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АРХИПАСТЫРЬСКОЕ  
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПЕРВОИЕРАРХА ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ 
ЦЕРКВИ БЕЛОКРИНИЦКОЙ ИЕРАРХИИ 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО 
МИТРОПОЛИТА  Л Е О Н Т И Я 

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ СВЯТОЙ 

ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ  
БЕЛОКРИНИЦКОЙ ИЕРАРХИИ 

 
Возлюбленные о Господе 

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и 
диаконы, иноки и инокини,                                

братья и сестры во Христе - 
верные чада нашей Святой 

Древлеправославной 
Христовой Церкви! 

 

В сей светлый день и 
праздник праздников 
Воскресения 

Христова - Святой Пасхи, 
сердечно приветствую всех Вас 
дорогие мои, со святыми 
радостными словами 
пасхальнаго благовестия:  

ХРИСТОС ХРИСТОС   
ВОСКРЕСЕ!ВОСКРЕСЕ! 

Господь наш Исус Христос, 
по воскресении Своем, в первый день явился жёнам Мироносицам, затем 
апостолу Петру и другим двум ученикам, которые шли в селении Эммаус. 
Потом, вечером того же дня одиннадцати Апостолам, собранным вместе в 
одном доме, двери котораго были заперты. Представ пред ними, Господь 
приветствовал их словами: «Мир вам!» и чтобы уверить их что они видят не 
тень, а Его Самого, показал им прободенныя руки и ноги, и ребро. Апостолы 
возрадовались, что увидели своего возлюбленнаго Господа. И как же не 
радоваться после такой глубокой скорби! Господь, с которым Апостолы почти 
неразлучно пробыли более трёх лет, слушая Его Божественное учение будучи 
свидетелями Его многих чюдотворений, в Котором они видели Сына Божия и 
полагали все свои надежды, был на их глазах безвинно осуждён, поруган и 
умер крестною смертию. Им казалось, что всё дорогое для них, всё чем они 
жили в настоящем и будущем, умерло и погребено вместе с Распятым. И вот, 
Он Сам, Воскресший, стоит пред ними, и тогда их сердца исполнились 
великою радостию.  

Итак, дорогие мои, как не радоваться Воскресению Христову? Как не 
торжествовать в тот день, в который «смерти празднуем умерщвление, адово 
разрушение, иного жития вечного начало»? Своею смертью Господь 
победил смерть. Он снизошёл в преисподняя земли, сокрушил вечныя оковы 
содержащия узников, и освободил из ада всех, которые с верою ожидали Его 
пришествия, открыв тогда для них, и потом и для всех нас, райские двери.  

Продолжение на стр. 2 

Поздравляем с Великим и  
Светлым праздником! 

Крепкого вам здоровья, любви, веры, мира и 
надежды, что всё будет хорошо!  

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
Редакция

 
Sărbători pascale încărcate de lumină și binecuvântare!  

Să ave5i parte de liniște în suflet, speran5ă, încredere și fericirea 
de a petrece alături de cei dragi! 

Și-n acest an, bucuria Învierii Mântuitorului va 
face să răsune în lumea creștină salutul  

„Hristos a Înviat!”, „Adevărat a Înviat!”. 
Redac�ia 

Сердечно поздравляю всех вас с Великим Праздником 
Светлого Христового Воскресения, с торжеством из 

торжеств и со Святой Пасхой,  
дорогие читатели ежемесячника «Зори»! 

Желаю вам крепкого здоровья, великой радости, 
благоденствия, мира, любви и Божией помощи во всём! 

Хотя сегодня проходим через особое испытание, 
вызванное коронавирусом (COVID-19), действуют 

ограничительные меры для того, чтобы предотвратить 
зарожение. Надеемся на Великую милость Воскресшего 

Христа и по наших добрых сердцах Господь Бог поможет 
нам преодолеть всё и справиться с любой трудной 

ситуацией. 
Приветствую светлым радостным Пасхальном 

приветствием ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

Депутат Силвиу ФЕОДОР,
председатель Общины русских-липован Румынии

 
Cu prilejul Marii Sărbători Creștinești - Luminata Înviere a 

Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, Sărbătoarea 
Sărbătorilor și al Sfintelor Paști, vă transmit sincerele mele 

urări, dragi cititori ai publica5iei „Zorile”!  
Să ave5i parte de multă sănătate, bucurie deplină, pace 

sufletească, iubire, prosperitate și de ajutorul  
Bunului Dumnezeu! 

Deși trecem prin momente deosebite ca urmare a răspândirii 
coronavirusului (COVID-19), sunt în vigoare măsuri restrictive 

de preven5ie. Avem nădejdea în Marea milă a lui Hristos cel 
Înviat din mor5i și, după inimile noastre blânde și pline de 

bunătate, sperăm că Bunul Dumnezeu ne va ajuta să biruim cu 
puterea biruin5ei Luminatei Învieri a Mântuitorului Domnului 
și Dumnezeului nostru Isus Hristos și să trecem cu bine peste 

toate încercările dificile.  
Vă felicit cu luminoasa și plină de bucurie urare pascală 

„HRISTOS A ÎNVIAT!  
ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 

Deputat Silviu FEODOR,
președinte al CRLR
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АРХИПАСТЫРЬСКОЕ  
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 

 
Дорогие о Христе Воскресшем  

братья и сестры! 
 

Прошедший год, а также и 
наступивший год, были и 

есть  омраченные тяжёлыми 
испытаниями, так как уже по всему 
миру распространилась 
инфекционная коронавирусная 
болезнь, которая называется Ковид-
19.  

Прошу всех Вас, стойте твёрдо в 
вере, и никого и ничего не бойтесь 
кроме Бога. Священное Писание 
гласит что, когда народ отступает от 
веры, по грехам людей Господь 
попускает болезни и скорби, так что 
в эти непростые дни переживаний, 
когда весь мир охвачен страхом и 
ужасом из-за эпидемии, нужно ещё 
более усиленно обратиться с 
молитвой и покаянием к Богу, чтобы 
Воскресший Господь исцелил нас и 
мы победили бы эту болезнь. 
Вспомним как перед Своей крестной 
смертью Господь увещевал своих 
учеников, а через них и всех нас: «Да 
не смущается сердце ваше, веруйте 
в Бога и в Мя веруйте». Вера в 
Воскресшего Христа освобождает 
нас от страха перед любыми 
обстоятельствами, несущими в себе 
разрушение. Наши родители, люди 
старшего поколения переживали 
более тяжёлые испытания.  

В это непростое время, мы 
должны оставаться христианами, 
твердо уповать на Господа, быть 
мужественными и непоколебимыми в 
вере, настоящими братьями и 
сестрами, надежными и любящими 
друг друга, готовыми прийти на 
помощь для всех в этих трудных 
обстоятельствах жизни. 

Пусть Пасхальная радость 
наступивших праздничных дней 

укрепит наши сердца и души в 
несении жизненного креста, и дарует 
твёрдость нашей вере и надежде 
чтобы, пройдя узким христианским 
путём для достижения душевнаго 
спасения. 

Ещё раз от всего сердца 
приветствую вас, возлюбленные мои, 
вечно живыми пасхальными словами: 
«Христос Воскресе!» и молитвенно 
желаю вам и вашим семьям доброго 
здравия, благополучия, мира и 
спасения. 

Благодать Воскресшего Господа и 
Спаса нашего Исуса Христа и мое 
архипастырское благословение да 
будет со всеми вами. Аминь. 

Божиею Милостию 
Первоиерарх Древлеправославной 

Старообрядческой 
Церкви Белокриницкой Иерархии 

 
Смиренный †Л Е О Н Т И Й 

Архиепископ Белокриницкий и 
Бухарестский 

и всех Древлеправославных 
Христиан  

М И Т Р О П О Л И Т 
Старообрядческая  

Белокриницкая Митрополия всех  
Древлеправославных Христиан.  

ПАСХА ХРИСТОВА –  
7529/2021 г. - Град Брэила
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În după-amiaza zilei de 13 aprilie 2021, imediat după ce a 
participat în Sala Drepturilor Omului din Palatul 
Parlamentului la reuniunea inaugurală cu tema „Viitorul 

diploma�iei parlamentare” a seriei de întâlniri dintre membrii 
Camerei Deputa5ilor și reprezentan5ii Institutului Diplomatic 
Român (IDR), dedicate problemelor de politică externă și 
tendin5elor actuale în evolu5ia rela5iilor interna5ionale, deputatul 
Silviu Feodor, președintele CRLR, a sosit la sediul din 
București al Comunită5ii Centrale cu oaspe5i de seamă: 

*Iulian Fota - directorul general al Institutului Diplomatic 
Român; 

*Deputatul Gheorghe Nacov de la Uniunea Bulgarilor din 
Banat - membru al Comisiei permanente parlamentare pentru 
administra5ie publică și amenajare a teritoriului;  

*Primarul Narcis Constantin al orașului Măgurele/Ilfov. 
Oaspe5ii au fost impresiona5i de Expozi5ia de grup din Sala 

Albastră, admirând cele 49 de lucrări ale elevilor participan5i la 
Concursul de desene „COSMOS - 60/40”, organizat de redac5ia 
„Zorile” și CRLR. 

În prezen5a părintelui Ioan, preotul parohiei „Înăl5area 
Domnului”, au fost abordate mai multe aspecte privind via5a 
spirituală a enoriașilor ortodocși de rit vechi din București, 
precum și situa5ia terenului pe care se află lăcașul sfânt, care 
urmează să apar5ină de primăria orașului Măgurele.

OASPE[I LA CRLROASPE[I LA CRLR
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Leonte IVANOV 
 

ARGUMENT 

Minoritatea ruso-
lipoveană din 
România nu mai 

constituie astăzi o necunoscută, în 
special datorită articolelor și 
volumelor care s-au succedat pe 
parcursul ultimului sfert de veac1, 
dar și prezen5ei tot mai vizibile a 
membrilor acestei comunită5i în 
via5a societă5ii. S-a atenuat până 
aproape de dispari5ie și perspectiva 
ostilă cu care fusese privit acest 
segment de popula5ie în multe din 
studiile știin5ifice ori textele 
literare, după cum au devenit mai 
clare și reprezentările din mentalul 
indigen cu privire la el. Cu toate 
acestea, trecutul rușilor lipoveni 
mai păstrează destule aspecte ce se 
cuvin relevate, destule 
particularită5i nu întotdeauna pe 
deplin în5elese ori încă 
necunoscute publicului de la noi. 

Nu ne-am hazardat să intitulăm 
volumul de fa5ă O istorie a rușilor 
lipoveni, pentru că un asemenea 
proiect ar depăși cu mult limitele și 
competen5a unei singure persoane; 
am în5eles acest lucru pe măsură ce 
progresam în documentare, pe 
măsură ce arhivele și bibliotecile 
scoteau la iveală alte și alte pagini 
despre acest grup minoritar, cele 
mai multe din ele manuscrise și în 
varii limbi2. Secven5ele surprinse 
de noi din acest trecut sunt simple 
schi5e sau incursiuni în zbuciumata 
existen5ă a rușilor staroveri, 
posibile puncte de plecare pentru 
cercetări ulterioare; în plus, cartea 
pe care o 5ine5i în mână nici nu are 
structura unei lucrări tipice de 
istorie, nu respectă o cronologie 
strictă și nici nu are preten5ia 
epuizării vreuneia din problemele 
abordate. 

De la amplul studiu al 
episcopului Melchisedec consacrat 
lipovenismului3 au trecut, iată, 150 
de ani. Multe din lucrările autorilor 
de mai târziu sunt tributare 
efortului acestui prelat, magistru în 
Teologie și Litere, după cum unele 
inexactită5i și o anume pozi5ie 
belicoasă fa5ă de acești opozan5i ai 
Bisericii oficiale ruse4, au fost 
preluate, adesea fără discernământ, 
din pomenitul studiu, de nume 
importante ale culturii autohtone și 
perpetuate până în zilele noastre. 
Arhivele însă au fost, până de 
curând, prea pu5in cercetate de cei 
care s-au aplecat asupra trecutului 
minorită5ii starovere, fie din pricina 
barierei lingvistice, fie din cauza 
risipirii documentelor în fonduri și 
colec5ii din mai toate 5ările care ne 

înconjoară, nu întotdeauna 
accesibile. Pe cât ne-a stat în 
putin5ă, am încercat să umplem 
acest gol, inserând în textul 
propriu-zis și în anexele la cele 
două păr5i ale căr5ii5, un mănunchi 
de astfel de documente, cele mai 
multe cu caracter inedit. În același 
timp, am evitat să urmăm căi deja 
bătute, preferând să atingem doar 
tangen5ial aspecte în genere 
cunoscute cititorilor de la noi, 
legate de sciziunea produsă în 
Biserica Rusă pe timpul lui 
Aleksei Mihailovici, a 
particularită5ilor de formă, 
ritual și chiar dogmatice care 
separă cele două biserici, 
nikoniană și staroveră, a motivelor 
care i-au determinat pe adep5ii 
vechii credin5e să-și părăsească 
5inuturile natale și, în cele din 
urmă, patria6. 

Datele pe care le-am putut 
aduna ne-au ajutat să creionăm un 

mic istoric al așezămintelor 
monahale de rit vechi de pe 
teritoriul provinciilor istorice 
românești, primul de acest gen din 
cultura acestei 5ări, dar și o trecere 
în revistă a principalelor localită5i 
întemeiate de rușii lipoveni sau în 
care s-au stabilit aceștia, cu cele 
mai importante evenimente 
petrecute în fiecare din ele, de-a 
lungul timpului. Atunci când istoria 
s-a împletit cu literatura, n-am 
ezitat să exploatăm acest 
sincretism, fie și din dorin5a de 
diminua pu5in din rigurozitatea 
unei abordări știin5ifice. 

Lucrarea pe care o propunem 
cititorilor este concretizarea unui 
proiect de cercetare, derulat pe 
parcursul a trei ani, cu sprijinul 
financiar al Comunită5ii Rușilor 
Lipoveni din România. 

(În căutarea tărâmului izbăvitor.
Schi�e pentru o istorie a rușilor

lipoveni din România, autor:
Leonte Ivanov, volumul I,

Ed. „C.R.L.R.” și Ed. „Doxologia”,
tehnoredactare și copertă:

 Leonard Lunguleac.

La editura bucureșteană 
„C.R.L.R.”, în coeditare 
cu „Doxologia” din Iași, 

a apărut primul volum (cu 550 de 
pagini) din monumentala lucrare a 
profesorului universitar doctor 
Leonte Ivanov intitulată În 
căutarea tărâmului izbăvitor. 
SchiAe pentru o istorie a rușilor 
lipoveni din România. 

Cartea a văzut lumina tiparului 
cu sprijinul financiar al Comunită5ii 
Rușilor Lipoveni din România, iar  
în „Argumentul” inserat de autor în 
primele pagini ale volumului, pe 
care-l redăm mai jos, profesorul 
ieșean, șeful Catedrei de Slavistică 
de la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”, men5ionează că a 
împăr5it în două păr5i numeroasele 
documente de arhivă, subliniind că 
primul volum „se va rezuma la trei 
din provinciile istorice românești, 
Bucovina, Moldova și [ara 
Românească, urmând ca partea a 
II-a să fie consacrată Basarabiei și 
Dobrogei”. 

Cei interesa5i de achizi5ionarea 
volumului se pot adresa 
secretariatului CRLR (021 312 09 
94 sau E-mail: office@crlr.ro), 
începând cu luna iunie 2021. 

Men5ionăm că această lucrare în 
două volume respectă grafia cu 
litera „î” și scrierea formelor 
„sînt” și „sîntem”.

APARI\IE 
EDITORIALĂ

Note: 

 

1 Cele mai multe din acestea sunt 
monografii ale unor localită5i populate cu 
ruși lipoveni ori se subsumează unei sfere 
tematice stricte: pescuit, obiceiuri de 
nuntă, particularită5i ale graiului etc. 
2 Documentarea pentru volumul de fa5ă a 
vizat fondurile arhivistice din mai multe 
5ări: Ucraina, Polonia, Estonia, Federa5ia 
Rusă și, desigur, România.  
3 Accep5ia dată de prelatul român acestui 
termen e foarte largă și-i vizează nu doar 
pe lipoveni ca atare ori pe cazacii 
nekrasoviști, ci și toate sectele din Rusia, 
precum și pe adep5ii vechii credin5e din 
[ările Baltice sau Polonia, unde nu sunt 
cunoscu5i sub acest nume. 
4 Explicabilă, într-o măsură, prin cinul pe 
care-l avea în cadrul Bisericii Ortodoxe, 
prin studiile teologice făcute la Kiev, 
precum și prin bibliografia parcursă, 
aproape exclusiv rusească. 

5 Prima parte a acestei căr5i se va rezuma 
la trei din provinciile istorice românești, 
Bucovina, Moldova și [ara Românească, 
urmând ca partea a II-a să fie consacrată 
Basarabiei și Dobrogei. 
6 Cei interesa5i de asemenea probleme pot 
parcurge cu deosebit folos o serie de 
lucrări de dată recentă, precum: F.E. 
Melnikov, Istoria Bisericii Ortodoxe de 
Rit Vechi. Partea I. Schisma în Biserica 
Rusă, București, 2019; Alexandr Varona, 
Staroverii. Pagini de istorie și actualitate, 
București, 2020; Feodor Chirilă, Din 
istoria rușilor lipoveni, București, 2019; 
Via�a protopopului Avvakum de el însuși 
scrisă, București, 2019; Daniel Hreniuc, 
Rușii lipoveni în Bucovina (1774-2012). 
Contribu�ii, Cluj-Napoca, 2013; Alexandra
Fenoghen, Staroverii. Istorie, mitologie, 
literatură, București, 2009; Rușii lipoveni 
în studii și documente, vol. I-II, București, 
2015; 2019.
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Scriitorul ieșean Nichita 
DANILOV s-a născut pe 
7 aprilie 1952 la 

Climăuţi, judeţul Suceava. Clasele 
I–VI le-a urmat la Școala Generală 
din Climău5i, comuna Mușeni5a, 
jud. Suceava, clasele VI–XII - la 
Liceul „Mihai Eminescu” din Iaşi 
(1967-1971), Şcoala postliceală de 
arhitectură la Iași (1971-1973), 
absolvind în 1978 și Facultatea de 
Ştiinţe Economice (1974-1978). A 
fost stagiar la Studioul 
cinematografic Buftea, corector şi 
redactor la revista „Convorbiri 
literare” (1982-1988), profesor la 
Liceul „Mihai Eminescu”, 
muzeograf la Casa Memorială „G. 
Topârceanu” (1988-1990), director 
al Teatrului „Luceafărul” (1991-
1992), secretar general de redacţie 
la „Dacia literară” (1992-1993), 
secretar literar la Teatrul Naţional 
„V. Alecsandri” din Iaşi, redactor-
şef la Editura „Nord-Est”, şef al 
departamentului Cultură la ziarul 
„Monitorul” (1997-2000), consilier 
diplomatic pe probleme de cultură 
și presă la Ambasada României din 
Republica Moldova (1998-2000; și 
șef interimar de misiune 
diplomatică timp de aproximativ 8 
luni în 1999), director al Casei de 
Cultură „Mihai Ursachi” şi 
redactor-şef al revistei bilingve 
(româno-ruse) „Kitej-grad” (martie 
2001 – martie 2013). De pe data de 
10 martie 2013 și până în martie 
2017 (prin detașare), a fost 
director-adjunct la Institutul 
Cultural Român (ICR) Chișinău 
(Republica Moldova). 

Activitate literară: scriitor, 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, membru al PEN Club 
European, autor al volumelor:  

- Fântâni carteziene, poeme, 
Editura Junimea, 1980 (Premiul 
Uniunii Scriitorilor din România); 

- Câmp negru, poeme, Editura 
Cartea Românească,1982; 

- Arlechini la marginea 
câmpului, Editura Cartea 
Românească, 1985 (Premiul 
Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi); 

- Poezii, Editura Junimea, 1987 
(Premiul Asocia5iei Scriitorilor din 
Iaşi); 

- Deasupra lucrurilor, neantul, 
poeme, Editura Cartea 
Românească,1990 (Premiul 
Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi; 
Premiul revistei „Cronica”, 
Premiul revistei „Poesis); 

- Urechea de cârpă, pamflete, 
Editura Boema, 1992; 

- Apocalipsa de carton, eseuri, 
Editura Institutul European,1995; 

- Mirele orb, poeme, 1995 
(Premiul Fundaţiei Soros, Premiul 
Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, 
Premiul Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova); 

- Nevasta lui Hans, proză, 
Editura Moldova, 1996; 

- Deasupra lucrurilor neantul / 
Au deussus des choses, le neant, 
Editura Axa, 1997, ediţie bilingvă 
(în traducerea lui Emanoil Marcu); 

- Nouă variaţiuni pentru orgă, 
poeme, Editura Polirom, 1999 
(Premiul Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova); 

- Peisaj cu ziduri şi uşi, poeme, 
Editura Augusta, 2000, ediţie 
bilingvă româno-engleză (în 
traducerea prof. Sean Cotter, 
Universitatea din Michigan, SUA); 

- Suflete la second-hand, 
poeme, Editura Vinea, 2000; 

- Second Hand Souls, Twin 
Spoon Press, Praga, traducere în 
limba engleză de Sean Cotter, 
SUA; 

- Nouă varia�iuni pentru orgă/ 
Nine Variations for Organ, 
antologie în limba engleză, ediţie 
bibliofilă, Olanda;  

- Tălpi, roman, Ed. Polirom, 
2004, Premiul pentru proză al 
Asocia5iei Scriitorilor din Iași, 

- Ferapont, antologie de poezie, 
Ed. Paralela 45, 2005; 

 - Maşa şi Extraterestrul, Ed. 
Polirom, 2005, roman; 

- Capete de rând, eseuri şi 
portrete literare, Ed. Paralela 45; 

- Centura de castitate, versuri, 
Ed. Cartea Românească, 2007 
(Premiul pentru poezie al Uniunii 
Scriitorilor, Marele Premiu pentru 

Poezie „Nichita Stănescu”, 2007, 
Premiu pentru literatură al revistei 
„Flacăra”; Premiul de excelenţă al 
Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, 
2007, Premiul Academiei, 2009) 

- Băutorii de absint, antologie 
de grup, Ed. Paralela 45, 2007; 

- Locomotiva Noimann, roman, 
Ed. Polirom, 2008, Marele premiu 
al revistei „Poesis”; Premiul pentru 
Proză al revistei „Argeş”, Premiul 
Asocia5iei Scriitorilor din Iași; 

- Ambasadorul invizibil, roman, 
Ed. Polirom, 2010, Premiul pentru 
cea mai bună carte de proză a 
anului acordat de ARIEL, Premiul 
Asocia5iei Scriitorilor din Iași; 

- Imagini de pe strada Kanta, 
Ed. Tracus Arte 2011, Premiul 
pentru poezie al revistei 
„Observator cultural”; 

- Portrete fără ramă, Ed. Tracus 
Arte, București, 2012, Premiul 
pentru cea mai bună carte a anului 
dat de Ariel; 

- Celălalt Nichita, eseu, Ed. 
Tracus Arte, București, 2013; 

- Recviem pentru �ara pierdută, 

Ed. Cartea Românească, 2016, 
Premiul USR - Filiala Iași; 

- Omul din eprubetă, Ed. 
Polirom, 2021, roman; 

- De la Caragiale la Urmuz sau 
realitatea în formă de conservă, 
eseuri și portrete literare, Ed. 
Tracus Arte, București, 2021; 

- În chilia autorului, antologie 
de poezie și proză, edi5ie bilingvă, 
româno-rusă, Ed. „C.R.L.R.”, 
București, în curs de apari5ie în 
2021. 

- Tot la Editura „C.R.L.R.”, în 
decursul anului 2021, va apărea 
edi5ia bilingvă româno-rusă a unui 
roman al lui Nichita Danilov. 

Scriitorul Nichita Danilov este 
prezent cu texte literare în toate 
antologiile de gen din ţară (peste 
20 de titluri), dintre acestea 
menţionăm „O mie şi una de 
poezii” editată de Laurenţiu Ulici, 
„Poezia română”.  

Poeziile sale au fost traduse şi 
publicate în diverse reviste din 
SUA, Anglia, Cehia, Slovacia, 
Franţa, Spania, Letonia, Ungaria, 
Italia, Rusia, Ucraina, Serbia, 
Estonia etc., sub semnătura unor 
traducători de prestigiu, precum: 
Adam J. Sorkin, Sean Cotter, 
Brenda Walker, Leon Briedis, Lidia 
Nasinova, Danilo De Salazar, 
Maria Dinescu, Emanoil Marcu etc. 

A desfăşurat o intensă activitate 
publicistică în cotidianul Ziarul de 
Iași (pagina culturală). De 
asemenea, a publicat texte literare 
în aproape toate revistele din 
România.  

În anul 2004, scriitorul Nichita 
Danilov a fost decorat cu Ordinul 
Cavaler al Artelor Clasa A, ordin 
oferit de Președin5ia României.

Nichita DANILOVNichita DANILOV
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În cadrul Colocviului 
internaţional al scriitorilor 
minorităţilor naţionale (care 

s-a desfăşurat sub egida Uniunii 
Scriitorilor şi UNESCO în anul 
2002 la Neptun), delegaţia 
literaţilor de limba galeză a atras la 
un mod dramatic atenţia asupra 
pericolului pe care l-ar putea 
reprezenta folosirea oficială a unei 
singure limbi, limba engleză, nu 
numai pentru culturile mici, ci 
pentru ţări cu mare tradiţie… Iată 
ce spunea, în acest sens, poetul Will 
Roberts: „Intrarea ţărilor est-
europene în UE nu va face, cred eu, 
decât să întărească poziţia limbii 
engleze în cadrul acestei 
organizaţii. Acest fapt nu ameninţă 
doar ţările sau limbile cu circulaţie 
mică, ci şi limbi de mare circulaţie 
ca germana, spaniola, franceza, 
italiana. Ele simt că teritoriul lor 
este călcat în picioare de o armată 
întreagă de sintagme străine. Limba 
engleză pătrunde sub toate formele, 
şi pe cale paşnică, şi prin violenţă, 
în aceste limbi, schimbând 
structura vocabularului, violând 
sintaxa, sensurile şi chiar modul de 
gândire autohton. Noi, cei din Ţara 
Galilor, cunoaştem acest lucru de 
800 de ani. E o chestiune care ne 
pune pe gânduri. Noi însă suntem 
optimişti. Ţara Galilor a 
supravieţuit dominaţiei romane, 
Imperiului britanic şi iată că, în 
prezent, noi continuăm să scriem în 
limba galeză şi în epoca 
globalizării, când pentru a te putea 
înţelege cu ceilalţi trebuie să 
apelezi la limba engleză.”. Precizez 
că speech-ul dlui Will Roberts 
despre glorioasa rezistenţă în timp a 
civilizaţiei galeze a fost (sus)ţinut 
în limba lui Shakespeare. Deci, 
pentru a fi înţeles de către 
participanţi, scriitorul Will Roberts 
a apelat, paradoxal!, nu la limba 
galeză, cum ar fi fost normal, având 
în vedere mesajul transmis 
participanţilor, ci tot la limba 
engleză!  

Globalizarea reprezintă, desigur, 
un pericol la fel de mare pentru 
culturile naţionale, cât şi pentru cele 
ale micilor minorităţi, care reuşesc 
să supravieţuiască, prin forţa 
credinţei şi a spiritului, de-a lungul 
secolelor, departe de patria din care 
s-au desprins, în interiorul altor 
naţiuni. Avem toată admiraţia faţă 
de aceşti bravi galezi care au reuşit 
să-şi păstreze identitatea şi sub 
ocupaţie romană şi sub cea 
britanică. Dar acum trăim în epoca 
informaţiilor în care e mult mai 
greu să rezişti influenţelor din afară 

decât în trecut. Soarta culturilor 
mici e într-un mare pericol. Şi nu 
numai a lor. Mass-media şi 
informaţionalizarea aduc zilnic un 
flux permanent de cuvinte 
provenind dintr-o singură zonă: cea 
a culturii anglo-saxone. 
Deocamdată, nicio naţiune nu a 
găsit mijloace pentru a se putea 
apăra în faţa acestui permanent 
„bombardament” mediatic. O 
respingere a acestei influenţe ar 
însemna izolare. O acceptare fără 
niciun zid de protecţie – o asimilare 
treptată. Acelaşi pericol al 
„contopirii” lingvistice ameninţă şi 
marile culturi, cum ar fi cea 
franceză, germană, spaniolă şi rusă. 
Probabil că nici chinezii, nici 
japonezii sau indienii ori arabii, 
care caută să-şi conserve prin orice 
mijloace culturile lor naţionale, nu 
se află în afara pericolului. Dacă 
acest „bombardament” va continua – 
şi sunt toate datele că va continua – 
omenirea s-ar putea trezi, să zicem 
peste 50-100 de ani, în situaţia de-a 
constata că cea mai mare parte din 
fondul lingvistic viu al fiecărei 
limbi naţionale provine din 
engleză. Se va produce, astfel, o 
uniformizare a limbilor. Va fi bine, 
va fi rău? Nu ştim. Probabil, 
tradiţia va fi sacrificată pe altarul 
comunicării... Pentru a putea 
dialoga între ei la mari distanţe şi 
prin mijloace moderne (internet, 
telefon mobil, ultrasunete etc., etc.) 
oamenii vor alege calea cea mai 
simplă. Cea mai scurtă, cea mai 
rentabilă. Astfel se va ajunge la o 
limbă universală de comunicare. 
De fapt, aproape s-a ajuns.  

Chiar şi cultura şi limba 
dominatoare, engleza, se află în 
pericolul permanentei schimbări. 
Schimbări esenţiale au loc şi în 
structura acestei limbi. Limba 

engleză pe care o vorbeşte un nativ 
român nu este totuna cu limba pe 
care o vorbeşte profesorul şi 
traducătorul american Adam J. 
Sorkin, de pildă. La rândul ei, 
limba pe care o vorbeşte Sorkin nu 
este aceeaşi, în totalitate, cu limba 
vorbită de traducătoarea Brenda 
Walker, originară din Marea 
Britanie. Ceea ce am putut observa, 
iată, un alt paradox, e că limba 
vorbită de Adam J. Sorkin nu e 
totuna, din păcate, cu cea vorbită 
de un alt traducător american, Sean 
Cotter, mai tânăr decât el cu vreo 
30 de ani… Influenţa culturilor 
minoritare a impus în SUA 
schimbări şi la nivel lingvistic. Din 
cauza migraţiilor, a invaziei de 
neologisme, a pătrunderii argoului 
în limba scrisă, engleza americană 
a anului 2002 diferă destul de mult 
de limba care se vorbea în anii 
1950-1960.  Schimbările se petrec 
într-un ritm galopant. Chiar şi în 
Marea Britanie, o ţară 
ultraconservatoare, limba de la 
sfârşitul secolului XX diferă de 
limba vorbită la începutul acestui 
secol. Parcă au trecut vreo 300 de 
ani nu 100. Probabil că ne-a fost 
dat să trăim într-un timp în care are 
loc unificarea limbilor. Va ajunge 
oare omenirea să vorbească o 
singură limbă în mai multe 
dialecte? Internetul şi televiziunea 
vor reuşi să reconstruiască 
Babelul? Procesul de modificare, 
de învechire a limbilor e un 
fenomen specific lumii 
contemporane. Popoarele mici vor 
fi nevoite oare să renunţe la limba 
lor natală, la identitatea naţională? 
Cu timpul, probabil că da. 
Omenirea va pierde o parte imensă 
din patrimoniul său cultural. Va fi, 
vorba lui Nichita Stănescu, „o mare 
pierdere”. Dar nu mai mult decât o 
mare pierdere. De fapt, nu şi-l va 
pierde, ci el va fi conservat în 
muzee, biblioteci, pe casete, CD-
uri, poate pe diverse site-uri  etc. 
Vor exista o mulţime de limbi 
moarte şi civilizaţii apuse, care va 
oferi de lucru specialiştilor 
viitorului apropiat. De altfel, o 
limbă nu e dată pentru totdeauna. 
Mai devreme sau mai târziu, ea 
dispare. Aşa s-a întâmplat cu 
greaca şi latina, cu slavona, cu 
aramaica şi hitita, aşa se va 
întâmpla şi cu engleza. Va veni 
momentul când şi această limbă va 
muri, dând naştere altor lăstare. 
Epoca globalizării abia a început. 
Dar schimbările, după cum am 
spus, au loc într-un ritm rapid şi 
ireversibil. Ne îndepărtăm tot mai 

mult de culturile arhaice. 
Construim o nouă civilizaţie, care 
îşi va avea valorile ei. În cadrul 
marii culturii, al culturii globalizate 
(ce ciudat sună sintagma!), 
culturile naţionale, care vor 
supravieţui, probabil încă o bună 
bucată de timp, vor avea statutul şi 
soarta pe care o au acum culturile 
minorităţilor naţionale în cadrul 
culturilor majoritare. Ele vor fi 
protejate de diverse programe 
naţionale şi internaţionale, vor fi 
conservate, dar chiar şi prin aceste 
protecţii vor fi din ce în ce mai 
marginalizate. Vor apărea noi 
forme de exprimare artistică, iar 
altele vor sucomba. Alte forme de 
artă. E greu de spus ce se va 
întâmpla cu literatura în această 
nouă lume. Ce se va întâmpla cu 
Puşkin, Eminescu, Caragiale, 
Creangă, Gogol, Tolstoi, 
Dostoievski, Bulgakov, Soljeniţân 
şi atâţia alţi mari scriitori? Această 
lume nouă şi din ce în ce mai 
grăbită va mai avea nevoie de 
literatură. Sau vechea literatură va 
deveni materie primă pentru noile 
forme de artă în societatea post-
informaţională? Cine ştie, poate că 
într-o societate de consum, poate că 
arta ar trebui să renunţe la orgoliul 
de a dura în timp. Nu ştiu…   

În contextul actual, în contextul 
fenomenului globalizării, cultura 
popoarelor mici şi mari se află în 
pericol. Dar să fim optimişti, vorba 
lui Will Roberts… Istoria are un 
curs paradoxal. Lumea construită 
cu migală şi sacrificiu de o 
generaţie este întotdeauna rasă 
aproape din temelii de generaţiile 
următoare. Orice ideal devine 
caduc în timp. S-ar putea ca lumea 
viitorului să aibă alte principii şi 
alte legi. Poate, după căderea 
actualei civilizaţii şi a imperiului 
mass-media, dominat de limba 
engleză, omenirea va cunoaşte un 
nou Ev mediu (mediatic), când 
culturile naţionale vor înflori din 
nou. Până atunci însă, marile 
culturi ar trebui să-şi însuşească 
lecţia de supravieţuire a micilor 
entităţi, a minorităţilor naţionale 
care, departe de „patria mumă”, pe 
teritoriul altor culturi au reuşit să-şi 
conserve o mare parte din zestrea 
lor naţională. 

(Din antologia „În chilia 
autorului”, edi5ie bilingvă româno-

rusă, în curs de apari5ie la Editura 
„C.R.L.R.”, care va apărea cu 

sprijinul financiar al Comunită5ii 
Rușilor Lipoveni din România. 

Editor: Svetlana Moldovan, 
redactor-șef „Zorile”). 

LEC\IA DE SUPRAVIE\UIRELEC\IA DE SUPRAVIE\UIRE



Ședin5ele Consiliului 
Director al CRLR, în 
ciuda restric5iilor cauzate 

de pandemia de coronavirus, se 
desfășoară cu regularitate. 

Astfel, chiar și online, 
activită5ile Comunită5ii, precum și 
ale reprezentantului CRLR în 
Parlamentul României sunt 
prezentate și analizate în acest for 
decizional. În ultimele două 
ședin5e (27 martie, respectiv 22 
aprilie 2021), un aspect important 
care a fost analizat a fost bugetul 
Comunită5ii, precum și 
Regulamentul de Organizare și 
Func5ionare al Consiliului 
Director. Atragem aten5ia asupra  
Regulamentului, întrucât el este 
deopotrivă important pentru 
consilierii Comunită5ii, precum și 
pentru membrii CRLR. 

Este important de știut, așadar, 
aceste prevederi:  

„Art. 28. – Consilierii își 
exercită drepturile și își 
îndeplinesc îndatoririle pe 
întreaga durată a mandatului 
pentru care au fost aleși. 

Art. 29. – (1) Calitatea de 
consilier încetează la data 
declarării ca legal constituit a 
noului Consiliu Director ales. 

(2) Calitatea de consilier 
încetează de drept înainte de 
expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 
b) lipsa nemotivată de la mai 

mult de trei ședin�e ordinare 
consecutive ale Consiliului 
Director; 

c) imposibilitatea exercitării 
mandatului pe o perioadă mai 
mare de 6 luni consecutive, cu 
excep�ia cazurilor prevăzute de 
lege; 

d) condamnarea prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă 
la o pedeapsă privată de libertate; 

e) punerea sub interdic�ie 
judecătorească; 

f) deces. 
(3) Încetarea de drept a 

mandatului de consilier se 
constată de către Președintele 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România. 

(4) Mandatul de consilier se 
suspendă de drept numai în cazul 
în care acesta a fost arestat 
preventiv. 

(5) Suspendarea durează până 
la solu�ionarea definitivă a cauzei. 
Ordinul de suspendare se 
comunică de îndată consilierului. 

Art. 30. – Consilierii pot 
demisiona anun�ând în scris 
Președintele Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România, care ia act 
de aceasta. Președintele 
informează Consiliul Director 
asupra demisiei consilierului”. 

Func5ia de consilier vine și cu 
anumite obliga5ii: 

„Art. 35. – Consilierii sunt 
obliga�i să respecte Regulamentul 
de func�ionare a Consiliului 
Director, să se supună regulilor de 
curtoazie și disciplină. 

Art. 36. – Consilierii sunt 
obliga�i să men�ioneze expres 
situa�iile în care interesele lor 
personale contravin intereselor 
generale. În cazurile în care 
interesul personal nu are caracter 
patrimonial, Consiliul Director 
poate permite participarea la vot a 
consilierului. 

Art. 37. – Consilierii sunt 
obliga�i la probitate și discre�ie 
profesională și să dea dovadă de 
cinste și corectitudine. 

Art. 38. – (1) Consilierii au 
obliga�ia de a aduce la cunoștin�ă 
membrilor activi toate faptele  și 
actele administrative ce 
interesează Comunită�ile Locale 
de care răspund. 

(2) Consilierii sunt obliga�i ca, 
în exercitarea mandatului, să 
organizeze periodic, cel pu�in o 
dată pe trimestru, întâlniri cu 
membrii activi ai comunită�ilor de 
care răspund, să acorde audien�e 
și să prezinte în Consiliul Director 
o informare privind problemele 
ridicate la întâlnirea cu membrii 
Comunită�ilor Locale. 

Art. 39 – (1) Consilierii nu pot 
lipsi de la lucrările Consiliului sau 
ale comisiilor de specialitate din 
care fac parte decât în situa�iile 
prevăzute în Regulamentul de 
func�ionare. 

(2) Nu se consideră absent 
consilierul care nu participă la 
lucrări întrucât se află în 
îndeplinirea unei însărcinări 
oficiale, precum și în alte cazuri, 
cu aprobarea președintelui 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România. 

(3) În caz de boală care 
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Doar ce împlinise 70 de 
ani! Vestea plecării 
dintre noi a profesorului 

Dumitru Su�ă din Năvodari, jude5ul 

Constan5a, ne-a îndurerat profund. 
Am colaborat în ultimii ani pe linie 
de învă5ământ (domnia sa 
participând cu elevi și la Festivalul 
Poeziei Ruse), dar a și transmis 
câteva materiale spre publicare în 
„Zorile”. 

S-a născut pe 7 februarie 1951 la 
Cioroboreni, jud. Mehedin5i. A fost 
studentul regretatului profesor univ. 
dr. Ivan Evseev la Universitatea de 
Vest din Timișoara, unde a absolvit 
Facultatea de filologie, specializarea 
Limba și Literatura Română - 

Limba și Literatura Rusă. După 
finalizarea studiilor universitare, a 
fost repartizat în anul 1981 la Școala 
nr. 2 din Năvodari. În ultimii ani, a 
fost profesor de limba română la 
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” 
din Năvodari și avea și grupă de 
elevi care studiau limba rusă ca 
limbă maternă. A ieșit la pensie cu o 
vechime de 28 de ani în învă5ământ. 

A făcut parte din ansamblul 
folcloric „Morskaia zvezda” al 
rușilor lipoveni din Năvodari, cu 
care a și participat la numeroase 
manifestări cultural-artistice. 
Președintele CRL-Năvodari, Nichita 
Rafael, a transmis chiar pe 20 martie 
2021 că „de astăzi, Comunitatea 
rușilor lipoveni din Năvodari 
rămâne mai săracă... Domnul Su�ă 
Dumitru, cunoscut de noi to�i ca un 
om dedicat, total implicat în 
activită�ile noastre, a plecat într-o 
lume mai bună! Apreciat și iubit de 
întreaga comunitate, un adevărat 
exemplu pentru cei tineri, a fost și va 
rămâne pentru noi un om între 
oameni! Sincere condolean�e familiei 
îndurerate! Dumnezeu să îl 
primească în slava Sa, cu cei aleși 
să-l numere și pace să-i dăruiască!”. 

Profesorul Dumitru Su5ă a fost 
căsătorit și avea 3 copii.  

Drum lin spre lumină și rămas 
bun, Domnule Profesor! 

S.M. 
 

CONDOLEAN\E FAMILIEICONDOLEAN\E FAMILIEI  
ÎNDURERATE!ÎNDURERATE!

Ședin�ele online ale Consiliului Director al CRLRȘedin�ele online ale Consiliului Director al CRLR
necesită spritalizare sau imobilizare 
la pat, de deplasare în �ară sau în 
străinătate în interes de serviciu, de 
evenimente de for�ă  majoră 
(inunda�ii, incendii, alte calamită�i 
care împiedică deplasarea) și deces 
în familie, absen�a consilierului de 
la lucrările Consiliului Director sau 
ale comisiei de specialitate se 
consideră motivată”.  

În ceea ce privește bugetul de 
cheltuieli alocat acestui an, acesta 
prevede organizarea a mai multor 
activită5i culturale, precum și un 
plan ambi5ios de investi5ii în 
patrimoniul CRLR. Cum este mai 
mult decât cunoscut faptul că, în 
prezent, totul este sub semnul 
întrebării, rămâne de văzut în ce 
măsură toate acestea vor fi          

duse la realizare. 
De departe, o prioritate a 

Consiliului Director este siguran5a 
ac5iunilor întreprinse. În acest sens, 
ne aliniem la regulile stabilite de 
autorită5ile centrale. Dacă acestea 
vor cunoaște modificări, și cum ne 
dorim să cunoască, revenim în 
formatul nostru clasic de ac5iuni și 
activită5i. Însă trebuie să avem în 
vedere și aspectul contrar, acela ca 
regulile impuse de situa5ia 
epidemiologică să persiste până la 
finalul anului. În acest caz, urmări5i 
paginile noastre de socializare, 
precum și site-ul www.crlr.ro, căci 
chiar și așa, avem pregătite multe 
evenimente. 

 
Valentin FILAT



Întâistătătorul Mănăstirii „Uspenia” („Adormirea 
Maicii Domnului”) din localitatea Slava Rusă, 
jude5ul Tulcea, care este și Arhiepiscopul Slavei, 

ÎPS Flavian (Fiodor Fedea), s-a născut pe 24 februarie 
1971, la Măcin, jude5ul Tulcea, în apropiere de localitatea 
Carcaliu, unde a copilărit.  

Cartea bisericească a studiat-o de mic, împreună cu 
bunicul său din Carcaliu, iar cu bunica Daria mergea, an 
de an, de hram la Mănăstirea „Uspenia”, pentru că slujba 
de acolo parcă „îl ridica spiritual”. A absolvit în 1989 
Liceul Naval din Tulcea. După armată, în octombrie 1990, 
la vârsta de 19 ani, „la chemarea Domnului”, a plecat la 
mănăstirea din Slava. Din 1990 și până în 1992 a fost 

novice, apoi, în 1992, a fost tuns în monahism și i 
s-a dat numele de Flavian (părintele lui 

evanghelic este actualul Mitropolit de 
Fântâna Albă – ÎPS Leonti). Un an 
de zile a fost cântăre5 în biserică, iar 
în 1993 a devenit ierodiacon, apoi, 
în martie 1997, a fost hirotonisit ca 
preot al mănăstirii ortodoxe de rit 
vechi „Uspenia”. După 3 ani de 
preo5ie, în 2000, de Sfânta Treime, a 
fost ridicat, la Carcaliu, în rang de 
arhimandrit, apoi în rang de Episcop 
de Slava de către Mitropolitul 
Leonti și Arhiepiscopul Sofroni de 
Australia, SUA și Canada.  

În 2000, în localitatea Manolea, 
jud. Suceava, de sărbătoarea 
Nașterea lui Ioan Botezătorul, 
vlădica Flavian a fost uns ca 
Arhiepiscop de Slava de către 

Mitropolitul Leonti.  
Studiile superioare le-a finalizat în anul 2016, la 

Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din 
Constan5a. 

Începând cu anul 2004, apare în eparhia Slavei 
Calendarul ortodox de rit vechi, bilingv, sub coordonarea 
ÎPS Flavian, care este și președintele Comisiei de Editare 
a Mitropoliei.  

Cu sprijinul și sub îndrumarea ÎPS Flavian, s-a înfiin5at 
în anul 2015 corul eparhial bărbătesc „Blagovest”, 
coordonat de către Vasile Lavrente din Carcaliu. 

Datele biografice i-au apărut în ghidul de prezentare 
„Comunitatea rușilor lipoveni”, întocmit de S. Moldovan 
(Editura „Ararat”, București, 2002, pag. 238-239).  

Cu prilejul jubileului de 50 de ani, îi adresăm 
Înaltpreasfin�itului Flavian, Chiriarhul Slavei, urările 
noastre de sănătate și belșug duhovnicesc. Să aibă parte de 
ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pe care o 
desfășoară întru slava lui Dumnezeu și spre binele și 
prosperitatea Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din România 
și ale credincioșilor ortodocși! 

S.M.
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Славский архиепископ 
Флавиан (в миру Феодор 
Федя) отметил в этом 

году свой 50-летний юбилей. Он 
родился 24 февраля 1971 г. в 
Mэчине недалеко от села 
Каркалиу/Камень уезда Тульча, где 
провёл своё детство. После 
получения среднего образования в 
Тульчинском судостроительном 
лицее в 1989 году был призван в 
армию и сразу после армии 17 
октября 1990 года он поступил в 
мужской Успенский монастырь в 
селе Слава Русэ уезда Тульча.  

Сначала его рукоположил во 
чтецы Славский епископ Леонид 
(Самуилов) на престольный 
праздник во Введенском славском 
женском монастыре (4 декабря). 
Затем пострижение во иноки 
Феодора с именем Флавиан 
состоялось 17 марта 1992 г., в день 
памяти преп. Герасима, а 8 ноября 
1993 г., в 22 года, он был 
хиротонисан во иеродиакона тоже 
Славским епископом Леонидом.  

Через несколько лет, 9 марта 
1997 г. ВПС митрополит Леонтий, 
Первоиерарх Древлеправославной 
Старообрядческой Церкви 
Белокриницкой иерахии (вместе с 
епископом Леонидом), возвёл 
иеродиакона Флавиана в сан 
священника. А через три года, после 
его избрания 13 июня 
2000 г. на Освящённом Соборе 
епископом на Славскую епископию, 
хиротонию совершил ВПС 
митрополит Леонтий в сослужении 
Австралийско-Канадо-
Американского архиепископа 
Софрония (Липалит Сергей). 
Хиротония состоялась в родном 
селе  владыки Флавиана 
Каркалиу/Камень, на праздник 
Святого Духа (19 июня 2000 г.).  

Тоже в 2000 году, ВПС 
митрополитом Леонтием и  
Буковино-Молдавским епископом 
Афанасием он был возведён 
в степень архиепископа в селе 
Маноля/Мануйловка уезда Сучава в 
день престольного 
праздника Рожества св. Иоанна 
Крестителя (7 июля). 

Высшее духовное образование 
архиепископ Флавиан получил в 
2016 году в Университете 
«Овидиус» в Констанце, где 
защитил диплом магистра.  

Архиепископ Флавиан 
проживает в Успенском славском 
мужском монастыре, где и 
располежена Славская 
Архиепископия. За время своего 
святительства владыка Флавиан 
освятил 15 престолов и рукоположил 
20 священнослужителей, а мужской 
Успенский и женский Введенский 
монастыри в Русской Славе 
пополнились новыми 
послушниками, иноками и 
схимниками. Архиепископ Флавиан 
назначил в 2012 г. на должность 
игуменьи Введенского женского 
монастыря ранее им же 
постриженную 
инокиню Таисию. 

Под руководством 
владыки 
Флавиана, 
начиная с 2004 г. 
в Славской 
епархии 
издаётся 
двуязычный 
русско-
румынский 
календарь. По 
решению 
Белокриницкого 
Собора 
Славский 
архиепископ 
Флавиан является 
председателем 
комиссии Митрополии 
по издательству. 

С поддержкой владыки 
Флавиана, в Славской епархии был 
создан в 2015 г. епархиальный хор 
«Благовест» под 
руководством Василия Лавренте из 
села Камень /Каркалиу уезда Тульча.  

Славский архиепископ ЕВП 
Флавиан отметил в июне 2020 г. в 
селе Каркалий, где состоялось его 
хиротония 20-летие архиерейского 
служения. 

Биографические данные владыки 
были опубликованы впервые в 2002 
году в справочнике Светланы 
Молдован «Община русских-
липован» (издательство «Арарат», 
Бухарест, стр. 238-239). 

По поводу 50-летнего юбилея, 
желаем и мы владыке Флавиану 
многои светлых лет архиерейства и 
крепкого здоровья! Многая и благая 
лета! 

С.М. 

50-50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  JUBILEUL de 50 de ani! 
ARHIEPISCOPUL Slavei, ÎPS FLAVIAN 

(n. 1971) 



8 ÇÎÐÈ № 4 (341)/2021

POEZIAPOEZIA  UNEUNEȘȘTETE / /   
ПОЕЗИЯ СОЕДИНЯЕТПОЕЗИЯ СОЕДИНЯЕТ    

чувства, эмоции, любовь, сердцачувства, эмоции, любовь, сердца  
и объединяет людейи объединяет людей  

 

Comunitatea Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR) și membrii 
redac5iei „Zorile” organizează, în 

perioada 7 aprilie – iunie 2021, Concursul 
online internaAional de interpretare de 
poezii în limba rusă, intitulat POEZIA 
UNEȘTE / ПОЕЗИЯ СОЕДИНЯЕТ 
чувства, эмоции, любовь, сердца и 
объединяет людей. Competiţia se adresează 
elevilor etnici ruși lipoveni, între 6 și 19 ani 
(de la clasa 0 pregătitoare și până inclusiv 
clasa a XII-a), care studiază limba maternă 
rusă la școală, la Centrele de Educa5ie și 
Cultură ale rușilor lipoveni ori în familie.  

Poe5ii ruși aniversa5i în anul 2021, din 
crea5ia cărora vor recita elevii participan5i la 
concurs, sunt: 

*MAIKOV Apollon Nikolaievici 
(04.06.1821 – 20.03.1897) - 200 de ani de la 
naștere; 

*NEKRASOV Nikolai Alekseevici 
(10.12.1821 – 08.01.1877) - 200 de ani de la 
naștere; 

*RUB\OV Nikolai Mihailovici 
(03.01.1936-19.01.1971) – 85 de ani de la 
naștere.  

În vederea lărgirii cunoștin5elor privind 
operele literare ale poe5ilor aniversa5i în 
acest an și a întăririi legăturii între elevii 
etnici din diverse jude5e și din alte 5ări, 
organizatorii își propun să descopere și să 
promoveze pe talenta5ii iubitori de poezie și 
să-i încurajeze pe to5i participan5ii în drumul 
lor spre performan5ă, să stimuleze 
creativitatea privind interpretarea, să 
contribuie la dezvoltarea capacităţii de 
exprimare în limba maternă, precum și la 
creșterea gradului de implicare al elevilor în 
activită5i culturale și de dezvoltare personală. 

Concursul va contribui la dezvoltarea 
orizontului cultural al tinerilor elevi ruși 
lipoveni și este un demers interactiv în ceea 
ce privește receptarea crea5iei literare. Prin 
originalitatea interpretării poeziei, 
concuren5ii au libertatea de a-și alege modul 
în care doresc să prezinte poezia selectată. 

Criteriile și Regulamentul Concursului 
pot fi consultate pe pagina www.crlr.ro la 
sec5iunea „Noută5i”. 

Fiecare participant poate prezenta doar 
câte o singură poezie (înregistrare până în 3 
minute), cu minimum 4 strofe, pe care o 
transmite juriului între 5 și 10 mai 2021 pe 
adresa electronică 
poeziauneste2021@crlr.ro. În cazul în care 
vor fi situa5ii de departajare, vor câștiga acei 
concuren5i, care vor recita câte o poezie și 
din ceilal5i doi poe5i aniversa5i. 

Participan5ii la Concursul interna5ional 

vor fi aprecia5i conform celor 7 categorii de 
vârstă: elevi cu vârste între 6 și 7 ani; 8-9 
ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-17 
ani; 18-19 ani. Nu se va 5ine cont de numărul 
anilor de studiu al limbii ruse materne. La 
fiecare categorie de vârstă se vor acorda 
căr5i, câte 3 premii (I, II și III), două 
men5iuni și câte un premiu special pentru 
poezie (premiul I – 350 de lei, premiul II – 
300 de lei, premiul III – 250 de lei, 
men5iunea I – 200 de lei, men5iunea II = 150 
de lei, premiul special – 100 de lei). Premiul 
de popularitate va fi unic - fiecare elev 
participant la concursul online va posta, ca și 
COMENTARIU la afișul nostru de START 
VOT din 11 mai 2021 de pe pagina de 
facebook „Redac5ia Zorile”, înregistrarea 
video (până în 3 minute) cu recitarea poeziei 
cu care s-a înscris. Premiul de popularitate – 
unic, în valoare de 150 de lei - va fi votat 
exclusiv pe pagina de Facebook „Redactia 
Zorile”. Câștigătorul acestui 
premiu va fi cel care strânge 
cele mai multe like-uri în 
perioada 11 mai - 1 iunie 
2021 (pe 1 iunie, până la ora 
12:00). To5i concuren5ii care 
nu vor avea premii vor primi 
diplome de participare și căr5i. 

Membrii juriului 
Concursului de interpretare 
de poezie rusă vor stabili 
nominalizările pentru premii, 
iar decizia va fi 
incontestabilă.  

Juriul este compus din: 
prof. univ. dr. Leonte Ivanov 
de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași; conf. univ. dr. Marina 
Vraciu de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași; poetul și 
traducătorul Veaceslav Samoșkin; 
scriitoarea și traducătoarea Alexandra 
Fenoghen; redactorul-șef al publica5iei 
„Zorile” Svetlana Moldovan (coordonatorul 
proiectului cultural-educa5ional).  

În vederea promovării talentelor, a 
stimulării creativită5ii și creșterii gradului de 
implicare a elevilor în activită5i culturale și 
de dezvoltare personală, toate materialele 
video înscrise în concurs vor fi postate și pe 
pagina de facebook a redac5iei ZORILE, 
unde și va fi votat Premiul de popularitate. 

În func5ie de evolu5ie și de măsurile 
restrictive adoptate în vederea prevenirii și 
limitării răspândirii pandemiei de Covid 19, 
organizatorii își rezervă dreptul de a modifica 
unele condi5ii privind desfășurarea Concursului 
interna�ional de recitare de poezie rusă, cu 
referire, în special, la festivitatea de premiere 
a laurea5ilor Concursului. 

Mult succes participan5ilor! 
S.M. 

««ПОЭЗИЯ СОЕДИНЯЕТПОЭЗИЯ СОЕДИНЯЕТ  
чувства, эмоции, любовь, сердца ичувства, эмоции, любовь, сердца и  

объединяет людейобъединяет людей» -» -   
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙНМЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН  

КОНКУРС ЧТЕЦОВ РУССКОЙ ПОЭЗИИКОНКУРС ЧТЕЦОВ РУССКОЙ ПОЭЗИИ  
 

B День Благовещения стартовал 
Муждународный онлайн конкурс 
чтецов русской поэзии и он посвящён 

творчеству поэтов-юбиляров года: А. Майкову (в 
2021 году – 200-летие со дня рождения), Н. 
Некрасову (200 лет со дня рождения) и Н. 
Рубцову (85 лет со дня рождения). 

Организаторами выступают Община русских-
липован Румынии и члены редакции ЗОРИ.  

К участию в конкурсе приглашаются все 
ученики из среды русских-липован (с 6 по 19 лет) 
любители русской поэзии из Румынии и из-за её 
пределами, которые изучают родной русский язык 
в школе, при Культурно-образовательных центрах 
ОРЛР или дома с родителями.  

Ученики будут 
оцениваться в следующих 
возрастных группах:  

а) 6-7 лет; б) 8-9 лет; в) 
10-11 лет; г) 12-13 лет; д) 
14-15 лет; е) 16-17 лет; ё) 
18-19 лет. 

Каждый конкурсант 
должен выучить наизусть 
по одному стихотворению 
из трёх поэтов юбиляров, 
затем выслать видео в 
указанных условиях в 
Регламенте (см. 
www.crlr.ro). Регистрация - 
с 5 по 10 мая 2021 г. (см. 
там же на сайте). 

В каждой возрастной 
группе будут выбраны 5 
победителей, которых 

Община русских-липован Румынии отметит 
дипломами и денежными призами (I – 350 лей, II 
– 300 лей, III – 250 лей, IV – 200 лей, V – 150 лей). 
В каждой группе также будут вручены и 
Специальные премии (по 100 лей), по одной в 
группе: «За артистизм», «Точность передачи 
поэтической интонации», «За технику 
чтения», «Лучший образ», «За волю к победе», 
«Оригинальное прочтение стихотворения» и 
«За интерес к русской поэзии». 

По результатам голосования на страничке в 
фейсбуке «Redactia ZORILE» будет вручён и 
«Приз зрительских симпатий» (150 лей). 

Члены жюри: профессор Ясского 
университета, д-р филологических наук Леонте 
Иванов; д-р филологических наук Марина 
Врачу - доцент Ясского университета; 
переводчик и поэт Вячеслав Самошкин, 
филолог и писатель Александра Феноген и 
Светлана Молдован, главный редактор 
ежемесячника «Зори» и руководитель проекта. 

Удачи всем! 
C.M.
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Măsurile restrictive privind 
prevenirea și limitarea 
răspândirii pandemiei de 

Covid-19 au impus în ultimul an 
organizarea evenimentelor în format 
online, iar asocia5ia etnică a rușilor 
lipoveni și membrii redac5iei noastre s-au 
adaptat cu ușurin5ă, identificând solu5ii. În 
ciuda dificultă5ilor rezultate în urma 
restric5iilor adoptate la nivel na5ional, 
membrii redac5iei „Zorile” și Comunitatea 
au venit cu numeroase ini5iative de 
derulare a proiectelor cultural-
educa5ionale în mediul virtual, organizând 
deja o serie de evenimente de o mare 
însemnătate. 

Recent, s-a încheiat Concursul de 
desene „COSMOS - 60/40”, lansat pe 
facebook chiar de Ziua CRLR și Ziua 
limbii materne ruse în România (12 
februarie) și organizat de membrii 
redac5iei „Zorile” și Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR).  

Concursul, dedicat elevilor din clasele 
V-XII, care studiază limba rusă maternă, a 
fost prilejuit de împlinirea în anul 2021 a 

● 60 de ani de la primul zbor în spa5iu 
cu echipaj uman. Primul cosmonaut din 
lume, Iuri Gagarin, a ajuns pe 12 aprilie 
1961 și pe orbita Pământului, efectuând 
zborul său de pionierat în spa5iul cosmic, 
care a durat o oră și 48 de minute;  

● și împlinirea a 40 de ani de la 
zborul primului și, deocamdată, 
singurului cosmonaut român - Dumitru 
Dorin Prunariu, la 14 mai 1981, în 
cadrul misiunii „Soiuz 40”, petrecând în 
spa5iu (împreună cu Leonid Popov – 
comandantul misiunii, Vladimir 
Kovalionok și Victor Savinîh), 7 zile, 20 
de ore și 42 de minute.  

 JURIUL 

Conform Regulamentului, nu a 
fost doar un concurs al 
desenelor. Elevii participan5i au 

transmis organizatorilor și texte în limba 
română și în limba rusă despre lucrările 
lor. Prin urmare, au fost apreciate 
desenele din punct de vedere al 
compozi5iei, al culorilor folosite, 
subiectului enun5at. Elevii au fost puncta5i 
pentru inventivitate, originalitate, pentru 
denumirile inspirate, în rusă și în română, 
pe care le-au ales lucrărilor lor, cât și 
pentru interesantele descrieri bilingve 
româno-ruse despre desene, demonstrând 
că acordă o aten5ie deosebită la școală și 
în familie studiului limbii materne.  

Din componen5a Juriului acestui 
concurs, misiunea membrilor căruia nu a 
fost deloc ușoară, au făcut parte: prof. de 
desen și artist plastic Claudia Pahom-
Grigore din Tulcea, prof. de desen și 
artist plastic Gavril Mocenco din 
București, artistul plastic Paul Petrov din 
Brăila și redactorul-șef al publica5iei 
„Zorile”, Svetlana Moldovan - ini5iatorul 
și coordonatorul proiectului, care a 
analizat și apreciat textele-descrieri 
bilingve ale desenelor.  

● Prof. de desen și artistul plastic 
Claudia Pahom-Grigore din Tulcea a 
men5ionat că „nu doar diferen�a de nivel a 
făcut jurizarea dificilă, ci și numărul 
mare al lucrărilor înscrise. Trebuie să 

spun că nu mă așteptam la o asemenea 
prezen�ă și la astfel de abordări. Simfonia 
de culori m-a binedispus și mi-a lăsat un 
sentiment de căldură și bucurie, 
descoperind în fiecare lucrare o bucă�ică 
din sufletul copilului. 

Vreau să felicit pe to�i cei care s-au 
înscris. Acest pas este o dovadă a 
angajamentului și a pasiunii pentru 
pictură, respectiv pentru grafică. 
Picturile și desenele din concurs sunt mai 
mult decât simple replici a ceea ce au 
văzut sau au auzit acești talenta�i elevi. 
Lucrările reflectă sentimente de 
admira�ie, de recunoștin�ă și respect 
pentru reușita unor oameni. Toate 
lucrările sunt fantastice și vor rămâne vii 
și nemuritoare, precum faptele eroilor în 
cinstea cărora a fost închinat acest 
concurs. 

 Sincere felicitări și concuren�ilor, și 
organizatorilor! Și mul�umesc pentru 
onoarea de a face parte din juriul 
Concursului.”. 

● Prof. de desen și artistul plastic 
Gavril Mocenco din București a subliniat 
că „este un concurs inedit, în sensul că se 
desfășoară online, dar nu înseamnă că nu 
avem desene foarte interesante! Mă 
bucură faptul că au participat elevi din 
numeroase localită�i, iar unele lucrări 
sunt nemaipomenite, pe care le-am și 
notat cu nota maximă. Felicitări tuturor 
participan�ilor și organizatorilor!”. 

● Și artistul plastic Paul Petrov, 
pictor la Teatrul de Păpuși din Brăila, a 
fost impresionat de numărul mare de 
participan5i: „Vreau să mul�umesc 
organizatorilor pentru onoarea, pe care 
mi-au acordat-o, de a fi membru în juriul 
acestui concurs. Mi-au plăcut toate 
lucrările elevilor. Am rămas surprins de 
creativitatea și sensibilitatea acestor copii 
în a crea superbe compozi�ii. Doresc să îi 
felicit pe elevii participan�i deoarece și-
au transpus ideile pe o coală de hârtie ca 
niște artiști, pentru a fi admirate apoi de 
al�ii. După stabilirea ierarhiei, am aflat 
că o etnică din orașul meu Brăila, 
Alexandra Toica, a câștigat premiul I la 
clasa a IX-a. Felicitări tuturor elevilor 
care au câștigat, dar și celor care au 
participat la concurs. De asemenea, îi 
felicit și pe organizatorii care au ini�iat 
competi�ia școlară, pentru posibilitatea 
oferită elevilor ca prin acest concurs să-și 
exprime ideile prin culori. Vă mul�umesc 
încă o dată pentru onoarea de a fi 
membru al juriului împreună cu ceilal�i 
colegi, pentru bucuria de a avea 
posibilitatea aprecierii acestor minunate 
lucrări”. 

 IERARHIA 

Membrii juriului au desemnat 
laurea5ii, stabilind ierarhia pe 

categorii, după cum urmează (în 
paranteze, după denumirile desenelor, 
dăm și fragmente din descrierile elevilor): 

Clasele V-VIClasele V-VI :: 
*Premiul I - Zagnat Teodor Valerian 

de la Colegiul Na5ional Iași, clasa a VI-a, 
nota: 9.91 – „Vis de copil” („Visez să fiu 
și eu un Gagarin ori Prunariu și să ajung 
acolo, departe, deoarece îmi doresc să-l 
întâlnesc pe Stăpânul tronului ceresc ca 
să-mi dea un răspuns la întrebarea: 
„Când va fi bine și la noi pe Pământ și 
când vom scăpa de pandemie și de alte 
nenorociri?”); 

*Premiul II - Condratov Anna de la 
Școala Gimnazială „Elena Rareș” din 
Botoșani, V, 9.79 – „Odiseea spa5ială” 
(„Iată cerul înstelat! Acolo sus 
stelele strălucesc și par că 
rătăcesc planetele. Și împreună 

Concursul onlineConcursul online  

„COSMOS -„COSMOS -   
60/40”!60/40”!  

(12 februarie - 12 aprilie 2021)



Premiul I - Teodor ValerianPremiul I - Teodor Valerian  
ZAGNATZAGNAT, , cls. a VI-acls. a VI-a

Premiul II - AnnaPremiul II - Anna  
CONDRATOVCONDRATOV,,  cls. a V-a cls. a V-a

Premiul III - AlexandruPremiul III - Alexandru  
EHIMOVEHIMOV,,  cls. a V-a cls. a V-a

Men�iune - Ștefania ClaudiaMen�iune - Ștefania Claudia  
TIMOFTETIMOFTE,,  cls. a V-a cls. a V-a
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cu ele și planeta mea, Pământul pe care 
trăim. Te iubesc, Pământul meu! La 12 
aprilie 1961, la bordul navetei spa�iale 
Vostok 1, cosmonautul sovietic Iuri 
Gagarin a intrat în istorie ca primul om 
care a ajuns în spa�iul cosmic!”): 

*Premiul III - Ehimov Alexandru de 
la Școala Gimnazială „Alexandru 
Ciucurencu” din Tulcea, V, 9.75 - „Acasă 
la noi, pe Calea Lactee” („Spa�iul și 
Universul au fascinat și au atras 
dintotdeauna. Fiecare a sperat să ajungă 
cândva acolo, sus, pe o stea sau pe o 
planetă și cu to�ii să circulăm pe Calea 
Lactee ca pe o autostradă. Eu doar sper 
ca în viitor să putem călători cât mai 
departe, cât mai repede și lumea noastră, 
a tuturor, să arate așa, întocmai ca în 
desenul meu.”); 

*Men5iune - Timofte Ștefania 
Claudia de la Școala Profesională Focuri, 
jud. Iași, V, 9.5 - „Cosmosul – mesager al 
păcii și al prieteniei” („60/40 – cifre, două 
numere aniversare pline de însemnătate. 
Doi oameni curajoși și măre�i, care au 
umplut de glorie Rusia/URSS și România. 
Ei sunt eroi ai Cosmosului!”); 

Ihorov Daria de la Liceul Pedagogic 
„Nicolae Iorga” Botoșani, V, 9.4 - „Pe 
inelele lui Saturn” („Dacă aș avea 
posibilitatea să explorez spa�iul cosmic, 
aș vrea să fiu prima femeie care va păși 
pe inelele lui Saturn și să văd o stea de la 
câ�iva km. Dar până atunci, voi privi 
cerul înstelat și voi găsi constela�iile…”); 

Chihaea Flavius-Eusebiu de la 
Școala Gimnazială nr. 12 din Tulcea, VI, 
9.08 - „Cosmos fără stele” („Am încercat 
să reprezint în acest desen spa�iul cosmic 
din imagina�ia mea. Galaxia este formată 
din culori diferite și fără stele, iar 
planetele sunt așezate haotic. Este un 
spa�iu infinit și un loc foarte rece”); 

Dănău�ă Diana de la Școala 
Gimnazială din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea, V, 9 – „Explozie stelară” („Se 
spune că explozia stelară a avut loc în 
urmă cu peste 12 miliarde de ani și a fost 
atât de puternică, încât a luminat întreaga 
galaxie. Stelele își încheie evolu�ia, 
producându-se explozii cosmice masive 
sub numele de Supernove”); 

Poleac Adrian de la Școala 
Profesională Focuri, jud. Iași, VI, 9 - 
„Cosmosul – minunea timpului” („Au 
trecut 60 de ani de când a zburat în 
Cosmos primul om și a admirat de sus 
planeta noastră. Oare sunt și alte planete 
tot atât de frumoase? Cred că da și ele 
trebuiesc descoperite”); 

Moroi Ionu� de la Școala Profesională 
Focuri, jud. Iași, V, 9 - „Cea mai mare 
descoperire” („Alte planete nu sunt atât 
de frumoase ca a noastră. Datorită 
cosmonau�ilor, am ajuns să vedem și 
această minune”); 

Radu Rebeca Mariana de la Școala 
Gimnazială din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea, V, 9 – „Cosmosul în ochii mei” 
(„Spa�iul cosmic este considerat o 
întindere nemărginită care se află dincolo 
de atmosfera Pământului. Pu�ini oameni 
au reușit să ajungă în spa�iu pentru a ne 
arăta minunile cerești. Iuri Gagarin a 
observat că pământul este înconjurat de 
un halou albastru”); 

Isai Cristina de la Școala Gimnazială 
din Slava Cercheză, jud. Tulcea, V, 8.95 – 
„Ploaie de stele” („Cerul nop�ii este un 
mare mister, care a atras aten�ia 
oamenilor prin luminile incredibil de 
strălucitoare. Fenomenele inexplicabile 
atrag atât oamenii de știin�ă, cât și 
oamenii de rând.  Orice mister are și o 
minune. Fiecare om are propria 

viziune, iar pentru mine Cosmosul este un 
loc colorat și uimitor”); 

Evsei Ana-Maria de la Şcoala 
Gimnazială „S.A. Esenin” Ghindărești, 
jud. Constan5a, VI, 8.62 – „Lumea magică 
a infinitului” („Cosmosul e ceva de 
neîn�eles pentru noi, oamenii, care trăim 
într-un spa�iu limitat de grani�e. Pentru 
mine, Cosmosul este acea lume 
fermecătoare și misterioasă a infinitului 
din care și noi facem parte și de care mă 
simt mereu atrasă. Lucrarea mea 
reprezintă această atrac�ie și aspira�ie 
spre fascina�ia Universului); 

Trofim Valentin de la Școala 
Gimnazială din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea, V, 8.45 – „Floare spa5ială” („Pe 
12 aprilie se sărbătorește Ziua Mondială 
a Avia�iei și Astronauticii. În această zi, 
cosmonautul Iuri Gagarin a zburat în 
1961 pentru prima dată, în nava spa�ială 
orbitală Vostok, timp de 108 minute. 
Lumea este un mister, iar Cosmosul este 
un spa�iu infinit pentru om. Ca rezultat al 
fenomenelor cosmice, cât și în viziunea 
mea, totul este posibil, chiar și forma unei 
flori cosmice”); 

Moroi Gabriel de la Școala 
Profesională Focuri, jud. Iași, V, 8.04 - 
„Au oare planetele viitor?” („Savan�ii 
caută, descoperă și vor să știe dacă există 
via�ă și pe alte planete. Pământul va fi și 
mai frumos alături de celelalte surori”); 

Podariu Paul Petru de la Liceul 
Pedagogic „Nicolae Iorga” din Botoșani, 
V, 7.95 – „Sistemul Solar” („Eu am 
desenat Sistemul solar, alcătuit din 
planete, soare și al�i asteroizi”). 

Clasele VII-VIIIClasele VII-VIII :: 
*Premiul I - Timofte Ana-Maria de 

la Școala Profesională Focuri, jud. Iași, 
VII, 9.87 – „Cosmosul – puntea 
planetelor” (În imensitatea Cosmosului, 
60 par a fi clipe, 40 - de secunde… Doi 
oameni mari, curajoși, deschizători de 
drum, Gagarin și Prunariu, au dovedit 
lumii că știin�a n-are limite. Ei au arătat 
că ar fi timpul să creem acea punte între 
planete. Poate, totuși, se va schimba ceva 
spre binele tuturor”); 

*Premiul II – Ivanov Valeria de la 
Liceul de Arte „George Georgescu” din 
Tulcea, VII, 9.66 – „Cosmosul îndepărtat” 
(„O lume dincolo de atmosfera noastră, 
plină de mistere. Am redat frumuse�ea 
Cosmosului. Ca și cum am ajuns cu 
mâinile la planete și am început să mă joc 
cu ele”); 

*Premiul III - Ciolacof Elena Maya 
de la Liceul de Arte „George Georgescu” 
din Tulcea, VII, 9.62 – „Și eu voi reuși” 
(„Am sim�it că pot ajunge și eu în 
Cosmos, precum Iuri Gagarin. Dacă acest 
om a reușit, atunci pot și eu. Visurile mele 
vor deveni realitate. Pozi�ia personajului 
în centrul desenului simbolizează succesul 
istoric al zborului acestuia”); 

*Men5iune - Ivan Teodora de la 
Școala Gimnazială „S.A. Esenin” din 
Ghindărești, jud. Constan5a, VII, 9.5 – 
„Prin5esa stelară” („Prin�esa stelară” 
reprezintă for�a angelică care men�ine 
echilibrul într-un spa�iu infinit. Părul 
prin�esei este o cheie către un alt univers, 
unde observăm o sumedenie de planete 
viu colorate. Există și o infinitate de stele. 
Transmit prin desen un amestec de emo�ii 
și sentimente, cum ar fi: teama, dar și 
atrac�ia fa�ă de necunoscut, admira�ia și 
fascina�ia provocate de magia 
Cosmosului”); 

*Men5iune - Simionov Denisa-
Ecaterina de la Liceul de Arte „George 
Georgescu” din Tulcea, VII, 9.5 
– „Mister și adevăr” („Desenul 

Premiul I - Alexandra Premiul I - Alexandra TOICĂ,TOICĂ,  
cls. a IX-acls. a IX-a

Premiul II – Valeria Premiul II – Valeria IVANOVIVANOV,,   
cls. a VII-acls. a VII-a

Men�iune - Denisa-EcaterinaMen�iune - Denisa-Ecaterina  
SIMIONOVSIMIONOV, , cls. a VIII-acls. a VIII-a

Premiul III - Elena MayaPremiul III - Elena Maya  
CIOLACOF, CIOLACOF, cls. a VII-acls. a VII-a

Men�iune - TeodoraMen�iune - Teodora IVAN IVAN, ,   
cls. a VII-acls. a VII-a

Premiul de Popularitate -Premiul de Popularitate -   
Alexandra Emilia Alexandra Emilia NICHIFOR,NICHIFOR,    

cls. a IX-acls. a IX-a
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meu este o carte a vie�ii și a misterului, 
despre un om care a atins succesul. Am 
plasat în centrul lucrării portretul eroului 
Iuri Gagarin. Cromatica și contrastele 
subliniază misterul Cosmosului”); 

Finoghen Andrei de la Școala 
Gimnazială din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea, VII, 9.41 – „Vești din Cosmos” 
(„Cosmonautul rus Iuri Gagarin a 
devenit primul om care s-a dus să 
exploreze spa�iul cosmic. Deși este 
înconjurat de misterele infinite ale 
spa�iului, se gândește la casă, la 
pământul natal. Oriunde ne-am afla, 
dorul de casă nu ne părăsește”); 

Miron Constantin Cătălin de la 
Școala Gimnazială din Carcaliu, jud. 
Tulcea, VIII, 9.37 – „Spa5iul infinit” 
(„Cu cât în�elegem mai multe despre cum 
func�ionează Cosmosul, cu atât vom afla 
mai multe despre planeta noastră”); 

Andrei David de la Școala 
Gimnazială din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea, VII, 9.33 – „Galaxia în ochi de 
om” („Desenul reprezintă galaxia văzută 
de cosmonaut, care își pune steagul 
reprezentativ, uitându-se uimit la 
galaxie”); 

Boboc Denis de la Școala Gimnazială 
„S.A. Esenin” din Ghindărești, jud. 
Constan5a, VII, 9.29 – „Pași spre lumi 
necunoscute” („Pentru mine, Cosmosul e 
o lume magică, plină de necunoscut, dar, 
în același timp, și o lume vie plină de 
strălucire și culoare. Este precum lumea 
fermecată a copilăriei. Planetele de 
diferite forme și culori, soarele și luna, 
stelele și navele spa�iale din desenul meu 
par toate niște forme ce dau via�ă 
întregului Univers); 

Gălă�eanu Anna de la Școala 
Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” din 
Tulcea, VII, 9.29 – „Zborul” („Am redat 
zborul eroul român Dumitru Prunariu. 
M-a inspirat povestea și succesul 
reușitei”); 

Bău�oi Anamaria de la Școala 
Gimnazială din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea, VII, 9.25 – „Călătorie în 
Cosmos” („Soarele este figura centrală, 
este sursa vie�ii pe Planeta Albastră. 
Toate planetele, asteroizii, meteori�ii 
orbitează în jurul Soarelui. Doar pas cu 
pas putem cunoaște Universul”); 

Nifanti Daniela de la Școala 
Gimnazială din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea, VII, 9.12 – „Descoperirea 
Cosmosului” („Ideile vin din spa�iu și 
acest lucru poate fi greu de crezut, dar 
este foarte adevărat. Explorarea 
Cosmosului este o călătorie a 
descoperirii de sine. Noi trebuie să 
în�elegem Cosmosul asa cum este, și nu 
cum vrem noi să fie”); 

Hușleag Irina-Andreea de la Școala 
Profesională Focuri, jud. Iași, VIII, 9.08 
– „Puteri nemăsurate” („Gagarin este 
primul. După el, au zburat mul�i al�i 
cosmonau�i, printre care și românul 
Dumitru Prunariu – mândria �ării 
noastre. Omul stăpân pe Univers – așa 
văd eu viitorul știin�ei”); 

Tudor Maria de la Școala 
Gimnazială „S.A. Esenin” din 
Ghindărești, jud. Constan5a, VII, 9.04 – 
„Lumea de pe alte planete” („Pentru 
mine, Cosmosul este un spa�iu fantastic, 
cu tot felul de planete, între care 
călătoresc nave spa�iale prin portaluri ce 
par niște vârtejuri. Cosmosul e o lume 
știin�ifico-fantastică în care orice este 
posibil!); 

Szabo Denis de la Școala Gimnazială 
din Carcaliu, jud. Tulcea, VIII, 8.95 – 
„Via5a în Cosmos” („În explorarea 

Cosmosului s-au folosit sateli�i, sonde, 
robo�i, oameni. Studiind spa�iul cosmic, 
în�elegem mai bine via�a pe Pământ”); 

Gafon Alexandra Gabriela de la 
Școala Profesională Focuri, jud. Iași, VII, 
8.91 – „Omul viitorului” („În superbul 
Univers totul pare perfect: planetele, 
stelele, constela�iile… Sper ca și omul 
viitorului să creeze o lume mai colorată, 
mai bună și lipsită de griji”); 

Izot Alexandru de la Școala 
Gimnazială „Ion Irimescu” din Fălticeni, 
jud. Suceava, VIII, 8.91 – „Puteri 
nemăsurate” („Oamenii de pe întregul 
mapamond au resim�it în 1961 o emo�ie 
puternică și dorin�a ca Iuri Gagarin să 
reușească!”); 

Surugiu Valentina de la Școala 
Gimnazială din Slava Cercheză, jud. 
Tulcea VII, 8.79 – „Oceanul cosmic” 
(„Suprafa�a Pământului este malul 
oceanului cosmic și pe acest mal am aflat 
tot ceea ce știm. Unii dintre noi sunt 
siguri că venim din praf de stele. Suntem 
o modalitate a Cosmosului de a ne 
cunoaște pe sine”); 

Zenovei Serghei de la Școala 
Gimnazială din Carcaliu, jud. Tulcea, 
VIII, 8.75 – „Călătoria în spa5iu” 
(„Spa�iul cosmic este infinit. Gagarin a 
fost primul om care a ajuns în spa�iu. 
Pentru omenire, a fost un pas uriaș în 
studierea Cosmosului”); 

Mercur Ana de la Școala Gimnazială 
„S.A. Esenin” din Ghindărești, jud. 
Constan5a, VII, 8.66 – „Zâna născătoare a 
vie5ii” („Desenul meu surprinde o zână 
dintr-o altă galaxie, care este în căutarea 
unor plante magice, miraculoase, 
vindecătoare ce o vor ajuta să își vindece 
supușii de o boală amară ce îi tot 
frământă pe cei din regatul său. În desen, 
vedem clar imaginea zânei îngândurate, 
ca simbol al Cosmosului, fiin�ă vie și 
frumoasă care prin for�ă, dar și prin 
sensibilitatea sa luptă pentru via�ă”); 

Macsim Larisa de la Școala 
Gimnazială Brătești, jud. Iași, VII, 8,5 – 
„Patefonul Cosmosului” („Planetele se 
învârt ca un disc al patefonului, care 
creează un sunet armonios ce ne duce cu 
gândul la Cosmos și minună�iile 
acestuia”); 

Anane Livia de la Școala Gimnazială 
„S.A. Esenin” din Ghindărești, jud. 
Constan5a, VII, 8 – „Cosmosul și 
misterele sale” („Am încercat să surprind 
lumea misterioasă a Cosmosului. 
Imaginea scheletului este un simbol al 
omului trecător prin via�ă care, prin 
explorarea de spa�ii necunoscute, prin 
cunoaștere, poate renaște, omul fiind un 
element central al Universului. Stelele 
prezente sunt felinare ale lui Dumnezeu 
ce luminează calea spre necunoscut, iar 
florile ce par a răsări sunt un simbol al 
vie�ii. Culorile alb și negru reprezintă 
lumina și întunericul, misterul și 
cunoașterea”); 

Maxim Larisa de la Școala 
Gimnazială Brătești, jud. Iași, VII, 8 – 
„Cosmosul iese din mine” („Mintea mea 
se învârte în jurul planetelor. Aș dori să 
fiu o stea ca celelalte stele”). 

Clasele IX-XClasele IX-X :: 
*Premiul I - Toică Alexandra de la 

Colegiul Na5ional „Gheorghe Munteanu 
Murgoci” din Brăila, IX, 9.75 – „O nouă 
lume” („Dacă Iuri Gagarin ar fi trăit, ar 
fi trimis într-o nouă misiune într-o �ară 
necunoscută, incertă și fantastică… cu o 
civiliza�ie avansată. În desen, este șocat 
de descoperirea făcută. Ce va face?”); 

*Premiul II - Timofte 
Iuliana Ina de la Liceul 

t

l

 Premiul II - Ana Maria Premiul II - Ana Maria IGNAT,IGNAT,  
cls. a XII-acls. a XII-a

Premiul III - Antonia-MariaPremiul III - Antonia-Maria  
CERNIȘ,CERNIȘ,   cls. a X-acls. a X-a

Premiul III - Premiul III -   
Vladimir Vladimir IVANOVIVANOV, , cls. a IXcls. a IX

Premiul II - Iuliana InaPremiul II - Iuliana Ina  
TIMOFTE,TIMOFTE, cls. a IX-a cls. a IX-a

Premiul I - Ana-MariaPremiul I - Ana-Maria  
TIMOFTETIMOFTE  cls. a VII-a   cls. a VII-a 
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Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi, 
IX, 9.54 – „Cosmosul - minunea 
timpului” („O mai mare bucurie și 
satisfac�ie decât să vezi ceea ce nu 
poate fi văzut de oricine nu există! Să 
fii primul și să reprezin�i o �ară nu-i 
deloc ușor. Cosmosul nu mai este o 
enigmă, ci o necesitate în dezvoltarea 
știin�ei, a internetului, telefoniei mobile, 
antenelor parabolice, sistemului global 
de naviga�ie, legăturilor prin satelit”); 

*Premiul III - Cerniș Antonia-
Maria de la Liceul de Arte „George 
Georgescu” din Tulcea, X, 9.5 – „Fără 
sunet” („Așa cum în spa�iul cosmic nu 
există sunet, și lucrarea mea nu are 
nevoie de cuvinte. Imaginea creată este 
mai mult decât un miraj, este viziunea 
eternă despre o legendă scrisă de acei 
oameni care au crezut în visul lor și au 
luptat pentru a aduce speran�a 
succesului pentru genera�iile viitoare. 
Expresia portretului sugerează tocmai 
acel sacrificiu, întrucât fără sacrificiu 
niciun lucru măre� nu este posibil”); 

*Premiul III - Ivanov Vladimir de 
la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” din 
Botoșani, IX, 9.5 – „Zburăm!.. Spre 
Cosmos!” („Dumitru Prunariu a stat o 
săptămână pe staţia orbitală Saliut 6, 
alături de Popov şi de alţi doi 
cosmonauţi sovietici, efectuând peste 
20 de experimente ştiinţifice. Pe 22 mai 
1981, la ora 16:56, capsula cu 
echipajul sovieto-român a aterizat fără 
probleme în stepa Kazahstanului, 
încheind astfel o misiune care urma să 
deschidă noi orizonturi în cercetarea 
spa�iului cosmic”); 

*Men5iune - Ivanov Ana de la 
Colegiul Na5ional „Gheorghe Munteanu 
Murgoci” din Brăila, X, 9.25 – 

„Facerea Vânătorului” („Desenul meu 

prezintă nebuloasa Orion. Este despre 
Orion, un vânător uriaș născut, 
conform mitologiei, pe pământ dintr-o 
piele de taur îngropată de Hirieu-
tatăl”); 

*Premiul de Popularitate, cu 1700 
de like-uri - Nichifor Alexandra 
Emilia de la Liceul Teoretic „Ion 
Creangă” din Tulcea, IX, 8.37 – 
„Acolo… undeva” („Ea, Visătoarea, 
cea care nu îndrăznește să pășească în 
lumea ireală, cu teamă de nou și trăiri 
ce ar putea duce la vise destrămate. 
Astronautul, realistul, puternicul, El 
încercă orice și știe că poate reuși totul. 
În lumea lui interioară, se îndoiește 
mereu de realitate. Lumea visătorului 
este o lume magică... Lumea în care 
cele mai frumoase idei, care pentru al�ii 
par o nebunie, prind aripi... Realitatea 
este dură, dar el știe că va fi cândva în 

ospe�ie la a doua fată, acolo unde sunt 
stele cu codi�e de cristal și unde totul te 
vrăjește, acolo unde vrea să ajungă 
fiecare dintre noi”); 

Amos Ecaterina Nicoleta de la 
Liceul „A.T. Laurian” din Botoșani, IX, 
9.20 – „Nebuloasa verde” („Fiecare 
dintre noi este pre�ios din punct de 
vedere cosmic. Fiecare om este 
important în universul său”); 

Artamon Lucian de la Liceul de 
Arte „George Georgescu” din Tulcea, 
X, 9.16 – „Sunt pilot” („Sunt pilot al 
culorii, al contrastelor și formelor, dar 
și un pilot al ideilor. Pentru o secundă, 
am avut impresia că privesc de undeva, 
de sus, și văd Pământul ca pe un glob 
fără margini”); 

Macarov Ana de la Liceul Teoretic 
„Ion Creangă” din Tulcea, IX, 8.91 – 
„Necunoscutul” („Spa�iul este un imens 
necunoscut… Băiatul care sus�ine 
Pământul simbolizează lumea noastră 
în care trăim, pe care am reușit să o 
transformăm în „acasă ‘’, deși nu este 
crea�ia noastră. Noi suntem doar niște 
călători în ospe�ie în această lume și 
niciodată nu vom ști ce se află în 
întreaga galaxie. Fata sus�ine luna 
pentru că luna este satelitul natural al 
Pământului, fără de care nu ar exista zi 
și noapte. Prin telescopul magic, vedem 
celelalte planete, alte forme de via�ă… 
Necunoscutul ne sperie, dar totuși 
dorim să aflăm ce se întâmplă acolo, 
așa de sus, deasupra noastră… Tot ce 
știm sunt date știin�ifice despre tot 
Universul. Știm că spa�iul este infinit. 
Dar dacă acel Infinit se termină 
undeva?). 

Clasele XI-XIIClasele XI-XII : :  
*Premiul I - Ciobotaru Alexandra 

de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din 
Tulcea, XI, 9.66 – „Spre o lume nouă” 
(„Încet-încet, Pământul va fi atras de 
Soare și via�a nu va mai fi posibilă pe 
planeta noastră, așa că se va hotărî să 
ne mutăm pe o altă planetă. Universul 
pe care îl cunoaștem noi se va schimba 
radical. Planetele vor fi mult mai 
apropiate, altele se vor contopi, 
nebuloasele și stelele se vor vedea ca-n 
palmă. Noi vom fi transporta�i de pe 
Primul Pământ pe Noul Pământ - o 
planetă care, în decursul anilor, s-a 
contopit cu vechea noastră casă, astfel 
noua noastră locuin�ă îsi va recăpăta 
locul în zona verde. Momentan, totul 
decurge conform planului, prima parte 
a omenirii s-a îmbarcat și a plecat spre 
noua casă, dar cine știe cât vom locui 
pe acest nou tărâm sau ce primejdii ne 
mai așteaptă”);  

*Premiul II - Ignat Ana Maria de 

la Liceul de Arte „George Georgescu” 
din Tulcea, XII, 9.5 – „Performan5a” 
(„Mi-am dorit să exprim toate emo�iile 
legate de tema de concurs. Desenul 
meu ne trimite acolo, unde toate 
visurile se pot împlini, acolo unde 
modelele noastre ne inspiră. Fiecare 
imagine din desen are povestea ei și le-
am adunat într-un singur desen pentru 
a arăta recunoștin�a fa�ă de cei care au 
cucerit Cosmosul”). 

 EXPOZI\IA DE GRUP, 
de Ziua Mondială a Avia�iei și  

Ziua Cosmonauticii 

Concursul s-a încheiat pe 12 
aprilie a.c., de Ziua Mondială a 

Avia�iei și Ziua Cosmonauticii cu 
vernisajul Expozi�iei de grup, care a 
reunit, chiar în Sala Albastră a sediului 
din București al Comunită5ii Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR), 
desenele tuturor elevilor participan5i la 
concurs. 

Președintele CRLR, deputatul 
Silviu Feodor, admirând lucrările 
expuse, a 5inut să felicite organizatorii 
și elevii-participan5i: 

„Se împlinesc 60 de ani de când 
Iuri Gagarin a intrat în istorie cu 
zborul său în spa�iul cosmic din data de 
12 aprilie 1961. Marcând acest jubileu, 
privind cerul infinit și știind că, în urmă 
cu 60 de ani, departe de planeta 
Pământ, Iuri Gagarin a ajuns în spa�iu 
și pe orbita planetei noastre, dar și 
uitându-ne la toate aceste minunate, 
splendide și frumoase desene dedicate 
Cosmosului, elevii ne-au amplificat 
sentimentul plăcut despre spa�iul infinit.

Dragi participan�i ai concursului, 
vă mul�umesc atât vouă, cât și 
îndrumătorilor voștri, precum și 
organizatorilor, pentru marea bucurie 
pe care ne-a�i oferit-o, de a vă vedea 
lucrările realizate cu talent și 
originalitate. Felicit, în mod deosebit, 
câștigătorii concursului ,,COSMOS 
60/40”. 

Să dea Dumnezeu ca mul�i dintre 
voi să devină pictori sau pilo�i 
profesioniști, poate chiar cosmonau�i, 
pentru că vedem în voi un mare 
poten�ial care vine din sufletul vostru, 
ca urmare a educa�iei și a bunei-
creșteri primite în familie. 

De asemenea, am fost plăcut 
surprinși de denumirile pe care le-a�i 
dat lucrărilor voastre și de descrierile 
făcute în limbile română și rusă. 

Folosind termeni din domeniul 
avia�iei, concursul nostru a fost lansat, 
,,a decolat”, într-o zi semnificativă 
pentru noi, pe 12 februarie a.c. - ,,Ziua 
CRLR” și ,,a aterizat”, și-a încheiat 
misiunea, de Ziua Mondială a Avia�iei 
și Comonauticii, pe 12 aprilie a.c. 
Datorită vouă, am petrecut două luni în 
Cosmos. 

Transmit sincere cuvinte de 
recunoștin�ă și apreciere profesorilor și 
părin�ilor pentru coordonarea elevilor 
în realizarea acestor lucrări deosebite. 

Cu prilejul celor două aniversări -
60 și 40 - și al încheierii Concursului 
online de desene „COSMOS - 60/40”, 
organizat de redac�ia ,,Zorile” și 
CRLR, vă dorim tuturor multă sănătate, 
succes la învă�ătură și în via�ă! Să fi�i, 
înainte de toate, oameni buni, să vă 
alege�i o profesie nobilă și să deveni�i 
profesioniști de excep�ie în domeniile în 
care ve�i lucra. 

Suntem mândri de voi!”. 
A consemnat,

Svetlana MOLDOVAN

Deputatul Silviu Feodor și directorulDeputatul Silviu Feodor și directorul   
general al Institutului Diplomatic Român,general al Institutului Diplomatic Român,   

Iulian Fota, admirând desenele elevilorIulian Fota, admirând desenele elevilor  
participan�i la concurs.participan�i la concurs.

Premiul I - AlexandraPremiul I - Alexandra  
CIOBOTARU, CIOBOTARU, cls. a XI-acls. a XI-a  

Men�iune - Ana Men�iune - Ana IVANOV,IVANOV,  cls. a X-acls. a X-a
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Liuba Maxim s-a născut 
pe 16 octombrie 1986 la 
Sarichioi, jude5ul Tulcea. 

Cu ani în urmă, în timp ce 
învă5a la Liceul Tehnologic Agricol 
,,Nicolae Cornă5eanu” din Tulcea, 
pe care l-a absolvit în anul 2005, a 
studiat și la Școala Populară de 
Arte și Meserii din Tulcea (între 
2001și 2004), specializarea Pictură, 
la clasa prof. Gheorghe Nea�ă.  

Apoi, la Universitatea „Spiru 
Haret” din București, și-a finalizat 
studiile superioare, la specializarea: 
Limba și literatura engleză - Limba 
și literatura rusă (promo5ia 2011).  

Despre pasiunea ei pentru desen 
și pictură, pe care o are încă din 
copilărie, Liuba Maxim povestește 
că „La școală îmi plăcea mult să 
redau prin desen trăirile 
persoanelor din jurul meu. Copiii 
sunt una dintre temele mele 
preferate. Ador gingășia lor! Și, 
totuși, parcă spre portret mă trag 
mâini nevăzute. Îmi place să 
zăbovesc pe chipurile oamenilor și 

să-i descopăr… Și acum îmi 
amintesc cu drag, cum, în 
copilărie, îi rugam pe bunicul, 
Perfil Saveli, sau pe bunica, 
Feocla Saveli, să stea nemișca�i 
ore întregi! Ieșeau portrete 
grozave…”. 

Cea care i-a îndrumat pașii către 
desen și pictură, „a citit-o”, cum 
declară Liuba Maxim, a fost 
mama artistei, Nadejda Maxim: 
„Nu voi uita cum a făcut economii 
să-mi cumpere primul set de culori, 
pensule, pânză. Încet-încet, am 
început să fac ceea ce iubeam și 
mă bucuram nespus când reușeam 
să realizez lucruri minunate. 
Încercam să reproduc picturi ca să 
învă� și să aflu cum au lucrat al�i 
pictori, să-i descopăr. În vacan�e, 
obișnuiam să stau, cât era ziua de 
lungă, afară și să pictez. Amurgul 
parcă mă chema tot timpul să-l 
descifrez…”. 

Și pentru că la Sarichioi sunt 
peisaje superbe, localitatea 
tulceană situându-se în apropierea 

lacului Razim, Liuba Maxim 
recunoaște că „tema preferată 
rămâne peisajul! Iubesc natura! 
Încerc să redau cât mai real natura 
și descopăr, de fiecare dată, ceva 
nou pentru mine. Îmi place și 
portretul, deși portretul limitează 
posibilită�ile creative, întrucât 
trebuie să se păstreze asemănarea 
cu subiectul real, dar intră în joc 
sensibilitatea celui care 
interpretează trăsăturile. Am 
realizat multe portrete, amintiri 
dragi sufletului meu”.    

Liuba Maxim este membră a 
Comunită5ii rușilor lipoveni din 
Sarichioi și-și iubește limba 
maternă, pe care a și studiat-o la 
facultate, fiind atrasă de istorie și 
de tradi5ii: „Consider că mai am 
multe de învă�at, de descoperit”. 

Despre Liuba Maxim am aflat 
de la prof. Nadea Casian – 
inspector la Inspectoratul Școlar 
Jude5ean Tulcea, care ne-a relatat 
că a cunoscut-o în toamna trecută, 
când aceasta a solicitat la IȘJ să 
predea limba rusă la o școală din 
jude5: „Apoi am stat mai mult de 
vorbă și am aflat despre pasiunea 
ei din copilărie. Când i-am văzut 
tablourile, am rămas impresionată. 

Și pentru că mi-a plăcut ideea 
voastră, a membrilor redac�iei 
„Zorile”, de a organiza în 
februarie a.c. o expozi�ie de 
tablouri la Centrul de Educa�ie și 
Cultură al rușilor lipoveni din 
Tulcea, care a reunit lucrările 
artistului plastic tulcean prof. 
Claudia Pahom-Grigore (cu 
rădăcini tot în Sarichioi), m-am 
gândit să-i organizăm și Liubăi 
Maxim o expozi�ie personală. Este 
și o dorin�ă a ei, care mi-a declarat 
recent că iubește ceea ce face și că 
își dorește să-și vadă lucrările 
expuse”.  

Și pentru că pe 8 mai a.c se va 
desfășura la Centrul de Educa5ie și 
Cultură al CRL-Tulcea etapa finală 
a Concursului NaAional Școlar de 
Religie Ortodoxă de Rit Vechi 
pentru clasele V-XII, competi5ie 
online organizată cu sprijinul CRLR, 
tot atunci va avea loc și expozi5ia.  

Succes organizatorilor, elevilor, 
cadrelor didactice implicate în 
concurs, iar Liuba Maxim să aibă 
parte de bucuria de a-și admira, 
împreună cu vizitatorii, tablourile 
expuse pe șevalete în cadrul primei 
sale expozi5ii personale! 

S.M.

PREGĂTITĂ DE PRIMAPREGĂTITĂ DE PRIMA  
EXPOZI\IE PERSONALĂEXPOZI\IE PERSONALĂ

AutoportretAutoportret

BunicaBunica BuniculBunicul
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Александра ДУМИТРИКЭ 
 

В глазах многих, само 
наличие русских-
липован на земли 

современной Румынии - 
промысл Божий. Устроение 
церковной жизни и духовно-
культурной среды, ядром 
которой являются 
многочисленные храмы и 
монастыри, стало возможным в 
условиях иноэтничного 
окружения только на основе 
несгибаемого старообрядческого 
характера и совместных усилий 
верующих. 

Именно благодаря 
религиозным заповедям, 
проповедуемым Церковью, в 
старообрядческой среде 
Румынии хорошо развивались 
навыки взаимопомощи не только 
среди родственников, но и среди 
людей того же вероисповедания, 
т.е. среди русских-липован в 
целом. 

Следуя тому же принципу 
взаимопомощи между членами 
Церкви/общины – потому что, 
как многим известно, у русских-
липован эти два понятия - 
общины, с одной стороны, и 
Церкви, с другой -, были 
настолько близки, что долгое 
время они воспринимались 
почти как синонимы - русские 
староверы вскоре после своего 
поселения в Румынии строили 
церкви.  

Отстаивая собственное 
вероисповедание даже в 
условиях отсутствия иерархии, 
епископов и, иногда, даже 
приходских священников, 
староверы Румынии хорошо 
поняли, что церковь держится не 
только на клириках, но и на 
мирянах. Именно благодаря 
навыкам самоуправления, 
активности и личной 
ответственности перед Богом и 
ближнем, которые позволили 
староверам сделать «общинные» 
проблемы делом каждого, 
Старообрядческая Церковь 
сумела выжить и процвести в 
самые трудные времена. 

В Русской и Черкезской 
Славах уезда Тульча, а также в 
некоторых поселений русских-
липован на севере Молдовы и 
Буковине (Маноля, Липовень, 
Климэуць и т.д.), на протяжении 
трёх веков для хранящих старой 
веры важнейшим фактором 
географии был лес – как 
пространство свободы и 
безопасности, а также, как 
говорил покойный проф. д-р  

Иван Евсеев, - как 
«территория вынужденного 
изгнания и заточения». 

Именно такие особенности 
природной среды и 
благоприятные политические 
установки страны усыновления и 
способствовали русским-
липованам сохранить в условиях 
иноэтничного окружения не 
только принципы старой веры, а 
также многие исконно русские 
традиции. 

Конфессиональная культура 
русских-липован долгое время 
сохранялась и распространялась 
прежде всего в сельской 
местности, вокруг монастырей: 
здесь детей учили читать по 
богослужебным книгам, учили 
церковнославянской грамоте и 
крюковому пению, монахи 
переписывали священные книги 
и т.д. 

 
«Человек должен быть 

смиренным, скромным перед 
Богом и людьми» 

 

Сегодня, обычные люди из 
самых забытых уголков 

страны кажется потеряли свою 
историческую и социальную 
память. Простые липоване уже 
не знают, как они сюда попали, а 
только почему. Степень 
осведомлённости их рассказов 
различна, но почти всегда они 
вращаются вокруг темы 
вероисповедания. 

Об этом с удовольствием 
рассказывает матушка 
Анафролия из женского 
старообрядческого монастыря 
«Введение в церковь Пресвятой 
Богородицы» из Русской Славы 

уезда Тульча: 
«Если нам оглянуться 

немножко назад, мы сможем 
увидеть прошлое, когда солнце 
больше не излучало свой свет и 
своё тепло, луна потемнела и 
звёзды больше не сияли, заповеди 
Христовы были попраны даже 
теми, кто должен был их 
проповедовать и защищать. 
Тогда, нам [т.е. староверам] уже 
не было возможно оставаться 
на месте [т.е. в России]. 
Христиане, которые были 
частью «Церкви летучей», 
гонимой [ссылка на отрывок из 
«Апокалипсиса», в котором 
говорится о том, что истинная 
Церковь Божья всегда будет 
преследуема, она никогда не 
будет стоять на месте и ей 
придётся постоянно «летать» и 
скрываться] были вынуждены 
бежать с территории России. Я 
будто и вижу, как они целуют 
свою исконную землю и 
расстаются со слезами, но с 

большой надеждой на Бога, 
берут с собой всё, что им 
нужно, и отправляются 
группами кто-куда, чтобы 
спасти свою семью и религию. 

Я представляю, как монахини 
из русских монастырей взяли с 
собой чудотворную икону 
Казанской Божией Матери и 
отправились в путь, воспевая Её 
тропарь: «Заступнице усердная, 
Мати Господа вышняго за всех 
молиши Сына Своего Христа 
Бога нашего, и всем твориши 
спастися [...]». Милостью 
Божией Матери, Её икона 
Казанская проходила по морям и 
по землям, чтобы люди и дальше 
прославляли Её Сына Исуса 
Христа, Который предан за 
наши грехи и воскрес для 
оправдания. 

И вот их шаги, промыслом 
Божиим, достигли село Слава 
Русэ. Подобно тому, как 
Пресвятая Богородица, по 
своему неизреченному смирению 
при рождении Сына Своего 
Исуса Христа увидела в 
Вифлееме дом животных в виде 
полаты [ст. слав. полата - 
дворец, покой, шатёр], так и эти 
монахини видели это место, где 
сейчас находится монастырь. 

Рядом с сегодняшним 
монастырём они нашли речку 
[река Слава], которая также 
протекает через мужской 
монастырь Успения Пр. 
Богородицы (чьи монахи пришли 
на эти земли немного раньше), 
расположенный примерно в 4 км 
от села, в лесу. Река полна 
благословенных ив, от которых 
на Вербное воскресенье матушки 
вырезают красивые вербочки, 
чтобы воспевать Господу 
«Осанна» на праздник Входа 
Господня в Иерусалим. В 
прошлом, когда ещё у нас не 
было колодцев, монахини 
использовали воду из речки. 
Попутно было вырыто 15 
колодцев с кристально чистой 
водой, которые ежегодно 
освящаются святой водой на 
Крещение Господне. 

Вокруг монастыря - холмы с 
лесами и красивыми пейзажами. 
Когда цветут подснежники, 
топораши [т.е. фиалки 
душистые], цветы акации, ясеня 
и липы, по всей обители 
разносится тогда 
тонкий, приятный 

««Что было, то виделиЧто было, то видели; ; что будетчто будет  -  - увидим.увидим.  
Не дайте погибнуть монастырям»Не дайте погибнуть монастырям»
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аромат, как будто хочется по 
воздухе плыть. Даже птицы 
играются и балуются в воздухе, 
полетят то к воде, то к лесу, в 
особенности соловей, который 
впервые появляется весной и 
слащает дух христианина по 
утрам Великого поста. 

И так написано, что туда, 
куда доходит святая икона 
Божией Матери, она приносит 
и благословение месту тому. 
Итак, вскоре, около 1700 года, 
они построили небольшую 
церковь с тремя крестами в 
честь Казанского образа 
Пресвятой Богородицы. Через 
некоторое время построили 
большой храм в 1886 г., который 
освятили в честь праздника 
Введения в церковь Пресвятой 
Богородицы. Я и представляю 
себе, как монахини с 
благодарением великим упали 
перед святой иконой и, со 
слезами и покаянием, спели 
тропарь Казанской Пресвятой 
Богородицы и от всей души 
поблагодарили Её, во главе с 
тогдашней игуменией 
Антонидой, пришедшей из 
России. Затем следовали 
Маримиана, Эрмиония, 
Поликсения, Анфиса, 
Поликсения, Анатолия - они 
записаны в Поминании 
монастыря – и игуменя Таисия. 

Сначала у них не было 
электричества. На дворе они 
довольствовались светом луны и 
звёзд, на кухне и в кельях 
пользовались газовыми лампами, 
а в церкви - примерно тремя 
лампатиками из-за отсутствия 
растительного масла. Благодаря 
пчеловодству, в церкви святили 
чистые свечи, которые пахли 
пыльцой, а мёдом подслащали 
кутью. Натуральный ладан 
собирали из ёлок в лесу, и этого 
было достаточно, потому что у 
всех монахинь были добрые 
мысли и горящие сердца для 
молитвы. 

Говорят, что человек 
освящает место, и чудеса, 
проистекающие от святой 
иконы, по сей день привлекают 
поколения за поколениями. 
Сейчас святая обитель дышит 
свои последние времена.  

Когда прохожу через ограду 
монастыря, я почти всегда 
восхищаюсь высокими елями. 
Какие они выросли, будто 
покойная игумения Анатолия их 
вчера посадила! Они направляют 
свои ветви к небу, как когда-то 
давно с большой ревности 
направляли свои молитвы к Богу 

его монахини. Теперь моя келья 
находится рядом с ними, с 
кладбищем в церковной ограде, и 
когда я прохожу мимо могил, 
мне кажется, что они говорят 
мне: «мы что-то сделали для 
тебя, а ты что сделала для 
нас?». Тогда я им тайно 
отвечаю: «Простите за 
опоздание, я стараюсь читать 
Синодикт  это служебная книга, 
где упоминаются разные 
смерти». Человек должен быть 
смиренным, скромным перед 

Богом и людьми. Говорят, что 
если ты стал слишком резким, 
самоуверенным, полон себя, если 
ты потерял смирение, иди туда, 
где погребение служат и 
послушай то, что читают 
покойному и посмотри на него, 
на его состояние. Тогда 
смирение вернётся. 

Иногда смотрю на святую 
икону Пресвятой Богородицы, 
чтобы подсластить свою душу 
Её ярким ликом, и сразу 
чувствую Её неизреченную 
доброту, трогающею моё сердце 
и будто слышу Её слова: «Я 
пришла сюда для тебя, ты 
постарайся почаще петь со 
слезами Мой тропарь, потому 
что я их собираю и буду их 
пересчитывать, когда придёт 
время». Так и говорю: «Прости 
меня, Пресвятая Богородица, за 
пренебрежение, за то, что я 
охладела и заболела душевно. 
Помоги мне и дай мне силы 
подняться после падения и дай 
мне дни покаяния!». 

После кончины 
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Москвы Алимпия, 
кто-то из его знакомых мне 
сказал, что у него была такая 
молитвенная программа, о 
которой он говорил: ночная 

молитва от 12 до 3 часов - 
золотая, от 3 до 6 - серебряная, 
а дневная - это простая 
молитва, обыкновенная. Итак, 
вот нам выбор: мы сами 
выбираем то, что хотим, а 
затем пожинаем плоды. А 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Тимон из Брэилы, 
родом из с. Гиндэрешть, говорил, 
что желание пойти в 
монастырь подобно воде Дуная: 
оно приходит и отходит. То 
есть, никого нельзя призывать 

на тропу в монастырь или 
отдалять от ней. Лучшее и 
самое прекрасное – туда 
прийти, когда почувствовал 
Призыв Божий, не откладывать 
его на потом и всегда помнить о 
своей цели, так как голубь знает 
своё предназначение. Чем больше 
человек приближается к Богу, 
тем больше он видит себя 
грешным... 

Я вижу монастырь как 
огромную колесницу, которая 
уносит грехи мира, имея своих 
избранных для горячих молитв к 
Богу, потому что так изволил 
Господь по Своей бесконечной 
милости. Таким образом, прошло 
более 300 лет с тех пор, как 
звонят колокола для тех, у кого 
есть уши, чтобы слышать. И 
снова, возвращаемся к Ноеву 
ковчегу, который в одной точке 
закрылся и спаслись только те, 
кто был в нём, а остальные 
утонули во время потопа. 

«Фараон» действует в мире и 
мучает всех людей, и когда 
христиане понимают, что 
Вавилон запутал их умы, они 
наполняют свои мешки святой 
милостыней и опрокидывают её 
в святой монастырь. Это очень 
хорошо, но для того, чтобы 
было и полезно для души, человек 

должен избавиться от привычек 
волка, лисы, свиньи и гадюки. 
Если вы хорошо не знаете себя, 
то посмотрите в духовное 
зеркало, то есть в Священное 
Писание, и, если вы всегда 
желаете всё больше и больше, 
купите ножницы для 
виноградника и сократите 
немного своей суетной славы. 
Если одному не удастся, то 
откуда-то к вам придёт 
помощь, Господь поможет, 
потому что Бог - наше спасение, 
а мы – прах и пепел. 

Пока всё, что было 
предсказано, сбылось, и теперь 
наши дни сочтены, сейчас уже 
12 час. Нам надо проснуваться 
сейчас, как мудрый разбойник на 
кресте, и обратить наше лицо и 
душу к Божиим протянутым 
рукам, пока Он ещё нас терпит. 

Если вы хорошо знаете, что 
церковь - это Дом Господень, 
это очень хорошо, если вы 
знаете, что церковь - это наша 
мать, которая родила нас через 
святое крещение, это очень 
хорошо, если вы знаете, что 
святые тайны - это пища души, 
которая никогда не умрёт, 
потому что она питалась Телом 
и Кровью Господа Исуса Христа 
– это очень хорошо. Христос 
говорит: «Дерзайте, Я победил 
мир». Он обращается с этими 
словами не к кому-либо, а к 
Своим ученикам, которые уже 
выбрали путь Его послушания, 
но всё-таки запаниковали на 
волнующем море. Точно так же 
и мы, обычные люди, 
посещающие церковь, 
обремененные грехами и паникой 
всех видов, слышим такое же 
ободрение: «Дерзайте, Я с 
вами». Услышав обещание 
Господа, мы восхищаемся Его 
великой любовью к людям. 

Но никто вне церкви не 
повторяет эти слова, и тогда 
бедный человек дрожит и 
шевелится как лист от ветра, 
зная, что наконец он упадёт и 
навсегда пожалеет о том, что у 
него были непослушные уши. 
Поэтому, когда я звоню 
церковные колокола, я бы хотела, 
чтобы звон раздался по всей 
румынской земле и дошёл аж до 
русской, откуда мы черпаем 
наши корни и до неба, чтобы 
ангел церкви низшёл и ангелы-
хранители укрепляли нас, чтобы 
мы со страхом и вниманием 
стояли перед алтарём. Слуга 
стоит перед царём, склонив 
голову, и просит 
милосердия...». �

Введенские славские сёстры, монахини
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− Stimată Doamna Profesor, înainte de 
toate, vă invităm să vă prezenta�i și să ne 
creiona�i o imagine a comunită�ii 
starovere din Brăila. 

− Bine aţi venit în Comunitatea ruşilor 
lipoveni din Brăila, al cărei preşedinte sunt 
din decembrie 2018. Este un grup etnic 
puternic şi aşa ar trebui să rămână având 
în vedere toate datele istorice pe care 
acesta le prezintă de-a lungul timpului, dar 
şi din perspectiva importanţei culturale şi 
spirituale pe care o are oraşul nostru. În 
paralel cu atribu5iile de președinte al 
comunită5ii sunt și directorul Școlii 
Gimnaziale „Alexandr Sergheevici 
Puşkin”, unitate de învă5ământ etalon în 
judeţul Brăila, o şcoală care are un procent 
de 60-70% dintre elevi etnici ruşi lipoveni. 
Școala noastră, de-a lungul timpului, a fost 
reprezentativă atât pentru comunitate, cât 
şi pentru judeţul Brăila, prin laurii de la 
olimpiadele internaţionale, naţionale, 
judeţene ale elevilor, dar și prin felul în 
care dascălii acestei unită5i școlare au 
reuşit să cultive, să sădească şi apoi să 
promoveze valorile culturale ale ruşilor 
lipoveni.   

Fiind absolventă a Facultăţii de 
Muzică, eu sunt profesor pentru 
învăţământul primar și predau şi educaţia 
muzicală. Având aceste aptitudini, am 
considerat că pot fi de folos comunităţii în 
care m-am născut, astfel încât, încă din 
anul 2002 am venit la sediul acesteia, 
încercând să ajut la promovarea şi 
perpetuarea tradiţiilor pe care le are 
comunitatea staroveră brăileană.  

Imediat după ce am început colaborarea 
cu președintele comunită5ii din acea 
perioadă, fiind absolventă de muzică, am 
fost apropiată de cele două ansambluri - de 
adulţi şi de tineret: renumitul ansamblu 
etnofolcloric „Tihii Dunai” și „Dunaiskie 

rozî”, pe care le coordonez și acum. 
Atât cu cele două grupuri 

etnofolclorice, cât și cu elevii cărora le 
predau educaţie muzicală în cadrul Școlii 
Gimnaziale „Puşkin”, am participat la 
foarte multe activită5i culturale desfășurate 
la nivel judeţean, na5ional, chiar și 
interna5ional. La toate aceste manifestări 
culturale, membrii comunită5ii noastre au 
scos în eviden5ă valorile noastre culturale, 
aducând, astfel, un plus de imagine 
Comunită5ii Rușilor Lipoveni din 
România.  

– Știm că în comunitatea dvs a avut loc 
în 2005 prima edi�ie a Festivalului Poeziei 
Ruse, una dintre cele mai importante 
manifestări culturale din �ară a CRLR. 
Mai mult, elevii care înva�ă limba rusă în 
cadrul școlii pe care o coordona�i au 
câștigat foarte multe premii la acest 
eveniment.  

– Într-adevăr, prima edi5ie a 
Festivalului s-a desfășurat în comunitatea 
noastră. Este adevărat că din acel moment 
elevii noştri au participat, an de an, la 
acest frumos concurs, o competi5ie de 
suflet a Comunită5ii Rușilor Lipoveni din 
România, care are ca principal obiectiv 
aducerea în centrul aten5iei a 
capodoperelor literaturii ruse, dar și a 
culturii starovere. Prin intermediul acestui 
concurs școlar, elevii din comunitatea 
brăileană, de-a lungul timpului, au adus 
foarte multe premii, dobândind no5iuni 
culturale, stârnindu-le interesul de a merge 
înspre liceu, facultate, urmând studii de 
profil.  

– Pentru că ne-a�i amintit acest subiect, 
dintre copiii pe care i-aţi educat de-a 
lungul anilor ave�i exemple care au urmat 
știin�ele filologice? 

− Foarte mulţi copii din comunitatea 
noastră, în ultimii ani, au terminat 

În luna martie a.c., cu emo5ie și mirare, am avut prilejul să poposesc la una dintre 
cele mai frumoase comunită5i de staroveri din 5ară. Un grup de oameni harnici, cu 
un trecut tumultuos, cărora soarta le-a surâs însă, pentru că, în orașul port la 

Dunăre, încă din primele clipe de la așezare, aceștia și-au putut manifesta dragostea 
pentru Dumnezeu, iubirea pentru străbunii surghiuni5i din patria-mamă, iar oamenii de 
astăzi sunt continuatorii în a păstra, conserva și promova din ce au primit de la înaintași. 

Redăm mai jos dialogul pe care l-am avut și pe care l-am prezentat și în una dintre 
edi5iile emisiunii ComunităAi Etnice/Ruși Lipoveni (17 martie 2021) de pe toate 
frecven5ele Radio Iași, cu dna prof. Maria Milea, recent numită director al Școlii 
Gimnaziale „Al. S. Pușkin”. În calitate de președinte al Comunită5ii rușilor lipoveni 
(CRL) din Brăila, dna prof. Maria Milea ne-a creionat o imagine a comunită5ii brăilene, 
cu accent pe mărcile identitare ale acesteia, având motive în plus de a le perpetua, 
evident și prin tânăra genera5ie, care, din fericire, este atentă la învă5area limbii ruse 
materne, păstrarea portului strămoșilor, transmiterea cântecelor rusești vechi.  

STAROVERII DIN BRĂILA,STAROVERII DIN BRĂILA,  
TRECUT ȘI PREZENTTRECUT ȘI PREZENT
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Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine sau 
Facultatea de Litere, care au specializarea 
limbă și literatură rusă, la diferite universită5i 
din 5ară. Pentru copiii noştri, studierea limbii 
ruse este o reală oportunitate, un avantaj atunci 
când ajung să-şi găsească un loc de muncă în 
domeniu. Pe lângă studiul limbii ruse materne, 
în Școala Gimnazială „Al. S. Pușkin”, elevii 
noștri beneficiază de studiul religiei ortodoxe 
de rit vechi, al tradi5iilor și istoriei rușilor 
lipoveni, discipline de o mare însemnătate 
pentru comunitatea noastră.  

– Este foarte important pentru că vă 
implica�i în studierea trecutului staroverilor, 
oferind elevilor dvs pagini din istoria 
tumultuoasă a acestora. Pentru disciplinele 
amintite, în cadrul școlii pe care o coordona�i, 
ave�i dascăli pentru fiecare materie?  

– Pentru fiecare obiect de studiu avem și 
dascăli emeri5i, dedica5i întru totul predării 
limbii ruse materne și nu numai. În acest 
context, se cuvine să-i amintesc pe dna prof. 
Maria Ştefan, dl prof. Mihai Chirsanov, dna 
prof. Feodosia Jipa-Rubanov. Acești dascăli 
au avut și au un rol foarte important în 
asocia5ia noastră etnică, aducând, prin 
priceperea și pasiunea de care dau dovadă, un 
mare plus comunităţii, făcându-i pe copii să fie 
atrași de studiul limbii ruse materne. 

− Ce ne pute�i spune despre membrii celor 
două ansambluri etnofolclorice din 
comunitate? Creiona�i-ne și o imagine a 
repertoriului acestora?  

− Ansamblul „Tihii Dunai” este renumit la 
nivel jude5ean și na5ional, pentru că a fost 
alcătuit în perioada când, în România, s-a 
înfiin5at CRLR, în urmă cu 31 de ani. În 
componen5a grupului, și astăzi avem dintre 
membrii fondatori ai ansamblului, care 
participă la diferite evenimente încă de la 
înfiin5are. Ansamblul nostru are în repertoriu 
cântece vechi ale strămoșilor noștri de pe 
aceste meleaguri și de peste hotare dar, astăzi, 
în funcţie de publicul căruia i se adresează, 
interpretează şi cântece ruseşti mai noi, chiar şi 
melodii de autor.  

− Despre grupul celor tineri ce ne puteţi 
spune? 

− Ansamblul „Dunaiskie rozî” este alcătuit 
numai din tineri staroveri, iar din repertoriul 
acestuia fac parte cântece populare ruseşti. 
Tinerii noștri sunt atrași de dansurile populare 
rusești vechi pe care le execută cu dragoste, 
pricepere și pasiune.  

– Știm că autorul versurilor imnului 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din România este 
originar de pe aceste meleaguri.   

− Imnul Comunită5ii are la bază textul 
regretatului poet rus lipovean din Brăila Erofei 
Ivanov, un intelectual al comunită5ii noastre, 
fost profesor de limbă rusă. Acest imn a luat 
naştere la îndemnul răposatului domn deputat 
Miron Ignat. Eu am pus pe muzică textul prof. 
Erofei Ivanov, melodia fiind preluată din 

folclorul local al ruşilor lipoveni, având la bază 
un cântec vechi pe care eu l-am auzit de la 
bunica. Astăzi, imnul CRLR are un impact 
deosebit asupra tuturor celor care îl ascultă, 
inclusiv asupra majoritarilor.  

− Pentru că aţi amintit de bunica, nu pot 
trece mai departe fără să vă întreb cum îi 
vedeţi pe înaintaşi, pe strămoşii 
dumneavoastră?  

− Îi consider oameni sfinţi pe străbunii mei, 
oameni puternici, oameni care au reuşit să 
demonstreze că prin credinţă îşi pot găsi locul 
oriunde în lume, iar România a constituit 
pentru străbunii mei acea „grădină a Maicii 
Domnului” cum frumos i se spune, un loc în 
care ei au fost lăsaţi să-şi manifeste credinţa în 
voie. 

− Care sunt priorită�ile privind păstrarea și 
promovarea mărcilor identitare ale comunită�ii 
starovere brăilene? Care sunt perspectivele? 

− Într-adevăr, în ultimii ani am încercat să 
dăm comunităţii o notă mai actuală, mai vioaie, 
antrenând în activităţile noastre mulţi copii, 
tineri. Dorinţa mea, ca preşedinte al CRL-
Brăila, este să imprim oamenilor ideea de 
unitate. Îmi doresc să văd în jur oamenii noștri 
uniţi în a perpetua valorile noastre străbune. 

 În următoarea perioadă, ne dorim să facem 
tot ceea ce este posibil pentru a dezvolta Școala 
Gimnazială „Puşkin”, a o dota şi organiza în 
aşa fel încât să rămână o pepinieră a 
olimpicilor care duc mai departe tradiţiile 
comunită5ii.  

Un alt proiect foarte important pentru Brăila 
este ca, în următoarea perioadă, să realizăm un 
muzeu al CRLR. Având în vedere că Brăila 
este centrul spiritual al staroverilor, pentru că 
aici se află și Mitropolia Bisericii Ortodoxe de 
Rit Vechi, deja am achizi5ionat prin CRLR un 
teren pe care vom construi Muzeul 
Comunită5ii. Acesta va fi vis-à-vis de actualul 
nostru Centru de Educa5ie și Cultură de pe 
strada Alexandru Davila și va cuprinde două 
secţiuni, una laică şi una religioasă, în care 
vom expune obiecte de cult și nu numai, care 
au reprezentat de-a lungul timpului, pentru noi, 
adevărate valori identitare.  

– În finalul discu�iei noastre, vă invităm să 
le transmite�i etnicilor din comunitatea 
staroveră brăileană un gând de bine și de 
frumos.  

− Aș dori să le mai transmit încă o dată că 
voi milita întotdeauna pentru ideea de unitate, 
pentru că doar uniţi vom putea fi puternici, 
doar uniţi vom putea perpetua valorile noastre 
străbune, iar gândul meu întotdeauna se va 
îndrepta către promovarea tradiţiilor şi a 
spiritualităţii străbune.  

 
A consemnat Dumitru ȘERBAN  

(Radio Iași, realizator al emisiunilor 
Comunită�i Etnice/Ruși Lipoveni). 

 
Fotografii din arhiva redac�iei „Zorile”.
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Александра ДУМИТРИКЭ 
 

В большей степени, чем 
в одежде или в 
архитектуре, 

сохранились древние русские 
традиции в пище русских-
липован Румынии. Передаваясь 
из поколения в поколение в 
уединении семьи, они в 
меньшей степени подвержены 
влиянию урбанизации. Кроме 
пищи, материальная культура 
русских-липован дополняется 
также архитектурой (печь, 
лежанка, чёрная баня и др.), 
народной одеждой (рубашка без 
воротника, цветной шерстяной 
пояс, длинные, широкие 
шубки/юбки), утварью и т.д. 

Способы заготовки и 
хранения продуктов питания 
старообрядцев Румынии 
относится вообще к 
общерусской традиции и, хотя 
они сохранялись и постепенно 
развивались в иных 
этнокультурных условиях, в 
контакте с румынами и другими 
этносами, они не претерпели 
существенных изменений. 

Состав питания русских-
липован зависел от некоторых 
важных факторов: прежде всего 
от конфессиональных традиций 
и религиозных воззрений, а 
также от количества членов 
семьи, от их деятельности и 
местных природных условий.  

Русские-липованки старшего 
поколения остались до сих пор 
верны своей традиционной 
кухне и этому во многом 
способствовало бытование в 
липованском хозяйстве русской 
печки. Приготовление пищи 
называют стряповнёй и весь 
процесс обычно не требует 
много времени, так как блюда 
достаточно просты. Пища 
готовилась вообще с 
использованием растительного 
масла, иногда свиного сала. 
Хозяйки готовили ежедневно, 
обычно по утрам. Иногда, 
свежую пищу стряпали в 
русской печки, а на плите только 
подогревали уже готовые блюда. 
Летом пищу варили на 
«горнушки» - на открытом 
воздухе или в «летней» кухне.  

Структура питания в 
постовые дни и в «мясоед» 
(период, когда по церковному 

уставу разрешена скоромная 
пища) была различной. 

Питание русских-липован 
базировалось вообще на 
сочетание рыболовства с 
земледелием (в поселениях, 
расположенных на грядах 
Дельты Дуная или лагуны 
Разельма, окруженных почти со 
всех сторон водами Дуная, 
озерами, плавнями, каналами) 
или земледелия с 
животноводством в лесостепной 
зоне, иногда пчеловодством и 
собиранием даров природы.  

 
Рыба  

В прошлые веки, 
значительные природные 

ресурсы, богатые рыбой, 
изобилие речных и морских 
продуктов, а также соблюдение 
православных традиций в 
составе пищи позволяли 
русским-липованам Добружди 
вести здоровый образ жизни, без 
заботы о еде. Потом, правители 
сегоднящней Румынии стали 
издавать разные указы о запрете 
ловли рыбы в водах Дуная и 
рыбалкам и их семьям стало 

совсем трудно. Кроме того, в 
последние десятилетия воды 
обезрыбели, реки и озера 
обмелели и загрязнились. Об 
этом писал покойный профессор 
Иван Евсеев: «Как сын рыбака, 
я знаю и помню, как трудно 
приходилось моим родным во 
время ежегодних месячных или 
двумесячных весенних запретов 
на ловлю рыбы. Взрослые и 
даже мы, дети, считали недели, 
дни и даже часы до снятия 
запрета. Рыба была почти 
еденственным источником 

нашей жизни. Пойманая с 
таким большим трудом, она 
обменивалась на хлеб, на масло 
и соль. За скудные суммы, 
полученные от её продажи, 
родители покупали нам 
одежонку и школьные 
принадлежности» (Иван 
Евсеев, И печаль моя о рыбалках 
из Дельты..., «Зори», № 2, 1997 
г.) 

Об этом неоднократно нам 
также рассказывала Зеновия 
Сипаткин из Свиштофки уезда 
Тульча: «на протяжении веков, 
единственным спасением для 
жителей Дельты Дуная была 
рыба, которая заменяла в 
жестокие дни голода даже 
хлеб». 

Рыболовство как основное 
занятие было направлено как на 
удовлетворение пищевых 
потребностей семьи, так и на 
торговлю: рыба вывозилась на 
продажу в Тульчу, Русскую 
Славу, Черкезскую Славу, 
Мэчин или передавалась 
торговцам. 

Ловили сома, бибана (окуня), 
судака, чабака, карася, карпа, 
щуку, и другую белорыбицу, во 
время нерестового хода - 
селёдку. Всё собранное 
употреблялось в свежем виде 
или заготавливали впрок. 
Существовала традиция 
заготовки мяса и рыбы впрок по 
рецептам, передаваемым из 
поколения в поколение - солили, 
вялили и сушили, коптили. Икру 
хранили в солёном виде. 

Сухую и солёную рыбу 
вымачивали и потом готовили. 
Многие рецепты кухни русских-
липован сохранились в 
неизменности на протяжении 
веков: маласолка, уха рыбацкая, 
тушеная в томате рыба, жареная 
на масле и отварная рыба и т.д. 
Русские-липованки большие 
мастерицы в приготовлении 
рыбы. Мелкую рыбу, например, 
прорезают с двух сторон по 
спине от хребта через каждые 2-
4 миллиметра для того, чтобы 
мелкие косточки прожарились и 
перестали быть опасными.  

 
Овощи 

Основу пищи русских-
липован, как мы 

упомянули выше, 
составляли также 

Пища русских-липован (Пища русских-липован (I)I)
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продукты земледелия, в 
особенности, картошка (т.е. 
картофель). В течение недели 
варили картошку с шербичкой 
(тушёную картошку), щи (в 
некоторых местах - «борщ») с 
свежей или квашеной капустой, 
похлёбку, затирку - суп, 
заправленный затертой мукой, 
отварную фасолю с луком, 
галушки и т.д.  

Самыми большими были 
посадки картофеля. Старики 
часто шутят: «В наши дни 
всегда находится то один, то 
другой, что говорит: «От 
родила раньше картошка! А 
сейсас ей нима!». «А-ну-ка, 
посади-ка ты ей полхектаря, 
как раньше сажали, и посмотри 
сколько ты выкопаешь!». 

Наряду с выращиванием 
злаков русские-липоване 
занималась овощеводством и 
садоводством. Овощи в 
Добрудже выращивали вообще 
для домашнего использования, 
для повседневного питания, для 
нужды собственной семьей и, 
реже, для продажи. Овощи 

сажали на огороде в хозяйстве 
(картофель, помидоры, лук, 
чеснок, фасоль, кабачки, перец, 
капуста, морковь, огурцы и др.). 
В липованском хозяйстве огород 
и сад начинался сразу за двором.  

Некоторые из выращенных 
овощей сохраняли в свежем 
виде до самой весны. 
Картофель, тыкву, свёклу, 
морковь, пастернак, сельдерей 
хранили в каморке или в 
погребе. Огурцов и капусту 
солили в большом количестве. 
На зиму хозяйки готовили также 
«маратуру» – клали в рассол 
помидоры, морковь, сфёклу, 
перец с примесью других 
огородных растений. 
Продукцию хранили в 
собственно изготовленных 
деревянных квашнях, бочонках, 
бочках. 

Солёные овощи хранили 
тоже в погребе или в каморке и 
ели в холодное время года.  

Садоводство было и остаётся 
по сей день широко 
распространённым в Молдове и 
на Буковине, обеспечивая 
русским-липованам в этих 
районах важный источник 
дохода.  

 
Фрукты 

Фрукты употребляли в 
свежем виде и 

заготавливали впрок - сушили, 
варили варенье, компот. Во 
время зимы и в Великий пост, из 
сушняков (сушеные фрукты на 
солнце или в духовке) варили 
компот без сахара. Другие 
хозяйки их потом малоли и 
готовили «пастилу», которую 
клали сушить на ровную 
поверхность. Гутули (айвы) 
нарезали тонкими дольками (без 

сердцевин), клали на сковороду, 
посыпали сахаром, заливая 
стаканом воды, и клали в 
духовку. Жёлто-коричневые 
ароматные «гутули» посыпали 
опять сахаром и подавали в 
качестве холодного десерта. Из 
алычи готовили киселицу 
(своего рода жидкое варенье), а 
из винограда - в некоторых 
местах с добавлением кусочков 
белой тыквы - или из арбуза 
варили «нардек»/«маджун». 

Из фруктовых деревьев 
выращивали яблони, абрикосы, 
персики, груши, сливы, орехи, 
вишни, черешни, айвы, алычи и 
др. Во многих крестьянских 
хозяйств русских-липован 
обустраивали ягодники, где 
разводили малину, клубнику, 
смородину. Некоторые готовили 
из них и из вишни даже и вино. 

На севере страны, в Молдове 
и на Буковине, фрукты были 
немаловажным источником 
дохода для многих русских-
липован, занимающихся 
садоводством. 

Выращивание виноградной 
лозы было второстепенным 
занятием и практиковалось для 
личных потребностей. «Бага» 
находилась, как правило в 
непосредственной близости от 
дома. Выращивались коренные 
старые сорта винограда 
(«заибэр», «тиреаза», «нохан», 
«кондел», «кудрик»).  

 
Дары леса 

Богатые лесные угодья в 
холмистых и лесных 

местностей (к примеру - Русская 
и Черкезская Славы) позволяли 
русским-липованам также 
пользоваться иногда мясом 
диких животных (кабан, коза, 

фазан). Абсолютно запрещалось 
церковными правилами 
употребление в пищу мяса 
животных с лапами (медведь, 
кролик и др.). Иногда, одну 
свиную ногу подвешивали в 
коморке, провяливали и в 
нужное время отрезали часть на 
еду.  

Жители лесных районов 
наслаждались богатыми дарами 
леса: грибами, орехами, ягодой, 
клубникой, тёрнем, дикими 
яблочками, кизилом, 
некоторыми съедобными 
травами (левердой, бульбой). Их 
употребляли в свежем, 
засушенном или 
консервированном виде, солили, 
сушили или использовали для 
приготовления некоторых 
напитков. 

В условиях богатой 
растительности лесных районов 
Добруджи и Молдовы, 
производство мёда в домашних 
условиях постепенно 
расширилось (мёд липовый, 
акациевый, цветочный, 
рапсовый). Пчеловодством 
занимались многие хозяева и 
мёд вскоре нашёл широкое 
применение. Прежде всего – 
благодаря его ритуального 
значения, так как кутью 
подслащали объязательно 
мёдом. Его также употребляли 
как лакомство.  

Мак старообрядцы 
употребляли тоже как пищевой 
продукт. Кроме того, маку 
придавали обрядовое значение, 
многие его освящали, например 
на праздник Преображения 
Христово, на Пасху и т.д. 

 
(Продолжение  

следуем  в «Зори») �
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Valentin FILAT 
 

Într-un an cu profunde 
incertitudini și încă sub 
semnul pandemiei, ne 

aflăm de multe ori în situa5ia ca 
planurile să rămână doar la stadiul 
de idei. Astfel, totul se realizează 
pe termen scurt, iar ceea ce este 
planificat pe termen lung este 
guvernat de un serios semn de 
întrebare. Chiar și în aceste 
condi5ii, descoperim câte ceva de 
pus în practică, dând dovadă de 
adaptabilitate. Descoperim lucruri 
inedite de întreprins, de finalizat 
altele pe care le-am tot amânat 
sau, pur și simplu, alocăm mai 
mult timp vie5ii de familie, 
momentelor petrecute alături de 
cei dragi sau cauzelor în care 
credem. 

În acest tablou cotidian, 
Asocia5ia Tinerilor Ruși Lipoveni 
din România (ATRLR) și 
Comunitatea Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR) au demarat două 
proiecte – Concursul online „Rușii 
lipoveni în fotografii și 
documente de epocă” și campania 
umanitară „Prin noi, mai 
aproape!”. 

 
„Rușii lipoveni în fotografii și 

documente de epocă” 

Prin acest concurs, lansat pe 
re5elele de socializare pe 1 

aprilie 2021, s-a urmărit aducerea 
la suprafa5ă a unei noi imagini a 
culturii, tradi5iilor și obiceiurilor 
rușilor lipoveni din România, așa 
cum au fost ele surprinse în 
fotografii și documente de epocă. 
Astfel, în cadrul acestui concurs, 
tinerii, cu vârste cuprinse între 14 
și 35 de ani, au fost încuraja5i să 
cerceteze arhivele personale 
pentru a identifica fotografiile și 
documentele de epocă ce 
eviden5iază via5a de odinioară a 
rușilor lipoveni, cu toate aspectele 
sale. Printre scopurile concursului 
s-a numărat și dorin5a de a 
impulsiona tinerii să vadă 
importan5a acestor fotografii și 
documente, să observe schimbările 
petrecute cu trecerea anilor în 
sânul comunită5ii din care fac 
parte, să se bucure de comorile de 
multe ori ascunse în sertare și 
cufere și să descopere episoade, 
momente din istoria propriei 
familii, a satului, a bisericii, a 
comunită5ii în care trăiesc sau au 

trăit înaintașii lor. De asemenea, 
am dorit să trezim sim5ul de 
cercetare, documentare și analiză 
al tinerilor participan5i.  

Concursul s-a desfășurat pe 
două categorii: fotografie de 
epocă, document de arhivă. 

Ideea unui astfel de concurs a 
avut la bază, pe de o parte, și o 
oarecare tradi5ie de a revedea 
fotografiile familiei în preajma 
sărbătorilor, cu precădere a celor 
de iarnă, când familia se adună 
laolaltă, iar zilele friguroase te 
îndemnau să stai mai mult prin 
casă. Îmi amintesc cu drag de 
acele momente când, uitându-ne 
peste fotografii, prin vocea bunicii, 
prindeau via5ă personajele și 
poveștile lor. Așadar, cum 
timpurile pe care le trăim ne 
îndeamnă să petrecem mai mult 
timp prin casă, ne-am gândit că 
este un moment oportun, iar 
poveștile din fotografii și 
documente de epocă pot prinde 
via5ă și pot fi auzite de mul5i. 

Din juriul concursului au făcut 

parte: prof. univ. dr. Leonte 
Ivanov, prof. univ. dr. Axinia 
Crasovschi, dr. Alexandr 
Varona, Andrei Gherghina - 
fotograf-videograf, Valentin Filat 
- tehnoredactor la „Zorile”, 
președintele ATRLR. 

După finalizarea concursului, 
în data de 23 aprilie 2021, 
fotografiile concuren5ilor vor fi 
expuse într-o expozi5ie dedicată 
evenimentului, pe care o să o 
pute5i urmări și virtual pe re5elele 
de socializare, pe paginile 
Asocia5iei, ale Comunită5ii și ale 
Redac5iei „Zorile”, acolo unde vor 
fi anun5a5i și laurea5ii. 

 „Prin noi mai aproape!” 

Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România, 

împreună cu ATRLR, continuă 
seria de campanii umanitare din 
preajma sărbătorilor pascale. După 
campania de succes „Fii mai bun! 
Ajutorul lui Moș Crăciun!”, 
finalizată în luna ianuarie a.c., care 
a adus multe zâmbete pe fe5ele 

copiilor din localitatea Focuri, jud. 
Iași, ne-am gândit că și de Sfânta 
sărbătoare a Învierii Domnului se 
reaprinde dorin5a de a fi mai buni, 
de a fi mai aproape de semenii 
noștri încerca5i de izolare, 
suferin5ă și neajunsuri. 

Prin urmare, în perioada 16 
martie – 23 aprilie 2021, mul5i 
oameni cu suflet mare ni s-au 
alăturat în acest demers, iar cu 
ajutorul lor nepre5uit am pregătit 
pachete cu produse, alimentare și 
nonalimentare, necesare pentru a 
duce o rază de speran5ă celor 
nevoiași și defavoriza5i din 
localită5ile izolate ale Deltei 
Dunării.  

Doresc să le mul5umesc 
personal, precum și în numele 
membrilor Consiliului Director al 
Asocia5iei, tuturor celor care ni    
s-au alăturat. Contribu5ia 
dumneavoastră a însemnat un 
zâmbet pe un chip trist, răsplată 
nepre5uită pentru gestul vostru. 
Din respect pentru beneficiarii 
campaniilor noastre umanitare, dar 
și în virtutea credin5ei noastre 
strămoșești, nu publicăm imagini 
din timpul distribu5iei pachetelor. 
Chiar și așa, vă asigurăm că 
acestea au fost binevenite și cu 
mare bucurie primite. De 
asemenea, mul5umim tuturor celor 
care se implică în mod voluntar la 
organizarea logistică, precum și la 
urmărirea respectării aspectelor 
legale, care 5in de desfășurarea 
unei campanii umanitare. Ajutorul 
tuturor este apreciat de noi, 
organizatorii, dar în ochii lui 
Dumnezeu este binecuvântat.  

Și, având în vedere că se 
apropie marea sărbătoare a 
creștinătă5ii, Sfânta Înviere a 
Domnului Nostru Isus Hristos, vă 
urez sărbători luminate, cu multă 
sănătate și iubire. 

„И, войдя, не нашли тела 
Господа Исуса. Когда же 
недоумевали они о сем, вдруг 
предстали перед ними два мужа 
в одеждах блистающих. И когда 
они были в страхе и наклонили 
лица свои к земле, сказали им: 
что вы ищете живого между 
мертвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес”. 

От Луки 24:3-6 
 

Христос Воскресе!Христос Воскресе!
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