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Se apropie Învierea Domnului, iar în vâltoarea 
grijii, a nesiguranței și a deznădejdii care ne 
înconjoară, Dumnezeu ne arată încă o dată că este 

singura cale de speranță și alinare. Este fâșia de Lumină, 
care a fost, este și va fi și astăzi aici, pentru noi, fie că încă 
mai alergăm prin timp sau ne-am oprit să vedem adevărata 
valoare a lucrurilor. În esență, ce e viața, dacă nu o lungă 
noapte în căutarea luminii de înviere? 

Anul acesta, mai mult ca niciodată, avem nevoie de 
speranță, de rugăciune, de încredere în Dumnezeu și de 
bunătatea Lui, de a fi cu sufletul aproape de ceilalți, de 
sprijin pe care să îl oferim, fără a ne feri să îl și primim.  

Avem prilejul astăzi, poate mai mult decât în alți ani, să 
trăim adevărata semnificație a celei mai mari sărbători a 
creștinătății, cu smerenia pe care o merită și o impune. 
Poate, în acest fel, ne vom aminti și vom prețui înțelesul ei 
profund religios, spiritual, care are darul să lumineze 
întreaga ființă, astfel încât trăirea noastră să reflecte cu 
adevărat credința pe care o mărturisim. 

De această dată, nu toți sărbătorim Paștele alături de cei 
dragi. Ne străduim să urmăm regulile impuse de noua 
situație a lumii în care trăim pentru a ne proteja pe noi și, 
mai ales, pe cei care au ținut vie credința până acum - 
bătrânii noștri. 

Dar să nu ne lăsăm cuprinși de deznădejde! Sufletul și 
credința sunt departe de a se fi izolat. Mă gândesc la cât 
vom aprecia normalitatea când ne vom reveni. Poate, în 
final, chiar eram fericiți și nu știam. Vom avea în curând 
ocazia să conștientizăm esența a tot ce există în viață. 

Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de bunătate. 
Să nu-i uităm pe părinții și bunicii noștri, pe vecinii în 
vârstă sau cunoștințele neajutorate, cu durerile lor, cu 
singurătatea lor. Toți au nevoie de sprijinul nostru, cei care 
avem încă anii și sănătatea de partea noastră. Să nu uităm 
de copii și nepoți, care continuă să-și trăiască momentele 
copilăriei departe de neliniștile noastre. Știu că întristarea 
poate fi apăsătoare uneori, însă astăzi, când viața ne oferă 
acest răgaz neașteptat, să le dăruim timp și tihnă, fără 
grabă, pe îndelete. 

Sunați-i pe cei apropiați sufletului, gândul curat și 
vorbele de bine pot face încă minuni!   

La rându-mi, sunt cu gândul și sufletul alături de toți 
etnicii noștri, indiferent în ce colț al lumii s-ar afla, cu 
speranța că Paștele îi va găsi sănătoși și încrezători în 
vremuri mai bune. În timp ce noi, oamenii, ne-am retras să 
sărbătorim în tihnă, natura reînvie și respiră în voie. 
Curând ne vom bucura din nou de roadele și frumusețile ei, 
pe care am uitat să le apreciem și să le protejăm, în goana 
zilnică de a trăi după propriile reguli. 

Este momentul nostru de renaștere sufletească!  

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! 
 

Deputat CRLR, 
Andrian AMPLEEV 

MOMENTUL NOSTRU DEMOMENTUL NOSTRU DE  
RENAȘTERE SUFLETEASCĂRENAȘTERE SUFLETEASCĂ

În aceste încercate zile pentru 
întreaga omenire, ce poate fi mai 
răzbătător în sufletele noastre 

umbrite de amenințarea unui fenomen 
aducător de boli și moarte ca Luminoasa 
Înviere a Domnului nostru Isus Hristos, 
biruitorul tuturor bolilor și al morții? 
Ziditorul, Dumnezeul nostru Cel în Trei 
Persoane și într-o singură Ființă, El care 
este iubirea, a îmbinat armonios seva 
pământului, creându-ne pe noi pentru 
viață, pentru a iubi. 

Ce poate fi mai mare decât puterea 
iubirii? „Căci Dumnezeu așa a iubit 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca cine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16). Viața 
pământească a Mântuitorului nostru Isus 
Hristos și jertfa adusă pe Cruce este 
model pentru noi, pentru că fără iubire, 
fără jertfă, fără milostenie, fără iertare nu 
există mântuire; iar scopul darului nostru 
de la Dumnezeu primit, viețile noastre, 
este tocmai mântuirea sufletului. Un 
înțeles al cuvântului „a iubi” în limba 
greacă are semnificația de a nu face rău 
celui de lângă tine. 

Învierea Mântuitorului nostru Isus 
Hristos, dătătoare a toată speranța și 
bucuria infinită a biruinței Sale, este cea 
care păstrează vie credința noastră, 
păstrează vie lumea aceasta, planeta. 

Se poate simți această bucurie a 
Învierii lui Hristos numai iubind. 
Bucuria păstrată de la strămoșii noștri, 
simțită la slujbele noastre bisericești, a 
luminatei Utrenii de Înviere, a înălțătoarei 
Sfintei noastre Liturghii, sunetul 
clopotelor, rostirea celui mai strălucitor 
salut – «Христос Воскресе!» – și a 
celui mai autentic răspuns – «Воистину 
воскресе!» – toate acestea reprezintă 
forța noastră spirituală, fără de margini. 

Am descoperit cu ajutorul 
dumneavoastră, al etnicilor ruși lipoveni, 
că putem amplifica împreună această 
bucurie a Învierii Mântuitorului nostru 
Isus Hristos, oferind ajutor celor în 

nevoi, jertfindu-ne pentru ei, 
iubind pe aproapele nostru, 
iubind și iertând pe cei care 
ne-au pricinuit vreun rău, 
cerându-ne iertare. 

Gândul meu este îndreptat, 
deopotrivă, cu aceeași 
intensitate, și către tânăra 
noastră generație, copiii și 
tinerii noștri, de care sunt 
impresionat. Acțiunile pe care 
le-am desfășurat pentru ei și 
pentru noi toți au demonstrat 
că avem viitor. Toate acțiunile 
noastre sunt îndreptate spre 
cunoașterea limbii ruse 
materne, cu ajutorul căreia 
înțelegem apoi și limba 
slavonă bisericească. Și cu ce 
intensitate se poate simți 
bucuria Învierii Domnului 
nostru Isus Hristos, când 
participăm prin citirile și 
cântările bisericești în limba 

slavonă bisericească, în mod deosebit 
canonul de Înviere (opera sfântului Ioan 
Damaschin) – o încântare sufletească, 
una din înălțimile bucuriei pascale! 

 Este și acum momentul de a 
cunoaște aceste texte dedicate sfintelor 
sărbători de Paște, de a cunoaște 
rugăciuni, texte și cântări în slavona 
noastră bisericească, chiar memorând, 
fiind foarte folositoare.  

Dragi copii și tineri, sunt onorat de 
relația de apropiere, pe care am format-o 
în acești ani, vă prețuiesc, vă sunt alături 
și vă susțin și am credința că ne vom 
vedea la evenimentele noastre viitoare, 
iar în cadrul concursului școlar național 
„Festivalul de interpretare de note 
psaltice și stihuri duhovnicești”, când îi 
vom sărbători pe Sfântul mucenic 
protopop Avvakum (400 de ani de la 
naștere), Sfântul Mare mucenic și 
tămăduitor Pantelimon (1745 de ani de 
la naștere), Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava (730 de ani de la naștere), vom 
vizita și prețiosul nostru schit „Sfântul 
Cuvios Paisie cel Mare” de la Piatra 
Neamț. Avem nevoie de ajutorul vostru, 
de rugăciunile voastre, care au o mare 
însemnătate înaintea lui Dumnezeu.  

Dragi etnici, oriunde vă aflați, de 
sărbătoarea Luminatei Învieri a 
Mântuitorului nostru Isus Hristos, Bunul 
Dumnezeu să reverse toate bunătățile 
Sale asupra voastră. 

Să nu ne temem, „nu-ți fie frică”, „nu 
te teme” și alte formulări similare se 
repetă în Sfintele Scripturi de 365 de ori. 
Frica scade imunitatea! Iar în aceste zile 
avem nevoie de imunitate ca niciodată. 
Să iubim mult! Iubirea întărește 
imunitatea!   

 Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!   
Христос Воскресе!Христос Воскресе!    

Воистину ВоскресеВоистину Воскресе!! 
Silviu FEODOR, 

președintele CRLR

IUBIREA ÎNTĂREȘTE IUBIREA ÎNTĂREȘTE   
IMUNITATEAIMUNITATEA
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Архипастырям, пастырям, диаконам, 

монашествующим и всем верным 
чадам 

Святой Древлеправославной 
Христовой Церкви. 

 
Преосвященные архипастыри, 

досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья и 

сестры! 

В великий и радостный день 
Пасхи Господней, когда наши 
сердца переполняются 

любовью и радостью, шлю всем вам, 
дорогие о Христе Воскресшем братие и 
сестры, всерадостное Пасхальное 
целование со вечно живыми словами:  

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! !   

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!! 
 
«Воскресения день просветимся 

людие, Пасха Господня Пасха, от 
смерти убо к жизни» (тропарь 1-ой 
песни канона). Просветимся дорогие о 
Христе братья и сестры, в этот Святой 
Великий Светлый день Пасхи, чистою и 
живою верою и познанием Воскресшаго 
Сына Божия, просветимся любовию 
крепкою к Господу, то есть возрадуемся 
и возвеселимся, потому что этот - 
светлейший из всех христианских 
праздников. 

В прочитаном на Пасху святом 
Евангелии святой апостол Иоанн 
Богослов называет Господа Исуса 
Христа «Светом, Который 
просвещает всякого человека, 
грядущего в мир» (Иоан.1.9). После 
Воскресения, Господь Исус Христос 
уже не скрывал светлой славы Своего 
Божества, потому что Его 
искупительный подвиг завершился, и 
Он явился в мир в естественном Ему 

лучезарном образе. 
Светлый праздник Пасхи — это 

праздник Божественного света, 
наполнившаго всю вселенную, где 
ничтоже не осталось не озаренным Им: 
«Ныне вся исполнишася света, небо 
же и земля и преисподняя...» (тропарь 
3-ей песни канона), так как святой 
апостол и евангелист Иоанн 
свидетельствует, что «свет Христов и 
во тме светит, и что тьма не объяла 
его» (Иоан.1). 

 
Дорогие о Христе Воскресшем  

братие и сестры! 
 

Заутреннее Пасхальное 
Богослужение начинается с 

песнопения, которое каждый год 
приводит в трепет сердца православных 
христиан: «Воскресение Твое Христе 
Спасе, ангели поют на небесех, и нас 
на земли сподоби чистыми сердцы 
Тебе славити», и составляет 
важнейшую часть Пасхального канона. 
Этот канон был написан преподобным 
Иоанном Дамаскином, и по содержанию 
своему есть не что иное, как 
продолжительный и торжественный 
гимн в честь славного Воскресения 
Господня, и пронизан этой мыслию: 
«Очистим чювствия и узрим, 
неприступным светом воскресения 
Христова, блистающеся и радуитеся 
рекуще...» (тропарь 1-ой песни канона).  

От всей душы, дорогие мои, 
сердечно поздравляю всех с всемирным 
и всерадостным праздником праздников 
Светлого Христова Воскресения. Пусть 
Воскресший Сын Божий Исус Христос 
пребывает с нами и среди нас не только 
в эти святые дни, но и во все дни нашей 
жизни, осеняя нас Своею Благодатью. 
Да просветит нас Господь пасхальным 
светом разума святого Евангелия 
Своего, и наставит нас на стезю 
заповедей своих, молитвами Пречистыя 
Своея Матере и всех святых, и будет 
неотступным Помощником всем нам в 
достижении вечного спасения. 

Благодать победителя смерти 
Господа Нашего Исуса Христа, и любы 
Бога и Отца, и причастие Святого Духа 
и мое Архипастырское благословение да 
будет со всеми Вами, Аминь. 

 
Божиею Милостию 

Первоиерарх Древлеправославной 
Старообрядческой  

Церкви Белокриницкой Иерархии 
 

Смиренный 
†Л Е О Н Т И Й 

Архиепископ Белокриницкий и 
Бухарестский 

и всех Древлеправославных Христиан 
М И Т Р О П О Л И Т 

 
Белокриницкая Митрополия 

  всех Древлеправославных 
Христиан. 

ПАСХА ХРИСТОВА – 7528/2020 г. 
Град Брэила.

2019 2019 гг. . СветлоеСветлое  Христово Воскресение в...Христово Воскресение в...

... г... г. . ГалацьГалаць

... с... с . . Маноля уезда СучаваМаноля уезда Сучава

... с... с . . Климэуць уезда СучаваКлимэуць уезда Сучава

... г... г. . БотошаньБотошань

... г... г. . Роман уезда НямцРоман уезда Нямц

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕРВОИЕРАРХА ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ 
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ  БЕЛОКРИНИЦКОЙ ИЕРАРХИИ 

Е.В.П. МИТРОПОЛИТА  Л Е О Н Т И Й
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În aprilie 2020 se împlinesc 
73 de ani de la deschiderea 
în 1947 a Consulatului 

General al Federației Ruse la 
Constanța, care a fost înființat în 
urma schimbului de scrisori 
diplomatice, din 22 și 28 mai 
1946, între Ambasada URSS în 
România și Ministerul Afacerilor 
Externe al României. 

Înainte de deschiderea 
Consulatului General, potrivit site-
ului instituției 
(www.constantza.mid.ru), a fost 
înființată întâi „Reprezentanța 
consulară în Constanța la sfârșitul 
anului 1860. În aprilie 1868, a fost 
numit agentul consular S.A. 
Pampulov, care, din luna ianuarie 
a anului 1880, a lucrat în calitate 
de vice-consul. Din 1909, Vice-
Consulatul în Constanța a fost 
condus de vice-consuli permanenți 
din Sulina, care veneau în 
Constanța pentru îndeplinirea 
funcțiilor consulare. 

După ce Constanța a devenit 
centrul Dobrogei și cel mai mare 
port al României la Marea 
Neagră, șeful misiunii ruse 
Imperiale, încă din anul 1905, a 
propus în mod repetat Ministerului 
de Externe al Imperiului Rus 
deschiderea Reprezentanției 
consulare permanente în 
Constanța. Totuși, o hotărâre 
pozitivă nu a fost luată din diferite 
motive, atât din cauza izbucnirii 
Primului Război Mondial, cât și a 
evenimentelor revoluționare din 
Rusia. 

În octombrie 1916, în ajunul 
ocupației orașului și regiunii 
Dobrogea de către trupele 
germane și bulgare, Reprezentanța 
consulară rusă a încetat 
funcționarea sa, fiind evacuată”. 

Consulatul General al 
Federației Ruse de la Constanța 
reprezintă Circumscripția 
teritorială consulară pentru 
județele Brăila, Constanța, Galați 
și Tulcea. Prin urmare, cetățenii 
români din aceste județe, care 
doresc să călătorească în Rusia, 
vor merge la Constanța pentru 
obținerea vizei și nu la Secția 
consulară de pe lângă Ambasada 
Federației Ruse din România, cu 
sediul în București. 

 
UN NOU CONSUL  

GENERAL AL RUSIEI 
 

La începutul anului în 
curs, Vladimir Volkov 
(n. 1955), numit consul 

general al Federației Ruse la 
Constanța la sfârșitul anului 2014, 
și-a încheiat misiunea diplomatică. 
În nr. 2/2020 al publicației 
„Zorile/Зори”, la încheierea 
mandatului de cinci ani în 
România în calitate de consul 

general al Rusiei la Constanța, 
într-o scrisoare adresată rușilor 
lipoveni, în care îi felicita cu 
ocazia aniversării (pe 12 februarie 
2020) a 30 de ani de la înființarea 
Comunității Rușilor Lipoveni din 
România, fostul consul general 
menționa: „Iau cu mine în suflet 
un sentiment extrem de cald pentru 
această parte a Lumii Ruse, care a 
reușit timp de secole să păstreze 
nu doar limba maternă, credința, 
obiceiurile și tradițiile unui mare 
popor, dar și spiritul și caracterul 
său eroic”. 

În luna martie a.c., pe site-ul 
Consulatului General a apărut un 
mesaj din partea noului consul 
general al Rusiei la Constanța, 
Tatiana Grușko: „Stimate 
doamne și domni, cetățeni ruși, 
compatrioți, locuitori ai județelor 
circumsripției consulare și toți cei 
care sunt interesați de Rusia! 

Începând cu luna martie a.c., 
am preluat funcția de consul 
general al Federației Ruse în 
orașul portuar și turistic 
Constanța, pe care l-am îndrăgit 
deja. 

Pe lângă îndeplinirea funcțiilor 
de bază ale Consulatului și în 
cadrul competenței avute, legate 
de apărarea drepturilor și 
intereselor persoanelor fizice și 
juridice ruse în circumscripția 
consulară încredințată mie, 
intenționez să acord o atenție 
deosebită întăririi încrederii între 
popoarele noastre și totodată 
dezvoltării contactelor publice, de 
afaceri și umanitare. 

Consulatul General este 
deschis către un dialog onest și 

constructiv cu toți cei cu adevărat 
interesați de el. Suntem gata să 
susținem inițiative și propuneri 
utile, direcționate spre dezvoltarea 
legăturilor ruso-române 
interregionale”.  

Născută în 1964, noul consul 
general Tatiana Grușko este 
doctorant în științe istorice, 
vorbitor al limbilor engleză și 
franceză, și are rang diplomatic de 
consilier plenipotențiar și 
extraordinar II. A absolvit 
Universitatea de Stat din Kalinin 
(Rusia) în anul 1991, iar Academia 
Diplomatică a Ministerului 
Afacerilor Externe (MAE) al 
Rusiei în anul 1997. 

Potrivit site-ului Consulatului 
General, funcționează în sistemul 
MAE din anul 1983, având o 

experiență de muncă în Aparatul 
Central al MAE URSS/Rusiei și în 
străinătate: 
- în perioada 2006-2009 a fost 
consul general al Rusiei la Sydney 
(Australia); între 2010 și 2011 - 
șefă în cadrul Departamentului 
Colaborării Zonei Asiatice și 
Pacifice al MAE Rusiei; în 
perioada 2011-2014 - șefă în 
cadrul celui de-al Doilea 
Departament al Comunității 
Statelor Independente al MAE 
Rusiei; între 2014 și 2017 - consul 
general al Rusiei la Ruse 
(Bulgaria); iar între 2018 și 2019 - 
șefă în cadrul Departamentului de 
Documentare Istorică al 
Ministerului rus de Externe.  

 
S.M.

LA CONSTANȚALA CONSTANȚA

Consulul general Tatiana Grușko Consulul general Tatiana Grușko   
al Federației Ruse la Constanța.al Federației Ruse la Constanța.

В марте 2020 года была 
назначена Генеральным 
консулом Российской 

Федерации в Констанце Татьяна 
М. Грушко (1964 г.р.). 

На сайте Генконсульства 
была опубликована её 
Биографическая справка: «В 
1991 году окончила 
Калининский Государственный 
университет и в 1997 году - 
Дипломатическую академию 
МИД России. Кандидат 
исторических наук. Владеет 
английским и французским 
языками. Имеет 
дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника 2 класса. 

В системе МИД - с 1983 г. 
Имеет большой опыт работы в 
Центральном аппарате МИД 
СССР/России и за рубежом. В 
2006 - 2009 гг. - Генеральный 
консул России в Сиднее, 

Австралия. В 2010-2011 гг. - 
начальник отдела в ДАТС МИД 
России. С 2011 по 2014 гг. - 
начальник отдела во 2 ДСНГ 
МИД России. В 2014-2017гг. – 
Генеральный консул России в 
Русе, Болгария. В 2018-2019 гг. 
– начальник отдела в ИДД МИД 
России». 

Письмо-обращение нового 
Генерального консула в 
Констанце приводим ниже: 

 
Уважаемые дамы и господа, 

российские граждане, 
соотечественники, жители 

уездов консульского округа 
(КО) и все, кто интересуется 

Россией! 
 

С марта с.г. я приступила 
к исполнению 

обязанностей Генерального 
консула Российской Федерации 
в портовом и курортном городе 

Констанце, который уже 
успела полюбить. 

Помимо выполнения 
основных консульских функций и 
в рамках имеющихся 
полномочий, связанных с 
защитой прав и интересов 
российских физических и 
юридических лиц в вверенном 
мне КО, намерена уделить 
должное внимание укреплению 
доверия между нашими 
народами, а также развитию 
общественных, деловых и 
гуманитарных контактов. 

Генконсульство настроено 
на откровенный и 
конструктивный диалог со 
всеми, кто в нём 
действительно заинтересован. 
Мы готовы поддерживать 
полезные инициативы и 
предложения, направленные на 
развитие российско-румынских 
межрегиональных связей. 

С наилучшими пожеланиями, 
Генеральный консул 

Т.М. Грушко 
(www.constantza.mid.ru) 

Назначен Генеральный консул 
Российской Федерации в Констанце
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În şedinţa plenului din data 

de 2 martie 2020, Senatul 
României a numit, pentru un 

mandat de 4 ani, zece membri 
titulari ai Consiliului Naţional de 
Integritate (CNI), printre care și un 
rus lipovean, profesorul universitar 
doctor Feodor Chirilă.  

Membru fondator al 
Comunității Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR) și membru, în 
prezent, în Consiliul Director al 
acestei organizații etnice, 
profesorul universitar din București 
a fost propunerea Grupului 
minorităţilor naţionale din Camera 
Deputaţilor și a obținut, în plenul 
Senatului, 84 voturi „pentru’’, 2 
„împotrivă’’ şi 5 abţineri. 

Despre această numire în CNI a 
unui membru din conducerea 
CRLR, deputatul Andrian 
Ampleev, reprezentantul CRLR în 
Parlamentul României, care este și 
membru de drept în Consiliul 
Director al Comunității, a 
menționat că „este onorant pentru 
Comunitatea Rușilor Lipoveni din 
România faptul că un reprezentant 
de seamă al acesteia este desemnat 
să ocupe o asemenea funcție într-
un organism reprezentativ! 
Alegerea profesorului Feodor 
Chirilă a avut ca repere conduita 
ireproșabilă și valoroasa activitate 
a acestuia în domeniul 
învățământului universitar și 
preuniversitar din România. 

Potrivit legislației în vigoare, 
printre condiţiile pe care trebuie să 
le îndeplinească un membru al 
Consiliului Naţional de Integritate 
se numără: lipsa colaborării sub 
orice formă cu serviciile de 
informaţii de dinainte sau după 
1989, inexistența incompatibilității 
sau a unui conflict de interese, 
caziere judiciar și fiscal fără 
mențiuni. 

Îi urez succes domnului 
profesor în noua activitate, care, cu 
siguranță, îi va spori prestigiul!”. 

Și pentru că pe 9 martie a.c. 
membrii CNI s-au reunit deja în 
prima lor şedinţă, aflăm de la 
profesorul Feodor Chirilă și 
impresiile despre noile îndatoriri, 
precum și despre importanța 
acestei numiri, care îl onorează, 
fiind practic și o recunoaștere a 
bogatei activități profesionale: „mă 
aflu printre cei 10 membri titulari 
ai CNI grație propunerii dlui 
deputat Andrian Ampleev, pentru 
care îi mulțumesc și pe această 
cale.   

Consiliul Național de 
Integritate, un organism 
reprezentativ aflat sub control 
parlamentar exercitat de Senatul 
României, coordonează activitatea 
Agenției Naționale de Integritate – 
autoritate administrativă autonomă 
cu personalitate juridică, care 
funcționează la nivel național și 
îndeplinește atribuțiile ce îi revin 
potrivit legii. 

CNI se reunește lunar sau ori de 
câte ori este nevoie, și își 
desfășoară activitatea în plen sau 
în comisiile de lucru ale acestuia. 

Pe 9 martie a.c., la sediul 
Senatului, am avut onoarea de a 
conduce această primă întrunire a 
membrilor titulari ai Consiliului, în 
calitate de decan de vârstă. În 
cadrul ședinței a fost ales, prin vot 
secret, președintele Consiliului și a 
fost stabilită ordinea de zi a 
următoarei ședințe a CNI, care va 
avea loc pe data de 6 aprilie a.c., 
la sediul Agenției Naționale de 
Integritate. 

Doresc să transmit mulțumirile 
și întreaga mea gratitudine 
membrilor Grupului parlamentar 
al minorităților naționale din 
Camera Deputaților pentru 
încrederea ce mi-au acordat-o, în 
unanimitate, prin desemnarea 
persoanei mele în acest organism 
plin de răspundere al 
Parlamentului României, și îi 
asigur că voi face totul ca să-i 
reprezint cu cinste”.  

Dintre atribuțiile Consiliului 
Național de Integritate (CNI), 
prevăzute în legislația în vigoare, 
semnalăm: 

● propune Senatului numirea și 
revocarea din funcție a 
președintelui și vicepreședintelui 
Agenției Naționale de Integritate 
(ANI); 

● constată suspendarea din 
funcție a președintelui și 
vicepreședintelui ANI; 

● aprobă prin hotărâre 
regulamentele de organizare și 
funcționare ale Consiliului și 
comisiilor Consiliului, precum și 
norme interne de conduită; 

● aprobă regulamentul de 
desfășurare a concursului sau 
examenului pentru numirea în 
funcție a președintelui și 
vicepreședintelui ANI, precum și 
tematica de concurs și componența 
comisiilor pentru organizarea 
concursului sau examenului, 
elaborarea subiectelor, corectarea 
lucrărilor și soluționarea 
contestațiilor, adoptând hotărâri în 
acest sens; 

● analizează informările și 
rapoartele pe care le prezintă 
președintele ANI referitoare la 
activitatea acesteia, trimestrial sau 
ori de câte ori sunt cerute de 
Consiliu, prin președintele 
acestuia; 

● formulează recomandări 
referitoare la strategia și activitatea 
ANI de evaluare a averilor, a 
conflictelor de interese și a 
incompatibilităților; 

● analizează raportul anual de 
audit prevăzut la art. 33 din Legea 
144 din 21 mai 2007, cu 
modificările și completările 
ulterioare; 

● înaintează Senatului, anual și 
ori de câte ori consideră necesar, un 
raport despre activitatea Agenției. 

Imediat după numirea dlui 
Feodor Chirilă în CNI, 
președintele CRLR, inginerul 
Silviu Feodor, și-a exprimat 
bucuria și a ținut să-l felicite pe 
profesorul univ. dr. și prin 
intermediul „Zorilor”: „Este o mare 
onoare și o mândrie pentru CRLR. 
Iată că, după 30 de ani de la 
înființarea CRLR (iar profesorul 
Chirilă este unul dintre membrii 
fondatori și un participant activ la 
constituirea acesteia), în decursul 
acestor ani, dar și în anii de 

dinainte, prof. univ. dr. Feodor 
Chirilă a demonstrat faptul că 
etnia noastră are un mare potențial 
prin personalitățile sale, oameni 
care s-au format și dezvoltat 
datorită puternicelor valori 
spirituale și culturale ale rușilor 
lipoveni. Prin urmare, 
responsabilitatea profesorului univ. 
dr. Feodor Chirilă în cadrul 
Consiliului Național de Integritate 
este foarte importantă atât pentru 
domnia sa, cât și pentru CRLR.  

Sunt sigur că dl profesor, prin 
înțelepciunea și vasta sa 
experiență, va face față tuturor 
solicitărilor ce implică această 
funcție și va contribui la un nivel 
profesionist în activitatea acestei 
instituții naționale. 

Îi doresc ca Bunul Dumnezeu 
să-i dea o sănătate voinicească, 
mult succes în multiplele sale 
activități și multă putere de 
muncă!”. 

Ne alăturăm cu urările noastre 
și-i transmitem profesorului univ. 
dr. Feodor Chirilă mult succes în 
noua funcție, sănătate de fier, 
putere de a lua decizii corecte și să 
aibă parte de satisfacții 
profesionale! Felicitări! 

 
S.M. 

UN RUS LIPOVEANUN RUS LIPOVEAN, ,   
membru al Consiliuluimembru al Consiliului   
Naţional de IntegritateNaţional de Integritate

București, 26 octombrie 2015. Prof. univ. dr. Feodor Chirilă a fost decorat București, 26 octombrie 2015. Prof. univ. dr. Feodor Chirilă a fost decorat   
cu cu Medalia PușkinMedalia Pușkin , distincție acordată pentru , distincție acordată pentru „marele aport adus consolidării prieteniei și„marele aport adus consolidării prieteniei și   

cooperării cu Federația Rusă și dezvoltarea relațiilor culturale”cooperării cu Federația Rusă și dezvoltarea relațiilor culturale” ..
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Pe 23 februarie 2020, la 
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale din Brăila, a 
avut loc manifestarea culturală „La o 
cafea despre Brăila cu rușii 
lipoveni”, eveniment organizat de 
Consiliul Judeţean Brăila în 
parteneriat cu CRL-Brăila, Atelierul 
de cafea  și Cofetăria „Poem Caffe” 
(condusă de maestrul cofetar Vera 
Maxim). 

Sala Pro Arte a Centrului de 
Creație s-a dovedit aproape 
neîncăpătoare pentru cei mult peste 
100 de invitați, dornici să cunoască 
aspecte ale culturii și specificului 
comunității rușilor lipoveni din țara 
noastră.  

Prezenți la eveniment au fost 
reprezentanți ai conducerii 
Consiliului Județean Brăila, 
Inspectoratului Școlar Județean, ai 
Comunității Centrale din capitală, ai 
Școlii Gimnaziale „A.S. Pușkin” din 
municipiu, dar și numeroși etnici ruși 
lipoveni, prieteni și admiratori ai 
comunității locale. 

Referindu-se la buna relație de 
colaborare dintre autoritățile 
municipale și organizația etnică 
locală a rușilor lipoveni, preşedintele 
Consiliului Judeţean Brăila, 
Francisk Iulian Chiriac, a afirmat 
faptul că tradițiile noastre îi sunt 
cunoscute și dragi, anii copilăriei 
petrecându-și-i în apropierea 
cartierului Pisc: „Comunitatea 
rușilor lipoveni brăileni ne-a fost și 
ne este foarte apropiată. Ușa 
instituției noastre va rămâne mereu 
deschisă pentru reprezentanții 
acesteia și vom răspunde 
întotdeauna pozitiv acțiunilor pe 
care le organizăm în comun. În 
județul Brăila am învățat de sute de 
ani să conviețuim armonios, nu s-au 
înregistrat niciodată conflicte între 
etnii. Asta vom face și în continuare: 
să ne dezvoltăm, să educăm și să 
ducem mai departe tot ce ne-au lăsat 
strămoșii noștri”. 

În alocuțiunea sa din deschiderea 
manifestării, președintele Silviu 
Feodor al Comunității Rușilor 

Lipoveni din România a subliniat 
importanța Concursului școlar 
național „Istoria și tradițiile rușilor 
lipoveni”, proaspăt încheiat la Brăila 
și organizat de către CRLR și 
Ministerul Educației și Cercetării 
prin Inspectoratul Școlar Județean 
Brăila, fiind un proiect educațional 
inițiat de redacția „Zorile”: „Scopul 
ediției din acest an a fost acela de a 
reînvia tradițiile de nuntă ale rușilor 
lipoveni cu a lor componentă 
principală – cea religioasă, având în 
centru Taina Sfintei Cununii. Stilul 
de viață al strămoșilor noștri a fost 
unul deosebit de sănătos, 
rugăciunea, dialogul cu Dumnezeu, 
plasându-se pe primul loc, iar 
credința fiind fundamentul existenței 
noastre. În esență, a fi rus lipovean, 
a fi starover este o trăire”. 

Despre comunitatea locală a 
rușilor lipoveni și municipiul Brăila, 
președintele CRLR a adăugat faptul 
că „acestea ocupă un loc important 
chiar și la nivel internațional, 
întrucât aici se află centrul spiritual 
al credincioșilor ortodocși de rit 
vechi de Fântâna Albă. CRLR a 
desfășurat de-a lungul vremii, la 
Brăila, evenimente deosebite, 
dedicate valorilor noastre culturale 
și spirituale: olimpiade de limba 
rusă maternă, conferințe științifice, 
festivaluri cu diferite tematici”. 

Președintele Silviu Feodor și-a 
exprimat recunoștința față de 
președintele Consiliului Județean 
Brăila, Francisk Iulian Chiriac, 
pentru „inițiativa genială și 
implicarea în organizarea acestui 
eveniment, pentru că ați îmbinat 
armonios elemente de istorie, de 
tradiție veche și trăire 
contemporană, specifică rușilor 
lipoveni. Comunitatea noastră este 
una deschisă, care privește cu 
încredere progresul, și care dorește, 
totodată, să întărească legătura cu 
tradițiile străvechi și credința 
ortodoxă de rit vechi. Religia este 
cea care a contribuit la formarea 
culturii noastre și contribuie în 
continuare la dezvoltarea ei”. 

În semn de apreciere pentru 

sprijinul acordat de-a lungul vremii 
reprezentanților comunității locale, 
dl Silviu Feodor i-a oferit 
președintelui Francisk Iulian 
Chiriac al Consiliului Județean 
Brăila și dnei Camelia Hristian, șef 
Serviciu Relaţii Publice din cadrul 
Centrului Diversității Culturale al 
Muzeului ,,Carol I” din Brăila, câte 
un rând de cărți despre istoria, 
tradițiile și spiritualitatea rușilor 
lipoveni. 

În cadrul manifestării cultural-
artistice „La o cafea despre Brăila cu 
rușii lipoveni” au fost prezentate 
publicului brăilean o serie de 
prelegeri și alocuțiuni, având ca 
principală temă de dezbatere valorile 
identitare, tradiționale, personalitățile 
și tinerele talente din rândul rușilor 
lipoveni din municipiu. Printre 
acestea amintim alocuțiunea „Rolul 
și locul Școlii «Aleksandr» 
Sergheevici Pușkin din Brăila în 
peisajul învățământului brăilean”, 
rostită de prof. Maria Ștefan din 
perspectiva cadrului didactic cu o 
experiență de mai bine de 30 de ani 

în domeniul învățământului 
preuniversitar. Profesor de limba 
rusă maternă, dar și de limba și 
literatura română, prof. Maria 
Ștefan consideră că: „indiferent ce 
materie predai într-o școală unde 
majoritatea elevilor sunt de-ai 
noștri, ruși lipoveni, va trebui s-o 
faci în primul rând cu foarte multă 
dăruire, responsabilitate și cu 
nădejdea că, la un moment dat, 
eforturile tale vor fi fructificate, în 
așa fel încât să avem o viitoare 
generație cu care să ne mândrim”. 

În luarea sa de cuvânt, prof. 
Maria Ștefan s-a referit, printre 
altele, la munca de pionierat 
desfășurată alături de prof. 
Matroana Ichim, inspectorul Ivli 
Iacob, prof. Borisov Larion și prof. 
Mihai Chirsanov - actualul director 
al instituției de învățământ, pentru a 
pune bazele predării limbii ruse 
materne în școală. „Nu aveam 
programă, nu aveam manuale. Nu a 
fost ușor. Cu toate acestea, am 
participat de-a lungul vremii la 
olimpiade internaționale, avem copii 

cu multe premii, copii care s-au 
realizat profesional datorită limbii 
materne. Nu voi înceta niciodată să 
spun că un om se poate realiza doar 
valorizând și valorificând tot ceea ce 
știe de acasă, ce învață la școală, și 
să-și construiască în felul acesta un 
destin. Iar profesorii construiesc 
destine, uneori chiar schimbă 
destine.” 

„Proiecte finanţate şi evenimente 
culturale organizate de Muzeul 
Brăilei „Carol I” – Centrul 
Diversităţii Culturale în colaborare 
cu Comunitatea ruşilor lipoveni din 
Brăila” a fost tema prelegerii 
susţinute de Camelia Hristian, şef 
Serviciu Relaţii Publice al Centrului. 
Printre proiectele prezentate de 
domnia sa s-au regăsit: 

● Expoziţia temporară de artă 
plastică, cu lucrări semnate de Paul 
Petrov, Ana Sisoi și Cristian Urse, 
precum și obiecte, cărţi şi periodice 
din colecţiile Comunităţii ruşilor 
lipoveni din Brăila şi ale Centrului 
Diversităţii Culturale (13 august - 24 
septembrie 2017);  

● Expoziţia temporară „Poveşti 
în jurul samovarului”, în cadrul 
căreia publicul a putut admira 
samovare din secolele XIX – XX, 
aparținând colecţiei lui George-
Gabriel Chendea (Piatra 
Neamţ), provenind din ateliere 
celebre, precum: Batașev, Voronțov, 
Șemarin, Vanukin, Gutkovoi ș.a. din 
Rusia țaristă, dar și baticuri cu 
broderie manuală, accesorii din 
colecţia CRL-Brăila și lucrări ale 
pictorului Paul Petrov (11 august 
2018 - octombrie 2018);   

● Expoziţia temporară „Strălucire 
şi culoare”, în cadrul căreia au fost 
expuse lucrări semnate de Filip 
Timofei din Sarichioi, jud. Tulcea, 
kokoșnikuri şi obiecte de port 
tradițional, specifice ruşilor lipoveni, 
realizate manual de Valentina 
Koker, meşter popular din Jurilovca, 
jud. Tulcea, obiecte de cult din 
colecţia CRL-Brăila şi a familiei 
Smaznov (29 septembrie - 
octombrie 2019). 

În completarea 
informației prezentate de F

„La o cafea despre Brăila„La o cafea despre Brăila  
cu rușii lipoveni”cu rușii lipoveni”
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Camelia Hristian, prof. Ana Oprea 
din Brăila, membru al comitetului de 
conducere al CRL-Brăila, a afirmat 
că: „pe parcursul celor 10 ani de 
activitate a Centrului, comunitatea 
locală s-a implicat în proiecte și 
parteneriate cu impact major asupra 
locuitorilor Brăilei și nu numai, 
contribuind la promovarea valorilor 
istorice, dar și a celor actuale ale 
rușilor lipoveni din Brăila. Camelia 
Hristian a reușit de fiecare dată să 
pună în valoare comori ale etniei 
noastre și ale culturii ruse, printr-o 
documentare temeinică și 
argumentare de excepție, dar și prin 
alegerea minuțioasă a materialelor 
prezentate.  

La ceas aniversar, cu ocazia 
împlinirii a unui deceniu de 
activitate, CRL-Brăila urează 
Centrului Diversității Culturale și 
Muzeului ,,Carol I” al Brăilei succes 
în activitățile desfășurate, multă 
sănătate și realizări frumoase 
colaboratorilor și conducerii 
acestuia, în mod special prof. univ. 
dr. Ionel Cândea, managerul 
Muzeului Brăilei ,,Carol I” și 
Cameliei Hristian!”. 

 POVESTEA SOFIEI 

Mai multe alocuțiuni, având 
ca temă generală 

„Personalitățile Comunității rușilor 
lipoveni din Brăila și tineri 
talentați”, au prezentat auditoriului 
activitatea artiștilor plastici Pavel 
Petrov și Mircea Iulian, a lui 
Nichita Șergan, antrenor al lotului 
olimpic de canotaj și fost director al 
Federației de Canoe a Mexicului, 
precum și a pianiștilor Robert Pavel 
și Alexandra Sofia Bordea, aceasta 
din urmă, elevă în clasa a X-a la 
Liceul de Arte ,,Hariclea Darclee” 
din Brăila, susținând și un recital de 
pian. 

Povestea Sofiei începe încă de la 
vârsta de 4 ani, când a primit în dar o 
orgă minusculă. ,,Pare de necrezut, 
spune ea, dar acea zi, în care am 
găsit clapele pentru prima oară, a 
rămas întipărită în mintea mea”. 

Prof. Ana Oprea din Brăila 
povestește că: „părinții Sofiei, 

observând inclinația copilului spre 
muzică, au înscris-o la o școală de 
muzică în Italia, unde trăiau și 
munceau la acea vreme. În prezent, 
familia este despărțită: tatăl a rămas 
să lucreze în Italia, pentru a întreține 
familia, iar mama și fiica locuiesc în 
România, pentru ca Sofia să poată 
studia pianul. Se întâlnesc doar în 
vacanțele de vară. Încă de la vârsta 
de 6 ani, de când s-a întors acasă, 
Sofia a studiat mai întâi la Școala 
Populară de Arte „Vespasian 
Lungu” din Brăila, cu dna prof. 
Raluca Ciucă, pentru ca mai apoi să 
învețe la Liceul de Arte ,,Hariclea 
Darclee” cu același profesor”. 

,,În fiecare zi trăiesc cu 
convingerea că drumul pe care am 
pornit este fix ceea ce îmi doresc – ni 
s-a destăinuit Sofia. Știu că este un 
drum greu, cu multă muncă, dar, 
când faci ceea ce îți place, totul 
devine mai ușor. Îmi doresc mult să 
pot ajunge cât mai departe! Sunt ore 
și ore de studiu, un program riguros 
pentru a putea obține rezultate bune 
și la școală. Îmi doresc să pătrund și 
mai mult în tainele pianului, să 
produc sunete cu adevărat magice, 
care să bucure sufletul oamenilor, să 
mă perfecționez zilnic, să pot intra la 
Conservator și să continui cu succes 
această activitate atât de frumoasă. 
O dorință mare ar fi aceea de a 
cânta cu o orchestră și sper ca 
aceasta să se împlinească cât de 
curând! Întotdeauna voi fi 
recunoscătoare profesorilor mei, 
celor care m-au inițiat în tainele 
pianului, care m-au ajutat să mă 
perfecționez, pentru răbdarea, 
încurajările și susținerea venite din 
partea lor. Voi fi veșnic 
recunoscătoare părinților mei pentru 
sacrificiile, ajutorul și sprijinul lor.” 

„De-a lungul anilor Sofia a 
participat la concursuri, olimpiade și 
activități școlare obținând multe 
premii, niciodată nu s-a întors fără 
lauri în bagaje” – spune prof. Ana 
Oprea.  

Redăm, mai jos, o parte din 
premiile obținute de pianista 
Alexandra Sofia Bordea din Brăila 
la competițiile naționale: Premiu l 
(la Concursul de Interpretare 
Instrumentală ,,Ionel Perlea”, 
Slobozia; Concursul Național de 
Pian ,,Virtuozii”, Brăila; Concursul 
de Interpretare Instrumentală 
,,Noelia Prisecaru”, Focșani); 
Premiul II (Concursul Național de 
Interpretare ,,Miniatura 
Românească”; Concursul de 
Interpretare Instrumentală 
,,Margareta Sterian”, Buzău; 
Concursul de Interpretare 
Instrumentală ,,Ionel Perlea”, 
Slobozia; Concursul Național de 
Pian ,,Virtuozii” - Brăila; Concursul 
Național de Interpretare ,,Iannis 
Xenakis”, Brăila;   Concursul de 
Interpretare Instrumentală ,,Noelia 

Prisecaru”, Focșani); Premiul III 
Concursul Național de Interpretare 
,,W.A. Mozart” și constelația 
clasicismului muzical, Târgoviște; 
Olimpiada Națională de Interpretare 
Instrumentală clasele III-VIII, etapa 
zonală Constanța-Brăila), precum și 
multe mențiuni și premii speciale. 

Sofia Alexandra Bordea ne-a 
declarat că „oriunde merg, sunt 
mândră de țara mea, de liceul meu, 
de rădăcinile mele rusești și mă 
bucur că pot promova astfel 
comunitatea din care fac parte. 
Rădăcinile noastre, ale rusilor 
lipoveni, sunt puternice și provin 
dintr-un popor care a dat lumii genii 
ale muzicii clasice. De aceea poate 
iubesc atât de mult creațiile marilor 
compozitori Ceaikovski, 
Rahmaninov, Enescu, Chopin sau 
Liszt. Dintre marii pianiști ai zilelor 
noastre îi admir pe rusul Evgheni 
Kissin, Katia Buniatishvili din 
Georgia, dar și pe imensa pianistă 
argentiniană Martha Argerich”. 

Prof. Ana Oprea spune că: 
„Sofia Alexandra Bordea este o 
prezență activă la evenimentele 
organizate de Comunitatea rușilor 
lipoveni din Brăila și înnobilează cu 
acordurile muzicii clasice 
evenimentele la care participăm. 
Astfel, Sofia a fost prezentă la 
deschiderea Olimpiadei naționale de 
limba rusă, la Noaptea Muzeelor, la 
Conferința Națională a profesorilor 
de limba rusă maternă de anul 
trecut, dar și la alte evenimente ale 
comunițății brăilene, fiind pregătită 
de fiecare dată de prof. coordonator 
Raluca Ciucă”. 

 DANS SPORTIV 
„Copiii noștri sunt mândria 

noastră, ridicând prestigiul CRLR”, 
spune prof. Ana Oprea, referindu-se 
și la o altă tânără și talentată 
reprezentantă a comunității rușilor 
lipoveni. Numele ei este Anastasia 
Stănciulescu și este elevă în clasa a 
VII-a la Liceul de Arte ,,Haricleea 
Darclee” din Brăila. „Anastasia 
practică dansul sportiv încă de la 
vârsta de 5 ani, iar de-a lungul 
timpului a participat la foarte multe 
competiții, de unde s-a întors mereu 
victorioasă. Promisiunea făcută sie 
însăși că va deveni tot mai bună o 
ajută să se perfecționeze și să ajungă 
la cele mai înalte standarde ale 
performanțelor cerute de dansul 
sportiv. Cele mai prestigioase 
competiții la care a participat au fost 
Cupa României și Cupa Brașovului, 
situându-se în ambele cazuri pe 
primul loc. De trei luni activează la 
secțiunea „dans în cuplu”, alături de 
talentatul  Luca Măndiță, elev în 
clasa a IX-a la Liceul ,,G. Munteanu 
Murgoci” din Brăila. Ambițiile 
Anastasiei sunt mărețe, aceasta 
visând să studieze dreptul la Iași, iar 
în paralel să conducă o școală 

proprie de dans sportiv.  
Toate aceste performanțe nu ar fi 

fost posibile fără sprijinul moral și 
financiar al părinților, fără 
susținerea lor printr-o educație 
aleasă și sănătoasă, dar și al bunicii, 
liant de trasmitere a tradițiilor 
rușilor lipoveni. Legătura cu 
rădăcinile rusești este menținută prin 
activități în cadrul CRL-Brăila, 
Anastasia oferind din talentul său și 
înfrumusețând multe evenimente în 
care comunitatea este implicată”. 

 
EVENIMENT  

CULTURAL-ARTISTIC 
 

Programul artistic al 
manifestării a fost susținut de 

grupul de dans „Dunaiskie rozî” al 
CRL-Brăila, ansamblul folcloric 
„Verba” al CRL-Carcaliu, jud. 
Tulcea, care a prezentat o serie de 
cântece și obiceiuri folclorice 
specifice Săptămânei Brânzei 
(Maslenița) la rușii lipoveni din 
Dobrogea, de grupul de elevi de la 
Școala Gimnazială „A.S. Pușkin” din 
Brăila, care au prezentat o scenetă 
despre vechile obiceiuri de nuntă, dar 
și de ansamblul folcloric local „Tihii 
Dunai”, coordonat de prof. Maria 
Milea, președintele comunității 
locale, care a lansat cu această ocazie 
încă un CD cu melodii tradiționale 
rusești în interpretarea membrilor 
ansamblului. 

Pe tot parcursul desfășurării 
evenimentului cultural-artistic, cei 
prezenți au putut admira în Sala 
Violin D Ingres a Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii expoziția de artă plastică și 
fotografie, semnată de tinerii Paul 
Petrov și Mircea Iulian din Brăila. 

Seria de prezentări și momente 
artistice s-a încheiat cu un haravod 
(horă), obicei specific Săptămânei 
Albe (Maslenița), prezentat în fața 
Centrului Cultural al CRL-Brăila de 
către membrii ansamblurilor 
folclorice „Verba” din Carcaliu, 
„Tihii Dunai” și „Dunaiskie rozî” din 
Brăila, dar și de numeroșii oaspeți 
prezenți la eveniment. 

A consemnat, 
Alexandra DUMITRICĂ 
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În perioada de risc 
epidemiologic mondial și 
având în vedere starea de 

urgență decretată în România 
(începând cu data de 16 martie 
2020) ca urmare a crizei infecției 
cu Covid-19, s-a luat hotărârea, la 
nivelul CRLR, ca ședința ordinară 
pe luna martie a.c. a membrilor 
Consiliului Director (CD) al 
Comunității Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR) să se desfășoare 
online pentru a evita deplasarea 
consilierilor din mai multe județe 
spre București.  

Astfel, pe 21 martie a.c., 
președintele Silviu Feodor a 
moderat de la sediul central al 
CRLR toate discuțiile online, 
fiecare membru al CD intrând în 
posesia documentelor pentru 
dezbateri tot prin internet și având 
la dispoziție timp regulamentar 
pentru analizarea acestora. 

Discuțiile au vizat prezentarea, 
analiza și fundamentarea 
capitolelor de cheltuieli din cadrul 
bugetului CRLR pentru anul 2020; 
analizarea și aprobarea situațiilor 
financiare pentru anul 2019 
(situații care urmează să fie 
publicate în Monitorul Oficial al 
României); validarea noilor 
comitete locale de conducere; 

analizarea și aprobarea statului de 
funcții și a organigramei CRLR 
pentru anul 2020; analizarea și 
aprobarea Regulamentului de 
ordine interioară al CRLR, 
actualizat; alte diverse solicitări din 
partea comunităților locale ale 
rușilor lipoveni. De asemenea, au 
fost aprobate acțiunile culturale 
propuse pentru anul în curs, planul 
de investiții și de editare carte. 
Lista privind aparițiile editoriale 
rămâne deschisă în funcție de 
solicitările care vor sosi de la autori 
după finalizarea lucrărilor de 
interes pentru CRLR. 

În urma consultărilor membrilor 
CD de la şedinţa din data de 21 
martie a.c., votul s-a dat tot prin 
internet, fiind în direct toți cei zece 
membri ai Consiliului Director, în 
aceste condiții speciale cauzate de 
epidemia de coronavirus. 
Consultările preşedintelui Silviu 
Feodor s-au făcut online, 
consemnându-se, iar ca lucrurile să 
fie statutare, procesul-verbal al 
ședinței se va semna de către 
fiecare membru al CD la o ședință 
viitoare, după consultarea acestuia 
la fața locului.  

Și CRLR a luat hotărâri în 
această criză cauzată de COVID-19 
cu privire la unele măsuri de 
limitare a riscului de infecție cu 
coronavirus în vederea prevenției, a 

gestionării dinamicii epidemiei și a 
respectării recomandărilor din 
partea autorităților statului. Prin 
urmare, a anulat manifestarea 
amplă ce urma să aibă loc în 
Parlamentul României cu ocazia 
marcării a 30 de ani de la 
înființarea CRLR. De asemenea, au 
fost amânate pentru date care vor fi 
anunțate ulterior evenimentele care 
urmau să se desfășoare în lunile 
aprilie și mai a.c. 

 
VALIDAREA NOILOR 

COMITETE DE CONDUCERE 
 

Pentru că au avut loc mai 
multe adunări generale în 

comunitățile locale ale rușilor 
lipoveni, membrii CD au analizat 
desfășurarea acestora și au validat 
componența următoarelor comitete 
de conducere: 

● La 2 Mai, jud. Constanța: 
președinte – Liliana Fevronia 
Enacache; vicepreședinte – Nina 
Barbu; secretar – Ana Ivan; 
membri: Liliana Ivan, Terente 
Grigori. Adunarea Generală de la 
2 Mai a avut loc pe 19 ianuarie 
2020, la Grădinița din localitate, în 
prezența președintelui CRLR, 
membru în CD, Silviu Feodor și a 
directorului general Valentin Alin 
Stalenoi; 

● La Târgu Frumos, județul 
Iași: președinte – Nicola Feodot; 
vicepreședinte - Mihaela Maria 
Vavilov; secretar – Eusehnie 
Feodorov: membri: Moroi 
Timofti, Anca Balanov, Andrei 
Dumitriu, Cristina Pricop. 
Adunarea Generală de la Târgu 
Frumos a avut loc pe 16 februarie 
2020, la Centrul Cultural al 
comunității locale, în prezența 
membrului CD al CRLR, Filip 
Niculaev – președintele CRL-
Climăuți; 

● La Năvodari, jud. 
Constanța: președinte – Rafael 
Nichita; vicepreședinte – Axinia 
Vavilov; secretar – Nadia Vavilov; 

membri: Alina Nichei și Ivan 
Ciotic; Adunarea Generală de la 
Năvodari a avut loc pe 1 martie 
2020, la Centrul Cultural al 
comunității locale, în prezența 
președintelui CRLR, membru în 
CD, Silviu Feodor; 

● La Climăuți, județul 
Suceava: președinte – Filip 
Niculaev; vicepreședinte – Csenia 
Savin; secretar – Iustina 
Mihailov; membri: Elena 
Panfilov, Varvara Fanasov. 
Adunarea Generală de la Climăuți 
s-a desfășurat pe 9 martie 2020, la 
Centrul Cultural al comunității 
locale, în prezența membrului CD 
al CRLR, Palaghia Radion – 
președintele CRL-Fălticeni. 

Conform Statutului, 
„președintele Comunității locale 
este ales de către Adunarea 
Generală a Comunității locale 
dintre membri activi, cu vot secret 
sau deschis, pentru o perioadă de 
patru ani. La Adunările Generale 
ordinare și la cele extraordinare ale 
Comunității locale participă în mod 
obligatoriu, fără drept de vot, un 
membru al Consiliului Director, în 
caz contrar, Adunarea Generală 
fiind declarată nestatutară. La 
aceste adunări, se aleg pentru un 
mandat de patru ani, prin vot secret 
sau deschis, Comitetul local, în 
componența căruia intră: 
președintele, vicepreședintele, 
secretarul și ceilalți membri în 
număr de 3 – 9 persoane. Preluarea 
conducerii Comunității locale de 
către conducerea nou aleasă se face 
după validarea alegerilor de către 
Consiliul Director al CRLR – 
organul ierarhic superior. Până la 
validarea noii conduceri, activitatea 
va fi coordonată de vechea 
conducere care va preda cu proves-
verbal, în mod obligatoriu, noii 
conduceri, toată arhiva Comunității 
locale, baza ei de date, 
ștampila, evidența ei 
financiar-contabilă etc”. 

Urăm mult succes noilor echipe 

PRIMA ȘEDINȚĂ ONLINE A MEMBRILORPRIMA ȘEDINȚĂ ONLINE A MEMBRILOR  
CONSILIULUI DIRECTOR AL CRLRCONSILIULUI DIRECTOR AL CRLR

F

... la Târgu Frumos,... la Târgu Frumos,   
jud. Iașijud. Iași

... la Năvodari,... la Năvodari,   
jud. Constanțajud. Constanța

Noi comitete deNoi comitete de  
conducere...conducere...

... la Climăuți, ... la Climăuți,   
jud. Suceavajud. Suceava
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de conducere și să desfășoare pe 
plan local evenimente cât mai 
atractive pentru membrii 
comunităților, în conformitate cu 
prevederile Statutului CRLR! 

 
PENTRU  

„A NE ÎNTĂRI ÎN CREDINȚĂ” 
 

Traversăm această criză 
globală cu încrederea că o 

vom depăși cu bine împreună. 
Încercăm să ne adaptăm cât putem 
de repede la toate schimbările 
privind interacțiunea și modul în 
care lucrăm la distanță, cu ajutorul 
computerelor și al telefoanelor 
mobile, și acceptăm izolarea 
socială pentru binele nostru al 
tuturor. Cu credință, dar și cu 
speranța de a ieși cât mai repede 
din această situație grea, nădăjduim 
că de Învierea Domnului, de marea 
sărbătoare a creștinătății și a 
renașterii, să revenim la 
normalitate.  

Multă sănătate vă urez, dragi 
cititori ai publicației „Zorile” și 
închei materialul de față cu 
îndemnul la calm și 
responsabilitate din partea 
președintelui CRLR, ing. Silviu 
Feodor, în aceste momente grele 
prin care trece omenirea, de 
izolare, dar și solidaritate, când ne 
adaptăm din mers la o situație care 
pare că se va prelungi și nu avem 
decât o soluție - să respectăm cu 
strictețe recomandările 
autorităților: 

„Dragi etnici! 
Traversăm împreună o perioadă 

foarte grea din viața noastră, dar 

nu trebuie să deznădăjduim. Avem 
o mare forță, care este credința 
noastră mântuitoare, moștenită de 
la înaintașii noștri. În duminica a 
treia din Sfântul și Marele Post 
sărbătorim Sfânta Cruce. Așa cum 
Pomul Vieții a fost sădit de 
Dumnezeu în mijlocul Raiului, așa 
și Sfânta Cruce este înălțată în 
mijlocul postului, pentru a ne întări 
speranța, pentru a ne întări în 
credință. Sfânta cinstită și de viață 
făcătoare Cruce este pentru noi 
simbolul credinței noastre, dar și 
semnul cu ajutorul căruia am 
supraviețuit. Se spune în canonul 
Sfintei Cruci că este ,,slava 
îngerilor, întărirea credincioșilor, 
otrava diavolilor”. 

Așa cum am supraviețuit cu 
ajutorul Sfintei, cinstitei și de viață 
făcătoare Cruci atâtea secole, așa 
putem să supraviețuim și acum în 
această perioadă dificilă, 
amenințătoare la adresa vieților 
noastre. Să ne rugăm Domnului 
Dumnezeului și Mântuitorului 
nostru Isus Hristos, să cinstim 
Sfânta Sa Cruce, pentru a ne da 
ajutorul Duhului Său Sfânt – izvor 
al înțelepciunii și de a ne feri și 
tămădui de orice boală. 

Să avem multă grijă și multă 
înțelepciune! 

Viața noastră este cel mai mare 
dar pe care l-am primit de la 
Dumnezeu! Haideți să-l prețuim 
prin grija față de noi și față de cei 
din jur. 

Pe fondul măsurilor de 
prevenire a răspândirii și 
combaterii coronavirusului, să 
respectăm toate indicațiile 
autorităților, stând pe cât posibil 
acasă în această perioadă. Cea 
mai bună, cea mai eficientă 
protecție a noastră este să 
rămânem cât mai mult acasă, cu 
familiile noastre. 

În zilele acestea vedem în jur 
foarte multă suferință, însă, ce nu 
putem vedea cu ochii noștri 
trupești, sunt îngerii păzitori care 
ne păzesc pe calea vieții noastre, 
iar acum vor să ne păzească și să 
ne apere în casele noastre. 

Din păcate, sunt multe 
contaminări și din ce în ce mai 
mulți oameni care se îmbolnăvesc 
cu acest virus ucigaș. Să ne rugăm 
pentru ei în casele noastre, alături 
de familiile noastre. 

Să ne rugăm pentru doctorii, 
asistentele, întreg personalul 
medical și pentru toți cei implicați 
acum în salvarea de vieți omenești, 
în prevenirea răspândirii și 
combaterea COVID-19. 

Sunt mulți etnici ruși lipoveni, 
cetățeni români, rudele noastre, 
pentru care ne rugăm, sunt cei care 
locuiesc în Italia, Spania, Franța, 
Marea Britanie, Germania, în alte 
state ale Uniunii Europene, precum 
și în România. Pentru toți cei care 
se întorc în țară, acasă, este extrem 
de important să respecte cu 

strictețe măsurile impuse de 
autoritățile române. 

Doresc să mulțumesc și să 
felicit etnicii noștri ruși lipoveni 
care, în aceste grele și încercate 
zile, alocă resurse materiale 
substanțiale, oferind ajutor 
spitalelor. Спаси Христос! 

De asemenea, mulțumesc și 
felicit pe toți medicii, absolvenții, 
studenții, rezidenții la medicină și 
toate cadrele medicale, etnici ruși 
lipoveni (și sunt foarte mulți), care 
sunt implicați prin neobosita lor 
activitate în îngrijirea bolnavilor. 
Спаси Христос всем! 

Suntem vii și, dacă respectăm 
indicațiile autorităților, vom 

rămâne și sănătoși! 
Doresc să închei cu citatul din 

Canonul Sfintei cinstite și de viață 
făcătoare Cruci din Slujba Utreniei 
la Duminica a treia a Sfântului și 
Marelui Post: «Крест Твой 
Господи освятися, тем бо 
бывают исцеления болящим во 
гресех, тем Ти припадаем, 
помилуй нас.» („Crucea Ta, 
Doamne, s-a sfințit, căci cu dânsa 
se fac tămăduirile, celor bolnavi 
întru păcate, printrânsa cădem 
înaintea Ta, miluiește-ne pre noi!” 
- traducere, v. „Triod românesc”, 
ediția 1946). 

Multă sănătate tuturor! Așa să 
ne ajute Dumnezeu!”. 

PREACUCERNICULUI CLER 
ŞI PREAIUBIŢILOR 

CREDINCIOŞI AI BISERICII 
ORDODOXE DE RIT VECHI 
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA 

HRISTOS - DOMNUL 
NOSTRU, IAR DE LA NOI 

PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI!  
„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea,  
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 

ca oricine crede în  
El să nu piară, ci să aibă viaţa 

veşnică” Ioan 3:16. 
 

Înalt Preasfinţiile şi Preasfinţiile 
Voastre,  Preacuvioşi şi 
Preacucernici Părinţi,  

Iubiţi credincioşi, dragi copii! 
 

Plecând de la versetul 16 din 
Evanghelia Sfântului Ioan, cei 
credincioşi să nu deznădăjduiască 
în aceste vremuri de mare 
încercare, vremuri în care nu doar 
trupurile ne sunt încercate de boli, 
ci şi credinţa noastră, iar 
mărturisirea credinţei este pusă la 
mare încercare.  

Rugaţi-vă neîncetat cu sufletul 
şi rostiţi rugăciunea inimii 
«Doamne Isuse Hristoase, Fiul 
Lui Dumnezeu, Miluieşte-ne pe 
noi!». Este important să ne rugăm 
neîncetat pentru a ţine departe de 
noi necazurile şi bolile.  

Cu mintea şi cu duhul ne putem 
ruga în orice vreme şi în orice loc.  

Dragii mei, în aceste momente 
nemaiîntâlnite gândurile mele se 
îndreaptă către cei vârstnici şi 
nevoiaşi, către cei aflaţi în 
dificultate. Ajutaţi-vă între voi, 
sprijiniţi-vă, căci Dumnezeu 
iubeşte milostenia şi 
binecuvântează pe cel ce este 
milostiv. Rugăciunile mele se vor 
înălţa pentru a-L ruga pe 
Dumnezeu să ne ajute să trecem 
peste acest moment greu. Noi, cei 
sănătoşi, să nu-i uităm pe oamenii 
care suferă! Oamenii aceştia să nu 
lipsească din rugăciunile noastre şi 
din grija noastră, să-L rugăm pe 
Dumnezeu să le trimită răbdare, 
alinare, vindecare. Trebuie să ne 
familiarizăm cu durerea fraţilor 
noştri! Dacă nu facem astfel, nu 

avem iubire! Dacă-i uităm, ne 
găsim în afara iubirii lui 
Dumnezeu, Care îi încearcă pentru 
a-i aduce în Împărăţia Lui, iar noi 
trebuie să-i ajutăm.  

Îndemn slujitorii altarelor şi 
poporul credincios să manifeste 
înţelegere, răbdare, solidaritate şi 
sprijin pentru aproapele în această 
vreme de încercare, care ne stă 
înainte. Să intensificăm postul şi 
rugăciunile noastre către 
Preamilostivul Domnul nostru Isus 
Hristos, Vindecătorul sufletelor şi 
trupurilor noastre, ca să ne 
dăruiască întărire şi ajutor spre a 
trece cu bine peste această 
perioadă.  

Aşa să ne ajute Dumnezeu!  
Cu smerenie şi dragoste, al 

vostru rugător către Domnul, 
Din Mila lui Dumnezeu, 
Întâistătătorul Bisericii 

Ortodoxe de Rit Vechi 

ÎPS Leontie, 
Arhiepiscop al Fântânii Albe şi al 

Bucureştilor şi 
MITROPOLIT 

al tuturor creştinilor ortodocşi de rit 
vechi de pretutindeni 

 
(Fragment din Cuvântul 

adresat ortodocșilor de rit vechi de 
către ÎPS Leontie, pe 24 martie 

2020, de speranță, alinare și întărire 
sufletească, în contextul pandemiei 

de Covid-19)
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Alexandr VARONA 
 

Lucrarea „Staroverii. 
Pagini de istorie și 
spiritualitate” continuă 

discuţia începută în „Tragedia 
schismei ruse. Reforma 
patriarhului Nikon şi 
începuturile staroverilor” şi are 
în vedere evoluţia istorică a 
comunităţilor religioase ruseşti, 
desprinse din Biserica Ortodoxă 
Rusă în urma reformei de cult a 
patriarhului Nikon. Alegerea 
acestei teme este motivată şi de 
faptul că ideologia mişcării 
adepților ritului vechi şi 
problemele religioase și social-
politice pe care aceasta le-a ridicat 
în decursul timpului reprezintă şi 
astăzi un subiect atractiv pentru 
discuţii între istorici, teologi, 
literaţi sau folclorişti, şi în acelaşi 
timp destul de puţin cunoscut.  

Tocmai de aceea, persistă, 
chiar şi în Rusia încă, o serie de 
stereotipuri cu privire la ritul 
vechi ce nu au nimic în comun cu 
rezultatele cercetărilor ştiinţifice 
în domeniu. Poate şi pentru că 
lucrările dedicate problematicii 
ideologice şi social-politice a 
mişcării ritului vechi sunt în 
general puţine şi datează de la 
începutul secolului trecut.  

În ultimul timp au început să 
apară o serie de articole şi studii 
dedicate rolului cultural al 
staroverilor în Rusia, însă 
problemele de ideologie sau cele 
social-politice sunt în general 
evitate, întrucât specialiştii nu 
doresc să stârnească polemici şi 
„pasiuni” mai ales dacă opiniile 
lor sunt utilizate de reprezentanţii 
diverselor curente social-politice 
sau religioase din Rusia de astăzi.  

De asemenea, este puțin 
cunoscută specialiștilor, dar și 
publicului de la noi din țară, 
problematica privitoare la 
formarea și evoluția principalelor 
confesiuni ale mișcării 

staroverilor, popovții și 
bezpopovții, structura socială a 
acestora, direcțiile migrației 
diverselor grupuri de adepți ai 
ritului vechi, dar și cea privind 
evoluția politicii oficiale a statului 
și a Bisericii dominante din Rusia 
față de aceștia, ca și apariția și 
consolidarea comunităților de 
staroveri din spațiul cultural și 
istoric ce a definit construcția 
modernă a națiunii și statului 
român, cunoscuți în acest spațiu 
sub denumirea de lipoveni sau 
ruși lipoveni. 

De aceea, era necesară o 
lucrare care să evidenţieze factorii 
ce au dus la consolidarea 
ideologică a ritului vechi şi la 
constituirea de grupări 
independente ce se revendicau de 
la apărătorii tradiţiei liturgice ruse 
prenikoniene, precum și migrația 
și stabilirea acestora în regiunile 
ce alcătuiesc România modernă. 

 
Scurtă prezentare a temei 
 

Din punct de vedere 
cronologic, lucrarea de 

față priveşte, în prima parte, 
perioada cuprinsă între 1667 (anul 
în care schisma rusă se 
oficializează graţie hotărârilor 
Marelui Sinod Ortodox de la 
Moscova) şi 1800, când împăratul 
Pavel I (1796-1801) oficializează 
Unirea în credință - Edinoverie, 
moment semnificativ pentru 
evoluţia ulterioară a mişcării 
adepților ritului vechi. A doua 
parte a acesteia privește mai întâi 
evoluția politicii statului și a 
Bisericii Ortodoxe oficiale față de 
staroveri pe tot parcursul 
secolului al XIX-lea și în primii 
ani ai secolului al XX-lea, un 
capitol semnificativ fiind acela 
dedicat formării ierarhiei 
starovere de la Fântâna Albă, apoi 
formarea și dezvoltarea 
comunităților de staroveri în 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea 
în Țările Române și în regiunile 

românești limitrofe acestora, 
aflate în stăpânirea altor state în 
perioada respectivă, adică 
Bucovina, Basarabia și Dobrogea, 
cunoscuți aici mai ales sub 
denumirea de lipoveni, și, în 
sfârșit, evoluția statutului juridic 
și religios al acestora în cadrul 
statului român modern până 
aproape de zilele noastre. 
Lucrarea urmăreşte să prezinte în 
special procesul formării 
ideologice a mişcării ritului vechi 
şi structurarea doctrinei acesteia, 
precum și structura socială, 
direcțiile migrației staroverilor și 
evoluția comunităților acestora pe 
tot parcursul perioadei menționate 
mai sus. Accentul cade evident, în 
ce priveşte ideologia, pe scrierile 
polemice ale principalilor autori 
aparţinând mişcării ritului vechi 
din ultimele decenii ale secolului 
al XVII-lea şi din prima jumătate 
a celui următor. Aceste adevărate 
tratate de doctrină religioasă 
cuprind, în cele mai multe cazuri, 
răspunsuri la întrebările în 
legătură cu credinţa, adresate de 
oficialităţile bisericeşti ruse 
diferitelor comunităţi de rit vechi. 
Cele mai cunoscute lucrări de 
acest gen sunt Răspunsurile 
diaconului Alexandru (Otvety 
Alexandra diakona) din 1719 şi 
Răspunsurile din Pomorie 
(Pomorskie otvety) din 1723. 
Argumentaţia liturgică şi canonică 
utilizată de autorii acestora suscită 
şi astăzi interesul oamenilor de 
ştiinţă preocupaţi de soarta 
staroverilor. 

În privinţa problemelor social-
politice pe care le ridică 
fenomenul ritului vechi, un loc 
important este rezervat 
controverselor legate de evoluţia 
politicii statului rus şi a Bisericii 
oficiale faţă de staroveri pe 
parcursul perioadei studiate, un 
rol aparte în combaterea 
fenomenului starover avându-l 
literatura polemică. Lucrările de 
acest gen ne permit să evidenţiem 

atitudinea autorităţilor civile şi 
ecleziastice faţă de staroveri pe 
parcursul secolelor al XVII-lea şi 
al XVIII-lea, dar şi procedeele şi 
metodele de argumentaţie utilizate 
de ierarhia Bisericii oficiale în 
lupta contra „raskolului”. 
Problematica filosofică, în special 
problema ontologică a raportului 
credinţă-rit, ca şi cea istoriosofică 
a sfârşitului lumii, în viziunea 
autorilor staroveri, este o 
chestiune puţin studiată. De 
aceea, unul din capitolele lucrării 
este rezervat aspectelor filosofice 
ale doctrinei ritului vechi, în mod 
deosebit, celor două probleme 
amintite. Referitor la celelalte 
subiecte ce fac obiectul prezentei 
lucrări, ele scot în evidență o serie 
de probleme de mare interes 
pentru specialiști, dar și pentru 
publicul larg, mai mult sau mai 
puțin cunoscute, probleme ce 
privesc evoluția politicii statului 
rus și a Bisericii Ortodoxe oficiale 
față de staroveri de-a lungul 
timpului, migrația lor atât în 
cuprinsul Imperiului Rus, cât și în 
afara granițelor acestuia, 
constituirea și consolidarea 
confesiunilor adepților vechiului 
rit, structura socială a acestora în 
Rusia și în diaspora, precum și 
formarea și dezvoltarea grupului 
etnoconfesional al lipovenilor sau 
rușilor lipoveni, după cum au fost 
numiți staroverii ce s-au așezat în 
Țările Române și regiunile 
românești limitrofe acestora.  

Mişcarea adepților ritului 
vechi a devenit pe parcursul 
vremii un important factor al 
vieţii economice, sociale, 
culturale şi chiar politice din 
Rusia, reprezentanţii ei fiind 
personalităţi recunoscute în 
domeniile lor de activitate. De 
aceea, evoluţia mişcării de la 
separarea ei forţată de ortodoxia 
oficială până la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, urmărind şi 
punctând tendinţele ce s-au 
manifestat în sânul acesteia, 
separarea mişcării în două ramuri, 
popovţii şi bezpopovţii, politica 
autorităţilor faţă de staroveri, 
structura socială a comunităţilor 
starovere, rolul cazacilor în 
cristalizarea fenomenului vechii 
credinţe, precum şi direcţiile 
migraţiei adepţilor acesteia, fac 
obiectul unui capitolul al lucrării.  
Un capitol special este dedicat în 
lucrare aspectelor doctrinare ale 
fenomenului starover, acesta fiind 
alăturat celui privitor la evoluţia 
mişcării în secolul al XVIII-lea 
tocmai pentru că în această 
perioadă au loc clarificările 
doctrinare şi filosofice în sânul 
mişcării starovere, se evidenţiază 
temele şi subiectele apologeticii şi 
polemicii staroverilor cu 
Biserica Ortodoxă Rusă 

STAROVERII. PAGINI DE ISTORIE ȘI SPIRITUALITATE

F

Biserica cu hramul Biserica cu hramul   
Adormirea Maicii DomnuluiAdormirea Maicii Domnului ..   

(Fântâna Albă. Începutul sec. XX)(Fântâna Albă. Începutul sec. XX)
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oficială şi se elaborează scrierile şi 
tratatele polemice fundamentale 
pentru întreaga mişcare staroveră. 
Penultimul capitol tratează 
evoluţia mişcării starovere în 
secolul al XIX-lea, mai ales prin 
prisma evoluției politicii 
autorităţilor civile şi ecleziastice 
ruse faţă de vechea credinţă, 
evidenţiind în acelaşi timp şi 
importanţa pentru staroveri a 
înfiinţării ierarhiei de la Fântâna 
Albă, ultimul capitol fiind dedicat 
staroverilor din spaţiul românesc, 
lipovenii, aşezării acestora în 
locurile unde îi întâlnim şi astăzi, 
formării comunităţilor, 
particularităţilor pe care acestea le 
prezintă în raport cu alte 
comunităţi de staroveri, precum şi 
statutului juridic şi social al 
staroverilor de-a lungul vremii. 

 
Izvoare şi bibliografie 

 

Documentele ce au fost 
valorificate pentru această 

lucrare pot fi grupate în mai multe 
categorii, în funcţie de emitentul 
actului sau de obiectul dezbătut. 
Astfel, avem, în ceea ce priveşte 
politica statului faţă de staroveri, 
documentele Ministerului rus de 
Interne, editate între 1860 – 1863 
la Londra de emigrantul rus Vasili 
Kelsiev. Este vorba de colecţiile 
intitulate Documente ale 
Guvernului (Ministerului de 
Interne) privind raskolnicii 
(Sbornik pravitel’stvenych svedenij 
o raskol’nikach) şi Dispoziţii ale 
Guvernului (Ministerului de 
Interne) cu privire la raskol 
(Sobranie pravitel’ stvennych 
postanovlenij po časti raskola). 

Izvoarele referitoare la 
polemica dintre staroveri şi 
Biserica oficială în perioada de 
început a schismei, deci până la 
1690 – 1700, sunt grupate în 
valoroasa colecţie Materiale 
pentru istoria raskolului în prima 
lui perioadă de existenţă 
(Materialy po istorii raskola za 
pervoe vremja ego 
suscestvovanija), editată de 
profesorul N.I. Subbotin. Volumele 
IV-VI ale acestei colecţii cuprind 
operele polemice ale celor mai 
importanţi ideologi staroveri din 
această epocă: protopopul 
Avvakum, diaconul Feodor, 
preotul Nikita Dobrânin ş.a. 

Pentru primele decenii ale 
secolului al XVIII-lea, principalele 
tratate ideologice starovere sunt 
deja menţionatele Răspunsuri ale 
diaconului Alexandru şi 
Răspunsurile din Pomorie, 
reeditate  de Mitropolia de Rit 
Vechi a Rusiei în 1995 – primul, și 
în 2002 – al doilea. 

Ideologia Bisericii Ortodoxe 
oficiale în legătură cu staroverii 
poate fi studiată din principalele 
lucrări ale celor mai importanţi 
polemişti ai acesteia ca Simeon 

Poloţki, episcopul Pitirim sau 
mitropoliţii Dimitrie (Tuptalo) al 
Rostovului şi Platon (Levşin) al 
Moscovei. Atât pentru aspectele 
ideologice, cât şi pentru 
problematica social-politică a 
mişcării adepților ritului vechi, 
sunt interesante documentele 
cuprinse în culegerea Materiale 
pentru istoria și studiul 
sectarismului rus şi al raskolului 
(Materialy k istorii i izučeniju 
russkogo sektanstva i raskola), 
editată de Vladimir Bonci – 
Bruevici, precum şi documentele 
despre mişcările sociale ruseşti din 
a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea şi din secolul următor, 
publicate în epoca sovietică și, mai 
recent, în ultimii ani ai secolului 
trecut și după anul 2000. De 
asemenea, nu este lipsită de interes 
nici colecţia de dispoziţii ale Sf. 
Sinod al Bisericii Ruse, editată în 
1860 la Sankt Petersburg sub 
denumirea Culegere de dispoziții 
privind raskolul (Sobranie 
postanovlenij po časti raskola). 

Pentru evoluţia mişcării 
adepților ritului vechi în această 
perioadă, una dintre lucrările cele 
mai bune este Istoria Mănăstirii 
Vâg (Istorija Vygovskoj 
staroobrjadčeskoj pustyni) a lui 
Ivan Filippov, care expune atât 
procesul constituirii celui mai 
important centru spiritual al ritului 
vechi din primele decenii ale 
secolului al XVIII-lea, cât şi vasta 
activitate a celor mai importante 
personalităţi ale staroverilor din 
această perioadă: fraţii Andrei şi 
Simeon Denisov. De mare folos 
este şi Istoria Bisericii Ruse (1700 
- 1917) a istoricului ecleziastic 
german de origine rusă Igor 
Smolitsch, ca şi lucrarea a marelui 
polemist starover Feodor 
Melnikov, Scurtă istorie a 
Bisericii de Rit Vechi, editată 
pentru prima dată la Barnaul, în 
Siberia, în 1999, reeditată apoi de 
mai multe ori, lucrare tradusă 
partial și editată parțial și în limba 
română de reputatul profesor și 
traducător Leonte Ivanov în 2014 
(ediția a doua, adăugită, în 2019).  

Nu pot fi trecute cu vederea, 
mai ales în ceea ce priveşte 
problemele ideologice, Filosofia 
istoriei ritului vechi a lui V. 
Senatov sau Aspecte filosofice ale 
doctrinei ritului vechi a lui M.O. 
Šahov. În privinţa aspectelor 
social-politice ale ritului vechi, de 
importanţă deosebită sunt 
capitolele dedicate mişcării de 
N.M. Nikolski în monumentala sa 
„Istorie a Bisericii Ruse”, apărută 
inițial în 1930, și apoi reeditată  în 
1983 la Moscova. 

 
(„Argument” și „Concluzii”, în 

cartea „Staroverii. Pagini de 
istorie și spiritualitate”, 

 în curs de apariție la editura 
„C.R.L.R.”, București)

Biserica Ortodoxă Rusă, 
mai ales ierarhia 
acesteia, nu s-a aşteptat 

ca reacţia la reforma de cult a 
patriarhului Nikon să fie de o 
asemenea amploare, încât 
schisma dintre credincioşii fideli 
tradiţiei ruseşti şi promotorii 
reformei să devină inevitabilă. 
Desigur, nici ţarul Aleksei 
Mihailovici şi nici patriarhul 
Nikon nu au bănuit că schimbările 
pe care le preconizau şi pe care, 
de altfel, le-au şi pus în practică, 
vor provoca protestul energic al 
clerului şi al credincioşilor. În 
fond, era vorba doar de o adaptare 
a textelor şi a unor elemente de 
ritual ruseşti la modelul grecesc al 
secolului al XVII-lea. Numai că  
poporul nu le-a perceput aşa cum 
şi-ar fi dorit ţarul şi patriarhul. 
Schimbările au fost interpretate ca 
o îndepărtare de la ortodoxie de o 
parte semnificativă a clerului şi a 
credincioşilor, lucru ce a dus în 
final la schismă. Credincioşii care 
nu au acceptat reforma au părăsit 
în masă Biserica oficială, mai ales 
după 1667, şi au fondat 
comunităţi proprii în diferite zone 
la Rusiei, în general, mai 
îndepărtate de centru, tinzând 
către graniţele statului rus de 
atunci, sau chiar în statele 
învecinate, cum ar fi Polonia, 
Suedia sau Imperiul Otoman. 

Cei care au preferat să rămână 
la vechile forme de cult şi la 
vechile texte religioase au fost 
numiţi staroveri sau 
staroobriadţi, adică adepţi ai 
vechii credinţe sau ai vechiului 
rit. Schisma a dus deci la crearea 
unei mişcări religioase ce a jucat 
un rol important în istoria 
religioasă şi socială a Rusiei: 
mişcarea staroveră sau a 
vechiului rit. Fenomenul 
vechiului rit rusesc este unul 
extrem de complex şi din această 
cauză opiniile cu privire la 
geneza, caracteristicile şi evoluţia 
sa istorică sunt foarte diverse. 
Ritul vechi ca fenomen istoric 
implică o multitudine de aspecte 
ce ţin atât de sfera culturii 
spirituale, cât şi de cea a culturii 
materiale. Nu poate fi ignorată 

latura socio-politică a ritului 
vechi şi nici aceea a ideologiei 
acestei mişcări. Faptul că ritul 
vechi a rezistat până în zilele 
noastre, în ciuda tuturor 
dificultăţilor cu care s-a 
confruntat, a persecuţiilor şi a 
presiunii ideologice din partea 
statului rus şi a Bisericii sale 
oficiale, a divizării adepţilor săi, 
fiind binecunoscute cele două 
ramuri principale – popovţii şi 
bezpopovţii – demonstrează 
vitalitatea acestei mişcări social-
religioase. 

Cercetarea istorică în cazul 
staroverilor stabiliţi în arealul de 
cultură şi spiritualitate 
românească, cunoscuți aici sub 
denumirea de lipoveni, în prezent 
- ruși lipoveni, este încă în stadiu 
incipient, cel puţin în ţara noastră, 
iar problemele abordate mai sus 
sunt doar câteva din cele care pot 
face obiectul unor studii şi 
cercetări viitoare, mai ales că în 
ultimul timp se manifestă un 
interes sporit faţă de cultura, 
trecutul şi tradiţiile acestei 
minorităţi etno-religioase, atât la 
noi în ţară, cât şi peste hotare, mai 
ales în spaţiul CSI (Comunitatea 
Statelor Independente), dar şi în 
Europa Occidentală, unde rușii 
lipoveni au pătruns odată cu 
liberalizarea pieţei muncii pentru 
cetăţenii români. 

Concluzionând, trebuie spus 
că migraţia staroverilor pe 
teritoriul României de astăzi, dar 
şi în celelalte regiuni ce alcătuiesc 
spaţiul etnic şi cultural românesc, 
a reprezentat un plus atât în 
planul diversităţii culturale şi al 
contactelor etnice, cum ar spune 
un foarte popular etnolog şi 
orientalist rus din secolul trecut, 
Lev Nikolaevici Gumiliov, cât şi 
în plan economic şi spiritual, 
ocupaţiile de bază ale rușilor 
lipoveni, în special pescuitul, care 
a devenit în timp aproape o marcă 
înregistrată, precum şi 
ataşamentul acestora faţă de 
credinţa şi tradiţiile moştenite de 
la străbuni, îmbogăţind 
patrimoniul material şi spiritual al 
națiunii române moderne în 
ansamblul său. 

CONCLUZIICONCLUZII

+
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Светлана МОЛДОВАН 
 

Хотя русские 
древлеправославные 
христиане, 

проживающие в Румынии были 
вынуждены после Раскола Церкви 
покинуть Россию, не выдержав 
гонений, они никогда не теряли 
связи с их исторической родиной. 
Постоянно они осозновали свою 
принадлежность к ней, и 
удивительно то, что пытались 
передавать своим наследникам 
традиции, полезные советы, не 
отклоняясь от своей 
древлеправославной веры1.  

«Мне приходилось видеться со 
многими церковнослужителями и 
с попечителями, а также и с 
членами совета всероссийского 
братства... Мы ездили на 
всероссийские съезды наших 
братьев старообрядцев, 
приемлющих священство, 
переходящих от Великороссийской 
Церкви» - пишет Василий 
Полиектович Александров из 
города Тульча в своей Летописи в 
1959 году2. 

Так как в Румынии в те 
времена не печатали церковных 
книг на старославянском языке, 
ездившие в Россию возвращались 
оттуда с книгами, или другие 
привозили им их в подарок. Так, 
на многих книгах, сохранившихся 
у староверов Румынии, на первой 
или на последней страницах часто 
встречаются пометки, в которых 
указывается кому принадлежит 
данная книга или от кого она 
получена. Часто указывается год 
получения книги или написания 
пометки. Так, например Альфа и 
Омега 1786 года имеет надпись: 
«Принадлежит Полиекту 
Александрову», а ниже написано: 
«книга Василия Александрова» 
(Василий был сыном Полиекта). 

Книги берегли и передавали из 
поколения в поколение. На Октае 
певчим 1885 года, написанным в 
течении 10 лет Андреем 
Московским, встречаем лишь 
«книга Полиекта А.». На другой 
книге, о которой будем говорить в 
нашем сообщении, на первой 
странице - пометка от 18 мая 1906 
года; она дополнена несколькими 
данными: «Сия книжица о 
брачном праве. Принадлежит 
тульчинскому жителю Полиекту 
Александрову. Присланная из 
Москвы от Льва Мироновича а 
привезена в Тульчу Кондратом 
Гавриловым, ездившим на собор в 
г. Вольск».  

Речь идёт о сборнике статьей О 
брачном праве, которую мы 
представляем ниже, так как 
многим не известны эти правила 
(издание С. А. Соколова, Москва, 
1900, 174 стр.). Эта книга 
необходима всем, так как долг 
каждого из нас - осуществление 
семьи и продолжение рода 
человеческого. Христианская 

мораль основывается на брачном 
союзе людей. Святой брак 
встречается не только в 
христианской вере, и поэтому 
интересно мнение русских 
старообрядцев в связи с этим 
вопросом. 

В наших поездках по стране 
мы часто встречаем ситуации, 
когда к священникам обращаются 
люди с тем, чтобы они дали им 
благословение на их будущий 
брак, не зная, что впадают в грех, 
совершая кровосмешение. 
Поэтому мы решили представить 
вкратце этот сборник о брачном 
праве и, в особенности, статью 
«Краткое, но точное учение о 
браках (из Пидалиона), учения 
собраны из так называемой книги 
Juris, т.е. греко-римского права». 
В этой статье, составленной по 
различным книгам, даётся 
разделение родства на 5 видов: 

- родство кровное или родство 
от одного рода - названное так, 
потому что все родственники 
сводятся к одному отцу; 

- родство по свойству или 
родство от двух родов; 

- родство трёхродное или 
родство от трёх родов; 

- родство через святое крещение; 
- родство через усыновление. 
Законы, представленные в этой 

книге, относятся «как к 
женщинам, мужчинам, детям, 
рождённых от блуда, так и к 
обручённым». 

Взяв каждый вид родства 
отдельно, автор статьи объясняет 
всё и с помощью схем.  

Православные старообрядцы 
Румынии придерживаются этих 
правил, но не все их знают. В 
кровном родстве браки 
разрешаются лишь в восьмой 
степени. Одна степень 
соответствует одному рождению. 
Так, например, отец в отношении 
к своему сыну находится на 
первой степени родства, родной 
брат со своим родным братом на 
второй степени, двоюродный брат 
с двоюродным на четвёртой 
степени, троюродные на шестой 
степени, а четвероюродные на 
восьмой. Итак, до восьмой 
степени (значит от одного отца 
были восемь рождений) все 
считаются родственниками между 
ними и им нельзя входить в брак. 

По случаю нашей поездки в с. 
Бордушань уезда Яломица 
некоторые из наших собеседников 
жаловались на то, что Церковь 
«проявляет какую-то 
несправедливость в отношении 
брака». Так как в селе 
большинство родственники, и для 
того, чтобы жениться на русской 
старообрядке или выйти замуж за 
русского старообрядца, очень 
сложно найти себе пару, 
находящуюся на восьмой степени; 
одно время у них было 
разрешение от нашей 
Белокриницкой митрополии (что в 
городе Брэила) вступать в брак, 
находясь на 7-ой степени. Эту 
отклонение от законного брака 
уже несколько лет как отменили и 
сейчас им приходится ездить в 
Добруджу или в другие края 
искать себе подходящую пару. Но 
закон есть закон, и он обязателен 
для всех.  

Кровное родство 
подразделяется на 3 линии: 

- восходящая линия - это 
родители, деды и прадеды; 

- нисходящая линия - это 
сыновья, внуки и правнуки; 

- боковая линия - это родные 
братья, родные дяди, двоюродные 
братья, троюродные братья. 

С подробностями описаны в 
статье и даны подразделения 
отношений между племянниками 
и дядьями. Дяди могут быть: 

- родными - это родные братья 
отца или матери; 

- великими - это родные братья 
деда или бабушки; 

- малыми - это двоюродные 
братья родителей. 

Племянники могут быть и они:  
- родными - это дети от родного 

брата; 
- великими - внуки родного 

брата; 
- малыми - дети двоюродного 

брата. 
Если в кровном родстве можно 

вступать в брак на восьмой 
степени, в родстве по свойству 
степень рассматривается от случая 
к случаю. Объяснения даются, 
конечно, с помощью схем. 

● Родство по свойству или 
родство от двух родов бывает в 
том случае, когда два рода 
становятся своими по сватовству, 
сочетавшихся по браку без 
кровного родства. В этом родстве 
нельзя жениться на матери жены, 
на её бабке; на жене сына, внука и 
правнука. 

● Родство трёхродное или 
родство от трёх родов - когда три 
разных рода роднятся через брак 
между ними. 

Анна и Фёдор - братя - один 
род: Анна вышла замуж за 
Ивана - второй род. Фёдор 
женился на Ольгой - третий род. 
Все они родственники. 

● Родство через святое 
крещение. В селе Маноля 
сучавского уезда разрешено 
крестить лишь у своего брата 
(сестры), чтобы не входить в 
родство. 

● Родство через 
усыновление. 

 
У РУССКИХ-ЛИПОВАН 
 

Терминология, связанная с 
бракосочетанием, у 

русских старообрядцев 
Румынии не очень отличается 
по местностям. Первые слова, 
связанные с входением в брак, 
которые предшествуют этому 
моменту как таковому, это 
ухожор (иногда хожор - в с. 
Каркалиу уезда Тульча) и 
ухожорка (хожорка - в с. 
Каркалиу). После ухаживания 
хлопец сватает ухожорку и она 
становится застватанной, а он 
- женихом. Период сватовства и 
лучшего ознакомления длится 
по желанию каждого, в 
большинстве случаев, это 
связано с постами или с 
материальной возможностью 
семьи сыграть свадьбу. 
Следующий этап - это 
обручение. Все жители села 
идут на свадьбу посмотреть на 
молодую и на молодого. А 
затем, после свадьбы, эти 
прекрасно-звучащие 
наименования превращаются в 
мужика (для мужа) и бабу (для 
жены). Мужик пока ласково 
говорит о своей жинке, 
жиночке (так говорят в с. 
Бордушань, в с. Слава Русэ) или 
хозяйке (в с. Сарикёй уезда 
Тульча), ведь она ещё молодица. 
Она стала невесткой свекрови и 
свёкра. Отношение между ней и 
родителями мужа не всегда 
бывают отличными - это все 
знают. Но и отношения между 
зятем, свахой и сватом - иногда 
лучше и не рассказывать о них. 
У каждого из супругов 
появляются новые 
родственники «по свойству»: 
свояк (муж сестры жены), 
свояченица (сестра жены), 
золовка (сестра мужа), деверь 
(брат мужа) и др. 

И годы летят, даже очень 
быстро пролетают: как вчера 
были ухожор и ухожорка, а 
сегодня они уже дед и бабка и 
внук (унук), унучка у них есть. 

1 См. сборник «Культура русских-
липован (старообрядцев Румынии) в 
национальном и международном 
контексте», издательство «Критерион», том 
II, Бухарест, 1998 г., стр. 223-228. 

2 V. P. Aleksandrov, Letopisețul tulcean / 
Тульчинская летопись, București, Editura 
„C.R.L.R.”, 2019.

ЗАКОННЫЙ БРАК И ТЕРМИНОЛОГИЯ, СВЯЗАННАЯ С НИМЗАКОННЫЙ БРАК И ТЕРМИНОЛОГИЯ, СВЯЗАННАЯ С НИМ
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Arta lui Paul Petrov 

impresionează prin 
frumos, echilibru, atenție 

deosebită pentru detaliu. Are darul 
de a transmite involuntar, chiar și 
celui mai neexperimentat privitor, o 
stare de bine. 

Paul s-a născut la Brăila, într-o 
familie de ruși lipoveni, imediat 
după revoluție. Când se prezintă, 
nu omite niciodată să spună că este 
membru al Comunității rușilor 
lipoveni din Brăila, de care îl leagă 
sistemul de valori, tradiţii și, mai 
ales, credința. Este unul dintre cei 
mai prețuiți şi interesanţi artişti 
plastici din rândul rușilor lipoveni, 
cu lucrări apreciate, la ora actuală, 
atât de criticii de artă, cât şi de 
publicul prezent la vernisajele din 
țară. Spunea, într-un alt interviu, că 
drumul i-a fost „influențat de 
impresionism, mai exact de 
pictorul Nicolae Dărăscu, 
deoarece el a avut picturi legate de 
Delta Dunării, de lotci și peisaje 
marine care îmi trezesc multe 
amintiri”. Pe lângă acest curent, un 
impact major în conturarea 
direcției sale artistice l-au avut 
principiile realismului și ale artei 
abstracte contemporane. Prin 
activitatea sa artistică, Paul dorește 
să aducă, printre altele, „un omagiu 
tradiției strămoşilor staroveri 
(lipovenilor) şi îndeletnicirilor 
lor”. 

Camelia Hristian, șeful 
Serviciului de Relaţii Publice din 
cadrul Centrului Diversității 
Culturale al Muzeului ,,Carol I” din 
Brăila, instituție care și-a arătat de 
nenumărate ori disponibilitatea 
pentru diferite colaborări, îl 
prezintă drept „un artist de mare 
valoare care, dacă va continua să 
picteze în continuare, se va bucura 
cu siguranță de recunoaștere 
artistică la nivel național”. 

Pentru a-i înțelege mai bine arta 
și modul propriu de a se raporta la 
actul artistic, am stat de vorbă cu 
pictorul brăilean Paul Petrov, care 
ne-a răspuns la întrebări cu 
simplitate și solicitudine. 

A.D. - Arta în sine și procesul 
de creație sunt privite în mod 
diferit de la o cultură la alta, de 
la un individ la altul. La intrarea 
în Sala Violin D Ingres a 
Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii din Brăila, acolo unde 
am avut prilejul să-ți admir 
ultima dată câteva dintre lucrări, 
este scris, alb pe negru, „Art 
washes away from 
the soul the dust of everyday life”. 
Aveam să aflu mai târziu că fraza 
îi aparține lui Pablo Picasso. Ce 
înseamnă pentru tine adevărata 
creație? 

 P.P. - Arta este cea mai 
profundă expresie a 
creativității umane. Ea este 
rezultatul alegerii unui set de reguli 
și a unui set de valori pentru a 

induce privitorului o senzatie, o 
trăire sufletească. În citatul 
menționat „Arta spală din suflet 
praful vieții de zi cu zi”, Picasso ne 
spune că arta este un remediu care 
ne eliberează de stresul și grijile 
cotidiene. Anul trecut citisem într-
un articol despre anumiți psihologi 
care folosesc ca tratament unic 
terapia prin pictură. Pacienții sunt 
îndemnați să picteze tot ceea ce 
doresc, iar la finalul lucrării se simt 
mult mai bine, sunt mai fericiți, 
învingând astfel treptat depresia de 
care suferă. Pentru mine adevărata 
creație, harul creator, vine de la 
Dumnezeu și se fructifică la școală 
și facultate prin diferite studii de 
desen și culoare, realizate după 
naturi statice, anatomie și peisaje. 

A.D. - Când ai ştiut că vei fi 
artist? 

P.P. - Încă din clasele primare 
am ştiut că voi fi artist deoarece 
îmi plăcea mult să desenez 
personaje din desene animate. Țin 
minte că aveam un caiet acasă plin 
cu desene, redam personajele din 
perspectiva mea. La şcoală, când 
prindeam ocazia, desenem şi pe 
ultimele pagini ale caietelor. După 
terminarea gimnaziului, am hotărât 
să urmez Liceul de Artă „Haricleea 
Darclee” din Brăila iar, mai apoi, 
am continuat pe acest drum şi am 
absolvit Facultatea de Arte din 
cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați (2014), secția de 
pictură. Din ianuarie 2018, lucrez 
ca pictor la Teatrul de Păpuşi 
„Cărăbuş” din Brăila, unde învăț 
lucruri noi de la colegi şi 
scenografi. 

A.D. - De ce ai ales pictura şi 
nu altceva? 

P.P. - Am ales pictura deoarece 
în viața de zi cu zi suntem 
înconjurați de culoare. Așa cum 
Dumnezeu din pământ l-a creat pe 
Adam, și pictorul are darul de a 
făuri din culoare și pigmenți (care, 
poate nu întâmplător, sunt extrași 
tot din pământ) personaje, portrete, 
peisaje etc. Artistul devine astfel un 
mic „Creator”. 

A.D. - Folosești o tehnică 
anume în lucrările tale sau 
experimentezi mai multe? 

P.P. - Folosesc o tehnică mixtă 
atât în desen, cât şi în pictură. Îmi 
place să experimentez cu diferite 
mediumuri (substanțe care, odată 
adăugate în culoare, îi conferă 
trăsături speciale – fie la nivelul 
efectelor (textură, transparență, 
luminozitate etc), fie la nivelul 
duratei de uscare a culorii). 

A.D. - Povestește-mi despre 
expoziții și evenimente dragi la 
care ai participat de-a lungul 
vremii. 

P.P. - Am participat la multe 
expoziții de-a lungul anilor. Printre 
acestea, ar fi expoziția de 

linogravură de la Galeriile „N. 
Mantu”, Uniunea Artistilor 
Plastici-Galați, expozițiile din 
cadrul Galeriei „Gheorghe Naum” 
de la Muzeul Brăilei, Festivalului 
intercultural ProEtnica XIII, Zilei 
Culturii rușilor lipoveni de la 
Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul 
Diversităţii Culturale, Salonului 
Național de Plastică Mică de la 
Brăila, care a marcat anul trecut  
momentul aniversar a ediției XX, 
expunând 300 de lucrări ale unor 
artiști din diferite zone ale 
României, dar și din alte țări. În 
2018, am participat la a doua ediție 
a Taberei Interetnice de Artă 
Contemporană din Aiud, eveniment 
organizat sub Înaltul Patronaj al 
Președintelui României, alături de 
reprezentanți ai tuturor 
minorităților din România. Ultimul 
eveniment la care am luat parte a 
fost cel desfășurat în februarie a.c., 
la Centrul de creație din Brăila, 
intitulat „La o cafea despre Brăila 
cu rușii lipoveni”, unde mi-ați 
văzut lucrările expuse. 

 
Artistul trebuie să muncească 

mult ca să devină cunoscut lumii 
 
A.D. - Te atașezi de lucrări? 

Cât de greu te desparți de ele? 
P.P. - Cred că fiecare artist se 

atașează de lucrările sale. Uneori, 
este greu să mă despart de o 
anumită lucrare, deoarece petrec 
atâta timp în fața pânzei, dar la 
final cedez și sunt fericit că un 
anumit client se bucură de opera 
mea de artă. 

A.D. - Care este condiția 
artistului astăzi și care sunt 
șansele să beneficieze de pe urma 
valorii artistice inerente muncii 
sale? 

P.P. - Artistul trebuie să 
muncească mult ca să devină 
cunoscut lumii prin expozițiile la 
care participă. Acum este mult mai 
ușor cu această tehnologie care ne 
înconjoară, deoarece oamenii de pe 
întreg globul pământesc pot să afle 
despre arta noastră.  

A.D. - Care sunt proiectele în 
care ești implicat la ora actuală și 
care sunt perspectivele de viitor? 

P.P. - Am câteva picturi 
începute, pe care doresc să le 
finalizez pentru următoarele 
vernisaje la care voi participa. Ca și 
perspective, îmi doresc ca pe viitor 
să organizez o expoziție personală. 

A.D. - Ce îți dorești cel mai 
mult pentru sufletul tău? 

P.P. - Ca și creștin ortodox de rit 
vechi, doresc mântuirea sufletului 
și să creez în continuare picturi 
care să bucure privirea oamenilor. 

A.D. - Mulțumesc pentru 
timpul tău, Paul! 

P.P. - Cu multă plăcere și eu vă 
mulțumesc pentru acest interviu! 

 
A consemnat, 

Alexandra DUMITRICĂ 

DE VORBĂ CU ARTISTULDE VORBĂ CU ARTISTUL  
PLASTIC PAUL PETROVPLASTIC PAUL PETROV
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Об участии русских-
липован во Второй 
мировой войне 

интересуются довольно многие, 
так как это малоизученная, и 
при том немного чувствительная 
тема. Некоторые думают, что 
старообрядцы Румынии могли 
не участвовать в войне по чисто 
религиозным причинам, но дело 
обстоит совсем не так. Многие 
из русских-липован, и в 
особенности из тех, кто 
проживает в Добрудже – 
потомки казаков-некрасовцев. 
Некрасовцы были, конечно, 
староверами, но и воинами, 
составляющими, можно сказать, 
более либеральное крыло 
старообрядчества. Но это лишь 
одна сторона вопроса.  

Другой аспект участия 
русских-липован во Второй 
мировой войне связан с тем, что 
до 1944 года Румыния воевала 
против Советского Союза, и, 
естественно, румынские власти 
не доверяли населению с 
русскими корнями, когда речь 
шла об участии в военных 
действиях. При этом, 
существовал в Румынии даже 
закон о том, что представители 
того или иного меньшинства не 
обязаны воевать против своей 
исторической родины. Правда, 
мало кто из простых липован, в 
то время довольно плохо 
владевших румынским языком, 
знал об этом. Более того, при 
составлении свидетельства о 
рождении у многих фамилии 
были переделаны на румынский 
лад, так что, поди разберись, у 
кого русские корни, а у кого нет. 

 Историк Севастьян 
Феноген родился в 1942 году, в 
разгар Второй мировой войны, 
и, будучи ребёнком, слушал 
много историй об участии 
липован из села Сарикёй в 
войне. А ставши историком, он с 
увлечением исследовал 
документы военного периода, в 
которых упоминались наши 
соотечественники, говорил с 
участниками войны. Таким 
образом, у него создалась чёткая 
картина участия русских-
липован из Сарикёя в войнах 
ХХ века. В 2009 году, 
Севастьян Феноген 
рассказывал: 

- «На протяжении всего 20 
века  жители нашего села 
участвовали во всех войнах, 
служили в румынской армии и 
воевали, например, в Балканской 
войне 1913 года – многие даже 
получили особые ордена и 
медали от румынского короля 
Кароля Первого. Участвовали 
они и в Первой мировой войне – 
в центре села есть памятник 
павшим на этой войне, и во 

Второй мировой, хотя 
сложностей было довольно 
много. Не следует забывать, 
что в Румынии к русским-
липованам власти относились с 
большим недоверием, когда речь 
шла о России или о Советском 
Союзе. Это вполне нормально, 
потому что прорусское 
настроение жителей нашего 
села хорошо известно, хотя 
бывают и высказывания против 
России, но не против русских. В 
Румынии, между первой и 
второй мировыми войнами 
существовал закон о том, 
чтобы национальные 
меньшинства не использовались 
в войнах, против стран их 
происхождения. Этот закон 
был, в том числе, и для русских-
липован. То есть они не должны 
были участвовать в войне 

против России, потому что 
администрация им не доверяла. 
Но это только теоретически. 
На практике дело обстояло 
совсем по-другому. Начиная с 
1940 года были мобилизованы 
все, но правда, в начале немецко-
фашисткой агрессии против 
Советского Союза русские-
липоване на фронт не были 
отправлены. Они остались в 
тылу. Были, однако, исключения, 
и довольно часто. Например, 
некоторые жители нашего села 
участвовали в боях против 
советской армии, на фронте. 
Это произошло по различным 
причинам. В документах 
некоторые считались не только 
румынскими гражданами, но и 
румынами по национальности, а 
другие попали на фронт чисто 
по невежеству. Они просто не 
знали, что имели право 
отказаться участвовать в 
войне против России. Были 
также случаи, связанные с 

неблагоприятными 
обстоятельствами. Иногда 
администрация отправляла 
наших русских-липован на 
фронт в качество наказания. 
Но, в общем, эти случаи не 
превышали 10 процентов. 
Остальные русские-липоване 
оставались в тылу». 

В начале войны, некоторые 
русские-липоване, говорил 
Севастьян Феноген, не желая 
воевать против русских, 
сдавались в плен. А после 
перехода Румынии на сторону 
Советского Союза, и отношение 
румынских властей к ним 
изменилось.  

Севастьян Феноген: - 
«Среди тех, кто участвовал в 
войне – я даже могу назвать 
имена,-  были в том числе и 
наши родственники: отец мой 

был в тылу, а наш зять был 
отправлен на фронт. Наши 
соседи, например, Чоботару 
Штефан тоже был на фронте, 
и другие, - по фамилии их 
считали румынами. А на 
фронте, часто, или почти 
поголовно они переходили линию 
фронта и сдавались в плен. 
Даже с самого начала войны, с 
1941-1942 годов. От этого им 
легче не становилось, потому 
что советское командование всё 
равно их считало 
военнопленными, хотя они сами 
переходили линию фронта. Так, 
Ларион Алемпи сдался в плен в 
1942 году, как он только попал 
на фронт, и был в плену до 1949 
года – семь лет. Некоторые 
получили ранения, но 
большинство тех, кто 
переходил линию фронта и 
сдавался в плен, попали потом в 
румынскую дивизию 
добровольцев Тудор 
Владимиреску. И участвовали в 

войне на стороне Советского 
Союза ещё с 1943 года. Потом, 
когда советские войска перешли 
границу Румынии, и Румыния 
стала на сторону Советского 
Союза, большинство  наших 
молодых мобилизованных, 
которые до тех пор находились 
в тылу, были также включены в 
дивизию «Тудор Владимиреску», 
и участвовали в войне против 
немцев на территории 
Румынии, Австрии и 
Чехословакии, до победного 
конца в 1945 году. Сразу после 
войны они были поголовно 
демобилизованы, но это 
произошло, наверное, по 
настоянию румынских 
коммунистов, которых тогда 
было очень мало, и они 
использовали наших жителей в 
качестве партработников. 
Очень интересно получается: 
только из нашего села оказалось 
в партии коммунистов и 
работниками партийного 
состава 32 молодых человека. 
Среди них был и мой 
двоюродный брат Никита Ивли. 
Я с ним разговаривал уже 
позднее, в 1962 году. И спросил у 
него: «Ивли, прости 
пожалуйста, но как же ты был 
партийным работником, ведь 
ты малограмотный, ты же 
мало смыслишь и в идеологии и 
вообще, и по-румынски 
говоришь довольно плохо».  

Усмехнувшись, Ивли мне 
ответил: «Да ты что, а тогда 
мы не имели необходимости в 
особой подготовки! Было 
достаточно знать несколько 
лозунгов, и всё. Вот, к примеру, 
я знал около 10 лозунгов. На 
румынском языке, не на 
русском!». 

Вот такое было положение. 
Большевиками наши не были, 
потому что всегда были 
старообрядцами, и от веры не 
отказывались почти никогда.  

А бытуют разные сказки, 
что, мол, наши отказывались 
воевать, или служить в армии. 
Всё это просто выдумки». 

На протяжении времени, 
русские-липоване – участники 
во Второй мировой войне, 
награждались за их заслуги в 
борьбе против фашизма. 
Например, в 1954 году они 
получили от румынских властей 
медали за «Освобождение от 
фашистского ига», в 1997 году 
президент Румынии вручил им 
свидетельства и медали «Крест 
в память второй мировой войны 
1941 – 1945 гг.», а в мае 2005 
года несколько ветеранов войны 
из среды русских-липован, 
которые воевали добровольцами 
на стороне советской армии с 
1944 по 1945 год, были 
награждены юбилейными 
медалями. 

Участие русских-липован  
Румынии во Второй мировой войне

+

Севастьян Феноген был депутатом русских-липован Севастьян Феноген был депутатом русских-липован   
в Парламенте Румынии с 1996 по 2000 г.в Парламенте Румынии с 1996 по 2000 г.   



15 Nr. 3-4 (328-329)/2020 ZORILE

Александра ФЕНОГЕН 
 

Город Ботошань 
расположен на северо-
востоке Румынии, и там 

проживает достаточно большая 
община русских-липован - 
энергичных, трудолюбивых и 
талантливых. Из этой общины 
вышел наш знаменитый теперь 
во всём мире актёр Влад 
Иванов.  

Красивый и приветливый 
город Ботошань, после шумного 
и суетливого Бухареста, кажется 
настоящим оазисом тишины и 
спокойствия. Председатель ОРЛ-
Ботошань, Овидиу Иванов, 
активно продвигает свою 
общину, организует здесь много 
интересных мероприятий.  

Он рассказал нам о своей 
общине, об её истории и 
стремлениях. 

«C 2018 года я являюсь 
председателем ОРЛ в городе 
Ботошань – рассказал Овидиу 
Иванов. Я взял на себя эту 
ответственность и вместе с 
командой людей, которые очень 
любят культуру, искусство и 
нашу общину мы начали активно 
действовать, и нам удалось 
организовать ряд мероприятий, 
посвящённых как детям, так и 
взрослым. Община города 
Ботошань начала создаваться 
где-то около 1748-1750 гг. – эти 
данные я нашёл в исследованных 
мною материалах. Наша 
община, – это семья – красивая 
семья, которая собралась вокруг 
ценностей, связанных с нашей 
идентичностью, и которыми мы 
очень дорожим. Это – наш язык, 
культура, история, традиции, 
но, в первую очередь – это наша 
вера старообрядческая, 
благодаря которой мы 
оставались вместе на 
протяжении времени и 
справлялись со всеми 
трудностями жизни.  

Я провёл небольшое 
исследование, не связанное с 
переписью населения, потому 
что перепись - это лишь 
«фотография» определённого 
момента. Я разговаривал с 
нашим священником, с 
батюшкой Владимиром, и мы 
пришли к выводу, что в городе 
Ботошань проживает примерно 
2000 русских-липован. Это 
немалое число, но твёрдую 
сердцевину, так сказать, 
составляют примерно 600-700 
русских-липован. То есть, эти 
люди поддерживают 
постоянную связь с церковью, с 
нашей общиной. Я подумал, что 
намного уместнее поговорить со 
священником, потому что он 
ходит на праздники с молитвой 
по домам русских-липован, 

разговаривает с людьми, и лучше 
знает ситуацию каждого, кто 
уехал, кто остался, кто живёт 
в других городах. Но корни этих 
людей здесь, и они 
возвращаются… Поэтому я 
привожу эту цифру - 2000 
русских-липован, проживающих 
в городе Ботошань».  

 Церковь – как родная мать 

У русских-липован города 
Ботошань славная 

церковь, с высокой, стройной 
колокольней, с ухоженной вокруг 
неё территорией. На праздники 
здесь собираются для общей 
молитвы православные 

старообрядцы русские-липоване, 
как это делали их предки и сотни 
лет назад.  

И если раньше здесь они 
занимались в основном 
садоводством и овощеводством, - 
общеизвестно, что это была их 
основная деятельность в 
Молдове - сегодня наши 
соотечественники из Ботошань 
работают во всех сферах жизни.   

«У нас очень красивая 
церковь - говорит председатель 
местной общины, Овидиу 
Иванов, которая, к сожалению, 
пережила пожар, но, вот, 
добрые люди, верующие, всеми 
усилиями собрали средства для 
восстановления церкви с 

храмовым праздником Покров 
Пресвятой Богородицы, так что 
нам удалось её восстановить и 
обновить. Ведь церковь, как я 
уже говорил, всегда объединяла 
нас, она для нас, как родная мать.  

В прошлые времена основной 
профессией наших русских-
липован было сельское 
хозяйство. В нашем городе они 
проживали в основном в 
липованском квартале, потому 
что там были огороды и наши 
соотечественники могли 
зарабатывать на жизнь 
выращивая овощи. Сейчас же 
русские-липоване работают в 
самых разных сферах жизни, 
это учителя, профессора, 
инженеры, учёные, врачи, 
музыканты и др.». 

 В Доме культуры ОРЛ 

К сожалению, в 
современном городе, где 

люди уже не проживают 
компактно, встречаются и 
контактируют реже, постепенно 
родной русский язык 
утрачивается. Однако местная 
община прилагает усилия, чтобы 
дети изучали родной русский 
язык. 

«На данный момент, потому 
что русские-липоване больше не 
живут компактно в одном 
районе города, а разбросаны по 

всему городу, действительно, 
общение на русском языке 
страдает - говорит Овидиу 
Иванов. Мы сталкиваемся 
поэтому и с проблемой, когда 
речь идёт об обучении наших 
детей русскому языку в семье и в 
школе. Однако, в офисе нашей 
Общины мы создали ещё год 
назад, через школьный 
инспекторат, два класса по 
изучению русского родного языка 
и сейчас у нас обучается 
примерно 30 детей. Они очень 
заинтересованы изучать язык 
своих предков, а для нас это 
знак, что наше будущее весьма 
привлекательное». 

В городе Ботошань офис 
Общины обустроен в 

традиционном русско-
липованском стиле. Там русские-
липоване встречаются на 
светские праздники, проводят 
мероприятия, поют песни, 
приглашают гостей. Овидиу 
Иванов рассказал: «У нас очень 
красивый офис Общины и носит 
имя первого председателя 
местной общины Корнелю 
Финашку. Это здание имеет 
большое значение для русских-
липован, потому что там они и 
в прошлом долгие годы 
организовывали свои вечеринки, 
свадьбы, праздники, а после 
Революции 1989 года, благодаря 
усилиям Корнелю Финашку, - 
председателя-учредителя 
Общины как юридическое лицо - 
нам удалось заполучить это 
здание. Конечно, оно было в 
очень плохом состоянии, но, при 
поддержке Бухарестского 
центрального руководства 
Общины мы смогли вернуть ему 
красивый вид. Год назад мы 
опять провели косметический 
ремонт, поэтому здание 
выглядит очень хорошо.  

Одно из организованных нами 
мероприятий было посвящено в 
концу прошлого года нашему 
актёру, выходцу из нашей 
общины, Владу Иванову по 
поводу его пятидесятилетия со 
дня рождения. Для нас это 
мероприятие было особым, 
учитывая значение личности 

Влада Иванова и интерес, 
который он вызывает у наших 
соотечественников, и не только. 
Я считаю, что мы не так уж 
много сделали, на самом деле, 
чтобы порадовать тех, кто 
ждал его здесь, в Ботошань. Мы 
сделали, то, что должны были 
сделать, ничего 
сверхъестественного, всегда 
можно сделать больше. Мы 
постарались подготовить 
несколько сюрпризов, пригласить 
как можно больше людей. Я 
уверен, что актёр Влад Иванов 
ещё неоднократно порадует нас 
своим присутствием, и мы 
сможем организовать вместе и 
другие мероприятия». 

РУССКИЕ-ЛИПОВАНЕ ИЗ БОТОШАНЬ

ОвидиуОвидиу  ИвановИванов

Гости в Доме культуры ОРЛ-Ботошань. 2019 г.Гости в Доме культуры ОРЛ-Ботошань. 2019 г.

+
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CU 60 DE ANI ÎN URMĂ,  
s-a stins din viață Fiodor 

Evfimievici Melnikov, teolog, 
polemist și istoric al Bisericii 

Ortodoxe de Rit Vechi  
1874. Se naşte, în familia 

preotului Evfimie din oraşul 
Novozâbkov (Ucraina), viitorul 
teolog, polemist şi apologet al 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, 
Fiodor Evfimievici Melnikov. 
Fratele mai mare al acestuia, Vasili 
Evfimievici, a fost, la rândul său, 
un cunoscut teolog şi polemist. 

1890. Din acest an, Fiodor 
Melnikov va participa la disputele 
religioase cu reprezentanţi ai 
Bisericii oficiale ruse sau ai 
ortodocşilor de rit vechi din 
orientarea „fără popă”. 

1896 – 1898. Apare în 
România, la Brăila, sub redacţia 
lui F.E. Melnikov, publicaţia 
„Slovo pravdî”/„Cuvântul 
adevăru lui”. În urma presiunii 
exercitate de autorităţile din Rusia, 
ziarul îşi va înceta apariţia după 
doar câteva numere. 

1905. Împăratul Nikolai II 
editează Înaltul ordin cu privire la 
întărirea principiilor toleranţei 
religioase, care se va aplica din 17 
aprilie, dată ce coincidea cu prima 
zi de Paşti. Este semnul încetării 
prigoanei împotriva foştilor 
„schismatici”, numiţi din acest 
moment „ortodocşi de rit vechi”. 
În virtutea acestei libertăţi, Fiodor 
Melnikov va edita la Moscova 
primele publicaţii starovere, 
„Utro”/„Dimineaţa” şi „Narodnaia 
gaze ta”/„Gazeta populară”. 

1906 – 1907. La Nijni 
Novgorod, sub conducerea epis -
copului Innokentie (Usov), apare 
revista „Staroobrea deţ”/„Creş  tinul 
ortodox de rit vechi”. La aceasta 
va colabora intens F.E. Melnikov. 

1909. În revista „Ţerkov’”, îi 
apar articolele Ritualurile 
bisericeşti şi ortodocşii de rit 
vechi (№ 13–14) şi Ortodoxia de 
Rit Vechi şi credinţa în ritualuri 
(№ 48). 

În auditoriul Muzeului 
Politehnic din Moscova se 
desfăşoară, între 7 şi 10 mai, patru 
dispute publice între orto docşii de 
rit vechi, din orientarea „cu popă”, 
reprezentaţi de F.E. Melnikov şi 
D.S. Varakin, şi ortodocşii de rit 
vechi pomo reni, din orientarea 
adepţilor căsătoriei, reprezentaţi de 
L.F. Piciughin: 

● Prima dispută: Despre 
ierarhia de la Fântâna Albă; 

● A doua dispută: Despre 
botezul ereticilor; 

● A treia dispută: Despre 
prooroci şi antihrist; 

● A patra dispută: Despre 
caracterul perpetuu al sacrifi ciu -
lui în Biserica lui Hristos. 

1911. Se inaugurează, pe lângă 
comunitatea de la Rogojskoe 
Kladbișce/Cimitirul Rogojskoe, 
Institutul Pedagogic al Ortodoxiei 
de Rit Vechi din Moscova, al cărui 
scop era pregătirea de profesori 
pentru şcolile din localităţile 
populate cu staroveri. Cursurile se 
întindeau pe o perioadă de 6 ani, 
se studiau limbile slavonă, rusă, 
greacă şi germană, discipline 
generale, precum şi de profil 
teologic. Ultimul director al aces -
tui Institut a fost F.E. Melnikov. În 
1918, autorităţile bolşevice vor 
descinde la Cimitirul Rogojskoe şi 
vor suprima activitatea respectivei 
instituţii; intenţionau, cu acest 
prilej, să-l aresteze şi pe 
incomodul director. 

Scrie şi publică tratatul 
Teologia rătăcitoare. 

1914. Lucrarea lui Melnikov, 
Teologia rătăcitoare, e confiscată 
de autorităţi. 

1915. Scrie Întrebări 
contemporane privind Ortodoxia 
de Rit Vechi. 

1917. În anii care au urmat 
revoluţiei din octombrie, F.E. 
Melnikov a luptat deschis 
împotriva propagandei ateiste a 
noii clase venite la putere, a 
participat la dispute împotriva lui 
Troţki, a lui Buharin, pe care 
Melnikov îl considera „un clovn”, 
şi împotriva lui Lunacearski.  

1918 - 1920. I se interzic 
cuvântările publice, iar revista 
„Слово церкви”/„Cuvântul 
Bisericii” e suprimată. Urmărit de 
autorităţi, Melnikov se refugiază 
în Siberia, la Barnaul. Din 
iniţiativa sa, începe aici editarea 
unui alt periodic „Sibirskii 
staroobreadeţ”/„Ortodoxul de rit 
vechi din Siberia”, la care 
colaborează intens. Începe un ciclu 
de prelegeri publice, la Tomsk, 
Omsk, Barnaul, Novo-Nikolaеvsk, 
pe teme dintre cele mai diverse: 
Ştiinţă şi religie, Creştinism şi 
socialism, Omul şi religia etc. 
După interzicerea revistei 
„Sibirskii staroobreadeț”, urmărit 
fiind de CEKA, Melnikov își 
găsește refugiul într-o zonă greu 
accesibilă din taiga, la Schitul 
Novo-Arhanghelsk. În liniștea 
acestui locaș, unde va rămâne până 
în decembrie 1921, eruditul autor 
va redacta, în afară de textele 
pomenitelor manifeste, o serie de 
lucrări pe tema căsătoriei la 
ortodocșii de rit vechi ce aparțin 
orientării fără preoți, a hirotonisirii 
preoților proveniți din sânul 
pomenitei orientări sau de 

combatere a ateismului.  
1920. Este acuzat de către 

autorităţile bolşevice de activitate 
contrarevoluţionară şi de tăinuire 
de valori biseri ceşti” şi 
condamnat, în contumacie, la 
moarte prin împuşcare. În iarna 
anului 1920, scrie lucrarea 
Respinge oare ştiinţa credinţa în 
Dumnezeu? 

1922 – 1925. Melnikov 
rătăcește de la un schit la altul. În 
lipsa documentelor, nu se știe cu 
exactitate dacă a revenit în partea 
europeană a Rusiei sau a rămas în 
continuare în Siberia. 

1925. Reuşeşte să se refugieze 
în Caucaz, unde se va ascunde o 
vreme în staniţele căzăceşti (până 
în 1931). 

1931. În zilele Postului mare, 
scrie lucrarea Fenomenul sectar în 
faţa judecăţii Cărţii Sfinte, 
generată de agresiunea tot mai 
făţişă a diferitelor secte asupra 
Bisericii creştine. 

Încheie unul din amplele texte 
cu caracter polemic, Despre 
sufletul omenesc şi provenienţa 
acestuia. 

Ajutat de ruşii staroveri, trece 

clandestin graniţa în Ro mâ nia, 
unde va rămâne până la sfârşitul 
vieţii. Din raportul Siguranței către 
Directorul General al Poliției 
București, rezultă că trecerea 
frontierei s-a făcut „în noaptea de 
20/21 iunie, prin sectorul comunei 
Varnița, jud. Tighina”. Începea 
astfel cea de-a treia (şi ultima) 
etapă din activitatea lui Melnikov 
în cadrul Bisericii Ortodoxe de Rit 
Vechi. 

1932. Din acest an s-a păstrat o 
scrisoare a lui Fiodor Melnikov, 
expediată din România în ţara 
sovietelor.  

1934. Una din scrierile sale, 
concepută în ţara sovietelor, vede 
acum lumina tiparului la Chişinău: 
Răspuns la întrebarea ateiştilor: 
de unde a apărut Dumnezeu? Tot 
la Chişinău va publica volumele 
Sectarismul şi Biserica în faţa 
judecăţii Cărţii Sfinte şi Răspuns 
la întrebarea ateiştilor: de unde 
provine Dumnezeu? 

1935. Îi apare la Chişinău, în 
limba rusă, Ateismul contem po ran, 
dezminţit de el însuşi (Marxism şi 
ateism). Tot în acest an i se vor 
tipări cărţile Правда о 
Кишиневских 
старообрадцах/Ade vă rul despre 
ortodocşii de rit vechi din 
Chişinău şi Despre sufletul omului 
şi provenienţa acestuia. 

1936 – 1939. Va locui la Ismail 
și în comuna Fântâna Albă din 
Bucovina. 

1937. Tipăreşte în Basarabia, 
Despre dogmele, tainele şi 
ritualurile creştine şi atee 
(volumul 9 din seria „Dezminţirea 
ateismului”). În revista „Viaţa 
Basarabiei” (an VI, nr. 9, p. 594-
595) apare o recenzie la această 
carte a lui Melnikov, în care sunt 
subliniate „stilul atrăgător, literar, 
dublat de o serioasă in for maţie 
ştiinţifică şi filosofică”, „rarul 
talent dialectic”, spiritul 
polemic şi modalitatea de 

TABEL CRONOLOGIC AL VIEŢII ŞI ACTIVITĂŢII LUI  
F. E. MELNIKOV (1874– 1960)

F

1931. 1931. Ismail.Ismail.   
SursaSursa  fotofoto: : wwwwww..ruveraruvera..ruru

La CRL-ManoleaLa CRL-Manolea, , judjud. . SuceavaSuceava
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structurare a materialului, 
„apropiată de celebrele Dialoguri 
platoniciene”. La Chişinău, apare 
volu mul 8 din seria „Dezminţirea 
ateismului”, Respinge, oare, 
ştiinţa cre dinţa în Dumnezeu? 
Dispută publică în Rusia sovietică 
cu un agitator ateu. 

1938. La Bălţi, în traducerea lui 
Th. Armaşu, vede lumina tiparului, 
în română, primul volum din seria 
„Dezminţirea ateismului”, Chiar şi 
ateiştii sunt credincioşi… 

1939. Apare la Chişinău, 
Călăuza creştinului religios 
(Îndrep tar de demascare a 
ateismului).  

1941. 8 mai. Se desfăşoară la 
Brăila, sub cârmuirea P.S. Sale 
Episcopul Innochentie al 
Basarabiei, Congresul creştinilor 
de rit vechi (lipoveni), în vederea 
asigurării continuităţii ierarhiei 
bisericeşti de după pristăvirea 
Mitropolitului Siluian. Innochentie 
a fost ales Mitropolit al 
Ortodocşilor de Rit Vechi. La 
Congres, Fiodor Melnikov fusese 
secretar. 

Apare la Bârlad, în traducerea 
preotului Gheorghe Ar maşu, 
refugiat din Basarabia, truditor în 
slujba Domnului în parohia Târzia 
din apropiere de Fălticeni, cartea 
lui F.E. Mel ni kov, De unde a 
provenit credinţa în Dumnezeu? 
Dispută publică din Rusia 
Sovietică. Traducătorul a prefaţat 
textul cu o scurtă notă biografică: 

«Lucrarea de faţă aparţine d-lui 
Melnikov, refugiat din Rusia 
sovietică în anul 1931. Până la 
revoluţia rusă din 1917, Melnikov 
a fost director şi profesor la 
Institutul Teologic-Nor mal din 
Moscova. A fost şi redactorul 
revistei „Biserica”. Dom nia sa a 
scris mult în domeniul teologiei. 

După revoluţie a fost unul din 
aprigii apărători ai cre din ţei în 
Dumnezeu, luptând cu 
înverşunare, pe toate căile 
posibile, împotriva ateismului. A 
luat parte activă la diferite dispute 
pu blice cu „agitatorii 
antireligioşi”, a răspândit material 
apologetic prin organizaţiile 
creştine, a ţinut lecţii de catehizare 
şi de combatere a necredinţei. 
Urmărit de stăpânirea atee, se 
retrage în taigaua Siberiei, unde – 
în condiţiuni extrem de grele – îşi 
petrece viaţa trei ani. Acolo, având 
la dispoziţie material sufi cient 
adus de prietenii săi, şi în baza 
celor ce experimentase pe teren 
apologetic în lupta sa personală cu 
ateismul, a scris şase din lucrările 
sale. Urmărit din nou de stăpânirea 
atee, se stre coară la graniţa de vest 
şi se refugiază în România. 

Stabilindu-se la Chişinău, 
începe a-şi tipări în limba rusă 
lucrările. Astfel, până în 1939, a 
tipărit 11 lucrări cu caracter 

apologetic. Una din lucrările lui e 
cea de faţă, tradusă în ro mâneşte şi 
care a apărut la Bălţi în 1939, cu 
sprijinul moral şi material al 
Sfintei Episcopii de Bălţi, pe 
atunci fiind episcop I.P.S. Tit 
Simedrea. Dar evenimentele de 
anul trecut au prins întreaga ediţie 
nedesfăcută». 

1942. Locuiește la Pisc, Brăila. 
Face demersuri pentru a i se 
permite mutarea fie în 
Transnistria, fie în Ucraina natală. 
„Aș vrea să mă stabilesc la 
Mănăstirea din Slava”, 
menționează el într-o scrisoare. 
Dar, întâi de toate, acolo nu mă 
invită nimeni… Apoi, ca străin, nu 
mi se permite să plec nicăieri din 
locul în care m-a prins războiul”. 
În august, i se permite, totuși, să 
plece la Tiraspol, unde va ține 
predici împotriva ateismului.  

Pe 20 octombrie, este arestat în 
orașul Tiraspol, i se con fiscă 
mașina de scris, actele și broșurile 
de combatere a ateis mu lui. Va 
rămâne în arestul Chesturii timp 
de zece ore, după care va fi trimis 
sub escortă în com. Parcani, pe 
Nistru, iar de acolo, prin Tighina, 
la Pisc, în Brăila (începutul lui 
noiembrie). 

1943. Va sta internat, vreme de 
două luni, începând cu 13 mai, în 
Lagărul de deținuți politici de la 
Târgu-Jiu. Motivul arestului: 
„propagandă stilistă” (se urmărea 
„lichidarea stilis mu lui 
lipovenesc”). După eliberare, va 
locui în com. Otopeni, jud. Ilfov. 

1946 – 1947. Locuiește la 
Găneasa, în același județ. 

1947. După ce a stat mai mulţi 
ani prin sertarele Minis terului 
Cultelor, se publică în „Monitorul 
oficial”, nr. 107,  din 13 mai, p. 
3736–3742, Primul Statut al 
Ortodoxiei de Rit Vechi din 
România; acesta va fi însoţit de un 
scurt istoric al cultului şi de 
amănunte privitoare la structura 
internă a Bisericii starovere. 
Textele au fost redactate de ep. 
Innokentie și de Fiodor Mel nikov. 

Pe 7 august, se stabilește la 
„Mănăstirea Lipovenească” din 
Manolea, pe atunci în com. 
Uidești, jud. Baia. „Este bătrân, 
bolnav, abia mișcându-se dintr-un 
loc în altul”. 

1948. La Odessa, vreme de 
șase luni, va face propagandă 
antisovietică, din partea Misiunii 
Ortodoxe Române. 

1960. Se stinge din viaţă la 
Mănăstirea cu hramul Sfântul 
Nicolae din Manolea, pe 13 mai, 
stil vechi, în ziua de Înălţare a 
Domnului. Tot în acest an biserica 
arde şi, împreună cu aceasta, 
clopotniţa, tipografia şi bogatul 
fond de carte şi de documente 
existent aici. 

1994. 1–4 octombrie. Se 

desfăşoară la Tulcea Primul 
seminar internaţional cu tema 
Cultura ruşilor lipoveni (ortodoc -
șilor de rit vechi) în context 
naţional şi internaţional. Pentru 
prima oară în ţara noastră, se 
prezintă, în cadrul acestui seminar, 
două comunicări consacrate 
autorului Scurtei istorii: Ludmila 
Kuz mina, Lucrările scriitorului, 
apologetului şi emigrantului din 
secolul al XX-lea, F.E. Melnikov, 
respectiv Leonte Ivanov, 
Activitatea religioasă 
„contrarevoluţionară” a lui 
Fiodor Evfimievici Melnikov. 

1995. În revista „Duhovnâe 
otvetî”/„Răspunsuri duhov niceşti”, 
fasc. III, editată la Moscova, apare 
studiul lui Melnikov Ortodoxia de 
Rit Vechi şi credinţa în ritual. 

1996. O copie a manuscrisului 
Scurtei istorii este trimisă de la 
Cimitirul Rogojskoe la Barnaul, în 
vederea publicării. 

1997–2000. Se construieşte la 
Mănăstirea ortodoxă de rit vechi 
din Manolea, sub îndrumarea 
arhimandritului Feofilact, o nouă 
biserică cu hramul Sf. Nicolae, în 
locul celei distruse de incendiul 
din 1960. Se reface mormântul şi 
se pune o cruce de piatră la 
căpătâiul rămăşitelor pământeşti 
ale lui F.E. Melnikov. 

1999. Apare la Barnaul, cu 
binecuvântarea Preasfinţitului 
Siluian, episcop de Novosibirsk şi 
al întregii Siberii, Scurtă isto rie a 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, 
inaugurându-se astfel ediţia de 
Opere complete ale lui Melnikov. 
Vreme de câțiva ani, se vor edita 

în acest oraş din Siberia cele mai 
importante lucrări ale autorului. 

2007. La Barnaul, vede lumina 
tiparului volumul 8 din se ria de 
Opere, ultimul apărut până în 
prezent. Sunt incluse aici studii şi 
articole publicate, în cea mai mare 
parte, pe parcursul anilor 1908–
1913 în revista „Țerkov’”. 
Diversitatea tematică e 
impresionantă: de la articole 
despre semnul crucii cu două 
degete ori despre propovăduitorii 
anarhismului, la studii consacrate 
misionariatului ori preoţilor fugari. 
Sunt așteptate cu interes articolele 
de mai mici dimensiuni, risipite 
prin diferite reviste, și 
corespondenţa scriitorului. 

Leonte IVANOV 
(v. „Scurtă istorie a Bisericii 

Ortodoxe de Rit Vechi”, 
de F.E. Melnikov, partea I, 

editura „C.R.L.R.”, București, 
2019, pp. 310-324) 

2017. 2017. ParticipanțiiParticipanții   lala  SimpozionulSimpozionul  internaționalinternațional  alal   CRLRCRLR, „, „CulturaCultura  rușilorrușilor  
lipovenilipoveni  înîn  contextcontext  naționalnațional  șiși   internațional”, la mormântul lui F.E.Melnikovinternațional”, la mormântul lui F.E.Melnikov

BisericaBiserica  cucu  hramulhramul  SfSf. . NicolaeNicolae,,   
((ManoleaManolea, , judjud. . SuceavaSuceava))
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Пёснь, а7. И#рмо1съ. 
оскrніz дн7ь, просвэти1мсz лю1діє, 
па1сха гDнz па1сха, t сме1рти u4бw к8 
жи1зни, и3 t земли2 на1 нб7о, хrто1съ 
бг7ъ на1съ приве1лъ є4сть, побёдную 

пою1щz.  
припёвъ: Хrто1съ воскре1се и3з8 ме1ртвыхъ. 

 
чи1стимъ чю1вствіz, и3 u4зримъ не 
присту1пнымъ свётомъ, воскrніе 
хrто1во блиста1ющесz, и3 ра1дуйтесz 
реку1ще я4снw, да u3слы1шимъ 

побёдную пою1ще.  
 
б7са2 u4бw досто1йнw да веселz1тсz, 
землz1 же да ра1дуетсz, да 
пра1зднуетъ же ми1ръ,  ви1димыи же 
ве1сь и3 неви1димыи, хrто1съ бг7ъ 

воста1лъ є4сть весе1ліе вёчное. 
 

Пёснь, г7. И#рмо1съ. 
ріиди1те пи1во піе1мъ но1во, не 
tка1мене непло1дна чюдодёемо, но 
нетлёніz  и3сто1чника, и4з8гроба 
w3дожди1вша хrта2, w3не1мже 

u3твержа1емсz. 
 
н7э всz2 и3спо1лнишасz свёта, нб7о же 
и3 землz2 и3 преиспо1днzz, да 
пра1зднуетъ же всz2 тва1рь, воста1ніе 
хrто1во, w3не1мже u3твержа1етсz.  
 
ъчера2 с8 распина1хтисz хrте2, вчера2 
с8погребо1хтисz и3 совоста1ю дне1сь со 
воскrшути, са1мъ мz2 просла1ви сп7се 
во цrтвіи свое1мъ.  
 

и3 пако1й. глаc, д7. 
редвари1ша u4тро я4же с8 мр7i1ею, и3 
w3брэто1ша ка1мень tвале= t 1гроба, 
слы1шаху t а4нг7ла, и4же во1 свётэ 

пrносу1щнэмъ сu1щаго, с8ме1ртвыми не 
и3щи1те я4кw чл7ка, ви1дите гро1бныz пелены2, 
тецы1те и3 ми1ру проповёдите, я4кw воста2 
гDь, u3мертви1выи смр7тію сме1рть, я4кw то1й 
є4сть сн7ъ б9іи, спаса1zи ро1дъ чл7ческіи.  

 
Пёснь, д7. И#рмо1съ. 

а б9іи стра1жи, бг7оглаго1ливыи 
а3вва1кумъ, да ста1нетъ с8на1ми, и3 я3ви1т8 
свэтоно1сна а4нг7ла, велегла1снw гл7юща, 
дне1сь спасе1ніе ми1ру, я4кw воскр7се 

хrто1съ, я4кw всеси1ленъ. 
 
u1жескіи u4бw по1лъ я4кw разве1рзый 
дв7ьственую u3тро1бу бы1сть хrто1съ, 
я4кw чл7къ же, а4гнецъ нарече1сz. 
непоро1ченъ же, я4кw нев8куси2 

скве1рны, на1ша u4бw па1сха, я4кw бг7ъ 
и4стиненъ и3 соверше1нъ я3ви1сz.  

 
кw є3динолётенъ а4гнецъ, 
бл7гослове1ныи на1мъ вэне1цъ хrто1съ, 
во1лею за всёхъ закла1нъ бы1сть. 
па1сха w3чи1стилище, и3 а4біе и4з8 гроба 

краснw2, пра1ведное на1мъ восіz2 сл7нце.  
 
г7оo3ц7ъ u4бw дв7дъ, пред8сённымъ 
ковче1гомъ скака1ше и3гра1z. лю1дієже 
б9іи ст7i1и, o4бразъ с8бытіz2 зрz1ще, 
весели1мсz б9е1ственэ, я4кw воскр7се 

хrто1съ, я4кw всеси1ленъ.  
Пёснь, є7. И#рмо1съ. 

тренюемъ u4тренюю глубокY, и3 
в8мёстw ми1ра пёснь принесем влdцэ, 
и3 хrта2 u4зримъ пра1ведное сл7нце, 
всёмъ жи1знь восіz1юща.  
 
ез8чи1сленое твое2 милосе1рдіе, и4же 
а4довыми u4зами содержи1ми зрz1ще, 
къ свёту и3дz1ху хrте2 весе1лыми 
нога1ми, па1сху хва1лzще вёчную.  

ристu1пимъ свэтоно1сніи, и3з8ходz1щу 
хrтu2 и4зъ гроба, я4кw женихu2. 
и3спра1зднуемъ праздно любе1зными 
чи1нми, па1сху, б9ію спаси1тельную.  
 

Пёснь, ѕ7. И#рмо1съ. 
ни1де в8преиспо1дніz страны2 земли2, и3 
сокруши2 вереz2 вёчныz, преиспо1дніz 
свz1заныz хrте2, и3  тридне1вно я4кw t 
ки1та i3ô1на, воскр7се t 1 гроба. 
 
охрани1въ цёла зна1меніz хrте2, 
воскр7съ t 1 гроба и4же ключа2 дв7ыz 
невреди1выи в8ржcтвЁ свое1мъ, и3 
tве1рзлъ є3си2 на1мъ ра1йскіz две1ри.  
 
п7се мо1й, жи1во, а3 не же1ртвеное 
заколе1ніе, я4кw бг7ъ, са1мъ себе2 во1лею 
приведе2 ко o3ц7Y. совоскр7си1 же всеро1дна 
а3да1ма, воскр7съ t 1 гроба.  

 
Конда1къ, глаc, и7. 

ще и3 во1 гробъ сни1де без8сме1ртне, но 
а4дову разруши1въ є3си2 си1лу, и3 воскр7се 
я4кw побэди1тель хrте2 б9е. жена1мъ 
мmрôно1сицамъ ра1дость провэща2, и3 

свои1мъ а3пcлwмъ ми1ръ дарова2,* и4же 
па1дшимъ подаz2 воскrніе. 

 и4косъ.  
же пре1жде сл7нца сл7нцу заше1дшу 
и3ногда2 во1 гробъ, предвари1ша ко u4тру 
взыска1юще, я4кw во1 дне мmрôно1сицы 
дв7ы. и3 друга2 к8 друзёй вопіz1ху, q 

другi1нz, пріиди1те вонz1ми пома1жемъ тёло 
живоно1сное и3 погребе1нное, пло1ть 
воскр7си1вша па1дшагw а3да1ма, лежа1ща во1 
гробэ, и4демъ и3 потщи1мсz я4коже волсви2, и3 
поклони1мсz и3 принесе1мъ ми1ро, я4кw да1ры. 
не в8пелены2, но в8плащани1цу w3бви1тому, и3 
спла1чемъ возопіе1мъ, q вLко воста1ни,* и4же 
па1дшимъ по даz2 воскр7се1ніе.  

кано1нъ, па1сцэ, глаc, а7. творе1ніе ки1ръ i3ôа1нна дамаски1на
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та1же, гл7емъ, Воскrніе хrтово. г•. посе1мъ, 
стр<а, Воскр7съ i3с7ъ t 1 гроба я4коже прорече2, и3 
дарова2 на1мъ живо1тъ вёчныи, ми1ръ и3 ве1лію 
млcть. г•.  
 

Пёснь, з7. И#рмо1съ. 
троки t пе1щи и3зба1вивъ, бы1въ 
u4бw чл7къ, стра1жетъ я4кw сме1ртен8. 
и3 стра1стію ме1ртвеною, в8нетлёніе 
w3блачи1тъ бл7голёпіz, є3ди1нъ 

бл7гослове1нъ o3ц7є1мъ бг7ъ и3 препросла1вленъ. 
 
ены2 с8ми1ром бг7ому1дрыz, во слёдъ 
тебЁ теча1ху. є3го1же я4кw мр7тва со 
слеза1ми и3ска1ху, поклони1шасz и3 
ра1дующесz живо1му бг7у, и3 па1сху 

та1йную, твоиò хrте2 u3чн7кw1мъ бл7говэсти1ша.  
 
кw вои1стину сщ7е1ннаz, и3 всепра1з 
дньственаz сіz2 спаси1тельнаz но1щь, 
и3 свэтоза1рнаz свэтоно1снагw дне2, 
воста1нію сu1щи проповёдница, 

в8не1йже без8лётныи свётъ и4з8гроба пло1тьски 
всёмъ восіz2. 

 
ме1рти пра1зднуемъ u3мерщве1ніе, 
а4дово разруше1ніе, и3но1гw бо живота2 
вёчнагw нача1ло, и3 и3гра1юще поем 
вино1внаго, є3ди1наго бл7гослове1на 

o3ц7є1мъ бг7а и3 препросла1влена.  
 

Пёснь, и7. И#рмо1съ. 
е1й u4бw нарече1нныи ст7ы1и де1нь, 
є3ди1ныи суббô 1тамъ, цр7ь и3 гDь, 
пра1здникъ пра1здникwмъ, и3 
торжество2 є4сть  торжествw1мъ. во1нь 

же бл7гослови1мъ хrта2 во1 вэки.  
 
ріиди1те но1вагw виногра1да ча1да, 
бжcтвеннагw весе1ліz, в8наро1читомъ 
дни2 воскrніz, цrтвіz же хrто1ва 
пріw3бщи1мсz пою1ще є3го2 я4кw бг7а во1 

вэки. 

 
озведи2 w4крестъ o4чи твои2 сіô1не, и3 
ви1ждь, се2 u4бw пріидо1ша к8 тебЁ, 
я4кw бг7освётлаz свэти1ла, t за1пада 
и3 сёвера и3 мо1рz, и3 восто1ка ча1да 

твоz2, въ тебЁ бл7гословz1ще хrта2 во1 вэки.  
трои?. 

ч7е вседержи1телю и3 сло1ве и3 д1ш7е, 
тре1ми соє3динz1емо в8 соста1вэхъ 
є3стество2, пресу1ществене и3 
пребж7е1ствене, в8 тz2 кrти1хомсz, и3 

тz2 блгcви1мъ во всz2 вёки. 
 

Пёснь, f7. И#рмо1съ. 
вэти1сz свэти1сz, но1выи i3єrли1ме, 
сла1ва бо гDнz на тебЁ восіz2. ликu1й 
нн7э и3 весели1сz сіô 1не, ты1 же чтcаz 
красu1йсz бцdе, w3 воста1ніи ржcтва2 

твоегw2. 
 
бжcтвенагw, q любе1знагw, q 
сла1дкагw ти2 гла1са, сна1ми бо 
нело1жнw w3бэща1лсz є3си2 бы1ти, до 
сконча1ніz  вёка хrте2, є3го1же вёрніи 

держа1ву и3 наде1жду и3му1ще ра1дуемсz. 
 
па1сха вели1ка, и3 сщ7е1ннаz хrте2. q 
мu1дрость, сло1ве б9іи и3 си1ло, 
подава1й на1мъ и4стэе тебЁ 
причаща1тисz, в8 невече1рнэмъ дни2 

цrтвіz твоегw2. 
свэти1ленъ. 

ло1тію u3сну1въ я4кw ме1ртвъ, цр7ь и3 гDь, 
тридне1венъ воскр7се, и3 а3да1ма 
воз8дви1гъ  и3з8ъ тли2, и3 u3праздни1въ 
сме1рть. па1сха нетлёніz, ми1ру 

спасе1ніе. г•. 
 

гла1съ, є7. сти<. Да воскрcнетъ бг7ъ,* и3 
разы1дутсz врази2 є3гw2. 

а1сха сщ7е1ннаz на1мъ дне1сь показа1сz, 
па1сха но1ва ст7а1z, па1сха таи1нственаz, 
па1сха всечестна1z, па1сха хrта2 
и3зба1вителz. па1сха непоро1чнаz. па1сха  

 
вели1каz, па1сха вёрнымъ, па1сха две1ри 
ра1йскіz на1мъ tверза1ющаz, па1сха всёхъ 
w3сщ7а1ющаz вёрныхъ.  

 
сти<. Я$кw и3счеза1етъ ды1мъ* да 

и3сче1знутъ. 
ріиди1те t видёніz жены2 
бл7говёстницы, и3 сіô 1ну рцы1те, 
пріими2 t на1съ ра1дость бл7говёщеніz, 
воскrніz хrто1ва. красu1йсz и3 ликu1й, 

и3 ра1дуисz i3єrли1ме, цр7z2 хrта2 u3зрёвъ 
и4з8гроба, я4кw жениха2 и3сходz1ща.  

 
сти<. Та1кw да поги1бнутъ 

грёшницы t лица2 б9іz,* а3 
пра1ведницы да возвеселz1тсz. 

ироно1сицы жены2, ѕэлw2 ра1нw 
предста1ша гро1бу живода1вца, и3 
w3брэто1ша а4нг7ла на ка1мени 
сэдz1ща и3 то1й провэща2 и4мъ, си1це 

гл7аше, что2 и4щете жива1го сме1ртвыми; что2 
пла1чете нетлённаго во тли2; ше1дше 
проповёдите u3чн7кw1мъ є3гw2.  
 

сти<. Се1й дн7ь и4же сотвори2 гDь,* 
возра1дуемсz и3 возвесели1мсz во1нь. 
а1сха красна2, па1сха гDнz па1сха, па1сха 
всечестна1z на1мъ восіz2, па1сха, 
ра1достію дрu1гъ дрu1га пріи1мемъ. q 
па1сха и3збавле1ніе ско1рби, и4бо и4з8 

гроба дне1сь я4кw t черто1га восіz2 хrто1съ, 
жены2 ра1дости и3спо1лни гл7z, проповёдите 
а3пcлwмъ.  

сла1ва, и3 нн7э. гласъ, є7. 
оскrніz дн7ь, просвэти1мсz 
торжество1мъ, и3 дрu1гъ дрu1га 
пріи1мемъ, и3 рце1мъ бра1тіє, и3 
ненави1дzщимъ на1съ. прости1мъ всz2 

воскrніємъ, и3 та1ко возопіє1м8,  хrто1съ 
воскр7се и3з8 ме1ртвыхъ, сме1ртію смр7ть 
попра1въ, и3 сu1щим вогробёхъ живо1тъ 
дарова2.  

та1же, Хс7 воскр7се, г•.
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Александра ДУМИТРИКЭ 
 

Мне недавно удалось 
снова прочитать 
«Последний срок» В. 

Распутина. Задумалась. 
Потрясаюшее произведение. 
Душу переполняет волнующим 
чувством, волнующими 
вопросами. Предмет в повести 
задаётся сразу: умирает 
восьмидесятилетняя старуха, 
ждёт своих детей, чтобы 
попрощаться. Описываются 
подробности конца человеческой 
жизни, переворачивающие душу: 
«Не приехала Таньчора (в 
повести - любимая дочь). Не 
приехала. Так и не увидела её 
старуха. Она опустила голову на 
подушку и заплакала». А внутри 
что-то рвётся. 

С тех пор, мне покоя не даёт 
одна мысль: нам больше не 
хватает времени. 
Не хватает времени на маму и на 
папу, на дедушку и на бабушку, 
на детей. Мы вечно спешим, 
бежим куда-то. Ради 
бесконечной гонке к 
удовлетворению разных желаний 
и нужд приносим в жертву самое 
дорогое – время и сострадание к 
ближним. А совсем мало 
времени остаётся для 
человеческого общения. 

Эпоха компьютеризации – 
это, вероятно, эпоха парадокса. 
Всё постоянно 
совершенствуется, кроме 
теплоты общения с 
окружающими людьми. Мы так 
близко и в то же время очень 
далеко друг от друга. Спешим 
так много говорить, всё 
высказать, ведь время бежить – 
на работу должны вернуться, 
взять детей из детского сада, 
докончить курс английского 
языка и тому подобное – а нам 
так часто не хватает времени 
главное сказать. Мы пропускаем 
суть - саму жизнь. А вот наши 
милые родители, бабушки, 
дедушки, дети, пока они 
маленькие – это так всё близко, 
они нас понимают и ждут. 
Нужно вовремя любить, уделять 
внимание, звонить, говорить 
«спасибо». Ведь человеку, в 
сущности, так мало надо. 

 Роль семьи и  
семейно-жизненный уклад 

русских-липован 

Стремление к 
индивидуализации, от 

которого страдает современное 
общество, долгие лета не 
находило место в среде русских-
липован Румынии. Помощь 
ближнему - одна из первых 
духовных, моральных и 
человеческих ценностей, 
которыми они руководствовались 
в жизни. 

При этом, семья приобретает 

основополагающую роль в 
сохранении и адаптации 
традиционных старообрядческих 
устоев жизни к разным 
историческим условиям. То, что 
человек приобретает в семье, он 
сохраняет в течение всей своей 
жизни. Пусть мы живём в городе 
или в деревне, пусть мы ценим 
или просто потеряли связь со 
своим краем, но чистые детские 
впечатления, атмосфера любви, 
чистоты и веры, с детства 
оставщаяся в нашей памяти, 
обладает необычайной силой 
вдохновлять в период 
разочарования. Воспоминания в 
годы зрелости обязательно 
включают сцены детства. Есть 
дома, где постоянно горит 
лампада, где постоянно говорят о 
вере и о Христе, где детей с 
ранних лет учат вместе 
молиться, почитать иконы, 
ходить на богослужения, а также 
другим общечеловеческим 
ценностям - подчиняться 
пожилым членам семьи, любить 
и сохранять фольклор и т.д. 
Именно дети являются 
связующим звеном поколений, в 
значительной степени 
способствуя непрерывности 
культурной и духовной памяти 
нашего этноса. 

 Традиционная семья -  
её вчера и сегодня 

Традиционная 
старообрядческая семья 

построена на принципах 
«Домостроя». В нынешное 
время, таких семьей осталось 
совсем мало. Это те, кто 
соблюдает суровость 
канонических требований. 
Семья, с её патриархальными 
традициями, была миниатюрным 
миром. Верховная власть 
принадлежала отцу или деду. Но 
хотя жена ему подчинялась, она 
всё-таки не играла 
второстепенную роль, 
пользовалась тем же уважением, 
как и мужчина. При этом, в 
основе взаимоотношений 
супругов старообрядцев лежало 
взаимное уважение. Будучи 
душой семьи, жена отвечала за 
духовное состояние дома, за 
очаг, который связывает всех 
родных невидимой нитью, за 
воспитание детей. 

Именно в рамках семьи 
старообрядцы с детства 
усваивали традиционную 
религиозность, нравственные 
ценности - взаимопомощь, труд, 
целомудрие и взаимное уважение 
-, обряды и традиции предков. 

Большую роль играл личный 
пример старших членов семьи, в 
меньшей степени их слова. Имея 
впереди образ жизни родителей, 
дети с ранних лет естественно и 
просто усваивали определённые 
стереотипы поведения. Они с 
младенчества были приучены с 
молитвы начинать и заканчивать 
каждый новый день, молиться до 
и после еды, перед и после 
каждого дела, носить крестик, 
посещать богослужения, держать 
пост.  

 Первый долг - забота о 
духовном состоянии детей 

Именно в первые годы 
добро или зло становится 

естественным в жизни. 
Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Как мягкий воск легко 
принимает черты, на нём 
напечатлеваемые; так и дети 
принимают впечатления без 
особых усилий». А ещё говорит, 
что они «не случайное 
приобретение, мы отвечаем за 
их спасение». При этом, первый 
долг родителей была забота о 
духовном состоянии детей. Для 
рождения и христианского 
воспитания будущих поколений, 
священник молилсяся ещё при 
совершении Таинства Брака, 
чтобы дети стали достойными 
продолжателями веры и 
семейных традиций.  

Всё имеет своё начало в 
детстве, а главной целю 
родителей было научить своих 
детей применению в жизни 
нраственным и религиозным 
правилам. Родители имеют 
неповторимую силу влиять на 
духовную жизнь и на 
гармоничное развитие своих 
детей. В христианстве часто 
говорится, что ребёнок, по своей 
природе - безвинный ангел. В 
них высокие нравственные 
потенции будущего развития, вся 
совокупность энергий и чистоты 
души, необходимы для 
обоснования сбалансированной 
личности. Но для этого важно, 
чтобы ребёнок рос в любви и в 
чистотe. 

То, что мы видим вокруг, это 
вообще примеры крайности в 
воспитании детей: либо слишком 
много снисходительности и 
вседозволённости, либо слишком 
много строгости. Правда, как 
всегда, где-то посредине. А 
найти её, эту правду, в 
современном засыпанном 
противоречивой информацией 
мире – очень сложно. Тем не 
менее, как писал профессор 
Иван Евсеев, «любому ребёнку, 
вступающему в этот мир вечной 
подвижности всего 
окружаюшего нужны 
устойчивость, 
неизменность, 
постоянство и 
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В чём сущность взаимоотношения 
родителей и детей?
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надёжность каких-то 
культурно-поведенческих 
координат (Иван Евсеев, 
Gândurile și tristețile unui rus 
lipovean, Издательство 
«C.R.L.R.», Бухарест, стр. 79). 

 Молитва как главный  
образ воспитания 

Дети есть дети, бывает, что-
нибудь натворишь, а 

потом сожалеешь, сама совесть 
покоя не даёт, приходиться маме 
или бабушки рассказать. А они, 
чаще всего, всё уже знают. При 
этом - никакого негодования, 
никакой ярости, никакого гнева. 
В положительном духе старались 
даже ругать детей, когда 
неправильно поступали. Так 
полагалось, что если у ребёнка 
отклонения из-за плохого 
воспитания, то причина в 
родителей. Древние подвижники 
учили искать грех у себя и 
искоренять его. Конечно же, 
были и исключения, строгие 
методы воспитания, но как бы 
там ни было, каждый совет 
неизменно заканчивался 
словами: «Спаси тебя Господь!», 
«Помоги тебе Господь!» или, 
главное, «Терпения - чтоб 
Господь давал». Именно умение 
с терпением принимать волю 
Божию, умение сохранять 
невозмутимость и твёрдость 
духа в противных 
обстоятельствах - одно из 
основных чертов старообрядцев. 

Следующий поступок - как же 
быть иначе - молитва. Издревле, 
из поколения в поколение, учили 
молиться за своих детей, как 
главным образом воспитания, 
вместе со своим личным 
примером. Особо сильной 
бабушки рассматривают молитву 
матери. Говорят: 
«Молитва матери со дна моря 
спасёт». 

А ещё учили никогда не 
полагаться исключительно на 
свои собственные силы, как 
будто мы непобедимы, но на 
Бога. В далёком детстве, я 
слыхала от моей бабушки 
выразительную сказку: «Послал 
Господь одного своего ангела 
забрать душу молодой 
женшины, матери пяти 
маленких детей. Ангел прилетел 
на землю: видит - женшина 
строго заболела, в постеле 
лежит, а маленькие детишки по 
ней лазают, плачут. 
Постарался ангел душу забрать, 
не смог. Жалко стало. Прилетел 
ко Господу без душой, нарушая 
Божий приказ, а Господь наказал 
его, сделал его земным. Стал 
ангел жить на земле.  

Однажды, во время Великого 
поста, встречается ангел со 
стариком-сапожником, а 
сапожник весело ему говорит: 
«обую я эти сопоги на Пасху!». 

«Да откуда же ты знаешь - 
отвечает ангел - Ведь до Пасхи 
ещё несколько недель 
осталось!». «Нет - убедительно 
говорит старик - я сопоги на 
Пасху обую!». Ангел промолчал. 
Пасха пришла, да и не дождался 
ей старик-сапожник. В Великую 
Субботу ангел забрал его душу и 
полетел ко Господу». 

 Дедушки и бабушки, как 
носители мудрости 

Дедушки и бабушки 
носители мудрости, а 

также семейных и 
этноконфессиональных 
традиций. Рассказы, сказки, 
духовные и фольклорные стихи 
до сих пор широко 
распространены среди людей 
старшего возраста, которые, в 
свою очередь, слышали рассказы 
от своих дедов и прадедов. 

«Традиция передаётся главным 
образом не от родителей к их 
детям, а прежде всего от 
дедушек и бабушек к их внукам», 
говорил покойный профессор 
Иван Евсеев (там же, стр. 74). 

Бабушка преставилась и в 
отцовском доме «по-нашему» 
вряд ли стало говорится. Потому 
что поколение моих родителей – 
результат победоносного 
строительства коммунизма. Они 
прожили всю свою молодость в 
городе, где сложнее сохранить 
традицию, а потом они пошли по 
длинным и тяжёлым пути 
эмиграции. Современный 
менталитет обмирщения и 
потребленчества так и засорил 
семейный традиционный уклад 
жизни.  

Все эти годы общий 
непоколебимый столп семьи 
была бабушка. Вот почему, когда 
бабушки не стало, мы 
почувствовали, что потеряли 
саму основу собственной 
идентичности. Конечно же, что-
то осталось, потому что именно 
она всегда учила полагаться на 
спасательную веру. Вера, в 
частности, и совокупность 
духовных ценностей, вообще, 

обладают возможностью 
становиться основополагающим 
фактором бытия. А вот 
настоящим вызовом остаётся 
создать те же духовные условия 
для моих детей, чтобы они были 
способны получить в нынешние 
трудные времена то же самое 
откровение. Потому-что, по 
словам Достоевского, «высшая 
радость и высшее благо, 
которое человек может иметь в 
жизни - это не терять веру в 
Бога».  

В старообрядческой среде 
грамотность была всеобщей. 
Именно книга пользовалась и 
пользуется до сих пор 
безусловным авторитетом. Так 
вот например, хотя бабушка вряд 
ли умела читать и писать буквы 
латинского алфавита, зато с 
лёгкостью писала и читала по-
церковному. И такое положение 

относится к большей части 
старого поколения русских-
липован Румынии. Не стоит 
забывать, что именно бабушки 
посылали детей, приехавших к 
ним на каникулы, в церковь, 
чтобы «учились Азбучку». 

 Религиозная основа отношения 
детей к родителям 

После вступления в брак, 
дети часто оставались 

вблизи своих родителей, 
поселялись в доме семьи мужа. 
Часто, под одной крышей жили 
несколько семей, из различных 
поколений, которые вели то же 
хозяйство, работали ту же 
землю. Так, по воспоминаниям 
моей свекрови, Анастасии 
Думитрикэ из Русской Славы 
уезда Тульча, «В одной хате все 
вместе жили - свёкор, свекровь, 
дети, внуки. Помогали друг 
другу, маленьких детей вместе 
выращивали, молодым матерям 
помогали, больше общались. Как-
то, по-веселее жили».  

Отношение детей к родителям 
имело нравственную и 
религиозную основу и 
регулировалось церковными 
писаниями. Дети, согласно пятой 

заповеди Декалога «Чти отца 
твоего и матерь твою…» (Исх. 
20;12) почитали своих 
родителей. Это почитание 
заключалось в основном в 
послушании, полном уважении, 
покорности, молитве, 
обеспечении спокойной 
старости. Один из крупнейших 
старообрядческих писателей, 
Аввакум Петров, в своих 
сочинениях также уделял 
большое значение 
почтительному отношению к 
родителям: «Чти отца твоего и 
матерь твою любезне и 
сердечне, яко ко святым, к 
стопам ног их главу приклоняй 
благоговейне, изведших тя от 
своея утробы; тебя ради утроба 
матерня болезнь претерпе, отец 
же, болезнуя о тебе, 
воздыханием и печалию снедаем 
всегда. (...) Яко же бо ты отцу 
своему и матери сотворишь, 
такожде и тебе чада твоя 
сотворят, и в ню же меру 
мериши — возмерит ти 
ся» (Аввакум. Что есть тайна 
христианская и как жити в 
вере Христове // Житие 
Аввакума и другие его 
сочинения, http://feb-
web.ru/feb/avvakum/texts/jag/jag-
168-.htm). 

Существенной важностью 
являлось церковное 
поминовение родителей после 
смерти. Так вот, если в 
нынешние дни церкви вообще 
начали пустеть, зато на 
Родительские субботы они всегда 
наполняются верующими, 
которые хотят помянуть близких, 
ушедших в мир иной. Память о 
своём роде, поминовение 
усопших – важный фактор 
сохранения старообрядческой 
идентичности, являясь также 
духовным связующим звеном 
поколений.  

Не так давно у меня ушла 
бабушка, и это так всё близко к 
сердцу, всё рядом, касаемо 
каждого из нас. Жизнь хрупка и, 
порою, короче, чем кажется. В 
любой момент может остаться 
некая недосказанность, неданное 
вовремя объятие, несказанное 
вовремя «прости». 

Умирая, бабушка очень ждала 
меня попрощаться. Я успела к 
ней доехать, она умерла на моих 
руках так, как её первая 
двухлетняя внучка, моя сестра 
Христина, умерла на её руках 30 
лет назад. Но всё это значит 
нечего. «Слишком поздно» 
остаётся, всё-таки, «слишком 
поздно». Последний срок – он не 
для умирающих, последний срок 
– для детей, чтобы успеть 
испытать чувство сострадания, 
любви, родства со своими 
близкими. Чтоб не жалеть, что 
опоздал уже. +
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Cartea „Despre lipoveni, 
numai de bine” a lui 
Berty NEUMANN din 

Tulcea grupează creații literare 
inedite, poezii și proză, scrise, cu 
talent, în limba română, în care 
tratează o gamă variată de teme și 
subiecte inspirate din viața și 
activitatea comunităților locale ale 
rușilor lipoveni din România: 
creații autobiografice („Străbunii”; 
„Colegii mei lipoveni”), originea, 
credința, ocupațiile rușilor lipoveni 
(„Să fii lipovean e o mare virtute”; 
„Stema noastră”; „Culorile 
noastre”); integrarea rușilor 
lipoveni în viața și spiritualitatea 
românească („România e casa 
mea”; „Împreună”; „Ei au sfințit 
locul” ș.a.); legătura cu trecutul 
îndepărtat, rădăcinile religioase 
(„Eterna Evă”; „Este un adevăr”; 
„Pe urmele străbunilor” ș.a.): 
„Suntem toți rude, prin Adam și 
Eva,/  Suntem toți rude, fără să 
vrem,/  Este un adevăr, nu un 
blestem….”; integrarea în peisajul 
românesc („Repere starovere”; 
„Râul Slava – Iordanul 
României”; „E primăvară la 
hotarele starovere”; „Toamna 
staroveră” ș.a.); obiceiuri și 
tradiții; arta culinară („Veniți la 
noi”; „Vino la Jurilovca”; 
„Maslenița”; „Zeița Banea”; 
„Cartea de bucate staroveră”;  
„La Jurilovca de Ziua borșului 
pescăresc”; „Balada borșului de 
pește din Jurilovca”; „Despre 
medicina populară a rușilor 
lipoveni” ș.a.); Biserica Ortodoxă 
rusă de Rit Vechi, obiceiurile 
religioase și obiectele de cult, 
precum și educația religioasă 
(„Biserica noastră”; „Branduri ale 
rușilor lipoveni”;  „Fântâna Albă 
te așteaptă”; „Periplu ecumenic 
starover”; „Hram la mănăstirea 
„Uspenia””; „Famila staroveră” 
ș.a.); educația estetică a tinerei 
generații („Simpozionul starover la 
Tulcea”; „Lotca muzicală”; 
„Aurul tinerilor staroveri”); eroii 
ruși lipoveni („La Tulcea, în cimitir 
pe Libertății”; „Eroul lipovean”); 
evocarea personalităților din rândul 
etniei rușilor lipoveni („Dl profesor 
Vicol Ivanov”; „Un an fără Miron 
Ignat”; „Podul lipoveanului Ivan 
Evseev”; „Doi savanți staroveri”; 
„Lansarea cărții…”; „Penelul 
fermecat al unui rus lipovean” 
ș.a.).  

Volumul de poezii și proză al lui 
Berty Neumann este construit cu 
un meșteșug sigur, pe mai multe 
planuri, și cu o detașare epico-lirică 
întrutotul stăpână pe materialul 
uman, atât de divers și de închegat 
în fizionomia creatorului, 
relevându-l ca pe un scriitor aparte 
în literatura generației sale. El nu a 
scris la comandă, ci din toată 
inima, din respect și admirație față 
de etnicii ruși lipoveni, i-a dictat 

sufletul său nobil să compună 
aceste minunate ode și tablete 
literare.  

Berty Neumann nu cade sub 
influențe mimetice, el își păstrează 
profilul de cântăreț al „neamului 
lipovenesc”, urmărind să facă, 
după exemplul epicei ciclice, 
biografia etniei rușilor lipoveni din 
România. Stilul scrierilor sale este 
curent și chiar adevărat. În 
încercarea de a încrucișa 
evenimentele spațiale cu 
alunecarea timpului, răsar câteva 
imagini interesante din copilărie cu 
instinctele și bănuielile ei: 
„Înfruntând gerul iernilor, arșița 
verilor, valurile înspumate ale 
mării, foametea și aversiunea 
unora, au ajuns în locuri în care să 
nu fie urgisiți pe nedrept, unde să 
nu-i mai ajungă nedreptatea și 
focul rugurilor. Nu le-a promis 
nimeni un loc unde să curgă lapte 
și miere. Staroverii și l-au găsit 
singuri, pentru că au avut cu ei 
icoanele și cărțile sfinte care le-au 
fost adevărate busole, trimise de 
Dumnezeu” (fragment din tableta, 
de o pondere antologică, „Ei au 
sfințit locul”). 

Scriitorul-portretist Berty 
Neumann asediază pe rușii 
lipoveni din toate părțile, metodic, 
aș fi tentat să spun, strategic – ca să 
străbată în psihologia lor, reînviind 
totul, și mai cu seamă 
personalitatea rusului lipovean ca 
și atmosfera în care s-a dezvoltat și 
a evoluat el în mediul românesc: 
Să fii lipovean este o mare virtute, 
Adânc sădit-n ADN-ul tău celular, 
În zestrea ta străbună, 
Ce mii și mii de staroveri și azi o  

tot adună. 
 
Ea vine din chemarea stepelor  

rusești, 
Din stanițele și săbiile căzăcești, 
Din roșul fructului de mălin, 
Din pridvorul bisericii întotdeauna  

plin. 
 

Vine din legănatul lotcii pline de  
pește, 

Din mângâierea lui Dumnezeu ce  
sigur te iubește. 

Vine din culoarea fustelor în zi de  
sărbătoare, 

Din blondul codanelor mângâiate  
de bunul soare. 

 
Vine din gustul mierii de tei și de  

salcâm, 
Din mirosul dulce al stogului de fân. 
Vine de pe malul Volgii și al 
Dunării albastre 
Și din Delta frumuseții noastre. 

(„Să fii lipovean este o mare 
virtute”) 

Universul său și lumea de idei, 
precum și sentimente ale rușilor 
lipoveni, în mijlocul cărora a 
crescut și trăiește, Berty Neumann 
a subliniat cu patos, în versurile sale:  
Lipoveanul tulcean 
Nu-i un oarecare. 
Ci o minunată îmbinare 
Între roca de granit 
Şi plaurul uşor plutit. 
Între mierea pădurilor de tei 
Şi roşul vin 1001, 
Ce la un borş de peşte 
Numai în Deltă poţi să-l bei. 
Între cartoful dulce de la Slava 
Şi ţepul negru de ciulin. 
Între floarea nufărului pur 
Şi amăreala de pelin. 
Între Razelmul mereu înfuriat 
Şi Carcaliu cel pe piatră, 
Pe mal de Dunăre aşezat. 
Între lutul din olană 
Şi stuful bătut nemţeşte 
Pân-la blană, 
Şi mentă din samovar mirositoare 
Ce numai în baltă înfloreşte. 
Între plug şi lotcă, 
Între ţuică şi puţină votcă. 
Între ceaslov şi ecuaţii, 
Între pescuit şi delicate operaţii. 
Între Comorovca 
Şi Monument, 
Unde iubirea a spus mereu 
Prezent! 

 („Lipoveanul tulcean”). 

 „CA-N PROPRIUL  
MEU CĂMIN” 

Berty Neumann este 
membru simpatizant al 
CRLR. Atașamentul, 

integrarea sa în mediul etnic al 
rușilor lipovevni sunt mărturisite 
de însuși autorul în „Cuvânt 
înainte”: „Filele acestei modeste 
cărți, scrisă de mine din toată 
inima, este un călduros mesaj pe 
care îl adresez marii familii a 
rușilor lipoveni, în rândul căreia 
sunt și în care mă simt ca-n 
propriul meu cămin”.  

Berty Neumann s-a născut la 
26 noiembrie 1944 în orașul Turnu 
Severin, jud. Mehedinți, într-o 
familie evreiască. În anul 1953, 
familia Neumann s-a mutat la 
Tulcea, unde fratele său, medic, a 
fost numit directorul Spitalului de 
Copii. La Tulcea, în anul 1962, 
Berty Neumann a absolvit liceul, 
având colegi și din rândul etniei 
rușilor lipoveni: „Țin minte și acum 
momentul când un băiat înalt m-a 
invitat să stau lângă el în bancă. 
Era Alexandru Ivanov (Sașa), cel 
care peste ani și ani va deveni 
adjunct al Ministrului Justiției[…]. 
Și așa am petrecut trei ani de liceu 
într-un mediu eterogen din punct 
de vedere al etniilor, pentru că în 
bănci se găseau și români, și ruși 
lipoveni, și ucraineni, și bulgari, și 
armâni, și greci, și un evreu. În 
acest amalgam al minorităților, 
rușii lipoveni erau majoritari. 
Printre ei erau viitorul deputat 
Sevastian Fenoghen, viitorul 
inspector școlar Nicolae Vicolov, 
viitorul profesor de matematică 
Petru Belov, viitorul ofițer Alexe 
Borisov și alții” (fragment din 
„Colegii mei lipoveni”).   

Berty Neumann este de 
profesie inginer agronom din 
Tulcea, căsătorit din 1968 cu 
profesoara Natalia Neumann 
(numele de fată: Romanov) - fosta 
lui colegă de liceu - staroveră, 
originară din Jurilovca - 
actualmente președinte al 
Comunității locale a 
rușilor lipoveni din 

DESPRE LIPOVENI, DESPRE LIPOVENI,   
NUMAI DE BINENUMAI DE BINE

F

NataliaNatalia   șș ii   Berty Neumann, laBerty Neumann, la   
cununia civilă (august, 1968).cununia civilă (august, 1968).

Natalia Romanov (Neumann) Natalia Romanov (Neumann)   
– la absolvirea liceului– la absolvirea liceului   

(1963).(1963).   
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Tulcea, cu care are doi copii, băieți 
(despre familie, v. „Eterna Evă”, 
„Împreună”, „Cincizeci de ani 
împreună”).   

La 2 octombie 2018, cuplul 
Berty și Natașa Neumann au fost 
felicitați într-un cadru festiv, 
emoționant, de către primarul 
orașului Tulcea cu ocazia împlinirii 
a 50 de ani de căsnicie – „nunta de 
aur”. La mulți ani, dragii noștri, cu 
sănătate și viața lungă, plină de 
bucurii! 
Cincizeci de ani. Eu și Ea  

nedespărțiți. 
Cincizeci de ani buni și împliniți. 
Cinicizeci de ani de griji, dar și de  

bucurii. 
Nu a fost ușor, dar a meritat, 
Tinerețe trecută, tu să știi! 
 
Socoteala-i simplă; 18262 zile, 
Dintr-o minunată carte trăite file. 
Cincizeci de ani, Eu și Ea, ținându-ne  

de mână, 
Nicicând n-am uitat pravila străbună. 
Cu fiecare treaptă spre Dumnezeu  

am tot urcat, 
Pe Domnul Isus cu bucurie l-am  

îmbrățișat. 
 
Mereu împreună. 
Ea – bună mamă, Eu – cu griji de  

tată. 
Avem doi fii, am avut și o fată. 
Nepoți avem trei. 
Sunt plecați în depărtări 
Și ne este tare dor de ei. 

(„Împreună”). 
 

COLABORAREA CU CRLR 
 

Berty Neumann participă 
activ alături de soția sa 

Natalia Neumann la viața 
comunității locale. Din anul 2009, 
când s-a dat în folosință noul sediu, 
iar soția lui, Natalia (Romanov) 
Neumann a devenit directoarea 
Centrului Cultural „Vicol Ivanov” 
al Comunității rușilor lipoveni din 
Tulcea, colaborarea lui Berty 

Neumann cu CRLR a devenit și 
mai strânsă prin pregătirea copiilor 
ruși lipoveni, voluntar, la 
matematică și fizică, implicându-
se, totodată, și în întreținerea 
tehnică a sediului comunității, 
precum și prin colaborarea la 
periodicul „Zorile” și revista 
„Kitej-grad” și altele. 

Cunoscându-l mai de aproape 
pe Berty Neumann, mi-am dat 
seama că numai numele îl 
„trădează”, în rest, el este de-a 
dreptul un lipovean de al nostru, 
crescut de mic copil în mediul 
rușilor lipoveni din Dobrogea, după 
cum mărturisește chiar el: „Pot 
spune că această comunitate a 
devenit a doua mea familie, dacă 
nu chiar prima în anumite situații”. 

Berty Neumann a trecut la 
credința ortodoxă rusă de rit vechi, 
este cununat religios și aparține de 
parohia bisericii ortodoxe ruse de 
rit vechi „Înălțarea Domnului” din 
Tulcea, a cărui preot este și nașul 
lui de botez. Participă cu 
regularitate la slujbele religioase la 
biserica amintită mai sus. 

Până la pensionare în anul 2007, 
Berty Neumann a activat ca 
inginer la nivelul județului Tulcea 
în posturi de conducere, îndrumând 
activitatea de îmbunătățiri funciare 
în cadrul Trustului Județean de 
IAS. Fiind inginer agronom, 
crescut într-un ținut de o 
excepțională frumusețe naturală – 
Tulcea, în preajma munților 
Dobrogei și a Dunării, la pragul 
Deltei, a introdus în creațiile sale 
literare nu numai splendorile 
naturii, dar și „calitățile și 
potențialul etniei rușilor lipoveni 
care cu jertfe de sânge a luptat 
pentru păstrarea identității 
religioase și culturale”. 

Ceea ce merită a fi reținut este 
capacitatea autorului de a se mișca 
cu dezinvoltură de la un eveniment 
la altul din viața și istoria rușilor 
lipoveni, plimbându-se prin 
diversele localități lipovenești din 
Dobrogea, Bucovina și Moldova, 
după cum însuși autorul 
mărturisește în „Cuvânt înainte”: 
„Am avut fericitul prilej să 
călătoresc prin țară, să cunosc 
bine comunitățile rușilor lipoveni 
și așa am putut să-mi dau seama de 
noblețea rusului lipovean, de 
mândria lui, năzuința lui spre 
frumos, libertate și dreptate. Am 
participat alături de ei la 
înălțătoare slujbe religioase în 
minunate biserici, la hramuri, la 
momente festive”.  

Precum vestita compozitoare 
contemporană rusă Alexandra 
Nikolaevna Pahmutova și al ei 
soț, textierul-poet Nikolai 
Nikolaevici Dobronravov, au 
cântat în creațiile lor de muzică 
ușoară evenimente dintre cele mai 
semnificative din viața Rusiei 
contemporane, așa și Berty 
Neumann a surprins în creația sa 

literară evenimentele cele mai 
semnificative din viața și 
activitatea Comunității noastre. 
Sunt poezii și proză pe care le-a 
creat cu migală, dar și cu bucuria 
care continuă să respire din ele: 
Un minunat curcubeu 
Din culorile credinței, muncii și ale  

bucuriei 
Se intind peste satele și orașele 
Unde trăiesc lipovenii. 
 
Albastrul caselor din Sarichioi, 
Roșul bisericii din Climăuți, 
Galbenul mierii din Slava Rusă, 
Movul vinetelor din Târgu Frumos, 
Verdele stufului și papurei din Mila 23, 
Albul sufletului curat al lipovenilor. 

(„Culorile noastre”) 
Multe dintre versurile cuprinse în 
volum sunt omagiale, un fel de ode 
în stilul lui M. V. Lomonosov, în 
care Berty Neumann, bun 
cunoscător al etniei rușilor 
lipoveni, exprimă admirația față de 
faptele și idealurile rușilor lipoveni. 
Cântă în versuri solemne, adesea 
vibrante, ereditatea rusească a 
etniei, orgoliul, credința: 
Când bărcile plecau în larg la  

pescuit 
Spre orizontul mării infinit 
Sau pe lacul între sălcii pripășit, 
Lipovenii se gândeau la Volga  

înspumată, 
Dar și la Dunăre, 
Ca la o fermecată și prietenoasă  

fată. 
……………………………………… 
La Sarichioi și la Slava Rusă, și la  

Târgu Frumos, 
Sămânța încolțește în pământul  

românesc. 
„Horoșo” și „bine” în pace  

împreună 
Fără frică se rostesc. 
…………………………………… 
Batiușca în biserica străbună 
Crezul în slavona îl rostește. 
La școală, Ivan cuvântul „mamă” 
În românește încet îl silabisește. 
 
Împreună lipoveanul și românul 
Îs la bucurii și la greu. 
Pentru că sunt prieteni 
Și au același Dumnezeu. 

(„Împreună”). 

 
PORTRETE ȘI TABLETE 

LITERARE 
 

După cum am mai arătat, 
creațiile lui în proză pot fi 

considerate drept tablete literare 
comunicante și realizate cu 
măiestrie artistică, care infusează 
momente importante din viața și 
activitatea etnicilor ruși lipoveni 
din România, scoțând în evidență 
mai mult credința ortodoxă 
staroveră, ocupațiile, tradițiile și 
obiceiurile etnicilor ruși lipoveni, 
precum și însemnări de călătorie 
din Bucovina, Moldova, Banat, 
trecând pragul reportajului, prin 
comentarii incrustate în profiluri 
sintetice – portrete literare și, 
relevând personalități din rândul 
rușilor lipoveni, cadrul e mutat de 
la Timișoara la Gura Humorului și 
Botoșani, iar apoi la Tulcea, unde 
sunt aduse toate elementele culorii 
locale etnografice (turci, greci, 
evrei, bulgari, lipoveni): „Pentru 
că toţi sunt la fel de buni, /De 
minunaţi, de cinstiţi şi talentaţi, 
/În ordinea alfabetică, /Toţi aici 
sunt menţionaţi: /Albanezi, 
/Armeni, /Armâni, /Bulgari, /Evrei 
/Germani, /Greci, /Maghiari, 
/Români, /Rromi, /Ruşi lipoveni, 
/Tătari, /Turci, /Ucranieni /Şi 
olteni” („Marea familie 
tulceană”). 

Omagiul de recunoștință adus 
acestei etnii își măsoară adâncimea 
în înclinarea către mulțimea 
lipoveană de meseriași și 
constructori, renumiți „excavatori 
cu barbă”: la pescuit, la „copca” 
canalizărilor pe străzile orașelor, 
cât și pe câmpul irigațiilor, pe 
șantierele patriei, prin cetățile 
industriale, în ținuturile  
dezmorțite prin binefăcătorul salt 
industrial, rușii lipoveni au fost 
antrenați într-un curent continuu, 
la fel de capabil să reprezinte, în 
spațiu și timp, fluxul vieții. De 
aici, interesul plin de afecțiune al 
lui Berty Neumann pentru 
neamul rușilor lipoveni, urmărind 
cu admirație integrarea 
lor în mediul și F

NataliaNatalia   șș ii   Berty NeumannBerty Neumann

2013. Depunere de coroane la Obeliscul Ostașilor Sovietici.2013. Depunere de coroane la Obeliscul Ostașilor Sovietici.
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spiritualitatea românească: 
„Localitățile lipovenești 
dobrogene, adevărate oaze de 
credință, liniște și culoare, au 
rezistat timpului și nu au avut 
soarta altor așezări dobrogene 
care, pur și simplu, au dispărut. 
Lipoveanul caracterizat prin 
modestia lui, hărnicia sa și 
credința lui nestrămutată, a știut 
să se adapteze vremurilor și să 
depășească greutățile. Și așa, 
pescarii din Sarichioi au devenit 
cei mai buni legumicultori ai 
zonei, mii și mii de staroveri au 
ajuns constructori vestiți. Cei din 
Carcaliu s-au numărat printre cei 
care au indiguit Marea Insulă a 
Brăilei, devenită unul din 
grânarele României, iar cei din 
Ghindărești au lucrat cu hărnicie, 
ca balta Ialomiței să devină și ea 
un pământ roditor” (fragment din 
„Ei au sfințit locul”). 

Berty Neumann procedează 
după metoda clasică a faptelor 
concrete, a experienței comune 
prezentate în niște cadre sociale 
bine precizate a realității din viața 
etnicilor ruși lipoveni. Nimic 
livresc, nimic inventat, în 
atmosfera în care personajele 
evoluează, impresia de realism, de 
experiență treptată, așa cum o 
exprimă viața, cu sinuozitățile, cu 
surprizele cu umbrele și luminile 
ei:  
Lipoveni, 
Cu crucea atârnată la gât 
Și cu sapa în mână, 
Au pus umărul 
La industrializare română. 
…………………………. 
Departe de casă, 
Cu puțină mâncare pe masă, 
Au zidit și tot zidit, 
Nici frigul, nici arșița 
Nu i-au oprit. 
…………………………… 
 „Escavatori cu barbă”- 
Titlul de noblețe 
Pentru mii de patriarhi 
Înscriși în Bilblia muncii. 
Bărbi bogate, 
Purtate cu demnitate, 

Minunate Buletine de identitate 
Pentru cei de azi, 
Pentru etenitate. 

(„Escavatori cu barbă”). 
Scriitorul se dovedește a fi un 

observator subtil al peisajului, al 
omului obișnuit, cu necazurile și 
bucuriile lui, ceea ce îl înrudește 
mult cu Nicolae Dunăreanu și mai 
ales cu Geo Bogza. Iată un 
fragment din tableta „Râul Slava – 
Iordanul Dobrogei”:  „Din toate 
apele ce străbat Dobrogea de 
Nord, râul Slava are în curgerea 
lui ceva special. Este format din 
unirea a două cursuri, Slava Rusă 
și Slava Cercheză, îngemănarea 
lor făcându-se în satul Slava 
Rusă... Râul Slava nu este un râu 
ca oricare. Apele lui mângâie 
locul a patru mănăstiri. Imediat ce 
izvorăște de sub dealurile satului 
Atmăgea, râul Slava  întâlnește 
așezământul Mănăstirii Cerbul. 
Râul Slava, chiar lângă izvor, 
aduce bucuria unei ape proaspete 
Schitului de maici „Schimbarea la 
Față”. Iar după parcurgerea a 
câțiva kilometri, întâlnește 
mănăstirile starovere „Uspenia” 
și „Vovidenia”.  Peisajul prin care 
curge râul este de o frumusețe 
divină. Dealuri împădurite, 
pâlcuri de liliac sălbatic, poiene 
umbroase și răcoroase, zumzet de 
albine ce culeg polenul teilor 
înfloriți, trilul păsărilor te fac să 
crezi că ai poposit într-un colț de 
rai. Râul Slava cred că este 
singura apă din țară sau poate 
chiar din lume care pe parcursul 
său de 38 de km întâlnește și 
ascultă rugăciunile a patru 
mănăstiri. De aceea, Slava cu 
apele sale molcome poate fi 
denumit Iordanul Dobrogei”. 

 
MONUMENT LITERAR 
 

Volumul este bogat ilustrat 
cu fotografii și reproduceri 

de imagini sugestive (am numărat  
aproximativ 40 de fotografii și 
imagini) care, aducând un plus de 
informații, te încântă precum o 

operă de artă. Fiind, în limitele 
genului ei, o operă de creație 
literară, are, în sfârșit, calitatea 
eminentă de a te face să meditezi. 

Am citit și recitit lucrările lui 
Berty Neumann în manuscris 
îndată ce mi-au căzut în mână, și 
nu mă pot despărți de ele. 
Manuscrisul îl țin lângă mine, 
recitesc unele pagini (și chiar 
capitole întregi) pentru faptele 
relatate, pentru imaginea ce și-a 
făcut-o autorul despre etnicii ruși 
lipoveni, pentru frumusețea 
exprimării și a stilului narativ.  

Creațiile literare din volumul 
„Despre lipoveni numai de bine” 
nu abuzează de limbajul strict 
abstract ci, dimpotrivă, autorul 
face eforturi și chiar reușește să 
abordeze teme complexe pe un ton 
degajat și accesibil cititorilor 
obișnuiți, de aceea, spun eu că 
poate fi citită cu plăcere și interes 
atât de concetățenii mei, rușii 
lipoveni, cât și de către toți cei 
care sunt pasionați de istoria și 
tradițiile noastre, a rușilor lipoveni 
din România. 

Cu cartea „Despre rușii 
lipoveni, numai de bine” a lui 
Berty Neumann străbatem 
treptele uneia din cele mai demne 
elogii ale rușilor lipoveni, ale unor 
ode de slavă pentru rușii lipoveni 
încadrați în timp și spațiu: 
Când gândurile nu-mi dau pace 
Şi povara anilor m-apasă, 
Plec cu grijile mele grăbit de-acasă. 
Paşii fără să vreau mă poartă 
Spre Monument, în cartierul  

lipovean, 
Cel hărăzit de-o dulce soartă 
De-a pururi să rămână neschimbat. 
 
Totul parcă-i vrăjit. 
Este o linişte de catifea. 
Sufletul se simte uşor şi împlinit. 
Colorate turle de biserici starovere 
Se zăresc uşor în zare. 
Par giganţi sfinţi cu aureole. 
Este pace şi-apus de soare. 
 
Miroase a regina nopţii şi a petunii. 
Fumul băilor se înalţă lin. 
Miroase a stejar şi a pelin. 
Timpul aicea stă pe loc 
Şi fiecare casă parcă spune: 
„- Bine ai venit şi în viaţă, 
Și să ai noroc!” 

 („Cartierul starover”). 
Cartea lui Berty Neumann: 

„Despre lipoveni, numai de bine”, 
în curs de apariție în anul 2020 cu 
sprijinul financiar al Comunității 
Rușilor Lipoveni din România, la 
editura bucureșteană „C.R.L.R.”, 
este, după umila mea părere, 
monumentul literar cel mai 
impunător ce s-a ridicat până 
astăzi etniei noastre, a rușilor 
lipoveni.  „Cartea mea este darul 
meu modest pentru minunatele 
clipe trăite împreună cu rușii 
lipoveni și-i rog să-l primească cu 
inima deschisă, pentru că fiecare 
rând este sincer și adevărat”.  

Îți mulțumim, dragă frate și 
prieten! 

 
(Materialul este adaptat pentru 

„Zorile” după Prefața scrisă pentru 
cartea lui Berty Neumann: 

„Despre lipoveni, numai de bine”)

La Centrul Cultural „Vicol Ivanov”, unde a fost amplasat, înLa Centrul Cultural „Vicol Ivanov”, unde a fost amplasat, în   
2019, bustul de bronz al prof. univ. dr. Ivan Evseev2019, bustul de bronz al prof. univ. dr. Ivan Evseev



Primarul municipiului Tulcea, 
Constantin Hogea, a omagiat, 
pe 7 martie 2020, în cadrul 

„Galei 50 pentru comunitate ”, 
organizată de Primăria Municipiului 
Tulcea, doamnele și domnișoarele, 
„manifestarea – după cum a declarat 
primarul Constantin Hogea – fiind un 
moment de recunoaștere și apreciere 
pentru 50 de doamne din diferite 
domenii de activitate din municipiul 
Tulcea. Vreau să subliniez faptul că, 
dacă ar fi fost cu putință, aș fi dorit să 
mulțumesc tuturor femeilor și fiecăreia 
în parte pentru felul în care reușesc să 
gestioneze viața noastră cea de toate 
zilele, să-și facă datoria la locul unde-și 
desfășoară activitatea, să-și crească și 
să-și educe pruncii, să aibă grijă de noi, 
de părinți, de multe ori de rude și de 
prieteni. Și vreau să le mulțumesc pentru 
tot ceea ce fac și să le adresez cele mai 
sincere mulțumiri cu respect, prețuire și 
recunoștință”. 

Doamnele și domnisoarele, care au 
primit diplome, premii și flori, au fost 
nominalizate la cele șase categorii ale 
„Galei 50 pentru comunitate” de către 
șefii instituțiilor unde-și desfășoară 
activitatea, din domenii diferite. 
Categoriile au fost: Educație; Siguranță 
Publică; Sănătate; Industrie; Minorități, 
Cultură; Mamă de performer în arte. 
Cele cinci reprezentante ale Comunității 
rușilor lipoveni din Tulcea, care au fost 
omagiate în semn de apreciere pentru 
întreaga lor activitate, sunt: la categoria 
„Minorități, Cultură”: prof. Natalia 
Neumann – președintele CRL-Tulcea; 
arhitectul Prascovia Andreev - CRL-
Tulcea; Claudia Pahon Grigore - pictor, 
Uniunea Artiștilor Plastici (UAP) Tulcea 
și Iuliana Titov – de la ICEM – Muzeul 
de Etnografie, iar la categoria „Mamă de 
performer în arte” - Mihaela Amelian - 
mama elevei Amelian - performer la 
muzică. 

S.M. 

25ZORILENr. 3-4 (328-329)/2020

GALA 50 PENTRUGALA 50 PENTRU  
COMUNITATE, LA TULCEACOMUNITATE, LA TULCEA

 

 

 
u 
u 
 

Filele acestei modeste cărți, scrisă de mine din 
toată inima, este un călduros mesaj pe care îl 
adresez marii familii a rușilor lipoveni, în 

rândul căreia sunt și în care mă simt ca-n propriul 
meu cămin. 

Am avut bucuria și onoare de a cunoaște de 
aproape calitățile și potențialul unei etnii care, cu 
jertfe de sânge, a luptat pentru păstrarea identității 
religioase și culturale. 

Procesul de apropiere de staroveri cred că a fost 
înlesnit de pronia cerească, pentru că am absolvit 
cursurile unui nou liceu tulcean, unde am avut mulți 
colegi ruși lipoveni și unde am cunoscut-o pe 
viitoarea mea soție, o staroveră din Jurilovca. 

Sunt peste 50 de ani de mariaj fericit și împlinit cu 
Natalia Romanov (Natașa), prietena, confidenta, 
soția mea, și pe care am sprijinit-o bucuros și cu toată 
ființa mea în acțiunile întreprinse de ea pentru 
înființarea și afirmarea comunității rușilor lipoveni 
din Tulcea la nivel local, județean și național. 

Pot spune că această comunitate a devenit a doua 
mea familie, dacă nu chiar prima în anumite situații. 

Am simțit că Biserica staroveră și enoriașii ei      
m-au primit cu brațele deschise în rândurile lor. 

Am avut fericitul prilej să călătoresc prin țară, să 
cunosc bine comunitățile rușilor lipoveni și așa am 
putut să-mi dau seama de noblețea rusului lipovean, 
de mândria lui, năzuința lui spre frumos, libertate și 
dreptate. Am participat alături de ei la înălțătoare 
slujbe religioase în minunate biserici, la hramuri, la 
momente festive.  

Mi-au fost alături în toți acești ani oameni 
minunați ca: dl deputat Andrian Ampleev, 
președintele CRLR, Silviu Feodor, intelectuali de 
marcă ai comunității, dl prof. Chirilă Feodor, dna 
prof. Miron Ana, regretatul poet Ilie Danilov, 
scriitorul Nichita Danilov, președinți de comunități, 
redacția ziarului „Zorile” și a revistei „Kitej-grad” și 
mulți alții. 

Cartea mea este darul meu modest pentru 
minunatele clipe trăite împreună cu rușii lipoveni și-i 
rog să-l primească cu inima deschisă, pentru că 
fiecare rând este sincer și adevărat. 

Berty NEUMANN  
(„Despre lipoveni, numai de bine”, în curs de 

apariție la editura „C.R.L.R., București, pag. 6)  

DESPRE LIPOVENI, 
NUMAI DE BINE

Natalia și Berty Neumann împreună cu Natalia și Berty Neumann împreună cu   
primarul Constantin Hogeaprimarul Constantin Hogea
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Repere cronologice ale vieţii lui Avva-

kum1 Petrov(ici) Kondratiev 
 

1621-1652: perioada petrecută la Nijni 
Novgorod;  

1653, 16 septembrie: prima perioadă petre-
cută la Moscova;  

1664 (primăvara): exilul în Siberia; 
1664 (primăvara) - 1664, 29 august: a doua 

perioadă petrecută la Moscova; 
1664, 29 august - 1666, 1 martie: perioada 

de la Mezen; 
1666, 1 martie - 1667, 30 august: ultima 

perioadă petrecută la Moscova;  
1666, 30 iulie - 1682, 14 aprilie: perioada 

detenţiei la Pustoziorsk. 
 
1620 - Noiembrie 25. În familia preotului 

Piotr din satul Grigorovo, din aşezarea Za-
kudemski din Nijni Novgorod (Rusia), se 
naşte un fiu, Avvakum. Piotr a avut trei fii, 
fraţii lui Avvakum, Gherasim, Kozma, Efti-
mie și poate încă un fiu, care a murit, ca şi 
Eftimie, în timpul ciumei care a devastat 
Moscova în anul 1654. Ceilalţi doi fraţi ai 
lui Avvakum, Gherasim şi Kozma, erau încă 
în viaţă în 1666. Preotul Piotr, fiul lui Kon-
drat, slujise în biserica din Grigorovo (cu 
hramul Sfinţilor Mucenici Boris şi Gleb) 
aproximativ cincisprezece ani. Viitorul pro-
topop Avvakum este men ționat și cu numele 
de Avvakum Petrov(ici) Kondratiev. 

 1621 - În casa unui fierar înstărit din 
satul Grigorovo, Mark, s-a născut Anastasia, 
viitoarea soţie a lui Avvakum. După moartea 
lui Avvakum, „Markovna” a locuit (până în 
ianuarie 1693) împreună cu familia în Hol-
mogorî şi în slobozia Okladnikova din Me-
zen. Primind, la intervenţia prinţului V.V. 
Goliţân, la 4 ianuarie 1693, printr-un ucaz 
al ţarului, permisiunea de a părăsi Mezen, 
văduva lui Avvakum și fiii lor Ivan şi Pro-
copie au plecat la Moscova. Au locuit 
aproape un an la Elohovo, la o rudă prin 
alianţă, Merkul Lukianov, în parohia bisericii 
„Arătării Domnului” (Bogoiavlenskaia), iar 
apoi într-o casă proprietate personală, în 
eparhia bisericii Sf. Treimi (Troiţkaia), pro-
babil cumpărată de la căpetenia Iakov Tuha-
cevski. A murit în 1710, fiind probabil 
înmormântată acolo. 

1632 - Ianuarie 31. Ivan Neronov (m. 
1670), cel mai influent dintre membrii „râv-
nitorilor evlaviei” (Ревнители благочес тия)  
şi duhovnicul lui Avvakum, este exilat la 
Mănăs tirea Sf. Nicolae din Karelia. 

Mai 21. Se naşte Feodosia Prokopievna 
Sokovnina, boieroaica Morozova (m. 1675). 

1633 - Moare tatăl lui Avvakum. 
Cununia lui Avvakum (în vârstă de şap-

tesprezece ani) cu Anastasia Markovna (în 
vârstă de paisprezece ani). 

1642 - Avvakum este hirotonisit diacon. 
1644 - Se naşte fiul mai mare al lui Av-

vakum, Ivan. După execuţia tatălui său, Ivan 
a rămas zece ani în exil la Mezen. Pe 14 ia-
nuarie a fost eliberat, împreună cu fratele 
Procopie. După ce fraţii s-au prezentat la 
„despărțământul” streleţilor, boierul Ivan 
Troekurov le-a permis să locuiască în liber-
tate „pe cuvânt de onoare”. La Moscova, 
Ivan a oficiat probabil ca preot ortodox de 
rit vechi. În 1717, a fost arestat ca simpati-
zant al „ve chii credinţe”, urmând a fi trimis 
în exil pe viață la Mănăstirea Sf. Kirill. Tor-
turat de interogatorii şi mutări, a murit la 7 
decembrie 1720 în Fortăreaţa Sf. Petru şi 
Pavel din Petersburg. 

Aprilie 21. La Moscova se editează aşa-

numita Carte a lui Kirill (Кириллова 
книга), culegere de articole polemice îm -
potriva catolicilor, luteranilor şi armenilor 
de Mihail Rogov. 

Avvakum este hirotonit preot. 
1645 - Iunie. Se naşte fiica lui Avvakum, 

Agrippina. 
1646 - Apare un Tipic, în care se explică 

de ce creştinii ortodocşi trebuie să-şi radă 
barba.  

1647 - Februarie 1. Se tipăresc Învăţă-
turile lui Efrem Sirul. 

Vara. Avvakum se refugiază pentru 
prima dată la Moscova. 

Septembrie. Avvakum se întoarce la Lo-
patişci. 

1648 - Mai 8. La Moscova se tipăreşte 
Cartea despre credinţă (alcătuită de Nafa-
nail, stareţul Mănăstirii Sf. Mihail din Kiev). 

Iulie-august Boierul V.P. Şeremetiev 
trece pe lângă Lopatişti, într-o corabie, în-
dreptându-se spre Kazan, unde fusese nu mit 
conducător militar (voievod). Avvakum este 
împins din corabie pentru că îi alungase pe 
măscăricii cu ursul şi refuzase să-i dea bine-
cuvântarea lui Matfei „barbă-rasă”, fiul vo-
ievodului. Incidentul s-a petrecut probabil 
lângă domeniile lui Şeremetiev. 

S-a născut fiul lui Avvakum, Procopie. 
În 1717, acesta mai era, probabil, în viaţă, 
aflându-se la Moscova. Procopie a fost mai 
puţin ferm în aderenţa la vechea credinţă de-
cât fratele său mai mare, Ivan. 

1649 - Ivan Neronov s-a mutat la Mos-
cova, unde a fost numit protopop la biserica 
Icoanei Maicii Domnului Kazanskaia din 
Piaţa Roşie. 

Martie 19. Nikon devine mitropolit de 
Novgorod. Feodosia Sokovnina se căsăto-
reşte cu Gleb Mo ro zov. 

1651 - Februarie 9. În mănăstiri şi în 
bisericile parohiale s-a introdus cântarea pe 
un singur glas (redarea succesivă, nu conco -
mitentă a textului biblic în timpul slujbelor). 

Iulie 18. La Moscova se tipăreşte un Ti-
pic în care se legiferează cântarea pe un sin-
gur glas, explicându-se originea acesteia. 

1652 - Martie 11. Mitropolitul de Nov-
gorod Nikon pleacă la Mănă s tirea Solovki 
după moaştele mitropolitului Filipp Kolâ-
cev. 

Mai. Fugind de furia enoriaşilor, Avva-
kum se îndreaptă spre Moscova, oprindu-se 
pe drum la Kostroma, unde află că Daniil, 
protopopul local, avusese o soartă asemănă-
toare cu a sa. 

Iulie 23 şi 25. Mitropolitul Nikon devine 
patriarh. 

Avvakum este numit protopop în oraşul 
Iureveţ-Povolski. 

Octombrie 17. Pavel, egumen al Mănăs-
trii Sf. Pafnutie, devine episcop al Kolomnei. 

Nu înainte de decembrie. Familia lui Av-
vakum se mută din Iureveţ la Moscova. 

1653 
Februarie 11. Apar Psaltirea 

(Псалтырь) şi Cartea de rugăciuni 
(Молитвослов), de unde fuseseră excluse 
porţiunile refe ri toare la cele şaisprezece me-
tanii făcute la rostirea Rug ă ciunii lui Efrem 
Sirul în timpul slujbei din Postul Mare, pre-
cum şi cele despre semnul crucii. 

20-27 februarie. Memoriul patriarhului 
Nikon adresat proto po pului Catedralei Ka-
zanskaia din Kremlinul Mosc ovei, Ivan Ne-
ronov, referitor la introducerea semnului 
crucii cu trei degete şi la reducerea numărului 
de metanii până la pământ în timpul rostirii 
Rugăciunii lui Efrem Sirul la slujba din Pos-
tul Mare. 

După 7 august. Avvakum şi Daniil din 
Kostroma au redactat o preaplecată cerere 
către ţar. 

August 12. Ivan Neronov este caterisit 
(la Ca te drala Uspenia) de către Silvestr, mi-
tropolitul de Krutiţa. 

August 4 sau 13. Semnarea ordinului de 
exilare a lui Neronov la Mănăstirea Spaso-
Kamennâi din Vologda. Neronov este dus 
din Moscova, fiind însoţit, o parte din drum, 
de Avvakum. 

August 13. Avvakum a fost arestat (pe 
baza denunţului lui Ivan Danilov, preot din 
Catedrala Kazanskaia) de Boris Nede linski, 
împreună cu streleţii din curtea lui Neronov, 
în timpul miezonopticei, dus la curtea Pa-
triarhului și pus în lanţuri. Cei peste treizeci 
de oameni ares tați cu acel prilej au fost tri-
mişi în închisoare şi „alungaţi din sânul Bi-
sericii”. 

August 14. Avvakum a fost dus într-o că-
ruţă la Mănăstirea Androniev cu hramul 
Mântuitorului, unde a fost pus în lanțuri, în 
subsolul trapezei. 

August 17, dimineaţa. Arhimadritul şi 
obştea l-au scos pe Avva kum din temniţă, 
certându-l pentru refuzul de a se supune pa-
triarhului, însă auzind răspunsul care îl con-
damna pe pat riarh după Scriptură, l-au 
încredinţat spre ascultare unui călugăr.  

August 22. Avvakum este dus din mă-
năstire la Cancelaria patriarhiei, unde este 
interogat în legătură cu cererea adre sa tă ţa-
rului în apărarea lui Ivan Neronov, scrisă de 
el împreună cu protopopul de Kostroma, Da-
niil, şi semnată de mai multe persoane. In-
sultându-l pe Avvakum, arhidi a conul 
patriarhiei, Grigorie îl trimite înapoi la mă-
năstire. 

Septembrie 1. Într-un memoriu al curţii 
patriarhale adresat „departamentului aface-
rilor siberiene” (boierului Aleksei Trubeţkoi 
şi diecilor Protopopov şi Tretiak Vasiliev), 
se consemnează indicaţia ţarului şi a lui Ni-
kon ca Avvakum să fie exilat, împreună cu 
familia, în oraşul siberian de pe Lena, «fortul 
din Iakuţk», pentru nenu mă ratele lui fără de -
legi”. 

Mitropolitul de Murom, Loghin, este 
tuns şi afurisit în Ca te drala Uspenia, în pre-
zenţa patriarhului, a ţarului şi a ţarinei, şi 
trimis „să se smerească” la Mănăstirea Bo-
goiavlenski. Pe 14 septembrie, este exilat în 
satul lui, în regiunea  Murom, sub su pra -
vegherea unui duhovnic. 

Septembrie 8. Se naşte fiul lui Avvakum, 
Kornilie. 

Septembrie 9. Preotul de la Catedrala 
Kazanskaia, Ivan Danilov, comunică, într-o 
scrisoare adresată lui Ivan Neronov, circum-
stanţele arestării lui Avvakum, descrie deta-
liat cau zele conflictului lui Avvakum la 
Catedrala Kazanskaia, arată că Avvakum a 
fost exilat în Siberia, că fratele lui, Grigori 
Petrov, îl ajuta la catedrală în timpul slujbei, 
iar celălalt frate, Gherasim, aduce acuzații 
nedrepte pentru arestarea lui Ivan Neronov. 
Ivan Danilov comunică și faptul că Semion 
Bebehov fusese exilat din cauza lui Avvakum 
(pentru care transcrisese cererea adresată ţa-
rului pentru eliberarea lui Neronov) la Mă-
năstirea Sf. Pafnutie şi faptul că Avvakum și 
preotul Semion Trofimov răspân di seră zvo-
nul că preoţii de la Catedrala Kazanskaia i-
ar fi luat lui Avvakum în biserică Cartea, 
alungându-l. 

Septembrie 14. Într-o scrisoarea adresată 
de Avvakum lui Ivan Neronov, care se afla 
la Mănăstirea Spas-Kamennâi, proto popul 
menționează o slujbă ținută în casa lui Ne-
ronov, în timpul căreia acesta fusese arestat 
împreună cu enoriaşii săi, în regim de tem-
niţă, despre interogatoriile de la cancelaria 
Patriarhiei, despre exilul lui Daniil de Kos-
troma la Astrahan şi a lui Loghin în regiunea 
Murom, despre  Stefan Vonifatie („slăbit 
foarte”), despre neplăcerile din familie („zice 
lumea că fac beţii şi arunc ocări”), motiv 
pentru care soţia lui Avvakum „a răbdat cât 
a răbdat şi a plecat din gospodărie” etc. 
Această scrisoare este primul autograf cu-
noscut al lui Avvakum. 

Septembrie 15. Avvakum este adus la 
Catedrala Uspenia (de Sf. Nikita, în timpul 
unei procesiuni cu cruci prin Kremlin) pentru 
a fi tuns. La rugămintea ţarului, pedeapsa se 
anu lează. Avvakum este dus la 
„despărțământul” siberian, pentru a fi exilat 
în Siberia, fiind dat în grija diacului Tretiak 
Başmak, un aliat al protopopului (devenit 
mai târziu călugărul Savvatie, cunoscut pen-
tru activitatea sa în rândurile credincioşilor 
ortodocși de rit vechi). Avvakum a rămas la 
Mănăstirea Andronievo patru săptămâni, 
unde a dat date despre familia sa: adresa din 
Moscova (lângă Catedrala Kazanskaia, în 
curtea lui Ivan Neronov), soţia Nastasia, cei 
trei fii (Ivan de nouă ani, Prokopie, de cinci 
ani, Kornilie de opt zile) şi o fiică, Agrippina, 
de opt ani. 

Noiembrie 6. Ivan Neronov, într-o epis-
tolă adresată lui Aleksei Mihailovici, cerea 
îndurare pentru „cei întemniţaţi, batjo co riţi, 
aflaţi în surghiun”, referindu-se implicit la 
Avvakum, Daniil de Kostroma, Loghin de 
Murom şi la alte persoane care împărtăşeau 
convingerile protopopului, pedepsite fără 
vină, pe bază de zvonuri şi prin „judecată 
lumească”, şi nu „sobornicească”. 

1654 - Februarie 27. Într-o scrisoare 
adresată ţarului Aleksei Mihailo vici din Mă-
năstirea Spas-Kamenski, Ivan Neronov re-
petă rugămintea de a elibera feţele bisericeşti 
pedepsite în diverse feluri pentru opoziţia la 
reforma lui Nikon. Într-o scrisoare adresată 
lui Stefan Vonifatie, Ivan Neronov îşi ex-
primă dorinţa de a împărtăşi soarta acestei 
obşti. 

Martie-aprilie. Soborul de la Moscova 
are pe „ordinea de zi” problema „îndreptării” 
cărţilor bisericeşti. 

Mai 1. Ivan Neronov este trimis, prin 
Vologda, la Mănăstirea cu hramul Naşterii 
Mântuitorului Kandalaki. 

Mai 2. Ivan Neronov, într-o epistolă către 
ţarina Maria Ilinicina, trimisă din Mănăstirea 
Spas-Kamennâi, îi numeşte pe Pavel din Ko-
lomna, Daniil de Kostroma, pro-
topopul Avvakum, Loghin din 
Murom şi pe alţii pedepsiţi pe 

2020 - ANUL AVVAKUM. 
400 DE ANI DE LA NAȘTERE

1 După В.И. Малышев, Летопись жизни 
протопопа Аввакума şi articolul 
Материалы к „Летописи жизни 
протопопа Аввакума”. În: Древнерусская 
книжность. По материалам Пушкинского 
дома, Ленинград, 1985, pp. 277-322. F
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nedrept şi con damnaţi de un „tribunal mi-
rean”. Acţiunile acestora „de dragul apărării 
legii şi de dragul învăţăturii” sunt asemuite 
faptelor şi suferinţelor lui Hristos. Neronov 
o roagă pe ţarină să intervină pe lângă ţar în 
sprijinul condamnaţilor şi prezice nenorociri 
în ţară dacă exilaţilor nu li se va permite să 
revină acasă. Într-o scrisoare a lui Ivan Ne-
ronov adresată lui Stefan Vo nifatie, se pune 
din nou problema nevinovăţiei „frăţiei” du -
hov nicești exilate şi întemniţate. 

Iulie 13. Ivan Neronov (împreună cu Lo-
ghin din Murom) îi scrie lui Stefan Vonifatie. 
Într-o epistolă adresată aceluiași, egu menul 
Feoktist scrie, tot din Vologda, atrăgând aten-
ţia asupra acuzării nedrepte a prietenilor săi 
Avvakum, Da niil, Loghin ş.a., complet lipsiţi 
de apărare. 

August 2 (miercuri). Eclipsa de soare (to-
tală), despre care Avva kum îşi va aminti 
peste douăzeci de ani. În realitate, eclipsa 
avusese loc nu cu două zile înainte de Postul 
de Sf. Petru, ci la începutul Postului Ador-
mirii Maicii Domnului şi în timpul unei epi-
demii de ciumă care se declanşase la 
Mos cova în 1654. 

August 25. Revolta împotriva lui Nikon 
din timpul ciumei. 

1655 - Martie 25-31. Soborul bisericesc 
din Moscova se declară împo triva semnului 
crucii cu două degete. 

Iunie 27. La Tobolsk ajunge ucazul ţa-
rului despre transferul lui Avvakum, îm-
preună cu familia, sub escortă înarmată, la 
fortul din Iakuţk, interzicându-i-se protopo-
pului să oficieze liturghia. Concomitent cu 
ucazul, la Tobolsk ajunge și şti rea morţii în 
capitală, în epidemia de ciumă, a celor doi 
fraţi ai lui Avvakum, împreună cu familiile 
lor şi cu multe rude şi prieteni. 

August 10. Protopopul Ivan Neronov 
fuge din exil, de la Mănăs tirea Mântuitorului 
din Kandalaki, împreună cu co piii săi du-
hovniceşti Aleksei, Sila şi Vasile. 

August 31. La Moscova apare un Litur-
ghier care justifică în pre faţă modificările 
introduse în slujbă şi rugăciuni. 

Decembrie 25. La „recomandarea” lui 
Stefan Vonifatiev, Ivan Ne   ronov este tuns 
călugăr (primind numele Grigori) la Mă năs -
tirea cu hramul Sf. Treimi şi al lui Daniil din 
Pereslav-Zalesski şi dat în grija duhovni-
cească a bătrânului Feofan. 

Avvakum se află la Eniseisk, unde, la 
vremea respectivă, se forma regimentul din 
Dauria al voievodului Afanasie Paşkov. 

1656 - Ianuarie, început. Soborul îl con-
damnă şi caterisește pe Ivan Neronov. 

Aprilie 3 (?) Moare episcopul Pavel din 
Kolomna. 

Aprilie 23-iunie 2. La Soborul de la Mos-
cova se aprobă recent tipărita carte Tablele 
legii (Скрижаль), care condamna sem nul 
crucii cu două degete, şi se proclamă alun-
garea din Bise rică a celor care nu vor accepta 
schimbarea. 

Mai 18. Ivan Neronov este alungat din 
sânul Bisericii. 

Iunie 2. Se tipăresc articole suplimentare 
la Tablele, în care se expun hotărârile sobo-
rului din 1655-1656 ce sprijineau reforma 
lui Nikon. 

Iunie 11. La Iakuţk este adusă o notă 
adresată de voievodul din Tobolsk, Vasili 
Hilkov, voievodului din Iakuţk, Mi hail Lo-
dîjenski, despre transferarea lui Avvakum, 
împreună cu familia, din fortul Eniseisk în 
fortul din Iakuţk, cu interdicţia de a sluji li-
turghia. 

Iulie 2. Soseşte ca voievod în Eniseisk 
Maksim Rtişcev, care rămâne acolo până în 
1659, înlocuindu-l pe I.P. Akinfov, în urma 
unei plângeri a lui Paşkov. 

Iulie 4. Memoriul de la „despărțământul” 
din Eniseisk adresat căutătorului de sare 

Aleksei Jilin cu privire la livrarea de sare, 
ca „simbrie de la ţar”, lui Avvakum, pen tru 
cei 300 de oameni adunaţi pentru expediţia 
în Dauria, pentru anul 1657. 

August 26. Un hrisov al ţarului 
menționează că stareţul Feofan şi Ivan Ne-
ronov fugiseră din Mănăstirea din Pereia-
slavl-Zalesski şi că Neronov fusese văzut 
(însă reuşise să scape) în casa preotului Gri-
gore de pe domeniul lui Lukian Unkovski, 
care se află în aşezarea Telepşinski din jude-
ţul Vologda. 

Septembrie 15. Avvakum a ajuns îm-
preună cu regimentul lui Afanasie Paşkov la 
pragul Dolghi, unde este bătut cu cnutul pen-
tru o „scrisorică” trimisă lui Paşkov, în care 
îl condamna pe voievod pentru duritate şi 
cruzime. 

După 15 septembrie - 4 iunie 1657. Ca-
zacii din Dauria şi slujbaşii au înaintat un 
memoriu în care îl acuză pe Avvakum de re -
dactarea unei plângeri anonime, nejustificate, 
împotriva persoanelor aflate în posturi de 
conducere, de încercarea de a-i atrage pe ca-
zaci de partea sa împotriva voievodului. Au-
torii memoriului justifică şi salută ca 
exemplară pedep sirea lui Avvakum prin bi-
ciuire, declarând loialitate ţarului și condu-
cătorului militar. Se mai solicită şi exercitarea 
unei judecăţi, conform recent apărutului 
Așezământ al ţarului (Уложениe), adică 
moartea, pentru ca, din cauza lui Avvakum, 
detaşamentul să nu intre în dizgraţia ţarului. 

Octombrie 1. Detaşamentul lui A.F. Paş-

kov a ajuns la fortul Bratsk. Avvakum este 
închis într-un turn din fortul Bratsk, unde ră-
mâne până la postul Sf. Filip. 

Noiembrie 11. Moartea duhovnicului ţa-
rului, Stefan Vonifatie, protopop al bisericii 
Buneivestiri (Blagoveşcenski) de pe lângă 
palatul ţarului. Următorul duhovnic al țarului 
a fost, până în 1666, Ivan Kirillov, proto-
pop. 

1657 
Ianuarie 4. Întâlnirea dintre Ivan Nero-

nov şi patriarhul Nikon la curtea patriarhiei, 
discuţia dintre aceştia la palatul Kres tovski. 
Patriarhul îi permite lui Neronov să locuiască 
la Mănăstirea Acoperământului Maicii Dom-
nului (Pokrov) din Moscova. 

Ianuarie 12. În timpul slujbei de noapte 
din biserica Mântui to rului (de Sus) din 
Kremlin, Ivan Neronov condamnă acţi u nile 
lui Nikon împotriva ţarului. 

Din 14 ianuarie 1657 până la 21 ianua-
rie 1658. Neronov locuieşte în Sihăstria de 
la Ignatievo (din Vologda). 

Vara. Sosirea detaşamentului lui A.F. 
Paşkov în zona Lacului Baikal. 

Iunie 4. Oamenii cazacilor Nikifor Mak-

simov şi Potap Fedorov sunt trimişi la Mos-
cova cu plângerea cazacilor din Dauria îm-
potriva lui Avvakum şi cu o notă a lui Afanasi 
Paşkov în care acesta susţinea cererea ca 
protopopul să fie executat, deoarece este un 
instigator la actul de trădare a ţarului şi a 
voievodului. Faptele lui Avvakum sunt asi-
milate acţiunilor organizate în răscoalele din 
Siberia în perioada respectivă de Mişka So-
rokin şi Filka Poletaev, indicându-se nu mele 
colaboratorilor activi lui Avvakum („Filka 
Pomelţov, Mikifor Sveşnikov, Ivaşka Telnoi” 
şi alţii), menționându-se  textul în care Av-
vakum îl acuză pe Paşkov de la pragul 
Dolghi („mica scriere”); ultima referință 
poate fi la docu men tul din 15 septembrie 
1656, scris după conflictul cu voievodul din 
cauza celor două văduve. 

Octombrie 10. La Mănăstirea Solovki 
este trimis Liturghierul „îndreptat”. 

Octombrie 12-16. Aleksandr, episcopul 
Kolomnei, este întronat episcop de Viatka. 

Octombrie 27. Despărțământul Siberiei 
din Moscova primeşte nota lui Paşkov şi 
plângerea slujbaşilor şi a cazacilor din Dauria 
menţionată mai sus. 

1658 
Ianaurie 11. Departamentul Siberiei pri-

meşte cererea lui Simeon, arhiepiscop de Si-
beria şi Tobolsk (adusă de Metodie, 
proto popul de la catedrala Sf. Sofia din To-
bolsk), referitoare la trimiterea, în 1656, a 
lui Avvakum din Eniseisk, împreună cu de-
taşamentul lui Afanasie Paşkov, în Dauria. 
Arhiepis copul se plângea de voievod, scriind 
că nu îndrăzneşte să trimită preoţi şi diaconi 
la o asemenea persoană. 

Ianuarie 21. Discuţia lui Neronov cu Ni-
kon despre „Alliluia” rostită de două ori (су-
губая аллилуйя). 

Februarie 10. Arhiepiscopului Simeon 
de Siberia şi Tobolsk i se co munică despre 
faptul că țarul trimi sese un ordin cu pri vire 
la înlocuirea voievodului Paşkov cu Dmitri 
Zinoviev. 

Aprilie 4-6. Aleksandr de Viatka ajunge 
la Catedrala episcopală de la Hlânov. 

Iulie 10. Nikon renunţă la scaunul de pa-
triarh. 

August 1658- februarie 1664. Aleksandr, 
episcop de Viatka, locu ieşte în Moscova, 
chemat fiind la sobor. 

1660 - Februarie 12-august 14. Sobor 
convocat pentru discutarea „ca zului” patriar-
hului Nikon. 

1661 - Noiembrie 1. Moartea lui Boris 
Morozov, cumnatul boieroaicei Morozova. 
Fiul ei, Ivan, va deveni moștenitorul averii 
acestuia. 

1662  
Iulie 8. Episcopul Aleksandr i-a înmânat 

ţarului, în Lobnoe mes to din Piaţa Roşie, în 
timpul unei procesiuni cu cruci spre Cate-
drala Kazansakaia, o plângere împotriva lui 
Nikon din partea lui Pitirim, mitropolit de 
Krutiţa. 

Vara. Avvakum se află undeva lângă La-
cul Baikal. 

Decembrie 30. Aleksandr, arhiepiscop 
de Viatka, îi trimite ţaru lui o cerere despre 
necesitatea alegerii cât mai curând a unui 
nou patriarh. 

1663  
Moare boierul Gleb Ivanovici Morozov, 

voievod de Nov gorod, soţul Fedosiei Moro-
zova. 

Februarie. Aleksandr de Viatka este lăsat 
să plece din Moscova şi, până la 9 februarie 
1666, locuieşte în oraşul Hlânov. 

Primăvara. Avvakum se întâlneşte pen-
tru prima oară, în com pania ţarului, cu 
învățatul Simeon Poloţki, recent ajuns la 
Moscova de la Kiev. 

Vara. Avvakum are discuţii pe tema di-
sensiunilor, în particular, cu duhovnicul ţa-

rului, protopopul Lukian Kirillov, arhiepis-
copul Ilarion şi cu marele boier Fiodor Rtiş-
cev. 

Iulie 27. Fiodor Rtişcev i se adresează 
lui Avvakum cu întrebări despre folosul „în-
văţării retoricii, dialecticii, filosofiei”. Avva -
kum a răspuns printr-o scrisoare (Собрание 
от божес твенных писаний протопопа 
Аввакума Петрова). Curtea lui F.M. Rtişcev 
se afla la Koniuşennaia sloboda din Zemlia-
noi gorod din Moscova. 

Аugust 29. Avvakum este transferat îm-
preună cu familia şi alte persoane în fortul 
de la Pustoziorsk. Este condus până la râul 
Iauza de epitropul Catedralei Blagoveşcenski 
Andrei Samoilov. Urma să meargă prin Vo-
logda, Veliki Ustiug, Hol mogorî şi Mezen. 

Аugust 30. Andrei Samoilov, paznicul 
Catedralei Buneivestiri din Moscova, este 
anchetat în legătură cu o polemică a sa cu 
un slujbaş al patriarhului, Savka Semionov. 
Primul, susţinător al lui Avvakum, i-a pre-
zentat adversarului argumente referitoare la 
superioaritatea oamenilor neîn vă ţaţi faţă de 
ritori şi filosofi, un atac împotriva erudiţilor 
corectori de cărţi. 

Octombrie. Avvakum ajunge la Holmo-
gorî, de unde îi trimite ţarului cea de-a treia 
„preaplecată cerere”, rugându-l să ră mână 
unde se afla și să nu fie dus, împreună cu 
soţia, la Pustoziorsk. 

Noiembrie 21. Nebunul Kiprian i-a trans-
mis ţarului cea de-a treia cerere a lui Avva-
kum. 

Decembrie 6. Bătrânul Grigori Neronov 
îi transmite ţarului o ce re re legată de Avva-
kum, în care îl roagă să-l redea pe Avva kum 
familiei sale din exil şi să fie lăsat împreună 
cu el în sihăstria Ignatievo de pe Sar. 

Decembrie 29. Avvakum este adus îm-
preună cu familia şi cei lalţi, în total două-
sprezece persoane, la Mezen. Chelarul 
Mănăstirii Mântuitorului Cea Nouă (Novos-
passki) Ioakim este numit arhimadrit al Mă-
năstirii Ciudo. 

Începe persecuţia Feodosiei Morozova. 
Se naşte fiul mai mic al lui Avvakum, 

Afanasie. 
1665 
Ianuarie (29 decembrie 1664-20 ianua-

rie 1665). Avvakum i-a remis ţarului o plân-
gere prin care solicită bani pentru hrană, 
„mă car în valoare de un altân (aprox. 3 co-
peici) pe zi”. 

Țarului este înștiințat despre „neascul-
tarea” lui Avvakum şi a altor deţinuţi. „Răs-
coala” ţăranilor din nordul Rusiei, din 
Kevrola şi Ver hovski, de a da bani pentru 
drum face imposibilă trimi terea lui Avvakum 
şi a altora mai departe de Mezen. 

Ianuarie 20. Cererea lui Avvakum adre-
sată ţarului şi alte do cu mente ajung la voie-
vodul de Dvina, Osip Ivanovici Şerba tov, 
care o trimite la Moscova, unde ajunge pe 
16 februarie. 

Mai 26. Diaconul Fiodor scrie egume-
nului Feoktist de la Viatka, înştiiţându-l că 
cererea de eliberare a lui Avvakum nu a fost 
admisă. 

Octombrie 4. Arhimandritul Serghie de 
la Mănăstirea Mântui to rului din Iaroslav 
(Spas-Iaroslavski) ajunge la Solovki, cu or-
din ca obştea să se supună noilor hotărâri. 
Obştea de la Solovki se va răscula. 

Noiembrie 2. Moare Spiridon Potiomkin, 
scriitor din rândul „ras kolnicilor”, arhiman-
dritul Mănăstirii Acoperământul Mai cii 
Domnului (Pokrov), rudă apropiată a lui F.M. 
Rtişev, po liglot, autorul lucrării Carte despre 
adevărata credinţă (Книга о правой вере). 

Decembrie 9. Diaconul Fiodor este con-
dus la curtea lui Pavel Krutiţki din Kremlinul 
Moscovei, unde rămâne timp de cinci săptă-
mâni. La interogatoriul făcut de 
mitropolitul Pavel, diaconul Fio-F
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dor a declarat că auzise de la proto po pul Av-
vakum că urma să aibă loc un alt sobor des-
pre căr ţile nou tipărite şi că protopopului i 
s-ar fi spus să aştepte până atunci. 

Decembrie 9-13. Preotului Nikita Do-
brânin, arestat la Suzdal, i se confiscă o ce-
rere referitoare la reformele nikoniene, la 
care lucrase în decursul mai multor ani. 

Se dă un ucaz de transferare a preotului 
Lazăr, a preotului Dementian Znamenski şi 
a diacului Fiodor Trofimov împreună cu fa-
miliile în fortul de la Pustoziorsk. 

1666 
Ianuarie 4. Arhimandritul Mănăstirii No-

vospasski din Moscova, Iosif, pleacă însoţit 
de alte persoane la Viatka, pentru a-l aresta 
pe egumenul Feoktist. La percheziţie, se des-
coperă şi manuscrise redactate de Avvakum: 
extrase din cărţile despre metanii, scrisoarea 
către Neronov, note către arhi man dritul Ni-
kanor de la Solovki, către egumenul Feoktist 
şi către ţarul Aleksei Mihailovici, o listă a 
celor vrednici să devină episcopi şi patru 
„preaplecate cereri” adresate ţarului. 

Ianuarie 31. Arhimandritul de la Mănăs-
tirea Sf. Treimi a lui Ser ghie, Ioasaf, este nu-
mit patriarh. 

Februarie 15. Egumenul Feoktist declară 
la Cancelaria Patriarhiei din Moscova că 
scrieri confiscate ale lui Avvakum fuseseră 
primite de la Stefan Vonifatie şi Ivan Nero-
nov. 

Martie 1. Avvakum este adus la Mos-
cova, împreună cu fiii săi Ivan şi Prokopie. 

Martie 1-9. Avvakum se află la mitro-
politul Pavel de Krutiţa. 

Martie 9. Avvakum este trimis sub su-
praveghere la Mănăstirea Sf. Pafnutie. 

Martie 14. Neronov este adus să locu-
iască în Mănăstirea Iosif din Volokolamsk. 

Martie 3. Stareţul Efrem Potiomkin este 
luat din pădurile din Kerjeneţ la Moscova. 
La soborul din 1666, acesta s-a căit şi a fost 
iertat, cu condiţia ca să citească în Nijni Nov-
gorod de câteva ori pocăinţa publică, ceea 
ce a acceptat. 

Ianuarie - mai. În scrisoarea adresată 
Feodosiei Morozova, egu me nul Feoktist îşi 
exprimă dorinţa de afla şi de a i se comunica 
lui şi episcopului de Vetka, Aleksandr, dacă 
ţarul binevoieşte să-l elibereze pe Avvakum 
din exil, după cum se aştepta, ca urmare a 
preaplecatei cereri a lui Ivan Ne ro nov, scrisă 
la porunca ţarului însuşi, care fusese predată 
personal suveranului. 

Mai 10. Preotul Nikita Dobrânin este ca-
terisit şi trimis la Mănăstirea Sf. Nikita din 
Ugreşa. 

Mai 11. La interogatoriu, diaconul Fiodor 
a prezentat o scrisoare soborului împotriva 
reformei Bisericii. 

Mai 13. Avvakum şi diaconul Fiodor sunt 
caterisiţi în Biserica Uspenia.  

Mai 14. Ucaz despre trimiterea preotului 
Lazăr din Pustoziorsk la Moscova. 

Mai 15. Avvakum împreună cu preotul 
Nikita şi diaconul Fiodor sunt aduşi la Mă-
năstirea Sf. Nicolae de la Ugreşa, unde sunt 
ascunşi sub clădirea bisericii. Vor fi păziţi 
de aproximativ douăzeci de streleţi şi de că-
petenia acestora, Grigori Sadovîi. 

Mai 18-30. Copiii lui Avvakum încearcă 
zadarnic să pătrundă la tatăl lor. 

Mai 24.  - viziunea lui Avvakum. 
Mai, după 24. Scrisoarea lui Avvakum 

din Mănăstirea Sf. Nico lae din Ugreşa adre-
sată familiei sale de la Mezen, în care acesta 
comunică despre starea sa de spirit şi situaţia 
sa după caterisire, despre încercările nereu-
şite ale fiilor, Ivan şi Procopie, de a pătrunde 
la el în închisoare, despre viziunea avută, dă 
sfaturi, descrie existenţa cotidiană din închi -
soare, exprimându-și regretul de a nu putea 
să par ticipe la lupta împotriva nikonienilor. 

Iunie 2. Preotul Nikita şi diaconul Fiodor 

s-au căit în fața egu me nului de la Mănăstirea 
Sf. Nicolae din Ugreşa. 

Iunie 22 (vineri). Eclipsa totală de soare. 
Iulie 1. Ivan Neronov se căieşte în faţa 

Soborului. 
Iulie 7 şi zilele următoare. Fiii lui Avva-

kum, Ivan şi Procopie, împreună cu nepotul 
protopopului, Marko, încearcă să-l vi ziteze 
pe Avvakum. Fratele lui Avvakum, preotul 
Piotr, se afla la Moscova în timpul Postului 
Mare din 1666. Până în 1654, locuise în 
Moscova, însă în timpul epidemiei din anul 
respectiv, a plecat în regiunea Nijni Novgo-
rod. Copiii îl vizitează pe Avvakum, dându-
se drept nepoţii săi.  

Iulie 23. Familiile preoţilor Lazăr şi De-
mentian (soţia lui Lazăr, Domna, şi „un om 
al ei, Stepka”, soţia lui Dementian, „Kap -
telina cu fiica Anisiţia”, soţia lui Fiodor Tro-
fimov, „Aniutka”, cu fiul „Iliuşka şi fiica 
Nastka”) sunt aduşi de la Tobolsk la Ijma, 
iar de acolo la Pustoziorsk. 

Iulie 29. Fratele lui Avvakum, Kuzma, 
şi fiul acestuia, Makar, se obligă în scris să 
nu părăsească Moscova fără permisiune. 

Între 16 iulie şi 25 octombrie. Stareţul 

Feoktist se căieşte a doua oară, în termeni 
mai clari, înaintea soborului. 

August 2. Preotul Lazăr soseşte la Pus-
toziorsk. 

August 10. Fiii lui Avvakum, Ivan şi Pro-
kopie, sunt duşi la Mănăstirea Pokrov, cu 
poruncă „să fie puşi la treburile mănăstireşti 
la care sunt buni”. 

August 27. Diaconul Fiodor Ivanov este 
adus de la Ugreşa la Moscova şi dat în grija 
lui Pavel Krutiţki. Diaconul Fiodor se căieşte 
în faţa soborului, apoi trimis „pentru ca să 
se îndrepte şi să se pocăiască cu totul” la 
Mănăstirea Pokrov. 

August, între 27 şi 30. Preotul Nikita Do-
brânin este adus de la Mănăstirea de la 
Ugreşa la Moscova şi eliberat. 

August 31. Neronov este trimis sub su-
praveghere strictă la Mănăstirea Sf. Iosif de 
la Volokolamsk, pentru neascultare în Bise-
rică. 

Preotul Lazăr este adus la Slobozia din 
Ijma, pus în lanţuri şi trimis la Moscova. 

August 1666-1667. Aleksandr de la 
Viatka participă la lucrările „marelui” sobor 
de la Moscova. 

Septembrie 2. Un memoriu al ţarului îi 
solicită lui Grigori Salov predarea lui Avva-
kum de la Mănăstirea Sf. Nicolae din Ugreşa 
pentru a fi trimis la închisoarea de la Mă-
năstirea Sf. Pafnutie. Ţarul îi porunceşte sta-
reţului mănăstirii să-l ţină pe Avvakum 
închis, sub o supraveghere cât mai severă. 

Septembrie 3-5. Avvakum este dus de la 

Mănăstirea de la Ugreşa, „cu mare grijă, ca 
să nu-şi facă vreu rău”. 

Septembrie 4. Prin hotărârea mitropoli-
tului Pavel de Sar şi Don se porunceşte eli-
berarea fiilor lui Avvakum, Ivan şi Pro kopie, 
cu condiţie „să nu fie raskolnici şi să nu 
poves tească nimănui visele cele mincinoase 
ale tatălui lor, Avvakum”. Dau o declarație 
prin care se obligă să nu fie raskolnici, să nu 
răspândească opiniile tată lui lor, să se pre-
zinte periodic la control la oamenii ţarului şi 
să nu părăsească Moscova fără acte. 

Septembrie 12. Cereri pentru banii de 
hrană pentru Avvakum. Discuţii între Avva-
kum şi diaconul Kosma, un suporter ascuns 
al protopopului. Avvakum scrie o hârtie cu 
„ceartă şi ocară multă”. 

Octombrie (?). Diaconul Fiodor fuge de 
sub ascultarea impusă la Mănăstirea Pokrov, 
luându-și soţia şi copiii. 

Decembrie 12. Nikon decade din cinul 
de patriarh. 

După octombrie 1666, nu înainte de 2 
iunie 1667. Diaconul Fiodor explică, într-o 
scrisoare adresată prietenilor, pocăinţa pe 
care o făcuse în faţa soborului, despre cate-

risirea sa şi a lui Avvakum pe 13 mai, des-
criind cum au fost duşi de la Moscova la 
Mănăstirea Sf. Nicolae din Ugreşa pe 15 mai. 

Episcopul de Viatka se căiește în public 
la sobor. 

1667 
Ianuarie 30. Diaconul Kozma încearcă 

să-l convingă pe Avva kum să renunțe la 
credința lui, la cererea lui Pavel Krutiţki şi 
Ilarion Riazanski. 

Februarie 10. Ioasaf II devine patriarh. 
Începutul lunii februarie. Se pregăteşte 

o culegere de acte ale soborului din 1666, 
printre care, lista credincioşilor ortodocși de 
rit vechi care au fost judecaţi la sobor, pre-
cizări despre părerile lui Avvakum referitoare 
la Biserica Pravoslavnică şi faptul că acesta 
fusese tuns şi excomunicat de sobor. 

Aprilie 21. După câteva cereri prin care 
solicita pocăinţa, preotul Nikita Dobrânin 
este absolvit de afurisenie. 

Între februarie 10 şi iulie 10. Se tipăreşte 
Sceptrul cârmuirii (Жезл правления) de 
Simeon Poloţki, în care se prezintă o carac -
te rizare a protopopului Avvakum şi a celor 
care îi împărtă şeau convingerile: „Iară astăzi 
apostaţii cei noi sunt Nikita, Avvakum, Lazăr, 
Fiodor, Feoktist, Spiridon şi alţi sihaştri care 
trăiesc după capul lor şi alţii care s-au rupt 
de la uni tatea bisericii şi care alcătuiesc şi 
ridică locuri de pierzanie ce nu sunt pe pla-
cul Domnului... Mare furtună şi tulburare 
de nespus loveşte astăzi lăcaşul bisericii celei 
dumnezeieşti prin gura hulitoare a lui Nikita 

şi a celor de-un cuget cu dânsul: Lazăr preo-
tul, Avvakum, Fiodor diaconul şi alţii care 
clevetesc cum că nu stă scris în Predanie la 
Sfinţii Părinţi ca semnul Sfintei Cruci cu trei 
degete să se facă de către pravoslavnici.” 

Iulie 1. Neronov se căieşte în fața sobo-
rului şi este trimis la Mănăstirea Sf. Iosif din 
Volokolamsk. 

Iulie 17. Sentinţa soborului referitoare 
la Avvakum, Lazăr („să fie din nou afurisiţi”) 
şi Epifanie („afurisit şi călugăr să nu mai 
fie şi să fie caterisit şi aşa pedepsit să fie 
trimis la judecată”). 

August 4. Diaconul Fiodor, în faţa sobo-
rului, „a numit soborul nepravoslavnic... şi 
nu s-a căit pentru nimic şi nici nu a cerut 
iertare”. 

August 5. Avvakum, Lazăr şi Epifanie 
sunt supuși unui intero ga toriu de Filaret al 
Vladimirului, Iosif Hutânski şi Serghie de 
Iaroslavl. „Iar cât timp a fost întrebat, Avva-
kum a dat o scrisoare scrisă de mâna lui”. 

August 26. Protopopii Avvakum şi Niki-
for la Pustoziorsk sunt exilați prin ucazul 
țarului, sub escorta sotnikului Fedor Akişev 
şi a zece streleţi. 

August 27. Mutilarea (tăierea limbii) lui 
Lazăr şi Epifanie la Boloto. 

August 30-31. Avvakum, Nikifor, Lazăr 
şi Epifanie sunt duşi din satul Bratoşino (la 
32 verste de Moscova) la fortul de la Pusto-
ziorsk. 

Noiembrie. Apare Liturghierul (Слу-
жебник) şi culegerea actelor soborului, în 
care protopopul Avvakum este menţionat de 
două ori ca persoană care a avut de suferit 
„pentru nesu pu nere”, fiind excomunicat. În 
Sinodicul din secolul al XVII-lea, se află 
textul afuriseniei: „Fostul protopop Avvakum 
şi preotul Lazăr, Fiodor cel caterisit şi fostul 
călugăr Epifanie de la Mănăstirea Solovki, 
precum şi cei care le-au ţinut partea, răz-
vrătiţii de la dreapta învăţătură, care nu s-
au supus Sfântului Sinod şi care hulesc 
sfintele taine, iar prin nebunia lor nu vin la 
cunoaşterea şi pocăinţa şi împărtăşirea cu 
Sfânta Biserică să fie afurisiţi.” 

Începutul lunii decembrie. Conform unor 
tradiţii locale, în drum spre Pustoziorsk şi în 
timpul popasului lângă satul Ust-Ţelma de 
la Peciora, Avvakum ar fi îndemnat poporul 
să păstreze ritualul vechii credințe. 

Decembrie 12. Avvakum, Nikifor, Lazăr 
şi Epifanie sunt aduşi la Pustoziorsk şi închiși 
separat în niște izbe ţărăneşti. 

Decembrie 13. Începe construcţia închi-
sorilor pentru Avvakum şi tovarăşii săi. 

1668 
Februarie 20 (?). Preotul Lazăr îi scrie 

ţarului: „Cărţi nu avem..., iar pâine primim 
câte o jumătate de funt (aprox. 0,4 kg) pe zi, 
şi cvas ar mai trebui, vai, vai, şi unui câine i 
se azvârle mai mult, iar sare nu ne dau, şi 
nici haine nu avem, um blăm cum e ruşinos, 
goi”. 

Februarie 21. Ucaz despre exilarea dia-
conului Fiodor la Pus to ziorsk, sub escortă. 

Februarie 25. Mutilarea (tăierea limbii) 
diaconului Fiodor la „Boloto”. 

Februaie 29. Este trimis un ucaz al 
țarului din Novgorod la Pus toziorsk, în care 
se porunceşte să se construiască o închi soare 
pentru Avvakum şi tovarăşii săi, să li să facă 
izbe şi să li se aloce hrană din ceea ce se 
găsește la fața locului. 

Aprilie 20. Diaconul Fiodor este adus la 
Pustoziorsk şi aşezat se parat de ceilalţi (Av-
vakum, Epifanie, Lazăr şi Ni kifor). 

Iunie 22. Ignatie Volohov începe asediul 
Mănăstirii Solovki. 

Iulie 4. La Novgorod ajunge o cerere din 
partea preotului Lazăr. 

Noiembrie 1. Neronov este 
ridicat la rangul de arhimadrit al 
Mănăstirii Sf. Daniil-Sf. Treime F

V. Perov. „Cearta lui Nikita Pustosviat cu Patriarhul Ioachim”V. Perov. „Cearta lui Nikita Pustosviat cu Patriarhul Ioachim”
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din Pereiaslavl-Zalesski. 
1669 - „În noaptea de pe joi pe vineri în 

a doua duminică din Postul Mare”. Avva-
kum are „viziunea” descrisă în cererea adre-
sată ţaru lui. 

Mai 3. Se interzice trimiterea de provizii 
la Solovki. 

Iulie 4. De la Despărțământul streleților 
se primeşte un ucaz re fe ritor la construcţia 
unei închisori la Pus to ziorsk. 

August 7. Preotul Lazăr trimite a doua 
oară o cerere ţarului, referitoare şi la situaţia 
familiei sale, care de cinci ani trăia fără vreun 
venit. 

Vara. Fiii lui Avvakum, Ivan şi Procopie, 
au ajuns de la Moscova la Mezen. 

Septembrie 1. Scrisoarea diaconului Fio-
dor către familia lui Avva kum din satul Ok-
ladnikovo în legătură cu primirea unor 
rezerve de hrană, discuţia avută cu Avvakum 
despre închisori, epistola lui Avvakum către 
ţar şi reacţia la cartea Răspunsul nostru des-
pre dogmatele pravoslav nice (Ответ наш 
о православных догматех), pentru a fi co-
piată şi expediată „credincioşilor” loiali de 
la Solovki şi la Moscova, despre trimitera 
de către Lazăr a unor scrisori către ţar şi pa-
triarh etc. 

Оctombrie 14. Plângerea lui Lazăr des-
pre cenzurarea cores pon denţei sale cu ţarul 
de către voievodul din Novgorod Ivan Ne-
elov. 

După 1 ianuarie 1669. Călugărul Avra-
mie alcătuieşte culegerea Scutul creştinesc 
al credinţei (Христианоопасный щит 
веры), care include două texte de Avvakum 
(prima „preaplecată cerere” către ţarul Alek-
sei Mihailovici şi „nota” despre întem niţarea 
şi caterisirea lui Lazăr şi Epifanie (Записка 
о заточениях и расстрижении и 
сношениях с Лазарем и Епи фанием после 
первой их казни), se menţionează un răspuns 
al lui Avvakum adresat lui Andrei Pleşceev 
(în culegerea lui Spiridon Potiomkin, cuvân-
tul al cincilea) şi se încearcă o demonstrație 
a faptului că Avvakum a fost învinuit pe ne-
drept. Avvakum este numit aici sfânt mu -
cenic, păzitor al Bisericii care nu s-a temut 
să-i spună adevărul ţarului. 

1670 - Ianuarie 2. Moare Ivan Neronov. 
Călugărul Avramie este arestat pentru 

corespondenţa sa cu Avvakum. 
Маrtie (a doua jumătate). Execuţia (prin 

spânzurare) a lui Fiodor cel nebun pentru 
Hristos şi a lui Luka Levrentievici la Mezen. 
Fiii lui Avvakum, Ivan şi Procopie, condam-
naţi de asemenea la spânzurătoate, se căiseră, 
fiind „închişi” în pământ, împreună cu mama 
lor”. 

Aprilie, în jur de 10. Sosirea la Pusto-
ziorsk a căpeteniei de streleţi Ivan Elaghin, 
împreună cu streleţii, pentru executarea sen-
tinţei. Până pe 14, asupra lui Avvakum şi a 
tovarăşilor săi s-au făcut presiuni ca să re-
nunţe la convingerile lor. 

Aprilie 14. Lui Avvakum, Epifanie, La-
zăr şi Fiodor li se aduce la cunoştinţă sen-
tinţa. În locul pedepsei cu moartea, Avva kum 
urma să rămână închis în subterană, „cu 
pâine şi apă”. Celorlalți trei li s-au tăiat limba 
(a doua oară) şi degetele de la mâna dreaptă. 

Aprilie 15. Ţarul Aleksei Mihailovici de-
cide ca scrierile preo tului Lazăr să fie date 
arhiman dri tului Ioakim de la Mănăs tirea 
Ciudo şi diacului din Duma, Larion Ivanov. 

Aprilie 21. Ziua indicată de Epifanie pen-
tru viziunea în care i s-a arătat Sfânta Fe-
cioară şi episodul cu degetele tăiate. 

August, după 12. Călugărul Avramie, 
descriindu-şi interoga to riul de la Mănăstirea 
Ciudo, unde răspunsese la întrebările mitro-
poliţilor Pavel de Krutiţa, arhiepiscopului de 
Volog da, Simon, arhimandritului de Ciudo, 
Ioakim şi diacului de la Duma, Ilarion Iva-
nov, menționează că „stăpânirea” îl acuzase 

pentru legătura cu Avvakum, își manifestă 
res pec tul față de „părintele Avvakum”, pe 
care îl consideră „un adevărat ucenic al lui 
Hristos” condamnat şi afurisit pe nedrept de 
sobor. 

Ultimele trei luni din an. Într-o cerere 
adresată ţarului, călugărul Avramie indică 
faptul că „sfântul mucenic şi protopopul uns 
în numele lui Dumnezeu” şi alţi „suferitori 
alături de dânsul” îl anunţaseră pe ţar „ca să 
potolescă în bună pace Biserica, iară nu cu 
sabia”, însă ţarul „se înde părtase de bunul 
lor sfat”. În Epistola către un iubitor de 
Dumnezeu (Послание к христолюбцу) și în 
cele adresate Feodosiei Morozova şi unei 
„fiice a lui Hristos”, Avramie îndeamnă la 
pomenirea în rugăciuni a „mucenicilor celor 
dintru început” - Avvakum, Lazăr, Fiodor, 
Epifanie şi Trifilie.  

Sfârşitul anului 1670. Execuţia călugă-
rului Avramie la Moscova. 

1671 - Iunie 6. Execuţia lui Stepan Razin 
la Moscova. 

Noiembrie 16. Feodosia P. Morozova şi 
Evdokia P. Urusova sunt luate sub strajă (în 
Belâigorod, lângă biserica Sf. Gheor ghe de 
pe Gorka şi mutate după interogatorii la Mă-
năstirea Peciora din Pskov (în Belâigorod) 
şi, respectiv, la Mănăs tirea Sf. Aleksie de 
lângă Kremlinul Moscovei.  

1672 - Februarie 17. Moartea patriar-
hului Ioasaf II, iar pe 7 iulie Pitirim devine 
patriarh. 

Copiii lui Avvakum primesc hrană zilnic. 
Moare Ivan Glebovici Morozov, fiul 

Feodosiei Morozova. 
1674 - Iulie 26. Ioakim devine patriarh. 
1675 - Iulie 7. Execuţia prin decapitare 

a lui Kiprian „Cel Gol” pentru propovăduirea 
vechii credinţe în satul Ijma din apropiere 
de Pustoziorsk. 

Mijlocul anului. Ucenicul şi fiul duhov-
nicesc al lui Avvakum, Semion Ivanov, din 
Nijni Novgorod, este călugărit cu nu me le 
Serghie, la Mănăstirea Sf. Treimi din ţinutul 
Olone ţului. 

Septembrie 11. Moartea Evdokiei Uru-
suva, la închisoarea din Borovsk. 

Noiembrie 1-2. Moartea Feodosiei Mo-
rozova în închisoarea unde stătuse împreună 
cu sora sa. 

Decembrie 1. Moartea Mariei G. Dani-
lova, închisă împreună cu Feodosia Moro-
zova şi sora acesteia Evdokia la Borovsk. 

1676 
Ianuarie 22. Mănăstirea Solovki este cu-

cerită de oastea ţarului. 
Ianuarie 29. Moartea ţarului Aleksei Mi-

hailovici. 
Ianuarie 30. Fiodor Alekseevici devine 

ţar. 
August 25. Ordin trimis la Despărțământul 

Novgorod cu privire la transferarea lui Av-
vakum, Lazăr, Fiodor şi Epifanie din Fortul 
de la Pustoziorsk, la mănăstirile Kojeozerski 
şi Spaso-Kamennî: „Să fie ţinuţi în acele mă-
năstiri sub supraveghere, cu grijă mare, pen-
tru ca să nu plece din acele mănăstiri cu 
nici o treabă şi nimeni să nu fie lăsat la ei, 
şi nimeni să nu aibă voie să vorbească cu 
dânşii, şi nimeni să nu primească scrisori 
de la dânşii, şi nimeni să nu le aducă lor ni-
mic.” Ucazul ţarului, 7 septembrie. 

Octombrie 5. Diaconul Ignatie de la Mă-
năstirea Solovki redac tează o cerere adresată 
ţarului, în care descrie cucerirea mă n ăstirii 
şi execuţia călugărilor de aici, făcând propa -
ganda învăţăturii sale despre titla de pe cruce. 

Nikita Vasilievici II, protopopul Cate-
dralei Buneivestiri, devine duhovnicul ţaru-
lui. 

1677 
Februarie 24. Notă în Departamentul de 

Novgorod despre trimi te rea unui hrisov la 
Pustoziorsk, cu privire la aducerea înapoi a 
protopopului, împreună cu tovarăşii de la 
mănăs tire, la închisoarea de la Fortul din 
Pustoziorsk. 

Martie 14. Voievodul de Pustoziorsk, 
Piotr Lvov, îi trimite ţa rului o înştiinţare des-
pre faptul că Avvakum împreună cu tovarăşii 
săi nu fuseseră încă luați, confirmând res-

pectarea condiţ iilor de detenţie. 
Mai 29. Diaconul Fiodor menționează o 

minune: după rugăciu nea către Feodosia Mo-
rozova, de ziua numelui ei, apa care umplea 
închisoarea lui în fiecare primăvară, ajun-
gându-i aproape de genunchi, „s-a scurs 
toată în pământ, într-un sfert de ceas”. 

Iulie. La Moscova s-a tipărit Despre mi-
nunea aşezării primelor trei degete în sem-
nul Preacinstitei şi de viaţă dătătoarei Cruci 
(О сложении трёх перстов), scrisă de pa-
triarhul Ioakim, lu cra re destinată convingerii 
credincioşilor de rit vechi. 

1679 - S-a tipărit Jurământul râvnito-
rilor la rangul de iereu (Присяга 
хотящим взыти на степень 
священства), lucrare a patriarhului Ioakim, 
în care Avvakum este caterisit: „Îi caterisesc 
pe raskolnici şi pe foştii apostaţi şi pe cei 
care aduc tulburare în biserică, pe protopo-
pul Avvakum, popa Nikita, Lazăr Pusto sviat, 
monahul mincinos Serghie şi pe toţi cei care 
îi urmează şi care le spun suferitori şi mu-
cenici, iar nu apostaţi de la Sfânta Biserică, 
şi nu-i blestemă, blestemaţi să fie şi ana-
tema.” Aceasta ar putea fi şi o formulă mai 
târzie compusă de ortodocşii de rit vechi. 

Ianuarie (noaptea spre) 6. Sinuciderea 
prin autoincinerare a pre o tului Dometian din 
Tiumen, pe care Avvakum l-a cu noscut, îm-
preună cu 1700 de oameni, pe cursul superior 
al râului Tobol. 

Septembrie 2. La Pustoziorsk ajunge 
un alt ordin al țarului prin care se repetă ca 
Avvakum şi tovarăşii săi să fie păziţi cu 
vi gilență. La vremea respectivă, la Pusto-
ziorsk existau 61 de gospodării, 268 de 
bărbați, plus văduve şi săraci, şi alţi 21 de 
oameni care slujeau la biserică şi 23 de 
gospodării abandonate (locuitorii fugiseră 
sau muriseră). Erau patru biserici, iar la 
una din acestea oficia Andrei, uce nicul şi 
susţinătorul lui Avvakum, care era încă în 
viață la Pus toziorsk în 1713. 

Ianuarie 20. La fortul din Pustoziorsk 
sosesc cei zece „răsculaţi” din Pustoziorsk, 
în frunte cu Loghin Stepanov. 

La Despărțământul din Novgorod 
ajunge o „confirmare de primire” din partea 
voievodului din Pustoziorsk, Gavrila A. 
Tuhacevski, care prezintă situația închiso-
rilor vechi în care erau închiși „Avvakum 
împreună cu tovarăşii”. 

Iulie 30. Andrean Honenev devine vo-
ievod la Pusto ziorsk, înlocuindu-l pe G. 
Tuhacevski. În actul de predare-primire 
sunt menţionați „schismaticii din biserică, 
care stau în închisoare, în izbe din pământ, 
păziţi de streleţii din Pus toziorsk: fostul 
protopop Avvakum, Lazăr cel caterisit, Fio-
dor, călugărul Epifanie”. În același act 
menționează și faptul că la Pustoziorsk se 
aflau o sută de streleţi şi a alţi zece exilaţi. 

Octombrie 9. А.S. Matveev și fiul său 
Andrei au fost mutaţi din Pustoziorsk la 
Mezen. 

Între 9 octombrie şi 15 noiembrie. А.S. 
Matveev comunică, într-o cerere adresată 
ţarului Fiodor Alekseevici, despre cheltu -
ielile făcute pentru Avvakum şi familia 
acestuia. 

1681 
Ianuarie 6. De Bobotează, în timpul 

sfinţirii apelor, în prezenţa ţarului Fiodor 
Alekseevici, cei care se opuneu reformelor 
au pătruns în biserici şi au dat cu smoală 
mormintele ţarilor şi au pus lumânări de 
seu,  după cum i-a învăţat „ras kolnikul şi 
conducătorul lor cel orb, Avvakum. El în -
suşi, pe hrisoave din coajă de mesteacăn, 
a scrijelit chipuri de feţe domneşti şi a scris 
vorbe hulitoare, cu tălmăciri şi ocări alese 
din gura Mântuitorului nostru.” 

August 17. Moare patriarhului Nikon. 
Familia lui Avvakum, aflată la Mezen, 

nu mai primeşte hrană. 
1682 - Februarie 8. Într-o scrisoare 

adresată soborului, ţarul Fiodor Alekseevici 
întreabă cum să procedeze cu schismaticii. 
Răs pun sul soborului este „după cum crede 
Înălţimea Sa Țarul”.  

Martie - prima jumătate din aprilie. 
Căpetenia militară I.S. Leşu kov face in-
vestigaţii la Pustoziorsk cu privire la răs-
pândirea un or scrieri „rău hulitoare” 
redactate de Avvakum din în chi soarea sub-
terană, îndreptate împotriva ţarului şi a cle-
rului înalt. 

Aprilie 14. Execuţia prin ardere pe rug 
a lui Avvakum, Lazăr, Epifanie, Fiodor. 

Aprilie 27. Moartea ţarului Fiodor 
Alekseevici. Conform tradiţiei populare 
consemnate în secolul al XVIII-lea, proto-
popul Avvakum i-ar fi prezis ţarului că 
acesta va muri la scurt timp după execuţia 
sa. 

1916. Avvakum este canonizat. 
2020. Se împlinesc 400 de ani de la 

nașterea, pe 25 noiembrie 1620, a lui Av-
vakum Petrov(ici) Kondratiev. 

 
(Repere cronologice din cartea Viaţa 

protopopului Avvakum de el însuşi scrisă 
/ Житие протопопа Аввакума, им са-
мим написанное, tradusă în limba ro-

mână de Marina Vraciu, 2019, editura 
„C.R.L.R.”, București, pag. 27-59)

PP. . MiasoedovMiasoedov. „. „ArdereaArderea  pepe  rugrug  aa  protopopului Avvakum”protopopului Avvakum”



Feodor CHIRILĂ 
 

Înițiativa autorilor (Sergiu-
Constantin Enea, Dumitru 
Boghian, Marius Chelcu, 

Neculai Fedot și colaboratorii lor: 
Cristina Bohian, Marfa 
Parfimon, Axinia Sandu) de a 
realiza o astfel de lucrare este 
lăudabilă, ținându-se seama de 
faptul că este prima încercare de a 
realiza un studiu monografic cu 
privire la etnicii ruși lipoveni din 
această localitate moldoveană în 
contextul realității românești.  

Lucrarea, bogată în conținut, 
este rodul îndelungatelor cercetări 
de arhivă, cât și investigațiilor 
făcute de autori în Arhivele 
statului, cât și în bibliotecile din 
România, scoțând în evidență 
informații inedite cu privire la 
originile, etapele și rutele migrării 
diferitelor grupuri ale membrilor 
comunității înainte de așezarea lor 
în zona orașului. 

Structurată clasic, lucrarea 
cuprinde: Cuvânt înainte; 
Introducere, 8 (opt) capitole 
(fiecare capitol fiind împărțit în 
mai multe subcapitole); Rezumat 
în limba rusă; Abrevieri; 
Bibliografie; Anexe, cuprinzând 
tabele, planșe și fotografii 
sugestive care concretizează și 
completează imaginea cu privire 
la viața materială și spirituală a 
rușilor lipoveni din Târgu Frumos. 

Autorii valorifică în lucrare o 
bogată bibliografie care se 
regăsește benefic repartizată în 
conținutul capitolelor sau în lista 
finală de la sfârșitul volumului. De 
asemenea, pe parcursul lucrării, 
găsim note de subsol pe care le 
considerăm oportune în 
clarificarea reperelor și a 
bibliografiei, ce au stat la bază.  

În Introducere (p.6-8), autorii 
prezintă pe larg motivația realizării 
prezentei lucrări monografice, 
consacrate comunității rușilor 
lipoveni din Târgu Frumos, 
„integrată organic în viața 
orașului, cu firești fenomene de 
păstrare a tradițiilor și 
aculturație”.  

În primul capitol I (p. 9-17, ) – 
Așezarea geografică a orașului 
Târgu Frumos - autorii prezintă, 
sintetic, „caracteristicile 
geografice ale zonei orașului unde 
s-au stabilit rușii lipoveni, precum 
și interacțiunea lor cu vechi 
locuitori, în special, ca agricultori 
și legumicultori”. Caracteristicile 
geografice ale localității (relieful, 
densa rețea hidrografică, solul, 
înveliș vegetal ș.a.) au favorizat  
densitatea și dinamica  habitatului 
uman de-a lungul timpului, în care 
la începutul secolului al XIX-lea 
se regăsește și comunitatea rușilor 
lipoveni. 

Capitolul II (p.18-45) – Repere   
istoria Târgului Frumos – 
cuprinde informații cu privire la 

istoricul orașului Târgu Frumos, 
insistând mai mult asupra 
principalelor evenimente din 
trecutul zbuciumat al localității 
până la sfârșitul celui de al Doilea 
Război Mondial, perioada în care 
etnicii ruși lipoveni au ocupat un 
loc important și au jucat un rol 
important, contribuind, alături de 
români, evrei ș.a., atât la afirmarea 
propriilor lor destine sociale și 
economice, cât și la afirmarea 
comunităților proprii, odată cu 
dezvoltarea localității, într-o bună 
conviețuire multietnică. 

Capitolul III (p. 46-77) – 
Considerații generale despre 
rușii lipoveni și prezența lor în 
spațiul românesc – abordează, cu 
precădere: problemele legate de 
reforma Bisericii Ortodoxe Ruse și 
mișcarea  staroveră; migrarea 
rușilor staroveri în interiorul 
Rusiei și emigrarea lor în afara 
statului rus; rușii staroveri între 
duritate și toleranță; rușii lipoveni 
în spațiul românesc; etimologia 
etnonimului „lipovean” ș.a. 
Referindu-se la stabilirea etnicilor 
ruși lipoveni în Târgu Frumos, 
autorii evidențiaxă faptul că 
„dialogul intercultural și 
cunoașterea profundă dintre 
etnicii ruși lipoveni și populația 
majoritară au avut un efect 
benefic și fertil asupra tuturor 
locuitorilor din Târgu Frumos, 
generând un climat de înțelegere, 
bună conlucrare și respect 
reciproc”. 

Capitolul IV (p. 78-139) - 
Lipovenii din Târgu Frumos în 
documente juridice, statistice și 
de stare civilă. De la prima 
atestare la începutul sec. al XIX-
lea, precum  și  Capitolul V (p. 
140-193) – Lipovenii în viața 
orașului Târgu Frumos de la 
Alexandru Ioan Cuza la Marele 
Război Mondial (1945) - 
reprezintă cea mai extinsă și, în 
același timp,  cea mai importantă 
parte a lucrării, în care se prezintă 
pe larg viața materială a rușilor 

lipoveni din Târgu Frumos, 
ocupațiile lor „de la primele 
semnalări în sursele scrise, din 
secolul al XIX-lea și până la 
închegarea unei comunități etno-
religioase, precum și prezența și 
jertva  lor în războaie: cel Balcanic 
(1913), Primul Război Mondial 
(1916-1919) și în anii celui de al 
Doilea Război Mondial (1939-
1945), valorificând informații 
inedite, excerptate din documente 
de arhivă: juridice, militare, 
fiscale, de stare civilă și 
statitistice, precum și din publicații 
istorice.  

Capitolele VI (p.193-238) - 
Elemente religioase la rușii 
lipoveni din Târgu Frumos și VII 
(p. 238-288) - Elemente laice la 
rușii lipoveni din Târgu Frumos 
- autorii pun în lumină unele 
aspecte mai puțin cunoscute din 
trecutul  etniei rușilor lipoveni, 
derulând împreună filmul unor 
evenimente în spațiul unei 
spiritualități aparte cu reverberații 
asupra tradițiilor, obiceiurilor și 
folclorului lor. Astfel, în paginile 
acestei părți însemnate din lucrare 
este descrisă pe larg viața 
materială și spirituală, mai concret, 
viața confesională și cea laică a 
etnicilor ruși lipoveni din Târgu 
Frumos: tradiții, obiceiuri și 
ritualuri creștine ortodoxe, precum 
și ocupațiile și meșteșugurile 
tradiționale, ansamblul arhitectural 
(locuința și gospodăria, elemente 
identitare socio-culturale (graiul 
local lipovenesc, folclorul; 
gastronomia, portul cotidian ș.a., 
precum și activitatea socio-
culturală de la Centrul cultural al 
Comunității locale a rușilor 
lipoveni, promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale etc. De 
asemenea, un loc aparte în aceste 
capitole este rezervat 
preocupărilor conducerii 
Comunității locale a rușilor 
lipoveni din Târgu Frumos de a 
menține și cultiva limba maternă, 
de a revigora tradițiile și 

obiceiurile religioase și laice, 
specifice rusești, care „și-au 
pierdut din importanță ori sunt 
considerate caduce, copii nu mai 
au receptivitatea părinților  și a 
bunicilor, iar tinerii, rămași fără 
loc de muncă, migrează spre 
Occident din considerente 
materiale și financiare”. La 
aceasta se mai adaugă și tendința 
tot mai accentuată de substituire a 
tradițiilor locale lipovenești (și nu 
numai) ca urmare a modernismului 
și atenuarea credinței – rezultate al 
globalizării. 

Pentru ca lectorul român să 
înțeleagă mai bine specificul 
etnicilor ruși lipoveni din Târgu 
Frumos, autorii  întroduc în 
cuprinsul monografiei numeroase 
copii de documente, tabele, 
scheme și imagini din arhive, care 
atestă și scot în evidență 
numeroase fapte, precum și nume 
importante de persoane, care s-au 
remarcat prin activitatea lor și care 
fac cinste comunității locale a 
rușilor din Târgu Frumos.  

Ca unul ce s-a ocupat de 
redactarea unei asemenea lucrări 
de tip enciclopedic (cu 457 de 
pagini), țin să remarc imensul 
volum de muncă pe care l-au 
depus autorii.  

Prin scoaterea la suprafață din 
fondurile Arhivelor Naționale a 
documentelor juridice, militare și 
de stare civilă care oferă noi 
informații despre rușii lipoveni de 
la Târgu Frumos, autorii lucrării 
au adus o contribuție substanțială 
la cunoașterea trecutului, dar și a 
prezentului din viața și activitatea 
lor, scoțând în evidență ocupațiile 
lor de bază: „specialiști în ramuri 
agricole, precum legumicultura, 
negoțul cu fructe și pește, cu 
mărfuri aduse din Rusla, ocupând 
astfel un loc distinct pe piața 
orașului”, precum și „meșteri 
iscusiți în săparea șanțurilor, 
iazurilor, de lemnari și pietrari, 
lucrători în construcții, lucrări de 
îndiguire, podire, canalizarea 
străzilor” etc.,  contribuind în 
mare măsură la modernizare 
orașului lor natal - Târgu Frumos. 

Noua variantă a lucrării 
Monografia comunității rușilor 
lipoveni din Târgu Frumos se lăsa 
de mult așteptată atât de etnicii 
ruși lipoveni, cât și de un public 
larg de cititori din România, 
întrucât etnicii ruși lipoveni 
stabiliți în Târgu Frumos acum 
câteva secole, nu prea sunt 
cunoscuți, iar unele informații 
despre ei sunt adesea incorecte sau 
chiar răuvoitoare. Lucrarea 
concepută drept o monografie, se 
prezintă, de fapt, ca un ghid al 
istoriei, culturii și al vieții 
comunitare, materiale și spirituale, 
a rușilor lipoveni din Târgu 
Frumos, atât în formele ei 
tradiționale, cât și în cadrul 
CRLR, după 1989. 
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O comunitate etnică este o 
ființă colectivă cu 
origine, istorie și tradiții 

proprii, interese, norme de viață și 
credințe comune, păstrate secular, 
într-un context multi-cultural, 
datorită acțiunii unei puternice 
sintalități și a conștiinței de sine. 
Este și cazul comunității rușilor 
lipoveni din Târgu Frumos, 
integrată organic în viața orașului, 
cu firești fenomene de păstrare a 
tradițiilor și aculturație, a cărei 
devenire este abordată în paginile 
monografiei. A fost o întreprindere 
deosebit de dificilă, având în 
vedere lipsa unor date și lucrări 
referitoare la originile, etapele și 
rutele deplasărilor diferitelor 
grupuri ale membrilor comunității, 
înainte de așezarea în zona 
orașului, care sunt transpuse, 
adesea, în povestiri orale cu iz de 
legendă, precum și din cauza 
puținelor date, de multe ori 
indirecte, care se păstrează din 
secolele al XVIII-lea și prima 
jumătate a secolului al XIX-lea și 
răspândirea acestora în diferite 
fonduri arhivistice, în ciuda 
numeroaselor lucrări generale și 
speciale apărute în istoriografia 
românească, moldovenească, 
ucraineană și rusă despre lipoveni.  

De aceea, o bună parte din 
documentare a vizat identificarea, 
cu migală, a fondurilor arhivistice 
care conțin, diseminate, informații 
despre rușii lipoveni din Târgu 
Frumos, parcurgerea și 
înregistrarea, cu răbdare, a acestor 
date, pe care le-am corelaționat cu 
cele publicate, până în prezent, în 
alte lucrări.  

A rezultat o lucrare care tratează 
această comunitate etnică din 
localitatea Târgu Frumos, în care 
am considerat necesară redactarea 
unui scurt capitol în care s-au 
prezentat, sintetic, caracteristicile 
geografice ale zonei orașului, cu 
elementele care au creat un cadru 
favorabil locuirii noilor 
împământeniți, cu care aceștia au 
interacționat intens ca agricultori și 
legumicultori, în special. Pentru 
configurarea contextului istoric 
local, am cuprins în lucrarea 
noastră și un scurt capitol în care 
am prezentat, sintetic, date despre 
devenirea istorică a Târgului 
Frumos, atât din perioada 
anterioară așezării rușilor lipoveni 
aici, cât și după constituirea 
comunității lor, în care am insistat 
asupra principalelor evenimente 
din trecutul zbuciumat al localității, 
până la sfârșitul ultimului Război 
Mondial, timp în care, în epoca 
modernă și contemporană, cei 
despre care facem vorbire și 
biserica lor au avut un loc și un rol 
important.  

Fără a avea pretenția că putem 
răspunde unor întrebări esențiale 
ale istoriei rușilor lipoveni din 
spațiul românesc, ne-am oprit, 

totuși, pe scurt, și asupra unor 
chestiuni generale ale devenirii 
acestora, cum ar fi contextul 
general al schismei din secolul al 
XVII-lea din Biserica Ortodoxă 
Rusă, tratamentul aplicat 
raskolnicilor, căile/traseele, etapele 
și modalitățile de migrare în noile 
patrii, vechimea prezenței, 
caracteristicile modului de viață și 
ale credinței și etimologia 
etnonimului lipovan, dar fără a 
insista pe aceste conținuturi, 
deoarece subiectul lucrării este 
altul.  

Cea mai importantă parte a 
lucrării vizează prezentarea vieții 
lipovenilor din Târgu Frumos, de la 
primele semnalări în sursele scrise, 
din secolul al XVIII-lea și 
constituirea unei comunități etno-
religioase închegate, până în anul 
1945, la finalul celui de-al Doilea 
Război Mondial, când au debutat 
puternice prefaceri în societatea 
românească, care s-au răsfrânt și 
asupra etnicilor ruși de stil vechi. 
În stadiul actual al cercetărilor, nu 
ne-am propus, deocamdată, să 
abordăm și istoria comunității 
lipovenești din Târgu Frumos din 
deceniile postbelice, deoarece 
foarte multe surse documentare se 
găsesc în anumite fonduri 

arhivistice care, potrivit legislației 
în vigoare, nu pot fi studiate, iar 
evenimentele produse în istoria 
contemporană recentă nu s-au 
decantat suficient, pentru a permite 
o reconstituire obiectivă, cu atât 
mai mult cu cât anumite persoane 
sau urmașii acestora, care au jucat 
diverse roluri în oraș și comunitate, 
în perioada tulbure de după 1945, 
pot, încă, să aibă nostalgii, 
resentimente sau remușcări, care să 
genereze trăiri negative.  

Conținuturile prezentei lucrări 
se bazează pe valorificarea unor 
informații inedite, obținute din 
sursele arhivistice, precum și din 
puținele surse edite. Menționăm că, 
până în prezent, nu am identificat 
vreo lucrare care să se refere strict 
la istoria și viața din comunitatea 
rușilor lipoveni din Târgu Frumos, 
așa încât drumul nostru, unul 
nebătătorit, nu a fost deloc facil. 
De asemenea, având în vedere că 
izvoarele din arhivă nu se referă 
strict doar la rușii lipoveni, faptul 
că informațiile trebuie extrase 
dintr-un amalgam documentar mai 
larg și lipsa unor date istorice 
proprii, ale comunității, studierea și 
reconstrucția istoriei acesteia s-a 
făcut integrat, în contextul 
conviețuirii cu românii, evreii și 

alte minorități care au compus 
mozaicul etnic al Târgului Frumos.  

Chiar dacă prezența lipovenilor 
în Târgu Frumos este mai veche de 
două secole, date mai sigure despre 
aceștia se păstrează din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, 
fiind vorba despre înregistrările 
fiscale, unde erau evidențiați numai 
bărbații, capii de familie, care 
urmau să fie supuși impozitării, așa 
încât estimările privind numărul de 
locuitori nu pot fi decât 
aproximative. Alte relatări despre 
lipovenii din Târgu Frumos, care 
au trăit în această perioadă, provin 
din condicile de stare civilă 
(mitrice), în care erau consemnate 
numele celor născuți, înscriși la 
școală, cununați și morți, din 
documentele care se referă la 
separarea breslelor (1839) sau la 
diferite pricini de judecată: datorii 
de bani (1842) sau neachitarea unor 
sume de bani de către Al. Sturza 
unor lipoveni care au săpat un iaz 
pe moșia lui (1843), chiar și din 
opere literare (Vasile Alecsandri, 
vodevilul Doi morți vii, 1851) etc.  

Începând cu domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza, au fost 
realizate și primele recensăminte 
(1859-1860) care, cu toate limitele 
lor, ne înfățizează o estimare mai 
corectă a structurii etnice a 
orașului, în care lipovenii ocupau 
un loc distinct. De asemenea, 
facem precizarea că atunci când am 
întâlnit în documentele de arhivă 
liste cu persoane/ 
comercianți/industriași din Târgu 
Frumos, fără precizarea 
apartenenței etnice a acestora, ne-
am bazat pe însumarea datelor, 
analiza și interpretarea numerică pe 
antroponimie, comparând numele 
de acolo cu cele tradiționale care 
aparțin familiilor lipovenilor, cu 
toate că metoda este riscantă și 
rezultatele pot fi discutabile.  

Dorim ca informațiile cuprinse 
în prezentul volum să constituie 
doar primele cărămizi ale ctitoririi 
unei istorii mai complete a 
comunității rușilor lipoveni din 
Târgu Frumos, care completează 
fericit și nuanțează viața orașului, 
creionată în monografia apărută în 
anul 2018. Această întreprindere, 
împreună cu alte dorite monografii 
locale ale comunităților etnico-
religioase ale rușilor lipoveni, pot 
contribui la cunoașterea 
aprofundată a vieții și destinului 
istoric al acestora, pe baza cărora 
să se întemeieze lucrările generale 
și generalizante, și nu invers.  

 
(Sergiu-Constantin Enea, 

Dumitru Boghian, Marius 
Chelcu, Neculai Feodot, 
„Introducere”, în cartea 

„Monografia comunității rușilor 
lipoveni din Târgu Frumos, în 

curs de apariție la editura 
„C.R.L.R.”, București, pp. 5-7)

DESPRE RUȘII LIPOVENI DIN 
TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI
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În Cuvântul din partea auto -
rului, ce prefaţează volumul 
„Călăuza creştinului religios 

(Îndrep tar de demascare a 
ateismului)”, găsim câteva 
însemnări auto bio grafice ale lui 
F.E. Melnikov (1874-1960), 
privitoare la perioada redactării 
acestei cărţi, deosebit de utile nouă 
în reconstituirea vieţii scriitorului: 

«În 1922, un „tribunal al 
poporu lui” (de fapt, unul de par tid, 
comu nist) din Tomsk m-a 
condamnat în Rusia sovietică la 
moarte prin împuşcare, pentru 
„activitate con trarevo luţio nară”, 
cum considerau ei practica 
religioasă. Erau judecate trei 
persoane. Pe mine, din fericire, mă 
condamnaseră în lipsă, căci 
detaşamentele de bolşevici nu m-au 
putut găsi în taigaua de nestrăbătut 
a Siberiei, unde mă ascunsesem de 
ei într-o chilie mică, aproape un 
bordei. Am locuit acolo vreo trei 
ani şi tot acolo am scris cele mai 
multe din operele mele de 
dezminţire a ateismului, pe care le 
editez în România. Era o plăcere să 
lucrez în acel loc. La dispoziţia 
mea, se aflau două biblioteci, aduse 
una din Tomsk, alta de la mănăstire, 
ambele cu un excelent inventar de 
titluri. Primeam şi cărţi noi, editate 
deja sub bol şevici, în majoritate lit -
eratură artistică. Linişte în jur, 
numai pe timp de iarnă vâjâia 
năprasnic un vânt puternic, iar 
viforniţa îmi mătura chilia. De 
fiarele pădurii nu mă temeam, nu 
le-am întâlnit niciodată. Mi-erau 
vecini doar urşii, însă aceştia îmi 
dădeau pace. Cât priveşte fiarele cu 
două picioare, de oraş, ele n-au 
putut răzbate până la mine, căci 
locuiam în adevăratul sens al 
cuvân tului în hăţişuri de nepătruns. 
Detaşamentele de bolşevici 
veniseră în trei rânduri să-mi dea de 
urmă şi de fiecare dată s-au întors 
cu mâna goală. N-aş fi vrut câtuşi 
de puţin să mă mut dintr-o 
asemenea locuinţă plăcută, cu 
adevărat izbăvitoare. Dar m-au 
determinat împrejurări cu totul 
sumbre pentru cei ce mă ocroteau. 
Din cauza mea, bolşevicii i-au adus 
la sapă de lemn şi ameninţau c-o să-
i împuşte. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu (cu 
adevărat printr-o minune), m-am 
strămutat în guberniile centrale ale 
Rusiei. Între 1925 şi 1930 (până în 
a doua jumătate) am trăit în Caucaz, 
îndelet ni cindu-mă cu stupăritul. O 
jumătate de an o petreceam în sta -
niţă, cealaltă jumătate, împre ună cu 
dragele mele albine, cu doicile 
melifere. Aveam posibili tatea să mă 
ocup şi aici de literatură, însă cu 
multe precauţii şi cu prime jdia de a 
fi dat pe mâna duşmanilor. 
Primeam aproape fără întrerupere 
toate ediţiile ateiste scoase de put -
erea sovietică, toate revistele şi 
ziarele de acest gen şi destul de 
multe cărţi ştiinţifice. Parcurse sem 
şi-mi însuşisem fără să obosesc 
toată această bibliografie, adunând 
cu bucurie un material bogat şi 
divers întru comba terea lipsei de 
credinţă în Dumnezeu. 

Tot aşteptam, împreună cu mil -
ioane de ruşi, să se pră buşească din 
clipă în clipă regimul criminal al 
noii puteri şi să se instaureze în 
patria natală libertatea, şi abia atun -
ci să fie posibilă demascarea infa -
mului ateism, fără teamă şi cu 
argu mente spirituale puternice. 
Numai că veneau ani tot mai 
sumbri şi mai goi de speranţe. 
Începu colectivizarea. Era 
primejdios şi sinistru de trăit: în jur 
aveau loc execuţii, staniţe întregi de 
cazaci înstăriţi erau strămutate cine 
ştie unde, în locuri unde piereau cu 
miile, se ruina toată ţara sub 
apăsarea diav olească a acestui 
duşman al poporului şi al omenirii. 
În acelaşi timp, se întărea 
propaganda ateistă. Uniunea 
militantă a celor fără de Dumnezeu 
scotea de sub tipar noi şi noi cărţi 
de asemenea factură, broşuri, foi 
volante, mărea tirajul revistelor, 
apăreau tot felul de îndrumare pen -
tru agitatorii - propagandişti atei, 
numite, cele mai multe dintre ele, 
călăuze: Călăuza comunis mului, 
Călăuza ateistului, Călăuza tânăru -
lui antireligios, Călăuza 
agitatorului etc. Toate aceste cărţi 
le aveam la îndemână şi mi-a venit 
chef să scriu o Călăuză a 
creştinului reli gios. Nu-mi venea 
prea greu să dezmint ateismul: toate 
aceste călăuze erau um plute doar de 

min ciună, de născociri şi de 
calomnii pe seama religiei, a 
Creştinismului cu preponderenţă. În 
ele, nu era nimic serios, cu atât mai 
puţin ştiinţific. M-am gândit să ofer, 
în călăuza mea, o argumentare 
temeinică şi pe deplin ştiinţifică a 
religiei şi, totodată, într-o astfel de 
prezentare, încât să fie pe înţelesul 
oricărui om cu ştiinţă de carte. 
Această ultimă problemă nu era 
câtuşi de puţin simplă, căci trebuiau 
explicate, ca un lucru de cea mai 
profundă importanţă, conţinutul şi 
problemele teologice şi filosofice. 
În cuvinte simple, nu poţi face aşa 
ceva. Dispuneam însă de mii de 
extrase din publicaţiile sovietice, 
atât cu conţinut ştiinţific, cât şi 
ateist. Am hotărât să mă folosesc de 
ele pentru călăuza mea, să demon -
strez în paginile ei că însăşi cărţile, 
broşurile şi revistele sovietice măr -
turisesc existenţa lui Dumnezeu. 

Am prelucrat tot materialul aflat 
la îndemână, l-am selectat pe capi -
tole şi teme: apoi am purces la 
munca propusă şi îndelung 
chibzuită. Era prime jdios să scriu în 
timpul zilei: din când în când, îşi 
aruncau ochii prin prisacă 
reprezentanţii puterii roşii. Mă 
puteau surprinde făcând o 
asemenea lucrare şi atunci adio 
lume a lui Dumnezeu: pe mine m-
ar fi împuşcat, dar şi prietenii şi cei 
ce mă ocroteau, ba chiar şi vecinii 
ar fi avut de suferit de pe urma 
mea. De aceea, am început să scriu 
noaptea în baraca de campanie, la 
lumina chioară a lămpii cu gaz. Nu -
mai că, la puţin timp după aceasta, 
unul din vecinii-apicultori din 
apropiere a venit să mă prevină: „– 
Faceţi un lucru periculos, noaptea 
ţăcăni turile maşinii dumneavoastră 
de scris se aud departe de tot, ceea 
ce ar putea atrage atenţia tre că -
torilor, or, aceştia pot fi dintre roşii. 
O s-o păţiţi şi dumnea voastră, şi 
nici pe noi n-o să ne cruţe”. Am 
încetat să mai bat noaptea la 
maşină, lucram ziua. Scriam cu 
multă prudenţă, mi- aduc aminte că 
aproape clipă de clipă îmi scoteam 
capul din colibă: nu vine nimeni la 
noi în prisacă, nu vine vreun tip 
suspect, căci de maşina de scris nu-
mi părea rău. Tremuram pentru 
materialul adunat şi mă temeam să-
l păstrez peste noapte asupra mea. 
ÎI puneam sub acoperişul unui stup. 
Era un teanc destul de mare de foi, 
împăturite în opt. Când se crăpa de 
ziuă, luam cu asalt acest material şi 
continuam să-mi scriu Călăuza. 
Treaba mergea încet, căci mă 
abăteau de la ea diferite 
circumstanţe şi, întâi de toate, o 
stânjenea încordarea nervilor şi 
precauţia faţă de prime jdie. Totuşi, 
scrisesem deja 80 de sferturi de 
coală şi nădăjduiam ca, până la 
închiderea sezonului apicol, să 
termin cartea. Numai că această 
lucrare a avut parte de o 
nenorocire cumplită. În ultima 
dimineaţă, o dimineaţă amară pen -
tru mine şi ultima pentru Călăuză, 

 mă apropii de acel stup în care-mi 
păstram comoara, materialul cărţii, 
vreau să-l iau, când colo... stupul 
dispăruse. Pe drept cuvânt, am 
încremenit: nu-mi venea să-mi cred 
ochilor. Am început să număr 
stupii, fiecăruia îi ridicam capacul: 
nu pusesem materialul în altă parte? 
De supărare, mi-am  pierdut 
capacitatea de judecată („mi- am 
pierdut capul”, cum se spune în 
asemenea împre ju rări). Mi-era 
limpede un singur lucru, şi cel mai 
apăsător: împreună cu stupul mi-a 
fost furat şi materialul, lucrul cel 
mai preţios pentru mine, pe care 
nu-l poţi cumpăra pentru nicio 
sumă şi care nicăieri nu se vinde. 
Venindu -mi puţin în fire, am 
început să mă consolez cu speranţa: 
poate c-o să dau de mate rialul furat. 
Că doar hoţului, pe mâinile căruia a 
încăput, nu-i trebuie. Cu siguranţă, 
s-a înşelat, crezuse că va găsi în 
teancul de coli bani, bancnote 
sovietice, poate chiar aur, şi iată că 
a găsit foi netrebuincioase. Am 
pornit să colind prin întinsa stepă 
înconjurată de lanţul de munţi. La 
început, pe la vecinii din apropiere, 
agricultori şi plugari, apoi, şi pe la 
cei mai de depar te, tuturor le 
povesteam necazul meu şi-i 
imploram să mă ajute să dau de 
urma comorii nepreţuite, cu care 
nimeni dintre ei nu avea ce face. Le 
promisesem în schimb întreaga mea 
stupină. Zile de-a rândul n-am 
încetat să caut, nu beam, nu 
mâncam, tânjeam nespus. Însă 
nimeni n-a răspuns supărării mele 
chinuitoare, inexprimabile. Acest 
necaz m-a chinuit, mi-a sfişiat 
inima încă mult timp după aceea. 

Dar, în cele din urmă, m-am 
liniştit, lăsându-mă în voia 
Domnului. Ah, şi ce material întru 
dezminţirea ateismului era acolo! Îl 
încropisem cu sârguinţă şi cu 
dragoste vreme de 12 ani, zi de zi. 
Or, a dispărut într-o clipă, după 
voia cine ştie cărui hoţ, Dumnezeu 
să-l judece. 

Conform gândurilor Domnului, 
necunoscute nouă, aşa trebuia să se 
întâmple. Astfel, călăuza mea a şi 
rămas la început de drum. A făcut 
doar câţiva paşi: reuşisem să scriu 
doar intro ducerea şi două capitole. 
Toate astea s-au păstrat numai pen -
tru că au fost puse sub acoperişul 
unui alt stup, departe de cel în care 
păstram materialul dispărut. 
Dumnezeu m-a ajutat să trec 
graniţa (în România) şi să aduc aici 
aproape toate lucrurile mele de 
dezminţire a ateismului scrise în 
Patrie, printre ele şi capi tolele 
pomenite din Călăuza care pornise 
la drum. Am hotărât să le public cu 
speranţa că nu vor fi lipsite de folos 
în lupta noastră de acum cu ateis -
mul şi vor servi drept îndrumar 
pen tru creştinii religioşi, şi, în 
acelaşi timp, îi vor convinge şi pe 
ateişti să se plaseze pe calea 
Adevărului şi a slujirii lui 
Dumnezeu.» 

L.I. 

AUTOBIOGRAFIEAUTOBIOGRAFIE
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Ф.Е. Мельников  
отцу Маркелу Яковлеву 

 
Г  И  Х  С  Б  п. н 
13/26 сентября 1935 года 
 

МАРКЕЛУ ЯКОВЛЕВУ,  
в Галацах 

 
Дорогой М.Я.! 

Владыка Иннокентий сейчас 
путешествует по своей епархии и 
возвратится в Кишинев лишь 
после ПОКРОВА. Поэтому на 
Ваше письмо ответить сейчас он 
не может. Я счел своим долгом 
сообщить Вам о сем немедленно 
же. 

Конечно, владыка 
благословил бы Вам на подвиг 
пастырства. Нам будет очень 
приятно и для общаго дела 
Церкви иметь своего человека и 
в Васлуйской епархии. Вы там 
могли бы не только укреплять, 
но и развивать церковное дело. 
Устроили бы и хор там. Вели бы 
и школьное дело, и вообще 
просветительное дело. А у нас 
так мало развитых пастырей. Вы 
были бы среди них и 
украшением, и опорой. Я 
слышал, что в Васлуе хорошый 
приход и что там можно работать 
на ниве церковной. Дай же Бог 
Вам силы и разумения – истинно 
и усердно служить святому Его 
алтарю и пастве! 

Рукополагать Вас будет, 
вероятно, сам митрополит, ибо 
вл[адыка] Васлуйский уж очень 
стар и слаб. Хорошо бы, если бы 
васлуйцы добились, чтобы Вас 
рукополагал епископ 
Иннокентий. Это было бы и 
славнее и дешевле материально. 

Но да вразумит Вас Сам Бог 
на доброе и светлое дело. 

Клансь Вамъ. Да хранит Вас 
Бог. 

Не поленитесь сообщить нам 
о результатах Ваших 
дальнейших шагов и решений, а 
также и свершений, если 
таковыя последуют. 

 
Желающий Вам спасения и 

успехов в делах Ваших. 
Феодор Мельников 

 
Белокриницкий Митрополит 

Кирил Архиепископу 
Васлуйскому Аркадию 

 
Божиею Милостию 

Смиренный Архиепископ 
Белокриницкий и всех 
православных християн, 
Митрополит Кирил 

Преосвященный Архиепископ 
Васлуйский, по Духу Святому 
возлюбленный брат и 
сослужитель нашей мерности, Г-
н Аркадий! 

Благодать буди твоему 
преосвященству и мир от Бога. 

Предъявляю вам о сем 
священноиерее Тимофее 
Васильевым, бывшим прежде 
парахиальным священником в 
Белой Кринице. И как во время 
отъезда его на другую парохию, 
в  Вилкове, посвящен уже в его 
место другой священник 
парахиальной Никита 
Киприанов. Хотя и возвратился 
из Вилкова сей священноиерей 
Тимофей Васильев чрез свою 
нестерпимую болезнь, однако 
места то есть: парохии уже 
теперь не обретается ему в 
Австрии. 

А как он есть теперь конечно 
обнищавшим, и у нас не 
обретается ему места для 
проживания и пропитания его, то 
и отпущаю Моим 
Благословением въ 
Молдовлахию, т.е. в вашу 
епархию и ваше над ним 
распоряжение. 

И уверяю вас в том, что сей 
священноиерей Тимофей 
Васильев ни запрещен и 
неотлучен никаких 
священнодейств. Жития честнаго 
непорочнаго и трезваго и если 
где обрящется в вашей Епархии 
праздная парохия, то определите 
его на оную, по его желанию. И 
да исправляет по вашему 
Благословению и распоряжению 
всякия священническия требы, в 
пользу душеспасительную 

нашего Христианскаго народа. 
Чего ради даю ему сию грамоту. 
Укрепляю своеручным 
подписом, и приложением моей 
имянной святительской печати. 

 
Смиренный Митрополит 

Кирил, 
Белокриницкая Митрополия, 

13го апреля 1867 года. 
 Доверенность Белокриницкаго 

Староверскаго Монастыря в 
кесаро-королевской Буковине 

существующаго 

Мы нижеподписавшийся 
монастырския члены, настоятель 
со всею общежительствующею 
братиею, поручаем совершенное 
полномочье, двум избранным 
нашим честным инокам 
Алимпию Милорадову и Павлу 
Васильеву, в ниже следующем, 
дабы: 

Противу объявленных нам к: 
к: Мандатариатом  Губернских 
решений, от 21го марта и 16 
октября 1842го года, за № 11.613м 
и 39.976м, которыми прочие 
существования нашего здесь в 
Белой Кринице до 60ти лет 
состоящего Монастыря, 
запрещается: куда следует к 
надлежащим местам и даже к 
Самому Его всевысочайщему к: 
к: величеству рекурсовать, и 
всепокорнейше просить, как 
существование нашего 
Монастыря в Его 
преимуществах, так равно и 
Монастырской наш устав на 
дальнейшее к благочинию 
руководство наше надлежащим 
порядком подтвердить; а при 
том, согласно перваго нашего 
прошения поданного в 1840м 
году, первоначально в к: к: 
буковинский крайзамт, 
ходатайствовать к прежней 
имеющейся у нас 
всевысочайшей привиллегии, с 
ясным словом позволение, на 
водворение нашему сословию 
особаго Своего Святителя, на 
правилах в Монастырском 
нашем уставе соборне 
изображенных. 

Как мы в прошлом годе 
известились, что некоторых 
думиний здешний к: к: 
Буковинской области, грунты 
имеют быть проданы с 
акционнаго торгу значительными 
партиями, в числе коих состоит 
грунт, на котором ныне 
находится обитание наших 
староверцов два села, Белая 
Криница и Климоуцы, и самый 
наш Монастырь: в таком случае 
опасаясь, как мы монастырския 
жители, равно и сельския 
общества, заведования какого 
либо неправдиваго владельца, а 
по желанию нашему просить им, 
Милорадову и Васильеву, где 
следует, дабы изключа из тех 
общих партий подлежащия 
вышереченным селам грунты 
купить в вечное владение, за 
цену какая от правительства 
назначена будет, и заключить на 
собственное их имя где следует 
контракт на законном основании. 

Почему и имеют они, 
Милорадов и Васильев, в место 
целаго Монастыря полное право 
по прописанным двум пунктам 
какие надлежать будут прошений 
по собственному их усмотрению 
и разсудку сочинять, за подписом 
их к надлежащим местам 
подавать, пред всякое высокое 
правительство, и есть ли 
надобность укажет даже и пред 
Самый высочайшей трон, Его 
всевысочайшаго к: к: величества 
челобитно выступать. И что оне 
в предпомянутых делах 
распорядят и учинят, всегда за 
благо признавать, и никогда 
опровергать, но паче 
подкреплять будем. 

В уверение чего с 
приложением нашей 
Монастырской печати Своеручно 
подписуемся, 

 
Белая Криница, Марта 3/15 

1843го года. 
 

Настоятель Монастыря, инок 
Геронтий Левонов 
Казначей, инок Геннадий 
Уставщик, инок Дорофей 
Ризничий, инок Ануфрий 
Соборный старец, инок Иосиф 
Економ, инок Епифаний 
Пономарь, инок Игнатий 
Келарь, инок Иосиф 
По старости уволенный 
настоятель, инок Никандр 
За прочию Монастырскую 
братью и за себя подписался в 
должности письмоводителя, 
Александр Петров. 
По прозбе настоятеля с братьею, 
мы добровольно на себя 
приемлем поручение сей 
доверенности ходатайствовать о 
вышеупомянутых статьях, на что 
и подписуемся: 
Инок Алимпий Милорадов; инок 
Павел Васильев.  

НОВОЕ О ПРОШЛОМНОВОЕ О ПРОШЛОМЛеонте ИВАНОВ 
 

Впервые печатаем в 
двуязычном 
ежемесячнике «Зори» 

ряд документов, найденных 
нами в архивных фондах 
Румынии и Украины; один из 
них – письмо известного 
церковного писателя Ф.Е. 
Мельникова, отправленное из 
Кишинёва отцу Маркелу, 
священнику Свято-
Никольского прихода г. 
Галаць, а остальные 
принадлежали на некоторое 
время Белокриницкому 
архиву, а сейчас разбросаны по 
нескольким хранилищам. 

Ф.Е. Мелников и старообрядческий хор. Кишинёв, 1934 г.Ф.Е. Мелников и старообрядческий хор. Кишинёв, 1934 г. +
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Большинство крестьян 
русских-липован, 
проживающих в лесных 

районах Добруджи, занималось 
побочно от основного вида 
деятельности - сельского 
хозяйства и животноводства - 
различными сезонными или 
постоянными ремёслами, 
первоначально связанными с 
удовлетворением некоторых 
основных потребностей человека 
- еда, жильё, защита. 

С древнейших времён, дерево 
было основным материалом для 
строительства домов, приютов 
для животных и других 
пристроек, для изготовления 
сельскохозяйственных 
инструментов, предметов 
домашнего обихода, 
транспортных средств, повозок. 
Среди тех, кто работал с 
деревом, были столяры. «Они 
просто не могли 
отсутствовать из команд 
строителей», говорит дядя 
Ваня Зеновей, 72-летний житель 
Русской Славы уезда Тульча. 

Столяр превращал сырое 
дерево в материал для разного 
рода строительства. Он 
реализовал столбы, опалубки, 
балки, доски, лестницы, а также 
деревянные структуры 
сопротивления, то есть 
необходимые для конструкции 
элементы. Столяр обладал, чаще 
всего, обширными техническими 
знаниями. 

«А ещё, говорит другая 
жительница Русской Славы, 
соседка моей бабушки - 
Каптелина Попович, делали 
колёсы, повозки, спицы для 
повозок и шарет (т.е. двуколка). 
У тятьки была мастерская. 
Жили-жа: на лежанки сушил 
деревянные изделия, а мы, дети, 
на них спали». 

Некоторые занимались 
изготовлением бочек, ведёр. 
«Конечно, трудно приготовить 

клёпки резьбой по дереву, 
которые подошли бы друг к 
другу», говорит дядя Ваня. 
Настоящая дубовая бочка из 
плотной древесины - на всю 
жизнь. Изначально изготовление 
бочек целиком основывалось на 
ручном труде. Дядя Ваня 
продолжает рассказывать: 
«Клёпки изготовляются  из 
толстых бревён. Дуб 
раскалывается на четверо. Есть 
дерево – чистое: раз ударил 
топором и раскололось. После 
этого, они вырезали клёпки 
около 10-12 см шириной. Из 
таких клёпок получалась бочка». 

«Плотники, с другой 
стороны, поднимали свою 
профессию до уровня искусства. 
Они соревновались друг с другом 
в умении делать и украшать 
фронтоны домов. Как будто 
вязали крючком из дерева!». 

Плотники работали на 
производстве мебели, 
деревянных окон, дверей, 
фронтонов, предметов 
домашнего обихода, декора и 
культа (иконостасы, кресты и 
т.д.), в основном используя 
ручные рабочие инструменты. 

Деревянные декоративные 
элементы можно было найти на 
фронтонах хат (например, дерево 
жизни, цветочные, астральные, 
геометрические, зооморфные 
мотивы и т.д.), на столбиках на 
крыльце, на дверях, заборах, 
воротах, скамейках на улице, на 
некоторых домашних предметах 
(ножках стульев и столов, 
сундуках, зеркалах). В 
коллективной памяти коренных 
жителей Русской Славы 
сохранились имена плотников 
Тимофея Борисов, Валентина 
Никей, Григория Теренте. 

«Среди кузнецов помню 
дядьку Фирску, дядьку Сергия, 
дядьку Мирона. Они делали 
бронзовые подсвечники, медные 
рукомойники, вешалки для 
одежды, подковы, топоры, 
серпы, косы и другие вещи, 
необходимые для домашнего 
хозяйства», рассказывает дядя 
Ваня. 

А ещё были те, кто занимался 

рытьем колодцев. «Копать 
колодец можно не в любом 
месте, чётко приказывает дядя 
Ваня, а лишь там, где проходит 
подземное русло. Об этом 
свидетельствует колодец, 
вырытый мною, не будучи 
знающим мастером, несколько 
лет назад. Он полностью иссяк! 
Зато, криница в нижней части 
двора, вырытая нашими 
предками столетие назад, до сих 
пор имеет воду и прекрасно 
функционирует. Место нужно 
было тщательно обыскать». 

Поиском подходящих мест 
для колодца занимались особые 
мастера: «У нас в селе был дед 
Якоб Борисов, который умел 
искать подземную воду. С 
ивовым прутиком или с лозой 
ходил по огороде. Там, где 
водные места, прутик сам по 
себе к верху поднимался». 
Поэтому, наверное, их и назвали 
лозоходцами. Почему они 
использовали именно ивовые 
палочки, сейчас в селе уже не 
узнать. Лозоходцев в него тоже 
не осталось, но читая об этой 
теме, мне пришлось узнать, что 
потоки подземной воды 
обладают магнитными 
свойствами, поэтому при 

сближении ивовых прутиков их 
можно почувствовать. 

Колодцы копали вручную 
лопатами, а землю вытаскивали 
ведрами на верёвке. «В верхней 
части деревни, когда-то 
полностью покрыта лесами, 
приходилось копать по 20-30 
метров, чтобы добраться до 
воды. Правда, у нас здесь только 
земля, без препятствий. Копать 
было не сложно». На вопрос 
«боялись ли они?», дядя Ваня 
отвечает с простым здравым 
смыслом: «да как же не боятся? 
Только ненормальный человек не 
боится. В глубоких криницах 
можно задохнуться от 
недостатка воздуха, поэтому 
при рытье или чистки колодца 
приходилось часто 
проветривать. Мы обычно 
проветривали мешком, 
привязанным верёвкой. Потом 
появились пылесосы и сгодились 
даже в этом. У нас в селе копал 
криницы дядька Хомка, Василе 
Плэван и другие». 

«Когда поселились румыны в 
Русской Славе, продолжает дядя 
Ваня, они впервые открыли 
каменные карьеры и наши там 
стали работать. Но первые 
каменщики появились среди 
румынов». 

По словам М.Д. Ионеску, 
начало каменной эксплуатации в 
двух липованских сёлах 
относится к 1895 г., а карьеры 
получили названия Успенского 
монастыря, Славы Черкезэ и 
Бужора. 

Изделия из природного камня 
и его обработка адаптировались 
к требованиям времени. В 
прошлом каменщики строили 
криницы/колодцы, жернова для 
мельницы, столбики для ворот, 
ступени, кресты, погребальные 
памятники и разные орнаменты. 
Знаменитый каменщик 
в Русской Славе был 

Чем жили русские-липоване, 
поселившиеся далеко от воды?

FДядя Ваня ЗеновейДядя Ваня Зеновей
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Вася Шопа. 
«Теперь, даже мастеров, 

которые работают с камнем не 
найдёшь. Раньше, 
специалистами в этой области 
были русские-липоване из 
Русской и Черкезской Слав уезда 
Тульча. Они строили, между 
прочим, традиционные каменные 
заборы, из добруджского 

известняка. Цвета были 
разнообразными, но обычно 
преобладали кремовые оттенки, 
с определёнными оттенками 
зелёного. К сожалению, у нас 
больше нет таких мастеров. 
Многое было потеряно в 
сельской архитектуре» - с 
сожалением сообщает 
архитектор Александру Бэлан, 
председатель Ордена 
архитекторов Румынии - филиал 
Добруджа. 

«Потом, наши стали 
работать и в строительстве, - 
рассказывает дядя Ваня. У нас,  
между прочим, были отличные 
мастерицы. Гладить ходили. И 
не только у своих - в Русской или 
в Черкезской Славах, а даже у 
макидонов работали». 

Одна из таких мастериц была 
моя бабушка, Евдокия Митре. 
Она происходила из очень 
бедной семьи, с пятью детьми, 
четверо из которых были 
девочками. Будучи старшей из 
братьев ей пришлось работать с 
малолетсва, на ровне со 
старшими, и к тому же, быть 
любящей нянькой младшим. 
Потом вышла замуж, но 
дедушка Агап заболел и так и 
остался больным до конца 
жизни. Причём, бабушка была 
всегда готова учиться и 
заниматься самыми разными 
работами, чтобы содержать 
семью – будь то работы «на 
паркете», на плантации, на степе, 
в строительстве или выпаса 
скота. Рано ставшей взрослой и с 
малолетства привыкшей к труду, 
она иного пути не знала. 

Она часто рассказывала, что 

зарабатывать ездили даже в 
Лумину, в Мидию уезда 
Констанца, в Баю или в 
соседнюю Камену уезда Тульча, 
«по мазанках». У македонов ели 
«плачинду с луком» и  суп с 
сыром. «Так мне эта мазанка 
надоела...», часто огорчалась 
бабушка Евдокия, не редко 
занимаясь мазанкой даже при 
моём детстве, уже в пожилом 
возрасте. «Когда домой ехать, 
потолок упал. Давай берись 
снова стену гладить». 

В книге «Некоторые 
сведения о правом береге Дуная 
собранные в 1826 году» (Санкт-
Петербург, 1827 г.) сообщается, 
что в начале XX века в Русской 
Славе было около 200 хозяйств, а 
жители занимались разными 
ремёслами, другие обрабатывали 
землю и продавали животных. 

Некоторые местные жители 
занимались торговлей. Рано 
утром уезжали из деревни с 
повозками, загруженными 
пшеницей и животными, чтобы 
продать их на городском рынке 
Бабадага. Ездили они по более 
короткой дороге, через лес, 
которая напрямую связывает 
Русскую Славу с Бабадагом. 
Становились поить коней в 
Яслях, на вершине холма 
Бабадага, расположенного на 
левой стороне дороги, ведущей к 
одноимённому городу. 

«К 1950-м годам в Русской 
Славе было около 400 лошадей, 
два стада коров, четыре стада 
овец, помнит дядя Ваня. Мы 
занимались, среди прочего, 
разведением животных. Каждая 
семья, какой бы бедной она ни 
была, имела по 2-3 овечки. 
Правда – не знаю чем мы их 
кормили! Не помню, чтоб у нас 
была хоть куча папушовки 
(стебля кукурузы) на дворе! 
Наверно, чаще всего, ходили их 
пасть! У нас было лучшее 
пастбище – выше кладбища!». 

Несколько стадов овец было 
размещено у подножия холма, 
который является частью Гор 

Добруджи. Место получило 
название «Кошары». 

«По лесу коз и овечек пасли, 
также рассказывает сестра моей 
бабушки, Маруся Иванов их 
Русской Славы. Бывало, 
разыграемся, на павелики 
станем кататься, дудочки 
делать из дерева или таратайки 
строить из камыша, а за овечек 
совсем забудем. Так и 
приходилось их расшуковать до 
тёмной ночи».  

Сегодня, люди больше в лесу 
овечек не пасут. Да и овец в 
Русской Славе вообще-то не 
осталось. Кстати, одни румыны 
занимаются ещё выращиванием 
овец. Не более двух или трёх 
семей.  

В Добрудже, ещё с первой 
половины двадцатого века, 
русские-липоване составляли 
группу населения наиболее 
сильно занимавшейся обменом, 
благодаря своему основному 
занятию: рыболовству и 
сельскому хозяйству. «Из 
Журилки (т.е. Журиловки) 
приезжали с рыбы павозками! В 
Русской и Черкезской Славе 
менялись папушой (кукурузой), 
азимкой (пшеницей) или 
картошкой, вином, орехами. 
Мало кто менялся деньгами. 
Помню, настало даже время, 
когда товар давали килограмм за 
килограмм. Килограмм рыбы 
стоил столько же, сколько 
килограмм орех или вина», 
говорит дядя Ваня. 

Рыбаки из соседних деревень, 
также обменивали камыш, 
который оценивался как 
материал покрытия жилья, на 
картофель, на зерно и кукурузу. 

Дядя Ваня помнит, что в 
Русской Славе была даже 
ветряная мельница, 
расположенная над Глинищами 
(рум. Gropi). Люди занимались 
переработкой зерна. «А ещё были 
три водяные мельницы – одна в 
большом скиту (святоуспенский 
мужской монастырь), другая на 
границе Башбунара (ro. Hotarul 

Bașbunarului) и третья здесь в 
селе, на водном русле речки 
Слава, где дед Феклис раньше 
жил. Там малоли азимку 
(пшеницу) и папушу (кукурузу)». 

В их повседневной 
деятельности, ремесленники 
приходили часто в контакт с 
другими меньшинствами – 
арумынами, турками, татарами. 

Жители Добруджи 
рассматривали вообще доблесть, 
мастерство, качество продуктов, 
принадлежность ремесленника к 
той или иной этнической группе 
переходя на задний план. 
Каждый был хорош в своей 
области и русские-липоване 
видели в чужих народах только 
добрых соседей. В Русской 
Славе они спокойно жили даже с 
цыганами-рударями. Они 
продавали деревянные качалки, 
чашки, ложки, квашни, карыты и 
другие предметы домашнего 
обихода. Их семьи жили 
отдельно, под Царёвой горой, в 
Цыганской Балке. «Сегодня, 
говорит дядя Ваня, ни одного 
больше не осталось». 

Со второй половины XX века 
для ремёсел начался период 
упадка, техника их изготовления 
постепенно изменилась и 
изделия были в значительной 
степени заменены 
промышленными товарами. 
Следовательно, 
ремесленничество нужно 
рассматривать в широком 
контексте общества 
определённого исторического 
периода, экономического 
положения и профессиональной 
структуры местности, где его 
практикуют. 

В настоящее время, из-за 
скорости, с которой происходят 
преобразования в современном 
обществе, ремесленник, 
 независимо от того, к 
какой этнической группе он 
принадлежит, с трудом 
приспосабливается к 
требованиям современной 
жизни. +
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● Sergiu-Constantin ENEA (n. 
1981, Vaslui) este profesor titular, 
gradul I, la Liceul Teoretic „Ion 
Neculce” Târgu Frumos, judeţul 
Iaşi; este doctor în Istorie, din 
2009, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” Iași, cu lucrarea 
Simboluri ale ierarhiilor sociale la 
civilizațiile eneolitice din spațiul 
românesc (coordonator: prof. univ. 
dr. Nicolae Ursulescu); arheolog 
expert, preocupările sale vizează 
preistoria României în context 
european și arheologia funerară; a 
publicat volumul Elemente de 
arheologie funerară în spaţiul 
carpato-danubian. Neolitic şi 
eneolitic (Cluj-Napoca, 2011) și 
este coautor la volumele 
Comunitățile cucuteniene din 
zona Târgului Frumos. Cercetări 
interdisciplinare în siturile de la 
Costești și Giurgești (Iaşi, 2015); 
Monografia orașului Târgu 
Frumos (Iași, 2018); autor a 
numeroase studii și articole 
publicate în țară și străinătate, 
singur sau în colaborare, cele mai 
multe pe teme de arheologie, dar și 
din alte domenii ale istoriei.  

● Marius CHELCU (n. 1974, 
Iași) este istoric, cercetător la 
Institutul de Istorie „A. D. 
Xenopol” al Academiei Române, 
având ca domenii de interes 
publicarea documentelor medievale 

şi moderne timpurii, istorie urbană 
şi istorie socială. Ca paleograf şi 
editor al actelor vechi, a participat 
la apariţia câtorva din volumele 
seriei A. Moldova a colecţiei 
naţionale de izvoare Documenta 
Romaniae Historica. Preocuparea 
pentru istoria urbană s-a 
materializat prin publicarea a 
numeroase studii şi articole, dar şi 
a unor volume de autor, precum 
Istoria oraşelor din Moldova. De 
la jumătatea secolului al XVI-lea 
până la jumătatea secolului al 
XVIII-lea (Iaşi, 2015); Oraşul 
Tecuci. Stăpânirea şi organizarea 
teritoriului urban până la 
Regulamentul Organic (Cluj-
Napoca, 2015) și este coautor al 
Monografiei orașului Târgu 
Frumos (Iași, 2018).  

● Dumitru BOGHIAN (n. 
1955, Câmpulung Moldovenesc). 
Absolvent al Facultăţii de Istorie şi 
Filosofie a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(1979), doctor în istorie la aceeași 
instituție (1999, conduc. şt. Acad. 
M. Petrescu-Dîmboviţa), abilitat 
(2017, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava). Profesor de istorie 
la Liceul „Ion Neculce” din Târgu 
Frumos (1979-1991), când a 
participat la reorganizarea 
muzeului școlar de istorie și 
etnografie „Mihai Constantin” din 

cadrul acestei unități de învățământ 
și cadru didactic universitar (lector, 
1991; conferenţiar, 2004) la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava. Arheolog expert, 
specializat în problemele 
protoistoriei est-carpatice, cu 
contribuţii importante pentru 
centrul și nordul Moldovei. 
Cercetări efectuate pe șantiere 
arheologice, preocupări în 
domeniul istoriei vechi, al 
cercetărilor arheologice 
interdisciplinare și muzeologiei. 
Director și membru în colectivele 
științifice ale unor proiecte 
naţionale de cercetare. Autor, 
singur și în colaborare, a cinci cărți 
de specialitate (coautor al 
Monografiei orașului Târgu 
Frumos, Iași, 2018), 100 de studii 
și articole, publicate în țară și 
străinătate, 55 de rapoarte 
arheologice, 15 note și recenzii, 50 
de comunicări la manifestări 
științifice internaționale, 155 de 
comunicări la sesiuni științifice 
naționale, organizator și/sau 
colaborator la realizarea a nouă 
expoziții naționale și internaționale 
cu artefacte arheologice și editor al 
unui volum de studii.  

● Neculai FEODOT (n. 1979, 
Târgu Frumos) – inginer, 
președintele Comunității rușilor 
lipoveni din Târgu Frumos, județul 
Iași, reales în luna martie 2020 
pentru un mandat de patru ani, 
membru în Consiliul Director al 
CRLR (ales în 2016 pentru patru 
ani).
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