii se mai deschid acum doar
de câteva ori pe an, în speță de
hramurile „Acoperământul Maicii
Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie”.
„Băiat bun, citește frumos, ne
spune doamna Sipatchin. Acum ne
întâlnim în fiecare duminică la
Tulcea, la biserica „Sfântul Ioan
Teologul”, unde slujește batiușka
Mihail (Gherasim). Se ine de
biserică”.
„Tinerii au plecat,
iar bătrânii au murit”

A

Zenovia Sipatchin

stăzi, în localitatea deltaică
au rămas mai puțin de 20
de familii, în mare parte
monoparentale. „Muli sunt plecai
în străinătate. Mai revin câteva
luni și apoi pleacă iar. Restul sunt
pensionari și se ocupă cu
pescuitul”. Atât cât se poate, pentru
că majoritatea apelor sunt
concesionate și n-ai voie să
pescuiești. Agricultura e
nerentabilă. Din ce în ce mai multe
terenuri sunt lovite de secetă, se
deșertifică, iar sătenii nu scot nici
cât să le ajungă de-o iarnă. A
existat o perioadă, în trecutul

îndepărtat, când locuitorii satului
alimentau piaţa Sulinei cu lapte,
unt, brânză, ouă, păsări. Pe lângă
pescuit, se ocupau cu creșterea
animalelor, preponderent vite.
„Toată viaa am muncit din
greu”, ni se destăinuie doamna
Sipatchin. În glasul său nu se
citește nici amărăciune, nici
mândrie. E o constatare. La
Sfiștofca a crescut animale, și-a
cultivat ograda și vița-de-vie,
câștigându-și traiul din prășit și din
munca pe plantație. În ultimii ani singură. Soțul a murit, iar copiii șiau făcut un rost în locuri mai puțin
vitrege. Pe lângă activitățile
gospodărești, a lucrat mai bine de
20 de ani la magazinul din
Sfiștofca, ca gestionar.
În tinerețe a ridicat două case.
Una din chirpici și alta pe stâlpi de
salcâm (на сохах), cum se ridicau
odată. Stâlpii erau legați între ei cu
leturi din lemn, de care era cusut și
apoi lipit cu lut stuful. Peste stuf
veneau alte trei straturi de lut
amestecat cu paie. Odată finisați cu
un amestec de lut și băligar de cal,
pereții puteau fi văruiți. Din stuf
era, evident, și acoperișul. O
materie primă la îndemâna oricui.
Tocmai din acest motiv, din
Sfiștofca s-au desprins numeroși
meșteșugari experimentați în
exploatarea și manevrarea stufului.
Cele două case le-a vândut când
a părăsit definitiv localitatea în
vara anului 2019. Ușor nu i-a fost
deloc. Întreaga agonisire de-o viață
a lăsat-o acolo: „Unde să o duc?
Cu ce să o car?”. Și-a luat doar
icoanele, cărțile sfinte și covorul de
pe perete. Sunt lucrurile care au
ajutat-o să-și clădească un nou
început, un nou „acasă”.
„Tinerii au plecat, iar bătrânii
au murit, spune cu tristețe doamna
Sipatchin. Prin ce minune să
supravieţuiască un sat unde nu s-a
mai născut niciun copil de mai bine
de 20 de ani? „Bunicii și părinii
mei făceau parte din generaia care
avea câte 10-12 copii. Nu știu cum
au rămas în viaă în timpul
foametei din 1947... Ieșeau în
stradă, se așezau în faa porii pe
pământul rece și umed și cereau de
mâncare – îmi povestea mama.
Lemne nu erau. Se încălzeau la
stuf. Înainte să sape Canalul ce
leagă satul de Sulina, întreaga
zonă era numai stuf și trestie. Iarna
mergeam să-l recoltăm cu sania.
Când eram copil, primăria abia
începea să planteze plopi și cătină
în sat, pentru lemne. Noi aveam
voie să tăiem doar cătina, care
avea trunchiul foarte subire. Cât
era ziua de lungă, tăiam la ea și o
curăam de epi. Abia apoi o luam
acasă sub supravegherea
pădurarului și o puneam
pe foc. De la 13 ani am
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lucrat pe plantaie... Am lăsat școala pentru că voiam
să câștig un ban.”.
Lemne, la Sfiștofca, sunt acum din belșug, în special
plop și cătină. Ce-i drept, nu prea mai are cine să le
adune. Cât era vara de lungă, doamna Sipatchin aducea
vreascuri uscate din fundul satului. „Mă gândeam că o
să rămân unde m-am născut, până mi s-or sfârși zilele.
La bătrânei adânci, măcar să stau la căldură”.
Lemnele, adunate cu trudă în serile calde, au rămas
acum în grija noii proprietare, tanti Arina din Tulcea.
Pata de culoare printre pescarii lipoveni ai Sfiștofcăi,
cu chipurile uscate de vânt și nisip, este pictorul
sighetean Octav Postolache, singurul român din
localitate. De mai bine de 20 de ani își poartă cu
mândrie numele de om al locului. Despre activitatea lui,
Zenovia Sipatchin ne vorbește frumos. Îl admiră că
mai are forța să facă naveta la Sulina să predea copiilor
desenul.
La întrebarea dacă s-a mai mutat cineva în sat, în
afară de artistul îndrăgostit de pustiul apelor, doamna
Sipatchin răspunde descumpănită: „Cine să mai vină în
pustietatea asta? Nu avem nici apă curentă, nimic!
Poate dacă ar fi apă...”.
Lucrările de alimentare cu apă, începute în 1997 din
fondurile Ministerului Lucrărilor Publice al vremii, au
fost sistate inexplicabil doi ani mai târziu. Ulterior,
orice încercare de a aplica la fondurile europene a fost
respinsă pe seama numărului scăzut de locuitori.
Comuna Rosetti, cu cele cinci sate componente, printre
care se numără și Sfiștofca, are o populație de circa 900
de locuitori. Or, pentru accesarea programelor europene
este nevoie de cel puțin două mii. „La Letea din
apropiere, s-au ridicat deja pensiuni, au mai multe
magazine, dar și oameni sunt mai muli. Satul s-a
dezvoltat altfel, toată vara este vizitat de turiști. La fel e
la C.A. Rosetti. Numai Sfiștofca a rămas îngropată în
pustietate”.
Nu mai auzi strigăt de copil

C

entrul Cultural al comunităţii rușilor lipoveni
din Sfiștofca este amenajat în clădirea fostei
şcoli din sat, care s-a închis prin anul 2003. O vreme,
cei trei copii care mai locuiau în sat învățau la grădinița
și la gimnaziul din comuna învecinată, Rosetti. Făceau
naveta zilnic, câte doi-trei kilometri, până s-au mutat
definitiv din sat. Acum, în Sfiștofca, nu mai auzi strigăt
de copil, iar școala a rămas, iremediabil, lipsită de orice
mișcare a omului. În Centrul Cultural a rămas totul
neclintit, în așteptarea următoarei vizite a Zenoviei
Sipatchin.
Își amintește cu nostalgie călătoria membrilor
grupului vocal „Zarea” („Zori de zi”) din Sfiștofca prin
ținuturile Sucevei în anul 2009: „De noi răspundea, la
vremea aceea, profesorul Vasile Dolghin din Sarichioi.
Am cântat acolo și apoi ne-am hotărât să cerem
aprobarea primarului comunei C.A. Rosetti pentru a
avea un locușor al nostru unde să ne adunăm. Asta se
întâmpla în 2010. Eram, pe atunci, 12 membre în cor.
Ne adunam și cântam împreună. Am participat cu
plăcere la festivalurile folclorice organizate de
Comunitate, am fost la Constana, Ghindărești... Acum,
cele mai multe dintre noi au murit. Și nici prea bătrâne
nu erau! Am rămas doar eu și Arina. În 2016 am cântat
cântece vechi rusești la Slava Cercheză doar noi două,
am primit aplauze...”.
Întreaga viața și-a trăit-o sub semnul credinței. În
satul pustiit revine de câte ori poate. I se face dor. E
posibil să prindem ziua în care nu va mai fi niciun rus
lipovean în Sfiștofca. Și atunci, în mijlocul unui pustiu
de nisip, cea care va rămâne să spună povestea
păstrătorilor vechii credințe va fi biserica impunătoare
din centrul satului, cea care a însemnat cândva pentru
locuitorii Sfiștofcăi lumina, calea și speranța.
A consemnat
Alexandra DUMITRICĂ
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М
ЕСТНЫЕ О СОБЕННО СТИ СВАДЕБНОГО
МЕСТНЫЕ
ОБРЯДА У РУССКИХ - Л И П О ВА Н РУ М Ы Н И И
Магдалена (НАЗАРОВ) МОЦ

Р

усские старообрядцы сохранили изумительные старинные
черты
русского
свадебного обряда, во-первых по той
причине, что жили в совсем скрытых
от чужих глаз местностях. Если проанализируем историю липованских
сёл, то заметим, что прежнее географическое расположение было скрыто
и труднодоступно. Село Камень
уезда Тульча было окружено болотистыми местами, также как село Журиловка и остальные придунайские
сёла. В уезде Сучава, Мануиловка,
также и Климовцы, была окружена
густыми лесами. Даже в наши дни не
так легко попасть в липованские сёла
без собственного способа транспорта.
Как пишет профессор Иван Евсеев,
этот «островной» образ жизни наложил глубокий отпечаток на быт и на
психологию русских старообрядцев,
проживающих на территории Румынии1.
В старинный свадебный обряд
русских-липован новшества начали
проникать тогда, когда свадьбу играли
не в родной деревне, а в городе или
же в другом селе, где соблюдались
другие обычаи. Когда жених и невеста происходят из разных сёл, обе стороны хотят организовать свадьбу
по-своему и, для всеобщего согласия,
родственники идут на разные компромиссы. Например, когда невеста происходила из другого села, то свадьба,
по обычаю, игралась у жениха: она
уже не могла идти в церковь (на венчание) из родного дома, по старому
обычаю, после благословения своих
родителей; также не могли играть перязву4 на второй день, а если хотели
играть девишник и закуп невесты, то
обязательно должны были выбирать
для этого другой день. Бывали случаи, когда шли и на такой компромисс: молодая и её родители ночевали
у каких-нибудь близких родственников жениха и оттуда отправлялась на
венчание, считая как бы своим данный дом.
Необходимо отметить, что между
свадебным обрядом северных и южных сёл существуют небольшие различия. Они заметны не во время
венчания, а в предвенчальном и в
послевенчальном обрядах. Так, например, в селе Мануиловка играют
заручины, обычно за неделю-две до
свадьбы, в воскресенье, после
обедни5. Таким образом, в этом селе
в самое утро венчания не происходит
ничего особенного, кроме обыкновенного посещения церкви на обедню и
кроме того, что после благословения
от родителей из дома невесты идут
на венчание. Невеста уже домой не
возвращается, так как после венчания
весь свадебный поезд отправляется в
дом жениха. Следует здесь сказать о

1978 год , в Черкезской Славе
уезда Тульча
том, как «почитают» жениха и невесту в церкви, на обедне, в день венчания: обычно, когда пономарь
начинает нести просвирки6, он подносит их сначала дьяку, но в венчальный день на маленьком круглом
серебряном подносе он несёт только
две просвирки: одну жениху и одну
невесте. После этого, продолжает раздавать их в обычном порядке. Таким
образом, все присутствующие в
церкви могут узнать, кто с кем венчается в тот день. Сам жест обозначает факт, что в тот день жених и
невеста – самые важные люди в селе,
и их следует почитать, как царя и царицу.
Тоже наблюдается и на севере, в
Климовцах, где играют только девишник, как и в южных сёлах (Сарикёй,
Русская Слава, Камень, Новинькие/
Новенькое, Журиловка). Самостоятельную форму обручения, которая
происходит в доме невесты в определённое время и за счёт её родителей,
мы встретили только в Мануиловке.
Думаем, что в основе названия «заручины» стоит глагол «заручиться»,
родственный с «обручить». Об исполняемых старинных песнях и о
ходе действия заручин можно подчеркнуть, что существуют песни, которые одинаково поются и на
заручинах, и на девишнике. Вот, например, следующая песня, первый
фрагмент которой мы встретили в
Мануиловке/Маноля, а полную
песню в селе Новинькие/Новенькое:
Не палаты грянули,
По рукам сваты ударили!
То не печь разрушилася,
Свет Маруся заручилася!
Что за того, за детища,
За Ивана, за Николаевича.
Но и кто же ему голову чесал?
Начесала его маменька,
А сестрица кудри завила,
А братец коня заседлал,
А тятенька с двора провожал,
Что по тую, да по дороженьку,
Что по тую, да по красну девицу,
По Марусю, да по Ивановну!

Как Маруся была у маменьки,
Была жила дочь любимая,
Шелковая ды метёлочка!*
[*каждый стих повторяется
два раза]
(Записано от Филат Елены,
54 года; Тудосе Прасковьи, 49
лет; Панделе Фёклы, 58 лет, Новинькие/Новенькое, запись 2000 г.)
В городе Брэила (в Писке) нынче
не «поют» девишник (пожилые женщины вспоминают, что раньше его
пели), но существует всё-таки одна
форма обручения: три поклона. Название имеет религиозное происхождение (жених и невеста молятся Богу
в три поклона), и само действие происходит в доме невесты, где она и жених обмениваются подарками в
присутствии своих родственников и
друзей: в наше время жених дарит невесте золотое кольцо, а невеста дарит
ему особенную рубаху или что-то
другое (если невеста богата, то подарок будет очень дорогим). Обручение
в три поклона происходит обычно в
течение предвенчальной недели, в
четверг или во вторник, так как в субботу, накануне праздника, запрещено
устраивать любые гуляния. Символика этого дня напоминает нам об
обязанности поминать мертвых; известно и старикам: начать всякое дело
в субботу (тем более свадьбу) – не к
добру. На три поклона часто поют
песню Несправедливая:
Ты сказала, что замуж не пойдёшь,
А у монастырь пойдёшь, монастырь
пойдёшь,
Всё во старички!
Не поспел молодой да сватов
прислать
Да и Аннушка праву рученьку давать!
Дала рученьку невсподумавши,
Не сподумала и слез наплакала!
Государь ты мой, родный тятенька,
Государыня, родная маменька,
Не пропейтя кабы меня,
Все над тем, над зелёным вином.
Несправлимая ты, калинушка,
Несправливая ты, малинушка,
Ты сказала, что замуж не пойдёшь,

А у монастырь пойдёшь...
(Записано от Тани Подгоряну,
55 лет, Брэила, запись 1996 г.)
Другая особенность в Писке состоит в том, что косу разделяют невесте на две косы не в церкви (как
делают почти во всех липованских
местностях), а дома. Сюда собираются сначала свахи и все подруги
невесты и расчесывают ей волосы на
фоне исполнения обрядовых песен (к
сожалению, здесь уже мало женщин
помнят старинные песни). После
этого появляется жених, со своим
крёстным отцом и дружками, и только
потом приходит священник. Во главе
с ним все присутствующие начинают
молиться, после чего следует момент
прощания невесты со своими родителями и их благословение. Священник спрашивает молодых (три раза),
вступают ли они в брак по любви, и
только после этого весь свадебный
поезд во главе со священником, отправляется в церковь на венчание.
В местностях, где играют девишник, он составляет главную часть
предвенчального обряда и происходит в самое утро венчания, когда все
в доме невесты (родители, родственники) встают на заре. Обычай вставать так рано (4 часа утра) - не
новшество, так как и песни сохранили сведения об этом:
Не трубушки трубили рано на заре,
рано на заре,
Не пташечки плавали тихо по воде,
тихо по воде,
Восплакнула Катенька по русой косе,
по русой косе!
Вчера мою косыньку подруги пляли,
подруги пляли,
Ай на утро раненько, маменька пляла,
маменька пляла,
Шёлковую ленточку и уплятывала,
и уплятывала,
Поверх той ленточки жамчугом
вила, жамчугом вила,
Поверх того жамчуга, золотом вила,
золотом вила,
Поверх того золота слезми облила,
слезми облила.
Посыпался той жамчуг под мостоммостом, под Калиновым.
Посыпались золота по платью платью, по шёлковому,
Посыпались слёзы раз по лицу-лицу,
по румяному!
(Записано от Клавдии Хуреев,
50 лет и от Кати Микенова,
60 лет, Климовцы, запись 2000 г.).
Нужно сказать, что не во всех
местностях поют девичник в самое
утро венчания: «Девишник пели в последней неделе перед венчанием, во
вторник, в середу или в четверг»
(Степанида Макаров, 1933 г. р., Климовцы, запись 2000 г.). Утром, перед
венчанием, поют девичник чаще
всего в сёлах Сарикёй, Журиловка,
Каркалиу. Тогда же заплетают невесте последний раз
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одну косу (только в церкви при венчании разделяют ей волосы на две
косы) и одевают её для венчания.
Очень часто девка венчается в юбке
и в кофте или же в сарафане, как
обычно ходила в церковь, а потом переодевается в белое платье, в котором
остаётся всю ночь на гулянье. После
того, как пропели все песни о «русой
косе», и невеста уже собрана в своём
наряде, к ней приходит жених со
своим крёстным и родственниками, а
ворота закрыты.
Они поют песню:
Подвалила войско великая
Как ко тому ко двору, Катерининыму.
Вышил и уходил её меньший брат,
А он говорил:
Наша невеста не собрана,
Наши дары не подкладенные.
Вышил и уходил её старший брат,
А он говорил:
Наша невеста не собрана,
Наши дары не подкладенные.
Вышил и уходил её меньший брат,
А он говорил:
Наша невеста собранная,
Наши дары подкладенные!
(Елена Ксенифонт, 1947 г. р.,
Журиловка, запись 2000 г.)
После пения происходит «закуп»,
и начинают торговаться за невесту;
сват должен положить на поднос
определённую сумму денег, которую
требуют от него братья невесты или
её лучшая подруга. Считалось позорным продавать невесту за маленькую
сумму денег, так что этот момент бывает иногда очень длинным. Когда
сват даёт мелкие деньги, почти во
всех южных сёлах поют:
Скупые бояры, скупые бояры,
По свету ходили, по свету ходили,
Черепки сбирали,
Девок одаряли!
На юге распространены и те
песни, которые поют после совершения продажи невесты (Подружка-татарка или Татарин, братец,
татарин).
В Мануиловке закуп невесты происходит на заручинах, в той же форме,
у калитки невесты. Бывали случаи,
когда жених приезжал из другого села
и, будучи незнаком с обычаями села
невесты, сердился, что его и свою
родню принимают с закрытой калиткой и не понимал, в чём дело, ничего
не зная о закупе невесты (рассказывал
молодой человек из Соколинць, который приехал на заручины в Мануиловку). Иногда на девишнике поют и
«ребячьи» песни, которые раньше
пели на околичной:
Уж ты, кустушик, кустоватый,
Уж ты, кустушик, кустоватый,
Да и ктож у нас неженатый?
Неженатый у нас Илья сударь,
Неженатый у нас Илья сударь,
Да и маменька ему говорила:
Ой жанись, жанись, мой сыночек,
Ой жанись, жанись, мой сыночек,
Да-и бери себе жинку молодую,
Да-и бери себе жинку молодую!
Ой мене девки не так любят,
Ой мене девки не так любят,
Сполюбила мене светы Марюьшка,
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Сполюбила мене светы Ивановна,
Шёлковым платком и отдарила!
(Елена Ксенифонт, 1947 г. р.,
Журиловка, запись 2000 г.)
Из нововведений здесь можно
привести сценарий, который разыгривается в селе Каркалиу: в большинстве случаев молодая пара совершает
гражданский брак в утро венчания, в
то время как остальные идут на
обедню; по возвращению из загса у
невесты калитка закрыта на задвижку,
и молодую пару никак не пропускают
в дом, говоря им, что никто не знает,
кто они такие: тогда жених должен
показать свидетельство о браке, так
как родственники просят: «документы! покажите документы!»; жених показывает паспорт или другие
бумаги, но никто не доволен такими
документами, и шумно продолжают
требовать других; появляется полиция (кто-то из родственников одет в
полицейскую форму) и спрашивает:
кто является причиной этого переполоха? Жених пытается подкупить полицейского деньгами и вином, но это
не удаётся. Вся сцена продолжается
под смех присутствующих до тех пор,

менённой в нашем случае денежной
платой. Узнавание пришельца из
«другого мира» получило здесь
форму представления паспорта или
свидетельства о браке.
Говоря о традиции и о новшествах
в свадебном обряде, нельзя обойти и
то обстоятельство, что долгое время
церковный брак считался достаточным актом для признания законности
новой семьи. Даже после введения
обязательности регистрации браков
русские старообрядцы избегали получения свидетельств о своём бракосочетании. Можно привести пример
того переполоха, тревоги и протестов,
которые вызвало у липован Северной
Добруджи постановление румынского
правительства о необходимости регистрации рождений, смертей и браков. Делегации русских-липован
ходатайствовали у префекта и даже у
премьер-министра, чтобы их избавили от этих обязательств. В рукописи
Тульчинской
летописи
старообрядец Василий Полиектович
Александров, в 1894-ом году записывает: «Бракосочетание. Правительство предлагало следующее:

1975 год , в г. Рэдэуць уезда
Сучава
пока жених не решается показать свидетельство о браке. Признав его таким образом членом новой семьи,
жениха приглашают в дом. Подобные
сцены, с участием ряженых, не одинаковы на всех свадьбах и зависят от
воображения каждой семьи. Несмотря на эти местные варианты и
вариации, значение этого обрядового
действия сохраняет свой первоначальный смысл экзогамного брака.
До прихода в дом родителей одного
из них невеста или жених считаются
«чужими».
Противопоставление
«свой» – «чужой» играло важную
роль в традиционной культуре.
Включение жениха или невесты в новый род и в новый дом было связано
с многими обрядами «узнавания» и
«одомашнивания», сближения с членами новой семьи, с домом и его покровителями – духами предков.
Закрытые ворота символизируют тот
порог, который разделяет два мира.
Переступить порог – это значит перейти в новое качество, в новый социальный статус. Это - разновидность
посвящения, а всякий обряд посвящения требует какой-то жертвы, за-

чтобы засватанные молодые и с
обеих сторон родители приходили в
примарию и завели там в регистру,
что тако-то берет, а такой-то отдаёт. И наши старики говорили, как
это можно, чтобы прежде итить в
примарию и записать, а потом венчать? Этого не можем мы принять!»7. Прошло много лет, прежде
чем русские старообрядцы нашли
возможным компромисс между церковным (настоящим) браком и формальным, зарегистрированном в
государственном учреждении.
В городе, особенно если молодые
происходят из разных городов, обряд
намного сокращается из-за отсутствия нужного пространства (те, которые живут в многоэтажках, не
могут разыгрывать сцены, возможные
во дворе или на улице). Обряд обручения происходит редко, а если он
организуется, то лишь как маленькое
веселье, на котором присутствуют несколько родственников и друзей - все
молодого возраста. Традиционные
песни часто отсутствуют, так как некому их петь, и молодёжь развлекается всякой современной музыкой.
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Но обряд венчания сохранился почти
везде одинаковым. Всегда присутствует прощание с родителями и их
благословение, а также проводы молодых в церковь с иконой, встреча
после возвращения с венчания - тоже
с иконой, с хлебом-солью. Если на
свадьбе присутствуют пожилые люди,
тогда они поют старинные песни, так
как одна молодёжь уже не справляется с этим:
Плывёт лебедь, да плывёт лебедь,
Плывёт лебедь да с лебедушкою.
А у лебедя, а у лебедя,
А у лебедя золотая голова,
А у лебедушки, а у лебедушки,
Спозалоченная!
Чёрным плисом, чёрным плисом,
Чёрным плисом и обтороченныя!
Откыль взялся, откыль взялся,
Откыль взялся мацивной орёл?
Убил-сгубил, убил-сгубил,
Убил-сгубил белую лебедушку,
Разбрызнул кровь, разбрызнул кровь,
Разбрызгнул кровь по синему
морюшку!
А пёрышки, а пёрышки,
А пёрышки по дубровушке.
Собирала пух, собирала пух,
Собирала пух красна девица душа,
Свому дружку, свому дружку,
Свому дружку на подушечку,
А милыму, а милыму.
А милыму на перинушку!
(Елена Ксенифонт, 1947 г. р.,
Журиловка, запись 2000 г.)
Раньше, эту песню пели по улице,
когда шли приглашать гостей на
свадьбу, а сейчас поют и на пиршестве. На свадьбе же больше в южных
сёлах, поют и следующую песню:
То не травка, не трава расстилается,
Молодецкая голова приклоняется,
Молодецкая голова приклоняется.
То не голуб, то не сизый, свет Иван
господин,
А голубушка - Катеринушка,
А голубушка - Катеринушка!
Приходил к нему товарищ,
Спазавидовал его, спазавидовал его:
Коли бы эта девица, на меня молодица,
На меня пошла бы,
Я не пил и не журил бы,
Коробку румян купил бы,
Коробку румян купил бы!
Набелися ты, девица, нарумянися,
душа,
Набелися ты, девица, нарумянися,
душа,
Я бы летом, я бы летом,
На колясочке возил бы!
А зимой, а зимой,
На точеных санях, на балловых
лошадях!
(Елена Ксенифонт, 1947 г. р.,
Журиловка, запись 2000 г.)
Когда веселье празднуется в городе, оно продолжается только один
день, то есть в первый день свадьбы.
В деревне второй день свадьбы посвящён полностью увеселениям. И
снова обычаи южных сёл не совпадают с северными. По содержанию и
по мелодии песен, думаем, что на юге
ощущается в большей мере казачье
влияние. Синтагма «казак молодой»
встречается во многих песнях. В селе
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2018 год , в Черкезской Славе
уезда Тульча

Журиловке мы встретили весёлые, с
эротическим оттенком песни, которые
поются на второй день свадьбы для
того, чтобы молодая пара привыкла
к новому гражданскому положению.
Содержанием этих песен и объясняется, почему неженатым запрещалось присутствовать на свадьбе.
Священники и сегодня не согласны с
этим, хотя везде молодёжь присутствует на гуляньях. По мнению представителей Церкви, для молодёжи
недаром организовывается обручение, где гуляют только одни неженатые, отдельно. Но бывают деревни
(Мануиловка), где и на свадьбе (на
пиршестве), женатые сидят отдельно
от молодёжи (в отдельных комнатах
или палатах). Умонастроение староверов пожилого поколения ставит и
в наши дни серьёзный предел между
детьми, женатыми и неженатыми,
вдовами, стариками. Каждый этап
жизни человека чётко отделён от следующего, несмотря на то, что, на первый взгляд, это может быть
незаметно. Переходные обряды начали теряться с изменением образа
жизни, но их остатки ещё действуют
на моральные принципы старых людей. В селе Климовцы, для того,
чтобы иметь право гулять с девками
и с ребятами (ходить на клаку), парень (хлопец) должен был приглашать
ребят, своих друзей, родственников,
к себе домой на маленькое веселье,
называемое «околичная» или «ребячья», где угощал всех вином или
водкой, закусками8. В селе Климовцы
это не связано с предвенчальными обрядами, а обозначает только то, что
подросток переходит в новый возрастной разряд, то есть может искать
себе невесту или подругу. В других
деревнях околичная связана с свадебным обрядом, а в третьих – обычай
не выполняется сегодня, и только
очень старые люди вспоминают, что
когда-то был такой обряд. Но вернёмся к весёлым песням второго дня
свадьбы и приведём следующий пример:
Уж ты, хмель, ты мой, хмель, где ж
ты зимавался?
(каждая строка повторяется дважды
- М.Н.)
Зимавался мой хмелёк в лесе на долине,

В лесе, в лесе на долине, на красной
дивчине!
Уж ты сын, мой сыночек, где ж ты
поздно ходишь?
Говорят соседи всяко, много шкоды
робишь!
Прощай, мать, жалуются все девки
на мене,
Как одна молода моргала да мене:
Бросай, казак, клюву чистить,
приходи да мене!
Я бы рад был притить, боюсь
человека,
Боюсь, боюсь человека, збавить
мого лика!
А я свого паричка пошлю за волами:
Иди, иди, старый чёрт, калину
ломать!
Коли спросить, куда идешь, иду
за волами,
Иду-иду за волами, крутыми горами!
Сидит казак за столом, усы завивает,
Молодую девчоночку к себе
прижимает!
Сидит казак за столом, варенички
ломит,
Молодую бабеночку за рученьку
ловит,
Посылала матка дочь батьку
загледать,
Беги дочка из улицы и в ладоши
шлепы,
Уж ты, мать, моя мать, куда
казака девать,
Куда казака девать, под кровати
уховать!
(Записано от Тани Фадеевой, 65
лет; Насти Власевны, 65 лет; Гарпены Власевны, 63 года; Акулины
Евсеевны, 54 года, Журиловка, запись 1999 г.)
Второй день свадьбы является весёлым зрелищем и изобилует не
только песнями, но и своей театральностью. Сегодня встречаем на
свадьбе множество моментов, характерных для театрального искусства,
на которых талантливые (или смелые)
гости играют определённые роли. В
придунайских сёлах, где проживают
русские-липоване, сохранился обычай играть роль молодого и молодой:
один из парней наряжается в молодую невесту (одевает белое платье и
фату, красит себе губы, румянит щёки
и т.п.), а одна из девушек или молодых женщин наряжается в жениха

(одевает костюм и шляпу). Весь этот
наряд построен по принципу «оборотничества» – переодевания в
одежду другого пола, использование
необычных, несовместимых элементов одежды и обуви. Ряженые собирают себе «свадебный поезд» и ходят
по всей деревне, вызывая смех прохожих. Сегодня внимание селян привлекает только развлекательная и
зрелищная сторона этого обычая, и
редко кто помнит, что он является
способом защиты новобрачных от
зловредных сил. Иногда наряжаются
и в музыкантов, которые требуют денег от тех, кто желает слушать «исполнение» какой-то песни. Тем более
смешным бывает момент, когда вечером, на второй день свадьбы, кто-то
из гостей надевает забавную одежду
(похожую на клоунскую) и приходит
на пиршество (обычно в большой зал)
с тачкой (которую называет «каретой»), настаивая прокатить (конечно,
не бесплатно) сваху, свата, новобрачных, дружку и других важных персонажей свадьбы. Он сначала берёт
деньги с того, кого следует катать, а
после того, как тот сядет на тачку, наПримечания:
1

Ivan Evseev, 1994, c. 71-79.
См. Sadoveanu, Opere, vol. 6, cap.
Priveliști dobrogene, București, 1966 и Зялёная..., 1978, с.17.
3
Русские, 1999, с. 701.
4
На второй день свадьбы родители невесты приглашают к себе свадебный поезд, и сам уход от родителей жениха до
дома невесты называется „перязва” или
„перазва”, наверное, от синтагмы “звать
снова”, то есть „перезвать”; там, где присутствует феномен “якания”, слово произносится перязва.
5
Обедня - это богослужение, которое
справляется утром по воскресеньям.
6
В православном богослужении, это освящённый маленький круглый белый
пресный хлебец.
7
Тульчинская летопись, рукопись, с. 7.
8
От Степаниды Макаров, 1933 г. р.,
Климовцы, запись 2000 г.
2
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чинает встряхивать его и бегать с ним
под смех присутствующих. В концеконцов сбрасывает его на пол, говоря,
что катающийся слишком толстый и
тяжёлый. Более лёгких, обычно молодых женщин, прокатывает по всему
залу, пока бедный персонаж не просит отпустить его (Каркалиу).
Эти весёлые обрядовые игры свидетельствуют лишний раз о комическом, синкретическом характере
свадебного обряда. Ритуальное катание на тройке быломагическим действием во время масленицы. Лошади
и полозья саней должны были пробуждать землю от зимней спячки.
Песни, шутки, веселье и смех катающихся на тройках имели ту же продуцирующую
функцию
(для
наступающей весны). Ритуальное
взвешивание или катание на ветке дерева тоже относилось к магическим
весенним обрядам. Свадьба, таким
образом, включила эти элементы
древней ритуальности и является
средством их сохранения.
И на второй день свадьбы гуляние
продолжается почти до утра. Присутствующие развлекаются не только музыкой, танцами, но и песнями
(особенно пожилые люди). Любимыми блюдами являются голубцы,
курятина, печение и красное вино.
Дары для новобрачных дают обычно
в первую ночь, а в других деревнях –
во вторую свадебную ночь. Новшество вошло даже и в этот аспект обряда, так как в наши дни (тем более в
городе), дарят деньги в белых конвертах, не делая уже публичных объявлений о подаренной сумме.

Из сборника «Культура русскихлипован (старообрядцев Румынии)
в национальном и международном
контексте», издательство «Критерион», том III, Бухарест, 2001 г., стр.
299-315.
tura Facla, Timișoara, 1987.
Evseev, Ivan, Липоване-рыбаки (Духовные основания одного традиционного
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Винцелер, А.Е., Свадебный обряд у липован в „Советской этнографии”, № 1, с.
139-147, Изд. „Наука”, 1968.
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LA CRL-RĂDĂUȚI

Vassa ERASTOV

E

venimente marcante
pentru Comunitatea
noastră au avut loc în
februarie 2020. Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România a
sărbătorit, pe 12 februarie, a 30-a
aniversare de la înființarea
organizației și Ziua limbii ruse
materne. Precedând aceste
momente memorabile, CRLRădăuți, la fel ca și celelelte
comunități locale din Bucovina și
nordul Moldovei, a avut parte de
dezbateri, schimb de idei și
informații cu cei mai de seamă
reprezentanți ai etniei noastre, totul
petrecându-se în cel mai direct mod
– discuții față în față.
Vizita dlui deputat Andrian
Ampleev a avut loc pe 6 februarie
a.c., într-o atmosferă destinsă,
caldă, punctuală, vizând
problematica vieții și activității
comunității noastre. Membrii
comitetului local al comunității,
care au putut să ajungă la întâlnire,
au fost plăcut surprinși de interesul
dlui deputat și de deplina sa
cunoaștere a priorităților cuprinse
în programul de activități pe acest
an. Întâlnirea cu reprezentantul
Consiliului Județean Suceava, dl
Gheorghe Flutur, cu dl Nistor
Tătar, primarul municipiului
Rădăuți, alți reprezentanți ai
autorităților locale, au constituit tot
atâtea pârghii de facilitare a
colaborării dintre toți factorii
decidenți pentru realizarea unor
obiective importante ce vizează
etnia noastră.
Cu doar o săptămână în urmă, la
sfârșitul lunii ianuarie 2020, în
timpul vizitei dlui Silviu Feodor,
președintele CRLR, s-a pus în
discuție nivelul la care a ajuns cea
mai importantă investiție privind

FEREASTRĂ
SPRE AMINTIRE

P

e data de 1 februarie 2020,
pictorul Marcel Alexa din
Botoșani a deschis o
fereastră, spre calde şi patriarhale
amintiri, în cadrul Expoziţiei

comunitatea noastră – construcția
Centrului Cultural al rușilor
lipoveni din Rădăuți. Dl Silviu
Feodor, însoțit de dna
Alexandrina Coca, președintele
CRL-Rădăuți și dl Simion Fomin,
notar public, membru al comunității
locale, au trecut în revistă
documentația proiectului și au
vizitat terenul cu o suprafață de
500 mp, primit în folosință gratuită
de la Consiliul local al municipiului
Rădăuți, unde vor fi curând
demarate lucrările de construcție.
De data această, dl deputat, prin
întâlnirile și discuțiile pe care le-a
purtat, în calitate de reprezentant la
cel mai înalt nivel, a asigurat o
urgentare a demersurilor în vederea
implementării obiectivului major
stabilit. Prezența specialiștilor la
întâlnire (respectiv a notarului
Simion Fomin, a cărui contribuție
la întocmirea documentației,
identificarea terenului, precum și
implicarea în obținerea avizelor
necesare demarării construcției
sunt remarcabile, pe de o parte și a
inginerului Simion Timofeiov,
președintele CRL-Suceava, pe de
alta), au condus la rezolvarea pe
loc a ultimelor detalii înainte de
demararea lucrărilor.
„De remarcat rămâne solida
relaie de colaborare pe care
reprezentanii CRL-Rădăui au
construit-o de-a lungul timpului cu
autorităile publice locale. Drept
dovadă a acestei bune relaii stă
reușita întrevedere pe care am
avut-o cu primarul municipiului
Rădăui, dl Nistor Tătar, în cadrul
căreia am abordat diferite
probleme ale etnicilor din
localitate. Printre acestea,
menionez una aflată deja pe cale
de rezolvare, respectiv demararea
lucrărilor de construcie pentru
Centrul Cultural al rușilor lipoveni

din Rădăui, pe terenul primit în
folosină gratuită de la Consiliul
local al municipiului Rădăui” - a
precizat deputatul Andrian
Ampleev în urma vizitei la
Rădăuți. De asemenea, oaspetele
de seamă a apreciat activitatea dnei
Alexandrina Coca, stăruința și
capacitatea dumneaei de a face
vizibilă etnia noastră la nivelul
întregii comunități locale, precum
și implicarea unei echipe sudate
„de oameni deosebii, tenace, a
căror contribuie permanentă,
indiferent de preocupările zilnice și
domeniile în care profesează, a
crescut, contribuind la dezvoltarea
demnă a uneia dintre cele mai
reprezentative comunităi ale
rușilor lipoveni din ară”.
Mulțumim din adâncul inimii

înaltului oaspete pentru
deschiderea și sprijinul acordat în
tot ce ne-am propus și realizat, în
tot ce vom încerca să făurim întru
binele comun, pentru cuvintele
calde, dragostea și grija pentru
păstrarea nealterată a tradițiilor
străbune, delicatețea și capacitatea
de ne face să-l simțim „unul dintre
noi, unul de-al nostru”! Mulțumim,
în aceeași măsură autorităților
locale și județene pentru
promptitudinea cu care se
străduiesc să sprijine comunitatea
noastră și, desigur, considerație și
stimă dlui președinte Silviu
Feodor, mereu prezent, mereu
implicat în tot ce privește
spiritualitatea rușilor
ortodocși de rit vechi.

personale, când a lansat și albumul
„Fereastră spre amintiri” în
incinta Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale din Botoșani.
Ne întoarcem în timp și
întrezărim locul, plin de faimă a
Nordului Moldovei - Botoşani,
unde la 13 februarie 1972 viaţa îi
urează bun venit lui Marcel. Astăzi,
el ni se arată, mucalit şi reţinut, cu
un surâs uşor, uitat pe chip, iar ochii
îi sunt scăldaţi de lumina pe care o
vom regăsi în toate picturile sale.
I se pare irelevant să vorbească
despre începuturi: „un loc întâi la
un concurs de la Casa Pionerilor,
la 11 ani, prima expoziţie
personală - la terminarea Liceului
Textil”. Hotărâtoare este absolvirea
Şcolii Populare de Artă cu
profesorul Victor Hreniuc. Despre
întâlnirile din Taberele de Creaţie
la care a participat, cu maeştrii Ion

Grigore și Horea Bernea,
vorbeşte cu respect şi modestie,
încălzindu-se la flacăra amintirilor
din fereastră.
Lipsit de trăiri metafizice, îşi
înmoaie penelul în miracolul
cotidianului, participând direct la
crearea acestuia. Pictorul Marcel
Alexa plantează, seamănă şi
îngrijeşte florile grădinii sale până
la vremea culorilor şi formelor
depline, când acestea îşi permit să
le treacă, prin metamorfoză, din
viaţa efemeră în viaţa prelungită
prin suflet, pe pânză. Se înghesuie
în tablourile sale un întreg univers
floral, purtând titluri sugestive:
„Crizanteme”, „Dalii”,
„Nemţoaice”, „Nalbe negre”,
„Maci”.
Îndrăgostit de mediul rural,
Marcel Alexa, într-o suită de
tablouri, evidenţiază culturi
importante pentru existenţa

cotidiană din casa tradiţională:
„Soba”, „Plita cu oale”, „Vase de
lut”, „Blidarul”.
Fascinat de credinţa ortodoxă
staroveră, pictorul îşi pleacă capul
şi îngenunchează smerit în faţa
altarului în „Altarul de la biserica
lipovenească” sau a multitudinii de
sfinţi din „Icoana cu ştergar”. O
filă din istoria noastră de staroveri
îşi găseşte reprezentarea în „Colţ
de suflet” şi peste toate vibrează în
tabloul „Turla bisericii” clopotul
nevăzut al lăcașului nostru cu
hramul „Naşterea Maicii
Domnului”.
Fereastra se închide uşor, ca o
pleoapă obosită, peste Botoşani în
„Centrul vechi din Botoşani” în
„Oraşul vechi”, în „Iarna în Centrul
vechi”, lăsându-ne nostalgici în
aşteptare…
Ovidiu IVANOV,
preşedintele CRL-Botoşani
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O DULCE POVESTE DE SUCCES
Svetlana MOLDOVAN

P

e strada Eremia
Grigorescu, nr. 24, din
Brăila, colț cu Plevnei,
atenția ne-a fost atrasă de o vitrină
viu colorată, decorată cu fel și fel
de prăjituri, bomboane, torturi,
fursecuri macarons, inimioare,
rame și flori dulci. Mirosul
puternic de cafea și de zahăr
caramelizat nu lasă indiferent
niciun trecător. Am intrat și noi în
Poem Caffe – cofetăria Verei
Maxim, născută în Măcin și cu o
copilărie petrecută la Carcaliu,
județul Tulcea. Tânăra
antreprenoare s-a stabilit cu familia
de ani buni în orașul de la Dunăre,
din apropierea localității copilăriei.
Auzisem de bogata gamă de
produse realizate de Vera Maxim și
despre „dependența” pe care o
provoacă acestea tuturor celor care
trec pragul Poem Caffe-ului și le
savurează.
Două ingrediente importante
stau la baza succesului de la Poem
Caffe – pasiunea de peste 15 ani a
Verei Maxim și echipa bine
închegată, ca o familie, alcătuită
din 50 de persoane. La acestea, se
adaugă un laborator propriu, atent
coordonat de Vera Maxim, și o
fabrică de procesare a fructelor din
livada proprie din apropiere, din
localitatea Unirea, care asigură
materie primă naturală, de calitate,
tot timpul anului. Acolo sunt
pregătite dulcețurile, gemurile,
magiunul, siropurile naturale
pentru rețetele de la Poem Caffe,
fructele fiind obținute din acea
livadă.
Când vorbește despre rețete,
fața Verei Maxim se înseninează și
se vede pe chip câtă dragoste și
pasiune depune în orice produs
care-i iese din mână. Spune că
rețetele sunt de trei feluri: unele
preluate (multe din Carcaliu) de la
bunici, rude și prieteni, altele sunt
cele clasice, iar în a treia categorie
intră rețetele inventate de ea.
Bunica Verei din partea mamei,
Daria Leon, era o maestră în
prepararea plăcintei, în special cu

dovleac ori cu brânză: „Miamintesc cum trebăluiam cu bunica
în bucătăria ei din Carcaliu. Am
amintiri de la 5-6 ani. Cred că de
acolo a pornit totul, bunica mi-a
insuflat această pasiune pentru
dulce…”.
Pentru că este un creator, un om
căruia îi place și aspectul, și gustul
rafinat, în 2016 Vera Maxim a
participat la Olimpiada
Interna%ională Culinară de la
Erfurt (Germania) - una dintre cele
mai importante manifestări
gastronomice la nivel mondial.
Dintre cei peste 2.000 de bucătari
și cofetari din 59 de țări, Vera
Maxim a câștigat cu echipa, la
capitolul „Cofetarie”, medalia de
bronz pentru o sculptură în zahăr,
inspirată din folclorul românesc:
„Am lucrat pentru prima dată cu
zahărul, folosind o tehnică dificilă,
într-o bucătărie aflată la vedere,
care permitea publicului să
urmărească evoluia noastră. Am
început dis-de-dimineaă și am
finalizat adevărata noastră
sculptură dulce spre miezul nopii.
A fost o experienă inedită, de
succes, deschizându-ne drumul
spre alte competiii de acest gen”.
Vera Maxim și-a amintit apoi
cum în 2012, la Competiția
internațională de la Luxemburg, a
creat din ciocolată (pasiune
cultivată în urma participării la
cursurile susținute la Constanța de
maestrul ciocolatier Silvian
Miron), o piesă inspirată de
frumoasa sculptură a lui Constantin
Brâncuși „Domnișoara Pogany”.
În perioada 14-19 februarie
2020, la Olimpiada Interna%ională
Culinară de la Stuttgart Germania (competiţie care a reunit
maeştri bucătari şi cofetari din
întreaga lume) au participat din
România patru echipe, la 3
categorii. Vera Maxim a concurat
cu Echipa Regională „Casa
Boierului din Deal” la categoria
„Regional Teams” și au câștigat
medalia de bronz. Vera Maxim ne-a
relatat că „a realizat o sculptură
din ciocolată ce reprezintă
CREAwIA și puterea omului de

distrugere a acesteia. Piesa era
alcătuită dintr-un ADN (dublu
helix) din ciocolată, pe o înălime
de 120 cm, și un om (sculptură în
ciocolată), care rupe o parte din
helix. Din partea ruptă a AND-ului
cresc, în piesă, crengue verzi ca o
sperană de întoarcere la natură”.
UN SINGUR PAS DE LA
PATISERIE LA COFETĂRIE

F

acultatea de Management de
la Academia de Studii
Economice din București, absolvită
în anul 1995, a ajutat-o pe Vera
Maxim să devină un bun
antreprenor, dar pentru a deveni
maestru cofetar s-a școlit la marile
ateliere din Paris, participând la trei
stagii de pregătire în domeniul
patiseriei-cofetăriei, unde a
absolvit École et ateliers de
cuisine - Lenôtre în anul 2011.
Vera Maxim ne-a povestit că
„Parisul este un oraș cunoscut și
pentru produsele de patiserie. Am
fost impresionată de
profesionalismul bucătarilor și
cofetarilor de acolo și uimită de
pasiunea lor. Ei intră, de obicei, la
o școală de patiserie în jurul
vârstei de 15 ani și deprind, în
timp, toate amănuntele care fac ca
un produs să devină spectaculos și
delicios. Cofetarii-patiseri, în
marea lor majoritate bărbai în
Paris, sunt extrem de ateni la
detalii, pentru a oferi clienilor cel
mai bun produs existent pe piaă.
Te impresionează dorina
francezilor de a se autodepăși
permanent, de a excela în ceea ce
fac, dar și capacitatea de a-și
urmări, cu profesionalism,
concurena, tocmai pentru a deveni
cei mai buni în domeniu”.
Și pentru că după facultate, în
anul 2005, s-a lansat în afaceri
împreună cu Simion Ason, cu o
companie mică numită „Patistar”,
de fabricare a pâinii, prăjiturilor și
produselor de patiserie, la Paris,
Vera a deprins întâi tehnicile de
preparare a pâinii și a cozonacului
Panetone, precum și a
brânzoaicelor, a preparatelor din

aluat dospit. În Piața Traian nr. 10
din Brăila, Patiseria Leon oferă
brăilenilor produse proaspete și
delicioase, de neegalat. Este tot a
familiei Verei și a lui Simion
Ason: „Soul meu a avut iniiativa
și s-a implicat în activitatea unei
fabrici de pâine încă din 1998.
L-am ajutat cu administrarea
afacerii, dar am renunat pentru că
îmi lipsea acea creativitate, pe care
i-o poate oferi cofetăria”.
Și pentru că dulcele o atrăgea, a
apărut, în noiembrie 2006,
cofetăria Poem Caffe, o altfel de
cofetărie. Aici poți savura o
prăjitură în compania prietenilor
sau pur și simplu poți răsfoi o carte
în timp ce servești un ceai sau o
cafea. Atmosfera boemă, prăjituri
cu cremă sau fără, Poem Caffe a
devenit cea mai căutată cofetărie
din oraș, cu produse după rețete
clasice, originale, ori adevărate
opere de artă. Poem Caffe este deja
un brand local brăilean.
SPECIALITATEA CASEI

Î

ntrebată care este specialitatea
casei la Poem Caffe, Vera
Maxim ne-a răspuns că sunt mai
multe specialită%i: „prăjiturile din
ciocolată: amăruie, cu lapte, ori
albă, combinate cu creme fine de
fructe: mango sau pere, vanilie,
migdală sau pur și simplu doar
ciocolată mousse ori ganache. Dar
și checurile sunt specialitatea
casei: cele cu fructe și dulceaă, ori
cele cu ciocolată, cu portocale sau
cu lămâie. Facem diverse produse
și în funcie de calendar, de
sărbătorile laice sau religioase, de
evenimente de familie.
Avem și produse de post:
cornulee cu magiun de prune,
prăjitură cu suc de roșii. De Paște,
de obicei, merge foarte bine
cozonacul nostru, denumit
„învârtitul cu multă nucă”.
Și dintre toate câte sunt în Poem
Caffe, preferatele Verei Maxim
sunt „grefele cu piersică și fistic cu
zmeură”. Clienții? „Unii apreciază
prăjiturile noastre încă de
la deschiderea cofetăriei:
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«Richard», «Choco Crunch», «Arabica»,
«Caramel», precum și checul cu vișine. Alii
sunt nostalgici după deserturile pe care nu
le mai avem la vânzare, dar le pregătim la
comandă”, ne-a mărturisit Vera Maxim.
Deoarece nu are timp pentru prieteni, a
gândit cofetăria ca un loc pentru prieteni. Și
să nu credeți că i-a fost ușor de la început:
„Iniial, mi-am propus doar să administrez
afacerea și să angajez cofetari profesioniști,
dar, din păcate, am constatat că nu exista
foră de muncă specializată în acest
domeniu. Și pentru că nu aveam bani să-i
trimit la cursuri pe angajaii de la
începuturi, m-am decis să studiez din cări
și de pe internet reetele. Apoi am ajuns la
București, în laboratorul unui restaurant al
unui hotel de cinci stele, unde am stat o
săptămână să mă familiarizez cu acest
domeniu”.
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Împreună cu mama, Ustinia Lipat, și fiica, Anamaria...

DE CE POEM CAFFE?

D

upă cum ne-a relatat Vera Maxim,
„denumirea cofetăriei s-a născut din
dorina de a oferi un loc de pace și liniște
pe care, de cele mai multe ori, le regăsești
în evadarea într-o lectură. Locul de
relaxare mi-l imaginez exact așa: un fotoliu,
o cafea și o carte... Dacă se poate, și ceva
dulce!”.
ORGANIZATORI DE EVENIMENTE
„În funcie de tematica și culorile
evenimentului la care suntem solicitai
(nuntă, botez sau alte sărbători), echipa de
la Poem Caffe realizează produse deosebite
pentru Candy bar [un colț special amenajat
pentru momentele dulci]: diverse acadele,
cake pops, macarons, cupcakes,
ciocolaterie, mouse au chocolat, lollypops
marshmallows ș.a.” – povestește cu
entuziasm Vera Maxim.
Și pentru că este o cofetărie altfel, aici au
loc și seri de poezie, serate literare, care
reunesc pasionații de literatură, frumos și
„dulce”; sunt organizate ateliere de
ciocolată, cursuri de realizare a produselor
din zahăr, diverse concursuri tematice.
„Ultimul eveniment în Poem Caffe - și-a
amintit Vera Maxim, a avut loc pe 5
decembrie 2019, în ajun de Moș Nicolae,
după calendarul gregorian, când am avut
pentru copii un scurt spectacol de balet, din
„Spărgătorul de nuci” de Ceaikovski, și un
candy bar. Au fost invitai, pe facebook, pe
pagina cofetăriei noastre, toi copiii. Le-am
oferit la sfârșit câte o carte de povești
(Spărgătorul de nuci) și jucării din lemn”.
Împreună cu redacția „Zorile”, Poem
Caffe a fost printre partenerii evenimentului
„La o cafea despre Brăila cu rușii lipoveni”
din 23 februarie 2020 de la Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale din Brăila (manifestare despre
care se va relata în numărul viitor al
publicației noastre).
Poem Caffe este un loc născut din
pasiune pentru ciocolată, dar și pentru
prietenie, pentru conversație, pentru
literatură, pentru aromele cafelei și ale
ceaiului, este un loc unde Vera Maxim face
o gamă diversificată de minuni dulci! Opriți
la nr. 24 de pe strada Eremia Grigorescu din
Brăila, intrați și încercați-le și veți dori
apoi să reveniți la Poem Caffe!



... și cu bunica din partea mamei, Daria Leon
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LA O CAFEA DESPRE BRĂILA

C

entrul Județean pentru Coservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Brăila, în parteneriat cu CRL-Brăila și Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România, a organizat pe 23 februarie 2020 acțiunea culturală sub
titlul „La o cafea despre Brăila cu rușii lipoveni”.
Participanții au împărtășit celor prezenți din istoria, tradițiile și obiceiurile
specifice comunității rușilor lipoveni.
Evenimentul s-a desfășurat în Sala ProArte din cadrul Centrului Județean
pentru Coservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din municipiul Brăila, cu
implicarea rușilor lipoveni din Brăila, avându-i ca invitați și pe membrii
ansamblului „Verba” din Carcaliu, județul Tulcea.
Mai multe amănunte – în numărul viitor al publicației noastre.

ЛИПОВАНЕ
Ерофей ИВАНОВ

Их встречали каждый день.
Обходя посты, дозоры,
Шёл дух русских деревень.

С Дона, Севера, Кубани,
С давних смутных тех времён
Староверы – христиане
Уходили за кордон.

Небом данная дорога,
Их к Дунаю привела.
Где раздался в храме Бога
Первый звон колокола.

Дом родной, родные дали,
И российские края
Оставляли, покидали,
От расправы уходя.

И с тех пор места мы эти
Полюбили всей душой.
И роднее нет на свете,
Чем наш край, наш край родной.

Веря в силу непростую
Древнерусского креста,
Покидали Русь святую,
Славя Господа Христа.

Нас с тех пор ещё прозвали
Липованами земли.
Здесь, уже в другой морали,
Мы рождались и росли.

За подводами подводы
Шли, скрываясь за холмом,
Призрак веры и свободы
Ждал их там за рубежом.

Но в груди бывает больно,
На восток когда молюсь.
Я шепчу тогда невольно:
«Нас прости, родная Русь!»

Незнакомые просторы

LIPOVENII

2004 г.

Autor: Erofei IVANOV
Traducerea în limba română:
Cătălin CÂRCEANU

Necunoscute, neștiute meleaguri,
În fiecare zi întâlneau,
Ocolind patrule militare și posturi,
Bietul suflet al satelor rusești mergea...

În timpuri vechi, ce aproape s-au uitat,
De la Don, Nord, din Kuban’,
Creștinii de credință dreaptă,
Peste granițe-au plecat.

Drumul de Cer lor arătat,
Direct către Dunăre i-a purtat,
Unde, cu un prim dangăt de clopot,
O biserică a Domnului i-a întâmpinat.

Case dragi, natale locuri
Și ale Rusiei meleaguri
Le-au lăsat, le-au părăsit,
De prigoană au fugit.

Și de atunci, aceste locuri,
Din tot sufletul, noi le iubim,
Și nu-s, în lume, mai scumpe meleaguri,
Decât acelea natale, unde trăim.

Crezând în nu simpla putere
A crucii vechilor ruși,
Din sfânta Rusie plecară
Slavă Domnului Isus.

De atunci, cei ce erau aici, în țară,
Lipoveni ne-au denumit.
Aici deja, în altfel de morală,
Ne-am născut și am crescut.

Șiruri de care, de căruțe,
Ascunse de dealuri mergeau,
Promisiunea libertății și credinței,
Pe străin pământ, îi aștepta.

Însă o durere simt în suflet,
Când mă-nchin spre răsărit,
Și-mi spun șoptit, fără de voie,
„Iartă-ne, maică Rusie!”.

p
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Второй национальный конкурс
«История и традиции
русских-липован»
приурочен к Свадьбе у
русских-липован Румынии
Светлана МОЛДОВАН

С

21 по 23 февраля
2020 года
состоялся
финальный тур
Национального школьного
конкурса «История и
традиции русскихлипован» и был
посвящённый в этом году
Свадьбе у русских-липован
Румынии. Организован
Министерством воспитания
и исследования Румынии и
Обшиной русских-липован
Румынии, национальный
школьный конкурс прошёл в
городе Брэила в Уездном
центре сохранения и
продвижения традиционной
культуры.
В нём приняли участие
65 человек — ученики
победители региональных
этапов конкурса,
проходивщих в уездах
Тульча, Брэила, Яссы,
Сучава и Констанца, учителя
и сопровождающие лица и
организаторы.
В программу вошли
презентации свадебных
обрядов, так как они
сохранились в разных
регионов Румынии,
свадебные песни и игры,
танцы, показ старых
свадебных фотографий из
личных архивов русскихлипован и др. Исполнялись
свадебные песни на родном
русском языке. Состоялся
также показ слайд-шоу об
особенностях празднования
Русской свадьбы в разных
городах и сёлах. Как было
раньше и как проходят
сегодня свадьбы у русскихлипован Румынии узнали от
учеников. В Центре также

прошла фотовыставка
старых фотографий на тему
«Русская свадьба в Румынии».
Членами Национальной
Комисии стали в 2020 г.:
председатель - профессор
Ясского университета
Леонте Иванов;
исполнительный
председатель - экспертp
инспектор Ливия Некулай p
от Министерства
воспитания и исследования; p
главный редактор «Зори»
Светлана Молдован и
брэиловский школьный
инспектор Джина Антон.
В этом году
организаторами
Национального школьного
конкурса «История и
традиции русских-липован»
выступили Община русскихлипован Румынии и
Министерство воспитания и
исследования Румынии с
поддержкой Брэиловской
Уездной школьной
инспектурой, местной
Брэиловской общиной
p
русских-липован, редакцией
«Зори» (главный редактор
которой является
p
инициатором и
руководителем этого нового
детского конкурса).
Объявляем, что тема
Третьего Национального
школьного конкурса
«История и традиции
русских-липован» в 2021
году будет: «Обряды и
обычаи, связанные с
рождением и крещением
ребёнка у русских-липован.
Колыбельные песни».
Подробности о конкурсе
и список лауреатов, на
румынском языке, на стр. 45 и 20.
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Î

n Duminica Fiului Risipitor,
16 februarie 2020, la
Constanța, în impozanta
clădire a Muzeului Județean de
Istorie și Arheologie din orașul de
la țărmul Mării Negre, a avut loc
prezentarea unei cărți de maximă
importanță pentru cunoașterea
etniei rușilor lipoveni dobrogeni:
Rușii lipoveni din Dobrogea.
Istorie și tradi%ii specifice.
Lucrarea, scrisă de Cerasela
Dobrinescu, muzeograf la Muzeul
de Artă Populară din Constanța, a
fost lansată în București anul
trecut, în noiembrie, cu ocazia
Târgului de Carte Gaudeamus de la
ROMEXPO, însă adevărata sa
lansare pot spune că a avut loc la
Constanța, pe 16 februarie a.c., fie
și pentru faptul că a avut loc în
orașul fanion al Dobrogei, oraș cu
o istorie veche de peste două
milenii și jumătate, cunoscut încă
din antichitate, mai ales pentru
exilul marelui poet latin Ovidiu,
oraș atât de drag românilor care vin
să-și petreacă vara concediul la
mare, poarta maritimă a României
către lumea largă.
Pentru rușii lipoveni
evenimentul de mai sus are o
importanță deosebită mai ales
pentru faptul că ei se prezintă un
pic altfel decât îi știu românii și
celelalte etnii din Dobrogea: în
paginile unei cărți care încearcă și
reușește să evidențieze într-o
manieră corectă și echilibrată
modul de viață, trecutul și tradițiile
acestora, autoarea concentrându-se
în mod special pe locuitorii
comunei Ghindărești din județul
Constanța, o localitate mai puțin
cunoscută publicului larg, însă o
localitate în care specificul etnic și
tradițiile comunității sunt bine
conservate până în zilele noastre.
Evenimentul din 16 februarie
a.c. s-a bucurat de o participare
masivă, sala de ceremonii a
Muzeului de Istorie și Arheologie
Constanța fiind arhiplină, lucru mai
puțin obișnuit pentru astfel de
evenimente. Asta dovedește atât
interesul etnicilor ruși lipoveni
pentru istoria Comunității, dar și pe

PREZENTARE DE
CARTE LA CONSTAN ȚA
cel al intelectualității și massmedia constănțeană față de viața
etniilor dobrogene. Organizată de
CRLR și Comunitatea locală a
rușilor lipoveni din Constanța,
mobilizată de inimosul ei
președinte, Nicolae Artion, el
însuși originar din Ghindărești, ca
și autorul acestor rânduri, și
susținută de Comunitatea centrală
de la București, reprezentată de
președintele acesteia, ing. Silviu
Feodor, manifestarea s-a bucurat
de prezența unor oaspeți de seamă
atât de la București, cât și din
Constanța și Ghindărești.
Astfel, la prezentarea cărții
Ceraselei Dobrinescu au participat
și au luat cuvântul, alături de
autoare, domnii: Amet Aledin subsecretar de stat la
Departamentul pentru Relații
Interetnice din cadrul Guvernului;
președintele Silviu Feodor; dr.
Sorin Marcel Colesniuc directorul Muzeului de Istorie și
Arheologie Constanța, gazda
evenimentului; prof. univ. dr.
Valentin Ciorbea de la
Universitatea „Ovidius” din
Constanța, unul dintre cei mai
importanți specialiști de astăzi în
istoria Dobrogei; autorul acestor
rânduri; prof. univ. dr. Feodor
Chirilă - unul dintre membrii
fondatori ai CRLR și un reputat
specialist în istoria și cultura rușilor
lipoveni, filolog de formație, autor
a numeroase lucrări dedicate
acestei etnii; Alexandru Bologa -

un susținător al rușilor lipoveni,
biolog marin, originar din Brașov,
dar stabilit de câteva decenii în
Constanța. De asemenea, la
eveniment au participat, ca invitați,
și reprezentanții Consulatului
General al Federației Ruse la
Constanța, domnii Nikolai Belera
și Iaroslav Eremeev.
Toți cei care au luat cuvântul au
subliniat efortul autoarei, dăruirea
și perseverența acesteia, calitatea
intrinsecă a lucrării, dar și
prezentarea grafică de excepție,
punând accentul, mai ales pe
importanța unor astfel de lucrări
pentru cunoașterea reciprocă a
etniilor dobrogene, pe conviețuirea
pașnică a acestora, subliniind
caracterul multietnic al regiunii și
modul exemplar în care se înțeleg
locuitorii acesteia. Fiecare dintre
vorbitori a avut un cuvânt elogios
de spus la adresa autoarei, la adresa
rușilor lipoveni din România,
evidențiind credința și atașamentul
lor față de valorile tradiționale,
elemente ce îi diferențiază pe
aceștia în rândul etniilor din
Dobrogea și din România. Publicul
a arătat un interes deosebit pentru
mesajele transmise de vorbitori, dar
și pentru cartea Ceraselei
Dobrinescu, dovadă fiind sesiunea
de autografe de după prezentarea
propriu-zisă și după programul
cultural-artistic, absolut superb, ce
i-a urmat, susținut de cunoscuta
interpretă Georgiana Maria
Chiriță și colega acesteia,
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Gabriela Tiu (la mandolină),
precum și de ansamblurile din
Constanța, Goluboe More, și
Ghindărești, Novoseolki, care au
încântat asistența cu dansurile și
cântecele rusești moștenite de la
strămoși sau învățate mai recent.
Prezentarea a fost urmată de
vernisajul Expoziiei de fotografii
despre rușii lipoveni din Dobrogea,
realizată de membrii redacției
„Zorile”.
Una peste alta, lucrarea
Ceraselei Dobrinescu - Rușii
lipoveni din Dobrogea. Istorie și
tradi%ii specifice - este, prin ea
însăși, un eveniment pentru
Comunitate, mai ales că ea tratează
din exterior etnia, fără însă a o
privi de la distanță, cum se zice,
prezentând clar și concis atât istoria
acesteia, cât și așezările rușilor
lipoveni din Dobrogea. Dar, așa
cum am mai spus cu alte ocazii,
elementul forte al cărții este
cercetarea etnografică a tradițiilor
și obiceiurilor acestora, luând ca
model pe cele ale rușilor lipoveni
din Ghindărești, localitatea
reprezentativă a etniei în județul
Constanța.
Acestea fiind zise, nu-mi
rămâne decât să o felicit pe
autoare, dar și pe organizatorii
evenimentului de la Constanța, și
să le urez, autoarei - să continue cu
un volum de documente, pe care,
așa cum a mărturisit chiar ea, le-a
strâns pe timpul cercetării, iar
CRLR și Comunității din
Constanța - cât mai multe
evenimente de o asemenea factură,
care nu pot decât să ridice
prestigiul Comunității în orașul de
la malul mării.
Cartea Ceraselei Dobrinescu
„Rușii lipoveni din Dobrogea:
istorie și tradi%ii specifice – a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea 2011” (tehnoredactor: Valentin
Filat) a apărut la Editura
„C.R.L.R.” din București cu
sprijinul financiar al Comunității,
la finalul anului 2019 și a fost
lansată pe 22 noiembrie 2019 în
cadrul Târgului Internațional de
Carte „Gaudeamus” din capitală,
acțiune organizată de CRLR și
redacția „Zorile”.
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ituată în vatra localității
Slava Rusă din județul
Tulcea, înconjurată cândva
în totalitate de păduri, biserica
ortodoxă de rit străvechi
„Acoperământul Maicii Domnului”
își spune povestea prin urmașii
celor care au slujit-o. „Dumnezeu e
unul singur, iar noi încercăm să
salvăm de la pieire o casă a
Domnului”, ni se destăinuie un om
al locului, privind îngândurat spre
cupolele care se înalță în văzduh.
Tabla este acum ruginită și nu mai
strălucește în soare, cenușiul
zidurilor tencuite grobian lasă să se
întrevadă chiar și cu ochiul liber
fisurile care slăbesc, cu fiecare zi
mai mult, structura de rezistență a
clădirii. Biserica „Acoperământul
Maicii Domnului” are nevoie
urgentă de consolidare.
Începuturile bisericii se pierd în
negura vremurilor, iar frânturi ale
dăinuirii sale se țes pe istorisiri
despre turci, despre bunăvoința
sultanului de atunci de a permite
ridicarea lăcașului în Dobrogea
otomană, despre abnegația primilor
creștini ortodocși de rit străvechi
care se așează în mijlocul codrilor,
clădindu-și întreaga existență pe
vechile precepte religioase.
Mărturie a vremurilor trecute,
când în sat trăiau numeroși
exponenți ai orientării religioase de
Novozâbkov, se presupune că
biserica ar fi fost construită la
începutul secolului al XIX-lea.
Această afirmație este susținută și
de scrierile istoricului Grigore
Dănescu, care consemnează în
Dicionarul statistic geografic și
istoric al judeului Tulcea
(București, 1896) că lăcașul de cult
ar data din anul 1824.
Vasta suprafață de teren, care
aparține la ora actuală bisericii
„Acoperământul Maicii
Domnului”, a fost donată de două
familii din localitatea vecină, Slava
Cercheză. Și cum nimic nu e
întâmplător în viață, descendenții
primilor enoriași care s-au așezat în

„Dumnezeu e unul singur, iar
noi încercăm să salvăm de la
pieire o casă a Domnului”
mijlocul pădurilor dobrogene s-au
reunit din nou în Valea Slavei
pentru a salva de la pieire lucrarea
începută de străbunii lor cu aproape
două veacuri în urmă.
Binele să fie învăluit în tăcere

P

entru fiecare dintre cei care
au pus umărul la realizarea
acestui proiect este important ca
binele să fie învăluit în tăcere, iar
numele lor „să rămână cunoscut
doar Celui de Sus”. Aceasta a fost
și dorința coordonatorului
lucrărilor de restaurare, care s-a
oferit voluntar, împreună cu alți
membri ai firmei sale de
construcții, să facă niște bine
colectivității din care face parte.
Este din Sarichioi, jud. Tulcea, este
tânăr, iar în privirea sa senină se
întrezărește acea determinare a
oamenilor care lucrează pentru un
scop mai mare decât propriile
nevoi personale. Cu amărăciune în
glas ne spune că „biserica a plecat
la vale și s-a înclinat aproximativ
15 centimetri într-o parte. Nu o
putem lăsa așa. Muli întreabă
pentru ce facem asta. Este un
monument spiritual, face parte din
istoria noastră!”.
Lucrările de consolidare şi
restaurare ale bisericii au fost

impuse de degradările apărute în
timp din cauza tasării terenului de
fundare, din cauza acţiunii seismice
asupra structurii de rezistenţă și din
cauza infiltrațiilor. Au fost
degradate parțial învelitorile din
tablă zincată, tencuielile exterioare
și elementele decorative interioare.
Pentru a strânge fondurile
necesare demarării lucrărilor de
consolidare, o seamă de oameni a
colindat satele din Dobrogea,
locuite de ruși lipoveni. Donații sau înregistrat la Slava Cercheză,
Slava Rusă, Sarichioi din județul
Tulcea, dar și în localitatea
constănțeană Ghindărești. „La
Noven’koe, unde nu există niciun
creștin ortodox de rit străvechi, am
fost foarte bine primii, povestește
o enoriașă din Slava Cercheză.
Sunt oameni extrem de primitori,
care ne-au ajutat mult. Din puinul
ce a fost, am pus mână de la mână
și ne-am apucat de lucrări. Totul a
plecat de la împrejmuirea
exterioară”.
Ceea ce s-a reușit până acum e,
poate, mai mult decât au sperat
primii voluntari ai lucrării, pe care
îi putem număra cu ușurință pe
degetele de la o mână. Zidurile
exterioare au fost consolidate,
tencuite și finisate, au fost turnate
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trotuare de gardă în jurul bisericii
și construite pridvoare cu
acoperișuri sprijinite pe stâlpi în
dreptul celor trei intrări principale.
Cât privește interiorul, vechea
dușumea, aflată în stadiu avansat
de degradare a fost scoasă în
întregime. În locul acesteia s-a pus
umplutură de piatră și a fost turnată
o șapă armată, peste care urmează
să se aplice un alt strat de dușumea.
Pereții au fost rașchetați până la
piatră, fiind îndepărtate mortarele
slabe care au fost aplicate
necorespunzător de-a lungul
vremii. Au fost apoi consolidați cu
armătură, tencuiți, finisați și
pregătiți pentru pictură. Cupola
mare și cea din altar au fost
îmbrăcate în lambriu de lemn
tratat, iar tavanul din pronaos și
scara de acces spre clopotniță au
fost realizate din scândură de lemn.
Instalația electrică a fost și ea
refăcută în întregime.
Pentru finalizarea integrală a
acțiunii de restaurare, sfântul lăcaș
are, în continuare, nevoie de
fonduri. Lipsurile sunt multe, iar
pentru a duce consolidarea la bun
final este necesară refacerea
învelitorii acoperișului pentru
stoparea infiltrațiilor de apă,
schimbarea totală a tâmplăriei pe
alocuri deja putrede,
recondiționarea icoanelor, a
candelabrului din centrul cupolei
mari, precum și a sistemului de
bătut clopote.
Inițiativa restaurării bisericii
„Acoperământului Maicii
Domnului” îi aparține părintelui
Trofim Chirilă, care păstorește, de
mai bine de două decenii, sufletele
enoriașilor de rit străvechi ai
bisericii „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” din Slava Cercheză.
Preasfinția sa răspunde la ora
actuală și de atribuțiile
duhovnicești și administrative ale
bisericii din Slava Rusă.
Cele câteva familii de ruși
lipoveni, care s-au alăturat voluntar
acțiunii de protejare și reabilitare a
unui obiect arhitectural de
patrimoniu, au nevoie să poată
conta pe implicarea mai multor
oameni.
Dragostea față de locurile natale
nu este întotdeauna de ajuns pentru
a putea acționa într-un adevărat
simț al comunității. Deseori este
nevoie de o conștientizare lucidă a
propriei identități etnice, a
memoriei și a valorii moștenirii
culturale, fie ea materială sau
imaterială.
Istoria renovărilor
lăcașului de cult

R

Părintele Trofim Chirilă

eparaţii şi remedieri ale
lăcașului de cult s-au făcut
în mai multe rânduri atât la interior,
cât şi la exterior. Dovadă a acestui
fapt este lapida de piatră
descoperită în timpul
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lucrărilor de restaurare de către
coordonatorul echipei de lucru.
Lespedea de piatră poartă, cel mai
probabil, inscripția primei renovări
capitale (1930), precum și numele celor
ce au contribuit la această
întreprindere. Poziționată în partea
superioară a peretelui frontal din
pronaos, aceasta a fost acoperită, timp
de 90 de ani, de o icoană reprezentând
Acoperământului Maicii Domnului.
Un bătrânel blând cu barba ninsă,
originar din Slava Rusă, își amintește
vag istorisirile mamei sale despre
lucrările de consolidare ale bisericii,
inițiate în jurul anului 1910. Tot el ne
povestește că primul dascăl al bisericii
a fost străbunicul său din partea mamei
- Ivan Ivanov, care făcea parte din
neamul poreclit Kaluțkie sau
Kalughinî. În memoria colectivă s-au
păstrat, de asemenea, numele lui
dedușka Amos și al lui dedușka
Erofei ca fiind ultimii dascăli ai
bisericii.
Amintiri multe și frumoase îi leagă
pe acești oameni cu frica lui Dumnezeu
de satul care le adăpostește biserica, dar
și de oamenii lui. Pentru că, de cele mai
mult ori, sunt oamenii cei ce creează
amintirile, mai puțin locurile. Sunt
povești despre vacanțele de vară
petrecute la bunici, unchi și mătuși,
despre jocurile copilăriei desculțe prin
păduri și prin apele tulburi ale râului
Slava, despre trecerea haotică a
bulgarilor prin sat. Peste acele timpuri
îndepărtate și peste glasurile care le
rememorează planează astăzi un iz de
nostalgie. Sunt oameni pe care i-ai
asculta la nesfârșit. Din când în când,
își ridică privirea spre cele două cupole
ale bisericii în renovare și amărăciunea
din glasurile lor lasă loc speranței.
O nouă serie de reparații au avut loc
începând cu anul 1999, cu această
ocazie fiind atașate și zidurile de
susținere din piatră. Cu toate că
destinele lăcașului de cult au fost
păstorite, în cea mai mare parte a
existenței sale, de dascăli, se pare că
biserica a fost concepută de la bun
început cu altar, spre deosebire de cea
de rit străvechi din Mahmudia de pildă,
unde altarul a fost anexat construcției
originale abia în perioada 1990-1991,
odată cu restabilirea clerului preoțesc.
Lăcașul de cult a fost resfințit
imediat după finalizarea lucrărilor de
către episcopul Evmenii de Tulcea,
trupul căruia se odihnește în curtea
bisericii ortodoxe de rit străvechi
„Sfântul Vasile cel Mare” din Sarichioi.
Drumul redării monumentului către
comunitate este lung și anevoios...
Orice donație, sponsorizare sau
sprijin financiar pentru biserica
„Acoperământul Maicii Domnului”
din Slava Rusă, județul Tulcea, se va
depune în contul curent
RO31BTRL03701205379218XX,
deschis la Banca Transilvania,
Sucursala Tulcea, Cod fiscal
28459772, de care răspunde preotul
Trofim Chirilă din Slava Cercheză,
județul Tulcea.
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OLIMPIADA DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ
Livia NECULAI

E

tapa județeană a Olimpiadei de limba rusă
maternă s-a desfășurat în data de 29
februarie 2020 cu participarea elevilor din
5 județe: Tulcea, Constanța, Brăila, Suceava, Iași și
din București. Subiectele au fost transmise conform
procedurii Centrului Național de Evaluare și
Examinare privind transferul/preluarea arhivelor de
subiecte pentru olimpiadele școlare, în anul școlar
2019-2020. Inspectoratele școlare județene și al
municipiului București și centrele au asigurat toate
condițiile pentru ca activitățile desfășurate în
vederea transferului/preluării arhivelor de subiecte
pentru olimpiadele școlare să se desfășoare în
condiții optime.
Felicit elevii care au obținut rezultate meritorii,
calificându-se pentru următoarea etapă, cea
națională, care se va desfășura în orașul Fălticeni,
județul Suceava, în perioada 23-26 aprilie 2020, în
conformitate cu prevederile din Calendarul

P ORTRET
ÎN CUVINTE

P

e 30 ianuarie 2020, protoiereul Epifanie
(Ștefanov) și-a închis ochii asupra
vremelniciei lumii şi a trecut prin poarta
plecării în veşnicie.
Descindea dintr-o familie de staroveri din satul
Lipoveni / Socolinţî, comuna Mitocul Dragomirnei,
judeţul Suceava. A fost cel mai mare dintre cei cinci
fii ai familiei. S-a născut pe 17 mai 1931. Tatăl său,
Vasile, era un înţelept al satului şi un renumit
krîlaşan (cântăreț la biserică), care îi iniţia pe copiii
comunităţii în desluşirea alfabetului chirilic
(Азбука) şi, mai apoi, a „Ceaslovului” şi a
„Psaltirei”.
Pentru fiul său Epifanie, Vasile Ștefanov a fost
primul „maestru” care i-a insuflat, de mic, dorinţa
de a pătrunde tainele sfintelor cărţi. Şcoala a
absolvit-o în comuna Mitocul Dragomirnei.

2017
Olimpiadelor Naționale al M.E.C., aprobat cu nr.
41.848/ 10.12.2019, poziția 12.
Olimpiada națională de limbă rusă maternă este
organizată de Ministerul Educației și Cercetării prin
intermediul Inspectoratului Școlar Județean
Suceava, în colabarare cu Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR).
Felicitări, deopotrivă, elevilor, profesorilor
îndrumători și părinților acestor elevi, cât și mult
succes în pregătirea pentru etapa națională!
În viaţa laică, Epifanie a fost iubitor şi foarte
atent cu părinţii şi fraţii săi. La întoarcerea din
armată (care a durat trei ani), i-a „umplut” pe toţi de
bucurie cu darurile aduse pentru fiecare în parte.
A urmat căsătoria cu Maria Ciubatura, iar viaţa
de familie, în deplină armonie şi înţelegere
desăvârşită, a durat 63 de ani. Darul vieţii lor au
fost cei doi copii: Natalia şi Nicolaie.
În 1963, a făcut parte din grupul de candidaţi la
preoţie pentru lipovenii din Botoşani. Membrii
Comisiei din oraşul nostru s-au deplasat în satul
Lipoveni şi au fost impresionați de calităţile sale
deosebite, cunoaşterea canoanelor bisericeşti,
participarea cu regularitate la oficierea slujbelor din
biserica satului, viaţa demnă de familie. Acestea vor
fi doar câteva dintre motivele care îi vor determina
pe membrii Comisiei să nominalizeze candidatul
pentru hirotonie pentru biserica noastră „Naşterea
Maicii Domnului”.
Vreme de trei decenii a creştinat prin Sfânta
Taină a Botezului mulți prunci, a unit prin Sfânta
Taină a Căsătoriei, al cărui moment „Isaia
dănţuieşte” umplea de bucurie biserica şi aducea un
surâs pe chipul părintelui Epifanie, sute de tineri, şi
a împreunat mâinile peste neodihna vieţii celor care
se despărţeau de ea, după săvârşirea ritualurilor de
spovedanie şi împărtăşanie.
Au fost deceniile cele mai grele ale istoriei, dar
părintele-protoiereu Epifanie a ştiut să rămână
demn, să ţină comunitatea alături de biserica
noastră pravoslavnică de rit vechi, să respecte
tradiţiile strămoşeşti şi să insufle înţelegerea şi
dragostea pentru credinţa staroveră. În timpul său,
cu mari eforturi, a fost construită Hramina (sală de
mese).
Desăvârşit hristofor, cu chipul lui aspru, coborât
parcă de pe icoanele bizantine, el se înscrie în
categoria celora care iartă mustrând și poate prin
această atitudine apropierea de enoriaşi nu a fost
totală, dar a fost cinstită şi nepărtinitoare.
Acum, la despărţirea pământească, când a
schimbat viaţa cea repede trecătoare cu viaţa
veşnică, ne-am înclinat încă o dată, pentru ultima
dată, în faţa sa rostind: „Prastite, Batiuşka!”.
Compasiunea noastră se îndreaptă către familia
îndurerată, căreia îi transmitem, şi prin intermediul
publicației noastre „Zorile”, sincere condoleanţe!
Царство небесное, вечный покой и светлая
память протоиерею Епифанию Штефанову!
Ovidiu IVANOV,
preşedintele CRL-Botoşani

ÇÎÐÈ
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Laureații Concursului Școlar Național
,,Istoria și tradițiile rușilor lipoveni”,
Nunta la rușii lipoveni din România
(ediția a II-a, 21-23 februarie 2020, Brăila)
Premiul I

Premiul III

Elevii de la Școala
Gimnazială din Sarichioi, jud.
Tulcea (profesor îndrumător:
Natalia Pavlov): Pavlov Sofia
(cls. a VI-a), Haralambie
Livia (cls. a VII-a), Susoi
Eliza (cls. a VII-a), Cuprian
Ștefan (cls. a VIII-a), Listrat
Alexandra (cls. a VIII-a),
Susoi Alvian Alin (cls. a VIII-a).

Elevii din Ghindărești,
județul Constanța (profesor
îndrumător: Anfisa Demid)
studiază la Liceul Teoretic
„Ioan Cotovu” Hârșova:
Alistarh Alexandru (cls. a IXa), Grigore Iuliana (cls. a IXa), Fedot Livia (cls. a IX-a),
Vasilisca Larisa (cls. a X-a),
Lintarof Daniel (cls. a XI-a),
Mihail Irina (cls. a IX-a).

Premiul II

Elevii din județul Suceava
(Andrian Nina – însoțitor;
Paulina Ivanov - profesor
îndrumător): Andrian Raisa
(cls. a VII-a) și Alexa Denis
(cls. a VII-a) de la Colegiul
Tehnic ,,Mihai Băcescu”
Fălticeni; Filip Valentina (cls.
a X-a), Petrov Alexandra (cls.
a IX-a) și Moisii Alexandra
(cls. a X-a) de la Colegiul
Național ,,Nicu Gane”
Falticeni; Miftode Laurențiu
(cls. a VII-a) de la Școala
Gimnazială Manolea;

Premiul I - Elevii din Sarichioi

Mențiune
Elevii din județul Tulcea
(profesor îndrumător:
Paraschiva Bădescu): Ciotic
Evelina (cls. a VII-a) de la
Școala Gimnazială ,, Elena
Doamna” Tulcea; Ciorbac
Iulian (cls. a VI-a) și Covaliov
Andrei (cls. a VI-a) de la
Școala Gimnazială nr. 12
Tulcea; Andrei Manuel (cls. a
VIII-a), Chirilă David (cls. a
VIII-a) și Feodorov Ana-Maria
(cls. a VIII-a) de la Școala
Gimnazială Slava Cercheză.

Premiul II - Elevii din județul Suceava

Premiul III - Grupul de elevi din Ghindărești

Grupul reunit al elevilor de liceu din Tulcea a fost răsplătit cu un
premiu în bani din partea dlui deputat Andrian Ampleev
„pentru complexitatea programului prezentat pe scenă”.
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