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ÇÎÐÈ

ȘEDINțA DIN MAI A MEMBRILOR
CONSILIULUI DIRECTOR AL CRLR
Valentin FILAT

P

rogramată inițial pentru a avea loc în
localitatea Focuri, jud. Iași (dar și
cu posibilitatea participării online a
unor membri ai Consiliului Director), ședința
ordinară din 29 mai 2021 s-a desfășurat, în
cele din urmă, în mediul virtual, urmând ca în
perioada următoare, în baza relaxărilor
anunțate de autoritățile centrale cu privire la
măsurile de combatere a pandemiei cu noul
coronavirus, să fie reluate întrunirile cu
prezență fizică.
Pe ordinea de zi s-au regăsit următoarele:
Informare generală asupra activității
desfășurate în luna mai 2021; Prezentarea
execuției bugetului de venituri și cheltuieli
pentru luna aprilie 2021; Situația actuală
privind studiul limbii ruse materne și al
religiei ortodoxe de rit vechi în contextul
pandemiei de coronavirus. Metode eficiente
de îmbunătățire а activității didactice cu
privire la cele două discipline ș colare;
Perspective de organizare și desfășurare а
activităților culturale aflate ре agenda CRLR;
Propuneri de proiecte și programe privind
organizarea și desfășurarea seriilor de acțiuni
dedicate celor 300 de ani de la atestarea
documentară а prezenței rușilor lipoveni ре
teritoriul României (1724, loc. Lipoveni, jud.
Suceava); Programul de investiții: demararea
realizării proiectelor în următoarea perioadă;
Prezentarea activității deputatului din partea
CRLR în Parlamentul României ре luna mai
2021; Diverse.
La ședința online au participat toți membrii
Consiliului Director, directorul general al
CRLR, Valentin Stalenoi, și prof. Livia
Neculai, expert-inspector în cadrul Ministerului
Educației Naționale.
În debutul lucrărilor, președintele CRLR și-a
exprimat regretul pentru pierderea bruscă, în
decursul lunii mai, a președintelui CRL-Tulcea,
prof. Natalia Neumann, și a tinerei Sofia Anna
Feodor, membru al comitetului local de
conducere al ATRLR-Sarichioi.
În ceea ce privește activitatea generală
întreprinsă de către CRLR, s-au remarcat
următoarele puncte:
- a fost semnat procesul-verbal de predareprimire a unui amplasament în com. Jurilovca,
acordat cu titlu de gratuitate prin hotărârea
Consiliului Local al localității, cu o suprafață de
1900 metri pătrați, în vederea construirii unui
Centru de Educație și Cultură. Acesta va intra,
în viitoarele execuții bugetare, pe lista
programului de investiții al CRLR;
- la solicitarea comitetului local al CRLMahmudia, s-au făcut demersuri pe lângă
Consiliul Local pentru a primi, cu titlu de

gratuitate, o suprafață de teren necesară
construirii unui centru pentru comunitatea
locală. În momentul de față, Centrul de Educație
și Cultură al CRL-Mahmudia se află într-o
clădire veche, într-o stare de degradare
avansată, nefiind fiabilă, iar recondiționarea
acesteia ar presupune investiții financiare
considerabile;
Centrul de Educație și Cultură al
CRL-Mahmudia. Anul 2006.

- desfășurarea „Concursului online de
religie ortodoxă de rit vechi”, etapa națională,
pe 8 mai 2021, precum și desfășurarea
concursului online de poezii în limba rusă
„Poezia unește / Поэзия соединяет” la care
s-au înscris 94 de participanți.
- sunt în diverse stadii de lucru: antologia de
folclor a rușilor lipoveni, care va cuprinde texte
semnate de regretatul prof. Mihai Marinescu;
în curs de traducere în limba rusă a antologiei
„În chilia autorului”, cu proză și poezie de
Nichita Danilov; în curs de tipărire a primei
părți din lucrarea monumentală a prof. univ.
Leonte Ivanov „În căutarea tărâmului
izbăvitor. Schițe pentru o istorie a rușilor
lipoveni din România”; în curs de pregătire
volumul de versuri „Cugetările unui versurist”
semnat de brăileanul Gheorghe Cîrnu ș.a.
- au fost intabulate Centrele de Educație și
Cultură din Slava Cercheză, jud. Tulcea,
Bordușani, jud. Ialomița și Gura Humorului,
jud. Suceava, demers care va continua și pentru
alte centre ale CRLR;
- a fost lansată campania de colectare a
obiectelor tradiționale și de cult pentru Colțul
Muzeistic care urmează a fi realizat în cadrul
Comunității Centrale, în București.
În ceea ce privește execuția bugetară aferentă
lunii aprilie 2021, principalele capitole de
cheltuieli au fost reprezentate de contravaloarea
serviciilor de cazare, masă, transport și realizare
a materialelor promoționale utilizate în acţiunile
culturale desfăşurate în trimestrul I, plata
utilităţilor pentru funcţionarea sediilor, a
salariilor şi contribuţiilor aferente lunii martie, a
serviciilor de tipărire a periodicelor CRLR
(„Zorile” și „Kitej-grad”), precum şi
contravaloarea taxelor poştale ocazionate de
expedierea acestora, a serviciilor de asistenţă
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juridică și de audit financiar. Sumele cheltuite
au provenit atât din fonduri de la bugetul de stat,
precum și din alte surse.
În ceea ce privește studiul limbii materne
ruse și al religiei ortodoxe de rit vechi, în
intervenția sa, prof. Livia Neculai a remarcat:
„Vă felicit pentru activitățile pe care le
întreprindeți și care pun în valoare Comunitatea
noastră, atât la nivel național, cât și
internațional. După cum știți, după sărbătorile
pascale, elevii s-au întors în bănci, iar dintre
școlile unde studiază elevii etnici ruși lipoveni,
singura instituție de învățământ unde cursurile
se desfășoară după scenariul galben este cea
din Carcaliu, jud. Tulcea, din cauza incidenței
ridicate de cazuri de infectare cu SarsCov-2. În
perioada aceasta, Ministerul Educației
Naționale a extins programul de educație
remedială, destinat recuperării pierderilor
educaționale generate de procesul de predare
online. Considerăm că prin acest program se
pot îmbunătăți cunoștințele elevilor, iar acesta
poate fi aplicat inclusiv în vacanța de vară, cu
sprijinul cadrelor didactice și prin voința elevilor”.
Jubileul de 300 de ani de la atestarea
prezenței rușilor lipoveni pe teritoriul României
va fi marcat în 2024 printr-o serie amplă de
manifestări culturale, dar și prin emiterea unui
timbru și a unei monede jubiliare. Pentru ca
aniversarea să decurgă fără cusur, vor începe
pregătirile logistice ale evenimentului încă din
acest an. În ceea ce privește acțiunile culturale
programate pentru anul în curs, ele se vor
desfășura în baza recomandărilor autorităților
centrale și locale, cu respectarea legislației în
vigoare, referitoare la combaterea pandemiei.
Având documentația tehnică finalizată și cu
autorizațiile și avizele emise, vor intra în
procedura de atribuire a contractelor de lucrări
următoarele obiective din Programul de
dezvoltare a bazei materiale a CRLR:
construirea Centrelor de Educație și Cultură ale
CRLR în localitățile Rădăuți, jud. Suceava, și
Sulina, jud. Tulcea, precum și demolarea
clădirilor existente pe amplasamentul viitorului
Centru al CRLR din capitala țării.
Din activitatea parlamentară a deputatului
Silviu Feodor, amintim faptul că este membru în
Grupurile de prietenie cu forurile legislative ale
Letoniei, Lituaniei și Federației Ruse, și
președintele Grupului de prietenie cu Republica
Belarus. De asemenea, este membru al
Delegației permanente a Camerei Deputaților la
Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei,
membru în cadrul Grupului parlamentar de
lucru pentru combaterea cancerului. Este
cosemnatarul a două proiecte legislative și și-a
exprimat poziția prin vot în peste 800 de cazuri.
A avut numeroase întrevederi cu demnitari, prin
care dorește să soluționeze diverse probleme ale
etnicilor și ale CRLR
Ședința s-a finalizat odată cu aprobarea
referatelor de necesitate sosite pe adresa
secretariatului CRLR.

+
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COLABORARE CU MUZEUL
MILITAR NAțIONAL

L

a invitația deputatului Silviu Feodor
– președintele Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR),
directorul Muzeului Militar Naţional „Regele
Ferdinand I” din București, locotenentcolonelul Radu Riti, a vizitat, în ziua de 14
mai 2021, Expoziția de grup „COSMOS –

Deputatul Silviu Feodor și locotenent -colonelul Radu Riti

60/40” din Sala Albastră a sediului din
București al Comunității. Reamintim că
Expoziția a fost organizată de membrii redacției
„Zorile” în aprilie a.c. și vernisată cu ocazia
Zilei Mondiale a Aviației și a Zilei
Cosmonauticii, reunind cele 45 de lucrări ale
elevilor ruși lipoveni din clasele V-XII,
participanți la Concursul nostru online de
desene „COSMOS - 60/40” și a putut fi
vizionată până pe 14 mai a.c. – zi în care s-au
împlinit 40 de ani de la zborul unui român în
Cosmos - a general-locotenentului (r.) inginer
Dumitru-Dorin Prunariu, care a fost și
ambasador extraordinar și plenipotențiar al
României în Federația Rusă (2004-2005).
Întrucât Muzeul Militar Naţional „Regele
Ferdinand I” organiza, începând cu data de 15
mai a.c. și până la finalul anului în curs,
Expoziția cu tema „Dumitru Prunariu – primul
român în cosmos”, au fost selectate patru
desene din expoziția de la CRLR pentru a fi
expuse la Muzeul Militar, lucrări ale elevilor
care au câștigat și premii la Concursul nostru
„Cosmos – 60/40”: Timofte Ana-Maria de la
Școala Profesională Focuri, jud. Iași, clasa a
VII-a – lucrarea „Cosmosul – puntea
planetelor” (Premiul I); Timofte Iuliana Ina
de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din
Iaşi, clasa a IX-a – lucrarea „Cosmosul minunea timpului” (Premiul II); Simionov
Denisa-Ecaterina de la Liceul de Arte „George
Georgescu” din Tulcea, clasa a VII-a – lucrarea
„Mister și adevăr” (Mențiune); Timofte
Ștefania Claudia de la Școala Profesională
Focuri, jud. Iași, clasa a V-a – lucrarea
„Cosmosul – mesager al păcii și al prieteniei”
(Mențiune).

Astfel, s-a dat startul unei prime colaborări a
CRLR cu Muzeul Militar Naţional „Regele
Ferdinand I” din București, o instituţie de
cultură şi educaţie a Ministerului Apărării
Naţionale.
40 DE ANI DE LA ZBORUL UNUI
ROMÂN ÎN COSMOS
„A fost o aventură umană, o aventură
ştiinţifică care s-a petrecut acum 40 de ani și a
durat aproape opt zile, marcând trecerea
României de la o ţară cu preocupări cosmice la
o ţară care are deja un reprezentant propriu,
care a efectuat experimente în spaţiul cosmic.
Acum sunt exact 566 de astronauţi şi
cosmonauţi în toată lumea. Cu 40 de ani în
urmă, eram al 103-lea” – a declarat pe 15 mai
a.c. general-locotenentul (r.) inginer
Dumitru-Dorin Prunariu la vernisajul
Expoziției de la Muzeul Național Militar.
Zborul s-a desfășurat între 14 și 22 mai 1981 în
cadrul Programului Spațial „Interkosmos”,
Misiunea Soyuz-40, cu echipajul sovieto-român
Leonid Popov-Dumitru Prunariu.
În alocuțiunea sa de la vernisaj, deputatul
Silviu Feodor, președintele CRLR, a subliniat
că „este o mare bucurie și, în același timp, o
mare onoare ca la această manifestare de la
Muzeu, expoziție dedicată jubileului de 40 ani
de la zborul în cosmos al primului și singurului
cosmonaut român, Comunitatea să participe cu
câteva desene ale copiilor etnici ruși lipoveni.
Doresc să vă transmit, stimate Domnule
general-locotenent Dumitru Prunariu, că elevii
v-au descris ca ,,un om ceresc”! Vă mulțumim
pentru tot ce ați făcut și faceți în domeniul
acesta al științei”. Deputatul a încheiat cu
transmiterea felicitărilor și cu ocazia Zilei
Internaționale a Familiei – 15 mai, domnia sa
fiind membru al Comisiei parlamentare pentru
sănătate și familie.
Locotenent-colonelul Radu Riti, directorul
Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand
I” din București, imediat după vernisaj a
transmis invitația și elevilor etnici ruși lipoveni
să viziteze expoziția cu tema „Dumitru
Prunariu – primul român în cosmos”, care va fi
deschisă până la finele anului, în grupuri
organizate sau individual, pentru a vedea
„printre altele, costumul de cosmonaut al
locotenentului-major ing. Dumitru-Dorin
Prunariu utilizat în zborul spaţial, costumul
impermeabil de amerizare, o instalaţie de
hidratare folosită la bordul staţiei orbitale,
raţii de mâncare din trusa de supra-vieţuire,
obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte purtate
la bordul staţiei, obiecte de supravieţuire într-o
zonă cu temperatură scăzută”.

e 20 mai 2021, la invitația deputatului
Silviu Feodor - președintele
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), a avut loc, la sediul din
București al CRLR, vizita de lucru privind
organizarea unei viitoare expoziții în Palatul
Parlamentului și demararea procedurilor
privind desfășurarea seriei de manifestări
dedicate împlinirii în 2024 a 300 de ani de la
atestarea documentară a rușilor lipoveni în
localitatea Lipoveni, jud. Suceava (în anul
1724).
Deputatul Varujan Pambuccian - liderul
Grupului parlamentar al Minorităților
Naționale, care reprezintă în Parlament
minoritatea armeană (Uniunea Armenilor din
România), și deputatul Dragoş Gabriel
Zisopol, reprezentantul Uniunii Elene din
România, au vizitat sediul Comunității, cei doi
parlamentari fiind pentru prima oară la CRLR,
și și-au exprimat interesul cu privire la bogata
activitate a CRLR și a redacției „Zorile”.
Dialogul intercultural a vizat o colaborare
privind manifestările culturale și științifice,
fiecare prezentând aspecte și din experiența
asociației etnice pe care o reprezintă în
Parlament. Discuțiile s-au axat apoi și pe o
viitoare expoziție a CRLR în Parlamentul
României, celor doi parlamentari fiindu-le
prezentate de către deputatul Silviu Feodor și
cele 45 de lucrări ale elevilor participanți la
Concursul nostru online de desene „COSMOS 60/40”, care au fost reunite în cadrul Expoziției
de grup în Sala Albastră a sediului din
București al CRLR. Concursul a fost prilejuit
de împlinirea în 2021 a 60 de ani de când
primul om, Iuri Gagarin, a ajuns în spațiu și pe
orbita Pământului, precum și împlinirea în luna
mai a.c. a 40 de ani de la zborul primului și,
deocamdată, singurului cosmonaut român –
Dumitru-Dorin Prunariu.

(S.M.)

(S.M.)

DIALOG INTERCULTURAL
LA CRLR
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Светлана МОЛДОВАН

О

нлайн-конкурс
чтецов ПОЭЗИЯ
СОЕДИНЯЕТ был
организован впервые в
виртуальном пространстве
Общиной русских-липован
Румынии (ОРЛР) и редакцией
«Зори» для учащихся из среды
русских-липован, изучающих
родной язык в школе, при
Культурно-образовательных
центрах ОРЛР или в семье с
родителями или бабушками.
Конкурс русской поэзии
стартовал в День Благовещения,
завершился в день Вознесения
Господня (10 июня с.г.) и в нём
приняли участие 94 ученикa.
Они читали стихотворения
юбиляров 2021 года: Майкова
Аполлона Николаевича
(04.06.1821 - 20.03.1897; 200 лет
со дня рождения); Некрасова
Николая Алексеевича
(10.12.1821 - 08.01.1877; 200 лет
со дня рождения); Рубцова
Николая Михайловича
(03.01.1936 - 19.01.1971; 85 лет
со дня рождения).
Члены жюри конкурса были:
проф. Ясского Университета
имени Александру Иоана Кузы,
др. Леонте Иванов; доцент
Ясского Университета имени
Александру Иоана Кузы, др.
Марина Врачу; журналист и
переводчик Александра
Феноген; поэт и переводчик
Вячеслав Самошкин; главный
редактор издания «Зори»
Светлана Молдован
(координатор культурнообразовательного проекта).
Члены жюри оценили 94
конкурсантов по 10-бальной
системе, учитывая: беглость
чтения (без монотонности, без
спешки, без перерывов, без
запинок), правильную
интонацию главных моментов
стихотворения,
эмоциональность выступления,
выразительность, правильное
произношение, отличное знание
выбранного стихотворения;
соответствие мимикожестикуляторного кода со
сценическим образом,
движение, умение подчёркивать
валентности прочитанного
текста при помощи мимики,
жестов, интонации, пауз,
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ПОЭЗИЯ СОЕДИНЯЕТ
Завершился онлайн-конкурс чтецов русской поэзии (7 апреля - 10 июня 2021 г.)
тона; правильное
произношение, дикцию и др.
В каждой возрастной группе
(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)
члены жюри выбрали по 6
победителей, которых Община
русских-липован Румынии
отметила дипломами, книгами и
денежными призами (I место –
350 лей, II – 300 лей, III – 250
лей, IV – 200 лей, V – 150 лей,
специальные премии - по 100
лей). Специальные премии были
вручены по одной в группе: «За
артистизм», «Точность
передачи поэтической
интонации», «За волю к
победе», «Оригинальное
прочтение стихотворения», «За
интерес к русской поэзии».
«Приз зрительских
симпатий» (150 лей) был
вручён по результатам
голосования на страничке в
фейсбуке «Redactia ZORILE» и
победителем стал Улиан Давид
Николас из села Гиндэрешть
уезда Констанца.

Лауреаты онлайн-конкурса

К

ак это вам уже известно,
организаторы стремятся
через различные школьные
конкурсы открыть, а потом
продвигать талантливых
любителей поэзии из среды
русских-липован, стимулируя
творческий подход к чтению

стихов на родном языке. И в
этот раз участникам была
предоставлена свобода
выбрания способа
выразительного и
оригинального чтения стихов и
члены жюри оценили это. Было
интересно посмотреть и где
выступал каждый участник –
либо в огороде, на берегу озера,
во дворе, либо в помещении, в
классе.
Мы уверены, что русская
поэзия повысила интерес
учащихся к участию в
культурных мероприятиях, а
также в мероприятиях по
личностному развитию. По
завершению конкурса, мы
поздравляем всех участников, а
особено лауреатов, а также
преподавателей родного
русского языка и родителей.
Итак, члены жюри составили
список лауреатов конкурса - вот
они!
В возрастной группе:
а) 6-7 лет:
– I место – Кондратова
Стефания, Педагогический
лицей «Николае Йорга», г.
Ботошань;
– II место – Вэсий Сергей,
Средняя школа с. Журиловка
уезда Тульча;
– III место – Артамон
Июлия, Средняя школа №. 12 г.
Тульча;
– IV место – Некитович
Лука, Технический колледж «А.
И. Куза» г. Сучава;
– V место – Феур София,
Технический колледж «А.И.
Куза» г. Сучава;
– Специальный приз «За
волю к победе» – Власе Лука,
Средняя школа им. С.А.
Есенина с. Гиндэрешть уезда
Констанца.
б) 8-9 лет:
– I место – Финоген
Клаудия-София, Средняя
школа с. Сарикёй уезда Тульча;
– II место – Амос АнаМария, Педагогический лицей
«Николае Йорга» Ботошань;
– III место – Андрей
Теодора, Средняя школа с.
Сарикёй уезда Тульча;

– IV место – Андреиов
София, Средняя школа им. А.С.
Пушкина г. Брэила;
– V место – Бучок Марина
Алессия, Средняя школа им.
А.С. Пушкина г. Брэила;
– Специальный приз «За
интерес к русской поэзии» –
Илие Габриел из г. Мангалия
уезда Констанца.
в) 10-11 лет:
–I место – Позхоха Дария,
Средняя школа им. А. С.
Пушкина г. Брэила;
– II место – Кондратова
Кира, Педагогический лицей
«Николае Иорга», г. Ботошань;
– III место – Телеукэ Марк,
Средняя школа с. Журиловка
уезда Тульча;
– IV место – Павлов Лариса,
Технологический лицей «Петру
Пони», г. Яссы;
– V место – Ксенофонт
Евлавия, Средняя школа с.
Журиловка уезда Тульча;
– Специальный приз
«Оригинальное прочтение
стихотворения» – Керсан
Мария Алессия, Средняя
школа им. Иона Креангэ г.
Тыргу Фрумос уезда Яссы.
г) 12-13 лет:
– I место – Анна Корней,
Средняя школа №. 1 с. Черника
уезда Илфов;
– II место – Ехимов
Александру, Средняя школа им.
Алехандра Чукуренку Тульча;
– III место – Бариз Теодора
Елена, Средняя школа им. А.С.
Пушкина г. Брэила;
– IV место – Тимофте АнаМария, Средняя школа №. 2 с.
Фокури уезда Яссы;
– V место – Трефил КосминДавид, Средняя школа им. С.А.
Есенина с. Гиндэрешть уезда
Констанца.
– Специальный приз
«Точность передачи
поэтической интонации» –
Кэприан Ана-Мария, Средняя
школа с. Брэтешть уезда Яссы;
д) 14-15 лет:
– I место – Сусой
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Елиза, Средняя школа с.
Сарикёй уезда Тульча;
–II место – Амелиан Диана,
Художественный лицей им.
Джордже Джорджеску г. Тульча;
–III место – Хараламбие
Ливия, Средняя школа с.
Сарикёй уезда Тульча;
– IV место – Алемпи
Александра, Средняя школа с.
Сарикёй уезда Тульча;
– V место – Павлов София,
Средняя школа с. Сарикёй уезда
Тульча;
– Специальный приз
«Оригинальное прочтение
стихотворения» – Мантай
Елисабета, Средняя школа с.
Сарикёй уезда Тульча.
е) 16-17 лет:
– I место – Иванов Клаудия,
Технологический лицей «Петру
Пони», г. Яссы;
– II место – Алистарх
Алехандру, Теоретический
лицей «Иоан Котову», г.
Хыршова уезда Констанца;
– III место – Петро
Катеринич Емилия,
Теоретический лицей «Григоре
Моисил», г. Тульча;
– III место – Улиан Ливия,
Теоретический лицей «Григоре
Моисил», г. Тульча;
– IV место – Макаров Ана,
Теоретический лицей «Ион
Креангэ», г. Тульча;
– V место – Федот Ионуц,
Теоретический лицей «Ион
Креангэ», г. Тульча.
ё) 18-19 лет:
– I место – Ехим Кэтэлина,
Теоретический лицей «Ион
Креангэ», г. Тульча;
– II место – Феодор
Елизабета, Добруджеский
колледж «Спиру Харет», г.
Тульча;
– III место – Амос Елена
Амалия, Педагогический лицей
«Николае Йорга», г. Ботошань;
– Специальный приз «За
интерес к русской поэзии» –
Присэкару Думитру,
Технологический лицей «Петру
Пони», г. Яссы.
Впечатления членов жюри о
конкурсе «Поэзия соединяет»
● О Конкурсе нам рассказала
журналист и переводчик
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Журналист и переводчик
Александра
Феноген

Александра Феноген: «Я
впервые была членом жюри на
конкурсе поэзии, организованном
ОРЛР и редакцией «Зори», хотя
неоднократно присутствовала
на «Фестивале русской поэзии» в
разных городах, в разное время, и
не понаслышке знаю, как
замечательно могут выступать
наши дети.
Конечно же, «Поэзия
соединяет» весьма необычный
конкурс. Непросто выступать
на сцене, перед полном залом
зрителей, но выступать перед
камерой тоже нелегко. И запись
бывает разная – то собака
лает и мешает, то ветер
шумит... У кого телефон
получше, и запись качественнее,
у кого похуже, и поэтому хуже
видно и слышно. Но дети
старались. Все. Старались
передать свои чувства,
переживания... Кому-то удалось
сделать это на очень высоком
уровне, кому-то надо ещё
постараться, поучиться...
Сразу видно, кто не в первый
раз участвует в конкурсе
поэзии, опыт даёт о себе знать.
Опять же, видно, кто, хотя бы
немного, но общается дома порусски, и понимает русскую
речь. Эти дети сразу же
выделяются среди остальных.
Так же, где учителя больше
занимались, результаты
налицо. Некоторые чтецы
выступили просто блестяще,
молодцы ребята, я с большим
удовольствием, и по несколько
раз смотрела и слушала вас! И
там, где мастерство на
высоком уровне, очень трудно
вибирать лучшего из лучших...

Я считаю, что в нынешних
обстоятельствах идея
провести конкурс онлайн очень
хорошая, но её можно
повторять и в будущем, даже
как предварительный отбор для
конкурсов вживую. И по разным
другим случаям, у детей будет,
таким образом, повод немного
постараться, что-то выучить
на родном языке...
И, почему бы не подключить
к таким конкурсам и взрослых,
студентов и не только, в
рамках мероприятия
«Талантливые русскиелиповане»... Талантливых у нас,
несомненно, очень много, и было
бы здорово с ними
познакомиться».
● Поделилась своими
впечатлениями и доцент Ясского
Университета имени Александру
Иоана Кузы, др. филологических
наук Марина Врачу: «Уже не
первый год в Румынии проходят
конкурсы русской поэзии и уже
не первый год нам
предоставляется возможность
с радостью слушать учеников,
читающих стихи русских
поэтов.
Поэзии... все возрасты
покорны – хочется сказать,
всторя классику,
выразившемуcя бесконечность
чувства устами Гремна в
романе «Евгений Онегин»,
наблюдая за выступлениями
детей и молодых людей,
которые впервые или постоянно
принимают участие в конкурсе
Общины русских-липован
Румынии и редакции «Зори».
На получившейся в этом году
карте русской поэзии,
прочитанной учениками, в этом
срезе состояния языка и говора
интересно наблюдать, как
литературный язык всё больше
проникает в сознание молодых
поколений, тем самым прочнее
укореняя их знания.
Интересно и
этнографическое начало,
природа, любимые-знаковые
места, выбранные для создания
видео. Так, мы перенеслись на
озеро Разим/Разелм, почуяли
благоухание весенних трав и
запах школьной доски, попили
чаю вместе с гостеприимными
хозяйками, посидели в саду под
яблоней или просто в садике в
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Доцент др. филологических наук
Марина Врачу

городке.
Радостно поздравлять
детей, их учителей и
родителей, которые
поддерживают работу всех.
Великий труд кроется порой за
хорошим, т.е. правильным с
точки зрения языка, искреннем,
свободном выступлении. Это
понятно и это видно во всех
выступлениях.
Учителя вложили много сил
и надежд на своих подопечных –
этот факт нельзя достаточно
повторять. Спасибо вам,
учителя русского языка из всех
концов Румынии! Спасибо вам, и
тем, кто с нами, и тем, кто
остаётся в памяти!
С пожеланиями о
продолжении таких
фестивалей, поздравим
участников и организаторов! С
надеждой, что все участники и
их учителя снова смогут
встретиться на невиртуальной сцене, благодарим
за праздник русского языка.
Выбор стихов говорит о
личности учителя и ученика, о
памятных датах, но прочтение
стихов помогает лучше
слышать друг друга, потому
что поэзия – «высшая форма
существования языка».
Действительно, русская
поэзия объединила учеников,
преподавателей, родителей,
организаторов, затем соединила
чувства, эмоции, любовь к
стихам и к родному языку.
Онлайн-конкурс стал
праздником русского языка,
международный день которого
отметили 6 июня. Всех
поздравляем!

+
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In memoriam
prof. Natalia NEUMANN
(28 august 1945 - 20 mai 2021)

P

rof. Natalia Neumann, președintele
CRL-Tulcea, a plecat dintre noi pe 20
mai 2021, la câteva zile de la
încheierea la sediul Centrului de Educație și
Cultură al CRL-Tulcea a Concursului Național
de Religie Ortodoxă de Rit Vechi, în organizarea
căruia s-a implicat cu profesionalism, respect
pentru credința străbună și dragoste pentru
meseria de cadru didactic, pe care a practicat-o
toată viața. Un om dedicat profesiei chiar și
după pensionare, pregătind sute de elevi de-a
lungul anilor, a lăsat un gol imens în inimile
celor care au cunoscut-o și au prețuit-o.
Natalia Neumann s-a născut pe 28 august
1945, la Jurilovca, județul Tulcea, în familia lui
Simion și a Dariei Romanov.
A absolvit Facultatea de Filologie a
Universității din București în anul 1970,
specialitatea Limba Rusă – Limba Română și,
până la pensionare, a lucrat ca profesoară de
limba română și de limba rusă, ca limbă
maternă, în Tulcea. A fost directorul Școlii nr. 1
din Tulcea, pe care a condus-o cu mult
profesionalism și mare responsabilitate, după
cum își amintesc atât elevii, cât și cadrele
didactice, precum și părinții copiilor.
Vicepreședinte, mulți ani, al Comunității
locale a rușilor lipoveni din Tulcea (până în
decembrie 2018), profesoara Natalia Neumann
a fost aleasă ca președinte al CRL-Tulcea la
Adunarea generală din 9 decembrie 2018 și, de
atunci, a coordonat activitatea asociației etnice
locale, fiind și unul dintre membrii fondatori ai
acesteia.
A fost directorul Centrului de Educație și
Cultură „Vicol Ivanov” al CRL-Tulcea,
implicându-se în organizarea și desfășurarea cu

ÇÎÐÈ
succes a evenimentelor artistice, culturale,
științifice și sportive, inclusiv a manifestărilor
interetnice. Cu mare bucurie și cu o deosebită
pasiune accepta orice propunere a noastră de
proiecte culturale și educaționale, fie că era
vorba despre concursuri și competiții școlare,
olimpiade ori diverse expoziții, lansări etc.
La „Serile rusești” din cadrul Festivalului
Filmului Interetnic din Tulcea, care se
desfășoară în perioada verii, spectatorii din
Piața „Mircea cel Bătrân” (Piața Civică) din
Tulcea erau încântați de fiecare dată de
programele prezentate de ansamblul de folclor
rus „Lodka” și grupurile de copii și tineri
„Molodțî” și „Detstvo” din Tulcea – toate trei
coordonate de către prof. Natalia Neumann
(coordonator al ansamblului „Lodka” încă din
2005). Vocea caldă, impresionantă va rămâne,
din păcate, doar imprimată pe CD, în
materialele video, care circulă pe internet și pe
rețelele de socializare.
Pe 8 mai 2021, la Tulcea, la Centrul de
Educație și Cultură al CRL-Tulcea s-au reunit
membrii Comisiei de jurizare a Concursului
Național Școlar online de Religie Ortodoxă de
Rit Vechi, dna Natalia Neumann implicându-se
atât în organizare și desfășurare, cât și în
jurizare. În aceeași zi, au desfășurat, împreună
cu cei din comitetul de organizare, vernisajul
primei expoziții personale a artistului plastic
Liuba Maxim din Sarichioi. Pe 9 mai, câțiva
membri ai comunității locale împreună cu
președintele ei au mers să aducă un omagiu și
flori la Cimitirul tulcean al Eroilor căzuți în cel
de al Doilea Război Mondial. Au fost ultimele
evenimente organizate și despre care n-a mai
apucat să scrie în „Zorile”.
De-a lungul anilor, prof. Natalia Neumann
a fost colaboratorul nostru, reflectând în
paginile „Zorilor” activitatea CRL-Tulcea, iar
din rândurile scrise reieșea mereu că era o bună
cunoscătoare a istoriei și culturii rușilor
lipoveni. În tot ceea ce făcea era sprijinită
necondiționat de către soțul Berty Neumann.
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„Sunt peste 50 de ani de mariaj fericit și
împlinit cu Natalia Romanov (Natașa), prietena,
confidenta, soția mea, și pe care am sprijinit-o
bucuros și cu toată ființa mea în acțiunile
întreprinse de ea pentru înființarea și afirmarea
comunității rușilor lipoveni din Tulcea la nivel
local, județean și național” – scria în nr. 34/2020 dl Berty Neumann, iar în nr. 1112/2020 al „Zorilor” recunoștea că: „Nu pot să
uit contribuția soției mele, Natalia Neumann,
care a avut un rol esențial în zămislirea cărții
mele „Despre lipoveni, numai de bine”, fiind
cel mai exigent critic literar și care a stat ore în
șir lângă mine pentru a transpune în „haina”
electronică scrierile mele.”.
Domnului Berty Neumann îi transmitem
condoleanțele noastre sincere. Dumnezeu să vă
întărească, precum și pe cei doi fii ai
dumneavoastră! Unul dintre ei, J. Neumann, a
scris, în luna mai a.c., în semn de respect pentru
mamă, pe profilul de pe Facebook: „Natalia
Neumann a sfințit educația și s-a săvârșit pe
altarul ei ca un soldat pe baricadă”.
Царство небесное покойнице! Dumnezeu
s-o odihnească în pace și sincere condoleanțe
familiei îndurerate.
O persoană activă, energică, plină de viață,
un suflet cald și iubitor, profesoara Natalia
Neumann a știut să ghideze pașii elevilor,
transmițându-le de fiecare dată gânduri bune și
sfaturi înțelepte. „A fost o profesoară ce ne-a
sădit iubirea pentru limbile rusă și română,
precum și iubirea de viață, ne-a învățat să
punem pasiune în tot ceea ce facem! Avea darul
de a scoate ce este mai bun din noi” – a declarat
fosta elevă Iuliana Iatan din Tulcea.
Trupul neînsuflețit a fost depus la capela
bisericii ortodoxe de rit vechi „Înălțarea
Domnului” din Tulcea, iar pe 22 mai 2021, de
praznicul Aducerea moaștelor Sf. Nicolae la
Bari, profesoara Natalia Neumann a fost
condusă pe ultimul drum, slujba de
înmormântare fiind oficiată de către preotul
paroh tulcean Ilie Oprea.
CONDOLEANțE

P

reședintele Comunității Rușilor Lipoveni
din România, deputatul Silviu Feodor, a
evidențiat în mesajul său de condoleanțe rolul
enorm pe care l-a avut dna prof. Natalia
Neumann în activitatea comunității tulcene a
rușilor lipoveni: „Suntem cutremurați de vestea
uriașei pierderi a unui MARE om, a distinsei
Doamne Natalia Neumann din Tulcea, care a
fost atașată trup și suflet de Comunitatea
noastră.
Un desăvârșit pedagog, dna profesoară
Natalia Neumann era o mare iubitoare a
valorilor rușilor lipoveni, un om de o moralitate
ireproșabilă.
Activitatea intensă și dinamică prestată de
distinsa doamnă Neumann ne-a impresionat pe
toți, de la mic la mare. A fost un

Nr. 5-6 (342-343)/2021
generator de idei, iar caracterul bun, blând,
generos, dublat de o inteligență strălucită și
înțelepciune uimitoare au amplificat admirația
tuturor celor care au cunoscut-o.
Fiind unul dintre membrii fondatori ai
Comunității locale din Tulcea, s-a implicat de la
început în viața asociației etnice, contribuind în
toată această perioadă la dezvoltarea,
afirmarea și promovarea ei.
În activitatea mea de director general, apoi
de președinte al CRLR, m-a sprijinit în
derularea și desfășurarea manifestărilor
culturale, științifice și artistice organizate în
municipiul Tulcea, și nu numai. Participând ca
însoțitor și îndrumător la activitățile din țară și
străinătate, ca delegat din partea conducerii
centrale a CRLR la diferite evenimente
naționale și internaționale, a reprezentat cu
cinste organizația și etnia noastră.
Folclorul rus și limba noastră maternă au
ocupat un loc aparte în sufletul distinsei
doamne Natalia Neumann.
Experiența de mulți ani ca director de școală
a pus amprenta și asupra activității sale de
director al Centrului nostru de Educație și
Cultură ,,Vicol Ivanov” din Tulcea. A fost un
magnet pentru copii și tineri, a avut talentul să
însuflețească orice eveniment, iar delicata,
rafinata și eleganta sa prestanță atrăgea de
fiecare dată respectul și imensa admirație a
celor din jurul său.
Doamna Natalia Neumann avea o uimitoare
ușurință în a se împrieteni și a socializa,
realizând multe și impresionante legături și
prietenii atât cu oameni simpli, cât și cu
personalități și oameni de seamă.
S-a implicat în pregătirea elevilor
participanți la diferite concursuri și competiții
școlare, obținând rezultate deosebite, precum și
la diverse evenimente culturale.
Vigoarea distinsei Doamne Neumann și
remarcabila sa tenacitate provocau, de fiecare
dată, mirare și încântare, admirație și stimă
adâncă.
Dna prof. Natalia Neumann, președinte al
CRL-Tulcea, va rămâne veșnic vie în conștiința
și-n memoria noastră. Dumnezeu să o
odihnească în pace! ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ!
ВЕЧНАЯ И СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!
Condoleanțe familie îndurerate!”.
● Comunitatea rușilor lipoveni din Tulcea
a postat pe pagina de facebook a instituției
mesajul de condoleanțe, din care redăm un
fragment: „Ne despărțim, în aceste zile, de un
simbol tulcean al dragostei pentru cultură și
educație, de președintele Comunității noastre
din municipiul Tulcea!
Doamna profesoară Natalia Neumann s-a
stins din viață în ziua de 20 mai 2021, la
Spitalul Județean din municipiu, în urma unei
aprige lupte cu boala care a luat atâtea vieți în
acest ultim an.
Născută la data de 28 august 1945, într-o
familie de ruși lipoveni din Jurilovca, cunoscută
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Olimpiadei Naționale de limba rusă maternă,
când ne puneam la punct ultimele detalii și
încercam să ne gestionăm emoțiile. Într-un
anumit moment, a intrat în camera unde eram
noi, elevii, Doamna Profesoară! În acel
moment, am înțeles că totul va fi bine. Și ne-a
încurajat nu numai pentru acel examen trecător,
ci, fără ca cineva să se aștepte, ne-a dat un
avânt sănătos pentru viață.
Dumnezeu să vă odihnească în pace! Veți fi
cu mine pretutindeni și de-a pururea!
Царство небесное и светлая память!”.
„JURILOVCA MEA”

P

ca o persoană extrem de activă, responsabilă,
jovială, zâmbitoare, a fost un om foarte prețuit
de întreaga lume, dar, în special, de soțul drag
și mereu aproape - dl Berty Neumann și de cei
doi copii ai lor. A fost stâlpul Comunității
noastre tulcene și o aripă pentru întreaga
Comunitate din România.
De-a lungul anilor, mulți dintre noi am avut
onoarea și bucuria de a o avea ca dascăl și a o
asculta la sutele de evenimente culturale
organizate cu deosebit profesionalism și
pricepere. Ne-a bucurat mereu cu prezența
dumneaei, ne-a fermecat cu vocea caldă și
sfioasă. Prin fiecare cuvânt fascina
interlocutorul și auditoriul și transmitea emoția
și pasiunea date de cunoașterea aprofundată a
istoriei, culturii, literaturii române și ruse.
Cu adânc regret, Comunitatea rușilor
lipoveni din Tulcea transmite sincere
condoleanțe familiei îndurerate!
Dumnezeu să o odihnească în pace!
Царство ей небесное и пусть земля ей будет
пухом! Светлая память! Да упокоится её
душа с миром!”.
● Iraida Antonov, una dintre fostele eleve
ale prof. Natalia Neumann din Tulcea: „Nu, nu
sunt pregătită să mă despart. E o părticică din
sufletul meu, o grădină interioară vânjoasă în
care am fost învățată cândva să fac distincția
dintre plantele benefice, cele dăunătoare și cele
neutre, cum anume să le ajut pe cele benefice și
să le stârpesc pe cele păgubitoare. Îmi vizitez
des grădina atunci când am nevoie să iau o
decizie, atunci când sunt descumpănită, sau
dimpotrivă, când am nevoie să mă concentrez
pentru a trăi profund o bucurie.
Acum mă aflu aici și-mi plâng Grădinarul.
Voi continua să ocrotesc și să dezvolt plantele
care-mi folosesc, să le apăr de buruieni și
pentru fiecare tehnică pe care o aplic îi sunt
recunoscătoare Grădinarului meu.
Astăzi, micul meu spațiu verde s-a cutremurat
și a fost năpădit de flori de nu-mă-uita.
Mi-am amintit cu mare duioșie o seară de
dinainte de proba scrisă a unei ediții a

rofesoara Natalia Neumann și-a iubit
nespus localitatea natală, după cum a
scris și-n „Zorile” (nr. 6/2018): „Jurilovca este
satul în care m-am născut, în care am deslușit
literele alfabetului chirilic și ale celui latin și în
care mă întorc mereu cu bucurie și cu
sentimentul apartenenței la aceste locuri în care
strămoșii mei au poposit cu sute de ani în
urmă”. Tot cu ani în urmă, în 1994, i-a dedicat o
poezie-omagiu, intitulată „Jurilovca mea”,
scrisă în limba rusă, cu care și încheiem
materialul despre cea care a fost profesoara
Natalia Neumann, președintele CRL-Tulcea.
МОЯ ЖУРИЛОВКА
Наталия (Романов) Нойман
Родилась я в прекрасном селе,
Где всегда чувствовалась русская душа.
Это было после войны.
Что невозможно забыть никогда.
Детство моё протекало неважно.
Мы знали и голод, и холод и всякие нужды.
Но, как каждое дитя, радоваясь, и я жила:
Бегала, играла в прядки или «в войну»,
«убивая» врага.
Церковь, напротив, красила взоры мои.
Звон колокола наполнял любовью чувства мои.
Я никогда не забуду Рождественские праздники,
Когда во всём селе так пахло русскими
пряничками.
Ширь взбушуевшего Разельма не можно
забыть,
Когда кутера тянули лодки на море рыбу
ловить.
А восход солнца над озером – какая прелесть!
Поверьте! Всю красоту нельзя перечесть.
Эй, Журиловка, гордись красатою твоею!
Гордись, что твои земляки дышат тобою!
Гордись, что живут люди русские!
Живи, веселись и пой нам твои песни
старинные!
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN
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POEZIA UNEȘTE

Premiul de popularitate a fost unic
(în valoare de 150 de lei) și s-a
votat exclusiv pe pagina de
Facebook „Redactia Zorile”.
LAUREAțII
CONCURSULUI ONLINE,
PE CATEGORII

Svetlana MOLDOVAN

C

omunitatea Rușilor
Lipoveni din România
(CRLR) și membrii
redacției „Zorile” au desfășurat,
între 7 aprilie și 10 iunie 2021,
Concursul de interpretare de
poezie rusă, intitulat POEZIA
UNEȘTE, organizat pentru prima
oară în mediul virtual. Cei 94 de
elevi etnici ruși lipoveni cu vârste
între 6 și 19 ani, care studiază
limba maternă la școală, la
Centrele de Educație și Cultură ale
rușilor lipoveni ori în familie, au
recitat poezii ale poeților ruși
aniversați în anul 2021: 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); Rubțov Nikolai
Mihailovici (03.01.193619.01.1971; 85 de ani de la
naștere).
Din juriul Concursului online
de interpretare de poezie rusă au
făcut parte: 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; jurnalista și
traducătoarea Alexandra
Fenoghen; poetul și traducătorul
Veaceslav Samoșkin, redactorulșef al publicației „Zorile”,
Svetlana Moldovan
(coordonatorul proiectului culturaleducațional).
Membrii juriului au apreciat
interpretările concurenților în
conformitate cu cele șapte
categorii: 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
s-a ținut cont de numărul anilor de
studiu al limbii ruse materne, ci de
mai multe criterii: fluența expunerii
(fără monotonie, fără grabă, fără
hiatusuri, fără bâlbâieli), intonația
adecvată momentelor expunerii,
controlul emoțiilor, expresivitatea,
corectitudine în exprimare,
stăpânirea perfectă a poeziei
recitate; prezență scenică, unde a
fost notat codul mimico-gesticular
adecvat, mișcarea, priceperea de
subliniere prin mimică, gesturi,
intonație, pauze, ton etc. a
valențelor textului recitat;
pronunția, dicția. Participanții au
fost depunctați pentru pronunția
inadecvată a consoanelor palatale,
pronunția inadecvată a lui „l” dur,
palatalizarea în finalul cuvântului
a consoanei „t”, pronunția
inadecvată a literei „щ”, pronunția
inadecvată a vocalelor anterioare
„е” și „и” după consoanele dure
de tipul „ш, ц”, pronunția
inadecvată a vocalelor „о, а, я” în
poziție accentuată și neaccentuată,
pronunția inadecvată a
consoanelor sonore în finalul
cuvântului etc. Concursul, așa cum
era prevăzut și-n regulament, s-a
adresat elevilor etnici ruși lipoveni.
După stabilirea clasamentului
de către membrii juriului,
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) a acordat, la
fiecare categorie de vârstă, cărți,
câte 3 premii (I, II și III), două
mențiuni și câte un premiu special
pentru poezie (premiul I – 350 de
lei, premiul II – 300 de lei, premiul
III – 250 de lei, mențiunea I – 200
de lei, mențiunea II - 150 de lei,
premiul special – 100 de lei).

● Categoria elevilor cu vârste
între 6 și 7 ani:
– Premiul I – Condratova
Stefania, Liceul Pedagogic
„Nicolae Iorga” Botoșani;
– Premiul II – Văsii Serghei,
Școala Gimnazială Jurilovca, jud.
Tulcea;
– Premiul III – Artamon Iulia,
Școala Gimnazială nr. 12 din
Tulcea;
– Mențiunea I – Nechitovici
Luca, Colegiul Tehnic ,,Alexandru
Ioan Cuza’’ din Suceava;
– Mențiunea II – Feur Sofia,
Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan
Cuza’’ din Suceava;
– Premiul Special «За волю к
победе» – Vlase Luca, Școala
Gimnazială „S.A. Esenin” din
Ghindărești, jud. Constanța.
● Categoria elevilor cu vârste
între 8-9 ani:
– Premiul I – Finoghen
Claudia-Sofia, Școala Gimnazială
Sarichioi, jud. Tulcea;
– Premiul II – Amos AnaMaria, Liceul Pedagogic „Nicolae
Iorga” din Botoșani;
– Premiul III – Andrei
Teodora, Școala Gimnazială
Sarichioi, jud. Tulcea;
– Mențiunea I – Andreiov
Sofia, Școala Gimnazială „A. S.
Pușkin” din Brăila;
– Mențiunea II – Bucioc
Marina Alessia, Școala
Gimnazială „A. S. Puskin” din
Brăila;
– Premiul Special «За интерес
к русской поэзии» – Ilie Gabriel
din Mangalia.
● Categoria elevilor cu vârste
între 10-11 ani:
– Premiul I – Pozhoha Daria,
Școala Gimnazială „A. S. Pușkin”
Brăila;
– Premiul II – Condratova
Kira, Liceul Pedagogic „Nicolae
Iorga” din Botoșani;
– Premiul III – Teleucă Mark,
Școala Gimnazială Jurilovca, jud.
Tulcea;
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– Mențiunea I – Pavlov Larisa,
Liceul Tehnologic „Petru Poni” din
Iași;
– Mențiunea II – Xenofont
Evlavia, Școala Gimnazială
Jurilovca, jud. Tulcea;
– Premiul Special
«Оригинальное прочтение
стихотворения» – Chersan
Maria Alessia, Școala Gimnazială
„Ion Creangă” din Târgu Frumos,
jud. Iași.
● Categoria elevilor cu vârste
între 12-13 ani:
– Premiul I – Anna Cornei,
Școala Gimnazială nr. 1, Cernica,
jud. Ilfov;
– Premiul II – Ehimov
Alexandru, Școala Gimnazială
„Alexandru Ciucurencu” Tulcea;
– Premiul III – Bariz Teodora
Elena, Școala Gimnazială „A. S.
Pușkin” din Brăila;
– Mențiunea I – Timofte AnaMaria, Școala Gimnazială nr. 2 din
Focuri, jud. Iași;
– Mențiunea II – Trefil
Cosmin-David, Școala Gimnazială
„S.A. Esenin” Ghindărești;
– Premiul Special «Точность
передачи поэтической
интонации» – Căprian AnaMaria, Școala Gimnazială Brătești,
jud. Iași.
● Categoria elevilor cu vârste
între 14-15 ani:
– Premiul I – Susoi Eliza,
Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea;
– Premiul II – Amelian Diana,
Liceul de Arte „George Georgescu”
din Tulcea;
– Premiul III – Haralambie
Livia, Școala Gimnazială
Sarichioi, jud. Tulcea;
– Mențiunea I – Alempi
Alexandra, Școala Gimnazială
Sarichioi, jud. Tulcea;
– Mențiunea II – Pavlov Sofia,
Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea;
– Premiul Special – Mantai
Elisabeta, Școala Gimnazială
Sarichioi, jud. Tulcea.
● Categoria elevilor cu vârste
între 16-17 ani:
– Premiul I – Ivanov Claudia,
Liceul Tehnologic „Petru Poni”
Iași;
– Premiul II – Alistarh
Alexandru, Liceul
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Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova,
jud. Constanța;
– Premiul III – Petro Caterinici
Emilia, Liceul Teoretic „Grigore
Moisil” din Tulcea;
– Premiul III – Ulian Livia,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
din Tulcea;
– Mențiunea I – Macarov Ana,
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din
Tulcea;
– Mențiunea II – Fedot Ionuț,
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din
Tulcea.
● Categoria elevilor cu vârste
între 18-19 ani:
– Premiul I – Ehim Cătălina,
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din
Tulcea;
– Premiul II – Feodor
Elizabeta, Colegiul Dobrogean
„Spiru Haret” din Tulcea;
– Premiul III – Amos Elena
Amalia, Liceul Pedagogic
„Nicolae Iorga” din Botoșani;
– Premiul Special «За интерес
к русской поэзии» – Prisăcaru
Dumitru, Liceul Tehnologic „Petru
Poni” din Iași.
Premiul de popularitate (unic,
stabilit pe pagina de facebook a
redacției „Zorile”) i-a revenit lui
Ulian David Nicolas de la Școala
Gimnazială „S.A. Esenin”
Ghindărești, jud. Constanța, cu 431
de aprecieri.
Ceilalți concurenți, care nu s-au
clasat pe primele șase locuri, pe
categorii de vârstă, vor primi

diplome de participare și câte două
cărți editate cu sprijinul financiar al
Comunității Rușilor Lipoveni din
România, la editura „C.R.L.R.”:
„Despre lipoveni, numai de bine”
(autor: Berty Neumann) și „În
căutarea tărâmului izbăvitor.
Schițe pentru o istorie a rușilor
lipoveni din România” (autor:
Leonte Ivanov; coeditare cu
„Doxologia” Iași).
Îi felicităm pe laureați, dar și pe
toți participanții la concurs, precum
și cadrele didactice și părinții. Prin
acest concurs, elevii și-au
îmbogățit cunoștințele privind
operele literare ale poeților
aniversați în 2021, lărgindu-și
orizontul cultural, iar organizatorii
au descoperit și îi vor promova pe
talentații iubitori de poezie rusă,
încurajându-i pe toți participanții în
drumul lor spre performanță. Și
acest concurs contribuie la
dezvoltarea capacităţii de
exprimare în limba maternă,
precum și la creșterea gradului de
implicare a elevilor etnici ruși
lipoveni în activități culturale și de
dezvoltare personală.
Concurenții au avut libertatea
de alegere a modului în care să
prezinte poezia selectată. Unii
dintre elevi, prin cadrul bine ales,
prin originalitatea interpretării
poeziei, sensibilitatea trasmisă,
acuratețea limbii, precum și prin
experiența acumulată în urma
participărilor, an de an, la edițiile
Festivalului Poeziei Ruse (concurs
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Prof. univ. dr. Leonte Ivanov

școlar organizat de CRLR și
Ministerul Educației Naționale), au
demonstrat că, prin perseverență,
autodepășire, competitivitate,
studiu intens, poți deveni cel mai
bun. Este important, în drumul spre
performanță, să nu te oprești! Ai
câștigat, continuă, n-ai câștigat –
continuă să studiezi!
Încheiem materialul nostru
despre concursul online „Poezia
unește” cu recomandările transmise
elevilor pentru următoarele
concursuri de recitare de poezie de
către prof. univ. dr. Leonte Ivanov
de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, membru al
comisiei de jurizare: „Sunt copii
talentați, cu destul potențial pentru
a se realiza în viață. A fost și de
data aceasta o plăcere să-i văd și
să-i ascult recitând din poeții aleși.

Cu cât ne apropiem de anii mai
mari, cu atât crește și calitatea
interpretării, o mai bună înțelegere
a textului, pronunția. Au reușit în
câteva rânduri, versuri, să ne
transmită, cu deosebită
sensibilitate, mesajul poetic,
emoția interpretării, ba chiar și
tracul pe care l-au trăit.
Este destul loc și pentru mai
bine, de aceea, ne permitem câteva
sugestii pentru concursurile
viitoare:
1. Dacă textul poetic cuprinde
dialoguri, și vocile „personajelor”
ar trebui să difere;
2. Ar fi de preferat să se evite
înregistrările lipsite de calitate (cu
zgomote de fond, cu sonor slab, cu
imagine neclară);
3. Pronunția și înțelegerea
textului sunt capitolele la care se
cuvine lucrat cel mai mult;
4. E bine ca poziția corpului
(adesea prea statică, aidoma
soldatului la raport) să fie mai
degajată, mai firească;
5. Cum echivalentul în rusă
pentru a recita este читать
стихи, e de preferat să se aleagă
formule de genul: Я прочту вам
стихотворение...; Я прочту для
вас стихи поэта...; Я буду
читать стихи Николая
Рубцова...;
Poeziile au, de regulă, un titlu și
un autor: prin urmare, cu
menționarea acestor date ar trebui
să înceapă orice
interpretare”.

+

C

itiți în numărul viitor al
„Zorilor” un material amplu
despre seria de evenimente
cultural-artistice, desfășurate pe 5 iunie
2021, la Centrul de Educație și Cultură
„Corneliu Finașcu” al Comunității
rușilor lipoveni din Botoșani, în
prezența deputatului Silviu Feodor,
președintele CRLR, a prof. univ. dr.
Leonte Ivanov și a oficialităților
locale.
În cadrul manifestărilor, organizate
de CRL-Botoșani sub coordonarea
președintelui Ovidiu Ivanov, a fost
inaugurat Muzeul Etnicilor Ruși
Lipoveni chiar la Centrul de Educație
și Cultură „Corneliu Finașcu”. De
asemenea, a fost vernisată expoziția cu
lucrările pictorilor botoșăneni Nadia
Bârlădeanu și Marcel Alexa. În
încheiere, au fost prezentate câteva
momente artistice, susținute de către
tineri și copii din Botoșani.

La Centrul de Educație și Cultură
„Corneliu Finașcu” din Botoșani

Sursa foto: Federovici Doina Elena@facebook.com
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Старообрядцы. Страницы истории и духовности

Сборник на румынском языке
«Старообрядцы. Страницы истории и духовности» (Staroverii.
Pagini de istorie și spiritualitate), автором которого является юрист, доктор исторических наук Александр
Варона (256 страниц, твёрдый переплёт, формат A5, техноредактор:
Валентин Филат) вышел в свет в
2020 году в издательстве «C.R.L.R.»
в Бухаресте.
Во второй половине 2021 года,
также в бухарестском издательстве
«C.R.L.R.», при финансовой поддержке Общины, выйдет в свет вариант книги на русском языке
(перевод Александры Феноген, редактора Русской службы ИнтерРадио Румыния).
Данная работа имеет важнейшее
научное значение для этнической
группы русских-липован в Румынии,
Александр ВАРОНА
ОБОСНОВАНИЕ

Н

астоящая работа продолжает обсуждение, начатое в
сборнике Трагедия русского раскола. Реформа патриарха Никона
и начало старообрядчества1 и
трактует историческую эволюцию
русских религиозных общин, отделившихся от Русской православной
церкви в результате церковной реформы патриарха Никона.
Выбор этой темы мотивирован
и тем, что идеология движения
последователей старого обряда, а
также религиозные и социально-политические вопросы, вызванные
данным явлением на протяжении
времени, являются по сей день при1

Varona, Alexandr, Tragedia schismei
ruse. Reforma patriarhului Nikon și
începuturile staroverilor, Изд.
Критерион, Бухарест, 2002 г.

и она состоит из четырёх глав:
* Старообрядчество в российском обществе XVIII века;
* Доктринальные аспекты старообрядчества;
* Старообрядчество в XIX веке;
* Старообрядцы в Румынских
Княжествах, Буковине и Добрудже.
Предисловие к сборнику написал профессор др. Фёдор Кирилэ,
а сам автор, в начале своей работы
кратко представляет тему и используемые источники (ниже приводим
текст Обоснования из сборника).
В настоящей работе Александр
Варона продолжает и углубляет исследование проблематики, затронутой в сборнике «Трагедия русского
раскола. Реформа патриарха Никона и начало старообрядчества»
(автор: Александр Варона, издательство Kriterion, Бухарест, 2002
г., переиздание «C.R.L.R.», 2020 г.).
Книга охватывает значительный исторический период, начиная с 1667
года и вплоть до недавней истории,
после Революции 1989 года в Румынии и создания Общины русских-липован Румынии. В конце
книги помещены фотографии рукописей и карт, а также изображения
из современной жизни Древлеправославной старообрядческой церкви
в Румынии.
Читатели, заинтересованные в
истории русских старообрядцев,
могут приобрести книгу на румынском языке по электронной почте
office@crlr.ro или по телефону
0213120994.
влекательной и одновременно достаточно малоизвестной темой для
обсуждения между историками, богословами, литературоведами или
фольклористами.
Именно поэтому даже в России
по-прежнему остаются в силе определённые стереотипы, связанные со
старым обрядом, не имеющие
ничего общего с результатами научных исследований в этой области.
Возможно, это объясняется, в том
числе, тем, что работ, посвящённых
идеологической и социально-политической проблематике старообрядческого движения, в целом мало, и
были они написаны в начале прошлого века.
В последнее время появилось
ряд статей и исследований, посвящённых культурной роли старообрядцев
в
России,
но
идеологические или социально-политические вопросы, как правило,

избегаются, поскольку специалисты
не хотят вызывать полемики и
«страсти», особенно если их мнения используются представителями
современных социально-политических или религиозных направлений
в России.
При этом специалистам, а также
общественности в нашей стране,
малоизвестна проблематика, связанная с формированием и развитием
основных течений старообрядческого движения, поповцев и беспоповцев, их социальной структурой,
направлениями миграции различных групп последователей старого
обряда. Немногие обладают информацией об эволюции официальной
политики государства и доминирующей Церкви в России в отношении старообрядцев, а также о
появлении и укреплении старообрядческих общин в культурном и
историческом пространстве, в котором произошло современное становление румынской нации и
государства, где ревнители старой
веры известны как липоване или, в
последнее время, как русские-липоване.
В силу всех этих причин, была
необходима работа, выделяющая
факторы, которые привели к идеологическому укреплению старого
обряда, к созданию независимых
групп, выступающих в защиту русской дониконовской литургической
традиции, а также к миграции и их
поселению в регионах, входящих в
состав современной Румынии.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ТЕМЫ

С

хронологической точки зрения, настоящая работа трак-

тует, в первой части, период с 1667
г. (год, когда раскол Русской церкви
становится официальным в результате решений Большого Московского Собора) по 1800 год, когда
император Павел I (1796-1801) подписал указ об учреждении единоверия, - значительный момент для
дальнейшей эволюции движения
сторонников старого обряда. Вторая
часть работы касается в первую очередь эволюции политики государства и официальной Православной церкви по отношению к
старообрядцам на протяжении
всего XIX века и в первые годы XX
века. Значительная глава посвящена
созданию Белокриницкой старообрядческой иерархии, а затем возникновению и развитию старообрядческих общин в XVIII и XIX
веках в Румынских Княжествах и
румынских регионах, граничащих
с ними и находящихся в то время
во владении других государств, то
есть в Буковине, Бессарабии и Добрудже, где русские старообрядцы
известны, в основном, как липоване. И, наконец, в настоящей работе трактуется, в том числе,
эволюция правового и религиозного
статуса липован в современном румынском государстве, вплоть до наших дней. Работа задаётся целью
представить, в частности, процесс
идеологического формирования
старообрядчества и структурирование его доктрины, а также социальную структуру, направления миграции старообрядцев и развитие их
общин на протяжении всего указанного выше периода. В том, что касается идеологии, акцент ставится
на полемические сочинения основных авторов старообряд-
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Собор Успения Пресвятыя Богородицы. Белая Криница. Начало ХХ века.
(источник: Василий Полиектович Александров, Тульчинская летопись,
изд. Критерион, Бухарест, 2002 г., с. 284)
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цев последних десятилетий XVII
века и первой половины следующего. Чаще всего, эти настоящие
трактаты религиозной доктрины содержат ответы на вопросы, связанные с верой и адресованные
российскими церковными чиновниками различным старообрядческим
общинам.
Наиболее известные произведения
такого рода это Ответы Александры диакона 1719 года и Поморские ответы 1723 года. Литургическая и каноническая аргументация, используемая авторами этих
работ, вызывает и сегодня интерес
учёных, изучающих старообрядчество.
Что касается социально-политических вопросов, связанных с явлением старого обряда, особое внимание уделяется спорам о развитии
политики российского государства
и официальной Церкви в отношении сторонников старой веры за изучаемый период. Особую роль в
борьбе со старообрядчеством сыграла полемическая литература. Подобные работы выделяют отношение гражданских и церковных
властей к старообрядцам на протяжении XVII и XVIII веков, а также
методы и приёмы аргументации, используемые иерархией официальной Церкви в борьбе с «расколом».
Философская проблематика, в частности онтологический вопрос о соотношении вера-обряд, а также
историософская концепция о конце
света в представлении авторов старообрядцев — малоизученная тема.
Поэтому одна из глав посвящена
философским аспектам доктрины
старого обряда, в частности, двум
упомянутым выше вопросам. Остальные темы, входящие в настоящую
работу, подчёркивают ряд аспектов,
представляющих большой интерес
как для специалистов, так и для широкой общественности. Речь идёт о
более или менее известных вопросах, касающихся эволюции политики российского государства и
официальной Православной церкви
по отношению к старообрядцам на
протяжении длительного времени,
их миграции, как внутри Российской империи, так и за её пределами, создания и укрепления конфессий сторонников старого обряда, их социальной структуры в
России и диаспоре. Не в последнюю
очередь, выделяется формирование
и развитие этноконфессиональной
группы липован или русских-липован,
как были названы старообрядцы,
поселившиеся в Румынских Княжествах и в румынских регионах, гра-
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ничащих с ними.
Движение приверженцев старого обряда стало со временем важным фактором экономической,
социальной, культурной и даже политической жизни в России, а его
представители, - признанными личностями в своих сферах деятельности. Поэтому развитие старообрядчества, начиная с принудительного
отделения от официального православия до конца XVIII века с фокусом на внутренние тенденции,
разделение движения на два основ-

Поморские ответы, рукопись 1741 г.
(источник: www.wikipedia.org)

ных направления, поповщина и беспоповщина, политика властей в
отношении старообрядцев, социальная структура старообрядческих
общин, роль казачества в кристаллизации старообрядчества, а также
направления миграции его сторонников, - темы, обсуждаемые в одной
из глав работы. Отдельные главы
посвящены доктринальным аспектам старообрядчества и эволюции
движения в XVIII веке, когда происходят доктринальные и философские
разъяснения внутри старообряд- ческого движения, выделяются темы
старообрядческой апологетики и
полемики с официальной Русской
православной церковью и составляются фундаментальные для всего
старообрядческого движения полемические сочинения и трактаты. В
предпоследней главе рассматривается тема становления старообрядческого движения в XIX веке,
особенно через призму эволюции
политики российских гражданских
и церковных властей по отношению
к старой вере, отмечая значение создания старообрядческой иерархии
в Белой Кринице. Последняя глава
посвящена старообрядцам, прожи-

вающим в румынском пространстве, липованам и их поселению в
местах, где они встречаются по сей
день; формированию общин, их
особенностям, по сравнению с другими старообрядческими общинами, а также правовому и социальному статусу старообрядцев на протяжении веков.
ИСТОЧНИКИ И
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Д

окументы, использованные
в процессе работы над книгой, можно разделить на несколько
категорий, в зависимости от эмитента документа или обсуждаемого
объекта. Таким образом, касательно
политики российского государства в
отношении старообрядцев, имеются
документы российского Министерства внутренних дел, изданные
в 1860-1863 годах в Лондоне российским эмигрантом Василием
Кельсиевым. Речь идёт о коллекциях под названием Сборник правительственных сведений о раскольниках и о Собрании правительственных постановлений по части раскола.
Источники, относящиеся к полемике старообрядцев с официальной Церковью в начальный период
раскола, то есть до 1690-1700 гг.,
собраны в ценную коллекцию Материалы по истории раскола за
первое время его существования,
под редакцией профессора Н. И.
Субботина. IV-VI тома этой коллекции включают полемические работы главных старообрядческих
идеологов той эпохи: протопопа Аввакума, диакона Феодора, священника Никиты Добрынина и др.
Главные старообрядческие идеологические трактаты первых десятилетий XVIII века уже упоминались. Это Ответы Александра
диакона и Поморские ответы, переизданные российской Старообрядческой митрополией: в 1995
году – первый, а в 2002 г. – второй.
Идеологию официальной православной Церкви в отношении старообрядцев можно изучать в
основных работах её главных полемистов, таких как Симеон Полоцкий, епископ Питирим или митрополиты Димитрий (Туптало) Ростовский и Платон (Левшин) Московский. Как с точки зрения идеологических аспектов, так и по социально-политической проблематике движения приверженцев
старого обряда интересны документы, включённые в сборнике Ма-
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териалы к истории и изучению
русского сектантства и раскола,
изданном Владимиром Бонч – Бруевичем, документы о российских
социальных движениях во второй
половине XVII и следующего века,
опубликованные в советскую эпоху,
а также в последние годы прошлого
века и после 2000 года. Кроме
этого, представляет интерес коллекция постановлений Святейшего Синода Русской православной церкви,
изданный в 1860 году в Санкт-Петербурге под названием Собрание
постановлений по части раскола.
Что касается развития движения
приверженцев старого обряда в этот
период, одной из лучших работ на
эту тему является История Выговской старообрядческой пустыни
Ивана Филиппова, который раскрывает как процесс создания важнейшего
духовного центра старого обряда в
первые десятилетия XVIII века, так
и обширную деятельность самых
важных личностей из рядов старообрядчества в этот период: братьев
Андрея и Симеона Денисова. Большое значение имеет История Русской церкви (1700-1917) немецкого
церковного историка русского происхождения Игоря Смолича, так же
как и работа выдающегося старообрядческого полемиста Фёдора
Мельникова, Краткая история
Древлеправославной (старообрядческой) церкви, впервые изданная
в Барнауле, в Сибири, в 1999 году.
Впоследствии эта работа переиздавалась несколько раз, и была частично переведена и издана и на
румынском языке известным профессором и переводчиком Леонтием Ивановым в 2014 году.
Нельзя не упомянуть, особенно
в связи с идеологическими вопросами, Философию истории старообрядчества В. Сенатова и Философские аспекты староверия М.
О. Шахова. По вопросу социальнополитических аспектов старообрядчества особое значение имеют
главы, посвящённые данному явлению Н. М. Никольским в своей монументальной Истории Русской
церкви, вышедшей в 1930 году, а затем переизданной в 1983 году в
Москве. Касательно других аспектов проблематики, обсуждаемой в
настоящей работе, источники и историография указаны в подстрочных примечаниях, а также в списке
использованной литературы в конце
сборника.
Перевод:
Александра ФЕНОГЕН

ÇÎÐÈ
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Fiodor Abramov
( 1920-1983)

P

roza profund
realistă, de
inspirație
rurală, pe care o cultivă
Fiodor Abramov
(1920-1983), a apărut ca
alternativă la literatura
proletcultistă ce începuse
să domine viața culturală
din Rusia sovietică și
care ocolea problemele
reale cu care se confrunta
rusul de rând.
Începuturile ei țin de primii ani de după cel de-al
Doilea Război Mondial, când se produce o ruptură
între vechi și nou, când se schimbă radical statutul
țăranului și când începe exodul masiv al acestuia
înspre oraș, pe fondul industrializării țării și al
ștergerii urmelor marii conflagrații; ea va fi cultivată
pe parcursul deceniilor șase, șapte și opt din secolul
trecut, în special de scriitori cu origini siberiene1.
„De țăranul rus se leagă valorile noastre morale,
estetice și spirituale”, spunea Abramov, iar dispariția
„vechiului sat, cu casele-cetăți, cu casele lui din
Nord, ce uimesc închipuirea oricărui om”, va duce
implicit și la pervertirea moravurilor, la dispariția
acelor valori, care i-au asigurat Rusiei dăinuirea. „Se
va schimba radical și țăranul în sine”, conchide
autorul. Dispariția satului tradițional, schimbarea
mentalității și a obiceiurilor țăranului, ca urmare a
dezrădăcinării, sunt, de altminteri, teme predilecte
pentru noul tip de proză, însă cuprinderea tematică e
mult mai largă, cu probleme „spinoase”, delicate,
precum maturizarea precoce, adesea dureroasă, a
copiilor, nostalgia după trecut, ca „timp în care am
fost fericiți”, atenția îndreptată spre individ, cu
redarea poveștii de viață a acestuia, drama femeilor
din satele rămase fără bărbați, înstrăinarea de natură,
ruperea intelectualilor de popor ori flagelul beției. În
genere, se evită dezbaterile politice, ideile
generalizatoare, se poate vorbi de un cult al vieții la
țară, cu practicile, ritualurile, meșteșugurile și
superstițiile sedimentate în timp și transmise din
generație în generație, prevalează grijile, necazurile
și bucuriile de zi cu zi ale oamenilor simpli, aflați
„supt vremi”.
Odată cu povestirea lui Soljenițîn, Gospodăria
Matronei, în proza de factură „ruralistă” pătrunde
motivul sfințeniei unor personaje, care trăiesc în
deplin acord cu propria conștiință (de aceea și au,
„totdeauna, fețe frumoase”), personaje fără de care,
după cum spune proverbul, „nu poate exista satul”,
dar nici Rusia însăși. Pentru asemenea eroi, „tot ce
nu este strict necesar, e păcat”, ele se remarcă prin
trăsături, precum frumusețea morală, delicatețea
sufletească, prin felul în care știu să se călăuzească
după perceptele propovăduite, acum două milenii, de
Mântuitor.
Fiodor Abramov e cunoscut cititorilor de la noi
prin cele patru romane din ciclul Preaslinilor (Frați
și surori, 1958; Două ierni și trei veri, 1968;
Drumuri și răspântii, 1973; și Casa, 1979) și printrun număr nedrept de restrâns de nuvele și povestiri,
inserate în antologii și reviste, astăzi, greu de găsit
(Mândrie de câine în volumul La lumina zilei, 1963;
Caii de lemn în revista „Secolul XX”, nr. 2/1974).
Povestirile pe care le-am ales pentru numărul din
iunie al „Zorilor” sunt inspirate din „lumea celor care
nu cuvântă” și le dedicăm tuturor celor care se
bucură de copilărie, precum și acelora care, ajunși la
maturitate, n-au uitat să rămână copii.
1
Printre cei mai importanți, Viktor Astafiev, Valentin
Rasputin, Vasili Șukșin, Vladimir Liciutin, Vasili Belov
ș.a.

Fiodor ABRAMOV

DE CE PLÂNG CAII?

D

e fiecare dată când coboram dealul satului
spre luncă, mă întorceam parcă în copilăria
mea îndepărtată, în lumea ierburilor aromate, a
greierilor și fluturilor și, bineînțeles, în lumea cailor
care pășteau legați, fiecare lângă țărușul lui.
Adesea luam cu mine pâine și hrăneam caii, iar
dacă nu aveam nimic, oricum mă opream în dreptul
lor, îi băteam prietenos pe spate, pe gât, îi
încurajam cu o vorbă bună, le mângâiam buzele
calde, catifelate, după care, încă mult timp, aproape
o zi întreagă, simțeam în palmă mirosul, cu nimic
comparabil, de cal.
Caii îmi trezeau sentimentele cele mai
complexe și mai contradictorii. Ei îmi bucurau șimi mișcau sufletul de țăran, dând luncii pustii,
presărate ici-colo cu mușuroaie și tufe de salcie, o
frumusețe aparte. Aș fi fost în stare să privesc, nu
clipe, ci ore în șir, aceste animale blânde și
inteligente, să ascult rumegatul lor molcom,
întrerupt arar de un fornăit nemulțumit sau de un
scurt nechezat – au dat, pesemne, de iarbă rea ori
prăfuită.
Dar, cel mai des, caii îmi umpleau sufletul de
milă și mă simțeam, nu știu de ce, vinovat față de
ei.
Grăjdarul Mikolka, pururi beat, putea să nu dea
pe la ei zile și nopți de-a rândul, iar caii rodeau nu
numai iarba, ci și rădăcinile în jurul țărușului de
care erau legați, de rămânea pământul negru și
bătătorit. Veșnic sufereau, mureau de sete, îi
năpădeau insectele – în serile liniștite, ca un nor
cenușiu se învârtejeau deasupra lor muștele și
țânțarii.
În genere, ce să mai vorbim, era greu de bietele
animale. De aceea, încercam, pe cât îmi sta în
putință, să le îndulcesc, să le ușurez soarta. Și nu
numai eu. Rar să treacă indiferentă pe lângă ei vreo
femeie, fie ea tânără ori bătrână.
De data aceasta, nu mergeam, ci alergam, căci
pe cine zărisem printre cai? Pe favorita mea, Clara,
sau, cum îi spuneam eu simplu, Roaiba, ca pe
vremuri, când nu existau încă nume, precum
Tunetul ori Ideea, Victoria, Fruntașul ori Steaua, ci
Murgul sau Murga, Corbul și Negruța – nume
obișnuite de cai obișnuiți.
Roaiba era de același neam și sânge cu ceilalți
armăsari și iepe din luncă. O rasă de cai nu prea
voinici, puțin arătoși, dar foarte rezistenți și
nepretențioși, bine acomodați la condițiile grele din
Nord. Roaiba avusese de îndurat nu mai puțin decât
tovarășele și tovarășii ei. După 4-5 ani, spinarea pe
sub șa îi era tăbăcită, burta îi atârna vizibil, ba chiar
și venele începuseră să i se îngroașe. Cu toate
acestea, Roaiba nu semăna cu niciunul dintre ei.
La unii cai nici nu te puteai uita. Arătau
murdari, neîngrijiți, cu părul în smocuri, cu ochi
urduroși, cu un fel de supușenie tâmpă și resemnare
în priviri și în întreaga lor făptură abătută.
Roaiba însă nu era așa. Rămăsese ca în tinerețe,
veselă, îndrăzneață, nărăvașă.
De obicei, când mă vedea coborând dealul,
imediat își încorda trupul, începea să necheze, dând
uneori câte o roată, atât cât îi permitea funia, în
jurul țărușului, adică își făcea, cum numeam eu
asta, turul bucuriei și al salutului.
Astăzi, la apariția mea, Roaiba nu manifestă
nici umbră de însuflețire. Stătea nemișcată și
împietrită, cu o îndârjire de care numai caii sunt în
stare, și nu se mai deosebea prin nimic, absolut prin
nimic, de celelalte iepe și armăsari.
„Ce-o fi, oare, cu ea?” mă întrebai neliniștit. „O
fi bolnavă? M-a uitat de când nu ne-am mai văzut?”
(Roaiba fusese dusă două săptămâni la cositul
fânului, pe o pajiște îndepărtată).
Am început, din mers, să rup o bucată mare de
pâine – cu aceasta, cu pâinea începuse prietenia
noastră – însă iapa m-a lăsat complet dezorientat,
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căci și-a întors capul într-o parte.
— Roaibo, Roaibo... Eu sunt... eu...
Am prins-o de moțul des, cu fire cărunte, moț
pe care i-l tăiasem eu însumi, cu vreo trei
săptămâni în urmă, pentru că prea îi cădea în ochi,
și-am tras-o spre mine. Dar ce-am zărit? Lacrimi.
Niște lacrimi mari, cât boabele de fasole.
— Roaibo, Roaibo, ce-i cu tine?
Iapa continua să plângă în tăcere.
— Ei, lasă, înțeleg că ai un necaz, o durere. Însă
poți să-mi spui și mie ce s-a întâmplat.
— Am avut o dispută între noi...
— Între care noi?
— Între noi, caii.
— O dispută între voi? – m-am mirat. Despre ce?
— Despre viața noastră, a cailor. Le-am spus
celorlalți că au fost timpuri, când noi, caii, eram
îngrijiți și ocrotiți, mai mult ca orice pe lume, dar ei
au început să-și râdă de mine, să-și bată joc...
Roaiba îzbucni din nou în plâns.
Cu chiu cu vai am liniștit-o. Și iată ce mi-a
povestit, în cele din urmă.
Pe fâneața de unde doar ce se întorsese, Roaiba
făcuse cunoștință cu o iapă bătrână, cu care trăgea
în pereche la cositoare. Iar această iapă, atunci când
le dobora oboseala (iar munca acolo era istovitoare,
muncă de ocnaș), începea s-o îmbărbăteze pe
Roaibă cu cântecele ei.
— În viața mea n-am auzit așa ceva, spuse
Roaiba. Din acele cântece am aflat că au fost
vremuri, când noi, caii, eram numiți binefăcători, ni
se purta de grijă, eram mângâiați, împodobiți cu
panglici. Când ascultam aceste cântece, uitam și de
arșiță, și de tăuni, și de durerea loviturilor de curea,
cu care ne altoia tot timpul un mujic rău la suflet. Și
îmi era mai ușor, zău, mai ușor să trag cositoarea
aceea uriașă. O întrebam pe Poznașa – așa se
numea iapa cea bătrână – dacă nu cumva încearcă
să mă consoleze, dacă nu cumva născocea ea însăși
toate aceste cântece frumoase, despre o viață a
cailor lipsită de griji. Dar ea mă încredința că totul
este adevărat și că aceste cântece i le cânta mama
ei, i le cânta pe când era mică. Iar mama le auzise,
la rându-i, de la mama ei. Și așa au trecut în neamul
lor, din generație în generație, aceste cântece despre
vremurile fericite ale cailor.
— Și iată, își încheie povestirea Roaiba, azi
dimineață, de cum am fost scoși în luncă, am
început să cânt prietenelor și prietenilor mei
cântecele bătrânei iepe, dar ei s-au pornit să strige
într-un glas: „Toate acestea sunt minciuni, palavre.
Taci! Nu ne mai sfâșia sufletul! Și așa ne e silă de
viață!”.
Roaiba își ridică, cu speranță și implorare,
înspre mine ochii triști, în a căror adâncime violetă
m-am văzut brusc – un omuleț, un om meschin,
lipsit de importanță.
— Spuneți-mi... Dumneavoastră sunteți om,
dumneavoastră știți tot, faceți parte dintre aceia
care ne-au poruncit toată viața... Spuneți-mi, au
existat asemenea vremuri, când noi, caii, trăiam
bine? Nu m-a mințit iapa cea bătrână? Nu m-a
înșelat?
N-am putut suporta privirea directă, întrebătoare
a Roaibei. Mi-am întors ochii și atunci mi s-a părut
că, de pretutindeni, din toate părțile mă privesc
ochii mari, scrutători ai cailor. Nu cumva, ceea ce
mă întrebase Roaiba îi interesa și pe ceilalți? În
orice caz, nu se mai auzea sunetul acela atât de
obișnuit într-o luncă în care pasc caii.
Nu știu cât timp am îndurat această tortură
mută, în lunca verde de la poalele dealului, poate
un minut, poate zece, poate o oră, dar eram deja în
întregime scăldat de sudoare.
Bătrâna iapă spusese adevărul, nu mințise. Au
existat, au existat asemenea vremuri și, din câte-mi
aduc aminte, nu foarte demult, vremuri când i se
dădea calului bucățica cea mai bună, ba chiar
ultimul colț de pâine, căci omul o scoate
cumva la capăt, poate să stea cu burta
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goală până a doua zi dimineața. Nu era un lucru
neobișnuit. Și ce se întâmpla seara, când căluțul care
muncise din greu toată ziua, intra în colțișorul lui!
Toată familia, cu mic, cu mare, ieșea să-l întâmpine,
și câte cuvinte de mângâiere, câte cuvinte de
recunoștință auzea el, cu câtă dragoste îl dezhămau,
îl îngrijeau, îl duceau la adăpat, îl țesălau și-l spălau!
Și de câte ori pe noapte se sculau stăpânii să-și vadă
odorul!
Da, da, odorul! Temeinicul sprijin și temeinica
nădejde a vieții țăranului, pentru că, fără cal, nu ești
bun de nimic; nu poți merge nici la câmp, nici la
pădure. Și nici să faci o plimbare ca lumea nu poți.
Am trăit pe lumea asta o jumătate de veac și am
văzut, cum s-ar zice, destule minuni, și de-ale
noastre, și de peste mări și țări, însă nimic nu poate
fi asemuit cu plimbările cu cai din Săptămâna Albă!
Totul se transformă ca în basme. Altă înfățișare
au bărbații și flăcăii – se înconvoaie ca diavolii în
săniile ușoare, pictate, cu încrustări de metal. Caii
sunt și ei alții. „Eh, porumbeilor, eh, drăguților! Să
nu ne răsturnați! Desfătați sufletul voinicilor! Ațâțați
pojarul viforului, cât e ulița de largă!
Iar caii îl ațâțau. Ca niște curcubeie jucau în
văzduhul iernii arcurile pictate în toate culorile;
hamurile de aramă, lustruite, răspândeau o dogoare
de iulie, iar clopoțeii, clopoțeii – ce desfătare a
sufletului rusesc...
Prima jucărie a unui copil de țăran este calul de
lemn. Calul l-a privit pe copil de pe acoperișul casei
părintești, mama i-a cântat și povestit despre calul
cel viteaz, despre calul năzdrăvan; cu un cal a
împodobit el, după ce a crescut mare, furca
logodnicei lui, calului i se închinau oamenii – nu-mi
aduc aminte să fi fost în satul meu vreun colț cu
icoane, de unde să lipsească Sfântul Gheorghe
Purtătorul de Biruință. Și cu o potcoavă de cal, semn
al multașteptatei fericiri țărănești, te întâmpina
aproape fiecare cerdac. Calul însemna totul, cu el
începea totul, toată viața țăranului, de la naștere și
până la moarte...
Și ce e de mirare, în primii ani de colhoz, toate
neînțelegerile mai serioase izbucneau din cauza unui
cal, a unei iepe!
Lângă grajduri, se îmbulzeau, făceau adunări, de
dimineața până noaptea, acolo își clarificau oamenii
relațiile. Cutare i-a frânt Pagului greabănul, cutare
n-a adăpat Murga la timp, i-a pus o povară prea
mare, a gonit prea tare Surul. Și se auzeau țipete, iar
câte unul îl mai și pocnea peste mutră pe un altul.
Ei, și ce să mai vorbim despre gospodarii, despre
țăranii care, toată viața, s-au hrănit pe seama cailor!
Eu, înstrăinat deja, student la Universitate, în
ajunul războiului fiind, nu puteam să trec liniștit pe
lângă calul nostru, Murgu, care-a luminat cândva, ca
un soare, viața numeroasei noastre familii, rămase
de timpuriu fără tată. Și nici chiar războiul, da, nici
războiul nu mi-a alungat din minte imaginea calului
nostru drag.
Îmi amintesc, în ʼ47 era, când am revenit în sat:
foamete, pustiu, ruină, fiecare casă bocește după cei
care nu s-au mai întors din război. A fost de-ajuns să
văd primul cal și, imediat, m-am gândit la Murg.
Nu mai trăiește Murgul vostru, îmi zise bătrânul
grăjdar. Și-a dat duhul pe frontul forestier. Crezi că
numai oamenii au luptat în acest război? Nu, și caii
au contribuit din plin la victorie.
Murgu, după cum am aflat apoi, și-a încheiat
drumul vieții chiar de ziua Victoriei. Trebuiau să
marcheze, să sărbătorească cumva această zi. Dar
cum? Cu ce? Au hotărât, deci, să sacrifice calul cel
mai bătrân. Pe scurt, când Murgu a ieșit din pădure
cu povara lui, au rostogolit peste el, de sus, din stivă,
niște bârne grele.
Probabil că, în fiecare din noi, sălășluiește acel
Oleg înțelept al lui Pușkin1, căci acum trei ani, când
am reușit să trec pe la Rosohi, unde odinioară, în
timpul războiului, funcționa fabrica de cherestea, am
încercat să găsesc rămășițele calului meu.
Pichetul forestier nu mai exista demult. Vechile

barăci, construite cândva, ca vai de lume, de bătrâni
și băiețandri, erau năruite, năpădite de urzici, iar pe
locul unde se curățau copacii, acolo unde pământul
fusese îngrășat cu dărnicie cu așchii și scoarță
putrezită, se înălțaseră hățișuri de răchițică roză.
Am umblat pe lângă aceste hățișuri, în două-trei
locuri am croit chiar cărare printre ele, dar n-am
găsit niciun fel de oseminte...
...Roaiba mă privea cu aceeași speranță, chiar cu
implorare. Și mă priveau și ceilalți cai. Părea că
lunca de sub deal e toată numai ochi, ochi de cai.
Toți caii, și cei vii, legați cu funii de țăruși, și cei
care dispăruseră demult, toată această împărăție a
cailor, vii și morți, îmi cerea un răspuns. Mi-am
compus brusc o mină voinicească și am exclamat:
— Ei, gata, ajunge cu smiorcăiala! Nu vă mai
bateți capul cu toate fleacurile. Haideți, mai bine să
ronțăiți pâine, cât mai aveți cu ce. Imediat, evitând
s-o privesc pe Roaiba, am aruncat spre botul întins
bucata de pâine pregătită dinainte, apoi le-am dat și
celorlalți cai și, cu aceeași bravură, am făcut un gest
teatral cu mâna:
— Cu bine! În asemenea chestie oricum nu ne
putem descurca fără o dușcă. Mi-am vârât adânc
mâinile în buzunarele blugilor moderni, și am pornit
spre râu iute, degajat.
Ce le-aș fi putut răspunde acestor nenorociți? Că
bătrâna iapă nu născocise nimic și că au existat și
pentru ei vremuri fericite?
Am traversat lacul sărat, am ieșit la vechiul
hotar, de dinainte de colhoz, hotar ce-mi încânta
întotdeauna privirile cu varietatea ierburilor crescute
năvalnic.
Acum însă nu aveam ochi pentru nimic. Toată
ființa, toată atenția îmi erau concentrate spre caii
rămași în urmă. Așteptam, așteptam cu fiecare nerv
ca ei să înceapă să ronțăie pâine și să rumege iarbă,
cu obișnuitul lor mestecat.
Din luncă însă nu răzbătea nici cel mai mic sunet.
Și atunci am priceput brusc, că săvârșisem ceva
ireparabil, groaznic, că o înșelasem pe Roaiba, că
înșelasem toate aceste gloabe și mârțoage nefericite
și că niciodată, niciodată n-o să mai existe între
Roaiba și mine acea încredere și sinceritate, care
existaseră până atunci.
O tristețe grea, o tristețe de cal m-a copleșit, m-a
încovoiat la pământ. Și, în scurt timp, am început să
simt că sunt o ființă ridicolă, perimată. O ființă din
aceeași rasă cu caii din luncă.
(1973)

STIOPKA

S

e poate spune că soții Efgrafov l-au salvat pe
Stiopka de la moarte sigură. Într-o primăvară,
hoinăreau prin mlaștină, culegeau boabe dulci de
răchițele, ce înghețaseră peste iarnă, când, dintr-o
dată, auziră un vaiet disperat de copil.
Speriați de moarte, – de unde copil în mlaștina
sălbatică? – s-au repezit pe-un colnic cu molizi,
argintați de promoroacă, și pe cine văd? O bufniță
urecheată uriașă, iar în ghearele ei, un iepuraș
cenușiu.
Efgrafovii l-au scos pe bietul iepuraș din
ghearele răpitoarei, l-au pus în coșuleț și – acasă. Iar
acasă, primul ajutor victimei. După toate regulile
medicinei. Au spălat cu permanganat de potasiu
rănile mari și mici, i-au prins lăbuța ruptă cu o
scândurică și, se înțelege, i-au încropit o căsuță
pentru iepuri – o cutie de placaj, de la bomboane.
În prima săptămână, Stiopka a stat foarte retras.
Apoi, el singur, fără ajutor, a ieșit din cutie și, încet,
bocănind cu scândurica, a început să pășească
șotânc-șotânc, prin camera de oaspeți, să le
adulmece stăpânilor, așezați la masă, picioarele. Și
le era mai mare dragul soților Efgrafov, care nu
aveau copii, să-l vadă, le umplea sufletul de bucurie.
Iar pe urmă... pe urmă i-au scos lui Stiopka
scândurica și-a început urechilă să-și dezvăluie
talentele.
Țup – pe pervazul ferestrelor, țup – pe masă, țup
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– pe genunchii musafirilor. Bine, urechilă,
zbenguiește-te!
Prin urmare, urechilă și-a însușit temeinic
săritura și țopăiala și a trecut la ascuțitul dinților.
Într-o săptămână, a rupt în bucăți tapetul din
întreaga locuință, a ros un perete de la o servantă
scumpă, a ferfenițit pantofii de lac ai stăpânei. Fie,
fie și de data asta! Bucură-ți sufletul tău de iepure!
Nu sărăcim noi dintr-atât. Mai avem niște bănuți, pe
carnetul de economii.
S-au lamentat însă Efgrafovii când Stiopka i-a
ronțăit lui Pavel Fiodorovici cizmele de box nounouțe.
Pavel Fiodorovici, căpitan de garnizoană în
orășelul din taiga, și-a lustruit cizmele încă de cu
seară. Iar dimineața, s-a sculat, a început să-și tragă
pe un picior încălțămintea – și, mare minune!
Piciorul i-a ieșit prin cizmă.
S-au uitat, vârful acesteia fusese ros.
Până au căutat cizmele vechi, până le-au dat o
înfățișare mai acătării, a trecut nu mai puțin de o oră,
așa că Pavel Fiodorovici, care toată viața s-a
remarcat printr-o disciplină exemplară, s-a ales în
acea dimineață, pentru întâia oară, cu o
admonestare.
Căpitanul și-a pierdut răbdarea.
— Du-te, i-a spus soției seara, cumpără niște vin,
astăzi vom servi carne de iepure.
Soția a oftat, dar n-a îndrăznit să-și contrazică
soțul. Iar Pavel Fiodorovici a plecat cu Stiopka în
magazie.
— Pune, pui de cățea, capul pe butuc, s-a adresat
el iepurelui. – Ți s-au gătat zilele!
Și ce credeți? Stiopka a sărit pe butucul zdravăn
și nodoros pe care tăiau lemne și s-a întins supus.
Lui Pavel Fiodorovici i-a căzut toporul din mâini.
În timpul acesta, trecu pe la magazie un coleg
de-al său.
— Ce faci aici?
— Păi, uite, m-am hotărât să-i fac de petrecanie
lui Stiopka. Nu mai e chip să trăim din cauza
tâlharului.
— Ei, dar cine omoară un iepure cu toporul? Hai
să luăm pușca și mergem în pădure, să facem totul
așa cum trebuie.
Au luat pușca și au ieșit din oraș.
— Hai, Stiopka, dacă nu te-ai săturat de viață,
șterge-o, a spus Pavel Fiodorovici când au pătruns în
codru. – A doua oară n-o să-mi mai tremure mâna.
Stiopka s-a uitat la stăpân, s-a uitat la prietenul
acestuia, a priceput cum stă treaba și a luat-o la fugă,
cât îl țineau picioarele, în adâncul pădurii.
Acasă, pe Pavel Fiodorovici l-a întâmpinat soția
în lacrimi:
— Am cumpărat vin. Dar iepurele să-l frigi
singur. Eu nu-s în stare.
— Dar nu trebuie să frig niciun iepure, spuse
vesel Pavel Fiodorovici. – A fugit, a fugit în pădure
Stiopka.
— Chiar așa? – s-a luminat dintr-o dată soția la
față. – Dacă-i așa, să chemăm vecinii în vizită. Să
bem pentru picioarele lui Stiopka. Ca să nu mai
nimerească în gheare, nici de bufniță, nici de fiară.
Și ca să nu-l nimerească nici glonte de vânător.
(1983)
Prezentare, traducere și note de
Adriana NICOARĂ și Leonte IVANOV
Note:
1

Trimitere la textul lui Pușkin, Cântec despre înțeleptul
Oleg, scris în 1822 și publicat trei ani mai târziu. În Cântec,
autorul valorifică o legendă din letopisețele rusești, conform
căreia un vrăjitor îi prezice lui Oleg, cneazul Kievului, căși va găsi sfârșitul din pricina calului său. Îngrijorat, Oleg îi
redă patrupedului libertatea, iar peste mulți ani, bătrân fiind,
cneazul se interesează de soarta fostului său tovarăș. Aflând
cu bucurie că acesta murise de ceva vreme, dorește să-i vadă
osemintele, moment în care va fi mușcat de un șarpe ce se
adăpostise în craniul, „spălat de ploi”, al bidiviului.

14
Андрей ЕЛМЕНОВ

ÇÎÐÈ

ТАЛАНТЛИВЫЕ РУССКИЕ-ЛИПОВАНЕ

О

бщеизвестно, что
среди русскихлипован на
протяжении времени было много
выдающихся спортсменов. О
некоторых слышал весь мир,
другие менее знаменитые, но это
ничуть не означает, что их
значимость уменьшается. Были
среди наших соотечественников
(и они и сейчас есть) много
гребцов, были лёгкоатлеты,
борцы, шахматисты, гимнасты…
Об Александре Калинов уже
писали в «Зорях», когда она
прославилась в художественной
гимнастике. Прошло с тех пор
несколько лет, а нам удалось с
ней побеседовать относительно
недавно, и она рассказала
немного о себе, о том, как она
начинала заниматься
художественной гимнастикой и
какие качества необходимы
гимнастке, чтобы стать
успешной:
Александра Калинов: «Я
родилась в Румынии, в городе
Констанца в 2002 году, а в
детстве я жила в селе
Журиловка уезда Тульча. Так
получилось, что, когда мне было
6 лет, мои родители подумали,
что мне нужно заняться какимто спортом и остановились на
гимнастике. Наверное потому,
что это один из самых
грациозных и красивых видов
спорта. А выбирая между
спортивной и художественной
гимнастикой, они предпочли
последнюю, так как она
формирует пластику,
музыкальный слух, координацию
и одновременно требует
умеренную нагрузку, не является
такой травмоопасной, как
спортивная гимнастика. Для
того, чтобы успешно
заниматься гимнастикой,
необходима врождённая
эластичность и координация.
Конечно, можно пойти на
гимнастику и без этого, но
придётся трудиться в два раза
больше, чем остальным.
Растяжку развивают с раннего
детства и уже тогда понятно
эластичен ли ребёнок или нет. И
чем раньше начнут растягивать
будущую гимнастку, тем,
конечно, лучше. А без
координации будет очень
трудно справляться с
предметами. Именно эти
качества отличают
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Александра КАЛИНОВ –
от художественной гимнастике к бизнесу…
художественную гимнастику
от других видов спорта. Также
необходимо иметь трудолюбие,
стрессоустойчивость,
стремление к победе».
В детстве Александра
Калинов жила с родителями в
нескольких странах. Ей
посчастливилось заниматься
художественной гимнастикой в
Узбекистане, в Румынии и в
России. Она рассказала о своих
первых шагах в спорте, о
трудностях, с которыми она
сталкивалась, и о своих первых
наставниках.
А. К.: «Я начала свою
карьеру в Узбекистане, а моим
первым тренером была Алла
Андреевна Малкина. А после
нескольких лет, я начала
тренироваться в Румынии и
моим тренером была Мария
Гырбэ, на тот момент главный
тренер сборной страны. Тогда
мы представляли спортивный
клуб «Олимпия». Сейчас сборная
выступает на «Стяуа»
Бухарест. Из-за того, что
данный вид спорта в Румынии
не на столько популярен, нам
приходилось убирать ковёр, на
котором мы каждый день, без
выходных, по много часов
тренировались, и уступать зал
другим спортсменам, а именно
баскетболистам, а затем
утром, приходя на тренировки,
мы снова раскатывали ковёр и
начинали свою тренировку.
Можно сказать, что это была
часть нашей общей физической
подготовки. Когда я
тренировалась в сборной у нас
было и по две тренировки по
четыре часа в день. Когда не
было серьёзных соревнований мы

тренировались по пять-шесть
часов без перерыва. У меня было
очень хорошее начало, потому
что Узбекистан — это
постсоветское пространство и
школа гимнастики, школа
балета, она была хороша во
всём СССР, и естественно, в
других странах, не только в
России».
В жизни каждого юного
спортсмена наступает
волнительный и ответственный
момент: первое соревнование.
Александра Калинов
вспомнила: «О, эти моменты
невозможно забыть! Я помню,
мне тогда было почти 7 лет. Но
к соревнованиям меня готовили
не менее серьёзно, чем моих
старших коллег. Я очень сильно
волновалась перед первым
выступлением, и это нормально.
Всегда перед выходом на ковёр
вырабатывается много
адреналина. Но скажу по опыту,
это даже помогает лучше

сконцентрироваться. На первом
соревновании тогда я выступала
всего с одним упражнением без
предмета и заняла второе
место».
После Узбекистана и
Румынии Александра
продолжила заниматься
гимнастикой в Москве. Она не
понаслышке знает русскую
школу художественной
гимнастики.
А. К.: «Приехав в Москву, я
продолжила заниматься
гимнастикой. Там я выступала
за клуб МГСФО, один из самых
больших и значительных среди
спортивных организаций в
Москве. Неофициально его
называют резервом сборной
России. Русская школа
гимнастики, конечно,
значительно отличается от
румынской, это надо понимать.
Я могу с уверенностью сказать,
что большинству я научилась
именно там. В Румынии больше
акцентируют внимание на
техническую часть
упражнений, чтобы
спортсменка чётко и правильно
выполняла все элементы. В
России это тоже, конечно,
имеет значение, но там также
обращают внимание на
артистическую часть
упражнений. И учат не только
правильно выполнять элементы,
но и в общем красиво выглядеть
на ковре, грациозно двигаться и
хорошо танцевать. Наверное, в
России более внимательны к
деталям. У меня было, скорее,
больше удачных выступлений,
чем неудачных. Но самыми
запоминающимися являются
большие международные
турниры, такие как, «Гран-при»
в Москве, турниры в Бухаресте
и Италии. Я там выступала за
сборную Румынии, было
незабываемо».
Художественная гимнастика и командный, и индивидуальный
вид спорта. Каждая спортсменка
имеет свои предпочтения.
А. К.: «Мне посчастливилось
попробовать себя и в
индивидуальном, и в групповом
многоборье. И я почувствовала
разницу, и она достаточно
большая. Потому что во время
индивидуального выступления
гимнастка полагается только
на себя и на свои силы,
она знает сколько
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тренировалась, и даже если
что-то во время выступления не
получается, то винить нужно
будет только себя. А в
групповом многоборье
гимнасткам нужно научиться
доверять своей команде и
привыкнуть к тому, что во
время соревнований, кто-то
другой может совершить
ошибку. И вся команда может
получить баллов поменьше.
Когда совершаешь ошибку в
индивидуальном зачёте, нет
ощущения того, что ты подвела
всю команду. Поэтому для меня
было несколько труднее в
психологическом плане
выступать в групповом
многоборье, и мне нравилось,
естественно, выступать в
индивидуальном».
Художественная гимнастика –
необычайно красивый и
грациозный вид спорта. А также
необычайно разносторонний,
ведь гимнастке приходится
выступать как с различными
предметами, а также без них.
А.К.: «В художественной
гимнастике без предмета
выступают только на ранних
этапах или в показательных
выступлениях. Потому что
считается, что выступать без
предмета намного легче, можно
более свободно выражаться
через танцы. Но безусловно, с
предметом выступать гораздо
интереснее, чем без предмета, и
сложнее. Добавляется целая
категория оценивания, а именно
«трудность предмета» - то
есть нужно не только
координировать свои
собственные движения тела,
свои собственные движения, но
и чувствовать предмет, с
которым выступаешь, чтобы
удачно выполнять разные
трюки. Так как я люблю
выражать свои чувства через
танцы, то мне больше
нравилось выступать без
предмета. Но, к сожалению,
это было невозможно делать в
более взрослом возрасте. У меня
не было какого-то одного
любимого предмета, но мне
всегда нравилось выступать с
лентой или мячом. И зачастую
упражнения с этими
предметами ставятся под
классическую или лирическую
музыку, и смотрятся очень
нежно и грациозно. Также я
любила выступать с обручем, с
которым можно было
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придумать много эффектных
трюков».
Александра Калинов активно
занималась спортом с шести лет
до 2018 года. Но в жизни
каждого спортсмена наступает
период, когда он должен сделать
этот невероятно трудный выбор:
продолжать профессиональную
карьеру, и связать жизнь со
спортом или сконцентрироваться
на учёбе. Александра выбрала
последнее.
А.К.: «Во-первых, я подумала
о более далёком будущем, а
именно после завершения
карьеры спортсменки. Потому
что в этом виде спорта она
заканчивается достаточно

рано. Из-за постоянных
тренировок времени на учёбу
оставалось очень мало и когда
понимаешь, что нужно потом
поступать в высшее учебное
заведение - университет, и
нужно выбирать своё будущее,
выбирать либо учёбу, либо
гимнастику, потому что
совмещать их одновременно
сложно. И многие, кто
выбирают спорт, поступают в
университет и учатся
дистанционно, либо поступают
на факультет физической
культуры. Я предпочла учёбу,
потому что ни один из этих
двух вариантов мне не подходил.
У меня был достаточно чёткий
график, отступление от
которого было практически
невозможным, то есть у меня
было время и на тренировки, и
на школу, и на отдых».
В 2020 году Александра
Калинов блестяще закончила
Бухарестскую школу при
Посольстве России в - с

отличием, и получила золотую
медаль. Золотая медаль – это
результат колоссального труда, и
не каждому удаётся многие годы
совмещать учёбу на «круглые
пятёрки» и при этом серьёзно
заниматься спортом. Но у
Александры получилось, и она
нам рассказала, в чём
заключается секрет её успеха,
тем более что современного
ученика на каждом шагу
подстерегают разного рода
соблазны, в виде гаджетов и
других «проводников» в
виртуальный мир: «Всё было
распределено: утром школа,
потом тренировки, а вечером
можно отдохнуть и уроки
сделать. Поэтому, я думаю,
было время на всё. Спорт научил
распределять время, и родители
мне помогли, конечно. Когда я
училась в начальной школе мне
даже не было сложно
совмещать, потому что у меня
был чёткий график, как я уже
говорила. Но со временем
тренировки стали дольше и
серьёзнее, по 4-5 часов, а учёба
стала сложнее и уже тогда
начала возникать усталость. А
когда стала представлять свою
страну на международных
соревнованиях, тренировки
стали ещё более утомительнее,
на учёбу стало вообще не
хватать сил, не то, чтобы
времени, просто сил не хватало.
Был период, когда я была на
дистанционном обучении,
чтобы преуспевать в
гимнастике и выступать на
международных соревнованиях.
Были сборы, выезды из страны и
на учёбу не хватало времени.
Мне это не совсем нравилось и в
какой-то момент пришлось
сделать выбор».
Предки Александры Калинов
приехали из России и
поселились на сегодняшней
территории Румынии более
трёхсот лет назад. А волею
судьбы Александра несколько
лет прожила в Москве, училась в
русской школе. Что же чувствует
человек с русскими корнями,
проживая на земле предков?
А. К.: «Когда я жила в
Москве, я училась в обычной
школе с другими русскими
ребятами. Каждый день я
общалась с ними и поняла, что у
меня действительно есть какаято связь с русским народом.
Честно говоря, пока я не
говорила людям, что я

15
иностранка, они не
догадывались об этом. Не
только из-за того, что я знаю
русский язык, но и потому, что у
меня русские корни, я так
думаю».
Талантливые люди талантливы во всём. После
окончания средней школы,
Александре Калинов пришлось
выбирать вуз и область своей
будущей деятельности. Это было
нелегко, так как, с одной
стороны, Александре хотелось
продолжить заниматься танцами,
но она также интересуется
сферой бизнеса. И она выбрала
Академию экономических наук в
Бухаресте: «Я решила для себя,
что буду учиться в Академии
экономических наук и планирую
связать свою жизнь с бизнесом.
Хотя совсем до недавнего
времени, я задумывалась над
поступлением в университет на
факультет физической
культуры. И после удачного
выступления в 2020 году на шоу
«Талантливые румыны» с
танцами в стиле контемпорари,
мне знаменитые румынские
хореографы, сказали, что я
талантлива в этом, и у меня
есть будущее в танцах. Но всётаки я остановилась на бизнесе,
и танцы остались, как хобби,
скорее. На данный момент это
сказать сложно. У меня два
варианта развития событий,
самых главных. Это либо
открытие своего бизнеса, либо
работа в шоу-бизнесе на
телевидении, или работа на
радио. Мне очень понравилось
быть в школе ведущей новостей,
первой ведущей новостей в
истории школы. И все говорили,
что у меня хорошо получалось».
Александра Калинов –
яркий представитель молодого
поколения. За этим поколением –
наше будущее. В период её
детства и школьного возраста
активно развивались
информационные технологии,
появлялись различные
электронные девайсы и гаджеты.
Александре удалось найти
«золотую середину» между
новыми, информационными
технологиями, занятиями
спортом, и школой. Она
великолепно проявила себя и в
спорте, и в учёбе. Пожелаем
Александре сибирского
здоровья, удачи и
реализации всех задумок
и планов!
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O TÂNĂRĂ ARTISTĂ DIN GHINDĂREȘTI - Claudia OSIP
Mihăiță DAMIAN

A

cceptând provocarea Svetlanei Moldovan
(spun provocare fiindcă nu am mai trăit
experiența unui intervievator), în a treia zi
de Paște, îi scriu Claudiei Osip din județul
Constanța pentru a stabili momentul discuției pe care
urma să o avem, pentru a o insera ulterior în paginile
periodicului nostru „Zorile”. Și ce loc pentru un
interviu poate să aleagă o tânără artistă din
Ghindărești dacă nu Vîsokii Kameni – un piedestal
pentru monumentul Crucii Starovere, sub a cărei
umbră ne-am putut feri de soarele puternic de joi, din
Săptămâna Luminată. Nu umbra era motivul alegerii
locului, ci peisajul pe care-l aveam în fața noastră: o
Dunăre a cărei ape liniștite începeau să scadă – cel
puțin așa spuneau localnicii; câte o pereche de
pescari care tulburau liniștea cu motorul bărcii și
pescăruși plutind și ei deasupra apei, strigând din
când în când, cel mai probabil ca să se laude
colegilor de breaslă cu vreo captură.
Așezându-ne pe băncuța care părea că stă mai
bine înfiptă în sol, cu picioarele mai puțin strâmbe și
care nu prezenta riscul de a ceda sub greutatea
noastră, mi-a atras atenția părul Claudiei, aranjat întrun stil aparte, mai non-conformist. Drept urmare,
pentru a scăpa de emoții, fiindcă amândoi treceam
pentru prima dată printr-o astfel de experiență, i-am
făcut un compliment, zicându-i că-mi plac tunsoarea
și felul în care și-a prins părul. După scurta discuție
despre părul ei, am alunecat brusc spre interviu, cu o
întrebare mai mult decât simplă:
Mihăiță Damian: Cine ești tu, Claudia Osip?
Claudia Osip: O persoană însetată de dorința de
a crea mereu ceva nou.
M.D.: Dacă ți-ai creiona autoportretul, ce
trăsături ai scoate în evidență?
C.O.: Probabil aș face ceva abstract și colorat, cu
toate că nu e o descriere foarte complexă.
M.D.: Să ne întoarcem la începuturi: Când te-ai
întâlnit cu artistul din tine? Când ai avut de-a face
pentru prima oară cu arta și ai simțit că asta vrei să
faci?
C.O.: În clasa a IX-a, cred. Adică... atunci au
început să-mi ceară colegii câte un portret și după
aceea s-a dus vestea prin liceu că desenez și am făcut
asta aproape în fiecare zi. Dar am intrat cu adevărat
în lumea artei când am fost admisă la facultate.
M.D.: Și cum s-a întâmplat asta, având în vedere
că ai terminat un liceu teoretic și nu unul de profil?
C.O.: Pot spune că a fost un avantaj faptul că
profesorilor le plac persoanele care nu sunt încă
formate, crude și maleabile. Eu am venit așa, parcă
de nicăieri, pe când cei care au terminat licee de arte
aveau o anumită pregătire, fiind modelați într-un
anume fel de alți profesori. Inițial, am crezut că nu
voi intra, tocmai din cauza aceasta că nu am avut
nicio pregătire, dar, în final, s-a dovedit a fi chiar un
avantaj și am intrat printre primii.
M.D.: Deci nu a fost o pregătire în prealabil?
C.O.: Ba da, a fost o pregătire de o lună, în
cadrul Universității Naționale de Arte din București,
dar nu cred că a fost de ajuns să mă pregătesc.
M.D.: În ce a constat pregătirea?
C.O.: Am învățat, la modul introductiv, despre
compoziție, am învățat proporțiile, cum să măsor
proporțiile, tehnici de lucru, valorație, lucruri pe care
eu nu le știam înainte.
M.D.: Încotro te îndrepți? Care este visul tău?
C.O.: Să devin celebră (râde). Îți dai seama, ca
orice tânăr, am și eu un vis. Să fiu un mic Adrian
Ghenie [n.r. - un pictor contemporan român, în
prezent, stabilit la Berlin]. Să am expoziții în
străinătate, pentru a mă promova la un nivel cât mai
înalt și profesionist, pentru ca, mai apoi, tablourile
mele să poată ajunge la marile case de licitații din
lume pentru a fi vândute. Momentan, însă, cred că

trebuie să am pe cineva care să mă ajute...
M.D.: Așadar, consideri că în România, pentru a
fi artist și să ai un trai decent, cel puțin la început,
trebuie să depinzi de cineva?
C.O.: Da. Cel puțin dacă nu dorești să fii inclus
în „tagma aceasta a artiștilor comerciali, care creează
pentru mase și nu pentru marii degustători ai artei
pure”. În România, arta comercială vine la pachet cu
o conotație negativă, cel puțin din perspectiva
oamenilor avizați, spre deosebire de Occident, unde
aceasta este mult mai bine văzută.
M.D.: Te gândești la o carieră de artist în sine?
Să te îndepărtezi cumva de „bussiness” și să te
apropii mai mult de artă.
C.O.: Da, mă gândesc la o carieră de artist pe
viitor, dar momentan depind de arta comercială. Până
la arta adevărată este un drum mai greu de parcurs,
însă nu imposibil.
M.D.: Ce înseamnă arta pentru tine?
C.O.: E un stil de viață deja, fiindcă fac asta în
fiecare zi, adică... nu e zi în care să nu desenez sau să
pictez.
M.D.: Unde pictezi? Ai un atelier sau pictezi în
aer liber?
C.O.: Nu am un atelier propriu-zis, dar îmi
doresc unul. Momentan, pictez într-o cameră din
casă. Pe viitor, chiar mă gândesc la a-mi amenaja un
atelier, unde să am spațiul meu, fiindcă nu este prea
comod pentru mine să pictez așa.
M.D.: Cât de mult contează spațiul în care
pictezi? Fiindcă sunt unii artiști care preferă să
picteze în aer liber, alții care își doresc un spațiu
închis.
C.O.: Mie mi-ar plăcea să stau închisă într-o
cameră special destinată, să nu mă deranjeze nimeni.
Contează să fie cât mai gol atelierul, adică, în
momentul de față, am mobilă în camera unde pictez.
E important ca spațiul să fie cât mai mare și să aibă
cât mai multă lumină.
M.D.: Ți-ai imaginat să devii altceva decât artist
plastic? Aveai și alte pasiuni?
C.O.: Nu. Pasiunea asta o aveam de mică. Mi-am
descoperit talentul încă din clasa întâi și nu mi-am
imaginat să fiu altceva.
M.D.: Dacă nu ai fi devenit pictor, ce altceva ai fi
preferat să ajungi?
C.O.: Chiar nu m-am gândit la altceva (râde). În
momentul în care am dat la facultate, am depus un
singur dosar, doar la Facultatea de Arte, nu am mai
optat și pentru altele, așa cum fac alți absolvenți de
liceu, cărora le este teamă să nu piardă anul și se
înscriu la mai multe facultăți, care nu este nimic
altceva, decât un semn al nehotărârii. Alegerea
facultăților în România este asemuită unui joc de
noroc de către cei mai mulți. Ce pică, pică!

M.D.: Care este părerea ta personală despre
educația artistică în școlile de stat?
C.O.: În liceu și în gimnaziu există o lipsă de
interes față de astfel de materii, atât din partea
profesorilor, cât și (mai ales) din partea elevilor. Eu
eram singura care mă implicam la ora de desen. În
ceea ce îi privește pe profesori, am avut noroc la
liceu fiindcă am dat de un bun pedagog, Marian
Tudoran, care a terminat atât Școala Populară de
Arte, cât și Facultatea de Arte și am învățat foarte
multe de la el. Cu toate că puțini elevi erau interesați
de activitatea din cadrul orei de desen, el chiar își
dădea interesul și ne preda atât noțiuni de bază în
ceea ce privește desenul, cât și detalii legate de
istoria artei universale, cu tot ceea ce implică ea –
curente artistice, marii artiști ai lumii și aportul lor la
evoluția artei etc.
M.D.: Cum se raportează cei din jur la creațiile
tale?
C.O.: Sunt foarte apreciată pe Facebook, dar de
un public neavizat. Ceilalți, iar aici mă refer la
profesori în special, îmi spun că „am talent, dar arta
comercială mă strică”.
M.D.: Care este sursa ta de inspirație?
C.O.: Tot ceea ce fac pe partea aceasta a artei
contemporane, pentru a mă dezvolta ca artist și
pentru a-mi defini stilul, le fac din imaginația mea,
nu mă iau neapărat după ceva. În schimb, în ceea ce
privește arta comercială pe care o slujesc și dintr-o
oarecare plăcere, dar și din nevoia de a subzista –
fiindcă nu mi-am făcut un nume încă pentru a putea
trăi doar din „arta cea adevărată” cum o numesc
profesorii de arte plastice – mă inspir foarte mult de
pe Facebook, Instagram sau Pinterest.
M.D.: De unde ți-au venit ideile de a face
suvenirurile pentru care te-ai făcut cunoscută în
rândul publicului lipovean?
C.O.: Instagram și Pinterest, după cum doar ce
am zis. Acolo e cea mai mare inspirație pentru mine,
fiindcă nu cred că poți veni cu ceva complet nou,
nemaiîntâlnit – sunt doar cazuri rare, izolate. Sunt la
curent cu arta din străinătate, urmărindu-i pe artiștii
din Occident.
M.D.: Care sunt artiștii preferați?
C.O.: Am mai mulți artiști preferați, în principiu
contemporani, precum Omar Ortiz, un artist hiperrealist, pe care îl admir foarte mult pentru nudurile
sale, Brooke Cormier, Faith Montgomery cu al ei
frumos proiect Woodensense, Alena Suleimanova,
Doina Vitu.
M.D.: Ce curent artistic îți place cel mai mult?
C.O.: Cred că în primul rând ar trebui să-i
cinstim pe contemporanii noștri, cel puțin cât mai
sunt în viață, de aceea aș spune că îmi place arta
contemporană, unde îți este permis orice. Bineînțeles
că nu-i subestimez pe artiștii de dinainte, fiindcă am
mereu în vedere contextul istoric pentru a recepta
capodoperele lor, pe care, de altfel, se clădește
întreaga artă de astăzi.
M.D.: Ce părere ai despre curentul hiper-realist
în artă, în vogă mai ales peste ocean?
C.O.: Îi apreciez pe artiștii care vor să atingă
perfecțiunea, absolutul, fiindcă e foarte multă muncă
la mijloc. Rezultatul este ceva aflat la granița dintre o
fotografie și un tablou pictat. Este un fel de a te
întoarce la strămoșii noștri, care, în lipsa aparatului
de fotografiat, erau nevoiți să reproducă o imagine
cât mai detaliată, mai aproape de realitate. Însă,
consider că este foarte greu să-ți exprimi viziunea
atunci când abordezi un astfel de curent. Acum există
aparatul foto, dacă vrei exactitate și perfecțiune: dute și fă o fotografie! Reacțiile la asemenea picturi
sunt, evident, „wow!”. Și eu admir munca artiștilor
care au răbdarea și curajul să facă așa ceva, dar asta
fiindcă îți trebuie ani de experiență. În România însă,
la fel cum este și în cazul artei comerciale,
o astfel de abordare este destul de rău
privită, pe când în străinătate e foarte
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apreciată. Și eu am încercat să fac câteva portrete cât
mai bine lucrate în ceea ce privește detaliile și... da,
am avut parte de reacții pozitive, oameni care se
minunau, dar cu toate astea, în România este în
continuare vorba despre un curent de masă, pentru
care nu te-ar plăti nimeni, chiar dacă o lucrare poate
presupune chiar un an de muncă.
ARTĂ PLASTICĂ ȘI DIGITALĂ
M.D.: Ce te-a determinat să intri în lumea
aceasta a artei plastice?
C.O.: Faptul că știu că pot face asta. Și pentru că
e o plăcere ceea ce fac.
M.D.: Dar a celei digitale?
C.O.: Cu arta digitală nu am avut tangențe până
la facultate. A început să-mi placă datorită unui
opțional pe care l-am avut pe grafică computerizată
și am învățat să umblu încet-încet în Adobe
Photoshop, Illustrator și alte astfel de soft-uri. E cam
același lucru cu arta tradițională, în sensul că, dacă
știi să desenezi pe hârtie, o poți face și pe calculator.
Partea aceasta a graphic design-ului implică și ea
multă creativitate și îmi place să
fiu creativă, dar și să încerc
lucruri noi, fiindcă astfel simt că
mă dezvolt și mai adaug câte un
strop de culoare
„autoportretului”.
M.D.: Grafica digitală este
la mare căutare pe piața
locurilor de muncă, cum de ai
preferat freelancing-ul și nu teai angajat ca grafician?
C.O.: Am vrut să mă
angajez ca graphic designer în
București, însă, pe lângă faptul
că salariile pentru început sunt
destul de mici, asta mi-ar fi
consumat foarte mult din timpul
pe care mi-l pot dedica pasiunii
și meseriei în definitiv – să fiu
artist plastic, fiindcă asta este
ceea ce-mi place cu adevărat să
fac. Dar nu neglijez nici grafica
digitală, răspunzând pozitiv
cerințelor firmelor sau start-upurilor care au nevoie de un logo,
design-ul cărții de vizită, web
design etc.

ZORILE
C.O.: Da, sunt și zile în care nu am chef, dar...
Nu există zi în care să nu pictez. Cum să îți spun... E
un sentiment... Uneori chiar uit să mănânc atunci
când pictez, mă adâncesc foarte mult în actul creativ,
iar asta m-a ajutat foarte mult în ceea ce privește o
problemă de sănătate pe care o am. Arta mă face să
uit cumva de asta, este terapeutică.
M.D.: Ce te definește? Spontaneitatea sau
studiul?
C.O.: Spontaneitatea. Spun asta în primul rând
fiindcă nu consider că am prea multe cunoștințe în
artă, iar atunci când mă pun să fac o lucrare, ea nu
iese niciodată cum mi-am pus-o în minte. De aceea
îmi place arta contemporană, în care îți este permis
orice, că pot să împroșc cu culoare, să mă descarc, să
fiu nervoasă. De aceea am nevoie de spațiul meu, de
acel atelier despre care ți-am vorbit la începutul
interviului, fiindcă i-am pătat covorul mamei mele și
s-a ivit un scandal uriaș pe tema asta. Într-un final,
pentru a o potoli, i-am zis că este un simplu covor și
că îi voi cumpăra unul nou.
M.D.: Ți-ai definit un stil anume?

„NU EXISTĂ ZI
ÎN CARE SĂ NU PICTEZ”
M.D.: Ai urât vreodată arta?
C.O.: Nu. De ce să o urăsc?
M.D.: Ți-am pus întrebarea
asta făcând o analogie cu ideea
pe care am întâlnit-o la Cioran,
care spunea la un moment dat
că cine nu a urât niciodată
muzica, acela n-a ajuns să o
iubească cu adevărat vreodată.
C.O.: Dacă stau acum să mă
gândesc retrospectiv... Cred că am simțit ceva
asemănător cu ura, dar parcă e un cuvânt prea dur
totuși. Cred că a fost în perioada studenției, atunci
când eram constrânsă să fac ceea ce nu voiam eu.
Adică făceam ceea ce vor profesorii. Spre exemplu,
la cursurile de desen în cărbune, mi s-a întâmplat ca
după ce ajungeam la finalul lucrării, profesoara mea,
Anca Boeriu, venea și îmi ștergea tot, spunându-mi
că nu-i bine. Insista mai apoi pe faptul că eram prea
cuminte, și că în artă nu trebuie să ai milă față de
culori, față de pânză, trebuie să te exprimi cât mai
liber, să fii dură cu cărbunele, să nu-ți fie frică. Pot să
spun că abia acum pictez fără nicio jenă și că
momentele acelea m-au ajutat, cu toate că atunci mă
făceau să-mi pierd mințile. Înainte eram mai inhibată
în procesul creativ.
M.D.: Cum este procesul creativ pentru tine?
Sunt zile în care ești predispusă să pictezi, altele în
care nu? Ce simți atunci când pictezi?

C.O.: Nu am avut niciun stil înainte. Recent, am
început să-mi formez un stil mai haotic, mai colorat,
în care satisfacția vine, culmea, atunci când nu îți
iese așa cum l-ai proiectat cu ochii minții. Mereu iese
altceva decât ceea ce îmi propun inițial.
M.D.: Care este perioada cea mai propice actului
creativ din punct de vedere al experiențelor și al
trăirilor tale? Atunci când ești plină de bucurie sau
atunci când suferi?
C.O.: Nu cred că trebuie neapărat să suferi ca săți iasă ceva bun. Suferința nu este un criteriu. Cel
puțin nu în cazul meu. Sunt, într-adevăr, artiști care
s-au făcut cunoscuți din cauza suferinței, cum este
Frida Khalo, de exemplu. Dar... Cred că atunci când
pictezi, trebuie să fii în echilibru cu tine însuți, ca săți iasă așa cum ți-ai dorit. Îmi place să pictez ceea ce
este frumos. Când sunt tristă, nu am chef să fac
nimic.
M.D.: Alte tendințe în artă ai mai avut?
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C.O.: Am făcut și sculptură, și gravură, și
fotografie în facultate. Dintre toate, cred că cea pe
care aș fi continuat să o practic, ar fi gravura, pe
care, inițial am urât-o, iar mai apoi am început s-o
iubesc. În gravură, dacă faci o greșeală, greșeala iese
bine. Gravura presupune multă muncă, însă
rezultatul este pe măsură. Profesoara mea m-a dus pe
calea aceasta, dar pentru a continua să o practic, îmi
trebuie mult spațiu și o investiție consistentă pentru
echipament și consumabile.
„CEA MAI MARE LUCRARE A MEA”
M.D.: Care a fost cea mai mare provocare pentru
tine?
C.O.: A fost atunci când am pictat de una singură
o clădire de birouri din București. Cred că a fost cea
mai mare lucrare a mea. Erau pereți interminabili, de
dimensiuni mari, cărora trebuia să le dau viață, să le
înviorez cu niște culoare.
M.D.: Ce ți se pare mai greu de realizat?
Portretul unei persoane sau peisajele?
C.O.: Portretele și corpurile umane. Fiindcă
trebuie lucrate cu mare atenție mai ales din
perspectiva proporțiilor, a anatomiei, ceea ce la un
peisaj nu contează așa mult. Îmi pare rău că am făcut
un singur an de anatomie la facultate. Nu consider a
fi suficient pentru un artist. Pe vremea când
Facultatea de Arte Plastice dura șase ani, se făcea
anatomie în fiecare an din cei șase, în schimb, acum
se merge pe principiul: „Ce mai contează, ei nu vor
fi chirurgi, nu vor omorî un om din prea puține
cunoștințe de anatomie umană”. Cu alte cuvinte, nu
poți face un om deformat – asta, bineînțeles, în
contextul în care vorbim despre un portret fidel
realității, pentru că, dacă îți dorești ceva mai ciudat,
mai avangardist... îl poți face și disproporționat.
M.D.: Când pui punct unei lucrări?
C.O.: Atunci când hotărăști tu. Fiindcă o lucrare
nu va fi niciodată terminată. Dar depinde și de tipul
lucrării – dacă este vorba de o lucrare la comandă,
atunci... clientul este cel care pune punct lucrării, să
spunem așa... El este cel care are ultimul cuvânt în
ceea ce privește tabloul. Și... aici se naște cel mai
mare stres pentru mine.
M.D.: Ai simțit vreodată la terminarea unei
lucrări că trebuie să o refaci?
C.O.: Mi s-a întâmplat o dată, dar era vorba
despre un tablou făcut la comandă: I-am trimis
clientului varianta finală a portretului, iar acesta a
vrut o culoare diferită pe fundal. Și fiindcă nu mi se
părea că s-ar potrivi culoarea dorită de client cu
restul tabloului, am fost nevoită să-l refac în
întregime, schimbând nuanțele astfel încât produsul
final să fie plăcut ochiului și din punct de vedere
cromatic. Procedând astfel, am putut fi mulțumiți
atât eu, cât și clientul. În rest, reiterez faptul că nu
am încă într-atât de multă experiență astfel încât să
existe și tablouri care să se contrazică cu viziunea
mea proprie.
M.D.: Ai vreun tablou de care ești foarte atașată?
Sau de care ești mândră?
C.O.: Mândră? Nudurile. O să postez pe
facebook în zilele în care urmează și ai să le vezi și
tu. E un tablou care îmi place foarte mult cum a ieșit.
Sunt mândră de ceea ce îmi iese fiindcă și eu mă
surprind uneori. Iar în ceea ce privește atașamentul...
nu cred că am avut ocazia să mă fi atașat de vreun
tablou până acum, pe care nu l-aș putea vinde sau
oferi cuiva.
M.D.: Cum este să fii un artist minoritar? Crezi
că, în ceea ce faci, faptul că aparții unei minorități
etnice poate fi un avantaj? Ori un dezavantaj?
C.O.: Nu cred că este vreo diferență. Cel puțin în
cazul dezavantajelor. Nu m-am simțit niciodată
discriminată sau neîndreptățită doar pentru că sunt
lipoveancă. Dimpotrivă, cred că am avantaje ca artist
lipovean. Etnia mă face mai specială în fața
publicului român și, eventual, străin – stârnesc
curiozitatea atunci când spun că sunt
lipoveancă. Iar mai apoi... un artist român
nu are platforme de promovare precum
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publicația Zorile, datorită existenței căreia mi se ia acest interviu. Sau
promovarea pe care mi-o face Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni din
România pe platformele de socializare, și nu numai.
M.D.: Ce poți spune despre elementele tradiționale, peisajele din
satul nostru natal, prezente în creația ta?
C.O.: În principiu, peisajul cu monumentul Crucea Staroveră de
pe Vîsokii Kameni și Biserica din Ghindărești, văzută de pe malul
celălalt al Dunării, sunt motive pe care le folosesc pentru ceea ce
oamenii numesc suveniruri, iar denumirea asta nu mă supără. Atâta
timp cât pot contribui la promovarea satului natal, nu are decât să mă
bucure. Cu atât mai mult, cu cât cerințele sunt foarte mari – mă oprește
lumea pe stradă pentru ele și am avut comenzi din toate părțile țării.
Am mai pictat și păpuși matrioșki – tot așa, comenzi din București.
M.D.: Ce trebuie să facă un artist ca să se vândă în România?
C.O.: Să vină mereu cu ceva nou. Eu pictez pe orice suport – geci,
lemn, pereți, nu mă limitez la pictatul pe pânză și încerc să vin mereu
cu ceva nou.
M.D.: Apropo de limite, ce părere ai despre acestea?
C.O.: Având ca model propria experiență, pot spune că nu am ținut
cont de nicio limită. Am început să pictez și nuduri, un subiect despre
care nu am vrut să vorbesc neapărat din cauza posibilelor critici pe
care m-am gândit că le-aș putea primi pentru că unele persoane încă
văd un subiect tabu în nuduri. Ce ciudat, așa-i? Trăim în secolul XXI,
iar oamenilor le mai este jenă de propriul corp. Provocarea am primito de la cineva din Constanța care a văzut în mine un potențial mare.
Mi-a zis: „Poți face mai mult decât niște portrete”. Când am terminat
de pictat primul tablou pentru ea, a fost foarte mulțumită și mi-a cerut
să-i mai fac, spunându-mi: „Așa începe o carieră de succes”.
M.D.: Cât de important este marketingul în artă?
C.O.: Este foarte important. Fiindcă, dacă nu te expui cumva, nu te
promovezi, nu te vede nimeni. Contează foarte mult promovarea și
felul în care o faci. Dar, bineînțeles că, cel mai important este să fii
bun înainte de toate, bun ca artist, iar mai apoi ca „promoter”. Dacă
ești un artist bun, ești și căutat – vorbele circulă repede, recomandările
la fel, cu atât mai mult cu cât trăim în era Internetului și a globalizării.
Am avut un coleg, spre exemplu, care știa foarte bine să convingă
oamenii să-i cumpere tablourile, cu toate că nu era chiar cel mai bun
dintre studenții de la arte. Este important felul cum te vinzi, fiindcă și
de asta depinde succesul, indiferent despre ce domeniu este vorba.
M.D.: Ce rol are calitatea materiei prime? Culorile, pânza,
ramele?
C.O.: Are un rol foarte important, fiindcă de asta depinde produsul
final. Dacă pictezi cu niște culori ieftine, rezultatul va fi la fel de ieftin,
riscând ca după o perioadă de timp, tabloul tău să se decoloreze, să
crape, mai ales dacă vorbim despre pictura murală, fiindcă aici, pe
lângă vopseaua pe care o alegi, este foarte importantă structura
peretelui, a imobilului în sine – nivelul de umiditate, cât de rezistent
este betonul etc.
M.D.: Cum crezi că va fi privită arta plastică din România peste
câțiva ani?
C.O.: Nu știu. Probabil că va rămâne în același stadiu, la același
nivel. Perspectiva criticilor de la noi este destul de îngustă. Arta
comercială este în continuare prost văzută, catalogată în fel și chip.
M.D.: Când vom putea veni la o expoziție de a ta? Ai mai avut
expoziții de-a lungul timpului?
C.O.: Probabil că într-un scurt timp, fiindcă am de gând să devin
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – o propunere a
unui profesor, același care mi-a zis că mă va strica arta comercială și
care s-a oferit de data aceasta să mă ajute să-mi pregătesc portofoliul.
Cred că este un pas important îmi a-mi definitiva și o expoziție
personală pentru a mă expune cât mai mult publicului larg. Și... Da,
am mai avut expoziții de grup cu colegii de facultate: ,,Aici. Acolo” de
la Palatul Cotroceni, la care a participat și președintele României,
Klaus Iohannis; expoziția de licență „What’s next?” din clădirea
BCR din Piața Universității din București.
M.D.: În încheiere, ce mesaj ai lăsa etnicilor noștri? Dar tinerilor?
C.O.: Mai înainte de toate, i-aș încuraja pe toți să consume cât mai
multă artă, mai ales în aceste vremuri, în care tot ce este uman în noi
se stinge încet-încet. Vorbim din ce în ce mai mult raportându-ne la
statistici, numere, uitând de individualismul din noi. Cred că omul nu
poate renaște cu adevărat decât prin artă, indiferent de felul acesteia.
Iar arta nu poate trăi dacă noi nu o susținem. Cum să o susținem altfel
decât prin consum? Mai apoi, aș dori să-i încurajez pe tinerii cu
înclinații artistice să le exploateze, susținând la rândul lor arta prin
creativitatea lor și să nu aplece urechea la vorbe de tipul: „Ce vei face
cu arta? Vei muri de foame!”. Să nu se abată de la calea lor și să-și
urmeze visul, indiferent de părerile celorlalți!
„Căci tot celui ce are i se va da și-i va prisosi,
iar de la cel ce n-are și ce are i se va lua.”
(Matei 25, 29)
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SINGURI ÎN SATUL GLOBAL
Nichita DANILOV

A

ceasta a fost tema Colocviului
Internaţional „Zile şi nopţi de
literatură”, care s-a desfăşurat
în perioada 18-22 septembrie 2002, în
cadrul Festivalului de poezie organizat de
Uniunea Scriitorilor la Neptun.
La ce se referă, de fapt, această
sintagmă? Satul global, desigur, reprezintă
lumea viitorului. Mai mult sau mai puţin
îndepărtat. O lume în care sistemul
informaţional joacă un rol esenţial. O
simplă apăsare a tastelor este suficientă
pentru a ne aduce în faţa ochilor, prin
webcameră, orice individ de pe
mapamond. În acest sat global oamenii se
cunosc atât de bine între ei, astfel încât
orice mişcare devine previzibilă. Aici,
spaţiul real se transformă într-unul virtual,
iar noţiunea de timp capătă alte conotaţii.
Informaţia şterge distanţele, comasează
spaţiile, înghesuind continentele, ţările,
oraşele şi satele unele peste altele. Într-un
astfel de sat poţi fi vecin atât cu locatarii
blocului în care vieţuieşti, cât şi cu
domnul X din New York sau cu un
locuitor al unui sat din Amazonia sau din
Tanganica. Singura condiţie rămâne ca
băştinaşul din Amazonia să poată avea
acces şi el la sistemul informaţional. Întrun viitor apropiat, acest lucru s-ar putea să
devină posibil. Odată ce coca-cola şi
blugii au pătruns în locurile cele mai
sălbatice, nu văd de ce n-ar pătrunde şi
computerul. În trecut, oglinda şi mărgelele
de sticlă reprezentau maximum de atracţie
pentru triburile sălbatice, pe care
navigatorii le aduceau în schimbul aurului
sau al altor bunuri de preţ. Pentru un ciob
spart indigenii îţi dădeau în dar tot ce
aveau mai bun în coliba lor săracă; aurul,
fiica, nevasta şi chiar sufletul. Îi atrăgea
strălucirea. Mirajul noului. Dorinţa de a
intra în contact cu o altă lume. Cu zeii
coborâţi pe corăbii din ceruri. Trocul în
lumea postmodernă va fi, desigur, mai
subtil. Preţul va fi însă uniformizarea şi
sclavia. Pierderea sufletului.
Depersonalizarea. Sclavia omului nou a

cărui viaţă va fi subjugată de computer. În
epoca postinformaţională lumea va deveni
un fel de cub Rubik, pe care învârtind-o în
mână ai putea-o compune şi descompune
după bunul tău plac, permutând
elementele; adică manipulând oamenii şi
locurile. Gradul de informatizare va atinge
cote halucinante. Deja se vorbeşte de
implantarea cipurilor în ţesuturile umane,
care vor conţine toate datele despre fiecare
persoană în parte, începând cu fişa
medicală şi terminând cu profilul
psihologic. Aceste cipuri vor înlocui
cărţile de identitate şi cele de credit. În
satul global, alcătuit din şase miliarde sau
douăsprezece, sau o sută de miliarde de
locuitori, fiecare gest, fiecare mişcare şi
chiar fiecare gând al unui individ,
indiferent de poziţia pe care o va ocupa în
ierarhia socială, vor fi monitorizate. Se va
şti cu o precizie nu numai locul unde te
afli, ci locul unde te vei afla peste o oră,
peste două, trei, o zi sau o săptămână. Cui
vor servi aceste informaţii aparent inutile?
Probabil că statisticienilor şi politicienilor.
Acelor oameni care vor răspunde de
destinele satului global numit planetă. Ce
se va întâmpla cu individul? Cu viaţa sa
intimă? Ce grad de poluare psihică va
atinge uniformizarea? Ne sperie cifrele
halucinante pe care ni le aduce viitorul în
faţa ochilor. Câţi oameni vor trăi pe
planetă? Ce se va întâmpla cu ei? O sută
de miliarde, două sute, o mie? Mai puţini
decât acum? Prin ce îşi vor arăta
utilitatea? Nu trebuie să privim viitorul
neapărat dintr-un unghi apocaliptic.
Întotdeauna natura, inclusiv cea umană, a
găsit soluţii pentru ieşirea din impas. Vor
veni războaiele atomice, bolile provocate
de viruşii virtuali, dar şi naturali. După
cum se ştie, în momentul în care într-o
cultură vegetală sau microscopică
densitatea pe unitatea de măsură atinge o
limită sufocantă, intervine legea magică a
reglării echilibrului. Aşa se întâmplă şi cu
societatea umană. O parte din
componentele culturii,
indiferent dacă sunt oameni,
plante, animale sau viruşi,
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bacterii sau simple celule (în cazul
unui corp) se îmbolnăvesc şi mor.
Sistemul se reglează de la sine. Legile
interne ale reglării echilibrului în
masa corpurilor joacă rol de
Dumnezeu. Armele de distrugere în
masă n-au apărut din senin. Ele sunt o
„invenţie” a mesei. O reacţie legitimă
a individului sau a grupului faţă de
supraaglomeraţia care se produce pe
mapamond. Cu cât densitatea
populaţiei va creşte, cu atât cantitatea
de armament pe cap de locuitor va
creşte şi ea. În sânul populaţiei se
strecoară încetul cu încetul ideea
(alimentată de subconştientul colectiv)
că suntem deja prea mulţi. Prin
urmare, o parte din noi ar trebui să
dispară. Fiecare îşi spune: nu eu. Nici
familia mea. Nici prietenii. Dar
vecinii, da. Şi rudele incomode. Când
spun rude şi vecini, nu mă refer numai
la familie şi la oamenii care locuiesc
în preajma noastră, ci am în vedere
ţări şi popoare. Războiul din Irak, din
Afganistan, cel din Cecenia sau actele
teroriste de pe glob, începând cu
atacul asupra gemenilor şi terminând
cu Beslan-ul pot fi privite şi din
această perspectivă. Undeva s-a dat
semnul de alarmă: ne înmulţim prea
repede.
Când densitatea populaţiei atinge
cota critică, se condensează nu numai
spaţiul, ci şi timpul. Şi se mai produce
încă un fenomen ce ţine de
subconştient: senzaţia de strivire a
aurei. Individul (persoana), din cauza
permanentului frecuş cotidian, este
deposedat(ă) încetul cu încetul de
învelişul său astral, care-i înconjoară
corpul ca o mantie protectoare. În
acest înveliş de esenţă energetică se
află înmagazinată toată informaţia
privind istoria sa şi a speciei. Când
vom putea descifra acest înveliş, o
parte din enigmele legate de intuiţie,
cunoaştere, comunicare prin
intermediul sugestiilor sau a viselor
sau a altor fenomene paranormale vor
fi elucidate. O parte din informaţiile
acestea se află înscrise în această
placentă astrală, iar o altă parte în
fluidul care circulă prin corpul nostru
şi ne menţine în viaţă. Sângele este
cea mai exactă cronică a familiei şi a
speciei. El e ca o peliculă fluidă care,
rotindu-se în corpul nostru, nu numai
că menţine celulele în stare de
funcţiune, dar proiectează în conştient
şi subconştient fragmente din „vieţile
anterioare”. Când spun aceasta, nu mă
refer neapărat la reîncarnare. Ci la
acea moştenire genetică pe care o
preluăm de la părinţii şi străbunii
noştri. Pe calea sângelui ni se transmit
experienţe şi trăiri ale unor generaţii
ce au apus de mult. Cine va reuşi să
decodifice (sau să proiecteze din
subconştient în conştient sau chiar în
afara lui) aceste cronice ale sângelui
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va şti aproape totul despre om.
Răzbunarea sângelui, nu-i o expresie
întâmplătoare. S-a întrerupt undeva o
verigă, trebuie întreruptă o alta într-un
alt arbore genealogic. Vendetele,
războaiele îşi au punctul de plecare
tocmai în acest substrat.
În privinţa supravieţuirii speciei
umane nu trebuie să fim foarte
pesimişti. Psihicul uman e atât de labil
şi în acelaşi timp atât de puternic,
încât va găsi soluţia ieşirii din criză.
De fapt, fiecare va avea de luptat
pentru conservarea sub o formă sau
alta a propriei identităţi. Cu cât
uniformizarea va fi mai mare, cu atât
această luptă va fi mai acerbă.
Subconştientul nu va ceda. Va găsi
portiţa de scăpare pentru a nu deveni
totuna cu ceilalţi. De fapt, o
uniformizare absolută e imposibil de
obţinut. Dacă printr-un experiment
genetic, s-ar obţine, să zicem, un
regiment de indivizi care ar semăna ca
două picături de apă unul cu celălalt
sau chiar un popor întreg, am vedea că
din punct de vedere psihic fiecare
individ din această mulţime uniformă
îşi are identitatea sa. În ce priveşte
îndoctrinarea, aceasta nu acţionează
decât la nivelul automatismelor. Se
creează nişte reflexe condiţionate la
nivel mental, ce uniformizează
gândirea individuală. La nivelul
umoral, fiecare îşi păstrează însă
identitatea. La fel se întâmplă şi cu
subconştientul. Prin urmare, privită
din această perspectivă, globalizarea
nu va duce la neantizarea individului
şi nici a grupurilor umane. În orice
timp şi orice loc, indiferent cu ce
probleme se va confrunta, indiferent
dacă va ajunge să semene cu ceilalţi
sau nu, individul va fi singur,
confruntându-se cu el însuşi, şi cu
Dumnezeu. De asemenea,
colectivităţile umane, mai mici sau
mai mari, îşi vor avea problemele lor,
indiferent dacă se numesc români,
unguri, evrei, turci, germani, greci,
chinezi, italieni, francezi sau ruşi
lipoveni.

Cum va arăta însă satul global,
care va cuprinde, în perimetrul său,
metropole gigantice, numărând zeci
de milioane sau chiar sute de milioane
de oameni?
Unii şi-l închipuie ca pe un
muşuroi de furnici, alţii ca pe o Arcă a
lui Noe, în care ordinea este stabilită
de haosul intern. Iar alţii ca pe un
Turn Babel în mişcare.
Eu mi-l imaginez ca pe un fel de
Macondo din celebrul roman al lui
Marquez, „Un veac de singurătate”, ca
pe Siliştea-Gumeşti al lui Marin
Preda, sau ca pe orice alt sat desprins
din literatură sau prin care mi-au
călcat paşii de-a lungul anilor.
Gândindu-mă la satul global, mă
gândesc la Climăuţi, la Fântâna Albă,
la Manolea, la Sarichoi, la Mila 23 sau
la Jurilovca ori la alte sate din
Bucovina, Moldova şi Dobrogea. În
fiecare din ele mă simt ca-n satul meu
natal.
Cât de singuri vom fi în acest
muşuroi, în această arcă sau în acest
turn ce va tinde să ajungă dincolo de
cognoscibil, doar bunul Dumnezeu
ştie. Paradoxurile lumii contemporane
dominate de sistemul informaţional

sunt multiple. Unul din acestea pare
desprins din Legea lui Murphy. El
sună cam aşa: „Cu cât vom avea mai
multe informaţii despre lume, cu atât
ne vom simţi mai singuri”. Şi altul:
„cu cât va comunica cu ceilalţi, cu
atât va afla mai puţine adevăruri
despre noi înşine şi ceilalţi...”. De
fapt, omul se poate ascunde de
singurătatea care face parte din însăşi
esenţa existenţei. Existăm ca să ne
confruntăm cu noi înşişi. Şi nu ne
putem înţelege propria noastră fiinţă
decât atunci când rămânem singuri cu
noi înşişi şi cu Dumnezeu.
Cât de singuri vom fi în satul
global? La fel de singuri ca orice fiu
al lui Adam, nimerit, prin voia
Domnului, în grădina edenică, pe
care, încetul cu încetul, urmaşii săi au
transformat-o în iad.
Şi fiindcă veni vorba de urmaşii
lui Adam, să ne închipuim cum arată
arborele genealogic al omenirii. La un
capăt Adam, din care se desprinde
Eva, iar din ei, în două braţe, două
crengi, două râuri (unul de bărbaţi,
altul de femei) care îşi lărgesc mereu
albia pe măsură ce înaintează în
istorie. Râurile devin fluvii vuitoare,
din ce în ce mai tulburi, din ce în ce
mai însângerate, fiind gata pregătite să
se reverse în marele ocean, care-i
neantul.
Încremenit ca o stâncă la izvoare,
Adam, tatăl tuturor oamenilor,
contemplă puhoiul miliardelor de
oameni ce-au izvorât din el. Oare cum
i-ar putea întoarce în Edenul natal?
(Din antologia „În chilia autorului”,
cu poezii și proză de Nichita Danilov,
ediție bilingvă româno-rusă, în curs de
apariție la Editura „C.R.L.R.”, cu
sprijinul financiar al Comunității
Rușilor Lipoveni din România. Editor
de carte: Svetlana Moldovan,
redactor-șef „Zorile”).

Jurilovca, jud. Tulcea. Anul 1938

Sursa foto: www.facebook.com

Nr. 5-6 (342-343)/2021

20

ÇÎÐÈ

№ 5-6 (342-343)/2021

„SCRIIND, MĂ VINDEC, SCRIIND, VINDEC ȘI PE ALțII, SCRIIND - TRĂIESC”

O

lga Menai-Miron, tânăra scriitoare
din Ghindărești, jud. Constanța, a
abordat, inițial, genul liric, în
volumele de poezie „Suflet dat la schimb” și
„Buchet de episoade”, iar apoi s-a reorientat
către genul epic, lansând romanul de dragoste
intitulat „Între eden și infern”, și, recent, a
publicat romanul fantasy „Poarta iadului”.
Spune că este pregătită să depășească toate
granițele creativității, fără a se limita la un
singur gen literar.

Olga Menai-Miron
(foto: Cristina Gheorghiu)

De Olga mă leagă o prietenie aproape
atemporală, a cărei începuturi se rătăcesc în
timp, dar care nu își pierde actualitatea.
Dragostea ei pentru literatură îmi este prea bine
cunoscută, fiind la rându-mi un modest cititor
și apelând ocazional la bogata bibliotecă
personală a Olgăi, printre ale cărei volume este
ușor să te rătăcești.
Așadar, vă invităm, stimați cititori, să o
cunoaștem în cele ce urmează pe tânăra
scriitoare de la malul drept al Dunării și să
pătrundem prin umilele noastre întrebări în
universul întortocheat al scriiturii și al
cuvântului.
— Cum s-ar prezenta Olga Menai-Miron
în fața unui auditoriu? Ce ar vrea să spună
despre ea publicului?
— Bună ziua și mulțumesc pentru invitația
de a realiza acest interviu. Cât este de frumos
faptul că ai menționat atât prietenia ce ne leagă,
cât și dragostea noastră față de literatură, și,
dacă deja ai dezvăluit asta, voi spune alte
lucruri despre mine.
Sunt o mândră lipoveancă, a cărei întreaga
activitate se învârte în jurul cărților. De când
am terminat studiile, literatura a fost printre

principalele mele preocupări. Citesc mult și
scriu mult, de la articole precum acela pe care
l-am publicat în „Zorile”, în urmă cu câțiva ani,
și până la cărți.
Născută și crescută într-un sat de oameni
gospodari, am prins drag de anumite activități
precum grădinăritul, țin foarte mult la tradițiile
noastre lipovenești și, dintre toate locurile în
care aș fi putut locui, am ales întotdeauna satul
meu natal, Ghindărești.
Sunt un om direct, poate prea direct, motiv
pentru care prietenii îmi spun că nu știu să
relatez adevărul într-un mod frumos, iar cel mai
mare defect al meu cred că este timiditatea.
— Câteodată, dragostea pentru literatură
se naște după ce parcurgi cu nesaț o operă
literară cu impact major și profund asupra
sinelui. Cum a fost în cazul tău și ce volum a
născut această pasiune?
— În cazul meu nu a fost așa. Cel puțin nu
cred că a fost așa. Desigur, am o listă cu cărți
de suflet, pe care le-aș reciti, cărți care m-au
ajutat să îi înțeleg pe cei din jur, dar și pe mine,
cărți care m-au purtat pe norișori pufoși, dar nu
cred că există un volum care să îmi trezească
această pasiune. Eu m-am născut cu ea.
Printre primele cărți pe care le-am citit a
fost și Biblia, iar prima carte de ficțiune care
m-a dus cu adevărat într-o altă lume și care m-a
legănat, ca mai apoi să mă arunce înapoi în
realitate, a fost „Pe aripile vântului” de
Margaret Mitchell. Aproape toate cărțile au
puterea aceasta de a mă face să trăiesc alte
vieți, odată cu personajele, însă asta a fost
printre primele.
— Orice scriitor are, la rândul său,
scriitori preferați și genuri literare pe care le
prețuiește mai mult decât pe altele. Care sunt
scriitorii care te-au marcat, operele care au
avut un impact major asupra ta?
— Eu am citit cam tot ce mi-a căzut în
mână. M-am lăsat fermecată de poveștile
cavalerilor lui Alexandre Dumas și Michel
Zevaco, în aceași măsură în care m-am lăsat
sedusă de personajele lui Mihail Drumeș, în
special „Invitație la vals”, și ale lui Jane
Austen.
Știi cum sunt eu? Mă las absorbită cu totul
de cărți. Dacă citesc acum, de exemplu, o carte
de Agatha Christie, sunt convinsă că este cea
mai bună carte, cea mai bună intrigă, dar asta
până încep o altă carte, de exemplu, „Un băiat
pe lista lui Schindler” de Leon Leyson și mi se
pare că, de fapt, asta este cea mai bună carte, cu
cea mai impresionantă poveste. Și tot așa. Asta
vorbind despre proză.
În ceea ce privește poezia, cu siguranță, este
Bacovia. George Bacovia a fost preferatul meu
din momentul în care l-am descoperit în
perioada liceului.
— Referitor la decizia de a scrie primele

versuri și a așterne pe hârtie propria viziune
asupra lumii, au fost pași grei sau au venit
natural, precum o extindere fizică a cugetării,
a dorinței de exteriorizare a sentimentelor
tale?
— Sincer, primele versuri le-am scris când
încă nu știam să scriu corect gramatical. A fost
ceva instinctual. Așa cum alții dansează înainte
de a face primii pași, eu am început să scriu
înainte de a citi vreun volum de la cap la coadă.
Evident, erau doar gândurile unui copil, însă de
acolo a început totul.
Fiind un copil introvertit, un copil sensibil și
cumva, aparte, din cauza faptului că am o
malformație facială, mi-a fost greu să îmi
exprim frustrările, suferințele și speranțele cu
cei din jurul meu, iar scrisul a preluat rolul
celui mai bun prieten. Așa am început să aștern
cuvintele pe hârtie, deși primul volum de poezii
l-am publicat mult mai târziu.
La fel de mică eram și atunci când am
început să scriu povești pentru copii, multe
uitate, undeva, într-un sertar. Le scriam fără a
mă gândi că le voi citi vreodată cuiva, ceea ce
nici nu am făcut, ce e drept, ci scriam pentru că
îmi veneau acele scenarii în cap și trebuia să le
dau viață. Altfel, nu scăpam de ele. Asta pățesc
și acum. Uneori am și vise cu anumite secvențe
și abia după ce termin de scris, scap de ele.
— Ce ai simțit prima oară când ai ținut
propriul volum de poezii în mâini? Ce
sentimente te-au încercat? S-au estompat
aceste sentimente pe măsură ce au apărut
celelalte volume?
— Despre primul meu volum de poezii,
„Suflet dat la schimb”, apărut în 2014,
povestea începe chiar înainte de apariția
volumului. În anul 2012, câteva dintre poeziile
mele au apărut în antologia „Labirinturi”, iar
atunci când am primit cartea, mama a fost atât
de bucuroasă pentru mine și atât de mândră,
încât a plâns. În același an, ea a plecat dintre
noi, pentru a fi îngerul meu păzitor. A fost cea
mai grea perioadă și atunci am scris câteva
poezii pentru ea. În 2014, mi-am făcut curaj și
am tipărit acele poezii în primul volum semnat
Menai Olga și, când l-am avut în mâinile mele,
pur și simplu, simțeam cum mama, de acolo, de
sus, îmi zâmbește. A fost incredibil!
A urmat o altă perioadă grea a vieții mele,
despre care poate vom discuta cu o altă ocazie
și, astfel, a luat naștere, în 2018, romanul
„Între eden și înfern”. Gândit cu câțiva ani în
urmă, de fapt, un anume episod din viața mea
m-a făcut să-l rescriu și să-l public, aducându-l
la forma finală. Cartea am citit-o ca și cum ar fi
fost al unui autor străin și am plâns. Sunt
conștientă cât de ciudat sună asta. Nu știu de ce
am plâns, probabil din cauza că retrăiam
anumite momente. Tot în 2018 am publicat și
volumul de poezii „Buchet de
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episoade”, care însumează poeme scrise de-a
lungul a mai multor ani.
„Poarta iadului”, romanul fantasy, a apărut
în 2019 și a fost singura carte pe care am scriso și am publicat-o nefiind influențată de vreun
episod anume din viața mea. A fost doar
ambiția de a scrie un alt gen. Lansarea cărții la
Târgul de carte „Gaudeamus” din București a
avut loc înainte ca eu să am cartea în biblioteca
mea și, atunci când am avut-o, am fost mândră
de mine.
— Cui se adresează creațiile tale și ce
poate să găsească cititorul de rând
parcurgând poeziile și romanele tale?
— Cărțile mele se adresează tuturor. Cele
două volume de poezii sunt părți din mine. Nu
știu dacă aș mai fi capabilă să dăruiesc atât de
mult, astfel încât să mai scriu versuri. Poezia
mea este plină de trăire și se adresează
iubitorilor de versuri. Dacă nu-ți place poezia,
nu o poți citi și nu o poți trăi.
Cât despre romanele mele, acestea
aborbează zone diferite. Singurul lucru pe care
îl au în comun este faptul că apar situații
neașteptate și au finaluri imprevizibile. Este de
la sine înțeles faptul că iubitorii de fantasy vor
prefera romanul „Poarta iadului”, pe când
romanticii vor citi „Între eden și infern”.
— Povestește-ne despre clipele în care scrii
– ce anume le declanșează, cum ar trebui să
fie atmosfera exterioară, dar și starea
interioară pentru ca gândurile și ideile să
capete formă?
— Atunci când scriu, o fac pentru că simt
nevoia de a scrie. Așa cum simți foamea, setea.
Scriu, indiferent de ceea ce este în jurul meu.
Uneori prefer să scriu în natură. De la mine, de
acasă, se vede Dunărea, se aud păsărelele. Este
frumos, numai că, de cele mai multe ori, atunci
când scriu, nu mai aud și nu mai văd nimic.
Trăiesc cu personajele mele, sunt acolo, în
acțiune. De exemplu, am vrut ca un personaj să
aibă un parcurs oarecare, dar, scriind, parcă
personajul făcea ce voia el, astfel că rezultatul
era cu totul altfel de cum arăta ciorna mea
inițială. Este atât de frumos să scrii!
În ceea ce privește starea mea interioară, în
momentul de față nu îmi mai influențează atât
de mult actul de creație. Înainte scriam doar
când eram tristă. Cu cât în sufletul meu era mai
multă durere, cu atât eram mai creativă, dar
acum, nu. Acum este altceva. Scriu când sunt
tristă, scriu când zâmbesc. Important este să
simt că trebuie să scriu.
— Procesul creativ este capricios – se
întâmplă ca muzele Olgăi să fie absente sau
să aibă un concediu inoportun ori o zi de
luni?
— Clar, da! Am perioade lungi în care nu
scriu. Nu știu dacă este vorba despre lipsă de
inspirație, absența muzelor sau pur și simplu,
de lene, dar cert este că nu pot să aștern nimic
pe hârtie. Pe cât sunt de nerăbdătoare să scriu
uneori, pe atât de neputinciosă sunt câteodată

ZORILE
în fața foii albe. Dacă, totuși, insist, imediat
realizez că am alte treburi de făcut, care nu pot
fi amânate, cum ar fi o plimbare, o plăcintă,
orice. Deci, nu merge și pace, așa că nu insist.
Scriu doar atunci când simt că pot.
— Locuiești în Ghindărești, într-o
comunitate de ruși lipoveni de pe malurile
bătrânului fluviu Dunărea. Cum a influențat
acest mediu cultural aparte operele tale?
— Eu sunt foarte atașată de satul meu și
sunt mândră că fac parte din comunitatea
rușilor lipoveni. Sunt norocoasă că pot, zi de zi,
să o iau la picior, pe dealuri, pe malul Dunării,
să înot și să merg cu barca. Avem niște apusuri
fabuloase, oameni frumoși, tradiții minutate și
aș putea să continui, însă întrebarea a fost cum
au fost influențate operele mele. Sincer, din tot
Pe malul Dunării...
foto: Cristina Gheorghiu;
costum tradițional realizat de
Cristina Climov.

ce am publicat, sunt câteva referiri la Dunăre în
poemele mele, atât, dar Dunărea mi-a fost sursă
de inspirație de multe ori. Și nu doar Dunărea,
ci tot ceea ce înseamnă localitatea Ghindărești.
Au fost perioade în care am locuit departe
de Ghindărești și mi-a fost dificil. Mi-a fost
greu nu doar să mă adaptez altor locuri, dar
dorul de Dunăre, de iarba verde de acasă, de
florile sălbatice din spatele grădinii și tot ceea
ce este frumos îmi îngreuna procesul de creație.
— Revenim la actul de creație și nu pot să
nu-ți adresez o întrebare de actualitate
cotidiană. De peste un an, suntem în plină
pandemie, situație care ne-a oferit mai mult
timp petrecut în casă, dar și o serie întreagă
de privațiuni. În acest paradox, acela de a
avea mai mult timp, dar de a fi privat de a-l
utiliza după bunul plac, cum s-a răsfrânt
această situație asupra ta și cum a afectat
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procesul de creație? Ai avut mai mult elan
literar față de perioada anterioară pandemiei?
— Nu am scris mai mult sau mai puțin din
cauza pandemiei. Am scris ori de câte ori am
simțit că trebuie să o fac. În rest, cred că am
citit mai mult, comparativ cu perioada
anterioară pandemiei. Pentru a înlocui alte
activități, mi-am îmbogățit biblioteca. Mi-am
descoperit și alte pasiuni în acest timp, precum
caligrafia și yoga.
— Cartea pierde teren în fața tehnologiei,
iar lucrurile par a fi pe un făgaș din ce în ce
mai rău. Cum ai motiva tinerii să citească mai
mult, fie și o carte digitală?
— Statisticile nu sunt îmbucurătoare. Nu se
prea citește, iar cei care citesc știu cât de mult
pierd cei care nu au această îndeletnicire,
pasiune. Începutul poate fi greu, dar odată ce
dai de gust, lectura devine o activitate
constantă. Celor care încă nu se lasă purtați de
cărți pe alte meleaguri, care încă nu trăiesc în
pielea personajelor, care încă nu au un
curcubeu de trăiri datorită unei cărți, care nu
sunt atât de prinși de o poveste încât să-și facă
treaba cu o mână și cu cealaltă mâna să țină
cartea, le transmit un singur lucru: încercați!
Lectura aduce atât de multe beneficii în
viețile noastre începând cu îmbogățirea
vocabularului, îmbunătățirea capacității de a ne
concentra, a imaginației și până la descoperirea
unor lumi total diferite de ale noastre. Trebuie
să citim! Iar, noi, scriitori, nu putem exista fără
cititori.
— Ce surprize ne pregătește Olga MenaiMiron?
— Lucrez la două romane. Pentru unul
dintre ele, am avut nevoie de foarte mult curaj
ca să-l scriu, fiind inspirat din fapte reale, din
povestea unui copil născut cu malformația
cheiloschizis, sau, cum i se mai spune, „buză
de iepure”. Și da, acel copil sunt eu. Nu este un
roman autobiografic. Este doar inspirat din
ceea ce am trăit eu, fiind un copil marginalizat
din cauza aspectului fizic. Abia aștept să
vorbim despre acestă lucrare, dar nu dezvălui
mai multe acum. Al doilea este un roman de
dragoste, o dramă, care, precum și celelalte
două romane publicate ale mele, va avea un
final neașteptat.
— Olga, îți dorim mult succes și așteptăm
cu nerăbdare următoarele apariții editoriale.
Cu promisiunea că vom reveni asupra lor, ce
le transmiți tinerilor care au o înclinație spre
literatură și scris, dar poate nu s-au decis încă
să aștearnă totul pe hârtie?
— Vă mulțumesc, iar tinerilor cărora le este
cunoscută acea nevoie aproape fizică de a scrie,
le transmit asta: Scrieți! Apoi rescrieți! Apoi
publicați! Atunci când veți primi un mesaj din
partea unui cititor, care vă va spune cât de mult
i-a plăcut cartea, veți ști că asta este ceea ce
trebuie să faceți. Să scrieți!
A consemnat,
Valentin FILAT
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m pășit cu emoție în
curtea Campionului din
Jurilovca – Vasile
Dîba, pentru a cunoaște mai
îndeaproape povestea primului şi
unicului kaiacist român campion
olimpic, despre care toţi cei din
această localitate tulceană vorbesc
cu mândrie şi admiraţie!
A fost pentru prima dată când
am avut ocazia de a sta de vorbă,
pe îndelete, cu un campion olimpic
și, vă spun sincer că, cel mai mult,
m-a impresionat modestia și
simplitatea acestuia. În pofida
kilogramelor de medalii câștigate
sau a numeroaselor titluri obţinute:
de campion olimpic, mondial,
balcanic şi naţional, Vasile Dîba a
rămas un om deosebit, altruist şi cu
un suflet frumos (probabil că
orgoliile nu mai au loc lângă
munca titanică depusă la
antrenamente sau la concursuri).
Ne-a prezentat cu răbdare şi
pasiune frumoasa istorie a
medaliilor câştigate (ca sportiv
legitimat la Clubul „Danubiu”
Tulcea, iar apoi la „Dinamo”
Bucureşti), retrăind cu mândrie
glorioasele momente din tinereţe,
chiar dacă, sunt convinsă, că a mai
făcut asta de sute sau poate mii de
ori până acum.
M-a impresionat povestea
medaliilor câştigate la Olimpiada
de la Montreal din 1976, unde
Vasile Dîba a obţinut titlul de
campion olimpic la proba de kaiac
500 m, învingând sportivi mult mai
bine cotaţi sau susţinuţi logistic şi
financiar. Au fost Jocurile Olimpice
la care România a obţinut 4 titluri
de campion olimpic prin doi

CAMPIONUL, ÎN
JURILOVCA DE POVESTE!
sportivi, Nadia Comăneci şi Vasile
Dîba, acesta din urmă fiind la
prima sa participare la o competiţie
sportivă olimpică.
De altfel, Campionul din
Jurilovca ne-a povestit cu respect
despre colegii din loturile olimpice
ale României din care a făcut parte,
unii dintre aceştia poate ceva mai
cunoscuţi publicului larg, precum
Ivan Patzaichin sau Nadia
Comăneci. Tot de la el am aflat că
Jurilovca mai are un campion în
sporturile nautice, respectiv pe
Cozma Maria, multiplă medalitată
la campionatele mondiale din
perioada 1973-1978 la proba de
kaiac simplu sprint feminin, la care
se adaugă medalia de aur obţinută
la Olimpiada de la Los Angeles din
1984 la proba de kaiac 4 – 500 m.

UN OPTIMIST CONVINS

C

hiar dacă a pierdut şirul
medaliilor şi titlurilor
câştigate la competiţiile naţionale
şi internaţionale, Vasile Dîba nu a
uitat de omul care l-a descoperit şi
care l-a convins să meargă pe calea
acestui sport – antrenorul emerit
Igor Lipalit. Am aflat că, la scurt
timp după ce a ajuns la Tulcea,
primele experienţe ale lui Vasile
Dîba cu kaiacul s-au finalizat cu
câte o baie în apa rece, motiv
pentru care a vrut să renunţe,
fugind acasă. Antrenorul Igor
Lipalit a venit după el, la
Jurilovca, pentru a-l convinge să se
întoarcă la antrenamente. De
atunci, tânărul sportiv a început să
câştige medalie după medalie,
confirmând pe deplin aşteptările

antrenorului său.
Chiar şi după ce a încetat să mai
participe la competiţii, Vasile Dîba
nu a renunţat la kaiacul care l-a
făcut celebru. A continuat să
susţină sporturile nautice,
îndrumându-şi inclusiv propriul fiu
– Valentin Dîba – să practice
kaiacul şi să devină multiplu
campion naţional.
Ne-a povestit că şi acum mai
participă la unele întreceri alături
de alţi seniori ai sportului cu
padele, cu care se mai întâlneşte
ocazional pentru a retrăi spiritul
competiţional. De altfel, în curtea
casei sale din Jurilovca, Vasile
Dîba mai păstrează un kaiac,
pregătit sa fie oricând lansat la apă.
Chiar dacă mai marii
Comitetului Olimpic Român nu
l-au uitat, oferindu-i în urmă cu
câţiva ani un binemeritat loc în
galeria selectă a Campionilor de
legendă ai sportului din România,
Vasile Dîba are un mare regret… În
prezent, statul român face prea
puţin pentru sportul cu padele, fie
că vorbim de bazele sportive, fie că
vorbim de politicile pentru
atragerea şi motivarea tinerilor să
practice acest sport. Ne-a mărturisit
că urmăreşte în continuare, cu
interes, participarea sportivilor
români la competiţiile de profil, dar
nu crede că performanţele sale sau
ale celorlalţi colegi de generaţie
vor fi egalate.
Cu toate acestea, marele kaiacist
este un optimist convins, care
continuă să păşească în viaţă cu
fruntea sus şi cu o demnitate pe
care doar un campion o
poate avea.

F
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Ca bonus, am primit o scurtă
lecţie de mânuire a padelei, e drept
că doar „pe uscat”, dar cu
asigurarea din partea maestrului că
se poate urca oricând în kaiac
pentru o demonstraţie completă.
Am putut uşor citi în ochii lui
plăcerea şi bucuria de a împărtăşi
cu cei din jur „micile secrete” ale
acestui sport. Cred că nu i-ar sta
rău deloc în calitatea de antrenor!
Am plecat de la Vasile Dîba cu
o lecţie de viaţă, în care am văzut
ce înseamnă mentalitatea de

K

aiacistul Vasile Dîba s-a
născut pe 24 iulie 1954,
în Jurilovca, județul
Tulcea. La 16 ani (în 1970), și-a
început cariera sportivă la Clubul
Sportiv „Delta” din Tulcea, cu
antrenorul Igor Lipalit. Apoi, s-a
transferat la Clubul „Dinamo” din
București (în anul 1973), unde l-a
avut ca antrenor pe Radu Huțan.
A cucerit peste 20 de locuri I la
Campionatele Balcanice, peste 40 la
competițiile naționale, iar la Jocurile
Olimpice are o medalie de aur, una
de argint și una de bronz. Dintre
titlurile importante și rezultatele la
diverse competiții, amintim:
- în 1971, vicecampion european
la juniori, la Campionatul European
desfășurat la Snagov, la kaiac 2, cu
Simion Chirilă din Sarichioi și la
kaiac 4, cu Simion Chirilă,
Policarp Malîhin din Mila 23 și cu
Ion Ivanov;
- în 1974, dublu campion
mondial în Mexic, la kaiac 1/500 m
și la canoe 4/500 m (ștafetă cu
Atanase Sciotnic din Mila 23,
Pavel Erast din Slava Rusă și
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campion, atât în activitatea
sportivă, dar şi în afara acesteia. A
fost o experienţă specială oferită de
un om care a scris o pagină
importantă din istoria acestor
locuri, un om care a pus Jurilovca
pe harta sportului, la cel mai înalt
nivel.
Să ne trăiești întru mulți ani,
maestre Vasile Dîba!
Liliana ECHIMOV,
Jurilovca
Elena Mocanu și Oana Avram



Mihai Zafiu din București);
- în 1976, campion olimpic la
Jocurile Olimpice din Montreal, la
kaiac 1/500 m și locul III la kaiac
1/1000 m;
- în 1977, dublu campion
mondial la Sofia, la kaiac 1/500 m
și kaiac 1/1000 m;
- în 1978, campion mondial în

Campion național,
european, mondial, olimpic
Iugoslavia, la kaiac 1/500 m;
- în 1980, vicecampion olimpic
la Moscova, la kaiac 1/500 m.
În anul 1987, kaiacistul Vasile
Dîba, neegalat până-n prezent de un
alt sportiv român la o ediție a
Montreal, 1976

Jocurilor Olimpice, s-a retras din
activitatea de sportiv. Tot la Clubul
„Dinamo”, a fost antrenor
colaborator în perioada 1987-1990,
după care a lucrat în poliția
judiciară a sectorului 2 din
București între 1990 și 2000, ca
ofițer de poliție. În anul 2000 a ieșit
la pensie și s-a retras la Jurilovca,
jud. Tulcea.
Referințele biografice i-au apărut
în diverse publicații ale vremii când
era sportiv, fiind cunoscut drept cel
mai rapid kaiacist din lume. S-a
scris în „Zorile” despre Vasile Dîba
în numerele 7/1997 (autor: Axinia
Crasovschi), 6/2001 (autor: Ivana
Iancu), 11-12/2015 (autor: Rodica
Macamol), 5-6/2021 (autor: Liliana
Echimov), precum și în ghidul de
prezentare „Comunitatea rușilor
lipoveni”, realizat de Svetlana
Moldovan (editura „Ararat”,
București, 2004, pag. 126-127).
S.M.
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75 de ani de la recunoașterea oficială, ca și cult religios, a Bisericii
Catedrala
Ortodoxe de Rit Vechi de către statul român
mitropolitană
din Brăila

În acest an se împlinesc deja 75
de ani de când Biserica Ortodoxă
de Rit Vechi (BORV) a fost
recunoscută formal de către statul
român, prin Decretul-Lege nr.
728/10 septembrie 1946, publicat
ulterior în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 107 din 13 mai 1947,
p. 3736-3742.
Pentru a marca acest eveniment
de importanță deosebită pentru
comunitatea noastră etnică și
religioasă, publicăm mai jos,
câteva fragmente privitoare la
statutul juridic și confesional al
rușilor lipoveni în secolul trecut
din lucrarea Staroverii. Pagini de
istorie și spiritualitate, apărută sub
semnătura lui Alexandr Varona,
în anul 2020, la Editura
„C.R.L.R.” din București.
Subtitlurile, adaptarea textului și
notele aparțin autorului lucrării
menționate.
Demersurile pentru
recunoașterea oficială a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi în primul
deceniu interbelic (1920-1930)

P

roblema reglementării
diversităţii religioase în
România a devenit şi mai acută în
anii ’20 ai secolului trecut, după
realizarea Marii Uniri şi împlinirea
dezideratului naţional al românilor
şi crearea României Mari, prin
unirea teritoriilor Basarabiei,
Bucovinei şi Transilvaniei cu
România. Intrarea acestor teritorii
în componenţa statului român a
complicat şi mai mult rezolvarea
problemelor naţionale şi
confesionale, toate aceste provincii

având proporţii însemnate de
populaţii minoritare din punct de
vedere etnic şi religios. Iar
staroverii ruși erau minoritari și
din punct de vedere etnic, și din
punct de vedere confesional, motiv
pentru care nu puteau rămâne în
afara preocupărilor autorităților
române ale vremii. De asta ne
putem convinge parcurgând cu
atenție documentele de arhivă
privind situația staroverilor în
toată perioada interbelică, în
timpul războiului și în primii ani
postbelici, produse de instituțiile
de poliție și siguranță națională ale
statului român1. Aceste documente
confirmă, lucru cunoscut, de altfel,
atenția pe care autoritățile române
de resort o acordau soboarelor
bisericești, organizate de Biserica
Ortodoxă de Rit Vechi (BORV),
chiar și nerecunoscută formal ca și
cult religios de statul român, dar
acceptată de facto de acesta,
dovadă fiind în acest sens faptul că
soboarele respective erau ținute cu
aprobarea Ministerului Cultelor.
Soboarele erau în atenția
autorităților tocmai pentru că aici
se discutau și se rezolvau
principalelele probleme ce
interesau comunitățile de ruși
lipoveni din România, cum ar fi
alegerea mitropoliților,
recunoașterea oficială a statutului
BORV sau problemele legate de
organizarea sistemului de
învățământ și a educației tinerei
generații a staroverilor. Spre
exemplu, în privința alegerii
noului mitropolit după decesul
ÎPF Macarie din 1921, la soborul
ținut în perioada 6-9 septembrie
1922 nu s-a reușit să se ajungă la
un consens, participanții la sobor
neajungând la un acord în privința
persoanei potrivite să ocupe
această importantă demnitate
bisericească, pentru staroveri cea
mai importantă.
Conform rapoartelor agenților
de poliție și siguranță2, la același
sobor s-a discutat și alegerea unor
episcopi pentru scaunele
episcopale din Tulcea și Chișinău,
însă nu s-au găsit candidați pentru
aceste funcții. La același sobor a
fost ridicată și problema școlilor
tradiționale starovere în legătură

cu obligativitatea înscrierii
copiilor rușilor lipoveni la școlile
de stat în cadrul sistemului de
învățământ primar. S-a propus
inițierea unor demersuri către
Ministerul Cultelor pentru a li se
permite copiilor staroverilor să-și
continue pregătirea în aceste școli
tradiționale, specifice
comunităților lipovenești, după
absolvirea celor patru clase
primare obligatorii în școlile de
stat. S-au dezbătut și o serie de
probleme financiare cu care se
confruntau la acea vreme
comunitățile lipovenești, s-a
hotărât și crearea unei comisii de
inventariere a bunurilor
Mitropoliei de la Fântâna Albă,
precum și efectuarea unor
demersuri la autorități pentru
întoarcerea episcopului Inochentie
(Usov), expulzat din România în
același an 1922 pentru presupuse
legături cu regimul bolșevic din
Rusia, în baza unor acuzații false,
înaltul prelat starover fiind în
realitate un adversar declarat al
ateismului militant și al sistemului
sovietic.
În 1923 a fost adoptată, după
cum se ştie, o nouă Constituţie
care proclama din nou principiul
libertăţii confesionale, însă
consacra statutul dominant al
Bisericii Ortodoxe Române. În cei privește pe staroveri, trebuie spus
că în octombrie 1924 a avut loc la
Iași un alt sobor al BORV, în urma
căruia a fost ales pentru
demnitatea de mitropolit de
Fântâna Albă episcopul de Tulcea
și Slava Nicodim (Fedotov)3.
În 1925 apărea Legea de

ÎPS Nicodim (Fedotov),
mitropolit între anii 1924 și 1926.

organizare a Bisericii Ortodoxe
Române, care, din 1925, avea în
fruntea sa un patriarh, fiind
ridicată astfel la rangul de
Patriarhie, iar în 1927 Guvernul
semna cu Vaticanul mult
contestatul Concordat. Pe aceste
baze începeau dezbaterile privind
noul proiect de lege a cultelor.
Nu au rămas deoparte nici
staroverii. La Sfântul Sobor din
mai 1925 de la Brăila s-a decis să
se intervină la autorităţile statului
pentru recunoaşterea legală a
Bisericii de Rit Vechi în calitate de
cult religios independent de stat.
Episcopul Innochentie (Usov) a
compus Cererea-memoriu către
Guvern cu privire la drepturile
staroverilor, însă problema nu s-a
rezolvat deodată. Într-o primă
fază, mulţi staroveri, chiar şi
mitropolitul Pafnutie, erau
împotriva recunoşterii exprese de
către stat a Bisericii Staroverilor,
nedorind să lege Vechea Credinţă
de reglementările în continuă
evoluţie ale statului. Prin urmare,
Legea cultelor a fost adoptată în
1928, însă de staroveri nu se
pomenea deloc în cuprinsul
acesteia. Au început să apară
problemele, mai ales că în Biserica
Română se produsese o dureroasă
ruptură în urmă cu doar 4 ani din
cauza adoptării calendarului
gregorian, iar staroverii erau
confundaţi frecvent cu aşa-numiţii
stilişti, fiind supuşi la diverse
măsuri restrictive, mai ales la nivel
local, și amenințări chiar cu
închiderea bisericilor, întrucât
autoritățile statului român
îi considerau ca fiind în

F

ÎPS Pafnutie (Fedoseev),
mitropolit între anii 1928 și 1939.
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afara legii, iar Biserica Ortodoxă
Română, care era biserica
dominantă conform Constituției,
drept schismatici. Trebuiau luate
măsuri pentru înlăturarea acestui
pericol. Iar pentru asta era
imperios necesară legalizarea
situației juridice a Bisericii de Rit
Vechi, cu toate regulile și
drepturile ei – scria renumitul
apologet starover Fiodor
Efimovici Melnikov4, condamnat
în Rusia sovietică în contumacie
pentru activitate
contrarevoluționară și refugiat și
el, ca și episcopul Inochentie
(Usov), în România, dar mai târziu
decât acesta din urmă.

care se întemeiază această
organizare a Bisericii.
În noiembrie 1938 a fost
înaintat Guvernului de către
mitropolitul Pafnutie un nou
Memoriu, însoţit de proiectul
Statutului Bisericii de Rit Vechi,
conform cerinţelor exprimate de
Ministerul Cultelor. Recunoașterea
de către statul român însemna
legalizarea situației acesteia, lucru
ce deschidea pentru staroveri
perspectiva de a putea fructifica
posibilitățile, drepturile și
avantajele, mai ales juridice și
financiare, pe care le oferea
legislația română din perioada
interbelică privind cultele. Nu mai
puțin important pentru staroveri

ÎPS Inochentie (Usov),
mitropolit între anii 1941 și 1942

F.E. Melnikov
(1874-1960)

Statutul juridic al staroverilor în
România în anii 1930-1940 și
recunoașterea legală a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi de către
statul român (1946-1947)

era și faptul că prin recunoașterea
oficială a Bisericii lor se evitau
presiunile și abuzurile din partea
autorităților din pricina confuziei
cu stiliștii, cum s-a întâmplat, de
pildă, în anii 1920-1930.
Nici de această dată staroverilor
nu le-a fost dat să reuşească să fie
recunoscuţi oficial ca şi cult
religios. Problema recunoașterii
Bisericii staroverilor ca și cult
religios de către statul român a
rămas nerezolvată. Astfel, dacă la
început autoritățile române au
insistat pentru legalizarea Bisericii
de Rit Vechi, fiind interesate să
reglementeze situația cultelor și a
confesiunilor religioase minoritare,
incluzându-i aici și pe staroveri, și
să stabilească o relație
instituțională cu acestea, în baza
unor statute recunoscute juridic de
stat, mai târziu, în ceea ce-i
privește pe staroveri, nu s-au mai
grăbit cu recunoașterea Bisericii de

Î

n 1936, la Soborul de la
Fântâna Albă s-a hotărât
reluarea demersurilor de
recunoaştere a Bisericii Ortodoxe
de Rit Vechi de către statul român.
Același episcop Inochentie
(Usov) a redactat din nou un
Memoriu, în care a expus istoria
staroverilor, bazele dogmatice și
canonice ale Ritului Vechi,
deosebirile față de alte confesiuni,
iar F. E. Melnikov a întocmit
proiectul Statutului Bisericii de Rit
Vechi, structurat pe șase secțiuni,
în care era prezentată organizarea
internă a acesteia, ordinea ierahică,
modul de organizare și funcționare
a eparhiilor și a parohiilor, precum
și principiile general-creștine pe

Rit Vechi, mai ales din cauză că
staroverii nu voiau cu niciun chip
să adopte stilul nou al
calendarului, în fapt, calendarul
gregorian, acceptat de Biserica
Ortodoxă Română încă din
octombrie 1924, în locul
calendarului iulian, folosit nu doar
de staroveri, ci și de alte biserici
ortodoxe naționale până în zilele
noastre. Autoritățile române se
temeau și de o posibilă influență a
agenților sovietici asupra rușilor
lipoveni, care agenți, folosindu-se
de această problemă a schimbării
calendarului, puteau, în viziunea
oficialilor români, mai ales a
serviciilor speciale, să amplifice
tulburările și nemulțumirile din
rândul populației, atât al celei
lipovenești, cât și al celei „stiliste”,
mai ales la sate, și să creeze o stare
de spirit negativă la adresa
autorităților politice și religioase
din România5.
Lipovenii nu acceptau noul stil
și țineau la cel vechi nu din cauza
agenților sovietici, ci datorită
convingerilor lor religioase strict
conservatoare, însă suspiciunile
din partea autorităților la adresa lor
nu au dispărut, tocmai pentru că ei
erau etnici ruși, iar stereotipul
mental colectiv cu privire la ruși la
acea vreme era că aceștia erau
potențial periculoși din cauza
posibilității lor de a stabili legături
cu bolșevicii și cu puterea
sovietică. Evident, suspiciunile
erau nefondate, marea majoritate a
rușilor, cu atât mai mult lipovenii,
erau cetățeni loiali ai României și
respingeau ideologia comunistă.
Însă, pentru că în presa din
România și în opinia publică
lipovenii erau confundați deseori
cu „stiliștii”, autoritățile au decis
să mai aștepte cu recunoașterea
oficială a Bisericii de Rit Vechi, pe
motiv că stiliștii vor considera asta
ca fiind o recunoaștere a stilului
vechi din partea statului.
Staroverii rămâneau astfel în
afara legii, cumva, din perspectiva
statutului juridic al confesiunii lor
religioase, iar această situație nu
putea să lase indiferentă nici
ierarhia lor bisericească, nici pe
simplii credincioși ai Bisericii de
Rit Vechi. Cauzele acestei situații
trebuie căutate atât în interiorul
comunității credincioșilor
ortodocși de rit vechi din România,
unde nu puțini erau împotriva
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oficializării statutului Bisericii lor,
cum am arătat mai sus, cât și în
schimbările și evoluțiile de natură
politică pe care le-a traversat
România pe parcursul întregii
perioade interbelice, începând din
1918 și până în 1940, evoluții care
nu au permis autorităților să
examineze temeinic și să se
lămurească definitiv în ceea ce-i
privește pe staroveri, pentru a se
convinge de loialitatea acestora
față de țara în care trăiau de atâta
vreme.
A venit războiul, în România sau produs schimbări importante la
nivel politic, în 1940 au fost
pierdute Basarabia, Bucovina şi
Ţinutul Herţei, sudul Dobrogei şi
nordul Transilvaniei, iar din iunie
1941 România a intrat în război
alături de Germania.
În 1942 staroverii s-au mai
adresat o dată autorităţilor pentru
recunoaştere, însă aceasta a venit
abia după război, în 1946, când,
prin Decretul-lege nr.728/10
septembrie 1946, statul român
recunoştea Biserica de Rit Vechi
drept cult religios legal6. Drept
urmare, în Monitorul Oficial, în
data de 13 mai 1947, apărea
Statutul Cultului de Rit Vechi,
Biserica Staroverilor legalizânduşi în acest mod situaţia după mulţi
ani de aşteptare şi eforturi ce
păruseră la un moment dat
zadarnice. Astfel, se încheia lunga
odisee a recunoaşterii Bisericii
Staroverilor de către statul român.
La orizont însă nu se arătau deloc
vremuri bune. Dimpotrivă...
Note:
1

Arhivele Naționale Istorice Centrale,
Fond Direcția Generală a Poliției,
Dosarul nr. 16/1920-1949.
2
Arhivele Naționale Istorice Centrale,
Fond Direcția Generală a Poliției,
Dosarul nr. 16/1920-1949, f. 10.
3
Arhivele Naționale Istorice Centrale,
Fond Direcția Generală a Poliției,
Dosarul nr. 16/1920-1949, f. 10.
4
F. E. Melnikov, Kratkaja istorija
Drevlepravoslavnoj (Staroobrjadceskoj)
Cerkvi, Barnaul, 1999, p. 330.
5
George Enache, Aspecte privind
istoria cultului creștin de rit vechi
(lipovenii) în România în perioada
interbelică și la începutul regimului
comunist, în volumul Матеріали III
Міжнародної наукової конференції,
присвяченої 70-й річниці героїчної
оборони Одеси ( м. Одеса, 15-16 квітня
2011 р.), „ BMB ”, Оdesa, 2011, p. 325330.
6
Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 107
din 13 mai 1947, p. 3736-3742.
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ПИЩА РУССКИХ-ЛИПОВАН ( II)

(Продолжение. Начало в
№ 4/2021)

И

з зерновых культур
на полях русскиелиповане выращивали
пшеницу, кукурузу,
подсолнечник, овес, ячмень,
рожь. Часть продукции
подсолнечника перерабатывали
на масло. Зерно перемалывали на
деревенской каменной или
водяной мельнице и пекли из
полученной муки хлеб.
Хлеб и мучные изделия

Х

леб составлял не только
основу питания всех
слоев населения русскихлипован, но играл и большую
роль в календарных и семейных
обрядах вместе с другими
хлебными изделиями –
«козонак» (пасхальные куличи),
масленичные блины и др. К
хлебу относились особо
уважительно, бережливо.
Старались всегда доедать свой
кусочек хлеба, никогда не
укидывали. Кстати, даже
становиться на крошки
считалось грехом.
Хлеб пекли в зависимости от
состава семьи: в больших семьях
его пекли раз в два-три дня, в
малых - раз в неделю. Пекли его
в печки, вообще из пшеничного
дрожжевого или пресного теста.
Когда пшеничная мука не
находилась, хлеб пекли из
ячменя, хотя многие опытные
хозяйки говорят, что ячменная
мука не эластична, не
связывается как пшеничная, и,
кроме того, ячменный хлеб
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начинает скоро крошиться,
черстветь, закрепать. При голоде,
многие собирали на мельнице
макуху - то, что оставалось
после отжима на прессах
растительного масла - остатки
жареных семян подсолнечника.
Дрожжи были сухие,
натуральные, сделанные из
виноградного сусла и с
попушовой (кукурузной) мукой
или с высевкой. Их держали в
прохладном месте, обычно в
каморке, подвесивали на гвоздь в
холщовой сумочки, чтоб их
мышка или кошка не доставала:
«кошка понюхает – надо
укидывать, а то хлеб не будет
подходить», говорили старики.
На праздники выпекали из
пшеничной муки разнообразные
виды мучных изделий: лапшу
молочную; обварушки из
дрожжевого теста, которые
сперва варили в подсоленной
воде, а потом пекли в печки;
симитки, которые готовили из
дрожжевого теста, переплетали в

виде восьмёрки и жарили на
масле в сковороде или пекли в
печки; плячинду/плящинду с
кабаком (тыквой) и сыром
(творогом): пресное тесто
хорошо раскатывали качалкой
(т.е. скалкой), а потом эти же
самые лепёшки смазывали
растительным маслом, посыпали
тёртой тыквой с сахаром или
сыром и складывали в стопку
или в рулетик: пекли в сковороде
в печи или в духовке.
На праздники, на именины, на
дни поминовения усопших, в
первую субботу Великого поста,
когда верующие причащаются,
пекли пирожки с рисовой
кашей, с тыквой, фасолью,
нагутом (т.е. горохом): тесто
раскатывается очень тонко,
наполняется рисовой кашей,
горохом, фасолью, квашеной
капустой, быстро печётся в
сковороде на растительном
масле.
Очень просты в изготовлении
пышки, которые часто пекли из

дрожжевого теста при
отсутствии хлеба.
Зато, листавые лепёшки
пекли на растительном масле
или на свином сале, хотя, почти
все согласны, что на сале
выходят вкуснее и рассыпчатые.
Лепёшки готовили из пресного
теста (состоит из пшеничной
р
муки, растительного масла, соли
у
и воды), которое раскатывали в
тонкую пышку. После того, как
смазывали с одной стороны
л
салом или маслом,
«складывали», сворачивали её в
кучу и опять раскатывали.
м
Жарили в сковороде на
растительном масле или на сале.
ж
Выходили вкусные
«листушками-листушками»
лепёшки.
В пост, некоторые хозяйки
готовили сасульки – в обычное
тесто добавляли нардек из
у
арбузов или винограда;
выходили своеобразные
батончики коричного цвета -, а
также пирожное из коржиков.
р
В тесто для постных коржиков
ж
обязательно добавляли пищевую
ж
соду и пекли на сковороде.
Коржики потом клали один на
другой в разлатый сосуд,
постепенно поливая чаем и
посыпая сахаром или мёдом с
ж
помелеными орехами. Повторяли
пока не кончалась начинка.
г
В большинстве семей
русских-липован сохранились
рецепты популярных блюд
русской кухни из жидкой муки.
Некоторые пекли (блины,
ладычки), другие заваривали (к
р
примеру, вареники с сыром или
с виноградом, «галушки» - лист
теста, нарезанный небольшими
формами, которые потом варили,
я
«затерку» - растёртая пальцами
мука с добавлением кипячёной
воды, в виде мелких горошин,
которые сушили, немножко
поджаривая в сковороде, и
добавляли в похлёбку).
Мясо

р

М

ясо наши староверы ели
вообще нечасто, так как
еженедельно соблюдали два
постных дня - среду и пятницу, а
в течение года - четыре
длительных поста Рождественский,

F
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Великий, Петровский и
Успенский, когда скоромную
пищу не употребляли. Поэтому,
каждой семьи обычно хватало
одной-двух свиней в год, кроме,
конечно, домашних птиц. Свиньи
обеспечивали вообще
значительный запас мяса.
«Других животных - овец, коз,
коров – в настоящее время
больше не режут так часто, как
раньше резали, потому что их
уже и нима – говорит Фёдор
Калистрат, родом из Черкезской
Славы уезда Тульча. Раньше в
любой семье, даже самой
бедной, было по 2-3 овечки. В
каждой деревне был по крайней
мере один деревенский пастух,
который утром выводил
животных пастись, а вечером
приводил обратно. Были и
случаи, когда бешеных быков
приходилось убивать, чтобы
избежать других бед. Были
случаи, когда больные животные
убивали людей. В эпоху Николая
Чаушеску крупных рогатых скот
как-то резали под рукой.
Фактически крестьянам не
разрешалось приносить в
жертву собственных крупных
животных - телёнка, корову без разрешения, потому что они
также рисковали подвергнуться
санкциям. По мнению партии,
это были «стратегические»
животные: за них крестьяне
получали небольшую сумму, а
государство отправляло их на
экспорт».
Запас мяса обычно
засаливали, обязательно чистой,
«чёрной» солью, без каких-либо
добавок. Приготовление солений
русскими-липованами являлось
одним из важных способов
хранения продуктов.
Кур берегли для получения
яиц. Обычно резали одну курицу
в неделю - в субботу, чтобы
приготовить сытную еду на
воскресенье. Мясо готовили в
качестве первых и вторых блюд варили, жарили, запекали,
тушили в русской печи с
различными овощами и т.д.
Кроме разных супов с мясом,
щей со свиными рёбрышками
или со шкварками, готовили
тушеную капусту со свининой,
курицу в собственном соку,
салянку с шкварками и солёной
капустой, тушеное мясо

(свинина, баранина, говядина) с
луком и зеленью и т.д.
Яйца, молоко и
изделия из них

П

родукция
животноводства (яйца,
молоко и изделия из него) играла
также важную роль в питании
русских-липован. Молоко
употребляли в свежем, топлёном
и заквашенном виде. Сыр,
сметану, масло, творог, кислое
молоко – кисляк и др.
изготавливали в домашних
условиях.
Из яичек делали яичницу,
варили или пекли их в духовке.
Их также использовали в
различных приготовлениях. К
примеру, из молока, яиц,
сливочного масла и риса
готовили «кашник», из сыра
(творога), сметаны, яиц, пекли
«пампушки». От Ирины
Михайлов из Черкезской Славы
уезда Тульча узнаём, например,
что пампушки готовятся из
дрожжевого теста, которое
разделяется на несколько
кусочков, раскатывается скалкой
в виде лепёшечек, посыпается с
Храмовый обед в с . Черкезская
Слава уезда Тульча (6 мая 2013 г.)

сыром или тёртыми
яблоками/виноградом,
складывается в стопку,
разрезается на кусочки и
помещается в смазанную маслом
сковороду. Обливается яйцом,
сахаром, сметаной и печётся в
печи или в духовке.
Зато, кашник готовится из
риса или лапши, яиц, сахара,
соли. Рис или лапшу отварить,
немного остудить, добавить
взбитые яйца, соль, ложку
холодного сала, 2 ложки сахара.
Всё перемешать, переложить в
смазанную салом сковороду и
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сверху посыпать сахаром.
Выпекать в духовке 25-30 минут.
После охлаждения порезать на
небольшие квадраты, посыпать
сахарным песком и подавать
холодным
(https://www.regiocult.ro/Slava%2
0Cercheza.pdf - перевод из
румынского языка).
Помимо традиционных
напитков из зерновых культур
(квас), вина, старообрядцы пили
чай. Заварку для только что
вскипевшей воды (кипяток)
заваривали плодами шиповника,
боярышника, липой, листом
брусники, малины, и других
трав.
Общие храмовые обеды

К

роме некоторых важных
особенностей
традиционной кухни, в среде
русских-липован Румынии также
сохранилась традиция
проведения общих храмовых
обедов. Как следует из названия,
такие мирские обеды проводят
на храм сельского или
городского старообрядческого
прихода, обязательно после
богослужения, а прихожане
начинают готовиться за
несколько дней до престольного
праздника. «Стряповнёй»
занимаются самые опытные в
традиционной кухне хозяйки,
обязательно учитывая при этом
постные или скоромные дни, но
в организовании храмового
обеда принимает участие
большинство общины
верующих, каждый помогая
приходу чем может – продуктами
питания, деньгами и т.д. С этой
целью, в сельских местностях,
представители прихода ходят в
дом каждого прихожанина и
собирают всё необходимое для
проведения общего обеда, то
есть «вскладчину».
Хотя современные инновации
проникли во все сферы жизни
русских-липован Румынии, в том
числе в сферу хозяйственной
деятельности (многие хозяйки
пользуются электро-газовыми
плитами, кухонными роботами и
т.д.), старообрядцы стремятся
всё-таки придерживаться
традиции предков как в
«стряповни», так и в хранении
продуктов, особенно
овощей и фруктов.

+

28

ÇÎÐÈ

«СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ»
Александра ДУМИТРИКЭ

П

ри внимательном изучении
истории нашего этноса
выявляются некоторые
бесспорные особенности
самоидентификации русских-липован. А в
основе таких особенностей
старообрядческого характера в значительной
степени находят своё выражение
несомненная преданность своей вере, а
также уверенность в своей богословской
правоте. Именно личные религиозные
убеждения, сохранившиеся также на уровне
коллективного самосознания, вместе с
традиционным семейно-бытовым укладом,
способствовали русским-липованам
выдержать удары судьбы в течение более
трёх веков, не теряя жизненных ориентиров
и собственной самобытности в условиях
жизни на чужбине.
Об этом часто размышляет и пишет
матушка Анафролия женского
старообрядческого монастыря «Введение в
церковь Пресвятой Богородицы» из Русской
Славы уезда Тульча, которой мы искренне
благодарим за то, что она согласилась
поделиться своими мыслями с нами и
нашими читателями.
Матушка пишет для себя, как упражнение
в саморефлексии. Тогда она может
чувствовать тишину, что освобождает и
окрыляет душу. Тишина, покой своего
сердца, громкость своих мыслей – это
ключевые слова в сегоднящнем мире.
Насколько современный человек всё ещё
способен ценить эти «невещественные»
богатства?
«Теперь, - говорит матушка Анафролия -

почти у каждого человека есть будильник на
телефоне. С весёлой музыкой, которая
будит нас по утрам, можем ли мы ещё
прежде всего сказать «Слава Тебе, Господи,
за новый день»?». Шум и бесконечная
мирская суета, непрерывная погоня за
властью, за материальными благами и
излишней роскошью идут рука об руку.
Современный человек разучился слушать,
разучился чувствовать свою душу и свои
мысли.
А вот есть ещё на свете люди, для
которых умение радоваться и
довольствоваться малым является
настоящим благословением. Матушка
признаётся, что её страх и самое большое
беспокойствие - не впасть в банальность, не
писать слишком «просто», поэтому она
долгое время не с кем об этом не говорила. В
ответ, я почувствовала необходимость с
предельной искренностью ей сказать, что
писать «просто» - это очень сложное дело и
не каждому оно и удаётся. Она пишет
интуитивно, черпая вдохновение в вещах,
которые многим могут казаться
незначительными – подсолнух слегка
покачиваясь на ветру, щебетание птиц на
рассвете, звон колокола... А всё это
напоминает ей лишь об одном: присутствие
могущественной силы Господней в мире.
Ниже, представляем вниманию наших
читателей некоторые стихи матушки
Анафролии, связанные (да и как же быть
иначе?) с вероисповеданием и
старообрядческой историей русских-липован
(сохраняется говор).
Старообрядческая история
1. Солнце светит надо мною,
Я жажду написать своею рукою
И вижу как бы в продолжительном сне
Историю нашего бытие.
2. Как бы туча тёмных сил,
Прилетела с искушением своим.
Церковь Божию он тем устрашил,
Что пастыри Ея явилися противниками
Божиими.
3. Начиная духовную войну,
Буря, гром и молния страшить.
Новообрядцы, нарушая всякую тишину,
Зверьски поступая, староверам отмстить.
4. О, страдальцы Христовы! Как им горько
было!
Они говорили пришествие Антихристово
пришло.
Укрепляли друг друга и шли, куда могли,
Во узах и огнь себя погребли.
5. Но Слава Господня как бы скрылась на час,
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Как бы спит или дремлет у год може раз.
На пользу это строит к очишению грехов,
Прославить избранных и посрамить врагов.
6. Они знают добре, что Господь им воздасть,
Не смотрят на силу земную и власть.
Но знают от Писания и предков своих,
Что дароже всего им Правду хранить.
7. Один из людей был смелый борец,
Священник Аввакум с женой и четвера детей.
Укреплял свою паству, и словом, и делом
творец,
Десятками годы шли они по леду вслед коней.
8. А от царских палат цепя повлеклись
К саням у сестёр умиленные слёзы полились.
«Поможи мне, Боже!» - свой крест вверх
подняла
Бывшая княгиня – инокиня, раба Твоя.
9. Морозовныя племя Феодосия и Евдокия,
За их знала Москва и вся Россия.
Наконец их назвали непокорных и несмиреных,
А знать они превзошли и святых древних.
10. Слава бо Господня на всех почивает
И вижу на небе звёзды сияют.
Но лучше звезды руки их облистались
крестом,
А лик их увенчан Женихом Христом.
11. Другие господа тоже любящия Господа
Не дерзают на муку, отходят от города.
Поселяются в веси, в леса и в разныя страны,
Странствуют повсюду, держатся старины.
12. С тех пор более трёх веков протекли,
Церкви, деревни и города процвели.
В Румынии, тут наши нашли покой,
Украшенные Божией радугой.
13. Шестьдесят верст от реки Дуная,
Божия Матерь избрала Себе там
Святыя обители и красоту месяца мая,
Леса отрочам, а степя жёнам.
14. Тут и село Слава Русэ названное,
Для того, чтобы славить Бога всегда.
А уже и румынцами именованные,
Но слава русская - моя звезда.
15. Но выше всех и всех славнее
Есть слава христианская.
Не имея всуе – что всех дурнее,
Но цвесть как финик от воды Иорданския.
16. А солнце ещё будет светить на нас,
Роса небесная омоит наших глаз,
Или хотя смерть даст нам свое питие,
История будет продолжать свое бытие.
(В Славу Божию,
инокиня Анафролия)

F
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« КРАСКИ НАШЕЙ ВЕРЫ»

Д

В детстве мы узнаём, что в какей-то
стране,
В одной милой семье, торжествует мир
и благочестие.
2. Дух вражды узнает, начиная служить
своему отцу – сатане,
Раздражая мать – с детьми колебать,
зная, что муж ея в дальней стране.
3. День ото дня угрозы встают, решают
судьбу их добить.
Но Отец узнает – Свою Матерь Он шлёт
и наилучших друзей
Заступить их скорей,
Укрепить на борьбу и врагов посрамить.
4. Один сын разсудил избежать от врагов,
Где Господь им укажет Свою милость и
покров.
Целуя мать и братью свою, надеяся на
любовь Отеческую.
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Телеукэ Марк - «Архиерей»

5. Взял, что мог в две сильныя руки,
Он проходил леса и бурныя реки,
Храня любовь Отеческую в сердце своём,
Бежа в мир, Его благословением.
6. Имел свободу, но странствовал еси,
Мечтал он мать себе преобрести.
Пригревала его Отеческая любовь,
Где на Кресте пролилась святая кровь.

истанционный конкурс детских рисунков
«Краски нашей веры», который
проходил с 8 по 25 марта 2021 года, был
организован Просветительском отделом
Московской Митрополии Русской Православной
Старообрядческой Церкви.
В конкурсе приняли участие дети из России,
Беларуси, Украины, Республике Молдова, а из
Румынии – Журиловские дети, подготовленные
матушкой Татиана Вэсий.
«Нам и нашим детям очень понравилась идея
конкурса детских рисунков «Краски нашей веры»,
позволяющий нам собраться вместе, обсудить
вопросы нашей Веры, практиковаться в общении
на русском языке и применить творческий
талант» — написала матушка Татиана из
православного старообрядческого храма Покрова
Пресвятыя Богородицы села Журиловка уезда
Тульча. Матушка работает и референтом по
вопросам культуры в Культурно-образовательном
центре местной общины русских-липован и
недавно была членом жюри Национального
школного конкурса по православной
старообрядческой религии, организованного
Общиной русских-липован города Тульча и
Общиной русских-липован Румынии.
Все работы детских рисунков «Краски нашей
веры» были экспонированы на выставке на
Рогожском в Москве в мае с.г. Портреты архиереев
и Спасителя детей из Журиловке были оценены
членами Конкурсной комиссии. Итак, Первое
место в категории 10-11 лет заняла Феодот
Мария (11 лет), работа: «Архиерей», а Второе
место - Телеукэ Марк (10 лет),
работа: «Архиерей», и Ксенофонт Евлалия (10
лет), работа: «Спаситель».

7. Но везде суть всяческие искушения.
Тогда вспоминал о матери своей,
Как и она терпела в страданиях
И оставалася на родине своей.
8. Годы ишли и семя людей разрасталось
И племя от племени история передавалась.
Цветы благочестия и плоды произвели,
От святаго проповедания и реки
потекли.
9. И слышный тонкий звук, что Россия
возсияла,
И радостная мать детей своих объяла.
Господь всё зло на пользу нашу строить,
Чтоб Веру, Надежду и Любовь нашу
утроить.
10. Пусть и слова мои летят вам на
встречу,
Как иногда встревали люди Предотечу.
О Исусе Христе бывала речь
пребогатая,
Которую приняла Церковь крилатая.
Слава Богу за помощь Его!
Инокиня Анафролия

+

Ксенофонт Евлалия - «Спаситель»

FELICITĂRI!
Referentul cultural Tatiana Văsii de la Centrul de
Educație și Cultură al Comunității rușilor lipoveni din
Jurilovca, județul Tulcea, a participat împreună cu
elevii înscriși la Cercul de limba rusă maternă la
Concursul internațional de desen/pictură pe teme
religioase „Culorile credinței noastre”, organizat de
Mitropolia Bisericii Pravoslavnice Starovere din
Moscova.
Dintre cele peste 100 de lucrări ale copiilor din
Rusia, Belarus, Ucraina, Republica Moldova și
România, cu vârste între 3 și 14 ani, s-au remarcat și
desenele elevilor din Jurilovca, de la categoria 10-11
Феодот Мария - ani: Maria Feodot fiind răsplătită cu premiul I, iar
«Архиерей»
Mark Teleucă și Evlalia Xenofont - premiul II.
REDACțIA
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Nadea CASIAN

C

omunitatea rușilor
lipoveni din Tulcea, prin
amabilitatea și
implicarea președintelui - prof.
Natalia Neumann, a găzduit, pe 8
mai 2021, prima expoziție
personală a artistei Liuba Maxim
din Sarichioi. Evenimentul s-a
desfășurat în prezența cadrelor
didactice de limba și literatura
maternă și a membrilor
Comunității locale.
La invitația mea, ne-a onorat cu
prezența artistul vizual ElidaVeronica Butuc de la Uniunea
Artiștilor Plastici din România filiala Tulcea, care ne-a prezentat
viziunea sa asupra a ceea ce
transmit picturile din expoziție:
,,Lucrările plastice semnate de
Maxim Liuba se constituie într-o
pastișă deliberat revelatoare a
eului feminin care „abundă” de
sensibilitate, în scopul
recontextualizării datelor
peisajului interior. Expoziția
însumează aproximativ 35 de
lucrări și caută să surprindă
privitorul prin abordarea celor
două ramuri majore ale artelor
plastice: grafica și pictura, care
reușesc în acest caz să sublinieze
prin veleitățile autoarei, cele trei
teme principale: portretul,
peisajele și naturile statice cu flori.
Natura statică cu flori este, la
Maxim Liuba, pretextul potrivit
prin care ne dezvăluie ideea
sensibilității și a misterului
feminin, de revelare a unui peisaj
intern care, deși se expune plenar,
se ocultează în aceeași măsură.
Dacă ne gândim „Ce înseamnă o
natură moartă cu flori?”, am putea
în primul rând să concluzionăm din
punct de vedere simbolist –
„liniștea unui orășean sau a unui
burghez, așa cum spune un critic
marxist, mai înseamnă și
intimitatea peisajului interior, dar
florile din vază trimit la
individualismul european, adică la
o concepție filosofică în care omul
poate, prin propriile puteri, cu
propria minte, să stăpânească
lumea”.
Plecând de la această idee,
Florile din vază creionate de
Maxim Liuba transmit emoție și
trimit privitorului o stare
meditativă în care solitudinea este
îmbrățișată de tușe sensibile și
griuri colorate, delicat armonizate.
Cele mai reușite dintre picturile
autoarei sunt portretele, pe care le

LA EXPOZIțIA PERSONALĂ A
ARTISTULUI PLASTIC LIUBA MAXIM

compune printr-un modelaj
cromatic foarte bine corelat cu
intenția artistei de a apropia fața
spre spectator în prim-plan,
reușind astfel să redea
caracteristicile și emoțiile celui
portretizat.
Procedeele plastice cât și cele
tehnice, cu precădere motivele
decorative aplicate pe veșmintele
personajelor, utilizate de Maxim
Liuba creează lucrări care
subliniază apartența autoarei la
Comunitatea Rușilor Lipoveni și,
astfel, corespund involuntar ca
intenție cu sistemele stilistice ale
marilor maeștri: Constantin
Brâncuși, recunoscut pentru cea
mai desăvârșită exprimare a
specificul național „Cea mai înaltă
ridicare a spațiului mioritic” și
Nicolae Grigorescu – „Primul
mare pictor al spațiului
românesc”. Astfel, încărcarea
emoțională provenită din
îmbinarea tradiției și a religiei
capată valențe artistice și domină
toate lucrările semnate de Maxim
Liuba, inclusiv peisajele precum:
Bărci pe Lacul Razim, unde
zăpada este pictată în albastrul

tradițional lipovenesc, iar motivele
decorative pe care le regăsim în
portretele executate cu o
minuțiozitate exagerată pentru
detalii poartă, de asemenea,
însemnele identitare ale etniei
rușilor lipoveni”.
Despre lucrările din prima
expoziție personală a Liubei
Maxim a vorbit și dl Berty
Neumann, iubitor de frumos, care
a evidențiat despre cele 35 de
tablouri expuse la Centrul de
Educație și Cultură al CRL-Tulcea:
„Domnișoara pictoriță Liuba
Maxim ne-a adus acum, la început
de mai, un dar, o mulțime de flori,
care ne privesc din pânze și ne
îndeamnă șă le admirăm și să le
mirosim...
Artista din Sarichioi a abordat
cu succes câteva teme în lucrările
sale: Tematica lacustră, care este
bine reprezentată, se simte
zbuciumul necontenit al valurilor
lacului. Din această încleștare cu
natura apare el, pescarul din
Sarichioi. Și pentru că pictorița
este de pe malul lacului Razim, ne
dăm seama de sentimentul local,
transpus tare bine pe pânze.
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Tablourile cu tema religioasă
transmit, în mod direct, mesajul de
iubire pentru Isus Hristos. Iar
pânzele care transmit spiritul
strămoșilor m-au oprit să le admir
îndelung... Da, ești pe un drum
bun, domnișoara pictoriță.
Succes!”.
Pe 27 mai a.c., am fost să
vizităm Expoziția de pictură a
artistei Liuba Maxim împreună cu
elevii Liceului Teoretic „Ion
Creangă” din Tulcea, iar eleva
Elizabeta Feodor, originară tot din
Sarichioi, a mărturisit că „astăzi a
fost despre artă, despre
sentimentele pe care ți le oferă
aceasta, despre frumusețe. Am avut
oportunitatea de a admira
minunatele lucrări realizate de
mâinile talentate ale artistei
Liuba Maxim. La invitația dnei
inspector Nadea Casian, am
pătruns în lumea artei și ne-am
plimbat printre adevărate opere.
Am încercat să aleg unul dintre
toate acele tablouri rafinate și am
ajuns la concluzia că toate sunt la
fel de inedite, zugrăvind diferite
teme. Nu doar că am fost fascinată
de toate detaliile surprinse în
picturi, ci și de faptul că ți se
oferea șansa să pătrunzi și să te
adâncești în povestea lin așezată.
Tema satului tradițional, cât și
tema naturii m-au copleșit și m-au
dus cu gândul la copilărie. Poate
din cauza faptului că și eu am
copilărit la țară, pe străzile satului
Sarichioi, unde natura oferă
puritate și delicatețe. Comună
unde, spre mândria mea, a
copilărit și autoarea tablourilor.
Îmi place să îmi bucur ochii cu
astfel de lucrări artistice, dar și
mai mult îmi place că artiștii ne
ajută să înțelegem ce înseamnă
arta cu adevărat”.
În ceea ce mă privește, sunt
mulțumită de cum ne-am implicat
cu toții și am organizat această
expoziție și-i mulțumesc și
redactorului-șef al ziarului
,,Zorile”, Svetlana Moldovan,
pentru mâna întinsă în lansarea
artistului plastic din Sarichioi,
Liuba Maxim!
Felicitări și gânduri frumoase
pentru artist și mult succes în
continuare!
Să ne vedem și la viitoarea
expoziție. Știu că acesta a fost doar
începutul și mă bucur că am făcut
parte din echipa care a organizat
prima expoziție personală a
artistului plastic Liuba
Maxim.

+
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CONCURS ȘCOLAR ONLINE, INIțIAT LA TULCEA
● Mențiunea III - Ceauș Leonardo Pavel,
în rândurile tinerei generații a interesului

Nadea CASIAN

C

omunitatea rușilor lipoveni din
Tulcea a fost inițiatorul Concursului
online Național de Religie
Ortodoxă de Rit Vechi, ținând seama de
contextul actual determinat de noul
coronavirus, care a impus schimbări
semnificative și deloc anticipate la nivelul
sistemului de învățământ din România. S-au
implicat în organizare atât Comunitatea
Centrală, care a oferit elevilor diplome și
premii, cât și Inspectoratul Școlar Județean
Tulcea, cu logistica și regulamentul
concursului.
Am considerat că este necesară desfășurarea
acestui concurs online la nivel național pentru
că religia ortodoxă a fost fundamentul
spiritualității și culturii rușilor lipoveni, temelia
pe care s-a făurit națiunea staroveră, iar
Biserica - leagănul culturii noastre, liantul ce a
ținut unită etnia noastră cu sărbătorile
religioase, fundament sfânt pe care s-au clădit
și păstrat tradițiile strămoșești, obiceiurile
noastre.
În condițiile aplicării măsurilor de securitate
igienico-sanitare COVlD-19, s-a impus
utilizarea soluțiilor tehnice digitale pentru o
organizare eficientă a concursului. Astfel, pe 27
februarie 2021, la Tulcea s-a desfășurat întâi
faza județeană, pentru că în județul nostru sunt
cei mai mulți elevi care studiază în școli religia
ortodoxă de rit vechi în limba rusă.
Au participat atunci elevi de la unitățile de
învățământ din Carcaliu, Măcin, Tulcea,
Jurilovca, Sarichioi, Slava Cercheză și Rusă,
Crișan/Mila 23, Sulina. Elevii s-au calificat
pentru etapa națională, care a avut loc chiar în
Săptămâna Luminată, pe 8 mai 2021, la Centrul
de Educație și Cultură al Comunității rușilor
lipoveni din Tulcea. De fapt, s-au reunit acolo
membrii comisiei de jurizare, iar elevii au
participat online. Aceștia au reprezentat
județele: Constanța, Brăila, Botoșani, Galați,
Iași, Tulcea, Suceava și câțiva au fost din
București.
Concursul a contribuit esențial la cultivarea

Centrul de Educație și Cultură al CRL-Tulcea

cunoașterii izvoarelor credinței strămoșești și a
rolului Bisericii Starovere pentru etnia noastră.
Elevii au fost evaluați la faza națională de
profesori de religie ortodoxă de rit vechi:
Abaianitz Raisa din Constanța, Marcov
Alexandra din Slava Cercheză, Trifanov
Maria din Sarichioi, Văsii Florică și Văsii
Tatiana din Jurilovca și Nazarov Valentina
din Suceava. Președintele Comisiei a fost prof.
Natalia Neumann, secretar - prof. Casian
Nadea, iar de partea informatică a răspuns prof.
Bucioc Liuba din Tulcea, concursul
desfășurându-se în condiții tehnice digitale bune.
Îi felicit pe toți participanții la concurs (71
de elevi din toată țara), evidențiindu-i pe
laureați, care merită toată aprecierea noastră.
CLASAMENTUL PE CLASE, LA
CONCURSUL DE RELIGIE ORTODOXĂ
DE RIT VECHI, FAZA NAțIONALĂ,
TULCEA, 8 MAI 2021
Cls. a V-a:
● Premiul I - Condratov Anna, Școala
Gimnazială „Elena Rareș”, Botoșani;
● Premiul I - Emilean David, Școala
Gimnazială nr. 12 din Tulcea;
● Premiul II - Ehimov Alexandru, Școala
Gimnazială „Alex.Ciucurencu” din Tulcea;
● Premiul III - Haralambe Mihai, Școala
Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea;
● Mențiunea I - Oprea Eli, Liceul de Arte
„G. Georgescu” din Tulcea;
● Mențiunea II - Adochiței Damian, Școala
Gimnazială nr. 194 din București;
● Mențiunea III - Feodot Maria, Școala
Gimnazială Jurilovca, jud. Tulcea.
Cls. a VI-a:
● Premiul I - Iuliu Natalia, Școala
Gimnazială Slava Cercheză, jud. Tulcea;
● Premiul II - Vasile Iuliana Antonia,
Școala Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea;
● Premiul III - Ciotic Taisia, Școala
Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea;
● Premiul III - Vasile George, Școala
Gimnazială Jurilovca, jud. Tulcea.
Cls. a VII-a:
● Premiul I - Pavlov Sofia, Școala
Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea;
● Premiul II - Dănilă Flavian, Școala
Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța;
● Premiul III - Căprian Ana Maria, Școala
Gimnazială Brătești, com. Stolniceni-Prăjescu,
jud. Iași;
● Premiul III - Tit Ana Eleonora, Școala
Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea;
● Mențiunea I - Avdei Nina, Liceul
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
● Mențiunea II - Ciorbac Iulian, Școala
Gimnazială nr. 12 din Tulcea;

Școala Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea.
Cls. a VIII-a:
● Premiul I - Andrian Raisa, Colegiu
Tehnologic „Mihai Băcescu”, Fălticeni, jud.
Suceava;
● Premiul I - Haralambie Livia, Școala
Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea;
● Premiul II - Martin Antonia, Școala
Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea;
● Premiul III - Abramov Yna, Școala
Gimnazială Sarichioi, jud. Tulcea.
Cls. a IX-a:
● Premiul I - Cuprian Ștefan, Liceul
Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea;
● Premiul II - Listrat Alexandra, Liceul
Teoretic „Ion Creangă” din Tulcea;
● Premiul III - Timofte Iuliana, Liceul
Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași;
● Mențiunea I - Toică Alexandra, Colegiul
Național „Gh. Murgoci” din Brăila;
● Mențiunea II - Chirilă David, Liceul
Teoretic „Ion Creangă” din Tulcea.
Cls. a X-a:
● Premiul I - Gherasim Felix, Liceul
Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea;
● Premiul I - Ulian Livia, Liceul Teoretic
„Grigore Moisil” din Tulcea;
● Premiul II - Fedot Ionuț, Liceul Teoretic
„Ion Creangă” din Tulcea;
● Premiul II - Radu Ioniță Adrian, Liceul
Teoretic „Haricleea Darclé” din Brăila;
● Premiul III - Pimon Melissa, Liceul
Teoretic „Ion Creangă” din Tulcea;
● Mențiunea I - Ivanov Ana, Colegiul
Național „Gh. Murgoci” din Brăila;
● Mențiunea II - Siderov Elian Ștefan,
Colegiul Național „Gh. Murgoci” din Brăila.
Cls. a XI-a:
● Premiul I - Ivanov Claudia, Colegiul
Național „Emil Racoviță” din Iași;
● Premiul II - Chirilă Vitali, Liceul Teoretic
„Ion Creangă” din Tulcea;
● Premiul II - Larionov Nikola, Colegiul
Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava;
● Premiul III - Gurei Mihnea, Colegiul
Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța;
● Premiul III - Sîrghie Marina, Colegiul
Național „Mihail Sadoveanu”, com. StolniceniPrăjescu, jud. Iași.
Cls. a XII-a:
● Premiul I - Antonov Ecaterina, Liceul
Teoretic „Ion Creangă” din Tulcea;
● Premiul II - Petrehov Antonio, Liceul
Teoretic „Gh. M. Murgoci”, Măcin, jud. Tulcea;
● Premiul III - Mardirosian Lucian,
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Tulcea.
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C вадебный обряд у русских - липован

С

вадьбы проходят у
липован празднично,
торжественно,
живописно, в русле
традиционных рамок старинного
обряда. Начинаются они, как
правило, с засватания, когда
сват и сваха, взяв с собой калач
и графин с вином или водкой,
идут по просьбе жениха и его
родителей в дом невесты.
Обычно разговор между сватами
и родителями девушки ведётся
иносказательно, как в старинном
русском свадебном обряде. Если
достигается согласие, посылают
за женихом и его родителями
для уточнения условий брака,
когда уже в знак полной
договорённости дают норок1 и
режут руку. Тогда же
уточняется и день заручавания.
Сватовство сопровождается
исполнением некоторых песен,
приуроченных к этому моменту:
Не палаты грянули, Таперь наша
хата гостями богата, Гуляй,
гуляй, дявица и многих других.
Последняя упомянутая песня,
как бы заглядывая в будущее,
продолжается словами: Спокыль
волюшка дана, / Непокрытыя
голоўа. / Спокроют голоўшку, —
/ Сымют с деўки волюшку, / Ўсю
дявичью красоту.
В некоторых липованских
сёлах после засватания
устраивается магарыч или вадра
фетей и вадра флэкэулуй2, но
эти «вставки» в обряд не
обязательны.
Заручивание протекает, как
правило, за неделю до свадьбы в
доме невесты, куда приходит
жених вместе со своими
родителями, сватами,
родственниками. Невеста с
женихом садятся в переднем
углу комнаты, «под иконами».
Когда сваха заставляет молодых
целоваться, из сеней слышится
песня подруг невесты Как не
стыдно, девица, чужоўа
дятища цалывать? Потом сваха
растилает на подносе платок,
полученный женихом от
невесты на засватании и,
приближаясь к жениху, говорит:
Две ноги подходят, две руки
подносят. Свет (имя жениха) —
молодец, пожалуйте наш дар
принять и своим даровать!

В с . Сарикёй уезда Тульча
фото: Олга Тит

Жених бросает на поднос
несколько монет, сваха не
довольствуется этим; он
добавляет: У нас на двух колёсах
не ездят, а на четырёх с
дышлом (т. е. 10 000) - говорит
сваха. Разговор продолжается в
таком же роде пока сваха не
сочтёт, что жених уплатил
платок. Деньги берёт невеста,
жениха перевязывают платком.
Потом молодые целуются чираз
стол.
Особенно загружена делами
суббота накануне свадьбы, когда
устраивается дявишник. Утром
жених отправляется в
разукрашенной повозке за
зестрей3. Раньше
обязательными предметами
зестри были подрушники —
подушечки, сшитые из
маленьких полотняных лоскутов
различного цвета. Они
подкладывались под колени во
время религиозной службы.
В этот же день созываются на
свадьбу гости.
Дявишник начинается после
обеда и продолжается до
полуночи. В некоторых
липованских местностях на
девишнике участвуют только
девушки, в других и замужние
женщины, в третьих девушки,
жених и его товарищи.
Особенно полно и сильно
передаются треволнения
невесты в этот последний вечер,
который она проводит у себя
дома, в песне Как воскокнула да
кукушечка за сялом: Навяла она
подружик полный двор, / А сама
села во передний кут выше ўсех,

/ Наклонила она голыву ниже
ўсех. / Опустила она рученьки до
зямли. / Уронила она золотой
перстень с пальца; / Удирала
она ў чиста поля журавлём, /
Засеяла ўсю чисту полю
жемчугом4.
Центральным моментом
свадебного обряда является день
свадьбы. Рано утром в
воскресенье девушки,
оставшиеся у невесты ночевать,
будят её песней Не трубушки
трубили рано на заре. Затем
идут будить жениха.
Возвратившись, они начинают
снаряжать невесту к венцу.
Мать, расчесав волосы дочери,
заплетает их в одну косу при
помощи длинной ленты. Вскоре
появляется сваха жениха; она
расплетает косу невесты и потом
занова заплетает в две косички.
В этот момент дружки девушки
поют песню, которая
заканчивается словами,
обращёнными к жениху,
пославшего «люту-сваху»:
Нежалостливыю,
немилостливыю. / Начала она
косичку рвать, / На две
заплятать. Потом, в храме та
же сваха кладёт на голову
невесты кичку.
Живописно проходят
следующие сцены: попытка
сватов жениха войти в дом
родителей невесты, который
хорошо затворяется (теперь
поют песню Подвалило войско
великое), и, наконец, «продажа»
невесты братом или же другим
её молодым родственником
мужского пола. В момент, когда

«продавец» соглашается на цену
и в знак согласия «чокается» со
сватом и выпивает вино, подруги
невесты поют песню: Татаринбрат продал сястру за стакан
вина. Потом молодая пара делает
поклон родителям, просит
благословения и, получив его,
отправляется к свершению
религиозного обряда. По
возвращении все идут сначала в
дом родителей жениха, где их
встречают хлебом и солью, а
через некоторое время отправляются в дом невесты. Тут
веселье будет продолжаться до
поздней ночи. Теперь исполняется весь свадебный песенный
репертуар, все песни,
приуроченные ко дню свадьбы.
Однако на этом свадьба не
оканчивается. Отдельные её
моменты простираются обычно
на понедельник и даже на
вторник.
Если невеста сирота, она,
сопровождаемая своими
подругами, отправляется в утро
свадьбы на могилу родителей.
Подруги остаются у ворот
кладбища, исполняя песню А ў
нашем сыром бору ўного ветя
— поветя, а девушка, стоя у
могилы, просит родительского
благословения.
Вообще свадебный обряд
сохранился у липован довольно
хорошо. Объясняется это не
столько приверженностью к
старине, сколько желанием
отметить торжественно,
красочно, всем коллективом
такой важный момент в жизни
человека и общественности, как
появление новой семьи.
Фрагмент из тома
Михаила Маринеску
«Русские-липоване:
антология фольклора»,
Издательство „C.R.L.R.”,
Бухарест, осень 2021 г.,
стр. 17-19.
Note:
1
норок - из рум. noroc (счастье).
Слово произносится, когда чокаются
стаканами и означает за здоровье, будь
здоров.
2
вадра фетей – из рум. vadra fetei и
означает ведро (вина) от имени
девушки; вадра флэкэулуй - из рум.
vadra flăcăului и означает ведро (вина)
от имени парня.
3
зестря — из рум. zestre — приданое.
4
Известно, что жемчуг — символ
слёз ещё исстари (см. например Слово о
полку Игореве, произведение конца XII
века).
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CUNUNIA RELIGIOASĂ
LA RUȘII LIPOVENI

N

unta sau („svadiba”) este un moment important din viața
fiecărui om. Este evenimentul care face parte din cele trei
etape ale vieții umane: botezul (imediat după naștere),
nunta (unirea unui bărbat și a unei femei spre întemeierea familiei
tradiționale) și moartea (părăsirea trupească a acestei lumi).
„Svadiba” este un prilej de sărbătoare, bucurie, dar și de emoții.
La rușii lipoveni, acest moment important nu poate avea loc sâmbătă
sau într-o zi de post, ci doar într-o zi de duminică, începând dis-dedimineață. La rușii lipoveni, ortodocși de rit vechi, cununia
religioasă (venceanie) se desfășoară imediat după slujba de liturghie
și consider că e un moment unic din viața fiecăruia.
Dis-de-dimineață, la casa miresei, aceasta se îmbracă cu o rochie
albă lungă (și cu mâneci lungi) sau cu un costumaș tot de culoare
albă (după preferințele fiecăreia), își pune poisul (brâul), ce nu
lipsește din costumație, dar nici lestovka (mătăniile). Mama miresei
îi împletește o coadă pe care o leagă cu o panglică albă („lenta”), iar
pe cap îi pune un batic. Mirele se îmbracă cu o cămașă albă
(rubașka), lăsată peste pantaloni și legată cu un brâu (pois), și el în
mână ține lestovka.

În Slava Cercheză, jud. Tulcea.

În drum spre biserică, tatăl miresei duce icoana, pe care o
dăruiește mirilor după căsătorie, iar mama duce o pâine împletită,
tradițională. Nașii sunt și ei alături de miri în acest moment
important, la fel ca tot alaiul care pornește dis-de-dimineață spre
biserică, iar cavalerul și domnișoara de onoare duc lumânările
frumos ornamentate cu flori, pe care le vor ține tinerii la slujba de
căsătorie („venceanie”), oficializată după terminarea liturghiei. În
cadrul ceremoniei de cununie, nașa îi despletește codița împletită a
miresei și îi împletește („pe dos”) două codițe pe care le prinde întrun coc sus, acoperit cu o tichie, denumită „kicika” la rușii lipoveni,
simbolul femeii măritate, iar peste aceasta se pune „kaseak”, un fel
de maramă, după care se pune baticul.
După terminarea slujbei de cununie, toată lumea pleacă la casa
mirelui, ceea ce înseamnă despărțirea de vechea stare și trecerea spre
o nouă stare existențială a tinerei cununate. Mireasa se va obișnui
treptat, integrându-se în noua familie. Aici se întinde o masă mare, la
care participă preotul, oamenii bisericii, rudele, prietenii, musafirii.
Cununia religioasă la rușii lipoveni este plină atât de tradiții, dar și
de o mare însemnătate spirituală.
Laura SEVASTIAN,
studentă în anul I la Facultatea de Litere,
Universitatea din București,
Departamentul Comunicare și Relații Publice

COLț MUZEISTIC LA CRLR!

Î

ncepem aventura noastră
culturală, care se va finaliza
(suntem convinși de acest
lucru!) cu o amplă colecție alcătuită
din donații, dar și multă muncă de
documentare. Vom consemna, vom
cataloga, vom inventaria, vom scrie
împreună istorie! Demarăm un amplu
și măreț proiect privind promovarea
și conservarea elementelor identitare
ale rușilor lipoveni, ortodocși de rit
vechi din România.
Preocupările noastre privind
constituirea unui Muzeu Național
încep, deocamdată, prin amenajarea,
la sediul central din București al
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), a unui Colț
Muzeistic, care să reunească obiecte
din lemn, ceramică, fier, piele, pânză
etc, cărți vechi și documente cu o
însemnătate deosebită, fotografii de
epocă, obiecte de cult, medalii și
distincții care au aparținut etnicilor,
lucruri legate, fiecare în parte, de
viața și spiritualitatea staroverilor din
România.
Colectarea obiectelor vechi
tradiționale, a fotografiilor de familie,
vestimentație, a cărților rare ș.a.
începe acum și va dura, probabil, ani.
La început, va exista doar un colț
muzeistic, amenajat într-o sală de la
sediul CRLR, iar obiectele vor fi
expuse pe rafturi, suporturi, pe pereți
sau în mobilier special (unele piese
cu uși din sticlă). Materialul expus îl
vom grupa tematic: obiecte de uz
casnic, mobilier, materiale textile
(inclusiv vestimentație tradițională),
instrumente, unelte ale
meșteșugarilor, precum și cele
agricole, obiecte de cult, documente,
cărți vechi etc.
Apelăm la toate comunitățile

locale, la președinții asociațiilor
etnice să identifice persoanele care
pot să doneze obiecte pentru Muzeul
Național, în care vom organiza și
diferite expoziții tematice, pentru a
face cât mai vizibilă prezența de
peste 300 de ani a rușilor lipoveni pe
teritoriul României (prima atestare
documentară – anul 1724, loc.
Lipoveni din jud. Suceava).
Începem inventarierea obiectelor
și vă anunțăm că prima donație a fost
făcută de către scriitoarea Passionaria
Stoicescu din București, care a donat
Muzeului mașina de scris a primului
președinte al Comunității Rușilor
Lipoveni din România, prof. univ. dr.
Andrei Ivanov (1937-2005), la care
domnia sa a și scris multe dintre
articolele pe care le-a publicat în
„Zorile” de-a lungul vremii. De
asemenea, avem deja câteva tablouri
și icoane, un samovar, iar campionul
nostru olimpic la canoe Mitică Pricop
(aur și bronz la Sidney în anul 2000)
a donat pentru Colțul Muzeistic o
pagaie cu autograf. Colecția de
Brevete, unele chiar cu medalii, ale
unor veterani de război ruși lipoveni,
și un jurnal de război din prima
conflagrație mondială, păstrate de ani
buni în redacția „Zorile” și despre
care am relatat în paginile publicației,
vor fi și ele expuse în muzeu.
Vă invităm să faceți parte din
acest proiect cultural, să realizăm
împreună un Muzeu Național pentru
generațiile viitoare! Dacă doriți să ne
sprijiniți în demersul nostru și vreți să
donați, vă rugăm să ne sunați (021
312 09 94) sau să ne scrieți (adresa
electronică: office@crlr.ro). Numele
dvs. vor fi menționate în registrul de
inventariere, precum și lângă
exponate.
S.M.
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PE SCURT
La Climăuți

D

Ansamblul „Zelionaia vișnea”

Ansamblul
„Reabinușka”

e la Feodora Frolov din Climăuți,
jud. Suceava, am aflat că, pe 23
mai 2021, membrii ansamblului folcloric
„Зелёная вишня” din localitate au
participat la un eveniment dedicat
multiculturalismului în Bucovina, care a
fost găzduit la Centrul de Educație și
Cultură al CRL-Climăuți.
Organizat în cadrul proiectului BEST,
evenimentul cultural-artistic a reunit rușii
lipoveni din Climăuți cu reprezentanții
Fundației „Ana” din Suceava. Membrii
Comunității locale a rușilor lipoveni au
vorbit despre satul Climăuți, despre
obiceiuri și tradiții specifice, iar ansamblul
folcloric „Зелёная вишня” a interpretat
mai multe cântece în limba rusă.
La Muzeul Satului

M

embrii ansamblului folcloric
„Reabinușka” din Jurilovca, jud.
Tulcea, coordonat de Mirela Isacov,
președintele Comunității locale a rușilor
lipoveni, au prezentat pe 15 mai 2021, în
curtea „Gospodăriei Jurilovca” din Muzeul
Național al Satului „Dimitrie Gusti” din
capitală, un amplu program artistic în
limba rusă, în cadrul evenimentelor
dedicate aniversării celor 85 de ani de
activitate neîntreruptă a muzeului
bucureștean.
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500 m și șapte medalii de bronz la K4 500 m (în 1974), la K2 - 500 m și K4 - 500
m (în 1978 și 1979), la K2 - 500 m (în
1981) și la K4 - 500 m (în 1983).
Comemorări

A

mbasada Federației Ruse în
România a organizat în București
și în țară o serie de evenimente
comemorative cu prilejul celei de-a 76-a
aniversări a Victoriei în Marele Război
pentru Apărarea Patriei din 1941-1945, la
care au participat și reprezentanții CRLR.
La ceremonia de depunere a coroanelor de
flori la Memorialul din șoseaua Pipera din
București, delegația din partea
Comunității, care a depus o coroană de
flori, a fost condusă de către directorul
general Valentin Alin Stalenoi.
În cadrul recepției, organizate imediat
după depunerea de flori, ambasadorul
extraordinar și plenipotențiar al Rusiei în
România, Excelența Sa dl Valery
Kuzmin, i-a înmânat medalia
comemorativă „75 de ani de Victoria în
Marele Război pentru Apărarea Patriei
1941-1945” generalului în rezervă Mihai
Pocorschi, originar din Jurilovca, jud.
Tulcea.
Comunitățile locale ale rușilor lipoveni,
elevii și cadrele didactice au depus
coroane și flori în mai multe localități
unde se află monumente dedicate eroilor
din cel de-al Doilea Război Mondial.
Laureata Concursului
„Literatura clasică vie”

Cătălin Chirilă - trei medalii de aur!

D

Cătălin Chirilă și Petre Condrat

Agafia Constantin (Buhaev)

Victor Mihalachi, Petre Condrat și Cătălin Chirilă
(Poznan, 3-6 iunie 2021).

e la antrenorul secund al lotului
olimpic de canoe al României,
Petre Condrat, originar din Carcaliu, am
aflat despre marea reușită a sportivului
Cătălin Chirilă din Sarichioi, județul
Tulcea. La Cupa României pentru seniori
la kaiac-canoe, care a avut loc pe 28 și 29
aprilie 2021 la Baza Nautică de la Bascov
– Budeasa, Cătălin Chirilă a câștigat trei
medalii de aur la probele: C1-1000 m, C1500 m și la C1-200 m. Iar la Campionatele
Europene de la Poznan din 6 iunie a.c., la
proba C2-1000 m, Cătălin Chirilă și
Victor Mihalachi au câștigat medalia de
bronz.
Felicitări, Cătălin Chirilă și succes la
Jocurile Olimpice de la Tokyo!
La mulți ani,
Agafia Constantin (Buhaev)!
gafia Constantin, fostă Buhaev,
și-a serbat ziua de naștere pe 19
aprilie. S-a născut în anul 1955 la Mila 23,
comuna Crișan, județul Tulcea. Este o
kaiacistă laureată cu aur la Jocurile
Olimpice de la Los Angeles din 1984, la
proba K4 - 500 m. Agafia Buhaev a
participat la trei ediții ale Jocurilor
Olimpice: în 1976, 1980 și în 1984.
La șapte ediții ale Campionatelor
Mondiale de kaiac-canoe, a cucerit o
medalie de argint în 1977 la proba K2 -

A

Marina Sîrghie și prof. Galina Isaeva

E

levă în clasa a XI-a la Colegiul
Național „Mihail Sadoveanu” din
Pașcani, Marina Sîrghie din Brătești, jud
Iași, se pregătește la limba rusă maternă cu
prof. Galina Isaeva. De-a lungul anilor, a
participat la concursurile, festivalurile și
olimpiadele organizate de Ministerul
Educației Naționale din România în
colaborare cu CRLR, fiind mereu printre
laureații competițiilor școlare.
Pentru a ajunge în finala din 22 mai
2021 a Concursului Internațional
„Literatura clasică vie” (pe care l-a și
câștigat), organizat online de Fundația
„Живая классика”, Marina Sîrghie a
ales să lectureze un fragment din
„Scrisoarea Verei către Peciorin” din
cunoscutul roman „Un erou al timpului
nostru” al lui Mihail Lermontov, iar
interpretarea ei a fost plină de emoție,
cucerind aprecieri și cuvinte de laudă din
partea juriului.
Concursul s-a adresat elevilor din
lumea întreagă, vorbitori de limba rusă,
interesați de literatura clasică rusă. În 2021
a avut loc ediția jubiliară, cu numărul zece,
a acestui concurs internațional.
Marina Sîrghie a declarat că a avut
„multe emoții și a fost interesant pentru
mine să mă văd prin ochii altcuiva, ai
celor din juriul concursului internațional”.
S.M.
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CENTENARUL

P

e 23 mai 2021, enoriașii parohiei
„Înălțarea Domnului” din Tulcea,
păstorită de părintele Ilie Oprea, au
marcat 100 de ani de la sfințirea lăcașului de cult
ortodox de rit vechi (situat pe strada Străbună).
Despre începuturile acestei biserici ortodoxe,
inserăm pe pagină un fragment din cartea
Letopisețul tulcean, de Vasili Poliektovici
Aleksandrov (pag. 2015-222; traducere, note de
subsol și prefață de Ivan Evseev și Svetlana
Moldovan). Cartea a fost reeditată în 2019 la
Editura „C.R.L.R” din București, iar cei interesați
de achiziționarea ei sunt rugați să contacteze
secretariatul Comunității: E:mail – office@crlr.ro,
tel.: 021 312 09 94.
(S.M.)
***
Letopisețul tulcean urmează șirul anilor,
cuprinzând evenimentele începând cu 1846
(aproximativ) și până în 1941, cu o ultimă
consemnare din anul 1959. Când sunt descrise
evenimentele la care Vasili P. Aleksandrov a fost
martor ocular sau chiar a participat activ la ele,
povestirea se derulează la persoana I. Autorul
Letopisețului scrie despre staroverii din Tulcea, dar
îi amintește și pe cei din Sarichioi, din Slava Rusă
și din alte localități dobrogene. În Letopiseț se
relatează pe larg despre ierarhia de la Fântâna Albă
și despre alipirea la aceasta a rușilor staroveri din
Tulcea.
(I.E., S.M.)
Anul 1919
În data de 22 iunie, de sărbătoarea Icoanei Maicii
Domnului din Kazan, noul episcop Nicodim a oficiat
o slujbă la casa noastră de rugăciune, asistat fiind de
trei preoți: părintele nostru Vasili, părintele Vikul și
preotul-călugăr Vladimir.
Anul 1920, 1 ianuarie
A fost ales comitetul bisericii noastre, compus din
12 persoane.
Epitrop: Feodor Andreev.
Casier: Luca Miheev.
În data de 6 ianuarie am hotărât să cumpărăm un
loc pentru construirea bisericii.
Pe 26 ianuarie am cumpărat locul și construcțiile
aferente pentru suma de 14720 lei și am obținut
documentele de cumpărare. Pentru acte am plătit 720
lei.
În ziua de 26 ianuarie 1920 am tocmit meșteri
zidari, pe frații Sâciov, pe Iosif și pe Iacov Coresva.
Pentru punerea temeliei și ridicarea zidurilor, ne-am
înțeles să le plătim 20 lei - pentru metru liniar, pentru
tencuiala din interior - 2 lei și 50 de bani, pentru
tencuiala fațadei - 5 lei.
Am început să săpăm șanțul pentru temelia
bisericii, miercuri, 29 aprilie, iar în data de 2 mai am
terminat de săpat.
Sfințirea bisericii
Înălțarea Domnului
În ziua de 3 mai din Săptămâna Orbului a fost pusă
temelia bisericii închinată Sfintei sărbători a Înălțării
Domnului nostru Isus Hristos. Locul ne-a fost sfințit
și ne-a fost pusă piatra de temelie de către episcopul
Nicodim. La slujba de sfințire a fost asistat de către
părintele Vikul de la biserica sfântului Ioan Teologul
și diaconul Ignati Poliektovici din Sarichioi.
Sub supravegherea epitropilor Feodor Andreevici
și Luca Miheevici, din data de 4 mai, au început
lucrările de înălțare a bisericii.
Adversarii noștri, frații beglopopovțî, când au
văzut că munca de construcție e în toi, au început să
se sfătuiască ce să facă pentru a opri lucrările. Au scris
o jalbă pe care au iscălit-o 48 de oameni: Conon

Despre biserica „Înălțarea Domnului” Fragment din „Letopisețul tulcean”
Nikolaev Graciov, Feofilact Venedictov, Epifani
Pavlov, Lavrenti Venedictov, Dementian Nechiforov,
Serghi Iv. Rodionov, Ivan Epifanov, Dionidi Timofeev
și alții. Au dus jalba la primar. Îl rugau să oprească
lucrările la noua biserică.
Primarul a primit reclamația lor și a dispus oprirea
construcției.
[...]
Din ziua de 1 iunie au reînceput lucrările și nimeni
nu ne-a mai deranjat până la terminarea bisericii.
Muncile de construcție au durat până la terminarea
bisericii. Muncile de construcție au durat până în luna
aprilie a anului 1921. Spre 10 aprilie a fost gata și
interiorul bisericii. Numai iconostasul nu am reușit săl montăm, dar am pus, în mod provizoriu, niște icoane.
Așa că în ziua de 11 aprilie, în Săptămâna Floriilor,
după terminarea sfintei liturghii, am început tedeumul
în cinstea Sărbătorii Vai (Duminicii Floriilor). Și
preoții, părintele Vasili și părintele Vikul au luat sfântul
pristol mobil al Preasfintei Maicii Domnului din
Kazan și alte icoane din casa de rugăciune și s-au
îndreptat către biserica nouă. Au intrat în ograda
bisericii, unde, conform canonului 6, a avut loc
sfințirea apei. Și au stropit cu agheasmă biserica nouă
și abia după asta au intrat înăuntru. La această
solemnitate s-a adunat mult popor.
După ce au terminat tedeumul, părintele Vikul a
rostit o predică. A spus cum s-a constituit comunitatea
noastră cu popă, în această mahala a Tulcei. Cum am
început să ne ținem slujbele, mai întâi, în casa lui
Martin Timofeevici, iar apoi am trecut la casa lui Savin
Poliektovici, unde ne-am rugat până în ziua de azi. „Și
iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, și prin osârdia unor
oameni de bine, prin forțe proprii, am reușit să ne
construim o biserică! Chiar dacă ne-a fost dat să
suferim multe mizerii din partea fraților noștri din
tabăra adversă. Dar Dumnezeul nu se lasă hulit. Nu a
fost decât o ispită trimisă nouă, dar cum Bunul
Dumnezeu a văzut râvna și credința noastră fierbinte,
ne-a ajutat să ducem până la capăt ridicarea acestei
biserici! De acum încolo, să nu vă slăbească râvna,
să nu vă leneviți și să veniți la rugăciune în acest sfânt
lăcaș, la toate sărbătorile, dar mai ales în toate
duminicile! Și Dumnezeu va fi milostiv cu voi și vă va
trimite de sus harul pentru orice prinos oferit din
inimă!”.
[...]
„Este cunoscut faptul că aici, în mahalaua
noastră, oamenii trăiau fără preoți și părea că totul e
în ordine, încât aproape că nimănui nu-i venea nici
măcar să vorbească de preoți. Oamenii se mulțumeau
și cu diecii. Aceștia erau priviți drept popi. Ei oficiau
toate tainele preoțești. Dar, până la urmă, s-au găsit
oameni care au cercetat problema în profunzime și au
ajuns la concluzia că nu ne putem dispensa de preoți,
că toate actele diecilor sunt deșarte și nu aduc decât
pagubă sufletului. Aceste lămuriri au iscat

neînțelegeri. Ele nu au plăcut mai ales bătrânilor. Unii
din ei afirmau pe față: «Nu avem nevoie de preoți!».
Asta o spunea chiar diacul Kondrat. Dar unii dintre
tinerii noștri, după cum știți, insistau ca să ne
alăturăm neapărat bisericii cu popă și așa am și făcut.
Atunci bătrânii au început să-și arate furia lor pe
față. Au început să ne denunțe poliției. Ne înjurau și
ne ponegreau în toate felurile. Dar nu au reușit să ne
oprească! După cum vedeți, dintr-o micuță casă de
rugăciune a răsărit această mândrețe de biserică! Nu
întâmplător prorocul David ne spune: «Răbdarea
sărmanilor nu va fi în zadar. Numai cel ce rabdă până
la capăt, acela va fi salvat». (Rugăciune, glasul 10, v.
22). [...]
Cei prezenți la biserică au mulțumit preoților
pentru învățătura lor și au plecat pe la casele lor. Am
așteptat venirea Sfintelor Paști și am hotărât ca, până
în cea de a 6-a săptămână postpascală, totul să fie
pregătit și în Săptămâna Orbului să sfințim biserica.
În ziua de 23 mai [1921], în Săptămâna Orbului,
a avut loc festivitatea de sfințire a bisericii noastre. La
slujba de sfințire au participat 3 episcopi:
- Episcopul eparhial Nicodim;
- Episcopul de Nijni-Novgorod Innokenti;
- Episcopul de Izmail Fenoghen.
Au mai slujit 9 preoți și 6 diaconi.
Au participat mulți credincioși, veniți din toate
părțile: bărbați și femei. Erau așa de mulți, încât nu
încăpuseră toți în biserică. După slujba de sfințire, toți
oamenii au fost poftiți la un prânz comun. După ce au
servit masa, au intrat iarăși în biserică, unde episcopul
Innokenti a rostit cuvântul său despre Sfânta Biserică:
cea sobornicească și apostolică. I-a învățat pe oameni
cum trebuie să trăiască un creștin adevărat și că trebuie
neapărat să frecventeze Biserica Domnului. În
încheiere, a urat tuturor multă sănătate și succese în
opera de salvare a sufletului. Oamenii i-au mulțumit
episcopului pentru binecuvântarea arhipăstorească și
fiecare a plecat la casa lui.
Cu aceasta am isprăvit povestea noastră despre
modul în care ne-am unit cu Biserica lui Hristos,
recunoscând autoritatea ecleziastică a Mitropoliei de
la Fântâna Albă. Slavă și recunoștință, cinste și
venerație Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, în vecii
vecilor. Amin.
Călugărul Visarion,
cel care a fost Vasili Poliektov*
Orașul Tulcea
18 noiembrie 1959
*
Acest adaos poate aparține autorului Letopisețului; e
făcut cu puțin timp înaintea morții scriitorului. Forma
literelor și ortografia cuvintelor denotă o boală grea sau
bătrânețea adâncă a autorului tulcean. Cu toate acestea, se
poate desluși o scânteiere de conștiință a bătrânului
călugăr: fostul strălucit grămătic (naciotcik) Vasili
Poliektov(ici) Aleksandrov, devenit monahul Visarion.
(I.E., S.M.)
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S O F I A - in memoriam,
din memoria Anei Preda, regizor, producător, jurnalist la TVR
Sofia-Ana Feodor
ș i A na Preda

O

ri de câte ori am
petrecut timp cu Sofia,
mă gândeam fie că-mi e
ca o soră mai mică, fie că-mi este
fiică, fiica pe care mi-am dorit-o și
pe care am avut-o doar pentru
scurtă vreme. Când călătoream
împreună și împărțeam același
spațiu pentru mult timp, era ca și
cum eram prietene dintotdeauna,
atât de bine ne-nțelegeam. Puteam
vorbi despre orice, puteam să ne
supărăm și să ne certăm ca imediat
să uităm de supărare, schimbam
haine între noi, dacă aveam chef să
mă machiez, ea o făcea cu mare
plăcere și-mi dădea din tot ceea
ce-i aparținea fără niciun fel de
reținere.
Am trecut alături de Dana,
mama Sofiei, ca orice părinte, prin
clipe de derută, ne-am simțit uneori
copleșite de provocările
responsabilităților noastre de
mamă. Vorbeam mereu despre
copiii noștri deschis, orice. Așa a
fost și în primăvara lui 2018, când
Sofia se tot întreba „Ce profesie să
aleagă?”. M-am oferit să merg cu
ea în Olanda, pe la diverse
facultăți, să vadă, să discute cu
studenți, să-i fie mai ușor să aleagă,
așa cum am făcut-o cu fiul meu cel
mare, devenit deja student la
Amsterdam. Acolo Sofia s-a
lămurit cumva că vrea să facă film,
dar neapărat în Rusia, fiind aproape
organic legată de limba și cultura
rusă. Așa am ajuns să-i recomand,
în perioada de pregătire pentru
admitere la VGIK
(Всероссийский
государственный институт

кинематографии имени С. А.
Герасимова), o întâlnire cu actorul
Vlad Ivanov, prieten de familie
din vremea copilăriei. A fost
productivă acea primă întâlnire,
Sofia și Dima (Vlad Ivanov) au
fost și ei foarte încântați de
perspective, iar când a sosit vestea
admiterii la regie și actorie, la cea
mai prestigioasă instituție din
Rusia, care pregătește profesioniști
pentru cinematografie, nu am fost
deloc surprinsă, cunoscându-i
potențialul. M-am bucurat mult
pentru Sofia, ca și cum era o
importantă reușită a propriului
copil. Odată cu pandemia, copiii
noștri s-au întors acasă și au
început cursurile online. Sofia
trebuia să-și facă scurtmetrajele
pentru examenele de an și am
organizat împreună producția
primului ei film studențesc,
„Nadejda”. Dar, înainte de asta, a
fost zbuciumul ei legat de scenariul
acestui scurtmetraj. După îndelungi
Sofia-Ana Feodor ș i Vlad Ivanov,
în timpul filmărilor pentru „Nadejda”.

discuții, cântăriri, răzgândiri și
reașezări, Sofia a decis să adapteze
pilda biblică a întoarcerii fiului
risipitor. Evident că scrisese
scenariul avându-l în minte pe
Vlad Ivanov în rolul principal
masculin, pentru că-i promisese
deja să joace în filmul ei. A fost o
responsabilitate imensă pentru
întreaga echipă de filmare pentru
că nu-ți poți permite să fii
nepregătit când un om de
anvergura lui Vlad Ivanov acceptă
să filmeze cu noi pentru 3 zile. Îmi
pot doar imagina ce zbucium imens
a fost în sufletul Sofiei înainte și în
timpul filmărilor cu Vlad.
Experiența de pe platoul de filmare
a fost una firească pentru o
producție studențească, cu
stângăcii inevitabile, cu bucurii de
la cele mai mărunte la cele mai
mari, cu probleme neprevăzute și
soluții găsite împreună. Am văzut
un draft al filmului, dar n-am mai
apucat să-l vedem împreună, să-l
comentăm. Eu îmi anunțasem
vizita la Sarichioi după Paște, când
nu s-a mai putut face nimic
împreună cu Sofia, ci doar în
amintirea ei, de dragul ei.
Aș vrea să închei aceste gânduri
legate de Sofia cu propriile ei
gânduri extrase din eseul cu care a
aplicat pentru admitere la VGIK:
„Кто я?
Кто я? Действительно, кто
же я? Человек как картина...
Творец-художник пишет эту
картину от начала её – до
завершения. Пишет в вечность...
На палитре жизни Он
смешивает краски человеческих
поступков в разнообразные
гаммы цветов из прошлого,
настоящего и будущего,
добиваясь с помощью тонов,
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полутонов, оттенков
изображения смысла бытия
человека, его личной Чело –
Вечности. Невозможно постичь
окончательный замысел Творца,
и потому мне остаётся
говорить только о том, что уже
вырисовывается на моём
полотне жизни...”
(„Cine sunt? Într-adevăr, cine
sunt eu? Omul este ca un tablou...
Creatorul-artist pictează acest
tablou de la începutul lui și până la
finalizare. El scrie către
eternitate... Pe paleta vieții, El
amestecă culorile acțiunilor umane
într-o varietate de culori din trecut,
prezent și viitor, realizând cu
ajutorul tonurilor, semitonurilor,
nuanțelor imaginii sensul existenței
umane, sinteza personalității sale
și a Eternității. Este imposibil să
înțelegi planul final al Creatorului
și, prin urmare, nu pot vorbi decât
despre ceea ce se întrezărește deja
pe pânza vieții mele...” - traducere
în limba română și adaptare Ana Dinuț).

+

„Lacrimi uscate” versuri scrise de Gheorghe Cîrnu
din Brăila, adăugate la postarea
noastră despre Sofia-Ana Feodor
pe pagina de facebook a redacției:
Lacrimi uscate
Plânge o mamă răpusă de durere,
Tribut de lacrimi Sofia îi cere,
Plâng ochi uscaţi, plâng chiar şi sfinţi,
De jalea bieţilor părinţi,
Plâng cunoştinţe şi colegi,
Nu-i greu durerea s-o-nţelegi,
Plâng toți acei ce se întreabă,
De unde, Doamne, atâta grabă,
De ce n-ai mai avut răbdare,
Ca nurii ei lucind în soare,
Să-i fie admiraţi de lume,
Să capete şi un renume,
Pe marile şi mici ecrane,
BRAVO să strige din balcoane,
Aplauze să o-nfioare,
Dar, vai, ne-a părăsit o floare,
Cu glas duios, tril de viori,
Stins înaintea unor zori,
Curmat, cumva, fără temei,
De dalbul zbor de porumbei!
Tăceri lipsite de cuvânt,
Acoperă acest mormânt,
Doar florile-n belşug udate,
De lacrimi binecuvântate,
Vor fi o amintire tristă,
A RAIULUI deja artistă,
Și cu acceptul tuturor,
Să-i oferim postum PALM D-OR!
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Sofia-Ana FEODOR
(30 septembrie 2001 - 5 mai 2021)

O

durere nemărginită și inimi împietrite au
rămas în urma tragediei din noaptea de 4
spre 5 mai 2021 din Săptămâna Luminată!
În accidentul rutier petrecut între Jurilovca și Două
Cantoane din județul Tulcea, a fost curmată viața
Sofiei-Ana Feodor din București, care călătorea în
dreapta șoferului (tot de 19 ani), care a pierdut
controlul autoturismului lovind un copac din afara
carosabilului. Ceilalți trei tineri de pe bancheta din
spatele mașinii au suferit lovituri ușoare, inclusiv
sora Sofiei.
Este greu și astăzi să ne obișnuim până și cu ideea
că totul s-a oprit pentru Sofia pe 5 mai 2021. Avea
19 ani! Moartea ei fulgerătoare, taina căreia rămâne
fără explicații și fără răspunsuri, a îndurerat familia
Sofiei, dar și pe toți cei care au cunoscut-o!
Deplângem plecarea prematură dintre noi a Sofiei
și este foarte dificil să găsim cuvinte potrivite pentru
a exprima stupoarea privind pierderea acestei tinere
talentate, inteligente, frumoase și cu atâtea proiecte
frânte.

P

e Sofia am cunoscut-o cu
5 ani în urmă și, de
atunci, ne lega o
frumoasă și strânsă relație de
prietenie. Eram sigură că această
prietenie va ține mult timp.
Vestea din dimineața zilei de 5
mai 2021 că Sofia nu mai este
printre noi a căzut ca un trăsnet. Se
știe că atunci, când suntem într-o
situație grea, în care nu ne găsim
liniștea și pacea, trebuie să facem
două lucruri: să schimbăm ceva sau
să acceptăm cele întâmplate. În
cazul dispariției Sofiei nu se poate
schimba nimic, trebuie doar să
găsim o modalitate de acceptare.
Probabil mulți se cred vinovați,
spunând că, „dacă sunt fericit, nu
respect moartea cuiva” sau „prin
decesul unei persoane, nu am
dreptul să fiu fericit”. Nu e chiar
așa, eu văd altfel lucrurile, eu cred
că respect cumva viața și,
respectându-mi fiecare clipă din
viața mea, tocmai așa respect viața
unui om care nu mai este printre
noi. Acel om, care nu mai este, ar fi
dat orice să mai aibă zile și atunci
eu, care le am, să nu mă bucur de
ele?
Sunt sigură că Sofia, așa cum
am cunoscut-o eu de-a lungul
vremii, ar fi vrut numai ce este bine
pentru noi, ar fi vrut să fim fericiți
în continuare, să ne bucurăm de
viață, să nu ne conducă viața
această suferință. Ea a fost iubită
de toată lumea, știa să se facă
plăcută, iar prezența ei nu trecea
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Sofia a fost acceptată în anul 2019 la Institutul de
Stat de Cinematografie „Gherasimov” (VGIK) din
capitala rusă, la clasa regizorului Vladimir Menșov,
renumit pentru filmul „Moscova nu crede în
lacrimi”. Era membră a Asociației Tinerilor Ruși
Lipoveni din Sarichioi, localitatea natală a mamei ei
în care-și petrecea vacanțele la bunici, fiind aleasă în
comitet la Adunarea generală din 21 februarie a.c.
Sofia era cunoscută în cadrul Comunității prin
participările la Festivalul de interpretare de note
psaltice și stihuri duhovnicești, la Festivalul Poeziei
Ruse ori la diverse alte evenimente cultural-artistice
ale CRLR. Vocea ei deosebită nu lăsa indiferent pe
cel ce o asculta cântând. O voce de înger!
Suntem alături de familia Feodor! Ne exprimăm
regretul și transmitem sincere condoleanțe familiei
îndurerate. Dumnezeu să le dea mângâiere și multă
putere părinților și celor două surori să treacă peste
această imensă durere și cumplită tragedie.
Bunul Dumnezeu să aibă grijă de sufletul SofieiAna Feodor și s-o odihnească în pace! Drum lin
către stele!

SOFIA FEODOR A FOST
IUBITĂ DE TOATĂ LUMEA
niciodată neobservată, mereu
binedispunea pe toată lumea prin
zâmbetul și prin modul ei pozitiv
de a fi și de a gândi.
În plus, Sofia a fost un om
răbdător, rafinat, un om foarte
sensibil și foarte talentat, frumos,
înțelegător, cu multe planuri
mărețe, cu iubire de Dumnezeu și
de toți apropiații, o persoană cu o
inteligență nemărginită, cu un
suflet cald și iubitor, o fiică, o soră
și o prietenă cum rar îți este dat să
întâlnești.
Eu m-am bucurat foarte mult de
prezența ei în viața mea. Pentru tot
ce m-a învățat și pentru toate
momentele frumoase petrecute
împreună, îi sunt recunoscătoare.

Acum, noi ne aducem aminte de
ultimul ei drum, clipe, acele câteva
ore care ne-au provocat atât de
multă suferință, dar trebuie să ne
aducem aminte de felul cum era
Sofia în toată viața ei.
Pe Sofia am cunoscut-o la
Festivalul Poeziei Ruse prin
intermediul Comunității Rușilor
Lipoveni din România și, de atunci,
au urmat multe plecări prin țară, la
diverse evenimente organizate de
Comunitate: la Iași, Brăila,
București, Suceava, Botoșani,
Piatra Neamț, Cluj-Napoca, unde
am trăit momente excepționale.
După ce prietenia noastră s-a
închegat, am vizitat-o pe ea și pe
sora ei mai mică, Eva, de

De la stânga la dreapta:
dreapta: Sofia-Ana Feodor ,
Ecaterina Antonov , Eva Arina Feodor

S.M.
nenumărate dăți la casa bunicilor
lor din Sarichioi, județul Tulcea.
Mereu când veneam la ele, eram
foarte entuziasmată și ne implicam
în tot felul de activități: mergeam
cu bicicletele, făceam poze la
Cetatea Enisala, ne plimbam de-a
lungul lacului Razim, organizam
zilele de naștere ale fetelor. Îmi
aduc aminte când se apropia ziua
Evei, iar mie și Sofiei ne plăcea să
planificăm totul în cel mai mic
detaliu, așa cum știam noi mai
bine... Și ele m-au vizitat de multe
ori la Tulcea, unde, de obicei, ne
plăcea să vizităm obiectivele
turistice, să revedem și alți prieteni,
mereu fiind o bucurie să petrecm
cât mai mult timp împreună.
Relația pe care am avut-o cu ele
a fost specială, a fost ceva care îmi
doream să nu se termine niciodată,
deși timpul ne-a distanțat încetul cu
încetul. Pot spune că le iubeam și
le voi iubi mereu ca pe surorile
mele. Tot ce mi-a rămas de făcut
este să mă închin pentru sufletul
Sofiei și să îi fiu alături Evei, să
îmi arăt sprijinul, încercând să ne
vindecăm împreună rănile din inimă.
Închei prin a spune că moartea
fizică este dureroasă, știm cu toții
asta, și Isus a plâns în fața morții
fizice a prietenului său Lazăr. Dar,
în fața dramei actuale, „Dumnezeu
este îvierea și viața; cel ce crede în
El, chiar dacă va muri, va trăi”.
Ecaterina ANTONOV,
elevă în cls. a XII-a la Liceul
„Ion Creangă” din Tulcea
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„Ana și Gheorghe Pricob”
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„Tihan Ignat”
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„Izot Simion”

„Prima zi de Paște, la cimitir”

„RUȘII LIPOVENI
ÎN FOTOGRAFII ȘI
DOCUMENTE DE EPOCĂ”

P

„Grup de fete”
„Nunta la lipoveni”

„Cununie religioasă”

e 30 aprilie 2021 s-a
încheiat concursul online
„Rușii lipoveni în
fotografii și documente de
epocă”. Lansat pe rețelele de
socializare pe 1 aprilie 2021,
acesta a urmărit aducerea la
suprafață a unei fărâme de istorie
și cultură a rușilor lipoveni,
surprinse în fotografii și
documente de epocă.
Concursul, desfășurat pe două
categorii: fotografii de epocă și
documente de arhivă, a trezit
interesul tinerilor, iar cei care s-au
înscris au dat dovadă de implicare,
documentând fotografiile cu
descrieri laborioase.
Întrucât competiția a necesitat
un juriu competent, atât din punct
de vedere al analizei calității
tehnice, dar, mai important, din
punct de vedere al valorii culturale
și istorice a materialelor, ne-au
onorat cu profesionalismul și
cunoștințele lor: prof. univ. dr.
Leonte Ivanov, prof. univ. dr.
Axinia Crasovschi, dr. în istorie
Alexandr Varona, Andrei
Gherghina - fotograf-videograf,
Valentin Filat - tehnoredactorul
publicației „Zorile”, președintele
ATRLR.
Astfel, în urma acordării
notelor pentru fiecare fotografie și
document în parte, laureații
concursului au fost:
● La secțiunea „Fotografii de
epocă”:
1) Locul I - Victor Pricob (loc.
Manolea, jud. Suceava);

2) Locul II - Lenuța Tihan
(loc. Lespezi, jud. Iași);
3) Locul III - Nechita Dimitrie
Denis (loc. Lespezi, jud. Iași);
● La secțiunea „Documente de
epocă”:
1) Locul I - Victor Pricob (loc.
Manolea, jud. Suceava);
2) Locul II - Ehim Cătălina și
Haralambie Livia (loc. Sarichioi,
jud. Tulcea);
3) Locul III - Iulia Haralambie
(loc. Sarichioi, jud. Tulcea).
În cele ce urmează, invităm
cititorul să pătrundă în atmosfera
timpurilor de altădată, prin
descrierile laureaților, urmărind
fotografiile inserate pe aceste
pagini.
● Victor Pricob, din Manolea,
marele câștigător al concursului
„Rușii lipoveni în fotografii și
documente de epocă”:
 „Tihan Ignat” s-a născut în
anul 1918, în localitatea Manolea.
A făcut armata la Vânători de
Munte și a luptat în cel de al
Doilea Război Mondial, ca
cercetaș, în linia I. A fost decorat
de către nemți cu „Crucea de
fier”, distincție care era acordată
numai pentru fapte de arme
excepționale sau comportarea
vitejească în fața inamicului.
După terminarea războiului, s-a
întors acasă și a murit din cauze
naturale, la vârsta de 77 de ani.
 Străbunicul „Pricob
Gheorghe”, născut în jurul anului
1915, în Manolea, o are
în stânga sa pe soția
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Ana. A făcut armata la Grăniceri
și a fost pe front în timpul celui
de al Doilea Război Mondial.
Moare în ultimul atac din zona
Iașiului. În urma sa, a rămas
soția și un copil de câțiva anișori
- bunicul meu, Pavel Pricob.
 „Izot Simion” a luptat în
Primul Război Mondial în cadrul
unor acțiuni militare din zona
Siret-Putna, Muncelu-Mărășești.
A luat parte la notoria Bătălie
de la Mărășești. S-a întors acasă
după terminarea războiului și s-a
dedicat vieții bisericești, fiind
dascăl la biserica
„Acoperământul Maicii
Domnului” din localitatea
Manolea, timp de 20 de ani.
 Scrisoarea Mitropolitului
Kiril de la Fântâna Albă, către
arhimandritul Evfrosinu.
Documentul, emis în toamna
anului 1862, cuprinde „sfaturi”
despre cum să păstorească
mănăstirea. Documentul a fost
transmis în familia mea din
generație în generație.
● Lenuța Tihan, din Lespezi,
locul II la secțiunea „Fotografii
de epocă”:
 „Cununie religioasă”. În
fotografie sunt străbunii mei,
Alifir Mihai și Ustinia, după
cununia religioasă din toamna
anului 1945, după ce tânărul
Mihai s-a întors de pe frontul
celui de al Doilea Război
Mondial, rănit fiind la un picior.
 „Nunta la lipoveni”.
Fotografia a fost realizată în
anul 1969, pe 7 februarie, și
surprinde nunta lui Trofinov
Mihai cu Vasa Hușleag din
Focuri, județul Iași. Mirii și
nuntașii sunt în fața casei
părinților mirelui de lângă
biserica din Lespezi. Alături de
aceștia sunt nașii, Trofinov
Petru si Stecleș Evdochia,
preotul Hușleag Diomid, unchiul
miresei, din Focuri, care a adus
și cununiile de pe capul mirilor,
și preotul Grigore Petru, din
Lespezi. Printre nuntași se află
Tudose Nichifor și Hristina,
Filimon Ștefan și Lucheria,
Pavel Caprian - dascălul
bisericii.
 „Prima zi de Paște, la
cimitir”. Fotografia este făcută
în cimitirul staroverilor din
Lespezi, în anul 1956. Familia
Alifir Mihai și Ustinia, cu fiicele
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Lenuța și Anisia, împreună cu
Nichitovici Evlampie, tatăl
Ustiniei, și Nichitovici Vasile, cu
soția si copiii lor, fratele Ustiniei
din Ploiești, în prima zi de Paște.
 „Grup de fete”. Tudose
Maria, Tudose Daria și
Păvălușcă Natalia - într-o zi de
duminică din toamna anului
1948, așteptând alte colege ca să
repete cântece din repertoriul
rușilor lipoveni din Lespezi.
● Nechita Dimitrie Denis,
din Lespezi, locul III la secțiunea
„Fotografii de epocă”:
 „Prietenele”. Fotografia
este din anul 1958, iar grupul
format din patru fete (Păvălușcă
Ecaterina, Tudose Liuba,
Tudose Ștefania, Onofrei
Ecaterina) a participat la slujba
de interpretare a Canonului
dedicat sărbătorii pascale.
Fotografia a fost realizată în
Cimitirul staroverilor din
Lespezi.
 „În cimitirul starover”. În
fotografia din anul 1958, vedem
un grup de staroveri (familiile
Filimon și Tudose), după
interpretarea Canonului dedicat
sărbătorii pascale, în prima zi de
Paște, la Cimitirul staroverilor
din Lespezi, județul Iași. Acest
obicei se păstrează și în zilele
noastre.
 „Tinere talente”. Grupul
vocal de fete a participat la faza
regională a unui festival în
raionul Pașcani, în anul 1956.
Acest grup a fost format de
învățătorul de origine română
Buiuc Constantin și a interpretat
melodia „Ni takaia ia krasiva”.
Una dintre membrele grupului
era străbunica mea, Filimon
Ecaterina, alături de care cântau
și Alifir Anisia, Tudose Liuba,
Tudose Stefania, Onofrei
Ecaterina, Avdei Nastasia.
 „Plecarea în armată”. În
fotografie este surprins
momentul în care bunicul meu,
Filimon Condrea, era petrecut
de rudele sale în armată.
Fotografia a fost realizată în
centrul satului Lespezi, jud. Iași,
în anul 1960. Printre alții, se
disting în imagine Grigore
Palaghia, Alifir Anisia, Pahom
Grigore.
A consemnat,
Valentin FILAT,
președintele ATRLR
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„În cimitirul
starover”

„Prietenele”

„Plecarea în armată”

„Tinere talente”
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Рецепт от бабушки
написан мной !

REțETA BUNICII
SCRISĂ DE MINE

C
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omunitatea rușilor lipoveni din Brăila, prin
președintele prof. Maria Milea și la inițiativa prof.
Ana Oprea, a organizat în perioada aprilie-mai a.c.,
cu sprijinul financiar al Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), Concursul „Rețeta bunicii – scrisă de
mine”.
Scrisorile transmise prin poștă au fost analizate de către
profesoara de limbă rusă maternă Svetlana Stan din Brăila și
redactorul revistei „Kitej-grad”, Pavel Tudose, care au stabilit
clasamentul, pe categorii de vârstă:
● Categoria 7-10 ani:
- Premiul I - Văsii Serghei (7 ani), Văsii Feodor (9 ani),
Văsii Damian (10 ani) din Jurilovca;
- Premiul II - Teleucă Mark (10 ani) din Jurilovca, jud.
Tulcea;
- Premiul III - Xenofont Evlalia (10 ani) din Jurilovca.
● Categoria 11 - 14 ani:
- Premiul I - Pavlov Sofia (14 ani) din Sarichioi și Bariz
Teodora Elena (14 ani) din Brăila;
- Premiul II - Sâmpetru Raisa (14 ani) din Brăila;
- Premiul III - Haralambie Livia (14 ani) din Sarichioi,
jud. Tulcea.
● Categoria 15-20 ani: Premiul Special - Adrian Radu
Ioniță (17 ani) din Brăila.
● Adulți: - Premiul I - Irina Florența Gurei – din
Amorebieta, Spania,
- Premiul II - Pavel Evdochia din Sarichioi și Prisecariu
Lidia din Lipoveni;
- Premiul III - Patap Aneta, Kapelle, Olanda.
Participanții la concurs au primit diplome de participare,
cărți, șorțuri și mănuși de bucătărie cu sigla concursului, iar
premianții – diplome și aparate casnice, de bucătărie. De
asemenea, după editarea albumului, care va cuprinde rețetele
din concurs și fotografii, toți participanții vor primi gratuit și
câte un exemplar.
REDACțIA
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онкурс Рецепт от бабушки
написан мной! был организован
Общиной русских-липован
города Брэила с финансовой поддержкой
ОРЛР, чтобы поощрять рукописную и
почтовую переписку. Участники
отправили почтой простые письма,
написанные от руки и представили
традиционные рецепты от бабушек, мам,
соседок, подруг, а также фото с
кулинарным продуктом и / или человеком,
от которого узнали рецепт и некоторые
собственные данные участников.
Призы состояли из дипломов и
сладостей для всех участников и
традиционных кухонных принадлежностей для трёх победителей в каждой
возрастной категории! Правильно написанные рецепты войдут в одноимённую
книгу «Рецепт от бабушки написан мной!» - под редакцией «C.R.L.R.» и
вместе с рецептaми будут опубликованы для потомков фотографии с почерками
и другие фото, присланные в конвертах. Список лауреатов смотрите в
материале на румынском языке.
Alex-Iulian ONOFREI din
Sarichioi, jud. Tulcea: „Studiez
navigația maritimă și muzica, iar lotca
bunicului meu reprezintă liantul dintre
cele două domenii.
Lacul Razim de lângă Sarichioi,
județul Tulcea, este „scena mea", locul
unde mă simt liber și în putere să mut
munții, chiar dacă nu sunt prea mulți
prin zonă (probabil, știau ce-i
așteaptă!).
Încă de mic, am avut aceste
preocupări inspirate din viața bunicului
meu - Vasile Onofrei, pescar de mai
bine de jumătate de veac. Pe lacul
Razim, împreună cu vântul și valurile,
îmi petrec timpul, formându-mi, astfel,
un stil de viață! [n.n. - este
administratorul Clubului de navigație
„Kompas” din Sarichioi].
Mai ies cu prietenii, particip în mod
regulat la repetițiile trupei noastre de
muzică – Folk Band Ruskiy Ritm din
Sarichioi și îmi văd de studiile
universitare la Facultatea de Navigație
și Management Naval, precum și cele
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muzicale. Trebuia cumva echilibrată
balanța, nu?
Cu toate acestea, adorm cu un
singur gând și mă trezesc cu același:
„oare cum va fi vremea mâine?”.
Întrebarea uneori nu are sens pentru că,
oricum ar fi vântul, sunt mereu pregătit
să mă întrec cu valurile!”.

foto: Andreea Străvoiu
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