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DOUĂ OLIMPIADE ȘCOLARE NAȚIONALE
ÎN 2022 PENTRU ETNICII RUȘI LIPOVENI

C

onform datelor de la Ministerul
Educației, transmise de
inspectoratele școlare județene,
disciplina Limba rusă maternă este studiată în
anul școlar 2021-2022 (la nivel preșcolar,
primar, gimnazial și liceal) de către 1381 de
elevi în unitățile de învățământ preuniversitar
din București și din localitățile din județele
Brăila, Botoșani, Constanța, Iași, Ilfov,
Suceava și Tulcea. Materia este predată de
către 47 de cadre didactice. Religia ortodoxă
de rit vechi este studiată de către 719 elevi din
județele Brăila, Constanța, Iași, Suceava și
Tulcea, fiind predată de către 13 cadre
didactice.
În luna martie a.c., câte 40 de elevi s-au
calificat la cele două etape județene pentru
faza națională atât a Olimpiadei de Limba
rusă maternă, cât și a celei de Religie,
organizate de Ministerul Educației, prin
Inspectoratele Școlare Județene, cu sprijinul și
implicarea Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR). Menționăm că ambele
concursuri școlare sunt înscrise în calendarul
activităților educative naționale aprobate prin
Ordinul M.E. nr. 25810/21.02.2022.
Olimpiada Națională de Limba rusă maternă

C

ei 40 de elevi din clasele VII-XII din
județele Tulcea, Constanța, Brăila, Iași,
Suceava, Botoșani și din București vor
participa la etapa națională a Olimpiadei de
Limba rusă maternă, care se va desfășura în
perioada 13 – 15 mai 2022, la Școala
Gimnazială „Elena Doamna” din Tulcea.
Din Comisia Centrală a Olimpiadei,
Extras din scrisoarea de mulțumire
adresată ministrului Educației, Sorin Mihai
Cîmpeanu, transmisă în luna martie a.c. de
către deputatul Silviu Feodor,
preşedintele Comunităţii Ruşilor
Lipoveni din România:
„Cu deosebită bucurie și onoare îmi
exprim recunoștința pentru tot sprijinul și
atenția pe care Ministerul Educației le acordă
programelor de studiu al limbilor materne în
școli, în mod deosebit în ceea ce privește
elevii Comunității noastre, contribuind, astfel,
la cultivarea și promovarea identității în
diversitate, ca fundament al conviețuirii
armonioase în țara noastră.
În contextul conflictului din țara vecină,
Ucraina, am efectuat, zilele trecute, o vizită la
vama Isaccea, județul Tulcea, unde am fost
alături de tinerii noștri etnici, elevi ai
unităților de învățământ din acest județ, direct
implicați în acțiunile de voluntariat, ca
traducători, oferind, în afara programului
școlar, sprijin cetățenilor ucraineni refugiați,
aflați în mare suferință. De asemenea, elevii
noștri sunt prezenți și în locurile de cazare a
celor aflați în nevoi, în special în internatele
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(Școala Profesională Stolniceni-Prăjescu, jud.
Iași), Alina Cireașe (Liceul Teoretic „Gh.M.
Murgoci” Măcin, jud. Tulcea).
Olimpiada Școlară de
Religie ortodoxă de rit vechi

Ș

La Olimpiada de Limba rusă
maternă, Brăila, 2016

organizată de către Ministerul Educației prin
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, cu
sprijinul și implicarea CRLR (inclusă în
Calendarul Competițiilor naționale pe
discipline școlare, poziția 12), vor face parte în
acest an:
● președinte - prof. univ. dr. Leonte Ivanov
de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din
Iași;
● președinte executiv: Livia Neculai de la
Ministerul Educației;
● vicepreședinte: Liuba Bucioc de la
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea;
● membri, prof.: Anfisa Demid (Școala
Gimnazială „S.A. Esenin” Ghindărești, jud.
Constanța), Olga Ștefan (Școala Gimnazială
nr. 43 „Ferdinand” Constanța), Maria Ștefan
(Școala Gimnazială „A.S. Pușkin” Brăila),
Valentina Nazarov (Colegiul Tehnic „Mihai
Băcescu” Fălticeni, județul Suceava), Natalia
Pavlov (Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea), Valentina Măcărău (Liceul de Arte
„George Georgescu” Tulcea), Galina Isaeva
puse la dispoziție de unitățile școlare din
municipiul Tulcea.
Este o mândrie pentru Comunitatea
noastră această colaborare fructuoasă cu
instituția pe care o conduceți, rezultatele fiind
vizibile și datorită celor cinci olimpiade și
concursuri școlare naționale desfășurate sub
egida Ministerului Educației, în parteneriat
cu organizația noastră, privind studiul limbii
materne și religiei ortodoxe de rit vechi.
Datorită cunoștințelor de limbă maternă
dobândite prin programele școlare, elevii și
studenții ruși lipoveni prezintă astăzi un real
ajutor în domeniul comunicării în limba rusă,
având în vedere afluxul de refugiați din
Ucraina, cunoscut fiind și deficitul extrem de
interpreți în această sferă lingvistică.
Totodată, îmi exprim satisfacția și
mulțumirea pentru excelenta colaborare și
întregul sprijin din partea inspectorului
școlar general, doamna prof. Viorica Pavel,
de la IȘJ Tulcea, pentru susținerea elevilor
etnici care, într-un gest de nobilă implicare,
s-au alăturat voluntarilor traducători,
constituindu-se într-un model de solidaritate
și de bună practică pentru tânăra noastră
generație”.

i Olimpiada Națională de Religie - cult
ortodox de rit vechi va reuni tot 40 de
elevi ruși lipoveni, în perioada 27-29 mai
2022, la Școala Gimnazială „A.S. Pușkin” din
Brăila, etapa județeană desfășurându-se recent,
pe 26 martie a.c.
Organizată de Ministerul Educației cu
sprijinul și implicarea Comunității Rușilor
Lipoveni din România prin Inspectoratul
Școlar Județean Brăila, Olimpiada Națională
La Olimpiada de Religie ortodoxă
de rit vechi, 2019

de Religie, inclusă în Calendarul Competițiilor
naționale pe discipline școlare (poziția 60), îi
va avea în componența Comisiei Centrale pe:
● președinte - lector univ. dr. Anca Libidov
de la Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir” din București;
● președinte de onoare: părintele Ioan
Bordeanu, parohia ,,Înălțarea Domnului’’
București/Măgurele;
● președinte executiv: Livia Neculai de la
Ministerul Educației;
● vicepreședinți: Gina Anton de la IȘJ
Brăila; Maria Milea, director la Școala
Gimnazială ,,A.S. Pușkin’’ din Brăila;
● secretar științific: Nina Halcă de la
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari;
● membri, prof.: Maria Trifanov, Școala
Gimnazială Sarichioi, județul Tulcea; Tatiana
Văsii și Florică Văsii de la Școala Gimnazială
Jurilovca, județul Tulcea; Mihail Petrică de la
Școala Gimnazială „S.A. Esenin” Ghindărești,
jud. Constanța, Raisa Abaianitz de la Școala
Gimnazială nr. 2 ,,Poet Ovidiu’’, Ovidiu,
județul Constanța.
Urăm succes tuturor elevilor din județele
Brăila, Constanța, Iași, Ilfov, Suceava,
Tulcea și celor din București care vor
participa la cele două Olimpiade școlare
naționale, precum și cadrelor didactice din
Comisiile Centrale!
Svetlana MOLDOVAN
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Administrația
Prezidențială

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

Departamentul
Cultură, Culte și Minorități Naționale
26.02.2022

Domnului Silviu FEODOR, deputat
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
Stimate Domnule Deputat,
În aceste momente grele pentru semenii noștri din
Ucraina, cetățenii României dau dovadă de emoționante
gesturi de solidaritate.
Am luat act de dovada solidarității pe care Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România o oferă celor aflați în
suferință și nevoie și, în numele Administrației Prezidențiale,
am privilegiul de a vă transmite dumneavoastră și comunității
pe care o reprezentați în Parlamentul României aprecierea
noastră deosebită!
Faptul că în numele comunității dumneavoastră vă
exprimați susținerea pentru vecinii noștri greu încercați,
cărora alături de autorități și societatea civilă vă preocupați
să le aduceți alinare, ne face să ne bucurăm încă o dată de
coexistența în patria noastră a majorității românești și a
minorităților naționale. Suntem profund mișcați de gesturile
comunității dumneavoastră, ca și de dialogul deschis și
sincer, aducător de pace socială între comunități, indiferent
de limba în care spun Mamă! ori se roagă la Dumnezeu.
Stimate Domnule Deputat,
Vă rog să transmiteți întregii dumneavoastră comunități
prețuirea de care se bucură din partea Președintelui
României, pentru contribuția avută în îndelungata noastră
conviețuire, pe aceste meleaguri unde istoria ne-a așezat
și unde suntem bucuroși să ne împlinim aspirațiile
ÎMPREUNĂ!
Cu deosebită considerație,
Sergiu NISTOR
Consilier Prezidențial

COMUNICAT DE PRESĂ,
25 februarie 2022
primit de la domnul deputat Silviu Feodor
(Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale)
omunitatea Ruşilor Lipoveni din România
(CRLR), asociaţie etnică reprezentată în
Parlamentul României, a luat act, cu adâncă
îngrijorare, de evenimentele violente declanşate în ţara
vecină, Ucraina, şi cu profundă întristare îşi manifestă
deplina solidaritate cu oamenii care azi sunt supuşi unor
suferinţe cumplite.
CRLR face apel la înţelepciune, toleranţă şi iubire faţă
de semeni în aceste momente fără precedent, implicarea
responsabilă a factorilor politici şi calea dialogului fiind
mijloacele cele mai potrivite pentru rezolvarea disputelor
şi conflictelor de orice natură. Pentru a evita pierderile de
vieţi omeneşti, cerem insistent încetarea agresiunii!
Comunitatea îşi exprimă disponibilitatea de a oferi
asistenţă umanitară în eventualitatea unui aflux de
refugiaţi, punând la dispoziţia autorităţilor române
spaţiile din Centrele de Educaţie şi Cultură ale CRLR.
Transmitem condoleanţe familiilor îndurerate şi
nădăjduim la imediata încetare a focului! Ne rugăm
Bunului şi Milostivului Dumnezeu, Făcătorul de Pace, şi
Maicii Sale Preacurate, să dăruiască înţelepciune
conducătorilor politici şi ocrotire semenilor aflaţi azi în
această mare suferinţă!
www.cdep.ro
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Stimate Domnule Președinte,
Doamnelor și Domnilor Deputați,
Dragi români,
eclarația mea de astăzi
[22 martie 2022] se
intitulează: „POLITICA
SUFLETULUI BUN”.
Cuvântul meu vine ca o reacție
necesară în reafirmarea puternicului
nostru atașament la valorile libertății,
democrației și drepturilor omului.
Pe pământul acestei țări
minunate, România, conviețuim
armonios, în consonanță cu poporul
român, ca parte integrantă a acestuia
de peste 300 de ani.
Rușii lipoveni își încep soarta
pribegiei lor la sfârșitul secolului
XVII, când devin refugiați,
stabilindu-se în acest spațiu
românesc, unde oamenii de aici, românii, i-au primit cu sufletul deschis și cu inima plină
de dragoste creștină. Aici au găsit înțelegere, sprijin și îngăduința de a-și manifesta liber
valorile spirituale, în special credința pentru care au fost prigoniți, tradițiile și obiceiurile
identitare, contribuind la îmbogățirea culturii românești.
În toată această perioadă, am fost împreună „la bine și la greu”, etnicii noștri fiind
implicați în configurarea istoriei moderne a României, dând dovadă de curaj, noblețe și
vitejie pe câmpurile de bătălie pentru libertatea și independența țării noastre, mulți fiind
decorați cu ordine și medalii militare.
Pleiada noastră de personalități sportive a ridicat steagul României, de multe ori, pe cel
mai înalt catarg, la numeroase olimpiade și competiții internaționale, mândria tuturor fiind
legenda care a intrat în istoria sportului mondial, marele campion și iubit OM, Ivan
Patzaichin, plecat nu foarte de mult dintre noi într-o lume mai bună și mai dreaptă.
Astăzi, suntem solidari cu refugiații din Ucraina, semenii noștri aflați în grea suferință,
ca urmare a conflictului din această țară.
Imediat după izbucnirea situației dramatice, Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România a pus la dispoziția autorităților statului logistica de care dispune, venind în
sprijinul celor fugiți din calea războiului cu spațiile de cazare, în condiții optime, Centrele
sale de Educație și Cultură.
S-au alăturat demersului organizației noastre și familii de etnici ruși lipoveni, care
găzduiesc cetățeni ucraineni în propriile case sau pensiuni, sprijinind personal mame cu
copii și bătrâni aflați în pribegie.
Pentru că umanitatea nu are granițe, iar voluntariatul nu cunoaște vârste, în aceste
momente grele, etnicii noștri sunt extrem de implicați benevol și în activitățile de la
graniță, cunoscut fiind deficitul mare de traducători. Ei asigură acest serviciu pe timp de zi
și de noapte, atât elevi și studenți, cât și oamenii activi sau chiar pensionari.
Tinerii manifestă un gest de nobilă implicare prin alăturarea lor ca traducători, fiind de
un real ajutor, constituindu-se într-un model de solidaritate și de bună practică pentru
tânăra generație.
Dumnezeu este creatorul vieții, aceasta fiind cel mai de preț dar pe care l-am primit noi,
oamenii.
După cum spune Sf. Ap. Pavel, în II Corinteni 3:17: „Domnul este Duh, și unde este
Duhul Domnului, acolo este libertate”, cu toții avem dreptul de a ne trăi liber viața.
Și aceasta are sens dacă este pusă în slujba semenilor, după cuvintele marelui savant
Albert Einstein: „Doar viața ce-o trăim pentru alții merită trăită!”.
Așadar, să fie lăsați oamenii să trăiască liberi, în pace!
NU războiului!
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Deputat Silviu FEODOR,
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale,
reprezentant al Comunității Rușilor Lipoveni din România
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„POEZIA - O LUME DE IMAGINI ȘI O LIMBĂ PE CARE O VORBEȘTE SUFLETUL”
Interviu cu scriitorul Nichita DANILOV
din Iași, la ceas aniversar

A

nul editorial 2022 s-a deschis, la
editura „C.R.L.R” a Comunității
Rușilor Lipoveni din România, cu un
volum bilingv (româno-rus) în ediție jubiliară,
dedicat poetului și scriitorului ieșean Nichita
Danilov. Ne referim la ultima carte de autor a
lui Nichita Danilov - Ușile. Maşa şi
Extraterestrul - din cele peste 35 apărute, de-a
lungul vremii, la diverse edituri. În acest an,
autorul a împlinit, pe 7 aprilie, 70 de ani de
viață, marcați și printr-o activitate
impresionantă pusă în slujba culturii românești.
Atât poezia, cât și proza lui Nichita Danilov
abundă în simboluri și întrebări, care ne
îndeamnă mereu la introspecție.
Întrepătrunderea realului cu fantasticul,
multitudinea de metafore, accente de ironie și
chiar autoironie, configurează o operă vastă și
complexă. Selecția de texte pentru volum s-a
făcut împreună cu autorul.
Despre viața și opera poetului și scriitorului
Nichita Danilov puteți afla mai multe detalii și
din interviul de mai jos, realizat recent, pentru
care îi mulțumim. Îi urăm, și prin intermediul
publicației noastre „Zorile”, sănătate, putere de
creație, har, cititori mulți și valoroși.
***
— Domnule Nichita Danilov, v-ați născut în
1952 la granița României cu Ucraina, cu
Uniunea Sovietică pe atunci, în satul Climăuți
din județul Suceava, unde există și o comunitate
de ruși lipoveni. Cum erau ei denumiți în anii
1950-1960 și ce amintiri vă leagă de Climăuți,
un loc unde harta României se agață în cui?
— M-am născut pe 7 aprilie (25 martie după
calendarul vechi), în ziua de Buna Vestire (după
calendarul iulian) pe la orele 10,30 -11.00,
dimineața. Nu știu de ce, dar am impresia că-mi
aduc foarte bine aminte de această zi. Desigur,
amintirile mele nu sunt chiar ale mele, ci ele mi
s-au sedimentat în memorie în urma relatărilor
făcute de mama mea Natalia și de tatăl meu
Ivan, referitor la această zi și la venirea mea pe
lume. Era o zi luminoasă. Pe fereastra deschisă,
năvălea aerul încărcat de miresme ale dimineții
de primăvară. Simt și acum în nări miros de
sânge și de muguri. Aud și clipocitul apei din
fântâna de la poartă. Aud bătând și clopotele
bisericii ortodoxe de rit vechi cu hramul
Adormirea Maicii Domnului, ce se înălța în
toată splendoarea ei la cincizeci de pași de casa
noastră. Ziua mea de naștere am asociat-o mai
târziu cu un ceremonial straniu în care ne iniția
mama. De fiecare dată de Buna Vestire, în timp
ce răsărea soarele, noi așteptam în camera de
oaspeți să vedem cum se schimbă lumina.
Lumina se reînnoia, se schimba și ea în funcție
și de numărul de odăjdii pe care le purta
bătrânul preot Fadei în timpul slujbei de seară.
Dacă preotul purta un număr de cinci odăjdii,
cădelnițând prin biserică, lumina ce pătrundea
pe fereastra care dădea spre răsărit se schimba și
ea de cinci ori. Uneori chiar de șapte. Dacă
preotul își schimba douăsprezece odăjdii (nu

cred să fi avut atâtea), soarele în dimineața de
Buna Vestire își primenea și el odăjdiile de
lumină de douăsprezece ori, după numărul
apostolilor prezenți la Cina cea de Taină. Așa ne
spunea mama, iar noi priveam fascinați pe geam
cum lumina pătrunde în cameră, mișcând ușor
perdeaua, luând diverse chipuri și diverse
forme. Și într-adevăr, la un moment dat,
învăluiți în ceață, apăreau, înconjurate de
lumină, și siluetele celor doisprezece apostoli.
Apăreau și pâinea, și vinul, înconjurate de raze
de lumină similară. Buna Vestire era pentru noi
un preambul al Sărbătorilor Pascale. Pâinea pe
care o împărțise Isus ucenicilor săi înainte de a
fi trădat de Iuda se transforma și ea în lumină.
Ca, de altfel, și vinul împărțit la Cina cea de
Taină de Isus. De fiecare dată când sărbătoream
Buna Vestire, așteptam să vină Paștele. Știam,
desigur, că Buna Vestire vestește nașterea lui
Isus. Pentru noi însă Buna Vestire vestea și
Învierea. Atât Buna Vestire, cât și Paștele au
rămas adânc întipărite în memoria mea. Atunci,
în casa noastră era multă veselie și multă
lumină. Nici tata, nici mama nu erau oameni
habotnici, dar sărbătorile le pregăteau cu multă
grijă. De obicei, tata nu mânca de frupt tot
postul. Mama însă ținea post doar prima și
ultima săptămână. Postea, de asemenea,
miercurea și vinerea. Ca de altfel și noi, copiii.
Când aveam cinci sau șase ani, eu am vrut cu tot
dinadinsul să țin post toate cele șapte săptămâni.
Și am ținut, ferindu-mă de ispită. Deși prietenul
meu din copilărie, Grișa, fiul dascălului, mă
îndemna să urc în pod și să mă înfrupt din
slănina și cârnații puși acolo la uscat.
În Climăuți, se folosea în anii 1950-1960
etnonimul „lipoveni”.
— Cum ați descrie viața din Climăuți din
anii copilăriei dumneavoastră?
— Am mai spus-o și o spun și acum: mi-am
trăit copilăria acolo, la Climăuți, exilat într-un
fel de Ev Mediu „postmodern”, având impresia
că mă aflu în centrul lumii. În plină eră
proletcultistă, în timp ce Dumnezeu era hulit
pretutindeni în jur, în satul meu credinţa, portul,

datinile şi obiceiurile rămăseseră neschimbate
de câteva veacuri. Mă sculam trezit de sunetul
clopotelor şi mă culcam privind strălucirea
clopotelor albite de razele lunii. Dumnezeu era
acolo, prezent în fiecare loc, şi acesta era pentru
noi lucrul cel mai important. Oriunde te duceai,
îl găseai pe Dumnezeu. Dar şi pe diavol. Binele
şi răul se amestecau de-a valma, şi pentru a le
putea separa, trebuia să apelezi la rugăciune,
dimineaţa şi seara, uneori şi noaptea, atunci
când forţele nevăzute ale întunericului îţi
invadau somnul. În afară de Dumnezeu și de
diavol mai era însă şi graniţa. O graniţă încă
proaspătă, dureroasă, ca o rană vie sădită în
piept. Ea fusese trasată între satul meu,
Climăuţi, şi satul unde se născuse mama,
Fântâna Albă. Ea separa două lumi, a noastră şi
cea de dincolo. Şi, dacă la Climăuţi, te puteai
întâlni cu îngerii lui Dumnezeu pe pajişte, la
cimitir sau pe uliţele satului, dincolo de graniţa
marcată de un gard înalt de sârmă ghimpată şi
câţiva stâlpi indicatori pe care străluceau
însemnele unei puteri întunecate, îngerii
fuseseră alungaţi şi în locul lor bântuiau
patrulele de soldaţi şi de miliţieni ai lui
Antihrist. Le simţeam deseori umbrele
lungindu-se, traversând fâșia de pământ arată şi
ascunzându-se în lanul de porumb. Câteodată
umbra rotundă a unui cozoroc ni se profila pe
acoperişul casei, aciuindu-se mai apoi în
pridvorul bisericii vechi de lemn de peste drum.
Bătând toaca, preoţii aveau grijă să alunge
cozorocul înapoi în satul de dincolo de graniţă.
În locul lui veneau însă, după un timp, alte
cozoroace ale tovarăşilor de aici, veniţi să
colectivizeze satul. Tovarăşii veniseră o dată cu
nămeţii. Mai întâi patru. Apoi numărul lor
crescu până la zece. Intrau prin casele
oamenilor. Nu se închinau şi nici nu-i întrebau
de sănătate. Aruncau câte un ochi prin
gospodării, numărând caii şi vacile ce rumegau
fânul în iesle, privindu-le cu ochii lor liniştiţi.
Intrau şi în şopron, să vadă unde se adăpostesc
treierătorile, alături de pluguri, grape şi alte
ustensile. Măsurau din ochi şi fânul adunat în
şură. Aruncau câte o privire şi în coteţul de
orătănii, şi în locul unde se odihneau într-o rână
râmătorii. Striveau cu cizma chiştoacele de
Mărăşeşti şi Naţionale şi ieşeau pe poartă, fără
să spună de ce au venit. Câte unul mai arunca,
în treacăt, un cuvânt. „Dar baia aia de aburi la
ce vă foloseşte, o dată ce vă simţiţi sufletul
curat?” Sau: „N-are rost să vă mai potcoviţi
caii, că la primăvară va veni, oricum,
dezgheţul...”. Şi, într-adevăr, dezgheţul a venit.
Iar caii au fost scoşi unul câte unul din ogradă şi
mânaţi la abator. Timp de două săptămâni,
tovarăşii au bântuit pe uliţele satului, apoi au
dispărut după un timp, nu înainte însă de-a
inspecta graniţa năpădită de nămeţi. Au privit
îndelung urmele de câini şi de iepuri ce se
îndreptau spre satul vecin. Au căutat pe sub
stratul îngheţat de zăpadă şi urme de om, dar
n-au găsit şi s-au dus. Oamenii au răzuit laviţele
pe care s-au aşezat trimişii lui Antihrist şi au
afumat încăperile cu smirnă. Au stropit porţile
cu agheasmă şi au tras clopotele ca să
îndepărteze răul de la casele lor. Şi răul
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s-a îndepărtat, dar nu pentru mult timp. Mai
întâi s-au topit nămeţii şi au venit puhoaiele, iar
satul a fost năpădit de ciori. Iar când au răzbit
colţii ierbii, au revenit şi tovarăşii. Mai mulţi şi
mai decişi. Oamenii priveau cu teamă graniţa,
care părea să se fi mutat din loc. Acum, ce era
dincolo avea să fie şi aici, şi aceasta îi
înspăimânta peste măsură. Acolo, clopotele
fuseseră topite, iar icoanele tăiate în bucăţi,
odăjdiile arse şi cădelniţele umplute cu smoală
şi nămol urât mirositor. În locul credincioşilor,
prin lăcaşurile sfinte se perindau o mulțime de
miliţieni şi vite. Slujbele religioase fuseseră
interzise. Morţii nu mai aveau parte de prohod,
mirii - de cununie şi nou-născuţii de botez. Iadul
roşu de dincolo de graniţă avea să se transfere şi
aici... Dincolo de graniţă rareori se zărea ţipenie
de om. Câteva pufoaice veneau la vremea
cositului, coseau iarba dintre cele două fâşii şi
apoi dispăreau. Niciodată nu răzbătea de acolo
niciun glas. Oamenii păreau muţi, iar coasa ce
foşnea prin iarbă nu se auzea nici ea, de parcă
tăişul ei ar fi fost învelit în cârpe. Sau ca şi cum
iarba pe care o coseau ar fi fost din câlți. La
vremea secerişului, oamenii din sat începeau să
se agite.
—Treceați și dincolo de graniță?
— În 1952, când m-am născut, graniţa fluidă
deja era stabilă. Lumea însă nu se împăcase
întru totul cu existenţa ei. În copilărie, când
părinţii ne trimiteau cu vacile la păscut, aveau
grijă să ne spună: „Nu cumva să călcaţi pe
graniţă. Nu vrem să avem necazuri... Şi aveţi
grijă să nu scăpaţi vitele peste fâșia arată, că ni
le iau grănicerii la pichet...”. Luându-ne cu
joaca, uitam de această povaţă şi ne trezeam cu
vitele trecute de partea cealaltă. Nu stam prea
mult pe gânduri şi alergam după ele şi le mânam
îndărăt, după care măturam cu grijă urmele cu
nişte măturici improvizate din ramuri de răchită.
Uneori, când vedeam că grănicerii ne
neglijează, încingeam un „ruduş”, un fel de
bătută jucată într-un cerc împărţit în câteva
segmente, chiar pe fâșia arată. Spre seară, se
dădea alarma şi grănicerii români ne umflau şi
ne duceau la pichet. Scăpam însă destul de
ieftin: părinţii noştri veneau după noi, cu
tăgârţele încărcate, iar grănicerii, după ce
primeau preţul convenit, ținând cont că totuşi
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eram copii, ne dădeau drumul acasă. Acasă,
desigur, ne primeam porţia de nuiele pe spinare.
Dar tot nu ne astâmpăram. Tentaţia
necunoscutului era prea mare. În expediţiile
noastre, aveam grijă, însă, să nu trecem graniţa
sovietică, foarte bine delimitată şi păzită cu
străşnicie de soldaţi în uniforme impecabile. Cel
puţin noi aşa le percepeam. Eram fascinaţi de
cozoroacele lucitoare, de şepcile imense, de
culoare kaki, de epoleţii ce aruncau sclipiri
orbitoare peste graniţă. Eram, de asemenea,
fascinaţi şi de cupolele aurite ale bisericilor şi
mănăstirilor de la Fântâna Albă, ce se profilau
în depărtare, deşi ştiam că, între timp, sovieticii
le dăduseră o altă destinaţie. Asta se întâmpla la
Fântâna Albă, de unde bunicii din partea mamei,
după cum am relatat mai sus, împreună cu cele
trei surori ale ei, s-au refugiat, pribegind vreme
de câţiva ani, clandestin, prin România
proletară. Câteodată, în zilele de sărbătoare, câte
un flăcău trecea dincolo ca să-şi viziteze rudele
rămase la Fântână Albă. Stătea ascuns în sat
ziua, iar noaptea venea înapoi.
— Înseamnă că s-au derulat acolo şi câteva
poveşti de dragoste?
— Da, adevărate romane. Îndrăgostiţii sfidau
orice pericol, trecând graniţa la orice oră din zi
sau de noapte. Era un Dumnezeu care veghea
deasupra lor. Dacă ar fi fost prinşi, ar fi înfundat
ani buni de Gulag sau de Canal. Mi-a rămas
întipărită în memorie povestea lui Nazarie şi a
Marfei. El era un bărbat în floarea vârstei, uşor
trecut de patruzeci de ani. Ea, ceva mai tânără.
Nazarie era din Climăuţi, iar Marfa din
Fântâna Albă. Romanul lor de dragoste s-a
desfăşurat pe la sfârşitul anilor cincizeci.
Amândoi erau căsătoriţi. Nazarie avea doi fii,
mai în vârstă decât mine. Iar Marfa, din câte am
înţeles trăgând cu urechea, avea o fetiţă ce
umbla deja la şcoală. Satul vuia de zvonuri.
Marfa trecea graniţa de două-trei ori pe
săptămână, iar Nazarie dispărea şi el din sat
după plecarea ei, luându-i urma. Nimeni nu a
putut pune stavilă acestei iubiri. Rudele şi
cunoscuţii au încercat de nenumărate ori să-i
despartă. Nu au reuşit. Păreau sortiţi unul altuia.
Lipiţi cu trupurile unul de altul ca nişte siamezi.
Dragostea lor tragică şi năbădăioasă a întors
satul pe dos. Se iubeau în cele mai neaşteptate
locuri. Seara se
ascundeau în
Din arhiva scriitorului
căpițele de fân.
Nichita Danilov
De acolo luau
drumul satului.
Dădeai peste ei
şi în baia de
aburi părăsită. Îi
găseai încleștați
în grajd. Se
iubeau în iesle,
în pridvorul
bisericii, dar şi
în clopotniță, pe
malul râului,
lângă căminul
cultural, în
biblioteca şcolii,
sau în spatele
magazinului
sătesc, printre
lăzile de
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marmeladă stivuite lângă gard. Oamenii îşi
făceau cruce. Femeile scuipau în sân. Babele
bodogăneau pe laviţă. Era ceva necurat în
dragostea lor. Soţia lui Nazarie a umblat
zadarnic şi la preot, şi la vrăjitoarele din sat.
Nici rugăciunile, nici descântecele nu au putut
opri dragostea în loc. Mărturisesc că pentru
mine constituie o enigmă faptul că nu au fost
prinşi de grăniceri. Să fi fost la mijloc hazardul?
Să nu fi aflat autoritățile de o parte şi de alta a
graniței de aceste treceri clandestine ale
frontierei? Au știut, dar au închis ochii? Cum de
nimeni dintre săteni nu i-a trădat? În timp ce-mi
amintesc acest lucru, îmi trece prin minte şi un
alt gând: dar poate că femeia avea o misiune?
Poate că venea să ia, printre altele, şi pulsul
vieţii de aici? Dar el? El cum de a scăpat? Nu
ştiu. Normal ar fi fost să fie prins şi trimis ani
buni la Canal. Povestea aceasta s-a terminat însă
la fel de brusc cum a început. Într-o zi, femeia
n-a mai apărut. Şi nici bărbatul nu s-a mai
încumetat să treacă dincolo... Oamenii şi-au
reluat viaţa lor obișnuită, ca şi cum nimic nu sar fi întâmplat.
— Ziceați, la un moment dat, că v-a urmărit
mai mereu granița în viața dumneavoastră de
mai târziu.
— Graniţa m-a urmărit pretutindeni. A fost o
prezenţă constantă în existenţa mea. M-a
urmărit şi în anii de şcoală, şi în perioada
facultăţii, m-a urmărit şi în viaţa literară şi în
cea socială. Între mine şi ceilalţi s-a aflat
întotdeauna o fâşie arată peste care nu puteam
trece. Câteodată, fâşia era străjuită de sârmă
ghimpată. Câteodată ea devenea o simplă linie
imaginară trasată pe o foaie de hârtie. Încercam
să trec dincolo de marginea ei, făceam un pas
spre ceilalţi, apoi reveneam în banca mea.
Oricât de mult am încercat să mă adaptez,
granița dintre mine şi ceilalţi continua să existe.
Am nimerit într-o clasă de elită. Toţi veneau la
şcoală, parcă scoşi din cutie. Gulerele cămăşilor
lor erau scrobite, iar cravatele - roşii
strălucitoare. Încercam să ţin pasul cu ei. Îmi
călcam singur hainele şi, desigur, lucrul acesta
se cunoştea de la o poştă. Pantalonii mei aveau,
de obicei, două sau trei dungi, iar cămăşile
purtau urmele fierului încins peste măsură. Şi,
totuşi, în ciuda acestor neajunsuri, la lecţii
făceam faţă. Răspundeam corect la întrebări, iar
uneori dădeam răspunsuri neaşteptate.
Profesorii erau însă reticenţi. „Danilov gândește
bine, spuneau ei, dar nu gândește în limba
română. Ci îşi traduce gândurile din
ruseşte....”. De aceea, îmi scădeau nota. Chiar şi
la matematică, unde eram destul de bun, n-am
reuşit să trec de nota opt. Acesta era baremul,
granița pe care mi-o fixaseră în clasă. La fel s-a
întâmplat, mai târziu, şi în viața literară. Între
mine şi ceilalți s-a aflat întotdeauna o fâșie arată
peste care nu pot trece. Câteodată, mă trezesc
jucând țonțoroiul pe marginea ei.
— La câți ani ați plecat din satul, unde
„veșnicia s-a născut” și încotro v-au îndreptat
pașii?
— La doisprezece ani, când a venit
colectivizarea și ne-au luat pământul. Pentru că
părinții mei erau ceva mai înstăriți, satul îi
privea ca pe niște chiaburi. Imediat după
colectivizare, atmosfera din satul meu
natal devenise de nerespirat. Câțiva
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veniseră cu plugul vrând să ne împartă până și
curtea și să ia la colectiv, ca să ne învețe minte.
În ochii lor, eram niște exploatatori. Cu chiu cu
vai, am reușit să păstrăm pe lângă casă o parte
din ogradă. Oamenii se înrăiseră. Își arătau ura
pe față. Mama stătea mai mult închisă în casă.
Comunismul se rostogolea spre noi ca o
avalanșă. Ca să scape de „ciuma roșie”, părinții
mei s-au gândit să se mute la oraș. Deposedați
de pământ, în satul meu natal, căzut pradă
colectivizării, ei nu-şi mai găseau rostul. S-au
gândit să se mute la oraș, pentru ca noi să
învățăm carte. La un an de la colectivizare, am
părăsit, rând pe rând, satul natal. Întâi fratele
meu, apoi eu, şi, după un timp, şi părinții.
Ne-am mutat la Iași.
— Bunica din partea mamei era din Fântâna
Albă (astăzi, în Ucraina). Mergeați des în
vizită? Ce vă amintiți despre vacanțele la bunici
și despre comunitatea staroveră de acolo?
— Da, într-adevăr, bunica Agafia din partea
mamei era din Fântâna Albă. Dar, după
închiderea graniței, trecuse clandestin frontiera,
probabil noaptea, împreună cu bunicul Doroftei
și cele trei surori ale mamei, Anna, Nastasia și
Elisaveta, refugiindu-se în România. Dincolo,
la Fântână Albă, a rămas doar unchiul meu
Iacov, ca să aibă grijă de casă și de bruma de
avut ce-a mai rămas. Deși s-a căsătorit acolo și a
avut vreo șapte copii, nu cred însă că a fost om
fericit. În anii 50’-60’ în Bucovina sovietică era
o sărăcie cruntă. Oamenii de la Fântâna Albă
abia aveau ce mânca și îmbrăca. Îmbrăcămintea
lor se rezuma la pufoaică, pe care o purtau până
se destrăma și vara, și iarna, pantaloni vătuiți și

Nichita Danilov: „Străbunii mei au venit în
Bucovina în 1780, fiind prigoniți pentru
credința lor, părăsindu-și locurile natale,
lăsându-și toată averea acolo în Rusia țaristă.
Cu dezlegarea primită de la imperiul austroungar, ai mei s-au așezat la Climăuți și
Fântâna Albă.
În fotografie sunt bunicii mei pe linie
paternă, Tatiana și Ferapont. Bunica Tatiana
a fost aleasă să plece la Viena, la Curtea lui
Franz Josef, la o defilare a frumuseții,
fiind considerată atunci cea mai frumoasă
fată din areal.”

ÇÎÐÈ
cizme unse cu vaselină. Femeile purtau niște
fuste colorate și baticuri groase, gri. Probabil că
anii de foamete de după război și teroarea
stalinistă le tăiaseră tot elanul vital. Trăiau la
Fântâna Albă ca într-un gulag. Trăiau o mare
dramă. Noi, cei de aici, îi ajutam. În special
femeile, sculându-se în toiul nopții, luau o
mulțime de tăgârțe pline cu mâncare, dar și cu
haine, și ajungând într-un loc mascat de tufișuri
unde curge un fir de apă, după ce treceau granița
românească, aruncau pachetele de haine peste
granița sovietică, iar rudele și prietenii lor de
acolo, înștiințați din timp, nu știu cum, prin
semnale de fum sau poate printr-un alt mod de
comunicare, limbajul clopotelor, veneau acolo,
și, înfruntând primejdia, culegeau pachetele și le
împărțeau apoi rudelor rămase dincolo. Cât timp
am stat la Climăuți, vedeam satul mamei,
Fântâna Albă, doar dacă mă urcam în clopotniță.
Sau dacă mă apropiam de locul unde fusese
trasată granița de vârful bont al creionului lui
Stalin. Granița a fost ca un blestem, ca de altfel
și descinderea Armatei Roșii la Fântâna Albă,
locul unde s-a aflat mult timp Mitropolia tuturor
staroverilor din lume. Aici se aflau câteva
biserici și mănăstiri. Pătrunzând în sat,
bolșevicii s-au comportat ca o hoardă sălbatică.
Călugării au fost alungați din mănăstiri, iar
măicuțele au plecat și ele în pribegie. Bolșevicii
au dat apoi jos clopotele din clopotnițe și le-au
spart în bucăți. Le-au încărcat în camioane și
le-au trimis la o fabrică de armament. Au scos
afară prapurile și cărțile sfinte, au scos și
icoanele, - unele dintre ele pictate pe vremea lui
Rubliov -, au aruncat benzină peste ele și le-au
dat foc. Mai mult decât atât, i-au pus pe bătrânii
din Fântâna Albă să se dezică de credința lor
străveche și să scuipe icoana Mântuitorului Isus,
bătută în cuie pe gardul școlii. Nici bătrânii, nici
tinerii nu s-au dezis de credința lor. Asta s-a
întâmplat în 1941, cu puțin timp înainte de
masacru.
— Cum a fost organizat masacrul de la
Fântâna Albă? Ce știți din povestiri?
— Foarte simplu. După metoda tipic
stalinistă. La începutul primăverii anului 1941,
la câteva luni după invazie, NKVD a lansat
zvonuri că sovieticii le permit, celor care vor, să
treacă granița în România. A fost o capcană,
pregătită cu minuțiozitate. Lumea a crezut în
propaganda lansată și, pe 1 aprilie 1941, un grup
de circa 4 000 de persoane din satele din jur,
purtând în față un steag alb, flancat de icoane,
prapuri și cruci, intonând cântece religioase, s-a
îndreptat spre graniță. La ieșirea din pădure, în
poiana Varnița, situată la circa 3 km de
frontieră, grănicerii sovietici au somat coloana
să se oprească. Oamenii însă nu s-au oprit, ci
și-au urmat drumul, cântând în cor. Văzând că
grupul nu se oprește, grănicerii i-au secerat cu
mitralierele, țintind din plin. Cei care nu au
căzut sub gloanțe și au încercat să fugă, au fost
urmăriți de cavaleriști și spintecați cu sabia.
După masacru, morții și răniții au fost legați de
cozile cailor și aruncați în cinci gropi comune,
indiferent dacă erau vii sau morți. Părinții mei
povesteau că timp de două zile și două nopți
pământul aruncat deasupra victimelor se mișca
în ritmul bătăii inimilor, până și-au dat toți
duhul. Au existat, desigur, și câțiva „norocoși”,
care au scăpat cu viața. Dar soarta lor a fost și
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mai îngrozitoare. NKVD-iștii i-au arestat, i-au
torturat și i-au aruncat de vii într-o groapă peste
care au presărat var. Asta s-a întâmplat acolo, în
1941, și asta nu a fost tot. Au urmat alte
atrocități, arestări, schingiuiri, execuții și
deportări în Siberia. Pe 26 iulie 1941, la scurt
timp după intrarea României în război,
Basarabia și Bucovina de Nord au fost eliberate
de armata română, iar granița dintre Fântâna
Albă și Climăuți, satul meu natal, a dispărut, dar
nu pentru multă vreme. Căci, imediat după 23
august 1944, o dată cu întoarcerea armelor,
armata bolșevică a revenit în România. Atunci a
avut loc la Fântâna Albă un alt incident ce s-ar fi
putut solda cu o altă oroare. Azi știm că rușii de
rit vechi sau lipovenii au fost persecutați pentru
credința lor încă de pe vremea țarului Alexei
Mihailovici, tatăl lui Petru cel Mare, sub
oblăduirea căruia s-au făcut reformele religioase
din sec. XVII ale patriarhului Nikon, impuse cu
cnutul. La Fântâna Albă, s-au așezat rușii de rit
vechi, lipovenii, încă de pe vremea austriecilor.
Pentru ei, totul era credința. Credința i-a făcut să
îndure cele mai crunte pribegii. Pentru ei,
Armata Roșie era totuna cu armata lui Antihrist.
Faptul că în 1941 bolșevicii au devastat
bisericile și mănăstirile din Fântâna Albă era de
neiertat. Apoi, mai era vorba și de masacrul
înfăptuit la marginea pădurii, unde au murit și
au fost îngropați mii de oameni. Aceste lucruri
nu puteau fi iertate și nici șterse din memorie.
Astfel că, atunci când Armata Roșie s-a apropiat
pentru a doua oară de Fântâna Albă, câțiva
bărboși s-au urcat în clopotnițele bisericilor pe
jumătate ruinate și au tras focuri de armă asupra
bolșevicilor. N-a fost rănit niciun soldat.
Incidentul a avut însă urmări tragice. Pentru că
s-a tras asupra lor, bolșevicii au scos tot satul în
fața catedralei și i-au ținut pe săteni în genunchi
timp de 48 de ore, sub amenințarea
mitralierelor. Acolo, s-au aflat și bunicii din
partea mamei, și cele trei surori, și fratele lor,
dar și mama, și tata. Moartea a trecut la un
milimetru de tâmplele lor. Soldații Armatei
Roșii nu aveau milă. La ei, credința dispăruse de
mult, iar bisericile fuseseră transformate în
magazii și grajduri. Așa avea să se întâmple și
cu cele patru biserici de la Fântâna Albă. Și ele
au fost prefăcute în grajduri. Sătenii au scăpat
ca prin minune. După 48 de ore, a intrat în sat și
armata română. Iar generalul care se afla în
fruntea trupelor române, văzând oamenii
îngenuncheați sub amenințarea mitralierelor, i-a
întrebat pe sovietici ce s-a întâmplat. Când a
aflat despre ce e vorba, n-a stat nicio clipă în
cumpănă și a dat ordinul să fie eliberați. E de
mirare că sovieticii l-au ascultat. Erau pregătiți
să-i împuște pe toți. Indiferent dacă erau bătrâni,
femei, copii, oameni în floarea vârstei.
— Când erați mic, ce visați atunci că o să
deveniți peste ani?
— Visam să devin marinar. Acesta era visul
meu. Nu văzusem nicio barcă, niciun vapor. Dar
asta nu conta. Eram înnebunit după apă și voiam
să mă fac marinar.
— Și pentru că aveți un eseu intitulat
„Celălalt Nichita”, apărut la Editura Tracus
Arte din București în anul 2013, povestiți-le și
cititorilor publicației „Zorile” când l-ați citit
prima oară pe Nichita și ce poezie vă
place de la Nichita Stănescu?
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— Pe Nichita Stănescu l-am descoperit în
clasa a XI-a, la liceu. În manual apărea
fotografia poetului lângă Marin Sorescu. Și
atunci m-am gândit: „Dacă Nichita Stănescu
scrie, atunci eu de ce să nu pot?”. La Nichita
îmi plac elegiile.
— De la Premiul USR pentru debut, în 1980,
pentru „Fântâni carteziene” și până acum,
aveți cărți premiate și de poezie, și de proză. Ce
preferință aveți, care vă reprezintă mai mult?
Cum reușiți să treceți de la poezie la proză?
— Cred că la fel de mult mă reprezintă și
una, și alta. De altfel, în prezent, nu există mari
diferențe între genurile literare. Sau, dacă există,
diferă doar formele, conținutul e însă același:
cunoașterea multiplelor straturi ale sufletului
omenesc. Dar și diferențele între forme, pe
parcursul vremii s-au mai atenuat. Să luăm, de
pildă, marile romane ale secolului XX. Ulise de
Joyce, Procesul de Kafka, Muntele vrăjit de
Thomas Mann, Orbirea de Elias Canetti,
Maestrul și Margareta de Bulgakov, romanele
lui Faulkner, Veacul de singurătate al lui
Marquez, romanul Toba de tinichea de Gunter
Grass sau romanele lui Llosa, toate aceste cărți
și multe altele se învecinează mai mult cu
poezia, în sensul vizionar al cuvântului, decât cu
proza propriu-zisă. La fel se întâmplă și cu
romanele lui Gogol, cu scrierile lui Poe sau cu
cele ale lui Flaubert și Proust. Asta pe de o
parte, pe de alta - și mulți din marii poeți ai
secolului XX își trag seva din breșele pe care
le-a făcut Joyce prin Ulise, dar și din alți
scriitori vizionari. Și pot da câteva exemple:
T.S. Eliot și Ezra Pound, și o mare parte din
poezia americană modernă și postmodernă. Asta
e limpede ca bună ziua, dar nu înseamnă că T.S.
Eliot sau Erza Pound nu sunt poeți mari. Sunt,
sunt poeți uriași. Și ei, la rândul lor, au
revoluționat poezia. La proză scurtă s-a
întâmplat la fel. Moartea și busola a lui Borges
e poezie pură.
În ce mă privește, trec fără prea mari
probleme de la un gen literar la altul. Totul
depinde de starea mea lăuntrică și de obsesiile
de care sunt cuprins într-un moment sau altul.
— Vi s-a impus vreodată un pseudonim sau
ați publicat sub un alt nume?
— Da, aici am avut oareșicare probleme.

ZORILE
Mai ales la debut. Am debutat mai greu pentru
că numele meu se termina cu „ov”. Unii
redactori acceptau asta, alții mai puțin. La un
moment dat, un redactor de la revista
studențească Amfiteatru a insistat să-mi schimb
numele și să adopt un pseudonim. L-am întrebat
de ce? Și redactorul mi-a spus că „ov”-ul meu îi
zgârie timpanul. I-am răspuns că nici numele lui
nu e prea frumos. Când numele tău invocă
foamea, cum poți să-i ceri altcuiva să-și
schimbe numele? I-am spus asta și am plecat.
— Primul meu interviu cu dvs. a fost în anul
1997. M-a impresionat atunci episodul povestit,
cum că v-ați regăsit copilăria animată de
credință, de icoane și aureole de sfinți, în filmul
„Andrei Rubliov”, de Tarkovski, vizionat peste
ani.
— Exact în acea atmosferă creată de
Tarkovski în filmul „Andrei Rubliov” am trăit și
noi în Climăuți. A fost lumea copilăriei mele.
— Dramatizarea textului dvs. din „Nevasta
lui Hans” s-a jucat pe scena Naționalului din
Iași în anul 2008. Care alt text din opera dvs.
vastă v-ar plăcea să fie pus în scenă?
— Textele mele nu sunt suprarealiste. Ele
transmit un mesaj profund uman. Desigur, apar
unele imagini care pot fi caracterizate drept
surrealiste. Dar ele vin de undeva din interior. În
privința dramatizării: sunt multe scene din Mașa
și Extraterestrul, din Ambasadorul invizibil, din
Omul din eprubetă și din recentul meu volum de
povestiri, Simfonia mută, care ar putea fi
dramatizate. Cine știe, poate că în viitor cărțile
mele vor prezenta interes și pentru regizorii de
teatru, și pentru regizorii de film.
— Amos Oz zicea că „Traducerea e ca și
cum ai interpreta la violoncel un concert de
pian”. Multe dintre cărțile dvs. sunt traduse în
alte limbi. Sunteți mulțumit de rezultatul
ultimului volum bilingv, apărut la editura
„C.R.L.R.” din București?
— Da, de Mașa și Extraterestrul tradus în
limba rusă de Miroslava Metleaeva sunt foarte
mulțumit. Miroslava e și ea, la rândul său,
prozatoare nativă de limba rusă, și faptul acesta
se simte în traducerea sa. Este o traducere
flexibilă, în care fraza curge la fel de flexibil și
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de poetic ca și în original.
— Dacă ar fi să alegeți, știu că este foarte
dificil, care vă este, totuși, cea mai dragă poezie
din toate pe care le-ați compus? Dar dintre
textele în proză, este unul preferat?
—Mi-e greu să aleg. Am multe poezii și
povestiri la care țin. Pentru acest moment, am o
poezie potrivită. Cât despre proză, nu cred că
aveți suficient spațiu poligrafic în „Zorile”
pentru a publica una din povestirile din recentul
meu volum apărut la Polirom, Simfonia mută.
Poezia se intitulează Vulturii orbi:
Pasărea a coborât de trei ori din cer,
a fost un vultur. S-a aşezat
pe creştetul lui de fier,
pe umărul lui de fier.
Pe mâna sa dreaptă.
A spus: „Vei domni peste
acest ţinut nesfârșit,
peste această ţară întinsă.
Braţul îţi va fi de fier,
voinţa îţi va fi de fier,
Legile drepte.”
A domnit în gol,
sub un cer gol,
într-o sală goală,
peste un ţinut sterp,
peste o ţară fără supuşi.
Braţul îi era de fier.
Voinţa lui, de fier.
Legile aspre.
Apoi au venit alte păsări,
o groază de păsări. Erau tot vulturi.
Întâi i-au ciugulit ochii,
apoi l-au înălţat la cer.
A domnit orb, într-o ţară oarbă,
într-un timp orb şi veşnic.
Braţul îi era de fier.
Legile aspre, voinţa lui – neclintită.
Cerul a rămas gol,
sala a rămas goală,
ţara în continuare pustie,
pământul în continuare sterp.
Doar braţul de fier
a căzut peste pământul stâncos,
scrijelind în piatră
aceste cuvinte:
„Am domnit într-o ţară inexistentă,
într-un timp inexistent,
peste nişte supuşi inexistenţi.
Voinţa mea a fost dreaptă,
legile mele au fost drepte.
Braţul de fier, ochiul neîndurător.
Numele meu a fost Deşert.
Legea mea: Zădărnicie.
Timpul meu se va întoarce.”
— Vă mulțumim pentru timpul acordat și vă
urăm mulți ani cu sănătate, împliniri și
realizări.
— Vă mulțumesc.
Interviu realizat de
Svetlana MOLDOVAN
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LA MITROPOLIA
DIN BRĂILA

P

16 martie 2022. De la stânga la dreapta: secretarul de stat Victor Opaschi, deputatul
Silviu Feodor și Florinel Frunză, director la Direcția Relații Culte.

e 18 martie 2022, a avut loc, la Brăila,
întrevederea președintelui Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), deputatul Silviu
Feodor, cu ÎPS Leontie - Arhiepiscop de Fântâna Albă și
București și Mitropolit al tuturor creștinilor de rit vechi, o
urmare a întâlnirii de lucru din 16 martie 2022 a
deputatului CRLR cu secretarul de stat Victor Opaschi
de la Secretariatul de Stat pentru Culte din București.
Discuțiile purtate la Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi
din România au vizat, cu precădere, proiectele de lucrări
de construcții pentru clădirile de cult ce aparțin Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi din România, depuse la
Secretariatul de Stat pentru Culte. Câteva dintre proiectele
eligibile întocmite de către eparhiile și parohiile ortodoxe
de rit vechi au primit deja finanțare de la Secretariatul de
Stat pentru Culte din București (Catedrala mitropolitană
„Nașterea Maicii Domnului” din Brăila, Centrul
mitropolitan ș.a.).
Înalt Prea Sfințitul Leontie a apreciat vizita
președintelui CRLR, subliniind că este un pas important
în continuarea și dezvoltarea colaborării instituționale
întru binele etniei, al creștinilor ortodocși de rit vechi din
România.
RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI
LOCUINȚELOR 2021-2022

A

18 martie 2022 - ÎPS Leontie - Arhiepiscop de Fântâna Albă și București și
Mitropolit al tuturor creștinilor de rit vechi și deputatul Silviu Feodor
Catedrala Mitropoliei Ortodoxe
de Rit Vechi, în prezent.

Catedrala Mitropoliei Ortodoxe de Rit
Vechi, Brăila. Carte poștală, 1939
(foto: Muzeul Brăilei - Colecții Etnografice).

u fost abordate și aspecte privind Recensământul
populației și locuințelor, care, amânat pentru anul
în curs din cauza pandemiei, este în plină desfășurare.
Astfel, pe 14 martie 2022, a început perioada
autorecenzării online (o noutate pentru recensămintele din
țara noastră) și până pe 15 mai a.c., chestionarul de
recensământ se poate completa de pe dispozitivele
electronice personale, accesând direct platforma de
autorecenzare (www.RecensamantRomania.ro). Dacă, din
diverse motive, unele persoane nu vor reuși să se
autorecenzeze online, de pe 16 mai și până pe 17 iulie
2022, vor fi vizitate la domiciliu pentru colectarea datelor
de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul
tabletelor).
Recensământul populației și locuințelor are o
importanță deosebită întrucât, în funcție de rezultatele
obținute, se stabilesc politicile publice. De asemenea, sunt
sprijinite în activitatea lor de păstrare, dezvoltare și
exprimare a identității lingvistice, etnice și religiosculturale toate cele 20 de organizații și asociații ale
minorităților naționale, precum și cultele recunoscute din
România. Prin urmare, asumarea identității etnice,
lingvistice și religioase este esențială, întrucât de
rezultatele Recensământului depind activitățile editoriale
și culturale, diversele proiecte științifice, precum și
finanțarea din bugetul de stat a lăcașurilor de cult.
Reamintim că la caracteristicile etno-culturale, la
punctul P3a, la întrebarea „Cărei etnii considerați că
aparțineți?”, din nomenclatorul referitor la Etnie al
chestionarului de recensământ, apar patru variante de
răspuns convenite de către CRLR și Biserica Ortodoxă de
Rit Vechi: „rus lipovean” (conform denumirii oficiale a
Comunității - asociație etnică, laică, înființată în
1990), „rus”, „lipovean” și „rus starover”.
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Conform Hotărârii de Guvern (H.G.) nr.
143/2022, art. 3. a) „Nomenclatorul etniilor și al
limbilor materne a fost elaborat de către
Departamentul pentru Relații Interetnice, în
colaborare cu grupurile parlamentare ale
minorităților naționale din Parlamentul României
și cu Institutul pentru Studierea Problemelor
Minorităților Naționale”.
La întrebarea „Cărei religii considerați că
aparțineți?”, punctul P3c din nomenclatorul
Religiilor, la codul numeric 19, apare varianta:
„Creștină de Rit Vechi”. Nomenclatorul religiilor
din România a fost elaborat, așa cum se
menționează și în H. G., de către Secretariatul de
Stat pentru Culte și Institutul Național de
Statistică, folosindu-se denumirea din
recensămintele anterioare.
În nomenclatorul limbilor materne, apare în
chestionarul recensământului varianta: „Rusă”
(cod nivel 1, 2000 și cod nivel 2, 2001). Pentru că
asociația etnică, înființată în 1990, se numește
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
(CRLR), sintagma folosită în chestionar este:
„ruși lipoveni”.
Mitropolia Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi a
transmis parohiilor toate aceste aspecte, precum și
îndemnul către enoriași de a se autorecenza
online, o metodă simplă și preferată deja de către
cei mai mulți.

ZORILE
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Proiecte comune: tabere de iconografie, tipărire de calendare și de cărți religioase.

SOLIDARITATE

D

iscuțiile s-au referit apoi și la criza
umanitară declanșată în luna februarie
a.c., Înalt Prea Sfințitul Leontie mulțumind
președintelui Comunității Rușilor Lipoveni din
România pentru implicarea CRLR, prin Centrele
sale de Educație și Cultură, în acțiunile de
întrajutorare a refugiaţilor din Ucraina, etnicii
fiind solidari cu cei aflați în suferință și oferind și
ei găzduire, hrană, transport, traduceri.
COLABORARE

D

eputatul Silviu Feodor i-a transmis Înalt
Prea Sfințitului Leontie deschiderea
Comunității Rușilor Lipoveni din România față de
inițierea unor proiecte comune și continuarea, în
măsura posibilităților, a celor existente (tipărire de
calendare și de cărți religioase, organizare de
tabere de vară pentru elevi: de iconografie, de
învățare a limbii slavone bisericești, de cântări și
interpretări de note psaltice și stihuri duhovnicești
ș.a.). Președintele CRLR i-a adresat invitația Înalt
Prea Sfințitului Leontie de a fi prezent la
festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale
de Religie - cult ortodox de rit vechi, organizată
de Ministerul Educației cu sprijinul și implicarea
CRLR, care va avea loc în perioada 27-29 mai
2022 la Școala gimnazială „A.S. Pușkin” din
Brăila, pentru a încuraja tinerii care studiază la
școală religia ortodoxă de rit vechi și pentru a-i
felicita pe cei 40 de elevi participanți la etapa
națională a concursului școlar.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN

Pe 9 noiembrie 2015, la Brăila, în cadrul celei de-a II-a ediții a Festivalului de cântări religioase
și stihuri duhovnicești, ÎPS Leontie i-a primit pe participanți la Catedrala Mitropolitană.
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SIMPLE PĂRERI

Leonte IVANOV

C

e mare minune, ce mană
cerească aceste rețele de
socializare, „se sparie
gândul”, vorba cronicarului. Dau
de lucru câtorva milioane de
oameni, celor tineri le oferă un
crez, adulților, un antidot pentru
eșecuri, iar bătrânilor, satisfacția
unei vieți împlinite. Altfel spus,
rețelele bate viața, ne iau mințile
tuturor. Câte lucruri nu poți să afli
printr-un simplu click: cine cu cine
se simte bine undeva, cine face
shopping în timpul serviciului, care
elevi, bolnavi fiind, schiază la
Poiană, ce leacuri miraculoase au
mai apărut peste noapte și ce
operații trăsnet fac o doamnă de 62
să arate de 26. Și apoi, câte talente,
absolut necunoscute, ies la iveală,
spre marea invidie a oamenilor de
știință, a scriitorilor și a artiștilor.
De mirare și patima cu care se
produc ele, ce vocabular colorat
descoperi la unul sau altul dintre
„prieteni”, câte frustrări nu ni se
dezvăluie, încât nicio altă „plăcută
zăbavă” nu se compară cu clipele
petrecute în acest univers paralel,
al himerelor.
De o bună bucată de vreme, pe
una din aceste rețele, câțiva dintre
coreligionarii noștri poartă discuții
aprinse în jurul termenului
lipovean, acutizate, cel mai
probabil, de recensământul ce se
desfășoară în prezent și în care
adepții vechii credințe trebuie să se
definească cine sunt: ruși lipoveni,
ruși staroveri, ruși ori lipoveni. Pe
bună dreptate, unii dintre ei se
întreabă: de ce a fost nevoie de
patru etnonime pentru a desemna
aceeași realitate, câtă vreme
denumirea oficială din Statutul

Comunității este aceea de ruși
lipoveni? Din câte știm, s-a ajuns la
această soluție pe baza unor
consultări prealabile cu capii
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi și
cu câțiva dintre istoricii noștri,
pornindu-se de la realitatea din
teren și de la faptul că, pentru unii,
componenta religioasă este
esențială și, din acest motiv, se
consideră ruși staroveri, pentru
alții, termenul lipovean este văzut
ca o poreclă și nu doresc să fie
definiți ca atare, o a treia categorie
consideră fundamentală și
suficientă componenta etnică și,
drept consecință, se consideră,
simplu, ruși, în sfârșit, un alt
segment nu vede nimic depreciativ
în termenul lipovean, îl acceptă
fără probleme fie în varianta lui
simplă, fie în asociere cu
substantivul rus. Cu alte cuvinte, s-a
dorit ca, în nomenclatorul privitor
la Etnie, să se regăsească toate
aceste opțiuni ale adepților vechii
credințe, pentru o evidență cât mai
exactă a numărului membrilor
grupului etnic în cauză.
Problema acceptării/ respingerii
termenului lipovean, cu care
suntem cunoscuți în spațiul
românesc, nu este câtuși de puțin
nouă, are o vechime de peste trei
decenii. Au abordat-o lingviști și
istorici de primă mărime, s-au scris
studii și articole, inclusiv în
revistele Comunității. Schițele
pentru o istorie a rușilor lipoveni,
publicate cu un an în urmă,
consacră și ele destule pagini
provenienței și răspândirii acestui
etnonim; tot acolo se menționează
și faptul că suntem pe nedrept
considerați lipoveni, rod al

confuziei și generalizării din partea
unor etnosuri primitoare. Cu toate
acestea, respingerea etnonimului
lipovean întâmpină o serie de
obstacole, unele dintre ele greu de
ocolit. În primul rând, ar însemna
negarea propriului trecut, căci toate
documentele care ne atestă
prezența vorbesc despre lipoveni,
sunt dovada continuității noastre pe
aceste meleaguri, mărturia urmelor
materiale și spirituale pe care,
vreme de peste trei sute de ani,
le-am lăsat în teritoriu. Apoi, nu
există nimic peiorativ în acest
termen, nu este o poreclă, cum
susțin unii1, deoarece, numindu-ne
astfel, populațiile cu care am venit
în contact n-au dorit decât să ne
diferențieze de alți ruși ori de alte
secvențe și orientări din cadrul
Ortodoxiei de Rit Vechi, prezente și
ele, simultan ori succesiv, într-un
perimetru dat. Insuficienta
cunoaștere a particularităților
fiecărei orientări religioase,
dificultățile de comunicare apărute
ca urmare a necunoașterii limbii
celuilalt, măsurile de precauție
izvorâte din teama de necunoscut,
pe care și le luau grupurile etnice
venite în contact, sunt doar câteva
din motivele care au făcut ca, în
destule cazuri, un segment etnic să
fie luat drept altul, să apară
generalizări ori confuzii. Vreme
îndelungată, românii îi numeau
lipoveni și pe staroverii din
orientarea „cu preot”, și pe cei din
orientarea „fără preot”, dar și pe
reprezentanții unor secte, precum
scapeții, molocanii, duhoborii. De
altminteri, nu era deloc simplu
pentru ei să se descurce într-un
asemenea evantai de grupări,
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orientări ori secte, provenite din
aceeași țară, Rusia, fiecare cu
propriile caracteristici. Dacă
termenul lipovean a căpătat, în
anumite etape ale istoriei ori în
anumite situații, conotații negative,
e posibil să avem și noi o parte de
vină, după cum n-ar trebui trecută
cu vederea nici asocierea
lipovenilor – în mentalul populației
majoritare – cu „muscalii de-a
călare”, a căror proastă reputație
s-a datorat comportamentului prea
puțin ortodox și îndelungii lor
prezențe pe teritoriul Principatelor
dunărene, ceea ce ducea, mai
întotdeauna, la secătuirea acestora
din urmă de ultimele lor resurse.
Să presupunem, totuși, că
respingem ambele etnonime, și ruși
lipoveni2, și lipoveni. Cu ce anume
ar trebui ele înlocuite, în așa fel,
încât termenul pentru care optăm
să-i adune pe toți adepții vechii
credințe? O variantă îndrăgită de
câțiva dintre internauți este să ne
numim pur și simplu ruși. De
acord, doar că apartenența noastră
genetică nu e contestată de nimeni,
suntem ruși, mai exact velikoruși.
Și totuși, cu secole în urmă, ca
urmare a schismei de pe timpul lui
Aleksei Mihailovici și a
patriarhului Nikon, ne-am separat
de ceilalți semeni ai noștri, alegând
să rămânem fideli vechilor ritualuri
și cinuri, așa cum le-am moștenit
de la strămoși. De aceea, termenul
cu care ne defineam până atunci,
cel de rus, devenise insuficient,
necesita o complinire care să ne
delimiteze de cei din sânul Bisericii
nikoniene. Altfel spus, nu eram
precum toți ceilalți locuitori ai
imperiului, ne separa un detaliu de
natură religioasă – cel de adepți ai
vechii credințe, de aici numele de
ruși staroveri sau, în forma
simplificată, staroveri. Acesta a și
fost etnonimul sub care ne-am
regăsit și prin care doream să fim
identificați. Criteriul religios nu a
fost însă singurul care a determinat
migrarea ortodocșilor de rit vechi
către marginile nordicului imperiu,
iar ulterior și în afara lui. A mai
existat și o componentă socială,
faptul că mai toate revoltele
populare din veacurile al XVII-lea
și al XVIII-lea (Stepan Razin,
Revolta streliților, Kondrat
Bulavin, Emelian Pugaciov) au fost
conduse sau i-au antrenat
pe staroveri. Strămoșii
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noștri prețuiau în mod deosebit libertatea, se revoltau împotriva
oricărei forme de îngrădire a acesteia, considerau că e sub demnitatea
lor să suporte abuzurile, să nu poată rosti adevărul. Altfel spus,
aspirația spre libertatea credinței era dublată de năzuința spre
libertatea socială. N-ar trebui trecută cu vederea nici libertatea de
mișcare, știut fiind faptul că și aceasta era strict restricționată în
Rusia. Nu întâmplător au ales să se retragă în zone prea puțin sau
deloc populate ale imperiului3, iar când și acolo i-a ajuns mâna lungă
și grea a autorităților, au ales calea exilului, găsind mai multă
înțelegere și toleranță printre străini. O parte din urmașii cazacilor de
pe Don, ce trăiesc astăzi pe teritoriul Dobrogei, s-au numit o vreme
Ignat (Ihnat)-cazaci sau cazaci nekrasoviști4, nume pe care și l-au
pierdut după ce au renunțat să mai fie o castă militară în serviciul
sultanului; astăzi fac parte din marea masă a rușilor lipoveni și ar
trebui să se regăsească și ei sub umbrela noului etnonim, dacă va fi
cazul.
Din această scurtă expunere, se observă că găsirea unui alt nume
generic, care să adune și să mulțumească toate fracțiunile Ortodoxiei
de Rit Vechi de la noi, nu este un proces atât de simplu. Ar
presupune, cred, organizarea unui referendum printre cei de veche
credință, doar că un asemenea proces ține de un viitor nu foarte
apropiat. Mai stringente ar fi alte probleme, sesizabile în ultima
perioadă și care pun în pericol însăși supraviețuirea noastră ca grup
etnic: spargerea comunităților compacte de ruși staroveri și disiparea
membrilor acestora în întreaga lume, necunoașterea ori slaba
Stenka Razin
(Tablou realizat de către Vasili Surikov. 1906).
(sursa: www.wikipedia.org)

cunoaștere a limbii ruse, înstrăinarea, în special a tineretului, de
Biserică, atenuarea decalajului dintre cele două provincii, Moldova și
Dobrogea, o mai bună reprezentare a localităților din teritoriu în
Consiliu și în luarea deciziilor ce ne privesc pe toți, o repartizare
echitabilă și transparentă a fondurilor Comunității. Și multe, multe
altele.
În final, ca să ne dăm și noi cu părerea și, mai cu seamă, ca să
încheiem în nota în care am început aceste rânduri, cum rușii
staroveri nu de la Râm se trag, ci de la un anume Filipp, am propune
să ne numim ruși filipinezi. Ce ziceți?
Note:
1
Nu poate fi luată în considerare nici ipoteza că etnonimul lipovean ar proveni
de la sintagma lipovaia vera/ credință falsă, după cum ar fi văzută, cică, Ortodoxia
de Rit Vechi de către Biserica „nikoniană”. Nu am găsit niciun document care să
ateste o atare versiune; mai mult, dacă ea s-ar susține, ar fi trebuit să ne numim, cel
mai probabil, lipoveri, dacă ținem seama de principiul care a funcționat în cazul
formării termenului staroveri.
2
Sintagma nu e neapărat pleonastică; în chip paradoxal, pot exista și lipoveni
neruși, spre exemplu locuitorii din Lipova (jud. Arad) ori cei din cartierul Lipova
(Alba Iulia).
3
Ipostaza de descoperitori de pământuri și de colonizatori a ortodocșilor de rit
vechi presupune o abordare specială, de ce nu, în unul din numerele viitoare ale
publicației „Zorile”.
4
De la numele atamanului Ignat Fiodorovici Nekrasov (cca. 1660 – 1737), unul
din liderii Revoltei lui Kondrat Bulavin, cel care i-a condus pe cazacii aflați în
subordinea sa și familiile acestora în Kuban’, după înfrângerea răscoalei.
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DONAȚIE DE
MANUSCRISE SLAVONE

O

donație valoroasă de
manuscrise vechi în
slavonă bisericească și
două volume în limba germană cu
referire la notele psaltice interpretate
de rușii storoveri s-a făcut la
începutul lunii aprilie a.c. la sediul
din București al Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR).
Soții Doina-Cătălina și
Alexandru-Eduard Lindner din
Germania au oferit în dar pentru
Colțul Muzeistic al CRLR patru
manuscrise slavone: Pevcia din
secolul XIX, Oktai pevciy de la
Fântâna Albă din 1856, Pevcia
prazdnicinaia din secolele XVIIIXIX și un alt manuscris din anul
1893 - Azbuka pevcia.
De asemenea, au transmis
Comunității Centrale lucrarea în
două volume a mamei inginerului dr.
Alexandru-Eduard Lindner,
muzicologul Silvia Stela Aurelia
Sava (n. 10 iunie 1907, Ploiești — d.
5 mai 1985, Scheßlitz, Germania) specializată în muzica bisericească
veche rusă.
Lucrarea din 1984, tipărită în
limba germană la Salzburg în două
volume, intitulată „Die Gesänge des
altrussischen Okteochos samt den
Evangelien-Stichiren — Eine
Neumenhandschrift des
Altgläubigen-Klosters” (Cântările
Octoihului starover împreună cu
Stihirile evanghelice), analizează
„un manuscris pe bază de neume
(kriuki) de la mănăstirea și
Mitropolia ortodocșilor de rit vechi
de la Belaja Krinița” (Fântâna Albă;
astăzi, în Ucraina).

Primul volum al lucrării conține
atât facsimile, cât și transcrierea
întregului manuscris din notația
muzicală veche cu neume (kriuki) în
notația muzicală actuală, iar în
volumul II sunt studiate din punct de
vedere muzicologic toate cântările
religioase din Octoih.
Cu câțiva ani în urmă, după cum
ne-au povestit soții Lindner, două
exemplare din această lucrare a
muzicologului Stela Sava au fost
transmise și pot fi cercetate atât la
Biblioteca Academiei Române din
București, cât și la Mitropolia
Ortodoxă de Rit Vechi din Brăila.
Din relatările soților DoinaCătălina și Alexandru-Eduard
Lindner, am mai aflat că în anul
1964 ei s-au stabilit la Carcaliu,
județul Tulcea, unde profesoara
Doina-Cătălina Lindner a predat
timp de un an geografia și biologia,
iar tânărul inginer AlexandruEduard Lindner și-a desfășurat
activitatea la sucursala brăileană a
Agenției Naționale de Îmbunătățiri
Funciare pentru Insula Mare a
Brăilei.
Profesoara Doina-Cătălina
Lindner și-a amintit cu drag de
„elevii cuminți, deștepți și tare
simpatici, ca niște îngerași” de la
Carcaliu, dar și despre gazda lor de
acolo – Mișa (Croitorul), precum și
despre Isac – șeful stranei stângi la
biserica ortodoxă de rit vechi, de la
care a și primit în dar Pevcia
prazdnicinaia din secolele XVIIIXIX.
Svetlana MOLDOVAN
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VREMURI EXTREM
DE DIFICILE
Svetlana MOLDOVAN

C

Ivan Mironov din Lipoveni,
jud. Suceava, 60 de ani, vorbește cu o
refugiată din Ucraina în vama Siret
(foto: Spotmedia.ro)

La Centrul de Educație și
Cultură al CRL-Năvodari

La Centrul de Educație și
Cultură al CRL-Năvodari

20 martie 2022 - Deputatul Silviu Feodor alături de Simona Covaliov (directorul filialei
tulcene a Crucii Roșii) și soțul acesteia - voluntar, Tatiana Laction din Sarichioi (dreapta,
sora părintelui Ioan Maroz), tânărul Denis Eduard din Periprava (stânga), liceean la Tulcea.

u multă căldură
sufletească au fost
primiți refugiații în
rândul etnicilor ruși lipoveni din
România, îndeosebi în județele
Tulcea, Brăila, Constanța,
Suceava, Botoșani, Iași, aceștia
oferindu-le adăpost, hrană și
transport, dar și vorbe dulci de
alinare, adevărate raze de lumină
pentru cei plecați din Ucraina.
Staroverii din România s-au
implicat cu solidaritate în
primirea refugiaților, ortodocși și
ei, care respectă același calendar
pe vechi, cel iulian, la praznicele
bisericești de peste an. Milostenia
constantă, generozitatea și
bunătatea oamenilor sunt
precepte religioase, iar ortodoxia
este despre iubire, despre
întrajutorarea semenilor aflați în
nevoie.
Fie că și-au oferit sau oferă în
continuare casele, spațiile
comerciale ori pensiunile pentru
cazarea celor năpăstuiți, sau
mijloacele de transport personale,
fie că transmit donații, produse de
prim-ajutor, obiecte și hrană, ori
se implică în acțiunile de
intermediere, de asistență
umanitară, de colectare de bunuri,
de îngrijire a copiilor familiilor
de refugiați, fie că traduc în
punctele de trecere a frontierei la
Vama Siret, Vama Isaccea ori în
Gara de Nord din București, rușii
lipoveni au fost și sunt solidari cu
cei aflați în suferință.
Prin etnicii săi, Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) a desfășurat numeroase
acțiuni umanitare voluntare în
aceste momente extrem de
dificile pentru omenire. CRLR,
ca instituție, a încurajat toate
inițiativele locale de sprijinire a
celor fugiți din calea morții, s-a
implicat în efortul colectiv de
ajutorare a victimelor care și-au
părăsit caldele cămine pentru a-și
găsi un adăpost în lumea largă.
Credincioșii ortodocși de rit vechi
au dat dovadă de bunătate,
milostenie, fiecare ajutând după
posibilități aproapele aflat la grea
încercare. Sunt principii de viață,

așa au făcut mereu din moșistrămoși.
La Centrele de Educație și
Cultură ale comunităților locale
ale rușilor lipoveni au fost
organizate, la Sarichioi, Slava
Rusă, Carcaliu, Jurilovca,
Năvodari, Brăila ș.a., puncte
pentru reuniuni ale refugiaților
ajunși acolo, spații pentru
relaxare sau pentru organizare de
cursuri ori de evenimente pentru
copii și adulți, devenind centre de
educație și recreere. Se
organizează proiecții de desene
animate și, tot acolo, au fost
donate multe jucării și rechizite.
Refugiații le-au numit locuri de
alinare sufletească și spirituală.
La Sarichioi, de exemplu, au fost
realizate mărțișoare și felicitări,
au desenat sau au gătit împreună
cu localnicii. La Năvodari, au
început de la mijlocul lunii martie
cursuri pentru copiii refugiaților,
oferindu-le și noțiuni elementare
de comunicare în limba română,
necesare unei minime integrări în
societatea românească. La Brăila,
atât la sediul CRLR, cât și la
Școala Gimnazială „A.S.
Pușkin”, copiii ucraineni au fost
integrați deja în clasele unde sunt
mulți elevi ruși lipoveni care
studiază limba maternă, fiind
acum și limba de comunicare
între ei.
Umanitatea nu are granițe, iar
ce s-a întâmplat, începând cu
finalul lunii februarie și toată
luna martie, în România și-n alte
țări ale bătrânului nostru
continent, a fost un exemplu
elocvent de solidaritate
europeană. Alimentele, articolele
de îmbrăcăminte sau produsele de
igienă, obiectele de strictă
necesitate, jucăriile, fondurile
donate au unit oamenii într-o
solidaritate impresionantă. În
strângerea de ajutoare umanitare,
în găzduirea sau transportul
ucrainenilor fugiți din țara lor sau implicat și unii preoți parohi
ortodocși de rit vechi sau cadrele
didactice din Jurilovca, Sarichioi,
Brăila, Tulcea, Carcaliu,
Ghindărești ș.a. Am demonstrat
tuturor, dacă mai era
nevoie, că suntem
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ospitalieri, generoși, solidari, empatici. A fost și este
un efort colectiv.
Case ale localnicilor din Sarichioi și Jurilovca,
precum și structuri de cazare, pensiuni, toate și-au
deschis larg ușile și porțile: Casa Filip, sediile
Comunității, pensiunile Rustic, Poarta Apelor, Casa
Beluga, Lake View ș.a. Dar cel mai important, etnicii
ruși lipoveni și-au deschis larg brațele și inimile lor,
și-au unit forțele pentru binele creștinesc. Mulți nici
nu doresc să li se publice numele, pentru că binele se
face în liniște. Se implică în acțiuni civice nu pentru
popularizarea mediatică, nu pentru „recompense”, ci
pentru că sunt oameni și se comportă ca atare.
Alții poate că nu au avut spații de cazare, dar au
La Casa Filip din Sarichioi, jud. Tulcea
mers în sediile CRLR și au stat ore întregi de vorbă cu (foto: Alex Filip @ facebook)
refugiații, le-au ascultat păsurile, poveștile
impresionante despre teama pe care o trăiesc, relatate
cu ochii plini de lacrimi amare, despre necunoscutul
care-i așteaptă, despre cei lăsați în urmă, despre fuga
lor, despre năzuințe și speranța că, în curând, se va
instaura pacea și se vor întoarce acasă. În aceste
momente, ei nici măcar nu știu dacă locuințele lor vor
rezista. La noi, sunt în așteptare. N-au niciun plan, nu
cunosc limba română, le e teamă să se gândească la ce
urmează, nu știu ce viitor vor avea copiii lor. Se
confruntă cu o nouă realitate. Deocamdată, se bucură
de sprijinul, compasiunea și căldura de care au o
imensă nevoie. Drama lor n-are cum să nu emoționeze
sau să lase indiferenți ascultătorii înmărmuriți de cele
La Isaccea.
auzite. A fost un șoc pentru ei. Au fugit disperați
pentru că nu puteau trăi cu frică, fiindu-le amenințate
de sirene, explozii, bubuituri viețile și locuințele,
agoniseala de-o viață. În câteva clipe, s-a năruit totul
și au ajuns să nu mai aibă nimic și să nu mai știe
încotro să se îndrepte. Sunt oameni năpăstuiți, cu
destine frânte, cu suflete distruse de tristețe.
Familii dezrădăcinate, despărțite pentru nu se știe
cât timp, unii chiar pentru totdeauna, s-au refugiat la
noi în țară, unde caută liniște și siguranță. E multă
disperare în rândul lor, durere și frică. Iar printre
români – solidaritate, empatie, mobilizare, implicare.
Sunt mulți oameni cu suflet mare, care nu uită nici de
rugăciunea pentru aproapele!
Acum se caută soluții de incluziune a refugiaților
în societatea românească, fiind a doua fază a crizei.
Copiii sunt primiți cu dragoste și integrați, fie ca
audienți potrivit curriculumului românesc, fie ca
participanți la procesul de educație conform
curriculumului ucrainean, în colectivele școlare, unde
vor avea acces liber la educație, la servicii adaptate
nevoilor lor, la modalități diferite de predare, la
consiliere și asistență. Mulți artiști ucraineni sunt
cooptați, selectați în teatrele din România, instituții de
operă și balet. Mulți sportivi ucraineni sunt deja în
cantonament în diverse baze sportive, unde se
antrenează separat ori împreună cu sportivii români.
Cu răbdare, cu blândețe, mângâiere și compasiune,
cu zâmbete, se fac gesturi uriașe de umanitate și
dragoste, care vin din inimă, pentru că dăruirea
adevărată din inimă se face! Așa cum spunea părintele
Nicolae Steinhardt, scriitor care a trăit între anii 1912
și 1989: „Nu contează cât de mult dăruim, ci câtă
iubire punem în dăruire... Dăruind vei
La Centrul de Educație și
dobândi”.
Cultură al CRL-Carcaliu

+

13

Studentul
voluntar
Leon Cosmin
Ștefan din
Sarichioi

Denis Eduard din
Periprava, jud.
Tulcea, voluntar
traducător la Isaccea.

La Centrul de Educație și
Cultură al CRL-Sarichioi
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МАНУИЛОВКА – прошлое, настоящее, будущее…
Интервью с местным
председателем ОРЛ,
Георгием МИФТОДЕ

К

ак-то так получилось,
что долго нам не
выпадала возможность
посетить ни одно руссколипованское село в Молдове.
Давно мечтали, но не
получалось. Однако осенью
прошлого года мы решили
выбрать одно из наших сёл в
Молдове и погостить там
несколько дней. Выбор упал на
Мануиловку (уезд Сучава), так
как многое о ней слышали. Все
говорили, что там красиво, там
есть монастырь, а также там жил
и ушёл в мир иной Мельников
Фёдор Ефимович, с которым
когда-то родной дедушка был
знаком. И, вот так, в сентябре
2021 года, после очень долгого
пути с разными приключениями,
поздно вечером мы, наконец,
добрались до Мануиловки. К
счастью, сейчас современные
технологии помогают путникам,
а то без таких приспособлений,
не знаем, как бы мы нашли это
замечательное село ночью. Едем,
едем, уже батарея на телефоне
садится, и что-то он не хочет от
машины заряжаться, а на улице,
хоть глаз выколи, ничего не
видно. Сёла, редкие, безлюдные,
как привидения, в голове
возникает сомнение: а туда ли
мы едем? Вслух ничего не
говорим, чтобы не пугать друг
друга… Но, с последними
силами, телефон нас приводит к
воротам Культурнообразовательного центра
русских-липован в Мануиловке,
и ещё удаётся позвонить
председателю местной общины,
Георгию Мифтоде. Мол,
прибыли…
Мануиловка (Маноля – по
румынски) ничуть не
разочаровала утром… Вид с
террасы Общины великолепный
– мягкий осенний медовый свет
заливает холмистую даль,
окутанную лёгкой дымкой и
каким-то неземным покоем…
Дух местности явно
липованский, чувствуется во
всём и вся, хотя он немного
другой, чем в Добрудже. В

добруджских краях сразу
бросается в глаза какая-то удаль,
казацкая, во всём, в виде домов,
в поведении людей, в
расположении самих улиц, в
голубизне церковных
колоколен…
А здесь на севере всё как-то
спокойно и мягко, ласково,
размерено, как колыбельная
песня… Домики небольшие, с
виноградными «палатями», как и
в Добрудже, но окраска другая, и
сами здания носят печать былых
времён и традиций, здесь не так
сильно чувствуется влияние
западного новостроя, которым
себя обеспечили в родных сёлах
работающие в Италии и Испании
наши соотечественники.
Наверное, просто здесь
поменьше таких новых домов, и
правда, узнали мы потом, что
молодёжь дома строит в
Фэлтиченях, вот там, наверное, и
западный новострой
поместился…
Гуляем по селу, разговариваем
с бабушками, любуемся славной
церковью, заходим в женский
монастырь, мужской свирепо
охраняет пёс… Гуляем по
монастырскому лесу, много
грибов там, но мы не знатоки,
просто любуемся…
Бабушка Татьяна про
молодость вспоминает, Палаша
жалуется, что тяжело молоко
носить до приёмного пункта и
даёт нам ведро сладких, спелых
груш…
Заходим к батюшке Иоанну,
знакомимся, беседуем… С
Георгием Мифтоде идём
собирать грибы, белые на
пастбище, и сыроежки в лесу.

В ДРУГОЙ МИР

М

ы как будто попали в
другой мир, хотя все
признаки цивилизации в
Мануиловке присутствуют: вода,
канализация, интернет… Но
время течёт здесь по-иному, и
покой постепенно проникает в
наши уставшие от столичной
суеты души, и как будто мы
здесь уже сто лет живём, и
никуда уезжать отсюда не
хочется…
А Георгий Мифтоде нам
рассказывает:
«Как говорят старики,
липоване из села Мануиловка
прибыли в эти края из региона
Ветки и поселились здесь
примерно 300 лет назад. Это
был трудолюбивый народ, наши
люди всегда ценили труд. В
основном они были хлеборобами.
Но кроме того, что они
выращивали, чтобы прокормить
себя, они также выращивали
много конопли. Конопля
приносила в их семьи
достаточно существенный
дополнительный доход. Это
были, как правило, многодетные
семьи, у каждого было от
шести до 10 – 11 детей. Им,
конечно же, нужны были деньги,
на которые они покупали землю,
чтобы потом наделить каждого
из детей участком, чтобы он
мог прокормить себя в будущем.
Это была их главная мотивация,
они поэтому сеяли много
конопли, обрабатывали её – это
был очень тяжёлый труд, но
выгодный. Таким образом у них
появлялись деньги, и они имели
возможность покупать

земельные участки. Липоване из
Мануиловки покупали землю не
только здесь, в селе, но и в
окрестностях, в 10-15
километрах отсюда. В регионе
Буковина коноплю выращивали и
в Климовцах, например, но это
были тоже наши русскиелиповане, которые прибыли
сюда с севера и привезли с собой
это ремесло. И не только
ремесло, но также слова
украинские или польские, с тех
регионов, откуда они пришли, и
эти слова до сих пор в обиходе.
После Второй мировой
войны, до коллективизации, в
селе проживало примерно 1200
человек. Потом, когда
наступила коллективизация,
коммунизм, очень многие уехали
работать на стройках, и многие
остались в городах, в Бухаресте,
в других местах. Часть из них
вернулась после Революции, но
это были, в основном, пожилые
люди. Молодёжь же осталась в
городах, в других краях, куда их
занесла жизнь. Таким образом,
за последние 30 лет население
нашей Мануиловки практически
сократилось в два раза и сейчас
здесь проживает не больше 600
человек. В соседнем селе, Боура,
ещё примерно 50-60 человек
русских-липован, они тоже
относятся к нашей церкви. В
Мануиловке проживают и
примерно 30 семей румын, они
все сгруппированы в северной
части села, там небольшой
хутор, мы называем его
Виишоара. Там живут и
липоване и румыны, это своего
рода квартал Мануиловки. Там
был румынский хутор, но наши
купили там землю и построили
себе дома. Мы называли эту
часть Дубы – «у Дубах построил
дом», так поговаривали. Потому
что там был лес дубовый.
Вырубили лес и построили дома.
А у нас тут в основном буковые
леса».
МОНАСТЫРИ

К

ак известно, у русскихлипован Румынии есть
мужской и женский монастыри в
Русской Славе, в
Добрудже, и в
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Мануиловке тоже два
(существует ещё один в горах,
недалеко от города Пятра Нямц).
Георгий Мифтоде рассказал нам
историю местных православных
старообрядческих монастырей:
«У нас два монастыря.
Мужской монастырь более
старый. Я не знаю точно, в
каком году он был построен, но
где-то в районе 1860 года. В
этих местах был ещё один
монастырь, который назывался
Дальний скит, - его основали
первые старообрядцы,
поселившиеся в этих краях – он
был расположен на окраине леса,
где-то в 2 км от села. Потом
монахи ушли оттуда и
построили в селе небольшую
деревянную церковь, которая
расширилась и превратилась в
мужской скит. Несколько лет
спустя, сюда пришла и группа
монашек, и они основали
женский скит. Через некоторое
время мужской скит стал
монастырём. Это произошло,
насколько я помню, после 1848
года.
После скитаний по
нескольким местам, Фёдор
Ефимович Мельников,
знаменитый апологет
старообрядчества, которого
везде преследовали, в последние
годы своей жизни нашёл себе
здесь обитель и уединился. В
1952 году он поселился в
монастыре Святого Николая в
Мануиловке, а в 1964 году он
там же ушёл в мир иной. Его
могила находится на небольшом
погосте монастыря, её может
посетить любой и в любое
время. Действительно, Фёдор
Мельников был великим
знатоком и апологетом
старообрядчества».
В наше время, очень много
сёл стареют и постепенно
умирают. Молодёжь уезжает в
города, и по когда-то
оживлённым улицам, лишь
изредка встретишь старика или
старушку, торопившуюся в
местный супермаркет…
Георгий Мифтоде продолжил
свои воспоминания: «Я работал
механиком. Чинил автобусы,
краны, потом работал на кране,
а после Революции 1989 года я
стал заниматься своим делом,
бизнесом – у меня были
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магазины и мастерская для
изготовления брезента и
тентов. Когда я вышел на
пенсию, решил вернуться в
родное село. Сейчас я пенсионер,
и местный советник в мэрии
коммуны и также своим
домашним хозяйством
занимаюсь. Наше село
состарилось и большинство его
жителей сейчас пенсионеры,
которые вернулись со строек
домой. Они занимаются в
основном домашним хозяйством
для своих нужд. Они отдали свои
земли под аренду и несколько
мелких фермеров эту землю
обрабатывают. Скот
выращивают сейчас только
фермеры. У каждого сад, огород
для овощей, может быть
небольшой участок для кукурузы.
Остальная земля сдана в аренду.

Мануиловке празднично
сверкают купола славной
древлеправославной церкви,
расположенной прямо на главной
улице. В воскресенье, как везде,
нарядные, русские-липоване
идут в храм молиться.
Георгий Мифтоде вспомнил,
что «На месте нашей церкви,
которая сейчас выглядит так
красиво, была деревянная
церковь, тоже очень красивая.
Но в 1948 году у нас в селе был
большой пожар. Тогда сгорело
примерно 40 домов и церковь.
Так как церковь нужна была
срочно, построили небольшую
деревянную на том же месте, а
иконостас привезли из

Молодёжь, как везде, уехала,
и люди живут, в основном, за
счёт пенсии. Много молодёжи
уехало за рубеж, но очень многие
переехали и в ближайший город,
Фэлтичень, построили себе там
дома. Потому что, как я уже
говорил, наши сельчане,
трудолюбивые, выращивали
коноплю, обрабатывали и
продавали её в разных видах, а
потом покупали земельные
участки в районе Фэлтичень. А
после Революции, когда земли
вернули, молодёжь больше не
строила дома в Мануиловке, а
начала строить в городе, в
Фэлтичень, раз уже у них там
земля была. Русско-липованская
община в Фэлтичень очень
сильно развилась и выросла как
раз за счёт молодёжи из
Мануиловки».

монастыря Тиса из села
Плопана. Там коммунисты
закрыли монастырь и поэтому
оттуда привезли иконостас
сюда, чтобы срочно возобновить
церковные службы.
В 1968 году, отец Изот Якоб
начал строительство новой
церкви на основании старой,
сгоревшей. Строительство
закончилось в 1978 году, церковь
освятили, а четыре года назад
поменяли крышу, так как она
уже приходила в негодность, а
отец Иоанн Керсан решил, что
необходима новая крыша, чтобы
церковь продолжала
существовать».
Со временем, жизнь меняется,
привычки людей тоже меняются,
на смену старым традициям
приходят новые, даже у
старообрядцев, которые

НА СМЕНУ СТАРЫМ
ТРАДИЦИЯМ ПРИХОДЯТ
НОВЫЕ
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считаются большими
консерваторами. Конечно же,
хочется сохранить старое, своё,
но в постоянно и быстро
меняющимся мире, это
становится всё сложнее.
«Когда я был помоложе –
продолжил Георгий Мифтоде,
свадьбы играли 3 дня, всё было
празднично и красиво, пели
песни, катались на повозках по
селу, молодёжь собиралась и
веселилась. А сейчас, свадьбы и у
нас современные, в ресторанах,
уже ничего нет, как было 40-50
лет назад. Правда, у нас есть
фольклорный ансамбль «Берёза»,
и они стараются собирать,
сохранять и передавать дальше
наши традиционные старинные
песни. Наши песни, местные, не
заимствованные откуда-то, то
есть, эти песни наши предки
привезли с собой, когда приехали
в эти края. Молодёжь, уехавши,
старинные традиции уже
просто не может сохранять.
Традиционная одежда тоже
утрачена, только в церковь ещё
люди ходят в своих
традиционных костюмах из
сундука с приданным. А также
хоронят и венчают в
традиционной одежде, в
остальном всё модернизируется,
как везде. В Мануиловке ещё
говорят по-русски, но уже всё
меньше и меньше. Когда были
маленькими, мои дети очень
хорошо говорили по-русски. А
сейчас понимают, но с трудом
говорят. Живут они в городе,
дочь поменьше в Бухаресте
живёт, а старшая в
Фэлтиченях. А внуки уже совсем
по-русски не говорят. Они
учатся в румынской школе, их
только интернет интересует и
негде им по-русски учиться, так
как дома по-русски не говорят.
Родной язык преподаётся в
Мануиловке в школе, но у детей
нет к нему особого интереса. Я
думаю, что это объясняется
тем, что дома уже по-русски не
говорят, и детей поэтому не
тянет к его изучению и
использованию. И, к сожалению,
таким образом, язык
утрачивается. Детям ещё не
особо интересно изучать родной
русский язык, потому что у нас
нет квалифицированного
учителя русского языка.
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У нас всё время учителями
русского языка были
непрофессионалы, чтобы хоть
кто-то преподавал, но это было
совсем неэффективно, детям не
нравится поэтому изучать
родной язык. Каждый год
приходит новый учитель. Чтобы
детям нравилось изучать чтото, их нужно привлекать, их
необходимо заинтересовать.
Когда приходят разные учителя
с разными методами
преподавания, они сбивают с
толку детей, и ничего не
получается. Все дети русскиелиповане, которые живут здесь
в селе записаны на уроки родного
русского языка, но они не особо
эти уроки посещают. Нам
нужен, конечно,
квалифицированный учитель, но
к нам трудно добираться, он
должен откуда-то приезжать,
и желающих не особо находится.
А в нашей общине нет своих
учителей в этой области, так
что очень сложно решать
данный вопрос».
КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В

Мануиловке красивый
Культурнообразовательный центр русскихлипован, современный, как все
новые здания Общины. И сразу
же чувствуется присутствие
хозяина: всё чисто, убрано, газон
подстрижен, в небольшом пруду
плавают рыбки.
«Здание нашего Дома
культуры – рассказал нам
Георгий Мифтоде - было
построено в Мануиловке по моей
инициативе и при поддержке и
помощи бывшего нашего
депутата Мирона Демьяновича

ÇÎÐÈ

Игната, который сильно меня
поддержал. Дом культуры нам
был нужен, чтобы
способствовать сохранению
хоть в какой-то степени наших
традиций и обрядов.
Строительство здания началось
в 2013 году, а в 2014 г. было
завершено. Дом был официально
открыт и освящён. Это
красивое здание строили
местные жители – я настаивал
на этом, чтобы наши люди
таким образом заработали, и
чтобы чувствовали, что это их
Дом культуры. С тех пор, в
рамках нашего Дома действуют
два фольклорных ансамбля –
женский, который называется
«Берёза», я уже говорил о нём,
который исполняет старинные
русско-липованские песни, и у нас
есть ещё и танцевальный
ансамбль, молодёжный. Они
здесь встречаются и проводят
репетиции. Дом культуры мы
построили и для того, чтобы
здесь проводились разного рода
мероприятия: встречи
молодёжи, дни рождения. А
после венчания в церкви, здесь
накрывают столы и отмечают
важное событие в жизни

новобрачных. Играют даже
небольшие свадьбы, для тех, кто
хочет отыграть традиционную
русско-липованскую свадьбу –
были у нас и такие случаи,
немногие, но были. То есть, это
здание было построено с целью,
чтобы оно стало местом для
встреч в нашей общине, как бы
центром притяжения».
НЕБОЛЬШОЙ МУЗЕЙ
КОНОПЛИ

А

ещё в Культурнообразовательном центре
в Мануиловке есть небольшой,
но очень интересный музей. Все
экспонаты тщательно
подобраны, очень живописно
выставлены, с объяснениями на
румынском и русском языках,
ничуть не хуже, чем в любом
музее национального уровня.
Его организовал тот же
энтузиаст Георгий Мифтоде,
который с гордостью показал
нам музей и говорил о всех
экспонатах:
«Так как традиции и обычаи
утрачиваются постепенно,
забываются, я подумал, что
было бы неплохо оставить чтото для будущих поколений,
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чтобы они видели и поняли, как
трудились, как работали в поте
лица их предки, чтобы создать
для них будущее. И я подумал
устроить музей конопли, так
как здесь, как уже было сказано,
люди занимались интенсивно
выращиванием и обработкой
конопли. Мне удалось найти всю
гамму оборудования и орудья,
каким пользовались наши
русские-липоване в своей работе
с коноплёй. Эти инструменты
выставлены в нашем небольшом
музее, и действительно, на
молодёжь, которая заходит в
наш музей эта небольшая
выставка оказывает довольно
сильное впечатление, и они
понимают, что их предки и
вправду трудились в поте лица,
чтобы выжить, чего-то
добиться, одновременно
сохраняя традиции, обычаи и
религию на протяжении сотен
лет, на что вряд ли сейчас
нашей молодёжи хватит силы
воли.
Я думаю, что в течение
следующих 10-20 лет ситуация в
нашем селе сохраниться
примерно на таком же уровне,
как сейчас, но дальше я уже не
знаю, не могу гадать. Потому
что село уменьшается,
остаются всё меньше и меньше
жителей. Старики, носители
родного русского языка,
постепенно уходят в мир иной, а
молодёжь, учитывая все эти
современные технологии, я не
знаю, по какому пути она
пойдёт, и сможет ли сохранить
и дальше наши вековые
традиции и обряды».
Корреспонденты:
Александра ФЕНОГЕН и
Андрей ЕЛМЕНОВ
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O PARĂ, O SCARĂ, DOUĂ BEȚE ȘI UN BALON... (GROAZA)
Iuri DOMBROVSKI

Î

ntr-o seară de iunie, de-a
dreptul sufocantă, stătea
prăbușit pe divan și, fie că
dormea, fie că, pur și simplu, se afla
într-o stare de toropeală tulbure și în
delir, i se părea că i se vorbește din
nou la telefon. Discuția era vulgară,
era șantajat; era amenințat: i se
promitea că-i vor fi zdrobite oasele
sau chiar mai rău – că va fi pândit
undeva, la intrare, și i se va sparge
capul cu un ciocan. Așa ceva se
întâmplase într-adevăr, numai că
ucigașul mânuise nu un ciocan, ci o
sticlă grea. Îl pocnise din spate peste
ceafă. Omul a zăcut o săptămână la
spital, fără să-și vină în simțiri, și
murise. Iar el nu împlinise nici
treizeci de ani și abia-abia își scosese
primul volum de versuri.
Aceste gânduri îl treziră și auzi că
sună cu adevărat telefonul.
Se apropie de aparat și se uită pe
fereastră. Se întunecase deja, probabil
că era ora opt. „Iarăși vor veni
noaptea” – îi trecu prin gând și ridică
receptorul.
— Da, rosti el.
Îi răspunse un glăscior tânăr,
sonor, cu o ușoară nuanță de
impertinență:
— Dar cine vorbește?
„Ăsta-i altul”, înțelese el. „S-o fi
adunat acolo o întreagă duzină ori
ce?” – și întrebă:
— Pe cine căutați?
— Nu, cine vorbește cu mine?
— Dar de cine aveți nevoie?
— Poate n-am nimerit unde
trebuie. Cine...
— Ai nimerit, ai nimerit exact
unde trebuie. Astăzi m-au sunat deja
patru de-ai voștri. Așa că, hai, zi-i.
— Ah, tu ești, javră nerușinată,
scriitor de trei parale. Ține minte,
deci: te prevenim pentru ultima oară –
dacă tu, ticălosule, nu încetezi cu
infama ta...
— Stai, așteaptă. Să iau un scaun.
Ascultă, acolo la voi vi se dau
asemenea fițuici sau ce? Ce tot
repetați unul și același lucru? Nu văd
la voi niciun pic de creație liberă,
nicio fantezie. Măcar un cuvânt
propriu, totul e ca la unchiul.
— Ca la care unchi, mă rog?
— Ca la unchiul Zui. Nu, serios,
ce, voi n-aveți cap pe umeri? Doar
„javră nerușinată”, doar „îți spargem
capul”, numai „activitate infamă”. De
altfel, un ghiuj de-al vostru pronunță
„activitate”. Activiștilor! Transmite-i
salutări!
— Bine, n-ai de ce să-mi arunci
mie praf în ochi. Am ochi buni.
— Oh, ce bine-ar fi să te
pocnească cineva peste ei!
— Ah, așa! – receptorul parcă a
rămas o secundă înmărmurit. – Păi, eu
te voi mânca de viu.

— Ești departe de mine?
— Oriunde aș fi, te-ajungem noi.
Așa că te prevenim – și pentru ultima
oară.
— Stai! Sună cineva la ușă. Nu
pune receptorul în furcă.
Se apropie de ușă, privi prin vizor
și văzu că era aceea pe care o
așteptase trei zile la rând și de care
avusese atâta nevoie în acea
dimineață. Ea trebuia să joace în
filmul lui și era cunoscută și iubită de
întreaga țară. Imaginile ei, tinere,
minunate, zâmbitoare stăteau atârnate
în fiecare foaier de cinematograf,
fotografiile ei împodobeau chioșcurile
de ziare. Era întotdeauna recunoscută
când apărea cu el pe stradă. O
așteptase tare, tare mult în aceste trei
zile blestemate, însă acum nu-i mai
era, pur și simplu, de nicio trebuință.
„Iată ce mi-a mai căzut pe cap”,
gândi el, „oare de ce mi se-ntâmplă
toate astea deodată?”.
Deschise ușa, ea nu intră, ci se
avântă înăuntru și, pe dată, se repezi
spre el. Și nu spre el, ci la el. Avea așa
o figură și răsufla așa de greu, se
sufoca, încât nu putu să scoată o vorbă
câteva secunde.
— Ei, ce-i cu tine? – întrebă el
destul de nepoliticos.
— Hai, liniștește-te! Ai o figură, ai
așa o figură! – Și o scutură puțin de
umeri. – Hai!
Ea își linse buzele uscate.
— Ah, ce fericită sunt că vă văd
sănătos. Telefonul dv. sună tot timpul
ocupat.
— Ei, da, am dormit și am scos
receptorul din furcă. Mă sună tot felul
de derbedei.
— Da, și pe fratele meu l-au sunat,
au cerut să vorbească cu dv., au
amenințat că vă pândesc la intrare, eu
abia m-am întors de la filmări și el
mi-a spus toate acestea. Imediat am și
alergat încoace. Vedeți, nici nu m-am
schimbat.
Într-adevăr, avea pe ea costumul
de lucru, pantaloni, o bluziță, ochelari
mari de soare.
— Ei, atunci ia loc și trage-ți
sufletul. Acum termin convorbirea.
Auzi, omule? – întrebă el receptorul. –
Grozav, deci, ești departe de mine?
— Da ce te interesează? – În voce
începu brusc să răzbată o nervozitate
adevărată. Din spatele lui parcă se
auzeau și alte glasuri. – Vrei să mă
urmărești, canalie?
— Nu, vreau să-ți fac o propunere
constructivă. Tu ai trecut de atâtea ori
pe lângă locuința mea și cunoști toate
împrejurimile. Păi, cum altfel? Din
moment ce mă pregătiți să mă ucideți,
înseamnă că știți toate împrejurimile.
Așadar, vizavi de mine este un teren
viran. Mai înainte, acolo se afla o
dărăpănătură, însă acum au curățat
terenul. Acum, în acel lor, bețivii își
dau pe gât votca până la unsprezece

noaptea, știi?
— Ei, dar ce tot îndrugi, boule?
— Iată, așadar, propunerea. În
acest moment, nu-i nimeni pe maidan.
Bețivii stau pe la casele lor. Eu ies
peste vreo cincisprezece minute și te
aștept. Fie cu ciocanul, fie cu sticla,
fie singur, fie și cu șleahta – o să vă
aștept acolo. Ne-am înțeles?..
— Daʼ ce crezi, javră... păi, eu te...
— Stai, nu-njura! M-am săturat de
toate astea, cap sec! – O împinse ușor
pe actriță, care se repezise la el și-i
strângea mâna.
— Pentru Dumnezeu, zise ea, doar
ăștia...
El o îndepărtă.
– Așadar, vino. Să stăm de vorbă.
Dar ai în vedere, pregătește-te. Dacă
dai greș, te ia salvarea, îți garantez
acest lucru. Eu pot s-o fac. Tu doar știi
unde-am fost, ce-am văzut și ce cucoș
fript m-a ciupit de fund.
Nu mă amenința, javră, te pândim
noi și pe maidan. Așteaptă numai!
— Dar de ce să mă pândiți. Vin eu
singur. M-am săturat de voi până-n
gât, buhailor, flecarilor, parșivilor.
— Pe unul de-alde voi, așa de bun
mâzgălitor, l-am împușcat deja. Din
mașină...
— Păi, vezi, mincinosule, cum
sunteți tratați acolo? Nici măcar nu ți
s-a spus cine, pentru ce și cum a fost
ucis. Acela n-a fost nici mâzgălitor,
nici doctor, ci artist. Și l-a împușcat
întâmplător un gunoi, un încasator.
S-a speriat de moarte și a tras din
mașină. Iar la una din intrări, a fost
ucis un poet.
— Ei vezi...
— Și nu voi l-ați ucis, ci careva
mai serios decât voi. Iar voi doar
lătrați ca niște javre, de la telefoanele
automate, cu două copeici. Sunteți
niște prostănaci și atâta tot. Când vreți
să ucideți, nu dați telefoane. Așadar,
peste cincisprezece minute fix să fii
acolo. Ai înțeles?
— Aduni membrii echipei
cetățenești?
— Nu te scăpa în pantaloni înainte
de vreme. Vin singur. Acolo se vede
de departe. Gata. Pun receptorul în
furcă.
Actrița stătea pe pat și-l privea.
Fața îi era nu de culoarea cretei, ci a
cocainei – așa niște luciri cristaline,
cadaverice avea.
— Ce înseamnă asta? – întrebă ea
încet.
— Cum ce? O convorbire foarte
constructivă.
— Și vă duceți?
— Evident...
S-a apropiat de masă, a deschis
sertarul, a bâjbâit printre hârtii și a
scos un cuțit finlandez. Cu vreun an în
urmă, sărise asupra lui pe scară, cu un
cuțit, un negru. Era la etajul nouă, pe
la unsprezece noaptea, și becurile
fuseseră deșurubate. El îi scrântise
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negrului mâna și cuțitul căzuse. La
despărțire, îi mai arsese două palme
peste mutra albicios-vânătă-roșie și-i
spuse pașnic: „Pleacă, tâmpitule!”.
Cum-necum, dar de bătut acolo a fost
învățat să se bată cu temeinicie.
Cuțitul confecționat artizanal era
frumos, cu incrustații, ținea tare mult
la acest obiect. Îl strânse în pumn, îl
agită și-și admiră mâna războinică.
Într-adevăr, mâna lui arăta grozav.
Cuțitul era strălucitor, de culoare
roșu-sângerie.
— Uite-așa, doamnă, rosti el.
Actrița stătea și-l privea cu ochi
aproape înnebuniți:
— Dar eu nu vă las să mergeți
nicăieri. Asta înseamnă sinucidere. În
prezența mea... Ei bine, nu, nu!.. –
strigă ea.
El se încruntă și aruncă cuțitul pe
masă.
— E chiar ca în scenariul meu
idiot! Ascultă aici, prostuțo, zise el
blând. – Ei nu-mi vor face nici pe
dracu. Jur pe cinstea mea! Jur pe
cinstea mea și pe a ta! Ăștia-s niște
palavragii, niște huligani, bețivi, niște
ticăloși de duzină. În Nord, cei ca ei
ne furau rațiile de pâine, iar noi îi
înecam în privată. Nu ca să-i omorâm,
ci așa, ca să se sature. Și de învățat,
astăzi o să-i învăț minte.
— Păi, vor veni acolo vreo zece.
N-o să vă lase să faceți nicio mișcare.
Acolo sunt niște tufișuri atât de mari.
— Da, dar nici eu nu-s orb. O să-i
văd. Iar cu genul ăsta de oameni
procedezi așa: îi dai unuia peste fălci,
pe altul îl dobori, iar ceilalți o iau la
fugă. Ia te uită ce frică au băgat în
tine. Cum să nu-i învăț minte după așa
ceva pe dobitoci?
Vorbea degajat, cu încredere,
convingător și ea se liniști treptat. El
putea întotdeauna s-o facă să creadă
orice i-ar spune. Iată și acum, s-a uitat
la el care era calm, tacticos, sigur pe
sine – în viața particulară nu era la fel
– și aproape că a crezut că nu se va
întâmpla nimic îngrozitor. Pur și
simplu vor vorbi ca între doi bărbați și
atâta tot. El, la rându-i, înțelesese că
ea și-a revenit și o bătu pe umăr.
— Hai-hai. Fii fetiță cuminte. Stai
și așteaptă-mă... Apoi, o să mă
conduci la gară. Mă duc la vilă. Așa,
stârcesc aici de trei zile,
beau cu toate adunăturile, iar

F

18
treaba stă-n loc. Ia trusa de farduri,
pudrează-te, șterge-ți ochii, acum ți-s
mai roșii decât ai bibanului de mare, ți
s-a întins și rimelul. Uită-te în
oglindă. E frumoasă Mașa, ce zici?
— Fără asta nu se poate? – întrebă
ea, scoțându-și trusa.
— Nu, nicidecum. Înțelegi,
nicicum! Se obrăznicesc. Iar dacă cred
că m-au intimidat, pot de-adevăratelea
să mă pocnească cu ceva de după colț
sau să mă pândească la intrare, ca pe
acel nefericit. Pe când aici, e la loc
deschis!
— Ah! – Și ea sări din nou în sus.
— Stai jos! Acuși mă-ntorc. Poți
să privești din bucătărie, de-acolo se
vede tot.
— Atunci vin și eu cu dv...
— M-ai îndatorat. Dar ce, ne
pregătim să le dăm un spectacol? De
Iulian Semionov, în patru serii? Stai și
gata vorba.
Și el o luă iar de umeri și o
împinse spre divan.
Totuși, după convorbirea
telefonică nu trecură nici cinci minute.
Până la maidan erau doar doi pași – de
traversat strada. Așa că ce trebuia să
facă, să stea în văzul lor?
Se reașeză la masă, proptindu-se în
ea, și căzu pe gânduri. Sună telefonul.
Luă receptorul cam fără chef, ascultă,
se învioră și rosti:
— Da, bună seara. Da, v-am
recunoscut, evident. – Mai ascultă
puțin și răspunse: – Voi fi acolo toată
ziua. Vă rog. Nu, nu-i devreme. Eu
mă scol la șase. Aștept, deci. – Puse
telefonul în furcă și zâmbi: –
Întâlnirea asta de pe maidan e un
fleac! Uite, mâine dimineață îmi cade
pe cap redactorul...
Ea înțelese imediat despre cine
vorbește, îl și compătimi:
— Chiar așa de antipatic vă este?
El se încruntă.
— Ba nu, nu că mi-e antipatic, dar
pur și simplu...
Ea se ridică de pe divan, se
apropie de oglindă, apoi luă un scaun
și se așeză la masă alături de el.
— ...Dar, pur și simplu, nu vă
place. – Și începu deodată să deseneze
stăruitor cu degetul pe hârtia verde
ceva alungit, ceva rotund, ceva
răsucit, cu multe intrânduri și
ieșinduri, când într-o parte, când în
alta, când mai înăuntru, când mai în
afară.
— Ce-i ăsta, un șarpe?
— Aproape. E un florar. Un
instrument pentru desenarea liniilor
curbe. Acesta e el. Iar dv., iată! – Și
ea, repede – un-doi-trei –, făcu un
oval, pe oval două liniuțe în jos, două
liniuțe în sus, iar deasupra acestora un
rotund, și pe rotund multe-multe
liniuțe – mărunte, ieșind și în sus, și
pe părți, și în jos – un cap, niște plete,
mâini și picioare.
El izbucni în râs.
— Și pe mine în copilărie m-au
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învățat așa. O pară, o scară, două bețe
și-un balon – iată a ieșit un om...
— Da, iată, a ieșit omulețul, zâmbi
ea cu fața foarte aproape de a lui.
— Hm! Deci, așa arăt eu – o
mânuță, un picioruș, niște plete – știi,
nu e prea măgulitor.
Sigur, nu prea, dar șablonul e сu
mult mai rău.
— Mai rău? Un obiect atât de
elegant?
— Îl urăsc. E viclean, se
insinuează peste tot, înșfacă tot, se
târăște spre orice și oricine. Nu are
nimic drept, e făcut doar din curburi,
îndoituri, coturi.
— Și cunoști mulți dintr-ăștia?
— Păi, la noi toți sunt așa. – Eu
sunt prima care-s așa.
— Bravo! Și eu, deci, sunt așa... El
împunse locul unde se afla desenul
imperceptibil.
— Da, tu ești așa. – Pentru prima
dată îi spuse „tu”.
El se gândi puțin și se ridică.
— Ei, se pare că e timpul. Mă duc.
Stai cuminte. Vin repede.
Dar a întârziat tare de tot. Ea stătea
deja liniștită, pentru că nu văzuse pe
nimeni apropiindu-se de el ori
pândind maidanul. El n-a făcut decât
să stea degeaba o jumătate de oră pe o
ladă goală de portocale din Maroc.
— Javre infame, palavragii, rosti
el mânios. – Să vă mai băgați nasul în
treburile mele! – Și trânti de masă
paharul șlefuit în fațete – salvarea
bețivilor. Avea un dulap plin de
asemenea pahare – cineva îi spusese
că aduc noroc în casă. – Uite o
coroniță din flori de păpădie, am
împletit-o cât am stat acolo. Vezi, e ca
un soare. Miroase. Dar bondari, să fi
văzut câți bondari zumzăiau. Ești cu
mașina? Nu-ți tremură mâinile?
Arată-mi. Perfect. Poți să mă duci și
pe mine la gară?
— Azi pot să te duc și până la
dacea1.
— Nu, tocmai astăzi nu trebuie să
mă duci până la dacea. E sărbătoare

doar. Acum sunt peste tot posturi ale
celor de la circulație. Mai degrabă
ajung cu trenul.
— Dar poate că rămâneți? Plecați
mâine.
— Nu. Soția nu mai știe nimic de
mine. Pisicile miaună. Ele mă iubesc.
Să plecăm!
Până la ultimul tren care pleca spre
dacea mai rămăsese o întreagă
jumătate de oră și nu era nici
aglomerație. Se întunecase de tot.
Ardeau felinarele. Aerul era nemișcat,
lânced cumva, după o zi caniculară
sufocantă.
Plopii prăfuiți se topeau în lumina
viorie a becurilor. Se apropie un
bărbat și se așeză alături.
— Nu știți cât e ora? – îl întrebă el
pe vecin.
— Păi, peste cinci minute va trage
trenul la peron, îi răspunse acesta. –
Dar ce, nu mă mai recunoașteți,
dragul meu? – Și vecinul îi spuse
prenumele și patronimicul.
— Doamne-Dumnezeule! –
exclamă el. – Ce vânt vă aduce pe
aici? Ce, locuiți în această parte?
— A, nu, nu locuiesc, mă aflu în
vizită la un prieten. Îl știți și dv. – Și
rosti numele de familie al unui
foiletonist destul de cunoscut. – L-am
instalat la o dacea și uneori, în zile de
sărbătoare, merg și înnoptez la dânsul.
Iar dimineața ne plimbăm, ne
scăldăm, bem o votcă. E grozav.
— Ba bine că nu! – răspunse el
zâmbitor, privindu-și vecinul.
Acesta era un fost colaborator la
un ziar raional, în prezent, președinte
al unei organizații raionale a
bibliofililor. Cu vreo doi ani în urmă,
îi telefonase pentru a-l invita să se
producă la o serată literară. Să
vorbească pur și simplu sau să
citească un fragment. Serata avu mare
succes. L-au aplaudat îndelung, au
tăiat și i-au oferit un buchet de
garoafe nemaipomenite, l-au condus
1

Casă sau vilă în afara orașului.
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în grup și l-au rugat insistent să mai
vină. De atunci s-a și înfiripat între el
și bibliofil nu chiar o prietenie, ci o
cunoștință mai strânsă. Bibliofilul
avea o înfățișare tare plăcută – era un
tip voinic, cu fața rotundă, cu ochi
căprui și nasul nostim, în vânt. Nici
mai mult, nici mai puțin, ziceai că-i
tractorist ori brigadier. Bibliofilul îl
invita des, ba colo, ba dincolo – când
să citească o nuvelă, când să țină o
prelegere despre un jubileu sau doar
să vorbească despre scriitori și
activitatea literară. Era un om foarte
simplu, amabil și plătea întotdeauna
bine, ceea ce scriitorul aprecia în
egală măsură. De bani acesta avea
nevoie în mod constant. I se publica
puțin și nu-i erau reeditate niciodată
lucrările. Iar cu un an în urmă,
încheiase un amplu roman, iar acesta
a început să circule din mână în mână.
De atunci au și început să curgă pe
capul lui toate necazurile, de la
apelurile telefonice până la refuzurile
redacționale. Însă prevăzuse așa ceva
și nu se mai amăra din cale-afară.
— Unde coborâți acum? – îl
întrebă el pe bibliofil.
Acesta numi stația – nu atât de
apropiată, dar nici grozav de
îndepărtată, la aproximativ jumătate
de oră de locul unde-și avea scriitorul
dacea.
— Avem deci timp să stăm de
vorbă. Știți, vă simțeam deja lipsa.
Trenul trase la peron. Vagoanele
erau aproape goale. Becurile ardeau
slab.
— Și cum stați cu romanul, nu se
întrezărește nimic?
— Da de unde. Am un adevărat
sezon mort, dragă!
— Se spune că ați scris la el
unsprezece ani?
— Chiar mai mult.
— Da! – oftă din nou bibliofilul și
clătină din cap. – Și acum, am auzit că
ați început să aveți niște neplăceri? Vă
amenință huliganii?...
— Exact – huligani. Dar nu, nu-i
nimic serios. Așa, o bagatelă
obișnuită.
— Nu vă speriați. La caz de ceva,
nu vă lăsăm fără ajutor. Iată! – Și
acesta își etală pumnul nu prea mare,
însă puternic.
— Nici nu mă sperii, surâse
scriitorul, totuși vă mulțumesc.
— Ascultați! – îl prinse brusc de
mână bibliofilul. – Nu coborâți
împreună cu mine? Mai avem acolo o
jumaʼ de educativă, ai?
— E tentant, zâmbi scriitorul. –
Sunteți un șarpe! Șarpele verde din
Rai!
— Haideți, zău! Iar mâine de
dimineață plecăm la dv. De ce să
orbecăiți prin bezna asta? Soția,
probabil, doarme dusă de mult. Iar
aici v-aș face cunoștință cu un
pasionat cititor de-al dv. Și
el locuiește în apropiere. E
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un băiat tânăr. Scrie un roman istoric.
Tare s-ar mai bucura! Coborâm, nu?
— E foarte, foarte tentant. Ziceați,
jumaʼ de litru? Dar ce fel de roman
este acela al tânărului?
— Păi, înțelegeți, nu l-am citit.
Însă știu că e istoric.
— E din istoria noastră sau
străină?
— Străină.
— Din ce țară?
— Danemarca.
— Oho! Cunoaște atât de bine
istoria Danemarcei? E o raritate. Cum
îl cheamă?
– Cum îl cheamă?! Drace! Am
uitat. Îi spun mai mult pe numele mic
– Sașa. Sașa, îi știam și numele de
familie, firește. Naiba știe ce se
întâmplă cu memoria mea.
„Într-adevăr, naiba știe ce se
întâmplă în lume”, gândi scriitorul,
„parcă își ies toți din minți. Toți și-au
pierdut memoria”.
— Deci, poate vă decideți,
coborâm? – zise iar bibliofilul. – Zece
minute de mers din stație. Am petrece
așa de bine.
— Mă-nțelegeți, mi-e frică să numi fugă soția. La ce naiba să-i
trebuiască un asemenea soț. Bea,
colindă dracu știe pe unde și cu cine.
Căci, altfel, cu multă plăcere...
— E o femeie minunată, spuse
bibliofilul cu sentiment, numai pe
mine nu mă prea agreează.
— De unde-ați mai scos-o? – se
miră nespus scriitorul și se gândi că
soția lui îl văzuse pe bibliofil o
singură dată doar, însă, într-adevăr,
imediat îl și antipatizase. Ori, mai
curând, ceva o puse în gardă la el.
— Ea a crezut, nu știu de ce, că
eu... – Și bibliofilul ciocăni cu degetul
în banchetă2.
Scriitorul nu zise nimic, pentru că
și acest lucru era adevărat. Vorbiseră
între ei, de unde a apărut, cică, unul
așa de amabil și tocmai în aceste
vremuri tulburi, dar ea își împărtășise
îndoielile unei singure cunoștințe.
Numele acestui bărbat fusese pomenit
și de bibliofil și de femeia pe care el o
adusese atunci cu sine. S-a dovedit, în
felul acesta, că aveau cunoștințe
comune. Tocmai bărbatului acestuia –
cunoștința comună – îi telefonase
soția, dar nu aflase concret nimic de la
el. „Nu, acea femeie este foarte de
treabă, – spuse cunoștința comună. –
Numai că nu se comportă prea
prudent. Are relații nedorite. Citește
tot felul de literatură și o dă mai
departe. Are limba cam lungă. Poate
că îi stau în caracter și lucruri mai
serioase, așa că e posibil ca el s-o țină
sub supraveghere. Deși, totuși, nu
prea cred, altfel aș ști și eu”.
2

Turnătorii erau supranumiți
„ciocănitori”.
*
Saxo Grammaticus (cca. 1150-1120)
– autorul renumitei lucrări în 16 volume
Gesta Danorum.
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Aceasta a fost toată discuția. Cum
de aflase de ea bibliofilul? Cunoștinței
comune nu putea, în niciun caz, să-i
scape, și brusc îi scăpără prin minte!
Doar convorbirea se purtase la
telefon. Înseamnă că...
Trenul începuse să piardă din
viteză. Licăriră clădirile și foișoarele
care precedau stația.
— Ei, eu am ajuns! – zise
bibliofilul și se ridică. – Deci,
coborâm?
— Nu, merg la nevastă! – i-o tăie
hotărât scriitorul. – Parcă m-au luat
niște frisoane.
— Atunci, la bună-vedere! – își
desfăcu bibliofilul mâinile.
— Toate cele bune, dădu din cap
scriitorul și se gândi: „Nu, în mod
sigur, sunt bolnav, îmi trec prin țeastă
tot felul de prostii. Trebuie să mă duc
la psihiatru!”.
Îl urmări mașinal cu ochii pe
bibliofil. Acesta pășea pe peron și,
deodată, se opri și făcu semn cu mâna
cuiva care nu se afla în câmpul său
vizual. Scriitorul observă că aceasta

litru?
— Da, poate chiar mai mult. Acolo
s-a făcut samagon pentru o nuntă.
„Eh, am să cobor, se decise brusc
scriitorul, numai așa mă pot lecui,
altfel te țicnești de-a binelea. Și de ce
m-aș teme? Romanul e scris, iar peste
o săptămână am șaizeci și opt!
Ajunge! Iar omul e de treabă. Eu sunt
un dobitoc și inventez naiba știe ce.
Mă sperii pe mine însumi”.
— Bine, zise el. – Coborâm.
— Oh, e grozav, se bucură
bibliofilul, frecându-și chiar și
palmele.
Scriitorul își băgă mașinal mâna în
buzunar. Dar cuțitul nu mai era acolo.
„Ei, naiba să-l ia, gândi el, nu te
vindeci de frică tot cu frica, te vindeci
prin curaj...”

nu era deloc stația despre care-i
vorbise bibliofilul, până la aceea mai
era încă de mers. „Naiba să mai
înțeleagă!” Și nu reuși să-și ducă
gândul la capăt, că bibliofilul pătrunse
aproape în fugă în compartiment și se
trânti pe locul său.
— Am încurcat! – zise el. – Ce cap
am! Apropo, mi-am amintit numele
scriitorului aceluia. Virmașev. Iar
cartea este din vremurile lui Hamlet,
secolul al XVII-lea.
— Adică Shakespeare a scris
Hamlet în secolul al șaptesprezecelea,
iar acesta a trăit cu mult mai înainte,
în secolul unsprezece! Cel puțin așa
ne comunică Saxo Grammaticus*. Alte
izvoare nu există, așa încât se prea
poate să nu fi existat niciun Hamlet!
Pe toate le știți, rosti mișcat
bibliofilul, și-și scoase carnețelul.
— Deci, Varmașev? – întrebă
scriitorul, modificând intenționat o
literă. Bibliofilul dădu din cap
aprobator. – Spuneți că are o jumaʼ de

singuratic. Undeva pe-aproape se
găsea probabil un eleșteu, pentru că
mirosea a nămol și a apă stătută, iar
broaștele cântau pur și simplu în cor.
Bălți mari, liniștite și calde se
întindeau pe asfalt și prin hârtoape.
Brotăcei minusculi țopăiau în jur.
Scriitorul se aplecă și-și trecu mâna
mângâietor peste iarba crescută.
— A plouat un pic pe-aici, zise el,
inspirând în adâncul pieptului mirosul
de rășină.
Bibliofilul îl luă tandru pe scriitor
la braț și acesta îi simți buzunarul cu
șoldul. Adică, acel ceva plat, neted și
masiv, aflat în buzunarul acestuia.
„Un browning mic, probabil belgian”,
pricepu scriitorul și întrebă:
— Ce aveți acolo?
— Un browning, zâmbi bibliofilul.
– Priviți? – Apucă fulgerător
browningul și-l îndreptă spre scriitor.
– Ei, zise el și, punându-și revolverul
la tâmplă, țăcăni. Apăru o flacără
înaltă, albastră, transparentă.

Au coborât după două stații. Era o
haltă mică, cu pădure de jur împrejur,
mai curând o simplă rampă decât o
haltă. Se întunecase de-a binelea. Era
un semiîntuneric răcoros, abia-abia
luminat de un felinar galben

19
Ambii izbucniră în râs.
— L-am luat de al un bețiv cu
cinci ruble, zise bibliofilul și-și
ascunse bricheta. – Lucru nemțesc.
Oțel brunat. La caz de nevoie, poți
speria pe cineva. De felul celora care
vă telefonează.
— Să-i ia naiba! Ajungem curând?
Au pătruns în pădure și, pe dată,
pe scriitor îl copleși mirosul de rășină
și de cetină. Bibliofilul îl ținea pe
scriitor în continuare de braț, lipindu-l
ușor de el și acesta îi simțea mușchii
viguroși, neclintiți, parcă turnați.
— Aproape am ajuns. Dar ce, ați
obosit prea tare?
— Am obosit, oftă scriitorul. – Am
obosit îngrozitor, dragă prietene.
Ultima perioadă a fost atât de grea.
— Ați scris unsprezece ani... Ei,
nu-i nimic, acum o să vă odihniți după
toate activitățile dv., surâse parcă la
un gând al său bibliofilul.
„Sunt prins ca într-un clește, îi
trecu brusc și dureros prin minte
scriitorului. – Parcă are niște pistoane,
nu mușchi. Precum cele care pun
locomotiva în mișcare. Nu ai scăpare
din așa ceva. O pădure, iar în pădure e
căsuța pe picioare de găină...”
Bibliofilul aprinse pe neașteptate o
lanternă de buzunar. De ce n-o fi scos-o
mai devreme? Se lumină o ușă. Era,
probabil, căsuța pădurarului. Izolată,
în ea putea locui doar un om ori foarte
curajos, ori bine înarmat. Bibliofilul
atinse ușa și aceasta se deschise de
parcă ar fi fost automată. Intrară și ușa
își clănțăni oțelul precum lupii colții.
„Gata, gândi înfiorat scriitorul, dar
cu un fel de ușurare chiar. – Și nimeni
nu va ști unde mi-e mormântul. Pur și
simplu, m-am urcat în tren și nu m-am
mai dat jos. M-am evaporat. N-ai pe
cine da vina. Urme nu-s. Anihilare
completă”.
Se deschise o a doua ușă. Doi
zdrahoni ședeau la o masă acoperită
cu o mușama; tot mușama era și pe
jos. O mușama albă, alunecoasă,
înspăimântătoare. Ardea un bec sub
un abajur de sticlă verde. „La tata în
cabinet era o astfel de veioză” – îi
trecu scriitorului prin gând. Unul din
flăcăi era rotofei, cu capul tuns
îngrijit, rumen la față ca un măr
domnesc, bronzat. Al doilea semăna
cu un cal cu coamă albă. Flăcăii îl
priveau în tăcere. Cel îmbujorat
zâmbea. Celălalt, cu coamă albă, nu
schiță niciun gest. Bibliofilul stătea în
spatele lui. Nimeni nu scotea o vorbă.
Pur și simplu, nu mai era nimic de
spus.
— Deci, pe maidan, pe-o ladă? –
întrebă cel cu coama albă. – Iar noi
uite unde te-am invitat, la dacea, pe
răcoare. – Și zâmbi, arătându-și dinții
lați, tot ca de cal. El stătea complet
nemișcat, însă într-o încordare stranie,
de moarte, iar această încordare crea
în camera acoperită cu mușuma albă
un câmp de forță invizibil,
însă copleșitor.

F
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„Da, acesta te sfâșie, cu siguranță,
într-o clipă”, gândi scriitorul.
— Acuși o să-i dăm o lădiță cu
căpăcel, rânji cel îmbujurat. – Să-și
pună în ea mâinile pe piept. Ajunge
cât ai făcut rău, ai defăimat, ne-ai supt
sângele, spurcăciune.
Scriitorul vru să facă un salt
înapoi, dar nu fu în stare, deși
picioarele îi erau complet drepte, nu
se clinteau, de parcă s-ar fi aflat întrun câmp de forță. În acest timp, ceva
de metal, implacabil, îi apăsa gâtul, îi
strivea gâtlejul. Nici măcar nu reuși să
strige, doar se înecă cu sânge.
Probabil, bibliofilul era maestru de
elită în materie. O lumină orbitoare,
fierbinte, purpurie, un val compact de
lumină mai persistă câteva fracțiuni
de secundă în fața lui, dar deja nu în
ochi, ci în creier, însă trupul lui,
obișnuit ani îndelungați cu de toate,
chiar și cu moartea, mai era încă viu și
răspundea la rău cu rău. Bibliofilul se
frânse în două sub strașnica lovitură
de picior primită în foale. Menghina
slăbi. „Ei”, spuse corpul, făcând un
salt fulgerător și lipindu-se de perete.
Era înfiorător, plin de sânge, de nu
știu ce porcărie lipicioasă, purpurie,
cu ochii scoși din orbite. Toate acestea
s-au petrecut în câteva secunde. Cel
îmbujorat sări în sus, duse mâna la
buzunar, dar imediat se lăsă la loc, pe
scaun. Și atunci, cel cu coamă,
răcnind „minți, spurcăciune!” se
avântă spre omul lipit de perete, încă
amenințător și gata de încăierare.
Aruncă în el cu press-papierul neted și
acesta îl nimeri cu un colț ascuțit
direct în tâmplă. Corpul se prăbuși în
genunchi. Dar când cel cu coamă se
repezi să-l lovească din nou, el,
corpul, îl înhăță de-un picior și i-l
smuci. Se rostogoliră pe podea. Cel cu
coamă se trezi imediat dedesubt.
Celălalt, îmbujoratul, se apropie și, cu
o mișcare precisă, bine calculată, îl
lovi pe cel aflat deasupra cu un
bisturiu. Lovitura nimeri fix în
adâncitura de la ceafă. Mâinile se
descleștară. Ghemul se desfăcu.
Îmbujoratul lovi iar în același loc. Cel
cu coamă se ridică. Sângele îi șiroia.
Era scuturat de tuse. Cel îmbujorat se
aplecă și, profesionist – la răsucire,
sclipi deodată culoarea purpurie a
insignei de medic – , îi căută pulsul,
apoi i se uită în ochii care se stingeau
rapid.
— Gata, constată el.
— Ei, mulțumesc, ciocănași,
șuieră bibliofilul, îndreptându-se de
șale și trăgându-și sufletul – hai,
plecați, plecați! Vedeți, aici totul e
răscolit! Ah, drace! Uite ce înseamnă
să nu fii pregătit. Putea să ne ucidă
nemernicul cât ai zice pește! Acuși
vine mașina. A mers alături de noi.
Am ieșit și i-am făcut semn.
Cel cu coamă stătea și se uita. O
luase zdravăn pe cocoașă. Sufla cu
șuier și suspine.
— Uh! – rosti bibliofilul cu ură
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și-și înfipse botul ghetei în tâmpla
cadavrului. – Uh, canalie! – Îl lovi
încă și încă o dată, iar capul se
rostogolea moale pe mușama.
Cel cu coamă rămăsese cu gura pe
jumătate deschisă și dinții sclipind.
— Zdravăn! – spuse el. –
Niciodată n-aș fi crezut că o să vină
cu dv. „Vino, omule”. – N-ai să
înțelegi ce anume a răsunat deosebit
în vocea lui și în aceste cuvinte. Dar,
în mod sigur, a răsunat. De aceea,
bibliofilul se uită la dânsul.
— Dar tu stai, așază-te, că tremuri
tot, îl îndemnă. – Unde te-a pocnit?
Ah, păcat că nu poți trage aici cu
arma.
— A vorbit cu mine la telefon, m-a
ocărât, mi-a spus omule. Aia a mers la
el, a încercat să-l convingă, a plâns,
am auzit tot, dar nu, el s-a dus. I-a mai
rupt și un buchet de flori de păpădie.
Oare unul ca el poate fi înduplecat?
— Ce-i cu tine, îți pare rău de el

placaj, de mușama, în afară de
zăvoare – acestea, cu siguranță, erau
din oțel, automate.
— L-aș mânca de viu, nu alta,
spuse cel cu coamă. – Am auzit eu
această poruncă. Atunci când i-am
transmis prin radio că ăsta vine spre
mine, a zis: „Nu, nu e bine. Du-te și
așteaptă în camera de serviciu. Dacă
el nu se teme, nu trebuie prevenit, ca
să-ți faci treaba”.
— Ei și ce? E corect, spuse cel
îmbujorat. – Uite că am făcut-o.
— Și după aceea, peste un timp,
îmi transmite prin radio: „Du-te la
casa pădurarului. Nu mai e nevoie de
tine. S-a dus la vilă”.
— El a trimis și la vilă trei cu o
mașină. Oricum, și așa, și așa, tot i se
făcea felul, conchise îmbujoratul, nu
te mai perpeli degeaba.
— Nici păpușa aia nu l-a putut
opri. Ba încă l-a mai și condus,
otreapa.

cumva? – se supără bibliofilul. – Nu
te-a lovit îndeajuns peste bot? Ia și
bea niște apă.
Cel cu capul alb parcă era scuturat
de friguri, fața i se udă toată și nu de
plâns, ci pentru că i se întorsese
stomacul pe dos.
— Hai, dă-i drumul direct pe el! –
îi strigă batjocoritor bibliofilul. – Uite
ce ființă miloasă s-a mai găsit. Dacă ai
plânge după fiecare canalie...
Răsună un claxon.
— Vin, vin, rosti bibliofilul și ieși.
— Iată cui i-aș face felul, cât ai
clipi, remarcă cel cu coama albă...
— Dar ce vină are el? – se miră
îmbujoratul cu insigna de medic. –
Lui i-au poruncit alții, el ne-a poruncit
nouă. Atâta tot.
Cel cu părul alb se așeză la masă,
deschise o cutie de carton, scoase o
sticlă și-i smulse capacul cu dinții,
umplu un pahar și-l dădu pe gât dintr-o
suflare. Mai stătu puțin, scrâșni din
dinți și brusc trânti cu piciorul în
tăblia mesei. Masa sună înfundat și
zdrăngăni – era din placaj, aici nimic
nu era de calitate – totul era din

— Mai încet, sosesc. Termină cu
predica.
***
— Varmașev, deci, întrebă
scriitorul, modificând intenționat o
literă, și zici că are o jumaʼ de litru?
— Chiar și mai mult, probabil.
Acolo s-a făcut samagon. Poate
coborâm?
— Nu, nu, surâse scriitorul. – Mai
curând mă duc acasă, la căminul
conjugal. – Însă pe neașteptate, când
bibliofilul era deja pe platformă, îi
strigă: – O clipă! Am o
contrapropunere. Haideți la mine. Și
ce dacă dorm deja? Vom sta în hol.
Am acolo o tainiță grozavă. Pentru
Dumnezeu, nu mă refuzați! Căci așa,
am început deja să mă scrântesc. Iată,
stau cu dv. și delirez cu ochii deschiși.
Și atunci, bibliofilul se întoarse
ascultător și se așeză la loc.
— Cu dv. unde poftiți.
Iar el, om în vârstă, inginer al
sufletelor omenești, cum s-a exprimat
cineva cândva, se gândi cu tristețe și

adâncă lipsă de respect față de sine:
„Ce ticăloși, ce lași suntem noi totuși!
Dacă ne mai sună așa de vreo două
ori, vom fugi de toată lumea. Canaliile
alea știu bine ce fac. Iată că am făcuto pe viteazul, m-am dus la ei, m-am
întors țanțoș, cică nu mă sperii de
nimic și pe urmă tot drumul am murit
de frică”. Se simțea atât de rău, încât
nici nu mai știa ce să zică și ce să
facă. Doar în fața lui se afla acum un
băiat obișnuit, simplu, care-l iubea
sincer, iar el până și dragostea a
început s-o ia drept falsitate și pândă.
Deci, a meritat el oare vreodată o
dragoste adevărată? A cugetat la
aceste lucruri în tren, apoi a pornit pe
jos și tot timpul a pălăvrăgit fel de fel
de nimicuri, niște absurdități, numai
ca să-și înăbușe această rușine. Ba nu,
nici nu-i mai era rușine, pur și simplu
simțea o durere generală și ardea tot,
ca o rană deschisă și inflamată! Niște
nemernici! Nulități! Povidlă de două
parale, cum se spune în Nord. Nimic
în mod direct, totul pe ocolite. Nimic
sincer, totul tăinuit! S-au încolăcit ca
reptilele în mlaștină, s-au sfâșiat
precum câinii în cuști la hingher. O
mânuță, un picioruș, un castravecior...
Și măcar de-ar fi fost așa, dar nu s-a
întâmplat nimic asemănător.
— Șablon, rosti el brusc cu voce
tare și se opri, șablonul dracului.
– Dar de ce-i spuneți așa? – se
amărî bibliofilul. – Eu însumi am fost
desenator și știu că în această meserie
nu te descurci fără acest instrument.
Cineva în întuneric izbucni în râs,
iar o voce de femeie explică:
– Păi în aceste trenuri electrice
numai de-alde ăștia se întorc de la
Moscova. Se ghiftuiesc acolo...
Mai străbătură o jumătate de
cartier și bibliofilul rosti pe
neașteptate:
— Ei, pare-se, am ajuns. Iată firma
„Casă de creație”. La revedere. Iar eu,
scuzați-mă... O luă la fugă înapoi. – Sar putea să nu mai reușesc să plec. Și
trebuie neapărat să fiu acolo. Chiar
azi.
— Deci nu treceți pe la mine? – îi
strigă din urmă, dezamăgit, scriitorul.
— Mă iertați. Nu pot! Altă dată!
V-am condus doar până acasă. Am
văzut că nu sunteți în apele dv. Nu
mai am nicio clipă la dispoziție. Pe
curând!
— Dar cu jumătatea de litru cum
rămâne?
— Păi, eu nu-s băutor, izbucni în
râs bibliofilul. – Ce, ați uitat, oare?
Da?
— Da, da, a uitat, a uitat totul.
Moscova- Golițîno. 19773
Traducere și note de
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imțea pământul umed și
rece sub tălpile-i arzânde.
Deasupra, cerul își
încleșta colții întunecați în mintea
ce se muncea să rămână trează.
Frigul mușca fără teamă din trupul
obosit, care înainta mașinal printre
mărăcinișurile uscate. Încerca să
țină drumul drept, cu toate că luna
îi era dușmanul de netăgăduit,
acoperindu-și fața cu totul. Gândea
că, dacă va pierde drumul, are să
dea de apă și va merge de-a lungul
malului.
Clopote surde sfâșiau
întunericul, undeva, în depărtările
lăsate în urmă. Mergea bine.
Sfiștofca rămăsese în spate. Tot
acolo rămăsese și Învierea. Și
„Hristos a înviat din morți...”
(„Христос воскресе из
мертвых...”) ce cuprinse zidurile
bisericii Pokrov (Покров) cu
iconostas vechi. Și frații, și sora, și
mama... Și tot ceea ce era de
sărbătorit în această noapte
rămăsese departe. Și tata. Tata!
Simți cum un fior rece îi urcă
prin trup și o fierbințeală îi
cuprinde pieptul. Se opri să-și facă
semnul sfintei cruci. Cu ochii
închiși, privea la podeaua de sub
ochii mamei și la poalele ce-i
ștergeau dârele ude. Urechile i se
împotriviră să audă, însă vocea
gravă de dincolo de prag îl doborî:
„De ce-ai venit? Ce-o să mâncăm?
Nu te-am chemat! Să pleci de unde
te-ai pornit!”.
I se derulau toate prin fața
ochilor închiși asemenea unui
scenariu de film, trunchiat. Încercă
să-și miște grumazul. Resimți o
durere ascuțită. Fusese strunit la
drumul de întoarcere cu o corecție
fizică. Nu s-a opus. Nici mama.
Nici frații. Nici sora.
Chipul trist al mamei îi rămase
călăuză în priveliștea nopții aidoma
icoanei mute din colțul de răsărit al
casei.
Nu îndrăzni să se odihnească pe
pământul încă nezvântat de curenții
de primăvară. Trebuia să-și
continue drumul. Hotărârea aceasta
o luase altcineva în locul său.
Părea că în această noapte i se
despică viața în cea de dinainte și
cea de după. Trecutul a rămas
acasă, acolo unde au rămas toți ai
lui, cu fetele și horele din sat,
biserica și Învierea, copilăria și
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În Sfiștofca anilor 19 50
mirosul de iarbă proaspăt cosită.
Câteva picături tăioase îl treziră
ca dintr-un somn de veghe și își
strânse în brațe jacheta subțire cu
tot trupul plăpând și obosit. Stropii
se întețiră, iar la orizont se mijea
suspendată o linie de lumină, o fata
morgana a viitorului incert. Cerul,
prăbușit pe umerii-i aplecați,
curgea acum laolaltă cu lacrimile-i
calde, redesenând, ca într-un joc,
liniile fragede ale feței.
Cu sufletul amorțit încerca să-și
închege gândurile măcinate de frig
și somn, ca într-o urzeală de
borangic, așa cum era obișnuit să-și
vadă mama țesând mereu lângă
fereastră.
În noaptea Sfintei Învieri,
revolta părea că pune stăpânire pe
teritoriile necuprinse ale firii
umane, în el, un flăcău de țară,
recrutat la oaste în oraș.
***
uzise multe povești ce
soseau dinspre satul
deltaic. Erau asemenea ploilor de
vară, care nu reușeau să adape
pământul atât de însetat.
Garnizoana era plină de flăcăi
de vârsta sa, prieteni din copilărie
sau holtei aduși de soartă, aici, la
țărmul mării, de prin alte părți,
total necunoscute lui. Povești
spuneau cu toții; multe se stingeau
repede, altele își schimbau doar
înfățișarea. Noutățile, însă,
ajungeau greu și cu întârziere de
zile sau chiar săptămâni.
Multe fete din sat au plecat
după feciori străini, lăsați la vatră,
altele s-au înstrăinat, căutându-și
rostul în lume. Nu demult, auzise

A

despre copila roșcovană de peste
drum că se topise ca ceara de
lumânare de dorul celui care își
găsise ursita într-un alt colț de țară.
Dar ea? Despre ea, nimic? S-o
fi zărit, măcar, de-a lungul uliței,
printre crengile umbroase aflate în
delirul soarelui de vară! Să-i fi
simțit, pe seară, năduful, peste
zăplazul de la poartă! S-o fi strigat
pe nume, în zori, prin colbul
căruțelor grăbite înspre holde!
O știa de când erau copii. Ochii
îi căzură pe buclele-i aurii când se
alergau pe ulițele satului, alături de
alți băieți și fete de vârsta lor. Era
cu două ierni mai mică, dar nu
conta în jocul lor copilăresc. Mai
apoi, se întâlneau la strânsul viei și
la bătutul strugurilor în teasc. Ieșea
un must de se lipeau buzele de
cană. Tatăl ei, haholul1, se știa cu
mulți și la el găseai vinul cel mai

Ochii azurii erau singurii care
mai contau în toată mișcarea aceea
ritmată și plină de hohote de râs. Îi
urmărea cu nesaț, pricinuind
roșeață în obrajii ei atât de albi,
ocoliți, parcă, de soarele stingher.
Când a primit acasă ispisocul de
recrutare, mama a plâns, iar tatăl
s-a bucurat. Cel dintâi născut,
dintre cei opt, avea să devină
bărbat, căci plecatul în armată era
văzut asemenea unui ritual de
trecere de la copilărie la maturitate.
În ziua de dinaintea plecării,
aproape tot satul a luat parte la
ceremonialul despărțirii, cu jocuri
și cântece din bătrâni, vin, cozonaci
și voie bună. Spre seară, s-a oprit
hotărât pe podețul din fața porții ei.
Nevasta podgoreanului, o
lipoveancă brunetă cu trăsături de
sfântă, îl pofti la ei. Aceeași
încăpere, în care intrase de atâtea

Petrecerea de dinaintea plecării în armată

bun din tot ținutul dintre ape.
Diminețile de duminici îi găseau la
biserica din centru, unde el, fiu de
dascăl, umplea urechile sfinților
din icoane cu vocea-i melodioasă și
gravă, strunind glasurile Octoihului
cum numai el știa s-o facă. Pe ea o
simțea rugându-se ca o fecioară din
basmele bunicii, fiind nelipsită de
la slujbele ținute, într-un ritm
mănăstiresc, de părintele Efimie,
gârbovit de vreme. Unele seri de
vară și le petreceau cu toții în jurul
muzicanților, care înveseleau în
zile de sărbătoare chipurile arse de
soare și de trudă ale părinților și
bunicilor. Cei în vârstă asistau de
pe margine la jocul tinerilor prinși
în horă, iar fetele măritate chicoteau,
stârnind pizmă printre surate.
1

Denumire sub care se identifică
ucrainenii din Delta Dunării.

ori la degustatul mustului sau la
vreo șezătoare, acum i se părea că-l
strânge din încheieturi și-i smulge
ultima suflare. Venise să-și anunțe
plecarea. Trei ani. Atât îi cerea să-l
aștepte. Nu își găsea cuvintele, iar
gâtul i se uscase așa cum se uscase
pământul după seceta din vara trecută.
În cazarmă se așternu o liniște
apăsătoare. Ieși. Aerul cald și
lumina puternică îi provocară o
stare de moleșeală cumplită. Cu o
vitregă sforțare, își îndreptă pașii
spre cișmeaua de sub castanii înalți
și-și ostoi fierbințeala sorbind cu
nesaț din apa rece.
Nu îndrăznea să întrebe mai
mult decât se povestea.
O iubea. Nici el nu știa cum.
Nici cât. Nici foame nu-i era. Nici
sete. Nici somn. Ar fi dorit s-o
vadă. Doar atât.

+
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Cu și despre Iulian SERGHEI din Sarichioi, jud. Tulcea
Despre povestea sportivului și experiențele competiționale ale lui Iulian Serghei din Sarichioi, județul Tulcea, despre părerile și sfaturile acestuia
privind practicarea unui sport, am stat de vorbă în luna martie a.c. chiar cu Iulian, discuție pe care o redăm mai jos.
mici sau mari ar fi ele. Viața unui
din viața mea, dat fiind faptul că
dificilă, eu fiind în perioada de
Am deschis dialogul nostru cu o
tânăr este supusă multor
doresc să ajung pe cele mai înalte
încercări. Atunci era șansa mea să
scurtă autobiografie a lui.
încercări, răscruci și evenimenteculmi. Atunci când am câteva ore
demonstrez că sunt născut pentru
cheie. Probabil și tu, la rândul tău,
unt Iulian Serghei, un
libere într-o zi, aleg să ies cu
canoe, că locul meu e acolo, altfel,
tânăr rus lipovean de 16
prietenii la plimbare sau să joc
m-aș fi întors acasă. Și, pe 25 iunie ai fost nevoit să te muți într-un alt
loc, să cunoști alți oameni și să
ani, din Sarichioi,
fotbal. Astfel mă relaxez și petrec
2017, am început să practic oficial
faci față diferitelor provocări.
localitate natală de care sunt foarte
timp plăcut alături de ceilalți
canoe la Clubul Sportiv Municipal
Așadar, cât de greu ți-a fost să
mândru, comunitatea din care
colegi. În cazul în care vremea de
„Danubius” din Tulcea.
accepți toate aceste schimbări?
— Cum au reacționat părinții
provin definindu-mă ca persoană.
afară nu este prielnică și nu pot
la auzul veștii că vrei să practici
— Da, recunosc, acest „greu”
Pot spune că familia mea este una
desfășura activități în aer liber,
canoe, de la o vârstă atât de
l-am resimțit chiar din prima zi. Au
obișnuiesc să intru în lumea
fragedă? Au acceptat ușor
fost mulți factori care, la început,
virtuală a jocurilor pe calculator.
situația?
mă demoralizau. În primul rând, a
Atunci când am vacanțe, fără doar
— Vestea i-a luat prin
trebuit să mă obișnuiesc cu gândul
și poate, aleg să merg acasă, la
surprindere, bineînțeles. Deși știau
că nu mai sunt permanent lângă
Sarichioi, unde întâlnesc oamenii
că mă atrag apa, plimbările cu
părinții mei, că, într-un fel, trebuie
dragi din familie, colegii din
să fiu responsabil pentru viața mea,
gimnaziu, prietenii din sat. Totul se barca și sportul în general, nu s-au
gândit vreodată că voi avea
căci deja eram pe cont propriu, aș
schimbă când ajung acolo.
asemenea planuri pentru viitorul
putea spune. În al doilea rând,
Atmosfera este una relaxantă,
meu. Mama a fost cea care a
programul strict mi-a dat bătăi de
oamenii sunt calzi, iar satul parcă
acceptat cel mai greu situația, fiind cap. Antrenamentele dese, timpul
devine din ce în ce mai frumos.
reticentă la ideea că trebuie să plec liber foarte limitat, persoanele noi
Adesea, mă plimb pe străzi sau pe
departe de casă, eu având pe atunci ale căror indicații trebuia să le iau
malul lacului Razim, îmi vizitez
12 ani, vârstă la care majoritatea
în considerare - toate acestea erau
rudele, iar când sunt condiții
copiilor este atașată foarte mult de
greu de asimilat. Cu fiecare zi care
prielnice merg la pescuit. La
familie. Gândul că voi locui în altă trecea, viața mea se transforma.
Sarichioi este o oază de liniște și
Iulian
parte (lucru necesar pentru a putea
Inițial, îmi doream și eu să fac ce
totodată de energie pentru mine,
Serghei
desfășura corect antrenamentele),
fac ceilalți copii de vârsta mea, să
dându-mi putere să evoluez și
numeroasă, fiind alcătuită din
iar ea nu va putea avea grijă de
ies la o înghețată în parc, să pot bea
să-mi demonstrez că pot fi cel mai
părinții Ecaterina și Ivan Serghei, bun.
mine așa cum și-ar fi dorit, o făcea
un suc în oraș sau să mă joc atunci
— Spune-ne, te rog, cum ai
fratele meu mai mare George și
să nu fie de acord cu această
când îmi doresc asta. Diferența era
descoperit că practicarea sportului decizie. În sprijinul meu au venit
sora mea Marusea. Sunt cel de-al
că, în cazul meu, totul era
pe apă este viitorul tău și cine te-a tata și fratele George, aducând
doilea copil al familiei Serghei,
programat, în fiecare zi știam clar
îndrumat către canoe? Cum a
fratele meu fiind mai mare decât
argumente solide care, se pare, au
care îmi erau sarcinile și
început această „aventură” a ta?
mine cu 10 ani. Formăm o familie
convins-o, într-un final. Deși
activitățile. Cu timpul, am constatat
— Cred că cel mai important
cu respect față de tradițiile și
îngrijorată, a hotărât că merită să
că acest lucru m-a ajutat să devin
obiceiurile specifice etniei din care aspect, datorită căruia am fost atras facem acest pas și să lăsăm
mai disciplinat și mai organizat. În
de acest sport, este acela că m-am
facem parte. Încercăm să
lucrurile să curgă de la sine. Astfel, concluzie, timpul le-a rezolvat pe
născut la Sarichioi, localitate
conservăm cât mai multe obiceiuri
și-a dat acordul, iar eu am fost
toate, iar acum nu regret că am luat
situată pe malul lacului Razim. De
moștenite de la străbunii noștri:
foarte fericit văzând că sunt din ce
această decizie. Referitor la
mic copil, mi-au plăcut foarte mult în ce mai aproape de realizarea
mersul la biserică, respectarea
familie, comunicăm destul de des
activitățile ce implicau apa: înotul,
posturilor de peste an, portul
visului de a deveni un sportiv de
prin intermediul internetului sau al
pescuitul, dar mai ales plimbările
specific bisericesc, mâncărurile
performanță.
telefonului, astfel încât sunt mereu
— Etapa adolescenței vine
cu barca. Atunci când vâsleam,
lipovenești, diverse alte obiceiuri
la curent cu ceea ce se
împreună cu schimbări, oricât de
simțeam că sunt stăpânul tuturor
etc. De fapt, întreaga comunitate
întâmplă acasă, iar ei știu,
apelor și, cu cât înaintam în larg,
din satul nostru se ghidează după
aveam impresia că mi se deschid
aceste principii și e un lucru
noi orizonturi. Și iată că mi s-au
admirabil, ținând cont că lumea
deschis cu adevărat. Învățând la
evoluează și are tendința de a se
Școala Gimnazială Sarichioi, am
orienta mereu către nou.
— Care sunt preocupările tale, avut ocazia să văd, într-una din
ce hobby-uri ai, Iulian? Și care
zile, o prezentare despre acest sport
sunt principalele activități în care
și tot ceea ce implică practicarea
te implici când ajungi la
lui. Am fost încântat, mi-am dorit
Sarichioi?
să încerc acest lucru și, astfel, a
— Din momentul în care am
început un întreg proces de
ales cariera de sportiv, m-am
pregătire intensă. Inițial, am fost
resemnat cu gândul că timpul meu
selectat pentru a da probe de către
liber va fi limitat, întrucât
dna antrenor Nicoleta Tertiș.
antrenamentele ocupă o mare parte Prima săptămână a fost foarte
Iulian Serghei

S
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de asemenea, toate detaliile despre
mine.
— Odată cu hotărârea de a te
dezvolta într-un anumit domeniu,
apar numeroase întrebări cu
privire la cât de bune au fost
deciziile luate, care sunt riscurile
ce pot apărea sau cât de satisfăcut
vei fi în urma alegerii unei
anumite cariere. În cazul tău, în
toată această perioadă, ai avut
momente în care ai vrut să
renunți?
— Drept să spun, am avut foarte
multe momente când am vrut să
renunț. Printre motive se numără,
bineînțeles, efortul fizic imens pe
care trebuia să-l depun, eu nefiind
obișnuit cu antrenamentele stricte,
care implică multă rezistență și
tărie. De asemenea, accidentările
neprevăzute mi-au scăzut destul de
mult moralul, dar am învățat să le
privesc obiectiv, căci durerea,
oricât de persistentă ar fi, la un
moment dat trece și apare alta. Să
nu mai spun de faptul că, aflându-mă
la o distanță considerabilă de casă,
am avut perioade în care îmi
doream să revin la ai mei, să petrec
timpul cu familia și nimic să nu ne
mai despartă. Dar, cum a spus Jim
Valvano, un renumit antrenor de
baschet: „Nu renunța niciodată.
Eșecul și respingerea sunt doar
primii pași spre succes”. Am
continuat să fiu tare, să nu iau în
seamă aspectele demoralizatoare și
să mă axez doar pe lucrurile bune
din viața mea. Zi de zi, îmi
reaminteam motivul pentru care am
început practicarea acestui sport și
cât de multă muncă depun în mod
constant, lucru care mă împingea
să merg mai departe cu fruntea sus.
— Care a fost cea mai mare
motivație pentru tine ca să ajungi
la acest nivel la care o parte dintre
obiectivele tale s-au materializat
deja, deși încă ai o vârstă
fragedă?
— Motivația este una clară:
vreau să îmi întrec limitele. De la
premisa asta am plecat de la
început, lucru care mă ajută să
devin din ce în ce mai bun în ceea
ce fac. Vreau să ating un nivel înalt
al performanței, să-mi demonstrez
în primul rând mie că sunt capabil
să practic acest sport și că este
vorba despre viitorul meu.
— Ce ne spui despre parcursul
tău de până acum: unde ai
învățat, cine te-a antrenat, la ce

ZORILE
concursuri ai participat și ce
premii ai obținut?
— Până la vârsta de 12 ani am
fost elev al Școlii Gimnaziale
Sarichioi, moment în care am fost
selectat de antrenoarea Nicoleta
Tertiș. După ce am trecut cu brio
de perioada de probe, am devenit
elev al Liceului Tehnologic „Henri
Coandă” din Tulcea. Începând cu
clasa a IX-a și în prezent, sunt elev
al Liceului Teoretic „Ion Creangă”
din Tulcea.

României, proba de canoe 4 – 1000
m; medalie de bronz la
Campionatul Național de Viteză,
proba de canoe 4 – 1000 m;
convocarea la lotul național de
juniori 1, eu fiind junior 2, avându-i
ca antrenori pe Lungu Gheorghe
și Dinu Gheorghe;
● 2021 – o medalie de aur la
proba de canoe 1 – 200 m și două
de aur la probele de canoe 2 – 1000
m și 3000 m la Campionatul
Național de Primăvară; o medalie

Iulian Serghei - vicecampion
național la C1 cadeți 1000 m
(2019)

Iulian și
George Serghei

Referitor la medaliile câștigate,
situația se prezintă astfel:
● în 2018 - prima medalie, de
bronz, la canoe 2 - proba 2000 m;
și încă una, tot de bronz, la
Campionatul Național de Viteză,
proba de canoe 4 – 1000 m cadeți;
● 2019 - medalie de argint la
Campionatul Național de Maraton,
proba de canoe 1 – 7000 m; încă
una de argint la Campionatul
Național de Viteză, proba de canoe
1 – 1000 m. Este anul când am fost
selectat component al lotului de
juniori 2;
● 2020 - medalie de argint la
Campionatul Național de Maraton,
proba de canoe 1 – 10000 m, junior
2; medalie de bronz la Cupa

de aur și una de argint la
Campionatul Național de Viteză,
probele de canoe 2 – 1000 m și
canoe 1 – 1000 m; medalie de aur
la Campionatul Național de
Maraton de la Bascov la proba de
canoe 2 – 10000 m și un loc 8 la
proba de canoe 2 – 20000 m; o
medalie de aur la Cupa României
la proba de canoe 4 – 1000 m și
una de bronz, la proba de canoe 1 –
1000 m;
● 2022 – Actualmente sunt
component al lotului național de
juniori 1.
Toate campionatele se
desfășoară la Budeasa, Bascov,
județul Argeș.
— Descrie-ne cum arată o zi a
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ta de antrenamente, Iulian.
— Antrenamentul unui sportiv,
în general, presupune multă muncă,
ambiție și rezistență, atât fizică, dar
și de caracter. În sport, totul este
exact, așa încât mereu avem un
program stabilit pe care trebuie să
îl respectăm. Ca să fiu mai clar, o
zi din viața mea începe cu trezirea
la ora 7:00 și servirea micului
dejun pe la 7:30, iar la ora 9:00
începe primul antrenament, care
durează două ore. La 12:30 se
servește prânzul, iar până la 15:30
avem parte de o pauză, moment
după care începe cel de-al doilea
antrenament, care durează până la
ora 18:00. În general, încerc să
adorm la o oră rezonabilă pentru a
mă simți odihnit în următoarea zi și
pentru a putea face față noilor
provocări.
— Câtă determinare! Constat
că ești dispus să lupți oricât de
mult pentru că ești în plină
ascensiune, iar drumul tău ca
sportiv este lung. Ți-ai setat niște
țeluri în ceea ce privește proiectele
tale?
— Cred că visul oricărui sportiv
este participarea la o competiție
internațională de mare însemnătate.
Anul acesta mi-am propus să mă
antrenez foarte mult, să dau tot ce
pot pentru a avea șansa de a ajunge
la campionatele europene sau chiar
la cele mondiale. Participând,
apare, bineînțeles, și dorința de a
obține o medalie, de a fi pe
podium.
— Este un program încărcat,
în general, cu antrenamente și
competiții. Și totuși, în micile tale
vacanțe de care ai parte, cât de des
mergi la Sarichioi să-ți vizitezi
părinții?
— Ori de câte ori am mai mult
timp liber, cum ar fi vacanțele,
încerc să merg acasă, să-mi văd
familia, prietenii și să admir
frumusețea satului, de care sunt
mereu fascinat. În principiu, pot lua
vacanță o dată la două-trei luni,
destul de rar aș putea spune. Mi-aș
fi dorit să merg mai des, însă fac
acest sacrificiu pentru a-mi
îndeplini visul și pentru a-mi face
familia mândră, deoarece știu că se
bucură foarte mult pentru reușitele
mele.
— Fiind anotimpul renașterii,
al bucuriei și al prospețimii, ne
poți spune cum vezi tu primăvara
în Sarichioi? Are un
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farmec aparte?
— Cu siguranță, primăvara are
un farmec aparte în satul nostru.
Mergi pe stradă și te bucuri de
copacii plini de flori, de ciripitul
păsărelelor și de mirosul
zambilelor. Oamenilor le revine
pofta de viață, adesea îi vezi la
plimbare pe malul lacului sau pe
străzile mai puțin circulate de
mașini. Primăvara aduce cu ea
liniște și speranță în suflet, elimină
o parte din problemele pe care le-a
generat iarna și pandemia și bucură
orice trecător cu peisajele pe care
le oferă. Primăvara îmbracă
Sarichioiul într-un veșmânt nou,
transformându-l într-un tărâm de
vis.
— Cum se spune, doar
Dumnezeu știe ce ne rezervă ziua
de mâine, dar planuri tot ne
schițăm, pentru a ști clar pe ce
drum să mergem în viață. Iulian,
cum crezi că va arăta viața ta
peste 10 ani? Ai planuri exacte în
ceea ce privește viitorul carierei
tale?
— Într-adevăr, eu însumi sunt
curios pe unde mă va purta viața în
următorii ani. În principiu, îmi
doresc să activez în continuare în
acest domeniu, canoe. Peste 10 ani
m-aș vedea atingând apogeul în
canoe, cu un palmares foarte bogat
și valoros. De asemenea, mi-aș dori
să am un serviciu bun, care să-mi
ofere satisfacție și împlinire. Jobul
meu, cu siguranță, va fi tot în
domeniul sportului.
— Ce obicei specific îți
amintești din Sarichioi?
— „Maslenița”. Până la vârsta
de 12 ani, cât am locuit permanent
în Sarichioi, îmi amintesc cu mult
drag de această Săptămână Albă, a
Laptelui și a Brânzei. În fiecare zi,
masa era plină de bucate specifice,
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tradiționale, pregătite de mama:
preparate din lapte, brânză, ouă și
din pește. Preferam colțunașii cu
brânză (vareniki) și plăcintele
lipovenești cu brânză (pampușki).
Așteptam cu nerăbdare cele 7 zile
de Maslenița pentru a savura
preferatele mele culinare. De
asemenea, aveam obiceiul de a
vizita rudele, de a cânta melodii
tradiționale specifice acestei
săptămâni sau de a ne întâlni pe
străzi și de a ne juca diverse jocuri
cu prietenii. Lumea era veselă, dar
totodată se pregătea și de Postul
Mare, cerând iertare din partea
celor apropiați și nu numai. Îmi
aduc aminte cu nostalgie de acele
momente, frânturi de viață care nu
vor dispărea prea curând din
sufletul meu și pe care, sper, că le
voi retrăi în viitor.
— Ești mereu dornic să te
implici în activitățile ATRLSarichioi, atunci când ai
posibilitatea. Apreciem mult acest
lucru și îți mulțumim pentru
susținerea pe care ne-o acorzi,
prin participarea ta la diverse
proiecte. Dintre ultimele
evenimente la care ai luat parte,
amintim concursul „Versuri în
imagini”, ediția a II-a și întâlnirea
de iarnă „Zimnyi vecer”. Cum
crezi că îi ajută pe tinerii ruși
lipoveni proiectele Asociației?
— Într-adevăr, implicarea mea
în diversele activități ale Asociației
este limitată, însă, atunci când se
întâmplă, încerc să mă bucur cât de
mult pot de timpul petrecut cu
ceilalți membri ai comunității și de
oportunitățile care mi se oferă.
Apreciez mult munca
organizatorilor de evenimente și le
mulțumesc, pe această cale, că ne
oferă posibilitatea de a ne întâlni,
de a comunica, de a face schimb de

idei și de a evolua, în consecință.
Avantajele acestor proiecte sunt
nenumărate și se resimt atât pe
moment, cât și pe termen lung. Pe
toți ne ajută să devenim persoane
mai sociabile, ne dezvoltă
capacitățile de comunicare și ne
îmbunătățesc vocabularul în ceea
ce privește limba rusă. Timpul
petrecut în cadrul acestor reuniuni
este unul plăcut și util, oferindu-ne
astfel șansa de a deveni mai ruși
lipoveni decât suntem deja.
— Cu toții știm că, pentru a fi
bun într-un anumit domeniu, un
adevărat specialist trebuie să aibă
o viziune clară asupra viitorului
său și a obiectivelor sale,
urmărind în viață o serie de
principii esențiale. Revenind la
sport, poți să ne enumeri
principalele trei calități pe care ar
trebui să le aibă un sportiv de
performanță, așa cum ai devenit și
tu?
— Hotărârea și determinarea în
viață sunt foarte importante.
Părerea mea este că trebuie să ne
asumăm întotdeauna deciziile pe
care le luăm și să avem un scop
pentru care să luptăm, cu orice
preț. Din punctul meu de vedere și
din experiența mea, calitățile unui
sportiv de performanță sunt:
perseverența, ambiția și dedicarea.
Toate acestea trei, îmbinate,
creează o persoană determinată,
capabilă să-și atingă țelurile ca, în
final, să aibă parte de satisfacția la
care visează.
— Ce sfat le poți da tinerilor
care în momentul de față își
îndreaptă privirea spre o carieră
în sport? Este aceasta o alegere
corectă pentru ei și le va aduce
sportul împlinire pe parcurs?
— Sfatul meu este unul foarte
clar: muncă, muncă și iar muncă, și
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să nu uităm de ambiție. Despre
oricare sport am vorbi, putem
spune că este o artă, un lucru nobil.
Sportul te educă și îți formează
personalitatea, îți stabilește
principiile clare în viață și îți arată
drumul către împlinire. Important
este să ai mereu voința la tine, să
lupți, să muncești din greu și astfel
se vor vedea, cu siguranță,
rezultatele, iar satisfacția va fi
nemărginită. Pot spune, din
experiență proprie, că nimic nu este
imposibil în lumea aceasta, secretul
este să îți dorești cu adevărat și
astfel se vor împlini toate. Închei
aceste rânduri expunând principiul,
care descrie foarte bine atitudinea
pe care trebuie să o aibă un sportiv:
Antrenează-te ca și cum n-ai
câștigat niciodată. Joacă meciul ca
și cum n-ai pierdut niciodată.
***
Îi mulțumim lui Iulian pentru
timpul acordat. Ne-a făcut o
reală plăcere să stăm de vorbă și
apreciem disponibilitatea pentru
această conversație. Ne bucurăm
că avem printre noi asemenea
tineri, adevărate exemple pentru
generațiile viitoare.
Îi dorim mult succes în tot ceea
ce și-a propus, să rămână la fel
de hotărât, plin de voință și
determinare. Îi felicităm și pe
părinți, Ecaterina și Ivan
Serghei, pentru educația pe care
i-au insuflat-o și pentru
susținerea pe care i-au acordat-o.
Suntem mândri că un rus
lipovean din Sarichioi ne
reprezintă la nivel național, și de
ce nu, în viitor, să-l vedem cum
triumfă la competițiile
internaționale!
A consemnat,
Iulia HARALAMBIE,
președintele ATRL-Sarichioi
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ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI DIRECTOR AL CRLR

Ș

edința ordinară a membrilor Consiliului
Director (CD) al Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR) s-a
desfășurat, în format online, în ultima zi a lunii
martie a.c. și a avut următoarea Ordine de zi:
● Prezentarea activității CRLR din perioada
februarie-martie 2022. Рrоbеmе curente (au
raportat deputatul Silviu Feodor, președintele
CRLR și membrii Consiliului Director);
● Prezentarea execuției bugetului de venituri și
cheltuieli pentru luna februarie 2022 (au expus
președintele CRLR și contabilul-șef Natașa Felea);
● Recensământul populației și locuințelor din
România 2021/2022;
● Aprobarea organigramei și а statului de
funcții ре anul 2022;
● Prezentarea olimpiadelor și concursurilor
școlare programate în anul 2022 de către
Ministerul Educației pentru elevii ruși lipoveni;
● Informare asupra activității deputatului din
partea CRLR în Parlamentul României ре luna
februarie 2022;
● Diverse.
În prezentarea sa, președintele CRLR,
deputatul Silviu Feodor, a vorbit despre
activitatea CRLR din perioada februarie-martie,
care a fost marcată prin acte de solidaritate ale
etnicilor ruși lipoveni cu cetățenii ucraineni
nevoiți să caute refugiu în țara noastră din cauza
conflictului armat care este în plină desfășurare
la momentul redactării prezentului articol. Prin
implicarea promptă, încă din primele zile ale
confruntărilor militare din Ucraina, CRLR a
oferit tot sprijinul său, atât prin punerea la
dispoziția autorităților centrale și locale a
Centrelor sale de Educație și Cultură, cât și prin
mobilizarea a numeroși translatori la principalele
puncte de trecere a frontierei spre România. Faptul
că mulți dintre etnicii noștri au fost voluntari,
oferind autorităților un sprijin vital în gestionarea
valului de refugiați, a fost salutat de către toți
membrii Consiliului Director. De altfel, unii dintre
aceștia sunt direct implicați în acest proces, la
Centrele CRLR fiind cazați aproximativ 80 de
persoane, în special mame cu copii mici. În
continuare, conducerea CRLR se asigură ca aceștia
să beneficieze de confort și de cele necesare unei
șederi decente.
În altă ordine de idei, direcția executivă a
CRLR, prin implicarea personală a directorului
general Alin Valentin Stalenoi, a depus eforturi
extraordinare privitoare la investițiile CRLR în
proiectele de construire a noilor centre de educație
și cultură, precum și în proiectele de modernizare a
celor existente. Volumul de documente care trebuie
elaborate și monitorizate în acest sens este, cu
adevărat, uriaș, însă directorul general al
Comunității este determinat în respectarea
termenelor și ducerea la bun sfârșit a acestei
misiuni.
Președintele Silviu Feodor a precizat și faptul
că sunt deja în pregătire diverse activități culturaleducaționale, printre care și olimpiadele și
concursurile școlare, despre care cititorul poate afla
în articolul dedicat subiectului pe pagina 2.

Cât despre execuția bugetară din lunile
februarie și martie, Natașa Felea a precizat:
„Sumele cheltuite reprezintă plata utilităților
pentru funcționarea sediilor, precum și pentru
întreținerea lor, combustibil pentru autoturismele
aflate în proprietatea CRLR, consumabile pentru
Centrele de Educație și Cultură, tipografie,
reparații ale sediului central al CRLR, cheltuieli de
deplasare. Au fost realizate plăți pentru investiții în
bunuri mobile și imobile necesare desfășurării
activității organizațiilor, sediilor, filialelor,
centrelor culturale și comunitare, editurii și
redacțiilor Comunității, activităților culturale cu
scopul păstrării și promovării identității etnice,
lingvistice, culturale și religioase”. De asemenea,
contabilul-șef al CRLR a atras atenția: „Trebuie
avută în vedere o mai mare preocupare pentru
atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul
de stat astfel încât, conform prevederilor legale în
vigoare, fondurile publice destinate sprijinirii

organizației să acopere parțial cheltuielile
ocazionate de activitățile acesteia. Această
recomandare este făcută în mod regulat, în cadrul
monitorizării, de către Departamentul de Relații
Interetnice”.
Rămânem în sfera financiară și cităm din
raportul auditorului independent care a monitorizat
situațiile financiare ale CRLR la finalul anului
2021. Acesta precizează că: „Am audiat situațiile
financiare anexate ale Asociației „Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România” în conformitate cu
Standardele Internaționale de Audit și care cuprind
bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul
rezultatului exercițiului, repartizarea acestuia,
situația modificării capitalului propriu și situația
fluxurilor de trezorerie la această dată, precum și
sumarul politicilor contabile semnificative și notele
explicative. În opinia noastră, situațiile anexate
oferă o imagine fidelă a poziției financiare a
Asociației la data de 31 decembrie 2021, precum și
a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de
trezorerie pentru exercițiul încheiat, în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare”.
Unul dintre subiectele principale ale întâlnirii
de lucru a mebrilor Consiliului Director a fost
Recensământul populației și locuințelor. Începând
cu 14 martie și până pe 15 mai 2022, acesta a intrat
în faza a II-a, denumită autorecenzare online, care
presupune că cetățenii României pot completa
chestionarul virtual pe platforma

www.autorecenzare.insse.ro sau se pot prezenta la
un centru special pus la dispoziție de către
autoritățile locale, acolo unde există recenzori
special instruiți în asistarea persoanelor care doresc
să se recenzeze. Astfel de puncte au fost create și la
Centrele de Educație și Cultură ale CRLR,
membrii comunităților locale oferind asistență în
completarea formularelor. De asemenea, s-a luat în
considerare ca membrii Consiliului Director,
președinții comunităților locale și tinerii din cadrul
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România
(ATRLR) să ajute în procesul de autorecenzare, în
special a persoanelor care întâmpină dificultăți în
folosirea platformei virtuale.
Parte din activitatea deputatului Silviu Feodor
au reprezentat-o și întâlnirile cu etnicii ruși
lipoveni pe tema Recensământului. Președintele
CRLR s-a deplasat în comunitățile compacte unde
trăiesc rușii lipoveni și i-a încurajat pe aceștia să se
autorecenzeze, să își declare apartenența etnică,
limba maternă rusă și
religia - creștină de rit
vechi. Este de precizat
că deputatul Feodor a
avut o serie lungă de
întrevederi și cu
reprezentanții
Institutului Național de
Statistică în scopul
clarificării unor
chestiuni tehnice
privitoare la
Recensământ. Din
activitatea sa, au fost
remarcate întâlnirile: cu
Victor Opaschi, secretarul de stat pentru Culte
(discuțiile au vizat finanțarea proiectelor de lucrări
de construcții depuse pentru clădirile de cult ce
aparțin Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din
România); cu ÎPS Leontie (au fost analizate
posibilitățile de colaborare, în special în ceea ce
privește Recensământul, precum și susținerea
finanțării proiectelor de construcții și reparații ale
lăcașelor de cult); cu guvernatorul Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării (RBDD) - Teodosie
Gabriel Marinov, deputatul George Șișcu, șeful
serviciului juridic în ARBDD Tulcea - Voicu
Radu, subsecretarul de stat la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale - CristianMihael Leonov și Kety Balaci - șef serviciu la
Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, la
Departamentul management, reglementări și date
statistice (discuțiile au vizat principalele modificări
pe care le va aduce proiectul noii Legi a
Pescuitului) ș.a.
Punctul privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții pentru anul 2022 a fost amânat
pentru următoarea întrunire de lucru. Astfel,
ședința ordinară a Consiliului Director s-a finalizat
cu epuizare punctului Diverse, când au fost
analizate și aprobate unele referate de necesitate,
transmise de comitetele locale de conducere.
Valentin FILAT,
președinte al ATRLR și
membru în Consiliului Director al CRLR
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SĂRBĂTORILE PASCALE ÎN COMUNITATEA DE
STAROVERI DIN SULINA COSMOPOLITĂ
Anca LIBIDOV

Î

nvierea Domnului și
Mântuitorului nostru Isus
Hristos (Воскресение
Господа и Спаса нашего Исуса
Христа) reprezintă cea mai
importantă sărbătoare a
creștinismului, marcând punctul
central al credinței, fiind
„Sărbătoarea Sărbătorilor”
(„Праздик Праздником”), întrucât
„Hristos a biruit moartea”.
Cuvântul Paști provine din
limba ebraică și semnifică trecere,
amintind de trecerea evreilor prin
Marea Roșie și eliberarea lor din
robia Egiptului. Prin analogie,
Paștele creștin exprimă biruința
Vieții asupra morții, biruința
Binelui asupra răului sau păcatului.
În orașul cosmopolit aflat în cel
mai estic punct al României,
Sulina, timpul viețuirii se
suprapune cu timpul universal,
practica rânduielilor praznicelor
fiind strâns legată de spiritualitatea
locului, perenitatea tradițiilor
strămoșești, cultul venerării
sufletelor trecute în cealaltă lume,
respectul în fața naturii, toate sub
cununa credinței în Hristos Cel
Înviat din morți.
Sărbătoarea Învierii este
momentul care adună întreaga
familie în jurul unei mese
îmbelșugate, în care predomină
preparatele tradiționale, este
prilejul de a-și împărtăși unul altuia
bucuria revederii, depănând
amintiri într-o atmosferă de
optimism și voie bună.
Pregătirile pentru Paște, în
familiile staroverilor din Sulina,
încep cu mult timp înainte de ziua
propriu-zisă, întrucât, fiind o
sărbătoare care se suprapune cu
renașterea la viață a naturii și cu
emoția pe care o așterne anotimpul
primăvara în sufletul nostru,
gospodinele își curăță cu frenezie
casele, reînnoind într-o armonie
nedisimulată, atât exteriorul, cât și
interiorul. Curțile își schimbă
înfățișarea iernatică îmbrăcând
paleta de culori a florilor de sezon,
iar pomii își mijesc ușor pleoapele
mugurilor ce stau să se spargă în
ploi de petale, pregătind, astfel, un
nou rod. Albul imaculat al pereților

În ziua de Înviere,
la Sulina, 2016

proaspăt văruiți învăluie puritatea
sufletului, și el primenit, într-o
așteptare calmă, prin post și
rugăciune timp de șapte săptămâni.
Perioada de pregătire spirituală,
care precede Sărbătoarea Învierii
Domnului, este cunoscută în popor
sub denumirea de Postul Mare
(Великий пост) și amintește de
cele 40 de zile în care Mântuitorul
a postit și s-a rugat, înainte de a-Și
începe activitatea mesianică,
propovăduirea Evangheliei (Luca,
4, 1-2). Prin Sinodul I Ecumenic de
la Niceea din anul 325, Biserica
Răsăriteană a adoptat definitiv
practica Postului Paștelui, stabilind
durata acestuia la șapte săptămâni
(48 de zile). Este considerat o etapă
spirituală prin care omul manifestă
o apropiere mult mai mare de
Dumnezeu, mărturisindu-și
păcatele la preotul duhovnic și
împărtășindu-se cu Trupul și
Sângele Domnului Isus Hristos.
O credință larg răspândită, nu
doar în comunitatea staroveră din
Sulina, legată de multiplele
semnificații ale acestui interval de
timp, în special de ziua marelui
praznic, este aceea că cei plecați
din această lume chiar în ziua de
Paște intră direct în Rai, căci
Porțile Raiului se deschid, iar o
dată cu ele și Cerul, astfel încât
sufletele celor adormiți înviază,
bucurându-se și slăvind pe
Dumnezeu. Se consideră că
Cerurile rămân deschise în toată
Săptămâna Luminată, perioada
care succede sărbătoarea,
exprimarea acestui fapt regăsinduse și în cultul religios prin păstrarea

Ușilor Împărătești deschise larg
timp de o săptămână.
De o importanță deosebită în
rânduiala de dinainte de Paște, este
Săptămâna Mare sau Săptămâna
Patimilor Mântuitorului
(Страстная седмица), care, atât
în tradițiile noastre populare, dar
mai ales în canoanele bisericești,
pune accent pe ceasurile de
meditație interioară pentru fiecare
dintre noi, pe adâncirea în
rugăciune și priveghere, căci acum
se pomenesc evenimentele legate
de suferințele Domnului nostru
Isus Hristos, de o relevanță majoră
în mântuirea noastră. Tăcerea în
sine, pe parcursul acestor zile, era
percepută ca o stare de penitență,
pentru tot anul în care buzele au
rostit, poate, cuvinte netrebuincioase.
Bătrânii obișnuiau să păstreze liniștea,
rostind în gând rugăciunea inimii.
An de an, tradițiile reînvie

T

reburile casei se desfășurau
într-un program reglat după
slujbele bisericești, de data aceasta
mult mai lungi, angajante pentru
credincioșii care participă la ele,
adânci și profunde în înțelesuri,
desprinse parcă din altă vreme.
Primele trei zile erau destinate
lucrărilor agricole, se spălau rufele,
se măturau încăperile, se scotea
totul la aerisit, se spălau geamurile
și se călcau hainele. Mamele aveau
mereu grijă ca fiecare membru al
familiei să poarte în ziua de Paști
haine noi, căci înnoirea trebuie să
fie deplină: și sufletească, și
trupească.
Începând cu Marea și Sfânta Joi

(Великий/Чистый Четверг),
bărbații își ajutau nevestele la
treburile gospodăriei, urmând cu
strictețe tradițiile păstrate din
bătrâni cu privire la frământarea și
coptul cozonacilor, precum și la
vopsitul ouălor, neapărat cu vopsea
roșie, cinstind sângele
Mântuitorului vărsat pe Cruce
pentru păcatele omenirii. Tradiția
conservă mai multe legende de
factură creștină care explică
semnificația înroșirii ouălor,
procesul cel mai des întâlnit fiind
cel în care se utilizează cojile de
ceapă roșie. Decorațiunile erau în
funcție de priceperea sau
îndemânarea fiecărei gospodine, în
familiile numeroase copiii luânduse la întrecere în a înfrumuseța oul
pregătit pentru a fi sfințit. Adeseori,
frunzele de pătrunjel și de pelin
foloseau ca suport decorativ,
susținute fiind de un material textil
extrem de subțire, astfel încât coaja
de ou să prindă cât de bine se poate
pigmentul natural. Un alt procedeu
folosit era cel cu ceara caldă, când,
cu ajutorul unei lumânări aprinse,
picuram stropi pe coaja de ou, fie
sub formă de cruciulițe, cercuri,
linii sinusoidale, fie încercam să
scriem, nu mereu cu rezultatul
așteptat, salutul pascal sau alte
cuvinte purtând rezonanța
evenimentului religios. Pasca,
neapărat în formă rotundă, după
obiceiul păstrat din strămoși, este
pregătită acum pentru a fi sfințită
în dimineața de Paști, imediat după
slujba Sfintei Liturghii, din făină de
grâu de cea mai bună calitate,
cernută de mai multe ori cu o sită
deasă. Aluatul obișnuia să fie
frământat de bărbatul casei, pentru
a crește viguros, tot procesul
desfășurându-se în liniște deplină
sau rostind rugăciuni de taină, întro profundă meditație spirituală,
reconfigurând, an de an,
atemporalitatea sufletului în
contopirea sa cu divinul. În Joia
cea Curată preotul mergea pe la
casele celor suferinzi, îi spovedea
și îi împărtășea, pregătind, astfel,
întreaga comunitate pentru bucuria
Învierii Mântuitorului. Seara era
destinată slujbelor bisericești, lungi
și sobre, în această zi
citindu-se cele 12
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Evanghelii. De altfel, Sfânta și
Marea Joi amintește de spălarea
picioarelor ucenicilor Săi de către
Isus (semn că ar trebui să fim
cinstiți unii cu ceilalți, să ne
smerim unii în fața altora), Cina
cea de Taină (care preînchipuie
Sfânta Euharistie din cadrul Sfintei
Liturghii), rugăciunea cea mai
presus de fire din Grădina
Ghetsimani (adică rugăciunea
noastră trebuie să fie totală,
edificatoare pentru mântuirea
noastră) și vânzarea Fiului lui
Dumnezeu de către Iuda, pe 30 de
arginți. Bătrânii posteau în această
săptămână, mâncând alimente
negătite sau preparate fără ulei, iar
cei evlavioși se adânceau într-o
abstinență alimentară severă, chiar
post negru până în Ziua Învierii.
Viața comunității de staroveri, din
această localitate deltaică, era
strâns legată de calendarul
bisericesc, învățăturile și canoanele
cultului religios oglindindu-se în
rostuirea vieții de zi cu zi a
credincioșilor. Poate că azi acestea
nu mai sunt atât de vizibile,
generațiile tinere fiind mereu atrase
într-un carusel al vieții care se
reconfigurează sub auspiciile
modernității.
Vinerea Mare (Великая
Пятница), zi aliturgică (nu se
săvârșește niciuna dintre cele trei
Sfinte Liturghii), stă sub semnul
prăznuirii îngropării dumnezeiești
și trupești a Mântuitorului nostru
Isus Hristos și pogorârea la iad.
Astfel că, într-un asemenea
moment se cuvine ca toți cei ai
casei să petreacă într-o curăție
spirituală, gătind sufletul pentru a
întâmpina Marele Praznic. Nimeni
nu muncea în această zi, nici în
case, nici în grădini, nu se cosea,
nu se gătea, iar în zorii zilei
stăpânul gospodăriei tămâia casa,
curtea și grajdul animalelor. Adânca
reculegere interioară culminează cu
participarea la rânduiala slujbelor
de seară, înconjurarea de trei ori a
bisericii cu Sfântul Epitaf
(Плащаница), marcând coborârea
de pe cruce a Lui Isus Hristos și
punerea Sa în mormânt.
Ziua de sâmbătă (Великая
Суббота) aduce cu sine ultimele
pregătiri pentru masa de Paște, se
termină curățenia, se pregătesc
hainele noi pentru sărbătoare, însă
nu înainte de a participa la serviciul
divin de dimineață, când una dintre

produselor sfințite stând în
picioare. Bunica avea mereu grijă
ca tot ceea ce rămânea în urma
festinului, în mod special cojile de
ou sfințit, să fie îngropate într-un
loc curat, într-un colț al grădiniței
cu flori sau la rădăcina vreunui
pom fructifer. Mâncărurile sunt
alese, felurile sunt tradiționale,
stufatul de miel fiind printre
favorite, însă nici peștele nu
lipsește, în funcție de sezon
scrumbia fiind favorită. Buna
dispoziție este amfitrioana
sărbătorii, cântecele și stihurile
bisericești întregind atmosfera.

În ziua de Înviere,
la Sulina, 2016

cântări îndeamnă: „Să tacă tot
trupul omenesc și să stea cu frică și
cu cutremur, și nimic pământesc în
sine să nu gândească, căci
Împăratul împăraților și Domnul
domnilor merge să se junghie și să
se dea spre mâncare credincioșilor.”
(„Да молчит всякая плоть
человеческая...”).
Încă se mai păstrează obiceiul
ca straiele de sărbătoare să fie albe
sau deschise la culoare, iar fetele
nemăritate să își împletească părul
cu panglici de diferite culori.
Seara, aproape de miezul
nopții, pâlcuri de staroveri își
îndreaptă pașii spre biserica
ortodoxă de rit vechi cu hramul
Sfinții Apostoli Petru și Pavel, unde
va răsuna într-un singur glas
cântarea de bucurie, troparul
Învierii: „Hristos a Înviat din
morți!” („Христос воскресе из
мертвых!”). De fiecare dată se
pleca acasă cu lumânarea aprinsă
pentru a aduce Lumina Sfântă cu

Biserica ortodoxă de rit vechi Sf.
Ap. Petru și Pavel din Sulina, 1997

care să se aprindă candela de la
icoană. Lumânarea respectivă nu se
arunca niciodată, ea era păstrată
lângă icoană, iar atunci când se
întâmplau intemperii, tuna
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puternic, fulgera sau se producea o
furtună, bunica sau bunicul o
aprindea rostind cuvintele:
„Doamne, apără-ne și păzește-ne!”
(„Господи, спаси и сохрани
нас!”). Cel mai așteptat moment,
pentru noi, copiii, era acela de după
slujba de noapte, când, după ce
ajungeam acasă, toată familia se
aduna laolaltă și ciocneam simbolic
oul roșu. Bunica alegea două ouă
vopsite în culoarea sângerie, cele
mai arătoase, și într-un gest care
exprimă salutul pascal, ciocneam,
fără să le spargem, trecându-le de
la bunici la părinți, la nepoți, până
la cel mai mic. Erau apoi așezate la
icoana din colțul de la răsăritul
casei, unde așteptau cuminți anul
următor, când erau schimbate. Cele
din anul precedent erau îngropate
în grădină, la rădăcina unui copac,
nu înainte de a fi verificate: dacă
sunt nealterate, se credea că
stăpânii casei rămân sănătoși și în
anul următor. Tot acum, cel mai în
vârstă membru al familiei
pregătește coșul cu bucate pentru
sfințire, fiind așezate cu grijă
cozonacul, ouăle roșii, neapărat
sarea și macul, slănina, brânza
proaspătă și un cuțit de masă, toate
acoperite cu cel mai frumos ștergar
păstrat de gospodină doar pentru
acest moment.
Duminica Învierii (Воскресение
Христово) este prilej de a ne
regăsi între prieteni și vecini, rude
și cunoscuți, împărtășind o bucurie
a întâlnirii fără margini, biserica și
Sfânta Liturghie fiind liantul care
ne unește în aceeași simțire a
Lucrării Mântuitoare. Masa de
Paște strânge într-o deplină
armonie toți membrii familiei,
respectul față de Marele Praznic,
implicit față de cei care au postit,
manifestându-se prin degustarea

Nădejdea învierii de obște

T

oată săptămâna care
urmează este cunoscută sub
denumirea de Săptămâna Luminată
(Светлая седмица), fiecare dintre
zile reiterând momentul Pascal.
Nimeni nu lucrează în gospodării
sau la câmp, ci, acum, fiecare se
preocupă de mormintele
răposaților, căci în prima zi de luni
după Duminica Tomii, de Paștele
morților, toată suflarea orașului
comemorează sufletele celor
adormiți. De obicei, pomenirile se
fac la cimitirul fiecărei comunități
religioase din Sulina și se dau de
pomană cozonaci, ouă roșii, vin și
alte produse.
Fiecare familie se îngrijește de
mormintele celor trecuți din
această viață și, asemenea unei
gospodării, locul de veci este
văruit, plivit, curățat, amenajat și
tămâiat, pregătindu-l, astfel, pentru
slujba de pomenire.
Paștele Blajinilor este momentul
prin care creștinii vin să
împărtășească și celor adormiți
bucuria Învierii lui Hristos,
eveniment pe care Biserica l-a
celebrat cu o săptămână înainte.
La cimitirul orașului, în această
zi forfota este mare, căci mesele
sunt îmbelșugate, toată lumea ia
parte la agapa frățească, iar cei mai
mulți, dacă primăvara este
prietenoasă, șed pe iarba proaspătă,
amintind de scena când
Mântuitorul a săturat mulțimile de
oameni (Matei, 14, 19; Marcu 6, 39).
Să ne bucurăm cu toții întru
această mare Sărbătoare,
nădăjduind în mântuirea sufletului!
Hristos a Înviat!
Adevărat a Înviat!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
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ПРИМЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
СОЛИДАРНОСТИ В БРЭИЛЕ
Александра ФЕНОГЕН

Р

усские-липоване всегда
помогали своим
ближним в беде, всегда
протягивали руку помощи
нуждающимся, пострадавшим. В
это непростое время, когда весь
мир как будто сошёл с ума, и
происходят такие события,
свидетелями которых мы никогда
не думали, что станем когдалибо, наши соотечественники,
как всегда, помогают людям,
вынужденных покидать свои
дома, свою родину из-за войны в
соседней Украине. Одна из
местных Общин русскихлипован, которая принимает
активное участие в благородном
деле оказания помощи беженцам
из Украины, это община из
города Брэила.
Ана Опря, одна из самых
деятельных членов брэиловской
общины, рассказала о действиях,
предпринятых, чтобы помочь
людям, бежавшим от войны:
«Община русских-липован
участвовала во многих акциях по
поддержке украинских
беженцев, от сбора продуктов

питания, товаров для гигиены и
других товаров первой
необходимости. Мы также
подготовили наш Культурнообразовательный центр для
того, чтобы принять в нём
беженцев. Пока не было такой
необходимости, но, если
понадобится, мы готовы, хотя
надеемся, что больше такой
необходимости не будет. Наши
соотечественники принимают
участие в помощи беженцам, в
том числе церковь помогает.
Многие семьи русских-липован
приняли к себе домой украинцев,
и продолжают принимать,
потому что они не остаются на
долго, одни приезжают, другие
уезжают. И те семьи, которые
предоставили свои дома для
беженцев, принимают других. В
школу имени А.С. Пушкина, в
нашем квартале, где
преподаётся русский родной
язык, ходят уже достаточно
много детей украинцев.
Учительницы русского языка из
школы имени Пушкина ходили и
помогали с переводами и в
больницу, и в семьи, где живут
беженцы, чтобы решить

Мэр города Брэила наградил семью Андриев
за поддержку беженцов из Украины

разного рода проблемы. Мы
сотрудничаем с Префектурой, с
Уездным советом, с больницами,
с другими разными
учреждениями, чтобы помогать
беженцам, в том числе, чтобы
они могли найти работу, при
необходимости переводов, или
для решения других вопросов.
Например, некоторым был
нужен телефон, или лекарства.
Мы вместе с беженцами
проводили курсы румынского
языка, особенно с теми, кто
живёт в нашем квартале, и они
чаще приходили в наш
Культурно-образовательный
центр ОРЛ-Брэила. Так мы
узнали, что некоторые из
матерей-беженцев нуждаются
в работе. Они не знают
румынский язык, и хотя у них
разное образование, у кого
высшее, у кого среднее, но без
знания языка работу не найдёшь.
Однако в Брэиле есть швейные
мастерские, и они готовы
принять беженцев на работу.
Член нашей общины, Марияна
Аврам Парфение, которая
сейчас работает волонтёром,
подумала провести с

желающими курсы шитья. Она
принесёт несколько швейных
машинок, которые есть у неё
дома, Община русских-липован
обеспечит пространство, где их
можно установить и
материалы, необходимые для
шитья – ткань, нитки. Так, мы
попытаемся обучить их азам
шитья. Это не промышленные
машинки, но на начальном
уровне их можно использовать,
чтобы человек освоил базовые
понятия и навыки. Посмотрим,
что из этого выйдет, мы
надеемся, что, таким образом, у
них будет возможность
быстрее найти место работы».
Знание русского языка

К

онечно же, знание
русского языка
помогло нашим
соотечественникам легко
установить контакт с беженцами.
А перепуганным людям,
конечно, хоть немного
становиться легче, когда их
понимают. Поэтому русскиелиповане оказались очень
нужными и полезными

F

ZORILE

Nr. 3-4 (352-353)/2022
во время этого кризисного периода, когда
изменилась вся привычная жизнь тихого города
на Дунае. Ана Опря рассказала нам:
«Знание русского языка – большое
преимущество в нашем общении с беженцами
из Украины, потому что большинство говорят
на русском языке. Есть и люди, которые
говорят на английском, а некоторые сказали,
что лучше говорить с ними по-русски, чем поукраински. Я не знаю почему. И дети, и взрослые
– большинство говорят по-русски, очень
немногие не говорят по-русски, но даже и они
понимают почти всё, так что нам не трудно с
ними общаться. И, таким образом, мы с ними
контактируем и помогаем, когда есть
возможность.
Люди с благодарностью принимают любую
помощь, они открыты к изучению румынского
языка, так как понимают, что им необходимо
знать язык, так как у них появляются больше
возможностей найти работу. Мы их знакомим с
городом, показываем те места, которые их
больше интересуют – парки, главные магазины,

Преподаватель Мария Миля
и брэиловский префект Юлиан Тимофей

рынки. Изменилась и сама жизнь города, Брэила
как будто кипит, бурлит от желания людей
помогать беженцам. На днях мэрия города
Брэила организовала мероприятие, в ходе
которого были отмечены те, кто больше всего
вовлёкся и участвовал в этой кампании по
поддержке беженцев из Украины. Некоторым
были вручены дипломы – мэр города таким
образом хотел отблагодарить людей за их
отзывчивость. Это и государственные
учреждения, гостиницы, рестораны, и семьи,
простые люди, которые приняли в свои дома
беженцев, люди, которые активно участвовали
переводами, волонтёры. Мобилизация людей
была невероятной. И очень много людей из
нашей общины русских-липован подключились к
этой акции, невероятно много людей. Они сами
пришли, по своей инициативе, никто их не звал и
не призывал, и помогали и транспортными
средствами, и предлагали размещение,
привозили продукты питания, деньги.
Я не помню, чтобы когда-либо такое видела,
чтобы люди так откликнулись, как сейчас. Это
настоящий пример человеческой
солидарности!».

+
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REUNIUNILE COMISIILOR
CONSILIULUI MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE

P

e 5 aprilie 2022, reprezentanții
organizațiilor minorităților
naționale din România au
participat la ședințele Comisiei pentru
învățământ și tineret și Comisiei pentru
cultură, culte și mass-media din cadrul
Consiliului Minorităților Naționale
(CMN) - organ consultativ al Guvernului
României.
La reuniunile care au avut loc la
Institutul Cultural Turc „Yunus Emre” din
București, desfășurate în prezența
subsecretarului de stat Dincer Geafer de
la Departamentul pentru Relații
Interetnice, au fost alese cele două
comitete de conducere pe anul în curs ale
Comisiilor și alcătuite calendarele de
activități lunare pentru anul 2022.
● Astfel, din noul comitet de
conducere al Comisiei pentru învățământ
și tineret pe anul în curs fac parte:
- președinte – Vildan Bormambet (de
la Uniunea Democrată Turcă din
România);
- vicepreședinte – Svetlana Moldovan
(de la Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România);

Svetlana Moldovan, Vildan Bormambet și
Olivia Simion

- secretar – Olivia Simion (de la
Asociația Italienilor din România –
RO.AS.IT.).
● Comisia pentru cultură, culte și
mass-media are în componența
comitetului său de conducere în acest an
următoarele persoane:
- președinte – Serin Turcoglu (de la
Uniunea Democrată Turcă din România);
- vicepreședinte – Svetlana Crăciun
(de la Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România);
- secretar – Anca Panici (de la
Uniunea Bulgară din Banat - România).
Comisia pentru învățământ și tineret
colaborează cu diverse instituții în
vederea sprijinirii organizațiilor
minorităților naționale în ceea ce privește
cadrul adecvat privind învățământul în
limbile minorităților naționale.
La următoarea ședință, reprezentanții
organizațiilor minorităților naționale în
Comisia de învățământ și tineret vor
prezenta concluziile privind desfășurarea
olimpiadelor de limbă maternă, care au
loc în perioada aprilie – mai 2022.
Svetlana Moldovan

Anca Panici, Serin Turcoglu și Svetlana
Crăciun
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DIN ACTIVITATEA CRL - BRĂILA

L

una mărțișorului a
debutat în urbea
brăileană cu o serie de
evenimente și activități organizate
de Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România (CRL), filiala Brăila,
cu sprijinul și implicarea
autorităților locale și instituțiilor
culturale ale municipiului.
Lansare de carte

Î

ntr-o atmosferă încărcată de
emoție, întregită de calde
acorduri muzicale interpretate la
pian de Sofia Alexandra Bordea,
ziua de 1 Martie a fost sărbătorită
prin lansarea volumului „Poezii.
Epigrame” semnat de Gheorghe
Cîrnu și dedicat „tuturor
pasionaților de lectură și
entuziaștilor, tuturor celor care nu
se dau înapoi să ofere cărților
câteva ore din viața lor”.
Evenimentul, organizat de
Consiliul Județean Brăila, Primăria
Municipiului, Centrul de Creație și
Comunitatea locală a rușilor
lipoveni, a fost găzduit în foaierul
Teatrului „Maria Filotti” și a reunit
iubitorii de artă și cultură, expoziția
de ilustrații digitale a Anei Sisoi
întregind corola artistică.
Volumul a apărut la Editura
„C.R.L.R.” din București cu
sprijinul financiar al Comunității
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR), fiind îngrijit și prefațat de
Pavel Tudose. Printre textele care
„trădează cu ușurință o varietate de
teme și modalități de exprimare”,
sunt inserate ilustrațiile realizate de
Ana Sisoi, artist grafician din
Brăila, absolventă a Universității
de Artă și Design din Cluj-Napoca.
Despre autor aflăm chiar din
prefața cărții: „Prin bunăvoința
unei mame rusoaice (din Nikolaev,
URSS) și a unui tată dobrogean,
m-am născut în mijlocul toamnei
anului 1948, în Făgărașul Nou,
județul Tulcea. După terminarea
liceului nr. 4 din orașul Brăila, am
efectuat o perioadă stagiul militar
într-un regiment de artilerie din
Șimleul Silvaniei. Am urmat apoi
cursurile Școlii postliceale de
subofițeri „Gheorghe Lazăr” din
orașul Sibiu, pe care le-am absolvit
în 1969, ca șef de promoție”.
Dintre invitații speciali,
președintele CRL-Brăila, prof.

Maria Milea, a prezentat volumul
de poezii și epigrame, subliniind
ambiția, talentul și imaginația de
care a dat dovadă scriitorul prin
autenticitatea creațiilor literare,
susținând această inițiativă încă de
la începuturi. Despre atributele
literare ale textelor publicate au
vorbit și inspectorul școlar de
Limba și literatura română, din
cadrul IȘJ Brăila, prof. Georgiana
Doinița Troia, redactorul revistei
„Kitej-grad”, Pavel Tudose,
precum și Tinca Rusu Preda,
președintele Uniunii Județene a
Pensionarilor din Brăila.
De asemenea, Ileana Cuzmin și
Radu Adrian Ioniță, membri
extrem de activi în cadrul
Comunității, au recitat versuri din
volumul de poezii al lui Gheorghe
Cîrnu, iar notele muzicale au
răsunat la pian în interpretarea
Sofiei Alexandra Bordea, elevă în
clasa a XII-a la Liceul de Arte
„Hariclea Darclée” din Brăila.
Autorul a dialogat cu publicul
prezent la manifestare și a oferit
„mărțișoare-cărțișoare” cu
autograf primelor 30 de doamne și
domnișoare participante la acest
eveniment cultural-artistic.
Lansarea cărții a fost transmisă
live pe pagina de Meta/Facebook a
Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Brăila, aflat
sub directa coordonare a Alinei
Sulicu.
Întrucât încă erau în vigoare
măsurile privind pandemia de
Covid-19, activitatea s-a desfășurat
cu respectarea tuturor normelor
impuse pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus.
CD cu stihuri duhovnicești

Î

n data de 4 martie a. c.,
Comunitatea locală a rușilor
lipoveni a organizat, în colaborare
cu Muzeul Brăilei „CAROL I”, sub
patronajul Consiliului Județean și
Primăriei municipale, o activitate
culturală pe tema „Credința de rit
vechi în viața rușilor lipoveni din
Brăila”, desfășurată la Secția de
Etnografie și Artă Populară a
muzeului brăilean și moderată de
coordonatoarea departamentului,
muzeografa Gabriela
Dorina Cloșcă.
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Manifestarea s-a dorit o
preîntâmpinare a Postului
Paștelui, astfel că, în cadrul
evenimentului, au fost
prezentate referate științifice,
prin care s-au făcut
cunoscute publicului larg
elemente specifice
manifestării religiei ortodoxe
de rit vechi, specificități
colective ale rușilor lipoveni,
valoarea și încărcătura
semnificațiilor spirituale ale
perioadei Postului Mare.
Lucrările au fost pregătite și
expuse de prof. Maria
Milea, director la Școala
Gimnazială „A.S. Pușkin”,
Pavel Tudose, redactor la
revista „Kitej-grad” a CRLR,
și profesorii de religie
ortodoxă de rit vechi
Luchian Alina și Marcu
Adrian din Brăila.
De asemenea,
ansamblurile folclorice care
activează în cadrul CRLBrăila, „Tihii Dunai” și
„Dunaiskie rozî”, au lansat
primul CD cu stihuri
duhovnicești: „Боже, зри
мое смирение!”, însoțit de o
broșură cu versurile în limba
rusă. Materialul a fost
înregistrat sub directa
îndrumare a prof. Maria
Milea, președintele
organizației locale, realizarea
acestuia fiind posibilă
datorită susținerii financiare
oferite de Comunitatea
Centrală.
Cu această ocazie, au
rostit alocuțiuni reprezentații
autorităților locale, Costin
Croitoru, manager interimar
al Muzeului Brăilei „CAROL
I” și Dumitru Priceputu,
secretar general al
Consiliului Județean Brăila.
Interesantă a fost
intervenția prof. Ana Oprea,
membră în ansamblul
folcloric și extrem de activă
în cadrul Comunității, despre
o carte poștală editată în anul
1939, reprezentând Catedrala
ortodoxă de rit vechi din
Brăila. A fost tipărită într-un
număr redus de exemplare,
iar veniturile din
comercializarea acesteia au
fost direcționate restaurării
acestui lăcaș de cult, întrucât

în acea perioadă Mitropolia
de la Fântâna Albă (Ucraina)
își muta sediul în localitatea
Brăila.
Ambientul cultural a fost
unul deosebit, cei prezenți au
participat la ritualul servirii
ceaiului în stil tradițional, cu
bomboane și zahăr cubic, iar
Secția de Etnografie a ieșit în
întâmpinarea iubitorilor de
cultură cu o expoziție de
obiecte specifice etniei
rușilor lipoveni, unul dintre
exponate (costum tradițional
bisericesc) fiind parte
componentă dintr-un amplu
proiect național, urmând să
plece într-un turneu
expozițional. Veșmintele
preoțești prezente, de
asemenea, în cadrul acestei
expoziții, au fost
confecționate în atelierul de
croitorie-broderie al familiei
Claudia și Valentin Vlad și
oferite muzeului.
Mediatizarea
evenimentului a fost posibilă
grație Armandei Filipine,
iar fotografiile îi aparțin
tânărului Elian Siderov.
Maslenița (Săptămâna
Brânzei) la Școala
Gimnazială
„A.S. Pușkin”

M

aslenița (Săptămâna
Brânzei) a fost
sărbătorită de elevii de la
Școala Gimnazială „A.S.
Pușkin” din municipiul
Brăila printr-o serie de
activități extrașcolare, menite
să promoveze tradițiile și
obiceiurile rușilor lipoveni
din această zonă geografică.
Prin implicarea financiară a
CRLR și sub coordonarea
cadrelor didactice, împreună
cu managerul școlii, prof.
Maria Milea, 250 de copii
au avut ocazia să participe la
o degustare de produse
culinare specifice acestei
perioade de dinaintea
Postului Mare. Nu au lipsit
tradiționalul „haravod”,
cântecele și poeziile în limba
rusă maternă.
A consemnat,
Anca LIBIDOV
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кано1нъ па1сцэ. гла,c а7. творе1ніе кv1ръ i3ôа1нна дамаски1на
Пёснь, а7. И#рмо1съ.
оскrніz дн7ь, просвэти1мсz лю1діє.
па1сха, гDнz па1сха, t сме1рти u4бw
къ жи1зни, и3 t земли2 на1 нб7о,
хrто1съ бг7ъ на1съ преве1лъ є4сть,
побёдную пою1щz.
припёвъ: Хrто1съ воскре1се и3з8 ме1ртвыхъ.

В

чи1стимъ чу1вствіz, и3 u4зримъ не
присту1пным свётомъ, воскrніz
хrто1ва блиста1ющасz, и3 ра1дуйтесz
реку1ща, я4сно да u3слы1шимъ,
побёдную пою1ще.

w

б7са2 u4бо досто1йно да веселz1тсz,
землz1 же да ра1дуетсz, да
пра1зднуетъ же міръ ви1димыи же
ве1сь и3 неви1димыи, хrто1съ бо
воста1лъ є4сть весе1ліе вёчное.

Н

Пёснь, г7. И#рмо1съ.
ріиди1те пи1во піе1мъ но1во, не t
ка1мене непло1дна чyдодёемое, но
нетлёніz и3сто1чника, и4з8 гроба
w3дожди1вша хrта2, w3 не1мъ же
u3твержда1емсz.

П

н7э всz2 и3спо1лнишасz свёта, нб7о же
и3 землz2 и3 преиспо1днzz, да
пра1зднуетъ ќбо всz2 тва1рь воста1ніе
хrто1во, w3 не1мъ же u3твержда1етсz.

Н
В
П

ъчера2 сраспина1хтисz хrте2, вчера2
с8погребо1хтисz, и3 совоста1ю дне1сь со
воскrшути, са1мъ мz2 просла1ви сп7се
во цrтвіи твое1мъ.
vпако1й, глаc, д7.
редвари1ша u4тро я4же с8 мр7i1ею, и3
w3брэто1ша ка1мень tвале= t 1гроба,
слы1шаху t а4нг7ла, и4же во1 свётэ

пrносу1щнэмъ сyщаго, с8 ме1ртвыми не
и3щи1те я4кw чл7ка, ви1дите гро1бныz пелены2,
тецы1те и3 міру проповёдите, я4кw воста2 гDь,
u3мертви1выи сме1рть, я4кw то1й є4сть сн7ъ
б9іи, спаса1zи ро1дъ чл7ческіи.
Пёснь, д7. И#рмо1съ.
а б9іи стра1жи, бг7оглаго1ливыи
а3вва1кумъ да ста1нетъ с8 на1ми, и3
я3ви1тъ свэтоно1сна а4нг7ла, велегла1снw
гл7юща: дне1сь спасе1ніе міру, я4кw
воскр7се хrто1съ, я4кw всеси1ленъ.

Н

yжескіи u4бw по1лъ, я4кw
разве1рзыи дв7ьственную u3тро1бу,
бы1сть хrто1съ, я4кw чл7къ же,
а4гнецъ нарече1сz. непоро1ченъ же,
я4кw не вкуси2 скве1рны, на1ша u4бw па1сха,
я4кw бг7ъ и4стиненъ и3 соверше1нъ я3ви1сz.

М

кw
є3динолётенъ
а4гнецъ,
бл7гослове1ныи на1мъ вэне1цъ хrто1съ,
во1лею за всёхъ закла1нъ бы1сть.
па1сха w3чи1стительнаz, и3 а4біе и4з8
гроба красно2, пра1ведное на1мъ возсіz2 сл7нце.

Ћ

г7оo3ц7ъ u4бw дв7дъ, пред 8сённымъ
ковче1гомъ скака1ше и3гра1z. лю1діє же
б9іи ст7i1и, nбразHмъ с8бытіE
зрz1ще, весели1мсz б9е1ственэ, я4кw
воскр7се хrто1съ, я4кw всеси1ленъ.
Пёснь, є7. И#рмо1съ.
тренюемъ u4тренюю глубокY, и3
вмёстw мЂра пёснь принесем влdцэ,
и3 хrта2 u4зримъ пра1ведное сл7нце,
всёмъ жи1знь возсіz1юща.

Б

Ќ
Б

езчи1сленое твое2 милосе1рдіе, и4же
а4довыми u4зами содержи1ми зрz1ще,
къ свёту и3дz1ху хrте,2 весе1лыми
нога1ми, па1сху хва1лzще вёчную.

ристyпимъ свэтоно1сніи, и3сходz1щу
хrтy и4зъ гроба, я4кw женихy. и3
спра1зднуемъ празднолюбе1зными
чи1нми, па1сху, б9ію спаси1тельную.

П

С

С
С

Пёснь, ѕ7. И#рмо1съ.
ни1де в8 преиспо1днzz страны2 земли2, и3
сокруши2 вереи2 вёчныz, преиспо1дніz
свz1заныz хrте2, и3 тридне1вно, я4кw t
ки1та i3ô1на, воскр7се t1 гроба.
охрани1въ цёла зна1меніz хrте2,
воскр7съ t1 гроба, и4же ключи2 дв7ыz
невреди1выи въ ржcтвЁ свое1мъ, и3
tве1рзлъ є3си2 на1мъ ра1йскіz две1ри.
п7се мо1й, жи1вое, а3 не же1ртвенное
заколе1ніе, я4кw бг7ъ, са1мъ себе2 во1лею
приведъ ко o3ц7Y, совоскр7си1 же
всеро1дна а3да1ма, воскр7съ t1 гроба.

Конда1къ, глаc, и7.
ще и3 во1 гробъ сни1де без8сме1ртне, но
а4дову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскр7се
я4кw побэди1тель хrте2 б9е, жена1мъ
мmроно1сицамъ ра1дость провэща2въ,
и3 свои1мъ а3пcлwмъ ми1ръ дарова2,* и4же
па1дшымъ подаz2 воскrніе.
и4косъ.
же пре1жде сл7нца сл7нцу заше1дшу
и3ногда2 во1 гробъ, предвари1ша ко u4тру,
взыска1юще, я4кw во1 дне мmроно1сицы
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 я4ко же волсви2,
и3 поклони1мсz, и3 принесе1мъ мЂро, я4кw да1ры,
не в8пелена1х, но в8плащани1цэ w3бви1тому, и3
пла1чемъ, и возопіе1мъ: q вLко воста1ни,*
и4же па1дшымъ подаz2 воскр7се1ніе.

Ѓ

И$
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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, стра1ждетъ я4кw сме1ртен8,
и3 стра1стію ўмерщве1ное, в8нетлёніz
w3блачи1тъ бл7голёпіе, є3ди1нъ
бл7гослове1нъ o3ц7є1мъ бг7ъ, и3 препросла1вленъ.

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.

В

H

H

ены2 с8мv1ром бг7ому1дрыz, во слёдъ
тебе1 теча1ху, є3го1 же я4кw мр7тва со
слеза1ми и3ска1ху, поклони1шасz и3
ра1дующесz живо1му бг7у, и3 па1сху
та1йную, твоиò хrте2 u3чн7кw1мъ бл7говэсти1ша.

Пёснь, f7. И#рмо1съ.
вэти1сz свэти1сz, но1выи i3єrли1ме,
сла1ва бо гDнz на тебЁ возсіz2. ликyй
нн7э и3 весели1сz сіô1не, ты1 же чтcаz
красyйсz бцdе, w3 воста1ніи ржcтва2
твоегw2.

ж

кw вои1стину сщ7е1ннаz, и3 всепра1з
дньственаz сіz2 спаси1тельнаz но1щь,
и3 свэтоза1рнаz, свэтоно1снаго дне2,
воста1нію сyщи провозвёстница, в8
не1й же безлётныи свётъ и4з8 гроба
пло1тьски всёмъ возсіz2.

Ћ

С

бжcтвеннаго, q любе1знаго, q
сла1дкаго ти2 гла1са, сна1ми бо
нело1жнw w3бэща1лсz є3си2 бы1ти, до
сконча1ніz вёка хrте2, є3го 1же вёрніи
держа1ву и3 наде1жду и3му1ще ра1дуемсz.

q

па1сха вели1ка, и3 сщ7е1ннаz хrте2. q
мyдрость, 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
воздви1гъ и3зъ тли2, и3 u3праздни1въ
сме1рть. па1сха нетлёніz, ми1ру
спасе1ніе. г•.

ме1рти пра1зднуемъ u3мерщвле1ніе,
а4дово разруше1ніе, и3но1гw живота2
вёчнагw нача1ло, и3 и3гра1юще поем
вино1внаго, є3ди1наго бл7гослове1на
o3ц7є1мъ бг7а, и3 препросла1влена.

С

q

Пёснь, и7. И#рмо1съ.
е1й u4бw нарече1нныи ст7ы1и де1нь,
є3ди1нъ субHтамъ, цр7ь и3 гDь,
пра1здникъ пра1здникwмъ, и3 торжество2
є4сть торжествw1мъ, в8 о1нь же
бл7гослови1мъ хrта2 во1 вэки.

П

С

ріиди1те но1вагw виногра1да ча1да,
бжcтвеннагw весе1ліz, в8 наро1читомъ
дни2 воскrніz, цrтвіz хrто1ва
пріw3бщи1мсz пою1ще, є3го2 я4кw бг7а
во1 вэки.

П

гла1съ, є7. сти<. Да воскрcнетъ бг7ъ,* и3
разы1дутсz врази2 є3гw2.
а1сха сщ7е1ннаz на1мъ дне1сь показа1сz,
па1сха но1ва ст7аz1 , па1сха таи1нственнаz,
па1сха всечестна1z, па1сха хrта2
и3зба1вителz. па1сха непоро1чнаz. па1сха

П

33
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 сіô1ну рцы1те,
пріими2 t на1съ ра1дость бл7говёщеніz,
воскrніz хrто1ва. красyйсz и3 ликyй,
и3 ра1дуисz i3єrли1ме, цр7z2 хrта2 u3зрёвъ и4з8
гроба, я4кw жениха2 и3сходz1ща.

П

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.

М

сти<. Се1й дн7ь и4же сотвори2 гDь,*
возра1дуемсz и3 возвесели1мсz во1нь.
а1сха красна2, па1сха гDнz па1сха, па1сха
всечестна1z на1мъ возсіz2, па1сха,
ра1достію дрyгъ дрuyга 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 дрyгъ дрyга пріи1мемъ,
и3 рце1мъ бра1тіє, и3 ненави1дzщихъ
на1съ. прости1мъ всz2 воскrніємъ, и3
та1ко возопіє1м8: хrто1съ воскр7се и3з8
ме1ртвыхъ, сме1ртію смр7ть попра1въ, и3 сu1щим
вогробёхъ живо1тъ дарова2.
та1же, Хс7 воскр7се, г•.

П

В

Из книги Минеz праздничнаz
(Храм во имz Свzтых апостолов Петра и Павла,
г. Сулина, о. Михаил Данилов)
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MEDALION - Emil IORDACHE
(n. 16 decembrie 1954 – d. 11 octombrie 2005),
scriitor, critic și istoric literar, eseist, traducător

P

e17 martie 2022, în incinta Librăriei „Cartea Românească
Educațional” din Iași, a avut loc în cadrul evenimentului intitulat
Medalion – Emil Iordache, prezentarea volumului „Nobelul
literar slav”, de Emil Iordache (apărut la Editura Cartea Românească
Educațional). De asemenea, s-a vorbit și despre trei volume traduse din
limba rusă de către regretatul profesor universitar: Versuri despre
Preafrumoasa Doamnă (ediție îngrijită și studiu introductiv de Livia
Iacob), de Aleksandr Blok; Moscova-Petușki, de Venedikt Erofeev și Din
nicăieri, cu dragoste, de Iosif Brodski.
Profesorul universitar Emil
Iordache s-a născut în anul 1954.
După absolvirea în anul 1979 a
Facultății de Filologie a Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a
fost profesor în învățământul
gimnazial, secretar de redacție al
publicației „Caiete botoșănene”
(1983-1990), asistent, lector,
conferențiar, profesor la Facultatea
de Litere, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, Catedra de Slavistică
„Petru Caraman”, șef al Catedrei din
1998 și până în 2005, anul când a început marea călătorie înspre „satul
stelelor”.
Opera sa cuprinde cărți de critică literară, studii și eseuri, traduceri,
ghiduri de conversație. Profesorul Emil Iordache a tradus zeci de autori și
opere clasice ale literaturii ruse: de la Pușkin, Gogol, Tolstoi, Dostoievski,
la Bulgakov, Platonov, Daniil Harms, Makanin, Blok, Venedikt Erofeev
ș.a.
Soția regretatului dascăl din Iași, Olga Iordache (bibliotecar) a oferit o
imagine a omului, profesorului, scriitorului, traducătorului Emil
Iordache, redată în ediția din martie 2022 a emisiunii Comunități
Etnice/Ruși Lipoveni de la Radio Iași (înregistrarea emisiunii se poate
asculta pe internet).
Conf. univ. dr. Marina Vraciu de la Catedra de Slavistică „Petru
Caraman” a Facultății de Litere din Iași a creionat portretul dascălului
Emil Iordache, cu accent pe cărțile prezentate la manifestarea ieșeană din
17 martie a.c., subliniind că „fiecare volum are istoria lui, care se bazează
pe dragostea lui Emil Iordache pentru literatură. Emil avea afinități cu
fiecare dintre scriitorii traduși. Prin pana lui Emil Iordache, marii clasici
ai literaturii ruse au revenit în cultura română, observându-se în toate
aceste traduceri un dialog al traducătorului cu poeții, prozatorii ruși”.
Dintre titlurile cărților regretatului scriitor Emil Iordache amintim și:
Semiotica traducerii poetice (Junimea, 2003); Carte către Serghei Esenin
(Timpul, 1995); Evadări din Zoorlanda (Moldova, 1998); Serghei Esenin.
Omul și poetul (Junimea, 1998); Literatura orizontală (Timpul, 1998);
Cărțile de pe masă (Timpul, 2000); Studii despre Gogol (Timpul, 2000);
Persanul cu nas de argint (TipoMoldova, 2002); Variațiuni pe marginea
subteranei (Convorbiri literare, 2004) ș.a.
Dumitru ȘERBAN,
Iași
Menționăm că în volumul „Nobelul literar slav”, de Emil Iordache
(Editura Cartea Românească Educațional), cei cinci scriitori de limbă rusă
dintre cei 11 laureați ai Nobelului pentru Literatură din lumea slavă au fost
distinși de Academia Suedeză cu acest prestigios premiu în anii: 1933 Ivan Bunin (Rusia, în exil); 1958 - Boris Pasternak (URSS); 1965 Mihail Șolohov (URSS); 1970 – Alexandr Soljenițîn (URSS); 1987 Iosif Brodski (SUA-URSS).

Marfa și Simion
Timofeiov

In memoriam prof. Marfa TIMOFEIOV
(10 septembrie 1949 – 3 martie 2022)

A

r fi împlinit 73 de ani în luna septembrie! Născută pe 10
septembrie 1949 în localitatea suceveană Rădăuți, prof.
Marfa Timofeiov din Suceava s-a stins din viață pe 3 martie

2022.
Filolog de formație (a absolvit în
anul 1972 Facultatea de Filologie,
secția Germană-Engleză, Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iași), prof. Marfa
Timofeiov a fost până la pensionare
titular de limba germană la Colegiul
Național „Ștefan cel Mare” din Suceava
și inspector școlar la IȘJ-Suceava.
Imediat după constituirea în 1990 a
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) la București, s-a
implicat împreună cu soțul – ing.
Simion Timofeiov, președintele Comunității rușilor lipoveni din
Suceava, în fondarea filialelor CRLR pe teritoriul județului lor.
A fost membru supleant al Consiliului Național al CRLR (între 1998
și 2000) – for de conducere al asociației etnice între două Conferințe
Naționale anuale, conform Statutului din acea perioadă.
Ca inspector școlar de limba germană între anii 1990 și 1998, prof.
Marfa Timofeiov a răspuns de toate limbile minorităților naționale la
Inspectoratul Școlar Județean, perioadă în care a introdus și studiul
limbii ruse ca limbă maternă la școlile din localitățile sucevene
Climăuți, Rădăuți, Lipoveni și Manolea.
De asemenea, a predat, între anii 1994 și 1996, celor două promoții
de elevi ruși lipoveni la Liceul Pedagogic din Suceava, unde etnicii s-au
format ca educatoare și învățători.
În decursul anilor de activitate, a fost la cursuri de specializare pe
probleme de învățământ și metodologii de predare în mai multe țări.
S-a implicat în activitatea comunității din Suceava, fiind și referent
pe cultură și învățământ.
A colaborat cu redacția „Zorile”, iar în nr. 8-9/2020 am inserat un
material amplu despre soții Timofeiov și despre activitatea comunității
sucevene a rușilor lipoveni. Pe pagina de Meta/Facebook a redacției
„Zorile”, imediat după ce am postat vestea tristă din 3 martie a.c., au
început să curgă mesajele de condoleanțe și cuvintele frumoase, atât în
limba română, cât și în limba rusă, despre cadrul didactic sucevean,
plecat pe drumul fără de întoarcere.
Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i fie amintirea veșnică și
luminoasă!
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate!
S.M.
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In memoriam Lucian FEODOROV
(23 octombrie 1942 -16 martie 2022)

Î

n vârstă de 79 de ani,
deputatul Lucian
Feodorov din Botoșani
s-a stins din viață pe 16 martie
2022.
În perioada 2000-2002,
Lucian Feodorov a fost secretar
general al Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR),
venind la București după ce
patru ani (1997-2000) și-a
desfășurat activitatea de
subprefect al județului Botoșani.
Înainte de anul 2000, a fost
director ori șef la diverse
întreprinderi și regii în județul
de reședință.
La alegerile parlamentare
desfășurate pe 6 decembrie
2020, a fost ales deputat în circumscripţia nr. 7, județul Botoșani, pe
listele Partidului Alianța pentru Unirea Românilor.
Fiind decan de vârstă printre parlamentari, a condus pe 21
decembrie 2020, în calitate de președinte, prima ședință solemnă de
validare a membrilor Camerei Deputaților, legislatura 2020-2024. A
avut mai multe propuneri legislative și luări de cuvânt. A făcut parte
din Comisia permanentă pentru buget, finanțe și bănci (din februarie
2021) și din două Grupuri parlamentare de prietenie: cu Republica
Federativă a Braziliei și cu Statele Unite Mexicane.
Ca un ultim omagiu adus activității sale parlamentare, colegii din
Camera Deputaților și-au luat rămas bun de la cel care a fost deputatul
Lucian Feodorov pe 17 martie 2022, când sicriul cu trupul neînsuflețit
a fost depus în fața Sălii „Ion I.C. Brătianu” din Palatul Parlamentului.
Președintele CRLR, deputatul Silviu Feodor, a transmis
condoleanțe familiei îndurerate și, în semn de omagiu, la catafalc în
Palatul Parlamentului s-a dus o jerbă de flori din partea Comunității
Rușilor Lipoveni din România.
Deputatul Lucian Feodorov a fost înmormântat pe 20 martie 2022,
la Botoșani.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și
să-i fie amintirea veșnică!
Царство ему небесное!
S.M.

La București, anul 2002

● Juristul Andrei Mișurnov, președinte al CRLR în perioada 15 august
2000 – 10 noiembrie 2002, cel care a lucrat îndeaproape, timp de doi ani, cu
secretarul general Lucian Feodorov, a transmis mesajul de mai jos:
„Cu tristețe și mâhnire am aflat de trecerea în neființă a celui care mi-a
fost, pentru o scurtă perioadă de timp, coleg, prieten și partener de tras la
„babaicile” lotcăi minorității rușilor lipoveni din România.
În calitate de secretar general al CRLR, Lucian Feodorov și-a adus
prinosul în sprijinirea și susținerea suflului nou al conducerii CRLR din
perioada anilor 2000-2002.
Energic, plin de inițiativă, veșnic iscoditor, dl Feodorov s-a străduit să
identifice și să propună soluții la numeroasele și dificilele probleme cu care
se confrunta etnia noastră în acea perioadă de timp. Nu puține au fost
dățile în care noaptea târzie ne găsea la sediul din București al
Comunității, căutând împreună răspunsuri și soluții ori inițiind planuri și
stabilind obiective.
În scurta perioadă de colaborare,
mi-ar plăcea să cred că am reușit, cu
sprijinul membrilor Biroului Executiv al
CRLR, să menținem la aceleași
standarde obiectivele culturale,
publicistice și religioase avute în vedere
de conducerile anterioare ale
Comunității, dar să ne și asumăm noi
obiective: mărirea bugetului anual
acordat etniei noastre pe baza criteriilor
prevăzute în lege, înființarea de noi
organizații ale CRLR în toate localitățile
în care existau etnici ruși lipoveni,
precum și a organizațiilor de tineret ale
Comunității, achiziționarea/construirea
de clădiri pentru sediile comunităților
locale, dotarea organizațiilor locale cu telefoane mobile și calculatoare,
înființarea de ansambluri artistice în cadrul fiecărei comunități locale și
achiziționarea de costume tradiționale specifice. Însă, înainte de toate,
obiectivul nostru a fost: întărirea unității dintre toți etnicii, indiferent de
preferința pentru denumirea etnică, de zona geografică sau de convingerile
spirituale.
Domnul Lucian Feodorov ne-a părăsit cu conștiința împăcată că, atât
cât a activat în cadrul organizației CRLR, tot ceea ce a făcut, a fost sub
semnul dorinței și convingerii sincere că este spre binele Comunității
căreia i-a aparținut cu trup și suflet.
Adio, domnule Lucian Feodorov!
Dumnezeu să te lumineze veșnic și sufletul să ți-l odihnească în
Împărăția Cerului, departe de tumultul și zbuciumul trecător al vieții!
Царство небесное!”.
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LA PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI VAMA ISACCEA
Adrian Dolghin, originar din Sarichioi, jud.
Tulcea, translator voluntar:
„Într-o noapte din primele zile ale sosirii
refugiaților în țara noastră, așteptam bacul de
dincolo. Veneau 816 oameni. Ne-am fi panicat
dacă am fi avut timp...
816 oameni care trebuiau să fie împărțiți în
grupuri. Cu pașapoarte biometrice sau nu, dacă
doreau azil ori nu, dacă aveau copii sau nu, și tot
așa! 816 oameni speriați, obosiți, care doreau doar
să treacă mai repede de controlul documentelor
pentru a se simți în siguranță. Sau care sperau să
fie în siguranță. Sau care voiau doar să se așeze
pentru a se odihni. Cu siguranță, majoritatea ar fi
vrut să nu fie obligată să fie aici. După coborârea
de pe bac, intrau în niște corturi, unde se făcea
selecția pe baza celor de mai sus. Eu trebuia să îi
îndrum.
În toată harababura aia, am simțit, la un
moment dat, că cineva s-a oprit imediat după ce a
trecut de mine. Întorc privirea și văd o doamnă,
care nu se mișca. Era din grupul cu pașapoarte
biometrice, deci trebuia să meargă drept înainte
spre control. O strig și-i spun să meargă înainte.
Noapte, ploaie, lapoviță, vânt puternic, un frig
care îmi amorțește fața! Evident, și ei. Îmi
răspunde că nu vede încotro să meargă. Mă întorc,
pun mâna stânga pe spatele ei, iar cu dreapta îi arăt
încotro să se îndrepte. Se întoarce spre mine și
repetă: „Nu văd unde să merg! Eu nu văd!”.
A fost bine că ploua. Cei de lângă mine nu îmi
vedeau lacrimile. Ea le-a simțit și m-a luat de
mână. Și asta m-a ajutat. Și mi-a fost ciudă pe tot.”

Alexandru Denisov
(stânga) din Tulcea

Adrian Dolghin

Iulian Ciorbac,
Ciorbac, Olimpia
Ursaru ș i Evelina Ciotic

Paul Ciorbac

Claudia Ciotic ș i Simion Ruticov
(din Sarichioi), alături de agenți ISU

Ivan Firsa, voluntar din partea
CRL-Tulcea

Tatiana Laction din Sarichioi și Vladimir Macarov din
Tulcea, voluntari traducători de limba rusă la punctul
de trecere a frontierei Isaccea

