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Declaraia politică a deputatului Silviu Feodor în Parlamentul României
Stimate Domnule Președinte
de Ședină,
Doamnelor și Domnilor Deputai,
Dragi români!
Declaraia mea politică se
intitulează:
„BLÂNDE:EA VOASTRĂ SĂ
FIE CUNOSCUTĂ DE TO:I
OAMENII”

A

șa cum bine știm cu
toii, de 1 iunie
sărbătorim Ziua
Internaională a Copilului, moment
în care privim cu sperană la
viitorul copiilor noștri și ne
aducem aminte cu plăcere, cu
nostalgie, de anii copilăriei
noastre. Ziua de 1 iunie este, de
asemenea, și un prilej de reflecie
asupra problemelor cu care ne
confruntăm noi astăzi, ca societate,
ca popor, ca naiune europeană, în
ceea ce privește copiii, tânăra
generaie, viitorul nostru, schimbul
nostru de mâine.
Nu putem trece ușor peste
greutăile cu care muli copii din
ara noastră se confruntă în ultimii
ani, având părinii plecai în
Europa pentru a-și găsi de lucru în
sperana unui trai mai bun, ducând
dorul acestora și încercând să facă
ceva pentru copiii lor, copii care,
din păcate, nu mai beneficiază de o
educaie adecvată. De aceea, grija
părintească, menită să-i
pregătească pas cu pas pentru viaa
de adult, susinută prin blândee, îl
face pe copil să conștientizeze că
niciodată nu va fi lăsat singur în
faa vicisitudinilor vieii.
Noi, rușii lipoveni, suntem
parte integrantă a acestei minunate
ări, căminul nostru drag, și a
acestui popor adânc înrădăcinat în
spiritul și tradiia moralei creștine.
De Ziua Copilului merită să ne
amintim și de îndemnul Sfântului
Apostol Pavel: „Bucurai-vă cu cei
ce se bucură!” (Romani 12,15). Și
aș adăuga eu: bucurai-i și pe
ceilali, mai ales pe copiii voștri,
pe copiii de lângă voi, pe copiii din
voi, din noi, de fapt. Astfel
împlinim ceea ce ne cere Domnul
și Mântuitorul Nostru Isus Hristos,
așa cum bine spune Sf. Apostol
Pavel, apostolul neamurilor, în
Epistola sa către Filipeni 4, 5:
„Blândeea voastră să fie

cunoscută de toi oamenii”, titlul
declaraiei mele politice de astăzi.
În duhul acestei blândei, ca
atribut divin, după cuvintele
Mântuitorului: „Învăai de la
Mine, căci sunt blând și smerit cu
inima” (Matei 11, 29), să-i educăm
pe copiii noștri, în spiritul moralei
creștine, să le insuflăm sensurile
profunde ale vieii, valori fără de
care noi nu am fi putut rezista
încercărilor pe care istoria ni le-a
dat să le trăim.
Educaia copiilor este o
prioritate pentru Comunitatea
noastră, iar sprijinul statului
român, în acest domeniu, a fost și
rămâne fundamental pentru
realizarea multiplelor proiecte
educaionale. O importantă

componentă în formarea
personalităii copilului o constituie
educaia spirituală prin înnobilarea
sufletului. Copiii sunt un simbol al
păcii, al viitorului nostru și trebuie
învăai să fie blânzi, cu suflet bun,
căci sufletul acela care simte
durerea aproapelui și i-o
împărtășește va sări în ajutor și va
face tot posibilul pentru a alina
suferina, jalea și tristeea.
Iată de ce ziua de 1 Iunie, Ziua
Copilului, trebuie considerată, mai
ales, în contextul actual, când în
vecinătatea noastră cad bombe, se
trage cu artileria, cu arme de toate
calibrele și mor oameni nevinovai,
inclusiv copiii. Însă, aducătoare de
sperană, în asemenea
circumstane, sunt solidaritatea și

umanitatea de care tinerii noștri
etnici au dat dovadă, prin
manifestarea gestului nobil de a se
implica în activitatea de
întrajutorare a semenilor refugiai
din ara vecină. Alăturarea lor este
de un real succes și se constituie
într-un model de bună practică
pentru tânăra generaie, căci, după
spusele primei femei laureate cu
Premiul Nobel pentru pace, Bertha
von Suttner, „După verbul a iubi,
a ajuta este cel mai frumos verb
din lume”.
Iată de ce educaia copiilor în
duhul blândeii, cum bine spune
apostolul în versetul din Epistola
către Filipeni, citat mai sus, este
esenială pentru clădirea sufletului
nobil, suflet fără de care viitorul
nostru ca naiune, viitorul omenirii
s-ar compromite, în caz contrar
omenirea afundându-se în anarhie,
în răutate, în barbarie, luând, astfel,
drumul autodistrugerii.
Să avem sufletul blând, bun și
generos, pentru că Dumnezeu nu
rămâne niciodată dator!
La muli și binecuvântai ani
copiilor de pretutindeni!
Mult succes la școală și în viaă!
Deputat Silviu FEODOR,
Grupul Parlamentar al Minorităilor
Naionale, reprezentant al
Comunităii Rușilor Lipoveni din
România

În iulie, drumurile duc spre Sulina...

D

evenită o tradiie,
Tabăra de vară „Tinerii
și interculturalitatea în
arealul Deltei Dunării” va avea
loc, și în acest an, la Sulina, în
perioada 10-18 iulie. Evenimentul,
organizat de Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), cu
implicarea Asociaiei Tinerilor
Ruși Lipoveni din România
(ATRLR), se va desfășura la
Centrul de agrement „Briza Mării”
Sulina, judeul Tulcea, și va reuni
160 de persoane: tineri ruși
lipoveni cu performane în anul
școlar încheiat și în diverse
domenii de activitate, precum și
invitai - tineri aparinând
minorităilor etnice din România.
În program sunt incluse ateliere
de creaie, master-class, cursuri
aprofundate de limba rusă maternă,

activităi sportive și de agrement,
vizitarea obiectivelor turistice, ore
de cultură și civilizaie rusă,
concursuri tematice ș.a.
Tot la Sulina, pe 15 iulie 2022,
va avea loc și Adunarea Generală a
ATRLR. Cu acest prilej, va fi ales
un nou președinte al organizaiei de
tineret, precum și membrii
Consiliului Director al Asociaiei.
În acest sens, reamintim câteva
prevederi ale Regulamentului de
organizare și funcionare al
ATRLR:
1) Adunarea Generală este
organul suprem de conducere al
ATRLR și este formată din toţi
reprezentantii organizaţiilor locale
de tineret.
2) Norma de reprezentare la
lucrările Adunării Generale este în
funcie de datele ultimului

Recensământ: un reprezentant
pentru localităile în care numărul
de etnici ruși lipoveni nu depășește
1000 de etnici și doi reprezentani
pentru localităile care depășeșc
1000 de etnici ruși lipoveni
declarai.
3) Deciziile Adunării Generale
sunt valabile cu majoritate simplă
de voturi.
4) Adunarea Generală ia
hotărâri privind organizarea,
funcţionarea şi reprezentarea
Asociaiei; controlează activitatea
Consiliului Director; alege prin vot
secret preşedintele ATRLR;
stabileşte principalele strategii de
dezvoltare ale ATRLR; aprobă
planul de activităi pe anul următor.
Așadar, ne vedem la Sulina!
Valentin FILAT
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L a T ulcea / В г . Тульча

Очередная Национальная олимпиада
по родному русскому языку

С

13 по 15 мая 2022 года состоялась в городе
Тульча уезда Тульча в Школе имени Елены
Доамней очередная XXVI-ая Национальная
олимпиада по родному русскому языку.
Организаторами выступили: Министерство воспитания
Румынии и местная уездная школьная инспектура при
поддержке Общины русских-липован Румынии
(ОРЛР).
В этом году, в национальном этапе приняли участие
35 учеников из уездов Тульча, Констанца, Брэила, Яссы,
Сучава и из Бухареста – все учащиеся из школ с
образованием на румынском языке и с изучением
русского родного языка по 3-4 урока в неделю. Они
проходили устный и писменный экзамены, а фамилии
самых лучших из них указаны на страницах 4-5 и 14.
Напоминаем, что в Румынии проходят две
национальные олимпиады по русскому языку – одна по
русскому языку как родному (для учащихся русскихлипован, организаторы: Министерство воспитания
Румынии вместе с Общиной русских-липован Румынии)
и олимпиада по русскому как современному языку
(организаторы: Министерство образования Румынии
вместе с Ассоциацией преподавателей русского языка и
литературы Румынии; состоялась в конце апреля c.г. в
городе Яссы). И одна и другая олимпиады проходят в
трёх этапах: школьный, уездный и национальный туры
и к финалу допускаются лишь те школьники и
старшеклассники, начиная с VII по ХII классы, которые
выступили отлично на уездном уровне.
Председатель Экзаминационной комиссии очередной
XXVI-ой Национальной олимпиады по родному
русскому языку был в этом году профессор Леонте
Иванов из Ясского университета имени Ал. И. Куза,
доктор филологических наук и его итоги по
завершению олимпиады читайте в материале на
румынском языке.
Эксперт по русскому языку Министерства
воспитания Румынии Ливия Некулай вручала
ученикам дипломы и призы от Министерства, а от
имени Общины русских-липован Румынии –
председатель и депутат Силвиу Феодор.
Более подробно о Национальной олимпиады по
родному русскому языку – на стр. 4-5 и 14.
С.М.

Школьная Национальная
олимпиада по
древлеправославной
религии

С

27 по 29 мая 2022 г. в Школе
имени А.С. Пушкина в
городе Брэила уезда Брэила
состоялась Национальная школьная
олимпиада по древлеправославной
религии, в которой приняли участие
30 учащихся русских-липован уездов
Тульча, Констанца, Брэила и Яссы.
Организаторами выступили
Министерство воспитания Румынии,
местная уездная школьная инспектура
и Община-русских-липован Румынии
(ОРЛР).
Бывший тульчинский школьный
инспектор Надя Касиан задумала
этот школьный уездный затем
межуездый конкурс в 2015 году, а
начиная с 2018 года он превратился в
Олимпиаду по древлеправославной
религии и организуется Министерством
воспитания вместе с ОРЛР.
В 2020 г. и в 2021 г. из-за пандемии
коронавируса Covid-19 не проходили
школьные конкурсы и олимпиады и
лишь в этом году Министерство

3
организовало эту III очередную
олимпиаду.
В состав Экзаминационной
комиссии Национальной школьной
олимпиады по древлеправославной
религии вошли в этом году:
 Председатель: Анка Либидов,
доктор истории, доцент в
Бухарестском Христианском
Университете «Димитрие Кантемир»;
 Исполнительный председатель:
преп. Ливия Некулай – экспертинспектор в Министерстве
воспитания Румынии;
 Вицепредседатели: инспектор
Джина Антон, Брэиловская уездная
школьная инспектура и Мария Миля
– директор Брэиловской Школы
имени А.С. Пушкина и председатель
ОРЛ-Брэила;
 Научный секретарь – преп.
Нина Халкэ – Школа «Григоре
Мойсил» г. Нэводарь;
 Члены, учителя и
преподаватели: Мария Трифанов
(Школа с. Сарикёй), Татьяна Вэсий и
Флорикэ Вэсий (Школа с.
Журиловка), Михаил Петрикэ
(Школа «С.А. Есенин» с. Гиндэрешть).
Напоминаем, что
древлеправославную религию на
русском и на славянском языках
изучают в школах 719 учеников в этом
учебном году в уездах Брэила,
Констанца, Яссы, Сучава и Тульча.
Религию преподают 13 учителей.
Дипломы и призы от Министерства
образования Румынии вручала
ученикам-лауреатам эксперт по
русскому языку из Министерства
Ливия Некулай, а от имени Общины
русских-липован Румынии – директор
Общины Валентин Сталеной.
Более подробно об Олимпиаде,
читайте в материале на румынском
языке, на стр. 6-7.
С.М.
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D

upă o întrerupere de doi
ani, timp în care, din
cauza pandemiei de
coronavirus COVID-19, nu au mai
avut loc concursurile școlare și
olimpiadele naionale, Școala
Gimnazială „Elena Doamna” din
Tulcea a găzduit, în perioada 13 –
15 mai 2022, etapa naională a
Olimpiadei de Limba rusă
maternă, la care au participat
cadrele didactice și cei 35 de elevi
din clasele VII-XII din judeele
Tulcea, Constana, Brăila, Iași,
Suceava și din municipiul
București.
La deschiderea oficială,
desfășurată pe 13 mai a.c. în Sala
de festivităi a Palatului Copiilor
din Tulcea, moderată de către prof.
Liuba Bucioc, inspectorul școlar
pentru minorităi naionale de la
Inspectoratul Școlar Judeean
Tulcea, au rostit alocuiuni, urând
elevilor succes la probele orală și
scrisă: inspectorul-expert de la
Ministerul Educaiei, prof. Livia
Neculai, profesorul universitar
doctor Leonte Ivanov de la
Universitatea „ Al. Ioan Cuza” din
Iași, care a fost președintele
Comisiei Naionale din acest an,
deputatul și președintele
Comunităii Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) Silviu Feodor,
consilierul președintelui
Consiliului Judeean Tulcea Anișoara Radu, viceprimarul
municipiului Tulcea - George
Șinghi, inspectorul școlar general
Viorica Pavel de la IȘJ Tulcea.
Inspectorul școlar Liuba
Bucioc, în mesajul său, a felicitat
pe „cei 35 de elevi care s-au
pregătit asiduu pentru a obine
performană în studiul limbii ruse
materne, ajungând la acest nivel.
Un merit deosebit îl au și cadrele
didactice a căror competenă
profesională și dragoste pentru
profesie, în munca de pregătire a
elevilor, au avut ca rezultat
succesul acestora”. Doamna
inspector a subliniat că Olimpiada
este inclusă în Calendarul
competiiilor naionale pe
discipline școlare la care participă
elevii români, aprobat prin ordinul
de ministru nr. 25 810/22.02.2022
și este organizată de Ministerul
Educaiei prin Inspectoratul Școlar
Judeean Tulcea, cu sprijinul și
implicarea Comunităii Rușilor
Lipoveni din România.

OLIMPIADA NA:IONALĂ DE LIMBA RUSĂ
MATERNĂ EDI:IA a XXVI-a
Festivitatea s-a încheiat cu un
program artistic susinut de elevii și
cadrele didactice de la câteva dintre
școlile din judeul Tulcea, în care
se studiază limba rusă maternă:
Școala Gimnazială Sarichioi
(coordonatori: profesor pentru
învăământ preșcolar Pavel
Evdochia, profesor Șerban
Tamara), Școala Gimnazială
Jurilovca (coordonator: Văsii
Tatiana – referent la Comunitatea
rușilor lipoveni din Jurilovca),
Școala Gimnazială „Elena
Doamna” din Tulcea (prof. Bucioc
Liuba), Liceul Teoretic „Grigore
Moisil” Tulcea (prof. Alistarh
Tamara), Liceul de Arte „George
Georgescu” Tulcea (prof. Măcărău
Valentina), Liceul Teoretic „Ion
Creangă” Tulcea (prof. Casian
Nadea).
Probele la limba rusă maternă
(scrisă și orală) s-au desfășurat pe
14 mai a.c. la Școala Gimnazială
„Elena Doamna” din Tulcea, iar
elevii au demonstrat nivelul înalt
de cunoștine, obinând rezultate
frumoase.
Programul olimpiadei a fost
bine gândit de către organizatori.
Pe 15 mai 2022, după liturghia de
la biserica ortodoxă de rit vechi
,,Sfântul Ioan Teologul” din
Tulcea, preotul paroh Gherasim
Mihail le-a vorbit participanilor la
olimpiadă despre importana
păstrării tradiiilor și obiceiurilor, a
culturii și spiritualităii rușilor
lipoveni.
Tot pe 15 mai a.c., la sediul
Comunităii rușilor lipoveni din
Tulcea, într-un cadru festiv,
președintele Comisiei Naionale profesorul universitar doctor

Leonte Ivanov, inspectorul-expert
Livia Neculai - președintele
executiv al Comisiei și președintele
CRLR, deputatul Silviu Feodor au
acordat diplomele și premiile
elevilor clasai pe locurile fruntașe.
Elevii din Tulcea au demonstrat la
această ediie că reprezintă o forţă
la nivel naţional la disciplina
Limba rusă maternă, obţinând
premiile I la toate clasele (VIIXII).
Olimpiada s-a încheiat în acest
an cu o excursie în Delta Dunării
organizată de Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România, la care au
participat elevii, cadrele didactice,
precum și câiva copii și însoitori
din zona de conflict Ucraina.
MEMBRII COMISIEI
CENTRALE
in Comisia Centrală a
Olimpiadei, organizată de
către Ministerul Educaiei prin
Inspectoratul Școlar Judeean
Tulcea, cu sprijinul și implicarea
CRLR, au făcut parte în acest an:
● președinte - prof. univ. dr.
Leonte Ivanov de la Universitatea
,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
● președinte executiv: prof.
Livia Neculai – expert-inspector la
Ministerul Educaiei;
● vicepreședinte: prof. Liuba
Bucioc de la Inspectoratul Școlar
Judeean Tulcea;
● membri, profesorii: Anfisa
Demid (Școala Gimnazială „S.A.
Esenin” Ghindărești, jud.
Constana), Olga Ștefan (Școala
Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”
Constana), Maria Ștefan (Școala
Gimnazială „A.S. Pușkin” Brăila),
Valentina Nazarov (Colegiul

D

Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,
judeul Suceava), Natalia Pavlov
(Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea), Valentina Măcărău
(Liceul de Arte „George
Georgescu” Tulcea), Galina Isaeva
(Școala Profesională StolniceniPrăjescu, jud. Iași), Alina Cireașe
(Liceul Teoretic „Gh.M. Murgoci”
Măcin, jud. Tulcea).
Membrii Comisiei au decis
ierarhia celor mai buni elevi din cei
mai buni din toată ara, pe care o
inserăm mai jos.
LAUREA:II
Clasa a VII-a:
Premiul I - Ignat Anamaria,
Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea;
Premiul II - Ciotic Taisia,
Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea;
Premiul III - Evsei Iuliana,
Școala Gimnazială „George
Enescu”, Năvodari, jud. Constana.
Clasa a VIII-a:
Premiul I - Pavlov Sofia,
Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea;
Premiul II - Sîmpetru Raissa
Justiniana, Școala Gimnazială
„A.S. Pușkin” Brăila;
Premiul III - Bariz Teodora
Elena, Școala Gimnazială „A.S.
Pușkin” Brăila;
Meniune - Alempi Alexandra,
Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea;
Meniune - Timofte AnaMaria, Școala Gimnazială Focuri,
jud. Iași;
Meniune - Tit Anna Eleonora,
Școala Gimnazială Sarichioi, jud.
Tulcea.
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Clasa a IX-a:
Premiul I - Haralambie Livia,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Tulcea;
Premiul II - Mantai Elisabeta,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Tulcea;
Premiul III - Todiraș
Constana Maria, Liceul Teoretic
Bulgar „Hristo Botev” București;
Meniune - Stadnichi MariaSabrina, Liceul Teoretic Bulgar
„Hristo Botev” București;
Meniune - Tudose Antonina,
Liceul Teoretic „Decebal”
Constana;
Premiul special - Ciotic
Evelina, Liceul Teoretic „Grigore
Moisil” Tulcea.
Clasa a X-a:
Premiul I - Cuprian Ștefan,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Tulcea;
Premiul III - Chirilă David,
Liceul Teoretic „Ion Creangă”
Tulcea.
Clasa a XI-a:
Premiul I - Agafon Raluca,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Tulcea;
Premiul II - Halca Anna, Liceul
Teoretic „Ovidius” Constana;
Premiul III - Ulian Livia,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Tulcea.
Clasa a XII-a:
Premiul I - Fedosov Vlad,
Colegiul Naional de Artă „Octav
Băncilă” Iași;
Premiul I - Ivanov Claudia,
Colegiul Naional „Emil Racoviă”
Iași;
Premiul I - Petro-Caterinici
Emilia, Liceul Teoretic „Grigore
Moisil” Tulcea;
Premiul II - Vasilisca Larisa,
Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”
Hârșova, jud. Constana;
Premiul III - Chirilă Vitali,
Liceul Teoretic „Ion Creangă”
Tulcea.

ÎN LOC DE CONCLUZII

R

edăm mai jos cuvântul
președintelui Comisiei
Centrale a Olimpiadei, prof. univ.
dr. Leonte Ivanov de la
Universitatea ,,Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, rostit la festivitatea
de închidere a Olimpiadei Școlare
Naionale de Limba rusă maternă:
„Îmi face o deosebită plăcere,
ori de câte ori revin în Tulcea, să
mă întâlnesc cu dumneavoastră, să
fac noi cunoștine, este un oraș
extrem de primitor, de cald.
În cuvântul meu, știind că cel
mai plăcut discurs este cel scurt, o
să mă refer foarte strict în primul
rând la profesori, faă de care am o
deosebită stimă pentru munca lor,
pentru modul în care au pregătit
elevii participani la Olimpiadă.
Știu că soarta lor nu este, să
spunem, una prea fericită.
Întotdeauna când mă gândesc la
profesori, îmi aduc aminte de un
proverb rusesc, care s-ar traduce
în felul următor: Să nu spui
niciodată că n-ai să faci pușcărie
ori că n-ai să ajungi sărman (От
сумы да от тюрьмы никто не
отрекайся).
Destinul profesorului se
împarte, din păcate, între aceste
două jaloane – cum se
îndepărtează de sărăcie, îl paște
cealaltă extremă. Prin urmare, el
trebuie să rămână cinstit, modest și
devotat întrutotul muncii sale. N-ar
fi rău dacă și alii, din celelalte
sfere ale societăii, le-ar urma
exemplul.
Iar acum despre concureni,
despre elevii participani la
această ediie, a XXVI-a, a
Olimpiadei. Mă temeam că cei doi
ani de pandemie i-au bulversat pe
copii, că alternana învăământ
online – hibrid – cu prezenă fizică
a lăsat urme adânci și, probabil că,
vor rămâne urme în destinul

Laurea7ii clasei a VII-a

copiilor, în sensul că, fiind scoși
din ritmul lor obișnuit de pregătire,
n-au putut beneficia de toate
avantajele orelor predate în sala de
clasă sau de laborator.
Din ceea ce am putut citi și
urmări la Olimpiadă, se pare că
aceste consecine nu sunt foarte
îngrijorătoare sau, cel puin, nu se
observă acum. Au fost lucrări
foarte bune și, în special, aș
evidenia clasa a XII-a, unde ne-a
fost foarte, foarte greu să facem o
difereniere între lucrări. Câteva
dintre ele sunt neașteptat de bine
scrise, a fost, aș spune, aproape o
revelaie pentru membrii Comisiei.
Aceasta nu înseamnă că ceilali
participani, lucrările copiilor din
celelalte clase ar fi de ignorat. Nu,
lucrările lor sunt bune, desigur,
perfectibile, și cred că această
limbă, rusa, o să-i ajute foarte mult
pe viitor, nu doar pentru că orice
limbă învăată presupune un
univers întreg de cunoștine, ci și
pentru că, fiind cunoscută de puini
oameni la noi în ară, îi va ajuta în
devenirea lor, oferindu-le
oportunităi de care majoritatea nu
va avea parte.
Vreau să îi felicit pe profesori,
pe copii și, în primul rând, să îmi
arăt mulumirea faă de cei care
ne-au găzduit, unde ne-am simit
Laurea7ii clasei a IX-a

Laurea7ii clasei a VIII-a

5

foarte bine și am găsit toate
condiiile necesare pentru lucru.
Trebuie să mulumim și celor
care ne-au sprijinit, Comunitatea
Rușilor Lipoveni, Inspectoratul
Școlar Judeean, Consiliul
Municipal Tulcea, și cred că modul
în care s-a lucrat a fost unul onest,
iar ceea ce voi, copiii, ne-ai lăsat
în scris ori ai demonstrat la proba
orală se reflectă în premiile și
meniunile pe care le vei primi.
Vă mulumesc și vă urez succes
în continuare.”
Președintele executiv al
Comisiei Centrale a Olimpiadei,
prof. Livia Neculai – expertinspector la Ministerul Educaiei, a
evideniat în discursul său
importana limbii materne, ca parte
a identităii, limba fiind o legătură
directă cu strămoșii:
„Tulcea, orașul de la Dunăre, a
prilejuit întâlnirea celor mai
performani elevi din ară, ocazie
de a împărtăși interesul acestora
pentru limba, cultura și civilizaia
rușilor lipoveni, în vederea
conservării și promovării
identităii lingvistice și culturale.
Probele de concurs, cea scrisă și
proba orală, s-au susinut la
Școala Gimnazială ,,Elena
Doamnă” din Tulcea.
(Continuare pe p. 14)
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Olimpiada Școlară Naională de Religie Ortodoxă de Rit Vechi

D

esfășurat trei ani
consecutiv în judeul
Tulcea (la Sarichioi,
Jurilovca și Tulcea) ca un concurs
școlar judeean, apoi interjudeean,
la iniiativa fostului inspector
pentru minorităi Nadea Casian de
la IȘJ-Tulcea, începând cu anul
2018 concursul a devenit
Olimpiadă școlară naională și este
organizată de Ministerul Educaiei,
prin Inspectoratele Școlare
Judeene, cu sprijinul și implicarea
Comunităii Rușilor Lipoveni din
România (CRLR).
După ultimii doi ani de restricii
din cauza pandemiei de
coronavirus COVID-19, când au
fost suspendate de către Ministerul
Educaiei toate concursurile școlare
și olimpiadele, în acest an, în
perioada 27-29 mai, a avut loc
Olimpiada Naională de Religie Cult Ortodox de Rit Vechi, care a
reunit 30 de elevi ruși lipoveni, la
Școala Gimnazială „A.S. Pușkin”
din Brăila.
Festivitatea de deschidere a
Olimpiadei s-a desfășurat pe 27
mai 2022, la Muzeul Brăilei „Carol
I”, unde, în aceeași zi, cu o
jumătate de oră înainte, a fost
deschisă publicului larg, în
prezena edilului orașului –
primarul Marian Viorel Dragomir

și a președintelui CRLR –
deputatul Silviu Feodor, Expoziia
„Slujitorii Bisericii de Rit Vechi din
Brăila”, realizată cu implicarea
membrilor comunităii locale a
rușilor lipoveni. Au fost expuse
cări și obiecte de cult din secolele
XVIII - XIX, care aparin familiilor
foștilor slujitori ai bisericii:
Andreiov - Abronov, Andriev,
Artamon, Chirilov - Vasiliev,
Luchian - Filip, Grigore, Ivan,
Izotov - Luchian, Leonte - Ștefan,
Oprea. Expoziia a putut fi vizitată
în perioada 27 - 29 mai 2022.
Oficialităile prezente la
festivitatea de deschidere au urat
succes tuturor participanilor la
Olimpiadă, felicitându-i pe toi
elevii că au ajuns la această etapă
naională, ei fiind deja cei mai buni
elevi din judeele pe care le-au
reprezentat cu cinste. Președintele
CRLR, deputatul Silviu Feodor, a
evideniat în alocuiunea sa
importana religiei ortodoxe de rit
vechi și a studiului acesteia în școli
și i-a îndemnat pe elevi să
continuie pe acest drum, să devină
păstrătorii credinei străbune, pe
care să o transmită și generaiilor
viitoare. De asemenea, s-a dat citire
mesajului din partea mitropolitului
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi,
ÎPS Leontie, care a mulumit atât

elevilor, cât și părinilor, cadrelor
didactice pentru că acordă cu toii o
atenie deosebită religiei în zilele
noastre deloc ușoare.
„ORAȘ DE REFERIN:Ă”

Î

n mesajul său de la
festivitatea de deschidere,
președinta Comisiei Centrale a
Olimpiadei Naionale de Religie
Ortodoxă de Rit Vechi - lectorul
universitar dr. Anca Libidov de la
Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir” din București a
subliniat:
„Ne regăsim cu toii într-un
oraș de referină, încărcat de
istorie, către care ne îndreptăm
pașii cu reverenă, întrucât Brăila
este păstrătoare constantă de
valori, atât de necesare în
contextul conservării și promovării
identităii noastre religioase,
culturale și lingvistice.
După cum știm, Mitropolia de
Fântâna Albă și-a găsit aici
adăpost în anul 1940, în urma unor
tragice evenimente istorice, astfel,
Brăila devenind centrul spiritual al
ortodocșilor de rit vechi.
De asemenea, aici se odihnește
întru veșnicie Mitropolitul
Ambrosie, personalitate providenială
pentru unitatea religioasă a
staroverilor, omul care a îneles

rolul său major în restabilirea
ierarhiei noastre bisericești.
Astăzi, trăim într-o societate
modernă, care se anună a fi una
eliberată și eliberatoare de
religiozitate. Însă, de-a lungul
istoriei, omul religios și-a
demonstrat valoarea credinei prin
însăși manifestarea normelor și
preceptelor de inspiraie divină.
Iată-ne, așadar, în faa
participanilor la această fază
naională a Olimpiadei de Religie
Ortodoxă de Rit Vechi, prezeni aici
ca semn al dorinei voastre de a
pune în valoare nu doar simple
cunoștine religioase, ci însăși
componenta principală a vieii
omului în întregul său, chip și
asemănare a lui Dumnezeu, creat
de Dumnezeu.
Astfel, cunoștinele religioase
dobândite, transpuse în fapte,
construiesc caractere și devin
mărturie a spiritualităii, dând
măsura omului desăvârșit. În acest
context, un rol hotărâtor îl au
cadrele didactice, modele de
implicare și devotament,
preocupate mereu să așeze
temeinic în sufletul elevului
sensurile profunde ale vieii.
Consider că, pentru tinerii de
azi, mărturisirea autentică
a credinei reprezintă o
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reală provocare, căci este nevoie
de pasiune și motivaie, mai abitir
când societatea aproape că duce
lipsă de modele în acest sens. Însă,
Sfânta Scriptură ne este reper
grăitor prin însuși Mântuitorul
Hristos, sfinii constituindu-se și ei
în modele pentru împlinirea menirii
noastre”.
COMISIA CENTRALĂ

D

in Comisia Centrală a
Olimpiadei de Religie din
acest an au făcut parte:
● președinte – lector univ. dr.
Anca Libidov de la Universitatea
Creștină „Dimitrie Cantemir” din
București;
● președinte executiv: prof.
Livia Neculai – expert-inspector la
Ministerul Educaiei;
● vicepreședini, prof.: Gina
Anton – inspector pentru
minorităi la IȘJ Brăila și Maria
Milea, directoare la Școala
Gimnazială ,,A.S. Pușkin’’ din
Brăila și președintă a CRL-Brăila;
● secretar știinific: prof. Nina
Halcă de la Școala Gimnazială
„Grigore Moisil” din Năvodari,
jud. Constana;
● membri, profesorii: Maria
Trifanov, Școala Gimnazială
Sarichioi, judeul Tulcea; Tatiana
Văsii și Florică Văsii de la Școala
Gimnazială Jurilovca, judeul

Laurea7ii clasei a IX-a

Tulcea; Mihail Petrică de la
Școala Gimnazială „S.A. Esenin”
Ghindărești, jud. Constana.
ȘI PROBĂ ORALĂ,
ȘI PROBĂ SCRISĂ

E

levii participani la
Olimpiadă au susinut la
Școala Gimnazială ,,A.S. Pușkin’’
din Brăila două probe, iar despre
subiectele de la etapa naională a
Olimpiadei am aflat mai multe
amănunte de la expertul de la
Ministerul Educaiei, prof. Livia
Neculai, președintele executiv al
Comisiei Centrale: „Toate
subiectele propuse la etapa
naională a Olimpiadei de Religie Cult Ortodox de Rit Vechi au fost
elaborate cu respectarea
programei școlare în vigoare şi au
fost adaptate, ca nivel de
dificultate, particularităţilor de
vârstă ale elevilor. Competiia a
constat în susinerea a două probe:
una orală și una scrisă, timpul de
lucru pentru cea scrisă a fost de
trei ore, iar pentru proba orală
elevul a avut la dispoziie
aproximativ 20 de minute, iar
răspunsul a fost expus în maximum
10 minute.
Comisia Centrală a olimpiadei
a conceput subiectele pentru cele
două probe cu 12 ore înainte de
începerea probelor și acestea au

avut următoarea structură:
Subiectul I și Subiectul al II-lea
au vizat itemi obiectivi /
semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu
răspuns elaborat și itemi care
făceau referire la înelegerea
textelor din Sfânta Scriptură.
Subiectul al III-lea a fost compus
dintr-un item subiectiv, care
presupunea redactarea unei
compuneri, ce avea să scoată în
evidenă creativitatea, caracterul
personal al răspunsului, integrarea
unor concepte specifice în
prezentarea de evenimente
religioase, istorice şi culturale.
În cadrul probei orale, fiecare
bilet a fost structurat pe două
întrebări, pentru clasele gimnaziale
și pe trei întrebări pentru clasele de
liceu, întrebări de dificultate
progresivă, profesorii examinatori
acordând punctaje pentru
componenta de producere de
mesaje orale și pentru componenta
de interaciune orală. Fiecare
candidat a fost examinat de doi
evaluatori, punctajul final
calculându-se ca medie aritmetică
a punctajelor individuale acordate
de cei doi. Rezultatul evaluării
răspunsului nu s-a comunicat pe
loc concurentului, ci s-a afișat la
finalul competiiei, odată cu
rezultatele de la proba scrisă.
Elevii participani s-au ridicat

Laurea7ii clasei a X-a

şi în acest an la înălţimea
competiţiei, obţinând rezultate de
excepţie”.
EI SUNT LAUREA:II!

L

a Clasa a VII-a, toi cei trei
elevi clasai pe primele
locuri sunt de la Școala Gimnazială
din Sarichioi, jud. Tulcea:
Premiul I - Ana Maria Ignat;
Premiul II – Maria Luiza Tit;
Premiul III – Taisia Ciotic.
Clasa a VIII-a:
Premiul I - Taisia Haralambe
de la Școala Gimnazială din
Sarichioi;
Premiul II – Sofia Pavlov de la
Școala Gimnazială din Sarichioi;
Premiul III – David Andrei de
la Școala Gimnazială din Slava
Cercheză, jud. Tulcea;
Meniune – Andrei Filip de la
Școala Gimnazială „Gheorghe
Banea” din Măcin.
Clasa a IX-a:
Premiul I - Livia Haralambie
de la Liceul Teoretic „Grigore
Moisil” din Tulcea;
Premiul I – Antonia Martin de
la Liceul Teoretic „Ion Creangă”
din Tulcea;
Premiul II – Elisabeta Mantai
de la Liceul Teoretic „Grigore
Moisil” din Tulcea.
(Continuare pe p. 23)
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ARHIVE, BIBLIOTECI, MANUSCRISE...

Leonte IVANOV

E

xistă o atracie morbidă a
celor ajunși la Putere
pentru textul scris,
pentru document. Și nu din dorina
de cunoaștere, Doamne ferește, ci
pentru că pergamentul ori hârtia
sunt depozitare ale memoriei,
martorii tăcui ai unor evenimente
uneori incomode, alteori poate
chiar dezonorante și acuzatorii
pentru cei sus-puși. Orice
schimbare de regim, mai cu seamă
dacă s-a făcut prin uzurpare și
vărsare de sânge, orice revoluie ori
înfruntare armată impuneau de
regulă eliminarea treptată a
martorilor, ștergerea urmelor
atrocităilor comise, distrugerea
dovezilor. Aproape întotdeauna,
asemenea evenimente se lăsau nu
doar cu pierderi de viei omenești
și multă suferină, nu doar cu daune
materiale și cu distrugerea unor
monumente și situri arheologice, ci
și cu o răfuială cu pomeniii
martori tăcui. Contrar celor spuse
de eroul bulgakovian Woland,
destule manuscrise au ars, altele au
putrezit în tainiele unor mănăstiri,
întrucât tătarii, turcii ori leșii
uciseseră până și ultimul martor,
acel „om de poveste”, altele au fost
secretizate pentru o jumătate de
secol sau chiar pentru mai mult,
pentru ca făptașii să se bucure
nestingherii de privilegiile pe care
le-au obinut, odată cocoai în
vârful ierarhiei sociale. Așa a fost
întotdeauna, fie că ne referim la
Biblioteca din Alexandria, a cărei
distrugere1 a însemnat și o imensă
pierdere de date și cunoștine, fie
că ne referim la perioade mai
recente ale istoriei, cum ar fi
revoluia confiscată de comuniști și

de securitate din decembrie 1989,
când un important fond de carte și
manuscrise al Bibliotecii Centrale
Universitare a fost prefăcut în
scrum2, sau la anul 1991, când
camioane cu documente având
caracter „strict secret”,
compromiătoare pentru fosta
Securitate, dar și pentru agenii
reactivai de SRI, au fost arse pe
ascuns, iar resturile îngropate la
Berevoiești3.
În încercarea noastră de a
reconstitui, pe cât ne stă în putină,
trecutul rușilor lipoveni, ne-am
izbit în repetate rânduri de perioade
largi de lacune documentare, de
decenii întregi despre care nu
aveam nici cea mai mică
informaie, ceea ce ne îngreuna cu
mult munca, ne ducea cu gândul la
imaginea unui puzzle ce nu va
putea fi niciodată completat. Poate
cea mai importantă arhivă cu

valorificarea informaiilor
coninute în aceste documente
presupune nu doar costuri uriașe, ci
și munca întinsă pe două-trei
decenii a unor echipe de specialiști
devotai unei asemenea nobile
cauze. N-ar trebui trecute cu
vederea nici coleciile particulare,
nici fondurile de carte și de
documente ale unor biserici și
mănăstiri, câte vor mai fi fiind, de
vreme ce, despre destule dintre ele,
nu știm decât că au existat. Dacă
luăm, spre exemplu, fosta
Mănăstire Tisa, vestită odinioară
prin bogata ei bibliotecă și prin
icoanele de pre din patrimoniu,
este greu de aflat astăzi în ce mod
s-au risipit și s-au înstrăinat aceste
bunuri, deși de ele trebuiau să aibă
grijă atât Mitropolia de la Fântâna
Albă, cât și Epitropia bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” din
Iași, devenită, la un moment dat,

împodobește în prezent biserica
veche din Manolea, cu hramul
„Nașterea Sfântului Ioan
Înaintestătătorul”, sfinită în 1950,
deja după desfacerea Mănăstirii
Tisa. O parte din cările de cult de
acolo au ajuns la câteva din
parohiile starovere din judeele
Moldovei, despre restul cărilor din
bibliotecă și despre documentele
existente nu se poate însă afla
nimic.
Războiul izbucnit recent în
Ucraina, prin caracterul său
catastrofal, prin urmările
dezastruoase pe care le poate avea,
ne afectează pe toi, ne abate
gândul de la chestiunile
cărturărești. Nimic nu poate înlocui
viaa unui om, iar în această
privină, pierderile umane din acest
conflict sunt deja mai mult decât
îngrijorătoare, o pată de neșters de
pe conștiina celor care au provocat
această înfruntare militară, dar și a
celor care o susin de la distană,
finanând-o, furnizând arme și
tehnică de luptă, inoculând
actanilor iluzia că, din această
capcană a morii, va ieși cineva
învingător.
DOUĂ DOCUMENTE

R

Manuscris redactat de Osip Semionovici Gancear

documente ce interesau istoria
noastră din secolul al XIX-lea, cea
a Mitropoliei de la Fântâna Albă, a
fost în parte furată și dusă la
Moscova, din dispoziia istoricului
N.I. Subbotin, care și-a construit pe
baza ei opera de discreditare a
Ortodoxiei de Rit Vechi, în parte
confiscată de ofierii Armatei Roșii
și transferată tot în capitala Uniunii
Sovietice. Destule mărturii scrise
despre trecutul celor de veche
credină se găsesc și în bibliotecile
și arhivele Ucrainei, Poloniei,
Estoniei, Bulgariei și Turciei, dar și
ale altor ări, desigur, într-un volum
mai mic (Frana, Anglia ori Cehia,
de pildă). Consultarea și

proprietară a patrimoniului
așezământului monahal4. Din
însemnările unui preot din Rusia,
Melchisedec, știm că „s-a sustras
[de la Tisa, n. n.] tot ce era de
valoare și putea fi cărat. S-au
vândut și s-au înstrăinat cările din
bibliotecă. S-a furat averea
bisericii. Lucrurile preioase se
scoteau cu cărua din așezământ.
La un moment dat, au fost reinute
în Iași câteva cărue cu odoare
bisericești, ce urmau să ia drumul
Rusiei. Se aflau acolo obiecte
dintre cele mai preioase: icoane
îmbrăcate în argint, cări vechi,
vase, veștminte etc.”5 Iconostasul
bisericii acestei mănăstiri

egretabil este și faptul că au
fost rase de pe faa
pământului mănăstiri și biserici,
muzee și case memoriale,
monumente ale arhitecturii cu toate
valorile aflate în ele. Au ars cu
sigurană și destule fonduri de
carte, galerii, documente. În
arhivele din cele două ări astăzi
vrăjmașe, am putut găsi, cu ani în
urmă, două documente, unul în
manuscris, celălalt tipărit, extrem
de importante pentru trecutul
etnicilor staroveri de la noi și, cu
toate că oamenii au astăzi alte
priorităi, despre ele aș dori să
vorbesc, pe scurt, în cele ce urmează.
 Primul dintre ele e un
manuscris redactat de Osip
Semionovici Gancear
(Goncearov), mai exact un jurnal
întins pe 110 pagini al fostului
ataman al cazacilor nekrasoviști, în
care consemnează principalele
evenimente legate de întemeierea
la Fântâna Albă a Mitropoliei
Ortodoxe de Rit Vechi, dă
amănunte despre călătoria
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celor doi călugări, Pavel și
Alimpie, trimiși de obștea
monahală de la Fântâna Albă în
Orient, în căutarea unui episcop,
despre revenirea acestora în
Dobrogea împreună cu mitropolitul
Ambrosie și despre disensiunile
apărute în sânul comunităilor
starovere dobrogene, legate de
recunoașterea acestuia ca
Înaintestătător al Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi. Aflăm,
implicit, amănunte despre viaa
cazacilor nekrasoviști din
Dobrogea, despre rolul jucat de
autorul însemnărilor în
evenimentele de la jumătatea
secolului al XIX-lea, despre alte
personalităi ale timpului. În cea
mai mare parte, coninutul acestui
jurnal coincide cu textul
manuscrisului descoperit de prof.
Feodor Chirilă în 1998, în
biblioteca unui starover din
București, și publicat în volum
zece ani mai târziu6. Lipsesc însă
cele șase pagini de adaosuri
ulterioare momentului redactării
sau al transcrierii textului propriuzis, din finalul jurnalului.
Confruntând cele două
manuscrise existente, cel moscovit
și cel bucureștean, vom putea să ne
dăm seama dacă sunt autografe ori
au fost transcrise de o altă
persoană7, firește cu excepia acelor
adaosuri târzii, despre care credem
că au fost făcute de mâna
atamanului8.
 Un și mai mare interes
prezintă, în opinia noastră, cea de-a
doua lucrare, intitulată III ЧАСТЬ
ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРIИ И О
УСТАНОВЛЕНIИ
ВЕРХОВНАГО СВЯТИТЕЛЯ
ВЪ БЕЛОЙ КРИНИЦЫ, tipărită
la Cernăui, în 18599. În cercetările
de teren, am găsit trei exemplare
ale acestei cări, două în fondurile
unor biblioteci din ările învecinate,
iar cel de-al treilea, într-o colecie
particulară din Manolea. Textul
numără 226 pagini, este redactat în
grafie chirilică și prezintă pe scurt
istoria Bisericii Ortodoxe de la
întronizarea patriarhului Nikon și
soboarele care au dus la
declanșarea schismei, până la
exilarea, de către autorităile
austriece, la presiunea împăratului
Rusiei, a mitropolitului Ambrosie
la Celje, în Slovenia. Titlul este
oarecum impropriu, întrucât
volumul cuprinde și partea a IV-a a
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pomenitei Istorii, ce descrie
sciziunile apărute în cadrul
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi,
precum și o amplă anexă cu
documente, ce pune în valoare o
bună parte din scrisorile și actele
oficiale aflate, la acea dată, în
arhiva Mitropoliei de la Fântâna
Albă. Lucrarea ridică două
probleme: prima, a paternităii
textului; cea de-a doua, a
integralităii lui. Nicăieri în
cercetările noastre n-am găsit
primele două pări ale acestei
Istorii; în plus, ea pare neîncheiată,
căci partea a IV-a, de doar 12
pagini, se continuă cu un capitol ce
descrie întemeierea schitului de
călugări din vecinătatea Fântânii
Albe, până în momentul mutării
vieuitorilor acestuia în interiorul
așezării, din pricina deselor
probleme cu tâlharii locului. În
plus, niciunul din cele trei
exemplare găsite nu conine vreun
indiciu cu privire la autorul
textului. O serie de amănunte
legate de găsirea mitropolitului
Ambrosie, de întemeierea
mănăstirii și a Mitropoliei de la
Fântâna Albă ne face să credem că
Istoria a fost redactată în interiorul
acestui așezământ monahal, cel mai
probabil de unul dintre călugări. De
aici poate și caracterul anonim al
lucrării, dată fiind această practică,
izvorâtă din smerenie, a
purtătorilor de rasă de a nu-și
semna scrierile. Mai mult,
acurateea textului, buna cunoaștere
a slavonei și a limbii ruse, dar și a
contextului în care s-au produs
evenimentele descrise ne determină
să limităm numărul celor care ar fi

9

putut redacta această lucrare la 1-2
persoane. Este foarte posibil ca
primele două pări ale acestei cări
să nu fi fost scrise. Este și opinia
istoricului Nikolai Ivanovici Popov
(1834-1870), cunoscut cercetător al
fenomenului starover, a cărui
colecie de manuscrise și de carte
rară a fost donată, parial, Muzeului
Rumeanev; de altminteri,
exemplarul moscovit al acestei
pări a III-a a Istoriei face parte din
colecia sa10. Mai mult, se pare că
autorul textului este călugărul
Pavel Velikodvorski implicat direct
în mai toate evenimentele ce aveau
legătură cu întemeierea
Mitropoliei, persoană cu o
deosebită cultură, autor și al altor
lucrări din sfera Teologiei. Moartea
prematură a acestuia (în 1854, la
doar 42 de ani) a făcut ca primele
două segmente din Istorie să nu fie
scrise. De ce s-a început cu partea a
III-a? Din simplul motiv că
evenimentele descrise acolo erau
bine cunoscute autorului, nu
necesitau o documentare
suplimentară, pe care, cel mai
probabil, starea de sănătate precară
nu i-ar fi îngăduit-o; apoi, o parte

din faptele prinse în lucrare s-au
petrecut sub ochii lui ori l-au avut
ca actor principal. Și apoi, el era
persoana cea mai potrivită pentru a
folosi, întru argumentare,
documentele din arhiva
Mitropoliei11, de a le selecta și
ordona cronologic, întrucât cele
mai multe din aceste acte i-au
trecut mai înainte prin mână12.
Iată că, înaintea lucrărilor lui
Subbotin13, a studiilor lui Polek14
sau a cării lui Fiodor Melnikov15, a
mai existat o încercare de a
prezenta istoria Bisericii Ortodoxe
de Rit Vechi, din păcate nedusă la
capăt, dar foarte importantă prin
amănuntele pe care ni le oferă, prin
viziunea autorului asupra
evenimentelor derulate în cele două
secole care s-au scurs de la
producerea schismei.
Sigur că, în lipsa altor dovezi,
suntem nevoii să ne mulumim cu
aceste două pări din lucrarea
amintită și cu această supoziie
privitoare la paternitatea textului.
Și apoi, nu aceasta este plăcerea
truditorului în arhive, de a se
mulumi cu puin și de a
lansa ipoteze?

1
Prin incendiere, prin disiparea
fondurilor sau în urma jafurilor la care s-au
dedat ostașii trupelor invadatoare.
2
Au ars peste 500.000 de volume,
3.700 de manuscrise, hări vechi și rare,
fotografii, scrisori, incunabule.
3
Localitate din judeul Argeș, unde
jurnalistul Petre Mihai Băcanu va
descoperi o parte din documentele care
scăpaseră distrugerii.
4
Arhimandritul Ioasaf trecuse prin
testament, în 1877, bisericii lipovenești din
Iași întreaga avere mobilă și imobilă a
pomenitei mănăstiri, împreună cu toate
actele de proprietate.
5
Păr. Melchisedec, Tisskii
staroobreadceskii monastîrʼ v Rumînii/
Mănăstirea Ortodoxă de Rit Vechi Tisa, din
România// „erkovʼ”, nr. 42/1913, p. 1013.
6
A se vedea volumul îngrijit de
Svetlana Moldovan, Ultimul ataman al
cazacilor nekrasoviști: Osip Gancear,
Editura „C.R.L.R.”, București, 2019.
7
Pe coperta interioară a manuscrisului
aflat în fondurile Bibliotecii de Stat din
Moscova, se consemnează: „Эта книга
писана собственноручно Осипомъ
Семеновичемъ Гончаровымъ”/ „Această
carte a fost scrisă cu mână proprie de Osip
Semionovici Goncearov”, iar o altă
persoană a adăugat, cu caractere chirilice,
faptul că, în text, este vorba despre
mitropolitul Ambrosie. Manuscrisul, într-o
redacie ceva mai îngrijită decât cel
bucureștean, s-a păstrat în bună stare, este
cusut, iar coperile îmbrăcate în piele sunt
parial afectate de trecerea timpului. La
stabilirea caracterului autograf al scrierii,
ne va ajuta și o scrisoare redactată de Osip
Goncearov, adresată lui Sadyk-Pașa, pe

care am descoperit-o în arhivele poloneze.
8
Cum textul jurnalului a fost deja
publicat, nu vom insista asupra
coninutului acestuia, ci vom reveni
ulterior, într-un alt articol, doar asupra
diferenelor dintre cele două manuscrise și
a caracterului autograf al acestora.
9
Tipografia aparinea familiei
Eckhardt (tatăl și fiul).
10
Textul exemplarului aflat la
Moscova conine o pagină introductivă,
făcută de o persoană ostilă Ortodoxiei de
Rit Vechi, precum și note marginale și
comentarii în aceeași manieră. Ele aparin,
cel mai probabil, lui Popov. Cartea este
legată în piele, cu un desen imprimat, ca pe
cările de cult, conine 190 de pagini și e
bine păstrată.
11
Cele mai multe din documentele
prinse în anexă ne sunt cunoscute din
lucrările lui Johann Polek, F.E. Melnikov,
N.I. Subbotin. De menionat că scrisorile
oficiale austriece sunt redactate în
traducere.
12
Un al doilea posibil autor ar fi fost
călugărul Alimpie Miloradov, însă
argumentele în favoarea acestei a doua
versiuni sunt mai puin plauzibile.
13
N.I. Subbotin, Istoria așa-numitului
cler austriac sau de Fântâna Albă, t. I-II
(1886-1889); Materiale pentru istoria așanumitei ierarhii austriece sau de Fântâna
Albă, t. 1-9 (1875-1895) ș. a.
14
A se vedea vol. Rușii lipoveni în
studii și documente, II, Editura „C.R.L.R.”,
București, 2019.
15
F.E. Melnikov, Scurtă istorie a
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, lucrare
redactată în trei pări, prima dintre ele
cunoscând și o versiune în limba română.
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LA BUCUREȘTI, LA
SFIN:IREA BISERICII
Alexandr VARONA

C

foto: Erofei Adrian

foto: Erofei Adrian

omunitatea din
București a trăit un
eveniment deosebit pe
data de 29 mai a.c., în Duminica
a VI-a după Învierea Domnului,
Duminica Orbului, și, așa cum
scrie în calendarul bisericesc al
staroverilor din România, în ziua
praznicului Aducerii moaștelor
Sf. Mitropolit Ambrosie de la
Trieste (Italia) la Brăila, în
biserica mitropolitană: atribuirea
hramului (de iarnă) bisericii de
rit vechi din București, în cinstea
Sf. Ierarh Ambrosie
Mărturisitorul, primul mitropolit
de Fântâna Albă.
Evenimentul în sine, ca și
semnificaia momentului istoric
reprezentat de acesta, dar și
personalitatea omagiată cu acest
prilej, au impresionat mai ales
prin solemnitatea deosebită și
participarea masivă a
credincioșilor ortodocși de rit
vechi venii din întreaga ară,
mica biserică a enoriașilor din
București fiind umplută până la
refuz, încă din seara precedentă,
cea de sâmbătă, 28 mai 2022.
Sărbătoarea a început,
conform rânduielilor canonice,
din după-amiaza de sâmbătă, cu
slujba Vecerniei, urmată de
Vsenoșnaia (Slujba Privegherii
de Noapte), dezvăluind celor
prezeni frumuseea și bogăia de
semnificaii a slujbelor de rit
vechi, slujbe ce urmează întru
totul, ad-literram, rânduielile
Vechiului Tipic Ortodox, mai
ales că, de această data, serviciul
divin a fost condus de un
arhiereu și nu de unul oarecare,
ci de însuși Întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi,
Înalt Prea Sfinitul Leontie
(Izot), Arhiepiscopul de Fântâna
Albă (Belaia Krinia) și
București, Mitropolitul Tuturor
Creștinilor de Rit Vechi, cum
spune titulatura acestuia.

După slujba de seară,
participanii și oaspeii au fost
invitai la cina pregătită de
enoriașii parohiei din București.
Atmosfera de sărbătoare,
specifică hramurilor din
comunităile noastre, s-a simit
din plin a doua zi, încă dis de
dimineaă. Înainte de răsăritul
soarelui, de la ora 5:00, a început
slujba sfinirii pristolului în
cinstea Sf. Mitropolit Ambrosie
Mărturisitorul, urmată de cea a
Polunoșniei (Miezonopticii),
după care a început
Dumnezeiasca Liturghie
Arhierească, săvârșită de
mitropolitul Leontie, împreună
cu episcopul-vicar Ghenadie,
episcopul de Tulcea Paisie
(Halchim) și un impresionant
sobor de preoi și diaconi de la
parohiile din regiunile în care
locuiesc etnicii ruși lipoveni, mai
ales din Dobrogea și din nordul
Moldovei. Participarea a fost
impresionantă, biserica fiind
neîncăpătoare pentru mulimea
de credincioși dornică să asiste la
un eveniment atât de important,
atât de înălător sufletește, unic
prin specificul său istoric și
liturgic, dacă avem în vedere
faptul că hramul este dedicat Sf.
Mitropolit Ambrosie, ceea ce
este o premieră pentru Biserica
Ortodoxă de Rit Vechi, cel puin
pentru ara noastră.
Predica inută de ÎPS Leontie
a fost una emoionantă, atingând
probleme ce in de adevărurile
eterne ale condiiei umane, dar și
de contextul istoric actual. Deloc
simplu. Și aici trebuie să ne
amintim de pandemia de COVID
19, care încă mai bântuie prin
lume, dar și de războiul ce este
în plină desfășurare în Ucraina
și, de ce nu, de războiul sau
războaiele din fosta Iugoslavie,
la care muli dintre noi am fost
martori nu foarte demult.
Întâistătătorul Bisericii
noastre a chemat, a
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îndemnat credincioșii de rit
vechi să-și apere convingerile,
modul de viaă tradiional și,
mai ales, credina moștenită de
la strămoși.
Nu au fost trecute cu vederea
nici provocările și ispitele lumii
actuale pentru omul credincios,
mai ales că muli dintre etnicii
noștri ruși lipoveni trăiesc și
muncesc de ceva vreme în
Europa de Vest, cu precădere în
Italia și Spania, o Europă ultraliberală și ultra-democratică,
unde libertatea și democraia se
manifestă câteodată în forme
extreme ce nu prea se potrivesc
cu valorile morale tradiionale
specifice comunităilor noastre.
După încheierea slujbei
bisericești a luat cuvântul
președintele CRLR, deputatul
Silviu Feodor, care a subliniat
importana și semnificaia
evenimentului pentru
comunitatea noastră, evocând în
același timp și personalitatea Sf.
Mitropolit Ambrosie, omul

foto: Erofei Adrian
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14 ianuarie 2018. După slujba de sfin7ire a locului pentru lăcaşul
ortodox de rit vechi din capitală, oficiată de ÎPS mitropolit Leontie,
PS episcop Paisie de Tulcea şi preotul paroh din Bucureşti părintele Ioan.

providenial pe care, așa cum
bine a subliniat președintele
Comunităii, „Dumnezeu l-a
ales și ni l-a trimis” pentru a
restaura organizarea ierarhică în
Biserica Ortodoxă de Rit Vechi.
La slujbă a participat și
ministrul secretar de stat pentru
culte, dl Victor Opaschi, care a
luat cuvântul, mulumind
Comunităii și ierarhiei
bisericești pentru invitaia de a
participa la acest eveniment,
asigurând public pe credincioșii
prezeni de sprijinul constant al
statului român pentru Biserica
Ortodoxă de Rit Vechi în
rezolvarea multiplelor probleme
cu care se confruntă aceasta,
mai ales în ceea ce privește
finanarea restaurării și
construirii lăcașelor de cult ale
acesteia. Dl ministru secretar de
stat Opaschi și-a arătat
disponibilitatea, de asemenea, a
sa și a instituiei pe care o
conduce de mai bine de 10 ani,

foto: Erofei Adrian

de a sprijini și construcia
catedralei ortodoxe de rit vechi
în București, mai ales că aceasta
este preconizată a fi peste doi
ani, când se împlinesc 300 de
ani de la prima atestare
documentară a rușilor lipoveni
pe teritoriul ării noastre.
A urmat apoi, așa cum cere
tradiia, masa festivă, bogată în
bucate tradiionale lipovenești,
mai ales din pește (se putea
altfel?), apreciate de oaspeii
parohiei bucureștene, în timpul
căreia un grup de copii a
interpretat cântări bisericești și
stihuri duhovnicești foarte
frumoase și emoionante.
PREZENTĂRI DE CARTE

P

raznicul dedicat Sf.
Mitropolit Ambrosie a
avut în program și
prezentarea unor volume de
carte, În căutarea tărîmului
izbăvitor. Schie pentru o istorie
a rușilor lipoveni din România
și Staroverii. Pagini de istorie
și spiritualitate, foarte
importante pentru etnicii ruși
lipoveni, editate anul trecut de
Comunitate la editura
proprie„C.R.L.R.”, volume
despre care au vorbit chiar
autorii lor: prof. univ. dr. Leonte
Ivanov și dr. Alexandr Varona.
Aceștia au pus accentul pe
importana cunoașterii istoriei
etniei noastre și a documentelor
istorice autentice care atestă
destinul strămoșilor noștri pe
aceste meleaguri. A fost evocată,

de asemenea, personalitatea
primului mitropolit al Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi, Sf.
Ambrosie Mărturisitorul, cum
este înscris el în calendarul
acesteia, fiind pomenit de două
ori, pe 29 mai și pe 12
noiembrie, mai ales că au fost
prezentate cu acest prilej și
primul volum al lucrării Scurtă
istorie a Bisericii Ortodoxe de
Rit Vechi (autor Feodor
Melnikov), editat de CRLR în
2019 și tradus magistral de către
profesorul Leonte Ivanov,
precum și broșura dedicată
evenimentului, intitulată
Mitropolitul Ambrosie și
refacerea ierarhiei în Biserica
Ortodoxă de Rit Vechi.
În încheiere, se cuvine un
cuvânt de mulumire pentru
eforturile făcute de părintele
Ioan Bordeanu (ridicat pe 29
mai a.c. la rangul de protoiereu),
parohul Bisericii din București,
al enoriașilor de aici, în
organizarea desfășurării acestui
praznic unic, ca și pentru
sprijinul deosebit dat de
Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România, de președintele
acesteia, implicat în tot ce a
însemnat organizarea și
conducerea activităilor dedicate
acestui eveniment, și de
personalul de la sediul central al
acesteia, fără de care
desfășurarea evenimentului ar fi
fost mult îngreunată, mai ales că
participarea a fost atât de
numeroasă.
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Gogol, Pușkin, Dostoievski etc., etc.

S

e pare că Gogol e ceva
mai norocos decât
Dostoievski și Pușkin, ba
chiar mai norocos decât
Dostoievski și Pușkin luai la un
loc. Căci încă nimeni nu i-a răscolit
biografia și nu l-a scos nici din
librării, nici din biblioteci, și nici
din universităi.
În ciuda războiului și a setei de
dreptate, nu au fost organizate până
în prezent nici mitinguri, nici
demonstraii organizate de noii
îngeri ai dreptăii care să ceară
mazilirea sa.
Originea ucraineană a lui Gogol
l-a apărat până acum de astfel de
orori. Nu se știe însă pentru cât
timp. Privind cum se radicalizează
lumea, în special noua
intelectualitate, e posibil ca și
Gogol să aibă parte de aceiași
soartă. Ba chiar s-ar putea ca soarta
lui să fie și mai crudă. Trăim într-o
lume în care diavolul și-a băgat de
mult coada. Într-o lume pur
gogoliană.
Și în această lume, s-ar putea să
apară un Cicikov sau un Nozdriov
sau an alt personaj ieșit din Suflete
moarte care să arate cu degetul
spre Gogol și să spună:
Să nu uităm că Gogol a renunat

N. Gogol
(1809-1852)

la limba sa maternă și a scris nu în
ucraineană, ci în rusă. Prin urmare,
Gogol e un trădător. Cările lui ar
trebui arse într-o piaă publică.
Gogol a fost un suflet chinuit. A
murit ca martir, refuzând să
îngurgiteze orice hrană. Iar înainte
de asta, și-a ars manuscrisul,
spunând că-i un păcătos.
A fost un păcătos. Din cările lui
vom aprinde rugul...
Dar bine, bine, vor spune
apărătorii săi, câi or mai avea
curaj, Gogol e un scriitor uriaș. Din
el se trage întreaga literatură rusă.
Și ce dacă? Pentru faptul ăsta e
și mai vinovat. Dacă scria în
ucraineană, literatura rusă nu mai

A. Pușkin
(1799-1837)

exista. Sau exista sub o formă mai
umilă! De aceea, nu trebuie iertat.
Aceiași soartă ar putea s-o
împărtășească și Mihail Bulgakov.
Și el s-a născut în Ucraina, și el a
scris în limba rusă.
Dar bine, bine... Bulgakov e și
el unul din corifeii literaturii
moderne. Maestrul și Margareta e
unul din marile romane ale
secolului douăzeci... Odată cu el,
începe o altă literatură, îngână
undeva în surdină apărătorii săi.
Poate să înceapă. Noi nu avem
nevoie de Bulgakov. Nu avem
nevoie nici de motanul Behemot,
nici de Azazello, nici de Woland,
nici de Pilat din Pont, nici de

Î

n perioada 7-9 mai 2022,
Mănăstirea Dragomirna din
judeul Suceava a găzduit
Simpozionul internaional
„Moștenirea paisiană în
spiritualitatea, arta și cultura
contemporană. Anastasie Crimca,
ctitor al primului spital din
Moldova, la Suceava”.
Conform site-ului
Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuilor, în contextul declarării
anului 2022 de către Patriarhia
Română ca An omagial al
rugăciunii în viaa Bisericii și a
creștinului și An comemorativ al
sfinilor isihaști Simeon Noul
Teolog, Grigorie Palama și Paisie
de la Neam, simpozionul a fost
dedicat personalităilor marcante
din istoria Mănăstirii Dragomirna,
Paisie Velicicovschi (Sfântul
Cuvios Paisie de la Neam; stare
al așezământului monahal în
perioada 1763-1775), și Anastasie
Crimca.
Despre Stareul Paisie

foto: @arhiepiscopiasucevei.ro

ÎN JUDE:UL SUCEAVA
Velicicovschi în însemnările de
călătorie ale unui călugăr ieșean
(„O mărturie preioasă, fixată în
scris într-o amplă lucrare a unui
călugăr din Iași, tipărită la
Moscova și puin cunoscută în
mediul cultural românesc: Poveste
despre peregrinarea și călătoria
prin Rusia, Moldova, Turcia și

Pământul Sfânt”) a vorbit prof.
univ. dr. Leonte Ivanov, șeful
Catedrei de Slavistică „Petru
Caraman” a Universităii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Iar conf. univ. dr. Marina
Vraciu de la Facultatea de Litere,
Departamentul de Limbi și
Literaturi Străine, Catedra de

F. Dostoievski
(1821-1881)

Yeshua, și nici de Margareta. Jos
cu ei.
Și jos cu Suflete moarte!
Dar nici Dostoievski și nici
Pușkin nu sunt, totuși, ruși curai.
Dostoievski are și sânge
polonez, și sânge lituanian.
Iar în venele lui Pușkin pe lângă
sângele rusesc curge și sânge
arăbesc, dar și sânge teuton și
sânge scandinav. Oare faptul acesta
nu-l poate salva?
Nu. Și Dostoievski, și Pușkin au
fost niște trădători. Pușkin trebuia
să scrie în mai multe limbi deodată.
Ca și Dostoievski, de altfel.
(Capete de rând)

Slavistică, a Universităii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a
prezentat studiul Un pelerin rus:
Serghei Cetverikov, autorul primei
monografii moderne consacrate
Cuviosului Paisie Velicicovschi.
Evenimentul a fost parte din
seria de manifestări aniversare
dedicate Anului Jubileu –
Moștenirea Mușatină – credină,
cultură, istorie, închinat cinstirii
„memoriei acelora care, în vremuri
uneori mai puin prielnice, au
înălat monumente cu o valoare
culturală inestimabilă, recunoscută
pe plan naional și internaional”.
Simpozionul a fost organizat de
Arhiepiscopia Sucevei și
Rădăuilor în parteneriat cu
Consiliul Judeean Suceava,
Primăria Municipiului Suceava,
Primăria Comunei Mitocu
Dragomirnei, Spitalul Judeean de
Urgenă „Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava și Mănăstirea
Dragomirna.
(v. www.arhiepiscopiasucevei.ro)
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FERICIREA
G R E Ș E A LA L U I M AT V E I
C E L O R M I C I... Lazar Laghin
3

Leonte IVANOV

A

m tot oscilat între a le dărui copiilor, în
transpunere românească, o povestire din autori
ruși și a așterne pe hârtie câteva gânduri de
iunie, știind că, de regulă, cei mici se mulumesc cu puin, o
mângâiere sau o vorbă bună. Trăiam totuși impresia că nu e
de-ajuns, că întrebările pe care ni le punem în ce-i privește
ar trebui să ne preocupe ceva mai mult, și nu doar în ziua ce
le este dedicată. O primă întrebare ne este sugerată de un
articol de ziar: sunt copiii de la noi „cei mai fericii din
lume”, cum rezultă dintr-un mai vechi sondaj1, ori realitatea
e cu mult mai cruntă și nu neapărat greu de surprins? Ceea
ce aflăm din sursele mass-media ne spulberă iluzia că,
undeva, la orizont, i-ar aștepta fericirea sau măcar o viaă
mai bună. Avem mai curând certitudinea că li se pregătește
ceva, căci viitorul la care îi raportăm este strâns legat de
ceea ce le oferim pentru acest viitor, de moștenirea pe care
le-o lăsăm? Iar această moștenire nu e prilej de fericire: o
ară văduvită de resurse, care și-a tăiat pădurile, și-a lichidat
industria, a ruinat agricultura și în care doar poșta și căile
ferate mai sunt românești (e drept, falimentare și acestea), o
ară coruptă, ticăloșită, ce ignoră meritocraia, condusă de
oameni numii pe criterii politice, străini de domeniul de
care trebuie să răspundă, o ară lipsită de perspectivă,
slugarnică, care se chinuie de trei decenii să-și găsească
orizontul, să lege segmentele unei biete autostrăzi ori să
toarne fundaia unui spital regional, adecvat cerinelor
medicinii moderne. O ară ce se dorea instruită, educată, dar
în care „abrambureala” din ministerul responsabil cu
dezvoltarea tinerilor s-a dovedit nu doar păguboasă, ci și un
atentat la viitorul generaiilor ce ne succed, la demnitatea
naională. Or, cele trei decenii de experimente în învăământ
se reflectă și în cifre: un copil din doi e suspectat de
analfabetism funcional, cifrele abandonului școlar sunt mai
mult decât alarmante, 40.557 de elevi care au terminat clasa
a XII-a nu s-au mai înscris la examenul de bacalaureat din
sesiunea iunie 2022, mai exact 26% din totalul
absolvenilor de anul acesta, de la an la an, tot mai muli
tineri manifestă tulburări de comportament, suferă de
anxietate, sunt incapabili să socializeze, se autoizolează,
recurg la consumul de alcool, de droguri2. Suficiente
motive, credem, pentru care tinerii să aleagă să plece
încotro văd cu ochii...
Aș fi tentat să continui, însă mai potrivită mi se pare
acum povestirea promisă.
Ea conine un tâlc, poate îi
va ajuta pe copii în viaă.

Lazar Laghin (Lazar
Iosifovici Ginzburg, 1903-1979)

T

răia un bătrân, pe numele său
Matvei. Nu trăia rău. Ca să
spunem mai precis, trăia bine.
Chiar mai bine decât îi permiteau
mijloacele.
Se trezește Matvei într-o dimineaă și
ce să vadă! Vede că banii nu mai curgeau
gârlă. Înainte, nu mai prididea să-i strângă,
mânca bănetul cu lingura, iar acum – ce
brusc s-au împuinat!
„Doamne, gândi el, măcar de s-ar
nimeri pe-aici, pe aproape, o mare. Aș
arunca atunci în marea aceea un năvod. Aș
scoate Peștișorul de aur și mi-aș restabili
radical zdruncinata mea situaie materială”.
Se uită și, chiar la picioarele lui,
plescăie valurile. Cât ai clipi, Matvei
aruncă năvodul în apă și prinde Peștișorul
de aur.
Or, Matvei era un om bine instruit, îl
iubea pe Pușkin din copilărie și, cel mai
mult, îndrăgea Basmul cu pescarul și
peștișorul de aur. Fără îndoială, îl citise de
un milion de ori. Îl inea minte pe de rost.
Cu toate acestea, pentru mai multă
sigurană, decise să precizeze:
— Tu, întrebă el, ești chiar acel Peștișor
de aur?
— Chiar acela. Și știu deja că, de azi
dimineaă, i s-au cam împuinat banii.
Sper că i-ai însușit bine ideea principală
din renumitul basm al lui Aleksandr
Sergheevici?
Matvei îi zice:
— Ba bine că nu!
— Deci, remarcă peștișorul, n-avem
motiv să pierdem timpul de pomană. Îi voi
îndeplini o dorină, drept pentru care tu ai
să-mi dai drumul în mare. Numai să
chibzuiești cum trebuie. După buclucul
deprimant cu Bătrâna pe care o știi,
îndeplinesc doar o singură dorină. Și
numai o singură dată... Spune-mi, așadar,
visul tău, grăbește-te. Afară din apă îmi
lipsește oxigenul.
Matvei întreabă:
— Dar de lămurit, pot lămuri ceva?
Peștișorul zice:
— Lămurește, dar mai repejor!
Matvei întreabă:
— Pot să cer bani?
Peștișorul zice:
— Sigur că poi. Câi anume?
Matvei întreabă:
— Dar câi pot?
Peștișorul zice:
— Grăbește-te, Matvei! Respir anevoie.
Lămurește-te și basta!
Matvei spune:
— Păi asta fac, mă lămuresc. O sută de

ruble se poate? Încă nu cer, doar precizez.
Peștișorul îl zorește:
— Îi dau o sută de ruble? Îi dau ori
ba?
Matvei întreabă:
— Dar două sute? Deocamdată nu-i
cer, doar precizez.
Peștișorul îl grăbește și mai avan:
— Nu mă mai fierbe, omule! Zi cât!..
Însă Matvei e priceput, știe că
Peștișorul n-are dreptul să se facă nevăzut
înainte de a-i îndeplini o dorină. Își zice că
n-o să păească nimic, rezistă el.
Matvei spune:
— Dar dacă, să zicem, un cinci sute de
ruble, ce se întâmplă în cazul ăsta?
Peștișorul de aur nu-i mai dădu niciun
răspuns. Uite, deja i s-au împăienjenit
ochii și nu mai tremură în mâinile lui
Matvei. A căscat, sărmanul, botul și n-a
mai reușit să-l închidă.
— Bine, mai spuse așa, pentru orice
eventualitate, Matvei, dă cinci sute și
batem palma.
Însă pricepu că i s-au dus pe gârlă
bănișorii, că Peștișorul de aur a adormit
ori, ca să ne exprimăm știinific, și-a dat
obștescul sfârșit.
A oftat Matvei, a azvârlit Peștișorul de
aur cât mai departe în mare și a pornit
încetișor spre casă.
Ce-i pasă lui?! S-a potolit. A prins să
trăiască după posibilităi. Și-a făcut rost de
un abac. ăcăie întruna bilele, își face
bilanul și nu trăiește rău deloc. Deja e
mult de când are iarăși bani să-i mănânce
cu lingura...
Păcat de Peștișor!
Traducere și note de
Adriana NICOARĂ și Leonte IVANOV
Note:
1
„Adevărul”, 17 februarie 2016. Sondaj realizat
de organizaia Childrenʼs Worlds.
2
La Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași
sunt internai anual circa 600 de tineri, iar numărul
lor este în continuă creștere.
3
Lazar Laghin (Lazar Iosifovici Ginzburg,
1903-1979), scriitor rus de origine evreiască, autor
de texte satirice și de literatură pentru copii. De o
mare popularitate s-a bucurat nuvela-basm Bătrânul
Hottabâci, publicată în 1938.
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Laurea7ii clasei a XII-a
clasa
a X-a

clasa
a X-a

Laurea7ii clasei a XI-a

(Continuare din p. 5)
Toate subiectele propuse la
Olimpiada naională de Limba
rusă maternă au fost concepute
inând seama de programa școlară
în vigoare şi au fost adaptate, ca
nivel de dificultate, particularităţilor
de vârstă ale elevilor.
În urma probelor, elevii au
demonstrat abilităi de comunicare
în limba maternă rusă, au exprimat
și interpretat concepte, atât în
formă scrisă, cât și orală, au
interacionat lingvistic adecvat și
creativ, au valorificat toate
cunoştinţele acumulate pe
parcursul anului școlar,
reprezentând cu cinste judeul și
școala de provenienă.
Rezultatele exceionale obinute
de elevii participani confirmă
dăruirea cu care lucrează colegii
profesori din întreaga ară. Sunt,
negreșit, un exemplu pentru toată
lumea.
Îi felicit pe toi participanii la
Olimpiada de Limba rusă maternă,
îi încurajez să continue să studieze
limba rusă maternă, să fie în
fiecare zi mai buni și să-și asume
identitatea etnică, culturală,

Membrii Comisiei Centrale

lingvistică și religioasă!
Olimpiada de Limba rusă
maternă a reprezentat pentru
fiecare participant o etapă
frumoasă de formare, dezvoltare și
spiritualitate.
Limba maternă face parte din
identitatea fiecărei persoane și este
imperios să o păstrăm, pentru că
este parte din fiina noastră, o
legătură directă cu strămoșii
noștri, iar pentru noi, rușii
lipoveni, constituie un element
indispensabil al unităii și coeziunii
noastre ca etnie.
Ospitalitatea şi
profesionalismul organizatoric al
gazdelor, al Inspectoratului Școlar
Judeean Tulcea, prin inspectorul
școlar general Pavel Viorica, prin
inspectorul școlar general adjunct
Coca Constantin, prin inspectorul
pentru minorităi Bucioc Liuba, au
oferit tuturor participanţilor clipe
de neuitat, astfel ca aceştia să
poarte peste ani gânduri şi amintiri
plăcute despre un ţinut al
performanţei şi frumuseţii.
Îmi îndrept mulumirile către
reprezentanii Comunităii Rușilor
Lipoveni din România, către
domnul deputat Silviu Feodor și

către domnul director Valentin
Stalenoi, care susin
necondiionat studiul limbii
materne, onorându-ne atât cu
prezena, cât și cu numeroase
premii oferite câștigătorilor
olimpiadei, cât și tuturor elevilor
participani.
Mulumesc colegilor mei din
Comisia Centrală, domnului prof.
univ. dr. Leonte Ivanov,
președintele Comisiei și membrilor
Comisiei pentru implicare, dăruire,
corectitudine, profesionalism!
Vă urez succes în atingerea
celor mai înalte performane!”.
Președintele CRLR, deputatul
Silviu Feodor, imediat după
festivitatea de premiere de la sediul
Comunităii rușilor lipoveni din
Tulcea, în data de 15 mai 2022, a
declarat că „Olimpiada s-a
desfășurat în condiii foarte bune
prin implicarea doamnei inspector
general şcolar Viorica Pavel, a
doamnei inspector pentru
minorităţi Liuba Bucioc, a
personalului de la CRLR, precum
și a doamnelor şi domnilor
profesori. La Tulcea a avut loc a
XXVI-a ediie, iar Comunitatea,
Centrală și locală, se implică

mereu în logistica Olimpiadei de
limba maternă, oferind de fiecare
dată și premii laureailor. Felicit
toţi cei 35 de elevi participanţi la
acest concurs școlar de
performană pentru rezultatele
obţinute, dar în egală măsură şi
profesorii cu care s-au pregătit
pentru a se califica la faza
naţională. Comunitatea noastră a
facilitat în acest an și o excursie în
Delta Dunării la care au participat
toi elevii și cadrele didactice,
precum și 20 de refugiai din
Ucraina, copii și însoitori”.
Reamintim că în anul școlar
2021-2022 (la nivel preșcolar,
primar, gimnazial și liceal),
conform datelor de la Ministerul
Educaiei, transmise de
inspectoratele școlare judeene,
disciplina Limba rusă maternă este
studiată de către 1381 elevi în
unităile de învăământ
preuniversitar din București și din
localităile din judeele Brăila,
Botoșani, Constana, Iași, Ilfov,
Suceava și Tulcea. Materia este
predată de către 47 de cadre
didactice.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN
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opilăria, - prima oglindă
a fiinei umane - plină
de chipuri blajine, calde,
mereu cu un zâmbet aburind pe
faă, dar mai ales emanând prin
fiecare gest dragostea, pentru
sufletul venit în lume este la fel de
necesară precum ploaia pământului.
Personajul căruia încercăm să-i
facem o prezentare în oglindă (în
măsura în care ne-au permis datele
mai mult sau mai puin cunoscute
celor din jur) se numește Ecaterina
Nicoleta AMOS și s-a născut la 2
decembrie 2005 din părinii Vasile
Romică Amos și Andreea Semira
Amos, părini care au susinut-o și
încurajat-o mereu, uneori chiar cu
sacrificii materiale.
Privim în oglinda limpede a
copilăriei, în care apar chipurile
bunicilor și, prin ei, participarea la
minunatele noastre sărbători
religioase, la contactul direct cu
ceilali membri ai comunităii din
Botoșani, căci Biserica este primul
nostru spaiu de cunoaștere și
apropiere, la orice vârstă.
Oglinda se lărgește și apare un
chip aureolat de neuitare – doamna
învăătoare Silvia Chirilă, de la
Școala Gimnazială nr. 17. Aici,
Ecaterina își începe prima ei
„meserie” – cea de elev. Este o
fetiă veselă, prietenoasă și
comunicativă, dar, mai ales,
neastâmpărată, punând la încercare
răbdarea celor din jur. Părinii o
înscriu la un Cerc de dans.
Mișcările fetiei nu sunt cele de
balerină, ci de karate – mișcări pe
care le-a învăat singură de la
televizor.
În toamna anului 2012 s-a
înscris la Clubul Sportiv „DAO”
din Botoșani.
Timp de aproape 5 ani, un
singur chip îi ocupă oglinda –
antrenorul ei de suflet, Victor
Trofin. Aici putem afirma că
Ecaterina este unul dintre cei aleși
pentru acest sport: „cei de rând nu
încep nimic, fiindcă se tem de
pierderi, cei mediocri, după ce au
început, se lasă respinși de piedici,
doar cei aleși între aleși nu
părăsesc ceea ce au început, chiar
dacă sunt oprii de mii de piedici”.
Fata este convinsă că puine
lucruri sunt imposibile în faa
stăruinei și că acesta este secretul
succesului, dar mai ales că
excelena – podiumul câștigătorului
se câștigă prin muncă.

OGLINZILE
SUCCESULUI
În 2014, la Saint-Memmie
(Frana), la prima participare la o
competiie internaională o găsim
pe podium – campioana europeană:
acordurile imnului ării, lacrimi,
emoii, cupa ridicată deasupra
capului.
Urmează un drum presărat cu
bronz, argint, aur sau doar cu
experiena participării, așa cum a
fost cel din 2019 – Zurich (Elveia).
Pierderea campionatului poate este
ascunsă, undeva adânc în suflet, dar
în faa noastră Ecaterina zâmbește
și spune că este mulumită de
participare și de experiena
câștigată.
În perioada 23 – 24 aprilie 2022,
echipa clubului a participat la
Campionatul Mondial pentru copii
și juniori la Padova, în Italia.
Despre această competiie presa
botoșăneană notează în „Monitorul
de Botoșani”: „Găzduită de Arena
Kioene, în prezena Maestrului
Fondator a qwan ki do, Pham Xuan
Tong, întrecerea destinată
categoriilor de juniori a reunit la
start peste 425 de sportivi din 12
ări, cu vârste cuprinse între 7 și 17
ani, care s-au întrecut la probele
„thao quyen individual”, „thao
quyen sincron” (înlănuiri
individuale și sincron) „song

luyen” (înlănuiri cu partener) și
„song dau” (luptă competiională).
România a participat la această
întrecere majoră cu 148 de
sportivi, judeul nostru având în
competiie 12 sportivi, aceștia
cucerind în total 11 medalii, dintre
care două de aur, două de argint, și
șapte de bronz.”.
Pe pagina de internet a site-ului
stiri.botosani.ro găsim declaraia
antrenorului Vo Su Eugen
:urcanu - centura neagră 4 dang
și coordonator tehnic pentru
judeul Botosani la Qwan ki do:
„În total, clubul nostru a obinut o
medalie de argint și 5 de bronz.
Cei 6 tineri practică Qwan ki do de
la o vârstă fragedă, obinând de-a
lungul timpului numeroase
rezultate la competiiile locale,
naionale și internaionale,
confirmând încă o dată pregătirea
tehnică și abilităile motrice
dobândite în anii îndelungai de

15
antrenamente”.
În cadrul competiiei Ecaterina
Amos a obinut alături de echipa ei:
● Locul 2, medalie de argint
și vicecampioane mondiale la
proba de thao quyen sincron,
feminin, 3-4 cap albastru;
● Locul 3 și medalie de
bronz la proba song dau, feminin.
Azi o găsim pe Ecaterina ca
elevă în clasa a X-a la Colegiul
Naional „A.T. Laurian” din
Botoșani - profil bilingv - engleză.
Chipurile din oglinda ei s-au
îmbogăit când și-a început
contactul direct cu CRL – Botoșani,
un prim pas fiind clasa de Limbă
rusă – profesor Daniel Elisei.
Este nelipsită de la activităile
din cadrul ATRL Botoșani, care
includ ansamblul de dansuri, de
cântece și trupa de teatru „Ivușka”
(Ивушка), plus alte proiecte
iniiate de echipa ATRL (Baltaru
Andreea Mădălina, Timofte
Adelina, Ivanov Vladimir,
Podariu David, Lupu Alexandru,
Amalia Amos, Ecaterina Amos,
Emilia Calinov, Marina Ihorov,
Claudia Creu):
● culegerea de informaii despre
casa tradiională a rușilor lipoveni
din Botoșani și realizarea unui
material video pe baza acestor
informaii, prezentat cu ocazia
vizitei DRI la Botoșani;
● interviuri cu etnicii noștri,
care ne-au dezvăluit din frumuseea
vremurilor de odinioară (mulumim
pe această cale domnului profesor
de limba rusă, Daniel Elisei,
precum și doamnelor Xenia Ivanov,
Anna Paramanov, Vera Finașcu
pentru deschiderea manifestată la
iniiativa tinerilor);
● MasterClass privind
semnificaia, importana și modul
cum se creează simbolurile
religioase specifice rușilor lipoveni:
lestovka, padrucinik, poias;
● Activităi recreative, sportive
și de comunicare în limba maternă;
● Participări la concursuri din
cadrul CRLR și nu numai.
Fata mărturisește că dorește să
vadă în oglindă „cea mai bună
versiune” a ei și este sigură că doar
perseverena și osteneala sunt
secretele gloriei.
La multe succese, draga noastră
Ecaterina, pentru tot ce îi propui să
realizezi în viaă!
Ovidiu IVANOV,
președintele CRL-Botoșani
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SFIȘTOFCA
Sfârșitul unei lumi sau
atul, amplasat la
extremitatea estică a
Uniunii Europene, are o
poveste care merită cunoscută și
păstrată. Comuna C.A. Rosetti, de
care aparine satul, este într-un fel
proiecia la o scară mică a unui
model de convieuire interetnică, în
care români, ucraineni și lipoveni
convieuiesc în armonie de mai
bine de două secole. C.A. Rosetti,
Letea, Periprava, Sfiștofca și
Cardon sunt sate în care
comunităile au reușit să se
dezvolte individual, dar în bună
vecinătate în decursul istoriei.
Am cunoscut aceste locuri în
urmă cu zece ani, când,
reprezentând Institutul Naional de
Cercetare - Dezvoltare „UrbanÎncerc”, urma să demarăm
actualizarea Planului General de
urbanism al comunei. De atunci,

S

șansa unei renașteri?
am revenit aproape în fiecare an,
organizând cu Universitatea de
Arhitectură „Ion Mincu” și cu alte
Universităi și Asociaii partenere
excursii de studii, workshopuri sau
proiecte, chiar internaionale. În
astfel de proiecte am avut șansa să
îl întâlnesc și pe domnul deputat
Silviu Feodor, președinte al CRLR,
cu care am început acum câiva ani
o strânsă colaborare și care ne-a
oferit tot sprijinul pentru punerea în
practică a ideilor a căror roade
sperăm că se vor materializa în
curând în folosul Comunităii. Am
împărtășit cu domnia sa, inginer
constructor de profesie, care a
predat studenilor de la
Universitatea Tehnică de
Construcii din București,
adaptarea la condiiile locale,
originalitatea și sustenabilitatea
caselor lipovenești din punct de

Fig. 1: Turla bisericii din Sfiștofca

Fig. 2: Tipologii de fa7ade și elemente de decora7ie

vedere al structurii, izolării și
utilizării ingenioase a încălzirii.
Am convenit, de asemenea, faptul
că este absolut necesară
conservarea, reabilitarea și
conversia unor astfel de locuine ca
sursă de pornire a unor demersuri
similare în tot arealul deltaic și că
vom avea tot sprijinul din partea
dumnealui și a CRLR.
Sfiștofca este memoria (încă)
vie a unei civilizaii care și-a urmat
destinul și urmează să dispară dacă
nu se face mai nimic pentru cei 2030 de locuitori care mai sunt astăzi
și casele tradiionale abandonate,
care cad în fiecare an.
Ce este valoros la Sfiștofca?

P

eisajul rural, tradiia
materializată în spaiul
construit, biserica monumentală de
secol XIX din centrul satului,
având silueta vizibilă de la câiva
kilometri depărtare, strada
principală impresionantă prin
lăimea și întinderea generoasă,
acoperită acum de vegetaie,
gospodăriile și modul lor de
organizare, casele și detaliile
constructive care utilizează
materiale naturale tradiionale,
sistemul de încălzire ingenios,
decoraiile simbolice, toate acestea
sunt integrate perfect în peisajul
orizontal deltaic.
Sfiștofca este unul dintre
puinele sate din Delta Dunării în
care nu sunt intervenii agresive,
poluante, de construcii care să
afecteze scara tipologiei arhitecturii
tradiionale și unul din locurile în
care încă mai există case
vernaculare așa cum se realizau
acum o sută sau două sute de ani.
Ritmul frontoanelor decorate ale
caselor acoperite cu stuf reprezintă
și acum rezonana specifică a
satului lipovenesc.
De ce dispare satul?

D

epopularea masivă din
ultimii 30 de ani a dus însă

Fig. 3: Case în curs de autodistrugere din Sfiștofca
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la abandonarea gospodăriilor și la
degradarea lor constantă, la cele
mai multe până la autodemolare: în
locul caselor care cad în fiecare an
rămâne o ridicătură de pământ la
nivelul solului, ca un semn discret
al amprentei unei foste locuine.
În tot acest proces există, de
fapt, un ciclu natural, firesc,
ecologic de reciclare al
materialelor naturale din care
casele erau construite.
Izolarea, lipsa mobilităii (nu
există transport local, iar drumurile
sunt neamenajate), lipsa unui
magazin în sat, apa potabilă
disponibilă doar într-o extremitate
a satului sunt servicii
contemporane normale care lipsesc
în sat și care generează
abandonarea localităii. Lipsa
oportunităilor economice și solul
sărat sunt alte motive pentru care
satul este abandonat.
Există șanse de salvare?

D

a, există. Nu în sensul de a
activa viaa comunităii de
acum 50-100 de ani, în care satul
funciona ca un organism autonom p
cu peste 1000 de locuitori. Acest
proces probabil că nu este posibil
în condiiile de astăzi. Există însă
posibilitatea de a salva fondul
construit valoros printr-o stopare a
degradării rapide, măcar la o parte
din locuinele existente. Câteva
exemple de bună practică de
restaurare, extinderi și conversii
pentru spaii necesare astăzi (băi,
spaii de cazare etc.) ar putea
reprezenta o masă critică minimă
care să întoarcă balana și să
p
regenereze și alte gospodării.
Evident, sensul acestor spaii ar
putea fi tocmai specificul zonei
care ar atrage oameni care caută
ceea ce doar aici pot găsi: liniștea,
izolarea, legătura cu natura și
peisajul deltaic, experiena unei
viei simple, naturale.
Proiecte în derulare și idei
propuse
n prim proiect și cel mai
important, despre care am
discutat de mai mult timp cu CRLR
prin dl președinte Silviu Feodor, și
care sperăm că va demara în
curând, este conversia Școlii din
Sfiștofca.
O structură tip din anii
1960, care a servit ca

U
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Fig. 4: Școala din Sfiștofca: Imagine de sus și propunere de conversie

școală până acum 20 de ani, este
abandonată în mijlocul satului.
Propunerea este ca prin conversie
în spaii utile localnicilor (educaie,
întâlniri, adăpost în timp de iarnă,
sediu al comunităii, spaiu
comercial, spaiu pentru servit
masa etc.) dar și pentru vizitatori ai
deltei (muzeu/expoziie cu obiecte
tradiionale, posibilitate de cazare,
centru pentru viitoare evenimente
culturale, workshopuri) să devină o
construcie polarizatoare pentru
zonă.
Un al doilea proiect, demarat
prin iniiativa Asociaiei „Salvai
Flora și Fauna Deltei”, este
realizarea unui centru de informare
turistică din materiale locale
tradiionale (lemn și stuf), dar cu o
siluetă contemporană și
funcionând la standardul unei
clădiri pasive și în care să se și
experimenteze prin metode de
eficienă energetică a materialelor
și sistemelor utilizate. Proiectul și
implementarea ar urma să fie
finanate în totalitate de către
asociaie și pus la dispoziia
primăriei, singurul sprijin necesar
de la autoritatea locală fiind cel de
natură birocratică.
Al treilea proiect în care ne
implicăm este reabilitarea unei

gospodării tradiionale, căreia îi
putem realiza partea iniială de
releveu și propunere de
reabilitare/conversie. Acesta ar
putea fi concretizat prin accesarea
fondurilor PNDR / ITI Delta
Dunării submăsura 7.6.
Wokshopuri și proiecte
educaionale

P

rimul workshop
internaional l-am realizat
împreună cu Asociaia „Sfiștofca
Art Association”, înfiinată de prof.
Meinhard Breiling de la
Universitatea Tehnică din Viena și
Laura Ivanov, artist plastic. Au
participat atunci profesori de la
Universitatea de Arhitectură „Ion
Mincu”, Universitatea Naională de
Arte și Universitatea din Viena,
alături de localnici din Sfiștofca și
copii din C.A. Rosetti.
Studenii arhiteci au construit
împreună cu meșteri locali un
adăpost simbolic din stuf și lemn,
cei de la arte au explorat
meșteșugul metalului și al gravurii
pe sticlă, implicând chiar și elevii
din satele învecinate. Seara erau
organizate evenimente artistice în
spaiul CRLR. A fost o experienă
de neuitat, atât pentru studeni, cât

Fig. 5: Propunere de structură din lemn și stuf/
punct de informare turistică

Fig. 6: Gospodărie tradi7ională din Sfiștofca

și pentru profesori și localnici.
Activitatea de atunci s-a
materializat cu o broșură
preliminară intitulată „Spaii
construite din lemn și stuf”¹, și alta
realizată în urma experienei
workshopului „Jurnal din Deltă”².
Un alt studiu educaional³ a avut
ca temă găsirea de soluii
economice, culturale, practice
pentru viitorul comunităii locale.
Studenii masteranzi vienezi au
pregătit câteva proiecte de idei
pentru posibile accesări de fonduri
europene (idei de afaceri din zona
agricolă, apicultură, festivaluri,
modalităi de filtrare a apei potabile
pentru comunitate etc.)
materializate într-o publicaie de
peste 300 de pagini și pusă și la
dispoziia primăriei³.
Am publicat, de asemenea, cu

acea ocazie două articole⁴,⁵ cu
posibile scenarii de revitalizare a
localităii.
Cu o pasiune rară, austriacul
Camillo Breiling a realizat studiul
său doctoral⁶ la Viena pe tema
lingvisticii și culturii credincioșilor
de rit vechi din Sfiștofca, el
învăând de la zero limbile română
și rusă. A publicat, totodată,
trilingv, o carte în care relatează,
după interviuri realizate personal,
poveștile vieilor din perioada
interbelică și socialistă a 14
locuitori, cartea⁷ fiind ilustrată cu
schiele graficianului Robert
Petschinka.
Poate cel mai interesant proiect
educaional a fost realizat prin
șansa câștigării unei competiii
Erasmus+ de parteneriate
interuniversitare⁸, în care

Fig. 7: Workshop interna7ional la Sfiștofca, 2015
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doi ani de zile, peste 20 de
profesori și peste 70 de studeni
au fost implicai în activităi de
predare/învăare interdisciplinară
la universităi de arhitectură din
Italia, Norvegia și România.
Tematica de bază a proiectului a
constat în studiul satelor
pescărești cu valoare de
patrimoniu, dar în curs de
dispariie din Delta Dunării,
Fig. 9: Atmosfera din Sfiștofca; Grafică realizată de Robert Petschinka (sursa: http://www.breiling.net)
http://www.breiling.net)
insulele Eoliene și Peninsula
Lofoten, studiul de caz din Deltă
fiind desfășurat la Sfiștofca și Letea. Calitatea excelentă a
proiectului a fost apreciată la Anuala de arhitectură din
2019, proiectul obinând locul 1⁹ la seciunea „Cercetare
în Arhitectură/Arhitectura participativă”. Workhopul
realizat la Sfiștofca și Letea, cu peste 40 de studeni și
cadre didactice, a propus diferite conversii adaptate
cerinelor actuale pentru câteva gospodării tradiionale,
precum și pentru școala din sat. Există, de asemenea, o
broșură publicată a workshopului VVITA¹⁰.
La ultima noastră deplasare practică, realizată în
aprilie 2022 cu studenii, datorată în primul rând
sprijinului CRLR în cadrul proiectului „Explorarea
tematică a arhitecturii caselor de locuit specifice rușilor
lipoveni din satul Sfiștofca, jud. Tulcea”, am întocmit și
o cartare a caselor vernaculare valoroase din sat, precum
și o relevare a unei gospodării reprezentative pentru a fi
promovată la Institutul Naional al Patrimoniului în
vederea instituirii unui sit rural protejat, cu șanse mai
Fig. 10: Satul Sfiștofca, perspective către biserică, cu natura cucerind satul
bune la viitoare finanări din fonduri europene.
Am considerat utile cele mai sus prezentate întrucât
promovarea lor poate genera, mulumită CRLR și
publicaiei „Zorile”, o șansă pentru concretizarea câtorva
din aceste proiecte/iniiative. O masă critică minimă cu
astfel de iniiative materializate va putea deschide șansa,
prin exemplul reușitei, la alte iniiative similare și la o
turnură pozitivă în renașterea comunităii. Și nu în ultimul
rând, am dori să invităm să se înscrie la Universitatea de
Arhitectură „Ion Mincu” din București pe tinerii care își
aleg drumul profesional în viaă, având în vedere și faptul
că deja avem un număr considerabil de studeni ruși
lipoveni în Universitate.
Conf. dr. arh. Marius VOICA,
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
Fig.11: Accesul în sat dinspre canal
(U.A.U.I.M.) din București
Note
narios_for_the_reviving_of_a_dying___
(fotografii și imagini din arhiva autorului)

Fig. 8: Posterul Studiului educa7ional realizat de prof.
Meinhard Breiling de la T.U.W.- La capătul UE
(sursa: http://www.breiling.net)

(cu link-uri acces la publicaii):
¹ M. Voica, V. Meita „Spaii simbolice din lemn
și stuf”
https://issuu.com/catalina86v/docs/spatii_simbolice_
din_lemn_si_stuf
² M. Voica, C. Vărzaru „Jurnal din Deltă”
https://issuu.com/catalina86v/docs/_2016-0311__jurnal_din_delta_issu_
³ Breiling M, EU AM ENDE: „Niedergang am
Beispiel des rumanischen Donaudeltas”
https://breiling.org/lect/euamende/EUamEnde_P
ublikation_Version1_150427.pdf
⁴ M. Voica, E.C. Mândrescu, C. Vărzaru:
„End of EU: Sfistofca; Steps for saving a traditional
community”
https://doaj.org/article/6fc4c457fa9648ec8c5114
3f99b1e72d
⁵ M. Voica: „Scenarios for the reviving of a
dying village”
https://issuu.com/mariusvoica/docs/sfistofca_sce

⁶ Camillo Breiling - „Diplomarbeit Bestandsaufnahme der Kultur und Sprache der
Altglaubigen in Sfistofca/Rumanien”, Wien, 2016
http://www.breiling.net/cb/publ/2013_diplomarb
eit_breiling_camillo_131217.pdf
⁷ Camillo Breiling, „Masa funerară la Sfiștofca;
Povestiri din Delta Dunării”:
http://www.breiling.net/cb/publ/leichen_RO.pdf
⁸ https://vvita.uauim.ro/
⁹ https://www.anuala.ro/en/projects/2019/284/
¹⁰ M. Hărmănescu, E.C. Mândrescu, A. Panait,
M. Voica (2019). Romanian applied study on rural
heritage. Sustainable revitalization methodology
approaching inter-multi-and trans-disciplinarily of
build culture aiming to promote social inclusion for
disadvantaged and remote communities. VVITA
Workshop, Danube Delta, Editura Universitară „Ion
Mincu”, ISBN 978-606-638-191-8
https://issuu.com/mariusvoica/docs/vvita__roma
nian_applied_study_on_rural_heritage
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Nichita DANILOV

C

ând intra pe poartă în Casa Roşie, primul
lucru de care întreba Hans era: Unde-i?
Mama, voia să spună.
De fiecare dată când Hans se întorcea de la şcoală
abia târându-şi ghiozdanul, avea impresia că n-o să-și
mai găsească mama acasă. Hârșâindu-și pașii prin
praful drumului, el și-o închipuia îmbrăcată în rochia
ei albă, cu părul frumos revărsat peste umeri,
încălată în pantofi de lac, cu tocul înalt, stând în
prag cu mâna streașină la ochi și așteptându-l cu
nerăbdare. De multe ori, chiar îl aștepta astfel. Cum
trecea de colul străzii, Hans îi făcea semne cu mâna.
Mama îi răspundea și ea, fluturând din brae, foșnind
din păru-i mătăsos în aerul dulce, încărcat de
miresme și zumzet de albine. La vederea sa,
acoperișul de iglă al casei se acoperea de lumină.
Cocoai pe burlane și horn, hulubii uruiau. De sub
streșini, rândunelele zburau și ele în întâmpinarea sa.
Cocoșii cântau și câinii shelălăiau. În jur, totul se
transforma în zgomot și bucurie. Lui Hans îi era
teamă însă că bucuria aceasta n-o să dureze mult. Că
într-o zi mama avea să dispară din prag și odată cu ea
și toată bucuria avea să se scurgă în beznă… Hans
avea să rămână singur. Singur ca o casă părăsită.
Singur ca un ghiozdan din care au fost scoase
caietele și cările și aruncate pe foc. Poate că o mână
străină voia într-adevăr s-o ardă și pe mama. Să-i dea
foc la haine și la păr. Hans o și vedea pe mama
arzând ca o toră vie, înfășurată în cearșafuri și
perdele. De ce în cearșafuri și perdele, Hans nu știa.
Aceasta era imaginea care-i venea în minte. Mama
alerga prin cameră, de la o fereastră la alta,
împodobită cu o coamă de flăcări pe umeri și alta pe
creștet; lovea cu pumnii ei mici în geamuri, dar
geamurile nu se deschideau și nici nu se spărgeau, ci
se umpleau și ele de flăcări. Bătea cu picioarele în
ușă, iar ușa gemea și se aprindea și ea,
transformându-se într-o rană sângerândă, acoperită
de flăcări. Privind aceste imagini ce i se învârteau în
faa ochilor, sufletul micului Hans era cuprins de
teamă. O dată cu mama avea să ardă și casa.
Acoperișul avea să se năruie. Pereii se vor acoperi
cu funingine. În locul ferestrelor se vor căsca niște
găuri… Hulubii și rândunelele se vor mistuii și ei,
lăsând în urma lor un miros greu de gheare și de
pene arse. Mirosul acesta îi gâdila de pe acum nările.
Ca să scape de el, Hans se uita la soare și strănuta.
Da, casa va arde și înăuntru va rămâne doar el, cu
faa mânjită de funingine, strângându-și cu teamă
ghiozdanul și păpușa cioplită din lemn de tei la piept.
Mama se va evapora. Se va pierde odată cu fumul,
rispindu-se printre dealuri și copaci. Și atunci, da,
Hans va rămâne singur. Singur ca un ghiozdan rupt
sau ca un pantof aruncat sub pat. Hans va sta
ghemuit în col și va tremura. O coamă de flăcări
întunecate îi va pătrunde în suflet și–l va mistui
încetul cu încetul. Din Hans o să rămână doar cenușă,
pe care vântul stârnit de nicăieri o va purta pe străzi.
Poate că mama nici nu trebuia să ardă. Ci să
plece. Să se evapore din casă. Să plece ca să-și caute
norocul într-un alt loc…
Ideea aceasta îl speria în aşa măsură, încât Hans
tresărea până şi în somn, strigând: „Mama, Mama!”.
Mama nu era nicăieri. Mâinile sale pipăiau în dreapta
sa cearșaful și dădeau peste un trup cald, căzut și el
pradă somnului. Și atunci Hans se liniștea.
Acum, lepădându-şi ghiozdanul lângă trepte, cu
inima strânsă, întrebă:
Unde-i?
Din pricina emoţiei ce-l cuprinsese, cuvântul
„Mamă” nu-l putea rosti. Buzele îi tremurau în aer.

UŞILE
În jurul ochilor pluteau pete de umbră și lumină.
De data aceasta Tatăl trebăluia în spatele Casei,
repara uşa magaziei, care atârna într-o balama
ruginită. A ieşit aplecându-se uşor pe uşa scundă,
mângâindu-şi barba mare neagră, ce i se revărsa pe
piept. Doi porumbei albi, rotaţi, stăteau cocoţaţi pe
umărul său drept, ţinându-şi cu greutate echilibrul şi
desfăcându-şi aripile la fiecare pas, şi încă unul, tot
alb, dar gulerat, îi gungurea rotindu-se pe creştetul
pleşuv.
Faa Tatălui era toată numai zâmbet.
Îi zâmbeau sprâncenele stufoase. Genele lungi și
negre. Mustăile groase, răsucite cu semeie în sus.
Nasul coroiat. Pomeii și cicatricea ce-i brăzda în
zig-zag fruntea întunecată.
Hans îl privi cu teamă și neîncredere. Veselia
Tatălui nu i se părea de bun augur.
Unde-i? mai întrebă odată Hans, privindu-l drept
în ochi.
Tatăl îi înfrunta privirea, ridicându-și înspre
tâmplă sprânceana sa stufoasă. Din irișii săi verzi,
fosforesceni, izvorau luminie jucăușe, înălându-se
deasupra curii pline de tot felul de orătănii. Curcile
cârâiră. Raele le inură isonul, iar gâștile, lungindu-și
gâturile, scoaseră un sunet prelung, ce șerui pe lângă
gard.
Am omorât-o, zise El, şi am îngropat-o sub măr.
Şi apoi privind drept în ochii lui Hans, care-şi
lăsase acum privirea în pământ, Tatăl adăugă:
Poţi să te duci s-o vezi.
Hans nu credea. Inima i se zbătea dureros în
piept, lovindu-se de coaste.
Unde să se ducă? Oriunde s-ar fi dus Hans, fără
mamă lumea i se părea pustie. Pe acoperiş, lumina
păli şi huruitul vesel al porumbeilor se stinse. Umbra
unui nor nevăzut acoperi o jumătate de curte.
Cealaltă rămase încă scăldată în lumină. Acum
ograda semăna cu o faţă, într-o parte sumbră, într-o
parte veselă.
Cum unde!? Se auzi răspunzând glasul Tatălui...
În capătul grădinii. Acolo am îngropat-o…
Hans lepădă ghiozdanul în mijlocul curii şi
alergă pe cărare spre locul de care pomenise Tatăl. În
colţul din stânga grădinii unde se afla un măr înflorit.
În urma lui alergau orătăniile, alerga și portia și
gardul și o parte din acoperișul casei. Alerga totul.
Numai trupul Tatălui stătu un timp încremenit în
preajma grajdului... Apoi se mișcă și el. Abia
trăgându-şi răsuflarea, Hans se opri lângă baia de
aburi, străjuită de un măr tânăr, abia înflorit.
În dreapta, se afla o groapă proaspăt săpată,
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acoperită cu un strat subţire de paie. Pe o creangă se
legăna o piele de viţel. Vântul o mişca uşor, când
într-o parte, când în alta.
Acolo-i, l-a auzit strigând pe Tatăl. Vocea i se
risipi ca un fum alb prin toată grădina, făcând să se
mişte încet crengile de măr cu mugurii abia daţi în
floare... Şi glasul Tatălui pluti iarăşi ca un fum,
învolburând grădina. Vălul de fum se strecură pe uşa
deschisă din şopron, învălui porumbeii, învălui casa,
pluti pe lângă gardul de scânduri umede, pe care se
aflau lipite câteva cochilii de melci. Îl învălui şi pe
Hans, până la jumătate. De la creştet până la brâu.
De la brâu în jos, picioarele lui Hans încălţate în
cizmuliţe roşii călcau prin roua proaspătă. Iar
pantalonaşii săi erau scăldaţi de razele unui soare
proaspăt, prietenos. Cuvintele rostite de Tatăl
răsunau ca nişte clopoţei în fum. Cuvintele se
spărgeau în silabe. În vocale şi consoane. Literele îi
jucau în faţa ochilor, ca în abecedar. Sunetele însă
nu-l linişteau, ci îi sădeau înlăuntru îngijorare şi
spaimă. Lumea din jurul său, scăldată în lumina
dimineţii, devenea tot mai mare, mai
înspăimântătoare. Apoi Hans auzi zgomotul unui cui
care se înfunda adânc în scândura de brad.
Tatăl îşi făcea de lucru, înarmat cu barda lui.
Bătea la loc o scândură desprinsă din peretele
putred.
Sub paie, preciză bărbatul, cu o voce calmă,
ţinând un cui mare între dinţii îngălbeniţi de tutun.
Hans căuta, dând la o parte paiele cu înfrigurare.
Da, într-adevăr, Tatăl nu-l minţise. În fundul gropii,
zăcea mama cu faţa în jos, îmbrăcată cu rochia ei
verde de mătase, pe care de obicei o lua duminica şi
de sărbători. Pe umărul ei stâng, sub omoplat, Hans
văzu mustind sângele, amestecat cu fire de iarbă şi
nisip prelins de pe margini.
N-am acoperit groapa, ca s-o poţi vedea şi tu, a
auzit vorbind din nou glasul Tatălui. Şi din nou auzi
zgomotul unor lovituri de ciocan sau de bardă.
Regulat, clar. Şi un alt cui se înfundă în scândură.
Drept, fără efort.
Şi apoi acelaşi glas sau poate o boare proaspătă
de vânt risipi florile de măr, împrăştiindu-le prin
toată livada.
Ai văzut-o? l-a auzit din nou strigând pe Tatăl,
care nici măcar nu catadicsi să-şi întoarcă capul către
Hans, fiind preocupat cu totul de munca lui. Spatele
îi era masiv, cât poarta. Capul - cât o clopotniţă... Se
pregătea să bată un alt cui, proptind scândura cu
genunchiul lui şi sprijinind-o cu umărul stâng.
Porumbeii fâlfâiră din aripi, luându-şi zborul de
pe un umăr şi aşezându-se pe celălalt.
Hans izbucni în plâns, luând-o repede la fugă
înspre grajd. Desprinse o frânghie din cui, suindu-se
pe iesle şi legând-o repede de grinda din tavan. Era
însă prea târziu. Tatăl apăruse în uşă, astupând-o cu
trupul său masiv. Barba sa neagră îi fâlfâia pe piept şi
cei doi porumbei rotaţi îi gângureau pe umeri,
luminând în semiîntuneric. Două lumânări ce
pâlpâiau bătând din aripi.
Şi încă o alta pe creştet. Trei.
Şi un singur sfeşnic. El.
Râdea în hohote. Trupul său imens parcă se
subţia de atâta râs. Auzindu-l, calul său fornăi pe
nări, rotindu-şi ochii negri, umezi. Nechează
nerăbdător. Aşa îl întâmpina, când Tatăl îşi făcea
apariţia în grajd.
Stai, domnule, stai. Când îi vorbea cu „domnule”
nu era chiar un semn rău. Dar Hans începu deja să
tremure. Se învineţi de plâns. Tavanul grajdului se
rotea în jurul lui. Rândunicile stăteau pitulate în
cuiburi, privindu-l cu teamă.
(Continuare pe p. 22)
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тупая в ворота Красного Дома, Ганс сразу
же спрашивал:
— Где она? То есть, Мама.
Каждый раз, возвращаясь домой под тяжестью
школьного ранца, Гансу казалось, что он уже
никогда не увидит Маму. Шаркая по дорожной
пыли, он представлял её в белом платье, с
красиво рассыпанными по плечам волосами, в
лаковых туфлях на высоком каблуке, стоящую на
пороге с приставленной козырьком ко лбу рукой,
в нетерпении ждавшей его. Она действительно
ждала его так довольно часто. Повернув за угол,
Ганс махал ей рукой. Мама тоже отвечала ему
взмахом руки, тряхнув шёлковыми прядями
волос в душистом воздухе, наполненном
ароматом цветов и жужжанием пчёл. Ему
казалось, что черепичная крыша дома заливается
светом. Взгромоздившись на водосточные и
печные трубы, тарахтели голуби. Из-под стрех
навстречу ему летели и ласточки. Петухи пели,
собаки лаяли. Вокруг всё превращалось в шум и
радость. Но Ганс боялся, что эта радость
продлится недолго. Что однажды мама исчезнет с
порога, и вместе с ней и вся радость. Ганс
останется один-одинёшенек. Как заброшенный
дом. Как ранец, из которого вытащили все книги
и тетради и бросили в огонь. А может, кто-то
чужой и на самом деле хотел сжечь маму.
Спалить её одежду и волосы. Гансу даже
привиделась мама, горящая, как живой факел,
обернутая в простыни и занавески. Почему в
простыни и занавески, Ганс не знал. Это было
видение, вселившееся ему в голову. Мама
носилась по комнате, от одного окна к другому, с
огненной гривой на голове и на плечах; она била
своими маленькими кулачками в окна, но окна не
открывались и не разбивались, а вспыхивали
ярким пламенем.
Она била ногами в дверь, а дверь стонала и
тоже загоралась, превращаясь в кровоточащую
рану, накрытую пламенем. Воображаемые
кошмары, мелькавшие перед глазами, бередили
душу маленького Ганса паническим страхом.
Вместе с мамой сгорит и весь дом. Вот-вот
рухнет крыша. Стены покроются копотью.
Вместо окон зазияют дыры... Голуби и ласточки
тоже будут уничтожены огнём, оставив после
себя тяжелый запах сгоревших когтей и перьев.
Этот щекочущий запах застрял у него в ноздрях.
Чтобы избавиться от него, Ганс глянул на солнце
и чихнул. Да, дом сгорит, и только он останется
внутри, с измаранным копотью лицом, в страхе
прижимая к груди ранец и куклу, вырезанную из
липы. Мама испарится. Она исчезнет с дымом,
рассыпавшись среди холмов и деревьев. И тогда,
да, Ганс останется один. Один, как дырявый
мешок или как ботинок, брошенный под кровать.
Ганс сожмётся дрожащим комком в углу. Клубок
тёмного пламени проникнет в его душу и
потихоньку поглотит его. От Ганса останется
только пепел, который ветер, взявшийся
ниоткуда, разнесёт по улицам.
Может, маме и не суждено было гореть. Или
уйти. Испариться из дома. Исчезнуть в поисках
счастья в другом месте…
Эта мысль настолько пугала Ганса, что он,
вскакивая со сна с криком: «Мама, мама!». И
Мамы нигде не было. Его руки ощупывали
простыню справа и натыкались на спящее тёплое
тело. И Ганс тут же успокаивался.
И теперь, сбросив у ступенек ранец, с
колотящимся сердцем он спрашивает:
— Где она?
Из-за охвативших его чувств он не мог
произнести слово «мама». Губы его дрожали.

ÇÎÐÈ
Д ВЕРИ
Круги плыли перед глазами.
На этот раз Отец работал за Домом, чинил
дверь сарая, висевшую на ржавой петле. Он
вышел, чуть наклонившись, из низкого дверного
проёма, поглаживая раскинувшуюся на груди
большую чёрную бороду. Два белых голубя
сидели на его правом плече, удерживая
равновесие и расправляя крылья на каждом шагу,
а другой, тоже белый, но с воротничком,
ворковал, вертясь на лысине.
Лицо Отца было сплошной улыбкой.
Улыбались кустистые брови. Длинные чёрные
ресницы. Дерзко закрученные вверх густые усы.
Крючковатый нос. Скулы и шрам, пересекающий
зигзагом тёмный лоб.
Ганс глядел на него со страхом и недоверием.
Веселье Отца не казалось ему хорошим знаком.
— Где она?- спросил Ганс ещё раз,
пристально глядя ему в глаза.
Отец выдержал его взгляд, изогнув кустистую
бровь. Из его зелёных фосфоресцирующих глаз
лучились игривые огоньки, поднимаясь над
двором, заполненным всякой домашней птицей.
Индюки кулдыкали, утки им поддакивали, а гуси,
вытянув шеи, издавали долгое гоготание,
тянувшееся на всю длину забора.
— Я убил её,- сказал Он, - и закопал под
яблоней.
А потом, пронзив взглядом Ганса,
уставившегося себе под ноги, Отец добавил: Можешь пойти посмотреть.
Гансу не верилось в это. Его сердце больно
колотилось в груди, ударяясь о рёбра.
Куда идти? Куда бы Ганс ни пошёл, мир без
матери, казалось, был пуст. Свет на крыше
померк и весёлое воркование голубей стихло.
Тень невидимого облака накрывала половину
двора. Другая половина всё ещё была залита
светом. Теперь подворье походило на лицо, с
одной стороны сумрачное, а с другой – весёлое.
Как куда? - послышался в ответ голос Отца, в конце сада. Там я её закопал...
Ганс бросил свой ранец посреди двора и
побежал по дорожке туда, куда указал Отец.
Налево, в угол сада, где раскинулась цветущая
яблоня. За ним бежала вся домашняя птица, а
также калитка, забор и часть кровли дома. Всё
неслось. Только тело Отца застыло на какое-то
время у хлева... Потом он тоже зашевелился. Едва
переводя дыхание, Ганс остановился у бани,
охраняемой молодой, едва расцветшей
яблонькой.
Справа находилась недавно выкопанная яма,
покрытая тонким слоем соломы. На ветке
колыхалась телячья шкура. Ветер легонько
двигал её из стороны в сторону.
Там до него донёсся крик Отца. Его голос
расплывался, как белый дым, по всему саду,
приводя в слабое движение яблоневые ветви с
только что распустившимися почками... И голос
Отца снова плыл, как дым, кружась по саду.
Волна дыма проскальзывала из-под навеса в
приоткрытую дверь, окутывала голубей,
окутывала дом, проплывала мимо отсыревшего
дощатого забора, к которому прилепились
несколько улиток. На полпути это накрыло и
Ганса. С головы до пояса. Ниже пояса ноги
Ганса, обутые в красные сапожки, ступали по
свежей росе. А штанишки купались в лучах
яркого приветливого солнца. Слова отца звенели
в дыму бубенцами. Они разбивались на слоги. На
гласные и согласные. Буквы прыгали перед
глазами, как в букваре. Однако звуки не
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успокаивали его, а наполняли тревогой и страхом.
Мир вокруг, залитый светом, становился всё
больше и страшнее. Затем Ганс услышал, как
гвоздь глубоко вонзается в еловую доску.
Отец, вооружённый топориком, занимался
своим делом.
Прибивал на место доску, оторвавшуюся от
прогнившей стены.
— Под соломой, - спокойно произнёс
мужчина, зажав большой гвоздь между
пожелтевшими от табака зубами.
Ганс принялся искать, лихорадочно раздвигая
солому. Да, и в самом деле, Отец не солгал. На
дне ямы лежала мама лицом вниз, одетая в
зёленое шёлковое платье, которое она обычно
надевала по воскресеньям и праздникам. На её
левом плече, под лопаткой, Ганс увидел кровь,
смешанную с травой и песком, просочившуюся
по краям.
— Я не накрыл яму, чтобы и ты увидел её, вновь услышал он голос Отца. И опять
послышался звук ударов молота или топора.
Ритмичный, чёткий. И очередной гвоздь вонзился
в доску.
Чётко, без усилий.
А потом этот же голос или, может быть,
свежий порыв ветра налетел на яблоневые цветы,
разбросав их по всему саду.
— Видел её? – вновь послышался голос Отца,
который даже не удосужился повернуть голову к
Гансу, полностью поглощённый своей работой.
Спина его была массивной, как ворота. Голова как колокольня ... Он готовился забить ещё один
гвоздь, подпирая доску коленом и поддерживая её
левым плечом.
Голуби хлопали крыльями, слетая с одного
плеча на другое.
Ганс разразился плачем и кинулся к хлеву. Он
снял верёвку с гвоздя, вскарабкался на ясли и
быстро привязал её к потолочной балке. Но
опоздал. Отец появился в дверном проёме,
заслонив его своим массивным телом. Чёрная
борода его развевалась на груди, и два голубя,
распустившие хвост веером, ворковали на его
плечах, светясь в полумраке. Две свечи, мерцали,
хлопая крыльями.
И ещё одна на макушке. Три.
И всего один подсвечник. Он.
Он хохотал. Его огромное тело, казалось,
съёжилось от столь неудержимого смеха.
Услыхав его, лошадь издала храп, повернув в его
сторону влажные чёрные глаза. Нетерпеливо
заржала. Так она приветствовала Отца, когда тот
появлялся в конюшне.
Стой, сударь, стой. Когда он произносил
«сударь», это был неплохой знак. Но Ганс уже
начал дрожать. Он посинел от плача. Потолок
конюшни вращался вокруг него. Притаившиеся в
гнёздах ласточки, в страхе глядели на него, мыши
в яслях пищали, а квочки, сидящие на яйцах,
издавали приглушенное кудахтанье. Копыта
жеребца глухо били по крытому дубовыми
досками пол.
Отец, пряча улыбку в бороде, произнёс: - Это
всего лишь кукла. Просто манекен.
И после некоторой паузы, во время которой
слышен был только звук лошадиных зубов,
жующих железо и сено, и последующего треска
сломанной доски, которую те же зубы тащили из
яслей, продолжил:
— Пошла на рынок за покупками. Не знаю, с
чего это она так припозднилась. Да придёт она...
Скоро вернётся. Шатается, как любая женщина,
когда идёт на базар... Кстати, который час? Это
же надо, насколько перевалило за полдень!
Может нам пообедать вместе… Я тут
приготовил кое-что вкусненькое…
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Ганс покачал головой. Он не был голоден.
Отец говорил о маме, которая, отправляясь за
покупками, обычно ходила по всем лавочкам. И
тащила за собой Ганса. Покупала разную мелочь.
Её корзинка наполнялась всякими вкусностями…
Отец достал часы из кармана жилетки.
Открыл крышку, посмотрел на циферблат и
вернул на место.
— Всего пять, - сказал он. В шесть, самое
позднее в семь, или в восемь она будет дома.
Гансу не верилось в это. Нет, он в это не
верил. Просто Отец хотел его успокоить. Он же
убил её? Зачем?
Ганс выл в полном отчаянии, впившись
ногтями в лицо. Он бился головой о столбы. Если
она умерла, зачем ему жить дальше?!
Отец быстро вышел из конюшни, стряхнув
голубей с плеча. Он пошёл вглубь сада и
вернулся с чем-то непонятным подмышкой. И
показал Гансу. Это был просто манекен, он
стянул парик с картонного черепа и швырнул его
на пол. Знает ли Ганс, что это такое? Теперь до
него дошло? Дошло?
Но Ганс отказывался понимать. Он с ужасом
смотрел на Отца, державшего манекен за бок,
тряся перед собой и изо всех сил желая убедить
Ганса, что то, что он держит в руках, всегонавсего чучело.
Он хотел избавить Ганса от этой глупой
привычки. Хотел, чтобы Ганс перестал всякий
раз спрашивать, возвращаясь домой: где она? Это
выводило его из себя.
Дошло ли это до Ганса?
О Нём почему он никогда не спрашивал? Это
ведь правда?
Снова, выйдя из себя, отец стал срывать
платье с манекена. Обнажил руки. Обнажил
плечи. Обнажил бёдра. Обнажил грудь. Это был
манекен. Простой манекен, сшитый из ткани, его
конечности качались из стороны в сторону. И
кровь была ненастоящая.
Ганс ничему не верил. Не мог поверить. Он
корчился на полу от слёз. Он хотел поверить.
Но ничего не получалось.
Он мог пощупать всё собственной рукой.
Никто его не останавливал.
Ноги были из соломы. Соломы, набитой в
нейлоновые чулки. Если бы у Ганса хватило духу
побежать к стогу, он смог бы убедиться, что там
не хватает двух снопов. Увидел бы пустое место.
Солома была мягкая, подходящая для подстилки
скота. На этот раз отец не поскупился. Совсем не
поскупился…
Ганс мог ощупать собственными руками.
Неужто Ганс думал, что это ноги?
А лицо? Разве оно не было повернуто вниз? И
лицо из чулка! Чулка, набитого опилками и
паклей. Опилки с тех пор, как Отец строгал доски
для забора. Высокого забора, красиво
окрашенного белой краской. Видит доски? Видит
забор? Сколько, как он думает, осталось опилок?
А знает ли Ганс, сколько времени он потратил
на изготовление манекена? Он подготовил его
заранее. Это было не так-то легко. Всё надо было
исполнить точно. Как можно точнее.
— А кровь? - Отец снова засмеялся. - Пятно
крови? Краска, краска для крыши.
Краска? - вскрикнул Ганс.
— Нет, сударь. Он снова называет его
«сударь». К чему бы это? - Ты ещё помнишь
телёнка? Краска не подходила. Он попробовал её.
Она быстро высыхала. Видел Ганс шкуру,
подвешенную на балке? - Как, какая шкура? –
Телячья! Кровь он хранил в бутылочке, добавив в
неё разбавитель. Всё было хорошо продумано. От
начала до конца. Рассчитано до миллиметра.
Ночью у Отца была бессонница. Засыпал он
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только под утро. Ждал подходящего момента для
осуществления своего плана. Луна тоже была
неплохим советчиком.
Дошло ли до Ганса? Понимает ли теперь? Он
хотел избавить его от глупой привычки. От
чокнутости, которую Ганс унаследовал от Него.
Он хотел сделать Ганса мужчиной в полном
смысле слова. Но Ганс был никудышним.
Тряпкой. Марионеткой. Женщины такими
вытирают полы. Тряпка… Солома, картон… Что,
хотел всю жизнь цепляться за юбку матери? Как
бы не так! Теперь Отец вытирает об него руки.
— Смотри сюда! - произнёс Отец громовым
голосом: - Солома, нейлон, опилки. И всё!
Нервными движениями, с вспотевшей
бородой мужчина сорвал остатки того, что ещё
осталось от платья, и швырнул манекен в ясли,
жеребцу. Своему огромному жеребцу, на котором
он обычно разъезжал верхом на рассвете, перед
восходом солнца, он гонял его в безумном галопе
вокруг дома, прежде чем заснуть после
бессонной ночи.
Ганс увидел, как лошадь схватила манекен
зубами, подняла его из яслей, бросила обратно, и
стала рвать ткань, выдергивая солому и сено.
— Нет! – закричал Ганс и разразился
рыданиями… Он плакал, дрожа всем телом,
словно от холода, валяясь в навозе.
Солома, сено, чулки и опилки. Это было
слишком. Когда-то и он мастерил кукол в сарае.
Вырезал их вечерами ножом.
Именно поэтому я и хотел, чтобы ты понял,произнёс Отец изменившимся голосом. Теперь-то
ты понимаешь?
Затем он положил тяжёлую руку ему на плечо.
Но Ганс отстранился, цепляясь за доски.
— Ничего страшного, - мягко добавил Отец. Можно жить и так.
Если Ганс хочет, он может подарить ему
голубя. Белого голубя, который усаживается на
макушку, стоит трижды свистнуть.
Ганс не хотел. Он ничего не хотел.
Хотел её увидеть. И всё.
Где она? Он хотел сказать «мама», но слова
застревали в горле.
Отец ведь сказал ему. Он ведь так ясно
объяснил ему. Мама отправилась в город. За
покупками. Через час или два будет дома. И
обнимет Ганса.

Мужчина снова вынул часы из кармана. Он
подошёл ближе к свету, к одному из окон,
грязному от пыли и паутины.
— Почти шесть, - сказал он. - Скоро будет.
Никогда не запаздывала позже семи. Ганс хотел
пойти ей навстречу.
— Может пойти. Только пусть позаботится,
чтобы тоже не заплутать на улицах.
— Когда она появится, сам убедишься, - опять
разнервничался Отец.
Его всё же тревожило, что Ганс увидит только
солому, сено, нейлон и опилки.
Сунув опять часы в карман, Отец скрылся в
глубине конюшни и принёс остатки манекена,
которые чуть раньше он бросил в ясли. Грязная
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голова, с которой свисали тряпки, солома и пакля.
— Видишь, - сказал он, двигая бородой по
кругу. У него нет ни глаз, ни носа, ни рта. Нос,
рот, лоб – всё гладко. Без формы. Пусть Ганс
приглядится внимательней. Раскроет глаза
пошире, может, он чему-то и научится. Белый, не
так ли? Он отбелил его известкой. Лицо похоже
на яйцо. Как разбитое надвое яйцо, в котором нет
желтка. Как песочные часы, из которых вытек песок.
Ганс молча смотрел на манекен. Он не мог
оторвать глаз от его белых зубов, которые,
казалось, скалились в темноте.
Его, Отца, видел Ганс? Что думал о своём
Отце Ганс?
Ганс не хотел его видеть. Он не верил ничему.
Разве Отец не существовал в
действительности? Разве Ганс был столь недоверчив.
Всё, что ему нужно было сделать, это
протянуть руку и убедиться самому. Думает, что
наткнётся на солому и паклю?!
— Нет,- произнёс Отец. - У него всё сильное.
Большое. Его тело сделано из камня, кирпича и
железа.
Сильные руки, покрытые густыми
вьющимися волосами. От лопаток до кончиков
пальцев. Ноги, как две бронзовые колонны,
раскалённые пламенем. Мраморный колосс,
такой Он! Его кулак с дверь? Пусть Ганс
попробует его раскрыть! Слышит ли Ганс, как
звенит его грудь?
Ганс испуганно смотрел на Отца. Два голубя
кружили у него на плечах. А третий снова уселся
на макушке. Отец действительно был сильным.
Непоколебимым в своём упорстве! Чего стоит
Ганс рядом с ним? Он, как репей, цепляющийся
за штаны. Как он осмелился перечить Ему? Как
он посмел противиться Его воле?
Ганс попытался проскользнуть мимо него,
желая выскочить через распахнутую дверь
конюшни. Отец схватил его двумя пальцами за
воротник.
— Стой! - сказал он. - Куда? Хотел выскочить
ей навстречу?
— Пожалуйста! Дверь открыта, никто его не
держит.
Ганс отчаянно забегал глазами от страха в
поисках опоры, за которую можно было бы
уцепиться. Но опора была так далека, как будто
находилась в другом времени и пространстве, и
Ганс сдался.
Вдруг его сердце вздрогнуло от радости, в
напряжении он снова прислушался к скрипу
закрывающейся калитки. Затем он услыхал её
мелкие деликатные шаги, с лёгкостью стучащие
по тротуару. Наконец-то его мама вернулась.
— Двери открывайте, куколок встречайте, кричала она, как обычно.
Ганс вырвался из рук Отца и пулей вылетел из
конюшни ей навстречу.
Мама стояла, прислонившись к входной
двери, в своём красивом платье, с
развевающимися на ветру жёлтыми волосами,
широко распростёрши руки, с корзиной для
покупок на ступеньках.
— Посмотри, что я принесла тебе, - сказала
она Гансу, и стала копаться в корзине.
Но Гансу ничего не было нужно. Абсолютно
ничего. Бросившись ей на грудь, Гансу хотелось
только одного - ощупать её своими руками и
удостовериться: не из соломы ли случайно её
ноги? Не набито ли её лицо паклей?
(Nichita Danilov / Никита Данилов, Ușile.
Mașa și Extraterestrul/ Двери. Маша и
Инопланетянин, București / Бухарест, Editura
„C.RL.R.” / Издательство „C.RL.R.”,
стр 211-222. Перевод на русский язык
Мирославы МЕТЛЯЕВОЙ)
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(Continuare din p. 19)
În iesle, şoarecii chiţcăiră, iar cloştile căzute pe
ouă scoaseră un cârâit înfundat. Copitele armăsarului
băteau înfundat în duşumeaua încropită din dulapi de
stejar…
Nu-i decât o păpuşă, spuse Tatăl, căutând să-şi
ascundă râsul în barbă. Un simplu manechin.
Şi după o pauză în care se auzea zgomotul unor
dinţi de cal mestecând fier şi fân. Şi apoi zgomotul
unei scânduri rupte pe care aceiaşi dinţi o
desprindeau din iesle:
S-a dus în piaţă după cumpărături. Nu ştiu de ce
întârzie atâta. Dar o să vină… Se întoarce repede.
Bântuie prin magazine, ca orice femeie când iese în
târg... Dar cât e ceasul? A trecut de mult de ora
amiezii? Poate ar fi cazul să ne aşezăm şi să luăm
prânzul împreună… Am gătit ceva bun…
Hans dădu din cap. Nu-i era foame.
Tatăl vorbea despre mama, care atunci când pleca
după cumpărături, obişnuia să intre în toate
prăvăliile. Târându-l şi pe Hans în urma ei. Cumpăra
toate fleacurile. Coşul i se umplea de tot felul de
bunătăţi…
Tatăl îşi scoase ceasul din buzunarul vestei.
Desfăcu capacul, consultă cadranul şi îl puse la loc.
E abia cinci, spuse. La şase, cel târziu la şapte,
hai, la opt, e acasă.
Hans nu voia să creadă. Nu, asta nu credea. Tatăl
voia să-l liniştească. O omorâse? De ce?
Hans urla ca un disperat, îşi înfipse unghiile-n
faţă. Îşi izbea capul de stâlpi. Dacă a murit ea, Hans
de ce să mai trăiască?!
Tatăl ieşi repede din grajd, scuturându-şi
porumbeii de pe umăr. Se duse în fundul grădinii şi
reveni cu mogâldeaţa sub braţ. I-o arătă lui Hans. Era
un simplu manechin, îi desprinse peruca de pe ţeasta
de carton şi o aruncă pe duşumea. Ştia Hans ce-i
asta? Acum înţelegea? Înţelegea?
Hans însă nu înţelegea nimic. Cu ochii îngroziţi
privea spre Tatăl, care ţinea manechinul într-o rână,
scuturându-l în faţa sa şi dorind cu tot dinadinsul să-l
convingă pe Hans că ceea ce ţine el în mână e o
momâie.
Voise să-l scape de prostie. Voia ca Hans să nu
mai întrebe când ajunge acasă: unde-i? Acest lucru îl
scotea din sărite.
Pricepea Hans?
De El de ce nu întrebase niciodată? Era drept?
Enervându-se din nou, Tatăl începu să desprindă
rochia de pe manechin. Dezgoli braţele. Dezgoli
umerii. Dezgoli coapsele. Dezgoli sânii. Era un
manechin. Un simplu manechin, cusut din pânză,
încheieturile se bălăbăneau în stânga şi în dreapta.
Iar sângele fusese fals.
Hans nu credea. Nu putea să creadă. Se zvârcolea
pe jos de atâta plâns. Voia să se convingă.
N-avea decât.
Putea să pipăie totul singur cu mâna sa. Nu-l
oprea nimeni.
Picioarele erau de paie. Paie îndesate în ciorapi
de nailon. Dacă Hans ar avea curiozitatea să se
repeadă până la stog, ar putea să se convingă că
lipsesc doi snopi de acolo. Putea vedea locul gol.
Paie moi, bune de aşternut la vite. Tatăl nu s-a zgârcit
de data asta. Nu s-a zgârcit defel…
Hans putea să pipăie cu mâinile lui. Ce credea
Hans că sunt picioarele?
Şi faţa? Nu era întoarsă-n jos? Tot ciorap şi faţa!
Ciorap umplut cu rumeguş şi câlţi. Rumeguş de când
a geluit scândurile pentru gard. Gard înalt, vopsit
frumos în alb. Vede scândurile? Vede gardul? Cât
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crede că a mai rămas din rumeguş?
Oare ştie Hans cât timp a pierdut ca să
confecţioneze manechinul? Îl pregătise din timp. Nu
era chiar aşa de simplu. Totul trebuia executat corect.
Cât mai exact.
Dar sângele? Tatăl râse din nou. Pata de sânge?
Vopsea, vopsea pentru acoperiş.
Vopsea? strigă Hans.
Nu, domnule. Iar îi spune „domnul”. Semn bun?
Viţelul îl mai ţinea minte? Vopseaua nu era bună. O
încercase. Se usca repede. Văzuse Hans pielea
atârnată de ram? Cum, care piele? Cea de viţel.
Sângele îl păstrase într-o sticluţă, turnând diluant în
ea. Totul fusese bine gândit. Pus la punct şi virgulă.
Calculat la milimetru. Noaptea, Tatăl avea insomnii.
Nu adormea decât spre dimineaţă. Aşteptase doar
momentul potrivit, ca să-şi pună planul în aplicare.
Luna fusese şi ea un sfetnic bun.
Pricepea Hans? Acum pricepea? Voise să-l scape
de prostie. De nebunia pe care o moştenise de la El.
Voia să facă din Hans un om în toată legea. Dar Hans
nu era bun de nimic. O cârpă. Băiat de mucava.
Femeile vor şterge podelele cu el. O cârpă… Paie,
carton. Voia Hans să se ţină toată viaţa de fusta
mamei lui? Nu avea decât! Acum Tatăl se spăla pe
mâini de el.
Priveşte aici, spuse Tatăl cu un glas tunător. Paie,
nailon, rumeguş. Şi atât!
Cu mişcări nervoase şi barba asudată, bărbatul
smulse restul ce mai rămăsese din rochie şi aruncă
manechinul în iesle, la cal. La calul său uriaş pe care
avea obiceiul să-l călărească-n zori, înainte de
răsăritul soarelui, îl călărea în jurul casei, înainte de a
adormi, după o noapte de nesomn, îl mâna într-un
galop nebun.
Hans văzu cum calul apucă în dinţi manechinul,
îl ridică din iesle şi îl lăsă la loc şi începe să rupă
pânza, smulgând paie şi fân.
Nu, strigă Hans, izbucnind în plâns. Plângea cu
trupul scuturat parcă de friguri, tăvălindu-se prin
bălegar.
Paie, fân, ciorapi şi rumeguş. Era prea mult.
Făcuse cândva şi el păpuşi în şopron. Le ciopârţea
seara cu cuţitul.
Tocmai de asta am vrut să înţelegi, spuse cu o
voce schimbată Tatăl. Acum înţelegi?
Apoi îşi lăsa mâna sa grea pe umăr. Dar Hans se
trase la o parte, lipindu-se de scânduri.
Nu-i nimic, adăugă blând Tatăl. Se poate trăi şi
aşa.
Dacă vrea, o să-i dăruiască lui Hans un porumbel.
Hulubul alb care i se aşeza pe creştet atunci când
fluiera de trei ori.
Hans nu voia. Nu voia nimic.
Voia s-o vadă. Atât.
Unde era ea? Ar fi vrut să spună „mama”, dar
cuvintele îi rămâneau îngheţate în gâtlej.
Tatăl îi spusese doar. Îi vorbise atât de clar.
Mama sa plecase în oraş. La cumpărături. Peste o
oră, două va sosi acasă. Îl va îmbrăţişa pe Hans.
Bărbatul îşi scoase din nou ceasul din buzunar. Se
deplasă mai spre lumină, sub un ochi de geam,
murdar de praf şi de păienjeniş.
E aproape şase, spuse. Vine în curând. Niciodată
n-a întârziat mai mult de ora şapte.
Hans voia să meargă în întâmpinarea ei.
Putea să se ducă. Numai să aibă grijă să nu se
rătăcească şi el pe străzi.
Când o să vină, ai să te convingi, spuse Tatăl
enervându-se din nou.
Îi era însă teamă că Hans o să vadă tot paie, tot
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fân, tot nailon şi rumeguş.
Vârându-şi înapoi ceasul în buzunar, Tatăl
dispăru în fundul grajdului şi aduse în braţe resturile
ce mai rămăseseră din manechinul pe care îl
aruncase un pic mai înainte în iesle. Un cap murdar,
din care atârnau cârpe, paie şi câlţi.
Vezi, spuse el, mişcându-şi barba în cerc. N-are
ochi, nas, gură. Nasul, gura, fruntea – totu-i la fel.
Otova. Să privească bine Hans. Să caşte bine ochii,
poate va învăţa ceva. Albă, nu? O albise cu praf de
var. Ca un ou arată faţa. Ca un ou spart în două din
care curge gălbenuşul. Ca o clepsidră din care s-a
scurs nisip.
Hans privi tăcut spre manechin. Nu-şi putea
desprinde privirea de la dinţii lui albi care păreau că
rânjesc în întuneric.
Pe el, pe Tatăl, îl vedea Hans? Ce credea Hans
despre Tatăl lui?
Hans nu voia să-l vadă. Nu credea nimic.
Oare Tatăl nu exista în realitate? Hans era oare un
necredincios?
N-avea decât să întindă mâna şi să se convingă
singur. Crede că va găsi paie, câlţi?!
Nu, spuse Tatăl. La el totul e puternic. Măreţ.
Trupul său e clădit din piatră, din cărămizi şi fier.
Braţe puternice, acoperite cu păr des şi creţ. De la
omoplaţi şi până-n rădăcina degetelor. Picioarele ca
două coloane de bronz încinse de flăcări. Un colos de
marmură, asta e El! Pumnu-i cât o uşă? Să încerce
să-l deschidă Hans! Aude Hans cum îi răsună
pieptul?
Hans îl privea înspăimântat. Cei doi hulubi i se
roteau pe umeri. Iar cel de-al treilea i se aşezase iar
pe cap. Tatăl într-adevăr era puternic. De neclintit în
cerbicia sa! Ce însemna Hans pe lângă el? Un biet
scai ce i se agăţa de nădragi. Cum îndrăznise să-L
înfrunte? Cum îndrăznea să se opună voinţei Lui?
Hans dădu să se strecoare pe lângă el, vrând s-o
zbughească prin uşa căscată din grajd. Tatăl îl prinse
cu două degete de guler.
Stai, îi zise. Încotro? Voia să fugă în întâmpinarea
ei?
Poftim! Uşa e deschisă, nimeni nu-l ţine în loc.
Hans îşi roti speriat ochii, căutând un punct de
sprijin de care să se agaţe în disperarea sa. Punctul
era însă atât de departe situat parcă într-un alt timp şi
alt spaţiu, astfel că Hans renunţă.
Deodată inima îi tresări de bucurie, îşi ciuli
urechile cu teamă şi ascultă încă o dată scârţâitul
unei porţi ce acum se închidea. Apoi auzi paşii ei
mici şi delicaţi, răsunau cu gingăşie pe trotuar. În
sfârşit, iată că mama lui se întorsese.
Deschideţi uşile, că vin păpuşile, strigă ea ca de
obicei.
Hans se smuci din mâna Tatălui, repezindu-se ca
un glonţ din grajd şi ieşind în întâmpinarea ei.
Mama stătea rezemată de uşa de la intrare, în
rochia ei frumoasă, cu părul galben, ondulându-se în
bătaia vântului, cu braţele deschise şi coşul de
cumpărături pe trepte.
Uite ce ţi-am adus, îi spuse lui Hans şi începu să
cotrobăie prin coş.
Hans însă nu voia nimic. Nimic nu-i trebuia lui
Hans. Repezindu-se la pieptul ei, Hans voia să pipăie
cu mâinile lui şi să se convingă singur: picioarele ei
nu erau cumva de paie? Faţa nu cumva îi era umplută
de câlţi?
(Nichita Danilov / Никита Данилов, Ușile.
Mașa și Extraterestrul/ Двери. Маша и
Инопланетянин, București / Бухарест, Editura
„C.RL.R.” / Издательство „C.RL.R.”, p. 13-23)
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frumoasele premii obinute,
organizatorii acestui eveniment
pentru pricepere și dărnicie,
membrii Comisiei pentru
corectitudine și ne bucurăm
împreună că suntem aici, la Brăila,
un oraș încărcat de istorie”.
Diplome și premii în bani
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Înainte de ceremonia de premiere

(Continuare din p. 7)
Clasa a X-a:
Premiul I – Alexandra Listrat
de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”
din Tulcea;
Premiul II – Ștefan Cuprian de
la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
din Tulcea;
Premiul III – Alexandra Toică
de la Liceul Teoretic „Gh.M.
Murgoci” din Brăila;
Meniune – Iuliana Ina
Timofte de la Liceul Teoretic
„Dimitrie Cantemir” din Iași;
Meniune – David Chirilă de la
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din
Tulcea.
Clasa a XI-a:
Premiul I - Raluca Agafon de
la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
din Tulcea;
Premiul I - Livia Ulian de la
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
din Tulcea;
Premiul II – Adrian Radu
Ioniă de la Liceul de Arte
„Hariclea Darclée” din Brăila;
Premiul III – Melissa Ana
Pimon de la Liceul Teoretic „Ion
Creangă” din Tulcea;
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Meniune – Corneliu Avdei de
la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” din
Iași;
Meniune – Elian Ștefan
Siderov de la Colegiul Naional
„Gh.M. Murgoci” din Brăila.
Clasa a XII-a:
Premiul I - Petre Nifanti de la
Colegiul Economic „Delta
Dunării” din Tulcea;
Premiul II – Vitali Chirilă de la
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din
Tulcea.
„Performană, implicare
și bucurie!”

D

espre desfășurarea
Olimpiadei Naionale de
Religie Ortodoxă de Rit Vechi de la
Brăila, precum și despre nivelul de
pregătire al elevilor participani nea relatat președinta Comisiei
Centrale, Anca Libidov, aflată
pentru prima oară la o astfel de
competiie școlară destinată
elevilor etnici ruși lipoveni:
„Performană, implicare și
bucurie! Așa aș putea caracteriza
etapa naională a Olimpiadei de
Religie Ortodoxă de Rit Vechi.

Studiul Religiei de Rit Vechi în
școli reprezintă un pilon extrem de
important, atât pentru evidenierea
identităii noastre spirituale în
spaiul românesc, dar mai ales
pentru configurarea noastră
sufletească.
Acești copii învaă, de fapt,
dimensiunea fundamentală a
culturii noastre identitare, pe care
înaintașii noștri au purtat-o cu ei
în pribegie drept mărturie a
credinei netăgăduite, verificate
prin suferina, răbdarea și
sperana de care au dat dovadă.
În aceste zile încărcate de
emoie, exigena concursului s-a
îmbinat armonios cu bucuria
cunoașterii, dar, mai ales, cu
bucuria apropierii între oameni,
inând cont de contextul ultimilor
doi ani marcai de pandemie.
Rezultatele minunate ale
acestor tineri frumoși reafirmă
potenialul spiritual și cultural al
acestei generaii, pe care Bunul
Dumnezeu a înnobilat-o cu mentori
implicai nu doar în predare, ci și
în formarea de caractere.
Felicităm participanii pentru
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a festivitatea de închidere a
Olimpiadei, diplomele și
premiile de la Ministerul Educaiei
au fost înmânate elevilor de către
președintele executiv al Comisiei
Centrale, prof. Livia Neculai
(expert-inspector la Ministerul
Educaiei), iar diplomele și
premiile în bani din partea
Comunităii - de către Alin
Valentin Stalenoi, directorul
general al CRLR. Comunitatea
locală a rușilor lipoveni din Brăila,
a cărei președintă este prof. Maria
Milea, precum și personalul de la
școala gazdă s-au implicat în
organizarea cu succes a etapei
naionale a Olimpiadei școlare, iar
la festivitatea de închidere, două
grupuri locale, cel de tineri, dar și
seniorii au interpretat exemplar
cântări religioase și stihuri
duhovnicești. Programul artistic a
fost completat și cu reprezentaiile
grupurilor de copii din Botoșani și
din Jurilovca, jud. Tulcea.
Menionăm că în România,
conform datelor de la Ministerul
Educaiei, transmise de
inspectoratele școlare judeene,
disciplina Religia ortodoxă de rit
vechi este studiată de către 719
elevi din judeele Brăila,
Constana, Iași, Suceava și Tulcea,
fiind predată de către 13 cadre
didactice.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN
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CU ANI ÎN URMĂ, LA CLIMĂU:I, JUDE:UL SUCEAVA

P

e drumul ce leagă orașul
Rădăui de Siret, imediat
ce treci de Frătăuii
Vechi, Frătăuii Noi și Pârâul
Rusului, zărești turlele zvelte ale
măreelor biserici din satul
Climăui, o veche așezare de
lipoveni, coloniști, venii în secolul
al XVIII-lea pe pământurile oferite
de Mănăstirea Putna.
Chiar la intrarea în sat, pe partea
stângă, ascunsă privirilor de
vegetaia crescută la întâmplare
timp de câiva zeci de ani, se află o
căsuă pe care o zărești prima la
intrarea în localitate, după ce altele
trei au fost distruse în urma unui
incendiu.
Deși acum se străduiește cu
greu să sfideze gravitaia, această
casă a fost cândva plină de viaă.
Locuitorii Climăuiului, în
general cei mai în vârstă, își
amintesc că a fost construită de
dulgherul Feodor Ivanov pentru
familia sa. Era om harnic, priceput,
înelept și cunoscător al
rânduielilor bisericești.
Rămas văduv și cu o fetiă de
câiva anișori în grijă, după
moartea primei sale soii Anna, se
recăsătorește cu Ecaterina.
În seara zilei de 6 noiembrie
1946, în „bania” familiei,
Ecaterina era pentru a treia oară în
chinurile facerii. În timp ce capul
familiei aștepta cu nerăbdare și
emoie nașterea noului membru, în
casă se duceau discuii aprinse, în
urma cărora cei doi fii mai mari,
Ivan și Pimon, au hotărât că nu
prea ar fi nevoie în casă de un
bebeluș. Așa că, de comun acord,
au zăvorât pe dinăuntru ușa casei.
Deh! Minte de copii! Nu vrei să
știi ce a urmat…

DUMITRU IVANOV

C

hipul lui Feodor se
schimba precum măștile simbol al teatrului: când râdea,
când era trist. Era fericit că i se
născuse încă un fecior sănătos, dar
era trist că le administra celor mai
mari un tratament pentru
„neospitalitate”.
Tânărul vlăstar al familiei a fost
botezat Dumitru - după numele
sfântului ce se prăznuiește pe 8
noiembrie. Era un copil frumos,
cuminte, vesel și iste, pe care îl
dezmierdau Dimitrii sau Mitea.
Nu a avut parte de o copilărie
îmbelșugată și lipsită de griji.
Familia nu era una înstărită și, deși
erau muncitori, au avut multe
neajunsuri. O vreme tatăl a și lipsit
din familie, fiind trimis, din motive
politice, într-un lagăr. Dimitrii a
avut neșansa să crească în perioada
foametei. Ce fericit era când
Pimon și Ivan îi păstrau câte o
bucăică de pâine din raia primită
la școală.
Anii au trecut, Ivan era

căsătorit și locuia la Vulcan, Pimon
lucra la Iași, Dimitrii se apropia și
el de vârsta majoratului.
În luna în care Dimitrii a
împlinit 18 ani, și-a pierdut tatăl, pe
mamă pierzând-o cu un an înainte.
A căutat sprijin la Pimon la Iași,
a urmat cursurile unei școli
profesionale cu profil de
construcii, dar nu era prea încântat
să lucreze în acest domeniu. Și-a
încercat norocul la Vulcan, unde
fratele Ivan era miner. A fost
înrolat pentru a-și satisface stagiul
militar și, se pare, aici drumul vieii
lui a devenit mai lin și sigur.
A fost selectat apoi pentru a
practica sportul kaiac-canoe. Ca
sportiv, a fost la clubul „Dinamo”
din București, unde a obinut
rezultate foarte bune. A fost
multiplu campion naional și
european, maestru al sportului,
mergând în cantonamente în toată
Europa. A făcut parte din echipajul
care a obinut argintul în 1968 la
Jocurile Olimpice din Mexic.
După retragerea din activitatea
competiională, a lucrat în cadrul
Brigăzii de Pompieri „Dealul
Spirii” din București, până la

ieșirea la pensie.
A decedat în ajunul sărbătorii
Nașterea Domnului (după
calendarul iulian, pe 6 ianuarie, în
anul 2009), la București, nelăsând
în urma lui moștenitori, ci doar
nenumărate medalii și titluri.
Numele lui va rămâne pentru
totdeauna în istoria sportului
românesc și mondial.
După decesul lui, soia Mihaela
Ivanov (care i-a supravieuit doar
șase luni) mi-a încredinat (eu fiind
fiica lui Pimon) un dosar cu
decupaje din ziarele vremii, în care
sunt prezentate activitatea și
rezultatele obinute de canotorii
români în perioada 1967-1974,
câteva dintre medaliile obinute de
Dumitru Ivanov, precum și
distincia acestuia de „Maestru al
Sportului”.
Închei cu sperana că măcar
câiva dintre locuitorii din
Climăui, jud. Suceava, își vor
aminti de el, iar ali câiva vor afla
că și dintre lipovenii bucovineni
am avut un canotor.
Caty PAHONE-IVANOV,
Iași
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PE SCURT, DIN LUMEA SPORTULUI
Cătălin CHIRILĂ
din Sarichioi, beneficiar al unei
burse olimpice pentru
Paris 2024!

C

omitetul Olimpic și
Sportiv Român (COȘR),
prin președintele Mihai
Covaliu, a anunat, pe 14 aprilie
2022, pe pagina sa oficială de
Meta/Facebook, că „David
Popovici - înot, Cătălin Chirilă canoe și Vlad Dascălu - ciclism
sunt beneficiarii burselor olimpice
oferite pentru pregătirea Jocurilor
Olimpice Paris 2024.
Bursele, în valoare de 1500
dolari, se acordă lunar până în
iulie 2024 și sunt atribuite
sportivilor prin intermediul
Solidarităii Olimpice. Mă bucur
că azi îi avem aici pe cei trei
mușchetari, David Popovici, Vlad
Dascălu şi Cătălin Chirilă,
sportivi care au participat la
Jocurile Olimpice de la Tokyo cu
rezultate foarte bune. David
Popovici a fost la o unghie de
medalia de bronz, Cătălin Chirilă
la un ciot de barcă de medalie, iar
iVlad Dascălu a venit la o pedală
de podium. Sunt trei sportivi în
care ne punem încrederea totală,
sută la sută şi azi parafăm cu ei
acest contract tripartit, împreună
federaţie, sportivi şi COȘR. Vă
doresc să visai la medalia
olimpică şi să faceţi tot ce depinde
de voi pentru a urca pe podium la
Paris”.
Comitetul Internaional Olimpic
(CIO) alocă Solidarităii Olimpice
pentru ciclul olimpic 2021-2024
sume pentru burse cu scopul „de a
oferi asistenă tuturor Comitetelor
Olimpice Naionale pentru
programele de dezvoltare a
sportivilor, în special a celor care
au cele mai mari nevoi în acest
sens. Programele prioritizează
dezvoltarea sportivului, dar și
formarea antrenorilor și
administratorilor sportivi și
promovarea valorilor olimpice”.
Pe 14 aprilie 2022, la Casa
Olimpică din București, s-au
semnat contractele tripartite, în
prezena președintelui COȘR
Mihai Covaliu, a secretarului
general George Boroi și a
reprezentanilor celor trei federaii
naionale: Florin Popescu -

vicepreședinte al FR Kaiac-Canoe,
Alexandru Ciocan - președintele
FR Ciclism și Matei Giurcăneanu
- secretar general la FR Nataie și
Pentatlon Modern.
Reamintim că sportivul din
localitatea Sarichioi, judeul
Tulcea, Cătălin Chirilă, antrenat
de către Florin Popescu și Petre
Condrat, s-a clasat pe locul 5, în
2021, la Jocurile Olimpice de la
Tokyo.
Mulumind pentru bursa oferită
la ceremonia din București de
semnare a contractelor, Cătălin
Chirilă a declarat că „la Jocurile
Olimpice de la Tokyo am învăţat
multe lecţii. Fiind destul de tânăr,
participarea de acolo a fost o
rampă de lansare foarte bună şi
pot promite că voi face tot ce îmi
stă în puteri să urc pe o treaptă cât
mai înaltă a podiumului olimpic.
Acesta este visul meu de când mam apucat de acest sport şi nu mă
împiedică nimic să lupt pentru el”.

prilejul zilei de naștere. Succes în
continuare, Cătălin Chirilă!
Patru medalii în luna mai!

Î

n a doua parte a lunii mai a.c.,
canoistul Cătălin Chirilă de
la CSA „Steaua” din București a
câștigat patru medalii în proba de
simplu:
- două la Cupa Mondială de
Canoe Sprint de la Racice (Cehia) World Cup 1, desfășurată pe 21 si
22 mai 2022 (bronz în cursa de
500 m și medalie de argint la
1000 m);
- două medalii, ambele de
argint, la World Cup 2 – Cupa
Mondială de la Poznan (Polonia):
la proba C1 500 m și la C1 1000
m!
Felicitări atât sportivului
originar din Sarichioi, cât și celor
doi antrenori: Florin Popescu și
Condrat Petre!
Cătălin Chirilă a declarat că
„După Jocurile Olimpice de la
Tokyo de anul trecut, mi-am promis
că voi cuceri medalii într-o probă
sportivă în care România nu a mai
avut rezultate notabile în ultimii
ani. Medaliile mele din luna mai
a.c. reprezintă startul oficial în
drumul pe care mi l-am propus
spre Paris 2024!”.
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Gheorghe Andriev s-a clasat pe
poziia a patra atât la proba C2-500
de metri, cât și la C2-1000 de
metri, iar la Seul, în anul 1988, a
trecut finișul împreună cu
coechipierul său pe locurile 6 și 7.
În decursul anilor, a participat la
5 ediii ale Campionatelor
Mondiale de Kaiac-Canoe,
obinând 8 medalii, dintre care una
de aur la C2-500 m în 1994
(Mexico) și 6 medalii de argint: în
1990 (Poznan) în probele de C21.000 m și C2-10.000 m, în 1991
(Paris) în proba de C2-10.000 m, în
1998 (Szeged) în probele de C21.000 m și C4-500 m și în 1999
(Milano) în proba de C2-500 m. La
Campionatul Mondial din 1999, a
câștigat o medalie de bronz în
proba de C4-200 m.
Tot în anul 1999, la Zagreb, a
devenit campion european la proba
C2-500 m. În palmaresul său de
sportiv mai are 5 medalii europene
de argint (la C2 - 1000 m, C4 - 500
m și C4 - 200 m, în anul 1999, la
Zagreb, și la C4 - 500 m și C4 1000 m, în 2000, la Poznan).

Gheorghe ANDRIEV –
antrenor principal de
kaiac-canoe

L

Cătălin Chirilă
(sursa foto: facebook.com@olympicromania)

Cătălin Chirilă din Sarichioi,
judeul Tulcea, are 24 de ani
(împlinii pe 11 mai a.c.) și, recent,
la Cupa României pentru seniori la
kaiac-canoe - prima competiie
oficială din acest sezon la kaiaccanoe, care a avut loc pe 21 și 22
aprilie 2022 la Baza Nautică de la
Bascov – Budeasa, sportivul a
câștigat două medalii de aur (la
probele C1-1000 m și C2-500 m) și
una de argint la C1- 200 m. De
asemenea, la Campionatul
Naional de Fond – Seniori, din
data de 22 aprilie 2022, și-a
adăugat în palmares încă o medalie
de aur, la proba C1- 5000 de metri.
Un început de an sportiv
promiător, un cadou valoros cu

a muli ani îi urăm și
antrenorului de kaiac-canoe
Gheorghe Andriev, care și-a
aniversat recent ziua! Născut pe 15
aprilie 1968 la Carcaliu, judeul
Tulcea, Gheorghe Andriev a
început să practice canoea în anul
1982 la Clubul Sportiv „Delta” din
Tulcea, după care, în anul 1986, s-a
transferat la Clubul Sportiv
„Dinamo” din București.
Este multiplu campion naional
în probele de canoe.
Ca sportiv, a participat la trei
ediii ale Jocurilor Olimpice (Seul 1988, Barcelona - 1992 și Atlanta 1996). Cea mai valoroasă medalie
olimpică, de bronz, a obinut-o la
ediia din 1996 a Jocurilor
Olimpice de la Atlanta, în proba de
C2-500 m, alături de sportivul
Grigore Obreja. În 1992, la
Jocurile Olimpice din Barcelona,

Gheorghe
Andriev

Absolvent al Academiei
Naionale de Educaie Fizică și
Sport din București, antrenorul
Gheorghe Andriev este Maestru
Emerit al Sportului, iar în anul
2000 i-a fost conferită Medalia
naională „Pentru Merit” clasa a II-a.
Începând cu anul 2001, este
antrenor la Clubul Sportiv
„Dinamo” din București, precum și
la Lotul Naional de kaiac-canoe.
Din 2004, are numeroși sportivi
medaliai cu aur la campionatele
naionale de kaiac-canoe, atât la
juniori, cât și la seniori.
Mult succes la competiiile
sportive din acest an, Gheorghe
Andriev!
S.M.
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тмечая в апреле 2022
года 340-летие со дня
сожжения в срубе
Священномученика протопопа
Аввакума (идеолога и лидера
старообрядческого движения),
Община русских-липован
Румынии (ОРЛР) и Редакция
«Зори» с благословением Его
Высокопреосвященства
Митрополита Леонтия Первоиерарха
Древлеправославной
Старообрядческой Церкви
Белокриницкой Иерархии,
Архиепископа Белокриницкого и
Бухарестского и всех
Древлеправославных Христиан
Митрополита, организовали
Онлайн–конкурс «Колокольный
звон». Он состоялся с 24 апреля
по 12 июня 2022 года и был
адресованный учащимся и
молодёжи из нашей страны и из
белокриницких
старообрядческих епархий в
Европе, Канаде, Америке и
Австралии, а также из
древлеправославных приходах
уезда Тульча, с целью поощрения
изучения и прослушивания
колокольного звона для
укрепления веры.
Онлайн-конкурс
«Колокольный звон» проводился
на основе прослушивания аудиовидеороликов, отправленных
участниками и размещённых на
странице Мeta/Facebook
Редакции «Зори» („Redacia
Zorile”). Ролики оценивали
члены жюри, назначив
победителей: I, II, III призовые
места и IV место (похвальная
грамота), а также интернетаудитория проголосовала за
единственный Приз зрительских
симпатий.
В конкурсе принимали
участие аудио-видеоролики

Лариса
Цэпок
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О нлайн-конкурс « Колокольный звон»
продолжительностью не более 3
минут, которые были
выставленные и на странице
Facebook Редакции «Зори»
(„Redacia Zorile”) для Приза
зрительских симпатий.
Конкурсные категории (по
двум типам колокольного звона):
 Трезвон - созывающий
прихожан на начало богослужения;
I. категория Трезвон учащиеся системы доуниверситетского образования;
II. категория Трезвон молодёжь в возрасте от 18 до 25
лет.
 Торжественный звон,
Пасхальный, а также звучащий
после окончания праздничной
литургии:
I. категория Торжественный
звон - учащиеся системы
доуниверситетского
образования;
II. категория Торжественный
звон - молодёжь в возрасте от 18
до 25 лет.
Жюри оценили внимательно
техническое исполнение,
соответствие типикону,
гармонию звука. Членами стали председатель ОРЛР Силвиу
Феодор, Виктор Керсан из с.
Маноля, Куприян А. Петре из с.
Гиндэрешть, Штефан Прусак из
г. Брэила, Алекс-Юлиан
Онофрей из Сарикёя. Так как
члены жюри не могли голосовать
за участников из их населённых
пунктах, в этом случае голосовал
Андрей Греку из с. Фокурь.
Объявление участников,
занявших I, II, III и IV места в
каждой категории, состоялось 12
июня 2022 г. по случаю
празднования «Святой Троицы».
Онлайн-аудитория, после

Себастьян
Иванов

просмотра видеороликов,
размещённых на странице
Meta/Facebook Редакции «Зори»,
проголосовала за свою любимую
запись, за Приз зрительских
симпатий.
ЛАУРЕАТЫ
Позравляем лауреатов за
трёхминутные конкурсные
ролики, записанные
одновременно без вырезания,
вставки, наложения, изменения,
последующего добавления в
колокольнях или местных
церквях и храмах:
 Категория Трезвон:
I. - учащиеся системы
доуниверситетского
образования:
■ Первое место (I): Лариса
Цэпок, с. Брэтешть уезда Яссы,
17 лет;
■ Второе место (II):
Себастьян Иванов, с. Брэтешть
уезда Яссы, 13 лет;
■ Третье место (III):
Александра Стэнчулеску, г.
Брэила, 16 лет;
■ Четвёртое место (IV):
Кэтэлин Сава, с. Брэтешть
уезда Яссы, 15 лет.
II. - молодёжь в возрасте от
18 до 25 лет:
■ Первое место (I) : Георгицэ
Морой, с. Брэтешть уезда Яссы,
22 лет;
■ Второе место (II): Космин
Изот, с. Маноля уезда Сучава, 21 г.;
■ Третье место (III): Никола
Филип Ларионов, с. Липовень
уезда Сучава, 18 лет.
 Категория Торжественный
звон:
I. - учащиеся системы
доуниверситетского
образования:

Александра
Стэнчулеску

■ Первое место (I):
Владимир Иванов, г. Ботошань,
16 лет;
■ Второе место (II): Лариса
Цэпок, с. Брэтешть уезда Яссы,
17 лет;
■ Третье место (III):
Себастьян Иванов, с. Брэтешть
уезда Яссы, 13 лет;
■ Третье место (III):
Александра Листрат, с.
Сарикёй уезда Тульча, 16 лет;
■ Четвёртое место (IV):
Кэтэлин Сава, с. Брэтешть
уезда Яссы, 15 лет.
II. - молодёжь в возрасте от
18 до 25 лет:
■ Первое место (I): Космин
Изот, с. Маноля уезда Сучава, 21 г.;
■ Второе место (II): Адриан
Раду-Ионицэ, г. Брэила, 18 лет.
 Приз зрительских
симпатий (единственный) –
Адриан Раду-Ионицэ (г. Брэила,
18 лет).
***
Организаторы Онлайнконкурса «Колокольный звон»
считают, что цели были
выполнены:
♦ Сохранение и продвижение
подлинных обычаев и порядков;
♦ Изучение, познание,
исполнение и прослушивание
колокольного звона,
характерного для региона,
откуда родом участники;
♦ Открытие и продвижение
молодых талантов;
♦ Установление и укрепление
культурных и духовных
отношений между
старообрядческими общинами в
стране и за рубежом;
♦ Наслаждаться исполнением
и прослушиванием колокольного
звона.

Кэтэлин
Сава
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Î

n vederea marcării în aprilie
2022 a 340 de ani de la
arderea pe rug a Sf.
mucenic protopopul Avvakum
(ideologul şi conducătorul mişcării
starovere), Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR) și
redacia ZORILE, cu
binecuvântarea Înalt Prea
Sfinitului Mitropolit Leontie,
Arhiepiscop de Fântâna Albă și
București și Mitropolit al tuturor
creștinilor ortodocși de rit vechi din
lume, au organizat Concursul
online „Sunetul clopotelor”.
Acesta s-a desfășurat în perioada
24 aprilie – 12 iunie 2022 și s-a
adresat elevilor și tinerilor staroveri
din ară și din eparhiile ortodoxe de
rit vechi de Fântâna Albă din
Europa, Canada, America și
Australia, precum și celor din
eparhiile ortodoxe de rit străvechi
din judeul Tulcea, cu scopul de a
impulsiona învăarea și ascultarea
sunetelor clopotelor spre întărirea
în credină.
Concursul online „Sunetul
clopotelor” a constat în
înregistrarea de către participani a
unui clip audio-video (de max. 3
minute) și transmiterea acestuia
organizatorilor pentru a ajunge la
membrii comisiei de jurizare. De
asemenea, materialele video au fost
postate pe pagina de facebook
Redacia ZORILE, unde s-a stabilit
Premiul de Popularitate
(videoclipul cu cele mai multe likeuri) de către publicul de pe
facebook.
Au fost două categorii de
concurs, fiecare cu două
subcategorii, în funcie de vârsta
participanilor:
 Sunetul propriu-zis –
trezvon, cel ce cheamă enoriașii la
slujbă;
I. – subcategorie pentru elevii

din învăământul preuniversitar;
II. – pentru tineri cu vârste între
18 și 25 de ani.
 Sunetul de sărbătoare:
I - subcategorie pentru elevii din
învăământul preuniversitar;
II - subcategorie pentru tineri cu
vârste între 18 și 25 de ani.
IERARHIA

J

uriul, care a analizat cu
atenie fiecare clip audiovideo și a urmărit execuia tehnică,
respectarea tipicului, precum și
armonia sunetului, a fost format
din: președintele Silviu Feodor al
CRLR, Victor Chersan din
Manolea, jud. Suceava, Cuprian
A. Petre din Ghindărești, jud.
Constana, Ștefan Prusac din
Brăila și Alex-Iulian Onofrei din
Sarichioi, jud. Tulcea. Membrii
juriului nu au putut vota, conform
regulamentului, pentru concurenii
din aceeași localitate din care sunt
și aceștia, caz în care a decis
membrul supleant - Andrei Grecu
din Focuri, jud. Iași.
Ierarhia (câștigătorii premiilor I,
II, III și meniune pentru fiecare
categorie) a fost anunată pe 12
iunie 2022, cu prilejul sărbătorii
„Sfânta Treime”. Publicul din
mediul online, după ce a ascultat
videoclipurile postate pe pagina de
Meta/Facebook a Redaciei
ZORILE, a votat pentru
înregistrarea preferată, stabilind

Premiul de Popularitate.
Premiile oferite de către CRLR
au mers la următorii concureni, pe
care îi felicităm:
 La categoria Sunetul
propriu-zis – trezvon:
I. Trezvon – (elevi din
învăământul preuniversitar):
• Premiul I: :ăpoc Larisa din
Brătești, jud. Iași, 17 ani;
• Premiul II: Ivanov Sebastian
din Brătești, jud. Iași, 13 ani;
• Premiul III: Stănciulescu
Alexandra din Brăila, 16 ani;
• Meniune - Sava Cătălin din
Brătești, jud. Iași, 15 ani.
II. Trezvon – tineri cu vârste
între 18 și 25 de ani:
• Premiul I: Moroi Gheorghiă
din Brătești, jud. Iași, 22 de ani;
• Premiul II: Izot Cosmin din
Manolea, jud. Suceava, 21 de ani;
• Premiul III: Larionov Nikola
Filip din Lipoveni, jud. Suceava,
18 ani.
 La categoria Sunetul de
sărbătoare:
I. - elevi din învăământul
preuniversitar:
• Premiul I: Ivanov Vladimir
din Botoșani, 16 ani;
• Premiul II: :ăpoc Larisa din
Brătești, jud. Iași, 17 ani;
• Premiul III: Listrat
Alexandra din Sarichioi, jud.
Tulcea, 16 ani;
• Premiul III: Ivanov Sebastian
din Brătești, jud. Iași, 13 ani;

• Meniune - Sava Cătălin din
Brătești, jud. Iași, 15 ani.
II. - tineri cu vârste între 18 și
25 de ani:
• Premiul I: Izot Cosmin din
Manolea, jud. Suceava, 21 de ani;
• Premiul II: Radu-Ioniă
Adrian din Brăila, 18 ani.
 Premiul de Popularitate
(unul singur; clipul cu cele mai
multe like-uri) - Radu-Ioniă
Adrian din Brăila,18 ani.
***
Organizatorii Concursului
online „Sunetul clopotelor”
consideră că au fost atinse
obiectivele:
♦ Păstrarea și perpetuarea
obiceiurilor și rânduielilor
autentice;
♦ Studierea, cunoașterea,
interpretarea și ascultarea
sunetelor clopotelor specifice zonei
din care provin participanii;
♦ Descoperirea și promovarea
tinerelor talente;
♦ Formarea și întărirea
relaiilor culturale și spirituale
între comunităile starovere din
ară și străinătate;
♦ Experimentarea plăcerii de a
interpreta și a asculta sunetele
clopotelor.
S.M.
Izot Cosmin

Radu-Ioni7ă
Adrian

Moroi
Gheorghi7ă

Larionov
Nikola Filip

Ivanov
Vladimir

Listrat
Alexandra
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ÇÎÐÈ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЕРАРХИИ В
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
Александр ВАРОНА

И

сторическое и
духовное значение
восстановления
церковной иерархии для
старообрядцев бесценно. Это
одна из вех в истории движения
за защиту Старой православной
веры, один из тех немногих
моментов, разделяющих жизнь
старообрядческих общин на то,
что было до восстановления
иерархии, и что произошло
после. О важности события
можно судить особенно по
яростной реакции противников
Старой веры в императорской
России XIX века: императора
Николая I и членов высшей
иерархии официальной
Православной церкви, в
частности митрополита
Московского Филарета
(Дроздова), яркой личности
религиозной жизни России тех
времён, известного богослова и
выдающегося оратора. К
сожалению, однако, в
отношении Старой веры и её
последователей он не
последовал примеру
митрополита Платона (Левшина)
или архиепископа Никифора
(Феотокиса), а пошёл по пути
непримиримости,
дискредитации и борьбы с
Древним обрядом,
воспринимаемым им как
главный конкурент
официального Православия в
отношении умов и душ
огромной массы русских
верующих того времени. Так
объясняются ограничения и
даже всевозможные гонения на
старообрядцев, особенно в рядах
священнослужителей,
священников и рядовых
служителей Старообрядческой
церкви.
Но всё это только укрепило
ревнителей Старой веры и
заставило искать способ
восстановить полноту церковной
иерархии, поскольку из-за всё
более жёстких запретов и
ограничений со стороны
российских государственных и
церковных властей во время
правления императора Николая I

росла опасность, что
старообрядцы, принимавшие
священство, то есть поповцы,
останутся без духовенства.
Государство и официальная
Русская церковь запретили
переход своих священников в
старообрядческие общины ещё с
первых лет правления Николая I.
Забота о восстановлении
церковной иерархии была
постоянной в религиозной
жизни старообрядцев во всём
мире, как я писал в научном
исследовании, которое я
представил много лет назад в
Сучаве, на одном из первых
научных симпозиумов,
организованных Общиной
русских-липован в Румынии и
посвящённых культуре русскихлипован в национальном и
международном контексте.
Таким образом, после
нескольких неудачных попыток
в течение XVIII-го века, идея
восстановления иерархии снова
стала актуальной в 1830-х годах,
когда лидеры и лица,
финансирующие наиболее
важные и влиятельные
старообрядческие общины,
московские и петербургские,
после долгих дебатов
согласились с материализацией
этой идеи путём создания
старообрядческой епископской
кафедры за пределами России.
Нашлись люди, желающие
отправиться в путь, для
реализации этого проекта, как
говорят сегодня, а также было
найдено место для резиденции
будущей епископской кафедры:
монастырь в Белой Кринице,
одном из поселений
старообрядцев в Буковине.
Следовало ещё найти
подходящего человека для этой
миссии, который соответствовал
бы моральным и каноническим
требованиям, необходимым для
занятия престола, и которые
были столь важны для
верующих старообрядцев:
образцовая моральная
репутация, правильное
крещение, через три полных
погружения и право служить и
рукополагать
священнослужителей.

ЕГО
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО
МИТРОПОЛИТ АМВРОСИЙ

И

этот человек был найден
после долгих перипетий
и поисков. Человек, избранный
божественным провидением для
восстановления церковной
иерархии старообрядцев был
Амвросий (Паппа-Георгополи),
бывший митрополит Боснии и
города Сараево, греческий
иерарх, свергнутый со своего
престола в результате клеветы со
стороны некоторых
«доброжелателей», которые во
время конфликта с властями
обвинили Амвросия в
неуважении к османской власти,
так как он защищал местное
население перед лицом
злоупотреблений со стороны
чиновников Османского
государства. Однако иерарх
сохранил свой церковный ранг,
жил в Константинополе на
скромной пенсии, и время от
времени служил в греческих
церквях османской столицы.
Именно там встретили его в
1846 году делегаты
старообрядцев, монахи Павел и
Алимпий, члены белокриницкой
монастырской общины,
отправившиеся в историческое
путешествие в поисках иерарха,
разделяющего Старую
православную веру или готового
принять её по убеждению и
согласиться возглавить
Старообрядческую церковь. В
Боснийской летописи,
историческом источнике
первостепенной важности для
того периода, написано об
Амвросии: Тай владыка свети
чоек био - Тот владыка святой
человек был.
История основания
Белокриницкой митрополии, в
принципе, довольно хорошо
известна. В целом общеизвестны
обстоятельства, в которых
происходили события,
участники, хронология событий,
завершившихся
восстановлением иерархии,
реакция на произошедшее и
последствия этого исторического
факта для всего
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Старообрядчества. Менее
известны, однако, особенно
среди старообрядцев,
проживающих у нас, в Румынии,
личность, жизнь и судьба
митрополита Амвросия до и
после великого события
основания Белокриницкой
митрополии, когда Амвросий
стал архиепископом
Белокриницким и митрополитом
всех старообрядцев, как
указывает его титулатура. Кем
был митрополит Амвросий? Чем
он занимался, пока не принял
старообрядческую веру? Как
написано в Боснийской
летописи, он родился в 1791
году в Майстре, местности под
Эносом, греческим городом на
берегу Чёрного моря, недалеко
от Стамбула, в семье церковных
служителей - его отец был 22-м
священником в их роду. Молодой
человек посещал церковную
школу, а в 1811 году женился и
был рукоположен в священники
еноским митрополитом
Матфеем. В 1814 году будущий
иерарх пережил драму смерти
своей жены и остался вдовцом с
трёхлетним ребенком, по имени
Георгий.
В 1817 году отец Андрей
принял монашество, став
иеромонахом Амвросием. Его
рвение в служении Богу, его
обширные богословские знания,
но также его личные качества
привлекли внимание
руководителей Греческой
церкви, и в 1823 году Амвросий
стал настоятелем монастыря
Святой Троицы на острове
Халки в Мраморном море.
Отсюда он снова прибыл в
Константинополь, где занимал
различные позиции в церковной
иерархии Константинопольского
Патриархата, и стал
протосинккелом, должность, на
которую назначались только
люди, признанные за свои
духовные дары. В 1835 году,
после смерти митрополита
Вениамина, место митрополита
Боснии и города Сараево стало
вакантным, и Синод
Константинопольского
Патриархата выбрал Амвросия
для этой высокой церковной
функции, считая, что он
достоин, чтобы возглавить
боснийскую
митрополию и вести
у
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сербских православных
христиан того региона по пути
веры и спасения во Христе.
В качестве митрополита
Боснии, с резиденцией в городе
Сараево, Владыка Амвросий
особенно выделялся как
защитник верующих своей
епархии перед лицом жестокого
обращения, несправедливости и
унижений, понесенных ими со
стороны местной османской
администрации. Профессор
Николай Субботин, яростный
противник старого обряда,
признал, что митрополит
Амвросий во время своего
пастырского служения в Боснии
был исключением по сравнению
с другими иерархамифанариотами, которые
управляли этой епархией, пока
она территориально входила в
состав Османской империи.
Человек от природы добрый, писал профессор Субботин, - он
не мог равнодушно смотреть на
бедственное положение народа стал на его сторону и по
возможности старался
облегчать его нужды. (Н. И.
Субботин, История
Белокриницкой иерархии,
Москва, 1874, с. 365). Вступив в
конфликт с местными властями
из-за того, что он не отвернулся
от народа, пастырем которого он
был, митрополит Амвросий
был смещён с митрополичьей
кафедры в Сараево и отозван в
Константинополь 12 сентября
1840 года патриархом
Константинополя Антимом,
который не хотел вступать в
конфликт с османскими
властями.
Божественное провидение
привело к тому, что митрополит
Амвросий, ставший одним из
безместных архиреев,
проживаюих в Константинополе,
встретился с делегатами
старообрядцев, монахами
Павлом и Алимпием,
предпринимающих
историческое путешествие в
поисках иерарха, разделяющего
Старую православную веру и
согласного возглавить
Старообрядческую церковь. Тем
более, что власти австрийского
государства, частью которого в
то время была Буковина,
разрешили, через Имперский
указ от 6 сентября 1844 года,
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чтобы липованская община
Буковины и монахистарообрядцы из Белой Криницы
привезли священнослужителя
епископского ранга, который мог
бы рукоположить для них
священников. Беседуя с двумя
делегатами, после долгого
периода сомнений и ожидания
митрополит Амвросий принял
их предложение стать духовным
руководителм старообрядцев
поповцев. В мае 1846 года он
отправился в историческое
путешествие к Белой Кринице
при помощи атамана казаковнекрасовцев Осипа Ганчара,
который приготовил для него
паспорт на имя казака, а также
казачью одежду, чтобы не
привлекать внимания, особенно
представителей и информаторов
российского посольства в
Константинополе, которые могли
вмешаться и сорвать дело
восстановления
старообрядческой иерархии.
Митрополит сначала
остановился в Добрудже, в
Тульче, а затем в Сарикёе, где
верующие его очень хорошо
приняли, а оттуда он поехал в
Брэилу. Из Брэилы он
отправился в Вену по Дунаю, а
11 июля 1846 года был принят на
аудиенцию императором
Фердинандом. 12 октября 1846
года, получив разрешение
императорской канцелярии,
Владыка Амвросий прибыл в
Белую Криницу, где 28 октября
1846 года состоялась церемония
его присоединения к
Старообрядческой церкви.
Таким образом, несмотря на то,
что Амвросий ненадолго занял
митрополичьй престол, для
старообрядцев завершилась одна
глава их бурной истории и

началась другая. В конце 1847
года под давлением императора
Николая I и российского
правительства, австрийские
власти вызвали митрополита в
Вену, а в июне 1848 года он был
отправлен в пожизненную
ссылку в Цилли, небольшой
городок в современной
Словении, после того как он
отказался вернуться в
Константинополь. Но до этого
Владыка успел рукоположить
двух епископов, своего викария
Кирилла (Тимофеева) и Аркадия
(Дорофеева) для старообрядцев
Добруджи, поэтому изгнание
Амвросия уже никак не
повлияло на иерархию
Старообрядческой церкви. Она
продолжала укрепляться,
старообрядцы начали собираться
вокруг белокриницких иерархов,
и число тех, кто признавал
иерархию, постоянно росло.
Вскоре Старообрядческая
церковь с центром в Белой
Кринице стала самой
многочисленной и значительной
из старообрядческих конфессий.
Митрополит Амвросий не
отрёкся от веры, исповедовал её
до конца своей жизни, несмотря
на трудности и мытарства
изгнания. В Цилли он вёл
аскетическую жизнь, постоянно
молясь о мире и спокойствии
Церкви и верующих. Время от
времени к нему приезжали
верующие, пастырем которых он
был, хотя официально такие
визиты не допускались. 30
октября 1863 года митрополит
Амвросий ушёл в мир иной, и
был похоронен сыном Георгием
на греческом кладбище в
итальянском городе Триест.
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Ритуал похорон совершался по
старому обряду в Белой Кринице
митрополитом Кириллом. Таким
образом, закончилась земная
жизнь основателя
старообрядческой иерархии, но
последствия его великого дела
ощутимы и по сей день, так как
Древлеправославие является
столпом прочности веры среди
старообрядцев по всему миру.
Они не забыли своего первого
митрополита.
В 1912 году после
постановления Священного
собора, который проходил в
Москве, была отправлена
петиция австрийским властям с
просьбой разрешить
перезахоронение останков
Амвросия в Белой Кринице.
Первая Мировая война
остановила это очень важное
действие, и вернулись
старообрядцы к этому вопросу
только в конце ХХ века. В 1996
году Великий всемирный собор
Старообрядческой церкви
постановил канонизировать
первого иерарха
Старообрядческой церкви, и
установил, что днём его
поминовения будет 30 октября
(по старому стилю) /12 ноября
(по новому стилю), день его
перехода в мир иной, а 3 июля
2000 г. останки Святого
Митрополита Амвросия были
доставлены в Брэилу, и
помещены в нынешнем
Митрополичьем соборе с
престольным праздником
Покрова Пресвятой Богородицы.
Перевод на русский язык
Александры ФЕНОГЕН
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SFIN:IREA LOCULUI UNDE SE VA RIDICA
CENTRUL DE EDUCA:IE ȘI CULTURĂ AL CRL-RĂDĂU:I
Vassa ERASTOV

S

âmbătă, pe 4 iunie 2022,
s-a săvârșit slujba de
sfinire a locului pe care,
cât de curând, vor începe lucrările
de construcie a Centrului de
Educaie și Cultură pentru etnicii
ruși lipoveni din Rădăui, jud.
Suceava. Evenimentul de înaltă
trăire spirituală s-a desfășurat ca
urmare a eforturilor conjugate ale
domnului deputat Silviu Feodor,
președintele CRLR - omul
providenial care s-a luptat ani de
zile să implementeze proiectul
dumnealui de suflet - precum și ale
reprezentanilor comunităii locale.
Și dacă spunem că „s-a luptat”,
nu o facem din patetism sau doar
pentru a folosi cuvinte mari, ci
pentru că, într-adevăr, domnul
deputat a fost și este sufletul
acestui demers, altfel, toate
strădaniile ar fi rămas la nivel de
intenie. Comunitatea rușilor
lipoveni din Rădăui este una dintre
cele mai numeroase din Bucovina.
Numărând peste 280 de suflete,
întrunirile de lucru sau cele
educaionale și culturale aveau și
încă mai au loc în spaii închiriate
ori oferite de diferite structuri
locale la solicitarea doamnei prof.

Alexandrina Coca, președintele
comunităii. S-au făcut solicitări
nenumărate pentru a intra în
posesia unui sediu în care copiii
etniei noastre să beneficieze de
condiii decente în care să-și
însușească limba maternă literară,
să-și completeze sfera de
cunoștine privind istoria, cultura,
tradiiile, specificul spiritualităii
noastre, iar membrii comunităii să
se poată întâlni pentru a menine
viu sufletul strămoșilor. Cu
sprijinul nemijlocit al domnului
inginer Silviu Feodor a fost
solicitat și obinut terenul destinat
Centrului și a fost întocmit
proiectul de construcie. Când toate
demersurile s-au finalizat și s-a
intrat pe linia dreaptă a licitaiei și
atribuirea lucrării unei societăi,
vremurile ne-au întârziat punerea
în practică a proiectului ca urmare
a restriciilor determinate de
pandemie și, abia în acest an, s-a
semnat contractul cu Asocierea SC
Nicolaescu Com. S.R.L. – SC
Konstant Group S.R.L., ce urmează
a demara lucrările, punând piatra
de temelie a viitorului sediu.
Ca urmare, fiind ruși lipoveni,
vechi credincioși ortodocși, care
începem orice lucrare cu
solicitarea binecuvântării Celui de

Sus, am crezut de cuviină și am
cerut sprijinul divin să ne ajute și
să ne ocrotească, să ne dea putere
și înelepciune să ducem la bun
sfârșit acest edificiu, participând la
slujba de sfinire a locului. Preotul
paroh, protoiereul Petru Anisimov,
iereul Leonte Filipov, parohul
bisericii „Sf. Serghie de Radonej”
din Climăui, kliroșanii – aici
apreciem aportul deosebit al
doamnei Balan Sandela de la
Sokolinî și al domnului Silviu
Feodor la citirea canonului!precum și enoriașii din Rădăui,
Climăui, satul Sokolinî
(Lipoveni), au participat cu
însufleire și au invocat puterea
Sfintei Cruci prin canonul ales la
această mare comuniune. Puternica
trăire spirituală a ritualului religios
a fost trezită în sufletele celor
prezeni: de la copilașii ce ascultau
cu smerenie rugăciunile, fiind
îmbrăcai în portul cuviincios
stabilit de regulile bisericești, până
la cei vârstnici, revărsându-și barba
peste rubașka tradiională, încinsă
cu poias. Rugăciune, cântări,
smerenie, recunoștină…
CUVINTE DE MUL:UMIRE

D

upă săvârșirea ierurgiei,
preotul paroh, protoiereul
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Petru Anisimov, în cuvântul de
mulumire, a precizat importana
cultivării în sufletul copiilor a
Credinei celei Adevărate care pune
pe Calea cea Bună fiina umană.
Rolul familiei fiind cel de a-l
modela pe copil conform
perceptelor morale, apoi vine rolul
școlii, al comunităii.
Domnul deputat Silviu Feodor
a creionat drumul sinuos pe care l-a
avut acest proiect, dar și satisfacia
personală de a îl vedea atât de
aproape realizat, precum și dorina
ca, după inaugurare, să devină
Centrul de vară al comunităii
etnice din întreaga ară. A apreciat
efortul doamnei Alexandrina
Coca, președintele CRL-Rădăui,
sprijinul pe care l-a simit din
partea autorităilor locale și
judeene, implicării unor membri
marcani ai comunităii noastre, în
special a domnului notar Simion
Fomin, pentru consultană juridică.
Gazda evenimentului, doamna
Alexandrina Coca, le-a mulumit
participanilor, reprezentanilor
clerului, oaspeilor și, în același
timp, organizatorilor de la
București, personal domnului
Silviu Feodor, apoi domnului
Nicolaescu, constructorul ce a
preluat lucrarea, pentru susinere și
implicare, cu sperana că acest
edificiu va fi finalizat la termen în
așa fel încât membrii comunităii
noastre să beneficieze de condiii
excelente pentru a-și derula
activităile culturale și educaionale.
Evenimentul s-a încheiat cu o
invitaie la masă, unde cei prezeni
au putut socializa, și-au împărtășit
impresiile, și-au dezvăluit
așteptările și sperana în creșterea
calităii activităii comunităii
entice cu sprijinul asigurat de
Comunitatea Centrală și,
desigur, cu ajutorul lui
Dumnezeu.
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LA PAȘCANI
În prezena președintelui
Comunităii Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), deputatul Silviu
Feodor, a avut loc, pe 3 iunie
2022, aciunea de reactivare a
Comunităii locale a CRL-Pașcani,
judeul Iași.
A fost ales comitetul de
iniiativă, din care fac parte:
● Florea Cătălin - președinte,
● Ivanov Mariana vicepreședinte,
● Echimov Ștefana - secretar.
La Lipoveni,
jud. Suceava

NOI COMITETE DE CONDUCERE
● Prisăcariu Lidia - președinte;
● Maliș Mariana vicepreședinte;
● Balan Alexandra - secretar;
● Membri: Vieriu Constantin,
Mihai Ionu, Climov Grigore,
Colominschi Petru, Moroșan
Cristina, Ciubotura Ion;
● Membru supleant Colomeischi Dorel.

comitet de conducere:
● Președinte - Grigore Matfei,
● Vicepreședinte - Călin
Ivanov,
● Secretar - Veronica Ghilan,
● Membri: Daria Reazim, Gigi
Ivanov, Simion Erofei;
● Doi membri supleani:
Natașa Stoica, Paulina Airinei.

Urăm succes și activităi cât mai
frumoase membrilor noilor
comitete de conducere ale
comunităilor locale!
Conform statutului CRLR, noile
comitete de conducere urmează să
fie supuse votului spre validare în
ședina Consiliului Director al
CRLR.

LA MAHMUDIA

În curtea bisericii ortodoxe de rit
vechi „Sf. Treime” din Pașcani.

LA LIPOVENI
Doi membri din Consiliul
Director al CRLR (președintele
Silviu Feodor și profesoara dr. în
istorie Pelaghia Radion din
Fălticeni, care răspunde de CRLLipoveni) au participat, pe 5 iunie
2022, la Adunarea generală (AG)
de alegeri a Comunităii rușilor
lipoveni (CRL) Lipoveni, jud.
Suceava.
După încheierea ședinei
Adunării Generale de alegeri,
primarul Comunei Mitocu
Dragomirnei, Radu Constantin
Reziuc, a venit să felicite noul
comitet ales al CRL-Lipoveni și pe
cei prezeni la AG, prezentând
proiectul viitorului Cămin Cultural
pentru locuitorii din Lipoveni, jud
Suceava.
Din noul comitet de conducere
al CRL-Lipoveni fac parte:

La Mahmudia, jud. Tulcea, a
avut loc, pe 5 iunie 2022, Adunarea
Generală (AG) de alegeri a
comitetului de conducere a
comunităii locale a rușilor lipoveni
(CRL-Mahmudia).
Din partea CRLR, a participat
Trofim Artamon, membru în
Consiliul Director (CD) al CRLR,
care și răspunde de această
comunitate locală.
Au fost aleși membrii noului
La Mahmudia,
jud. Tulcea
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Câteva amintiri și gânduri
legate de străbunii mei

C

unosc foarte puine
lucruri despre străbunii
mei. Nu știu exact nici
când au venit și nici unde s-au
așezat mai întâi, pentru ca în cele
din urmă să se stabilească în nordul
Bucovinei, la Climăui și Fântâna
Albă, nu departe de Rădăui, Siret
și Cernăui, acolo unde astăzi harta
României, dar și cea a Ucrainei
stau atârnate în cui, de o parte și de
alta a graniei trasate de Ribbentrop
și Molotov.
În lungul lor exod, e posibil ca
cetele de credincioși să se fi unit
între ele precum șuvoaiele unui
pârâu și să se fi despărit tot de
atâtea ori, pentru a putea face mai
bine faă primejdiei. Din câte știu,
pentru a putea scăpa de mânia
dezlănuită împotriva credinei lor
de oamenii arului, ei au căutat
adăpost în păduri și în locuri
mlăștinoase, unde ohrana aristă
ajungea mai greu. Iar de acolo,
încetul cu încetul s-au răspândit
aproape în toată lumea.
Ca să scape de prigonitorii lor,
„oamenii adevăratei credine”, cum
își spuneau muli dintre ei, s-au
adăpostit în cele din urmă la
marginea marilor imperii, care-i
apărau de mâna nevăzută a Rusiei,
patria lor urgisitoare. Așa s-a
întâmplat ca unii dintre ei să se
stabilească în Dobrogea, atunci
aflată sub ocupaia turcească, iar
alii în nordul Bucovinei, stăpânită
de habsburgi, dar și în alte locuri
mult mai îndepărtate. Unii au ajuns
cu timpul până în Australia, alii în
Brazilia, Statele Unite, Canada,
Alaska și Japonia, iar alii s-au
stabilit ceva mai aproape, în
Polonia, Letonia, Lituania, în zona
Bugeacului, nu departe de Odesa,
în Bulgaria, Moldova, inclusiv la
gurile Dunării, în Dobrogea, și asta
pentru că muli dintre ei, fiind
pescari din zona râurilor Don și
Nipru, au căutat să se așeze în
locurile care le aminteau de
plaiurile natale. Timp de mai bine
de trei veacuri, ei și-au păstrat
limba, obiceiurile și credina, unii
dintre ei proveneau din rândul
târgoveilor, al nobililor și al
mujicilor ruși, alii din rândul
cazacilor nekrasoviști, a căror

Procesiune, în 2014, pe drumul ce duce spre Fântâna Albă,
cu panorama Climău7iului pe fundal

răscoală a fost înăbușită în sânge în
1708, ei fiind nevoii să se
refugieze mai întâi în Kuban, de
unde au migrat spre marginile
Imperiul otoman, ajungând și în
Dobrogea.
La început, refuzul multor
credincioși de a accepta reformele
patriarhului Nikon a avut drept
consecine suprataxarea pe venit și
chiar pentru purtarea bărbii, dar și
impunerea unei vestimentaii
specifice, menite să-i
marginalizeze. Desigur, nu s-a
purtat atunci banderola cu steaua
galbenă, ci alte însemne
incriminatorii. Fapt care arată că
nimic nu-i nou sub soare.
Încă de la mijlocul secolului al
XVII-lea, rușii de rit vechi au
cunoscut o lungă și cruntă prigoană
din partea patriei-mamă și a
Bisericii sale oficiale, care a
aruncat anatemă asupra lor, cum a
aruncat mai târziu și asupra
contelui Tolstoi, care privit dintr-o
anumită perspectivă a fost și el un
„rascolnic”.
Pentru faptul că au refuzat să
adopte reformele patriarhului
Nikon și ale arului Alexei
Mihailovici, tatăl lui Petru cel
Mare, care visa să aducă ortodoxia
la un standard occidental, pentru ca
Moscova să devină cea de-a treia
Romă, impunând reformele de sus
în jos, prin foră, toi cei care nu au
renunat la vechile lor datini și
obiceiuri religioase au fost
torturai, arși pe rug, aruncai în
gropi sau schingiuii până și-au dat
duhul. Unora le-au tăiat bărbile,
altora degetele de la palma dreaptă,
să nu se poată închina creștinește,
altora le-au fost smulse limbile, și
asta pentru că ei au continuat, în
ciuda prigoanei, să rostească

numele Mântuitorului scris cu un
singur „i”, nu cu doi de „i”, cum
prevedeau canoanele oficiale.
Teroarea a fost atât de cruntă, încât
bisericile lor s-au umplut de mâini
și de limbi tăiate de la rădăcină.
Biserici cărora oamenii arului,
mânai de avântul înnoirii, le-au dat
foc fără cruare. Prin astfel de
metode încearcă să-și reînnoiască
Rusia istoria. Așa a făcut-o și
atunci, așa a făcut și în perioada
comunistă, așa face și acum.
Climăui și Fântâna Albă

S

atul Climăui, locul în care
m-am născut, a fost atestat
documentar în anul 1780, printr-un
act de donaie semnat de egumenul
Mănăstirii Putna, Ioasaf, prin care
li se permitea rușilor de rit vechi să
se așeze pe moșia mănăstirii
ctitorită de Ștefan cel Mare și
Sfânt. Iar în 1784, la nord de
Climăui, a fost înfiinată și
Fântâna Albă, printr-un edict emis
de Cancelaria imperială. Satele au
prosperat neașteptat de repede,
staroverii din Climăui se
specializaseră în săparea iazurilor,
iar cei din Fântâna Albă se ocupau
cu negoul, vindeau la Cernăui, dar
și la Lvov sau la Rădăui mere și
murături, pe care le ineau iarna în
butoaie mari de brad scufundate în
băli și iazuri, săpate în propria lor
grădină. Dezvoltându-se și
prinzând cheag, Fântâna Albă, fiind
sprijinită și de neguătorii de rit
vechi – unii foarte bogai de la
Moscova și Novgorod, a devenit în
1846 sediul Mitropoliei Ortodoxe a
Rușilor de Rit Vechi (lipoveni) din
întreaga lume. Acolo se născuse
mama, și tot acolo a avut loc, pe 1
aprilie 1941, un masacru sinistru
organizat de bolșevici. De acolo era
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mama. Satul a prosperat până la
închiderea granielor, când a intrat
sub ocupaia sovietică, atunci s-a
abătut asupra satului natal al
mamei un adevărat blestem,
bisericile au fost transformate în
depozite și grajduri, iar oamenii au
sărăcit, trăind într-o teroare cruntă.
Tot atunci, Mitropolia Rușilor de
Rit Vechi s-a mutat la Brăila.
Atât Imperiul Otoman, cât și cel
Habsburgic s-au dovedit mult mai
tolerante faă de rușii lipoveni,
decât patria lor mamă. În
perioadele în care cetele
credincioșilor de rit vechi plecau în
exil, încercând să-și găsească
adăpost undeva în afara granielor
ării, Rusia se afla în plină
expansiune, astfel că abia se
așezau, că armatele ariste veneau
peste ei, și reîncepea prigoana.
Așa s-a întâmplat și pe vremea
lui Petru cel Mare, și pe vremea
Ecaterinei, dar și mai târziu. Voi da
în acest sens, un exemplu: în
secolul al XVIII-lea, muli
staroveri au fugit de persecuii în
inutul Vetka, aflat atunci în
componena Poloniei (azi se află în
Belarus), unde au înfiinat un oraș
cu același nume, frumos și prosper.
Prosperitatea lor a atras mânia
împărătesei Anna I, care în anul
1735 a trimis o armată numeroasă
pentru pedepsirea vechilor
credincioși ortodocși. Trupele
ariste au dat foc orașului, iar
majoritatea locuitorilor - cei care
nu au pierit în flăcări - au luat calea
pribegiei. Ceva mai târziu, în 1764,
Ecaterina cea Mare a organizat o
operaiune specială – sintagma pare
cunoscută – de a-i readuce pe
staroverii plecai în patria-mamă,
operaiune în urma căreia localităi
populate de aceștia au fost distruse,
iar locuitorii lor au fost trimiși în
închisori sau în exil, unde au murit
de foame și boli, restul fiind
transformai în iobagi.
I-am întrebat de mai multe ori
pe părinii mei de unde au venit
străbunii lor, dar nu au știut să-mi
spună. Tata mi-a povestit ceva ce
aducea cumva a legendă. Cică, din
locul din care au venit, străstrăbunicii lui adunau ouăle din
jurul casei cu cărua. „Atâta erau de
săraci”, a adăugat tata.
Și mi-a mai povestit tata și o
întâmplare legată de unul din străstrăbunicii lui pe linie
paternă. Acest stră-
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străbunic de-al său năimise să sape
un iaz pe moșia unui nobil polonez
din zona Lvovului. Drept care, luase
în avans o sumă de bani, pe care o
împărise lucrătorilor. Fiind o vară
ploioasă, câiva lucrători s-au
îmbolnăvit de friguri și nu au putut
să facă lucrarea la timp. Văzând că
iazul nu e gata, leahul a luat foc.
Stră-străbunicul lui tata a încercat săi explice din ce cauză nu a reușit săși încheie lucrarea, cerând un alt
termen. Leahul însă a refuzat orice
negociere și l-a pus să-i restituie toi
banii, deși o mare parte din lucrare
era făcută.
Rugăminile stră-străbunicul lui
tata nu au avut niciun efect asupra
nobilului polonez, ba, mai mult decât
atât, l-au întărâtat. Așa că străstrăbunicul lui tata s-a resemnat. A
avut de ales între a sta câiva ani la
pușcărie sau a sta legat doi ani în lan
în curtea nobilului, însușindu-și
sarcina de a lătra atunci când la
reședina leahului veneau ali nobili.
A ales a doua variantă. Cea mai
umilitoare, cea mai grea și a stat
legat în lan aproape un an, târându-se
în patru labe și lătrând la oaspeii ce
veneau la reședina leahului. Până la
urmă, l-a răscumpărat o doamnă,
provenită și ea din lumea
aristocraiei poloneze, care l-a
întrebat pe stăpân ce-i cu omul
acesta legat în lan și pus să latre ca
un câine?! „Mi-a rămas dator”, i-a
explicat leahul. „Câi zloi îi
datorează acest om?”, l-a întrebat
femeia. „Atât și atât”, a răspuns
leahul, cu un rânjet sadic în ochi.
„Poftim banii și eliberează-l chiar
acum”. Stră-străbunicul meu a vrut
să-i mulumească, dar nobila
poloneză l-a oprit, zicându-i: „Nu ai
de ce să-mi mulumești. Nici să te
rogi pentru mine, deși am păcate
multe. Roagă-te pentru acest nobil
polonez nemilos, care te-a chinuit
atâta, și pe care Dumnezeu nu știu
dacă îl va putea ierta vreodată”. „Și
când te gândești, spunea tata, că asta
s-a întâmplat cu vreo optzecinouăzeci de ani în urmă, adică într-un
timp foarte apropiat de noi.” Și mai
adăugă: „De acolo de unde am venit,
nu am cunoscut nici sărăcia, nici
iobăgia. Provenim dintr-o familie
prosperă, poate la fel de bogată ca și
a polonezului. Dar, fiindcă nu am
vrut să ne lepădăm de credina
strămoșească, am fost nevoii să
pribegim, aciuindu-ne, cu voia
Domnului, aici!”.



33

Purtătorul de biruin7ă
n ziua în care ortodocșii de rit vechi îl
sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, Purtătorul de biruină (6 mai),
Comunitatea rușilor lipoveni din Slava Cercheză, jud.
Tulcea, a organizat, cu sprijinul Comunităii
Centrale, evenimentul cultural ,,Consolidarea
identităii rușilor lipoveni din zona Dobrogei prin
tradiie și spiritualitate”.
Programul manifestării cultural-spirituale a
cuprins participarea la Sfânta Liturghie prilejuită de
hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al
bisericii ortodoxe din Slava Cercheză, parohie
păstorită de preotul Trofim (Chirilă), precum și
masa rotundă pe tema ,,Viaa Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruină”. La
slujbă au mai fost prezeni: preotul paroh Feodor
(Cazamon) al bisericii ortodoxe ,,Sfântul Vasile cel
Mare” din Sarichioi, preotul paroh Dorimente
(Antonov) al bisericii ortodoxe ,,Sfânta Cuvioasă
Paraschiva” din Tulcea, preotul paroh Simion
(Erofei) al bisericii ortodoxe „Aducerea moaștelor
Sfântului Nicolae” din Mahmudia, toi patru
aparinând de confesiunea de Novozâbkov (localitate
din Federaia Rusă; confesiunea se numește în limba
rusă Древлеправославная Церковь - Biserica de Rit
Străvechi). Comunităi religioase de rit străvechi sunt
în Tulcea și în alte câteva localităi din jude: Slava
Cercheză, Sarichioi și Mahmudia.
La slujba cu o mare încărcătură emoională, au
fost prezente peste 150 de persoane din localităile
Slava Cercheză și Slava Rusă, Sarichioi, Jurilovca,
Mahmudia și Tulcea, dar și din judeul Constana
(orașele Năvodari și Constana), precum și din
București.
După liturghie a avut loc procesiunea religioasă.
Cu o cruce de lemn și cinstite icoane purtate în brae,
cu rugăciunea pe buze, credincioșii, în frunte cu preoii,
au mers pe străzile satului, de la biserică până la
crucea de închinare de la intrarea în localitate. Acolo
s-a săvârșit un Tedeum, s-a sfinit apa, iar în locul vechii
cruci, a fost înălată una nouă, din lemn. Pentru săteni,
această cruce are o semnificaie aparte, fiind
,,apărătoarea” locuitorilor satului de orice primejdie. În
concepia tradiiei ortodoxe, crucea are patru
semnificaii: obiect material, simbol, putere, jertfă.
Dintotdeauna, crucea a reprezentat începutul și
sfârșitul, cerul și pământul, viaa și moartea. Este
cheia care ne deschide drumul mântuirii. „Cheia către
paradis este Crucea lui Isus”, așa cum ne spune și
Sfântul Ioan Damaschin.

Î

În timpul procesiunii de la Slava Cercheză, am fost
cuprinsă de o liniște interioară pe care mi-e greu să o
explic în cuvinte. Și în aer se simea o bucurie nespusă!
La Masa rotundă, de după săvârșirea Liturghiei și
a procesiunii, preoii au vorbit despre importana
sărbătorii, despre Sfântul Gheorghe, acesta fiind unul
dintre cei mai iubii și importani sfini din calendarul
ortodox.
În cadrul aciunii cultural-spirituale de la Slava
Cercheză, la invitaia membrilor Comunităii locale, a
participat și președintele Comunităii Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), deputatul Silviu
Feodor. Președintele CRLR a reliefat valorile
culturale și spirituale ale rușilor lipoveni din
Dobrogea privind perpetuarea și promovarea
tradiiilor etniei noastre, evideniindu-se atât
importana conștientizării identităii etnice, religioase
și lingvistice, cât și a diversităii culturale.
De asemenea, a promovat în rândul participanilor
informaii în legătură cu Recensământul populaiei și
al locuinelor din acest an, aflat în desfășurare, cu
privire la cele trei elemente fundamentale: apartenena
la etnie, religie și limba maternă, îndemnându-i pe cei
prezeni la a-și declara ,,identitatea, apartenena la
etnie, la credina creștină ortodoxă de rit vechi, adusă
pe pământ românesc de străbunii noștri”.
***
ot în decursul zilei de 6 mai a.c, manifestări
cultural-spirituale au avut loc și în localităile
Năvodari, jud. Constana, respectiv Fălticeni, jud.
Suceava. La Sfintele Liturghii din cele două localităi
prilejuite de hramul bisericilor ortodoxe de rit vechi,
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, a fost prezentă
foarte multă lume. De la mic la mare, cu sperană și
credină în Dumnezeu, au pășit în lăcașurile sfinte
pentru a asista la slujbă și a simi bucuria sărbătorii.
Preotul paroh Alexandru (Ivanov) din Năvodari și
preotul paroh Ștefan (Andrian) din Fălticeni le-au
vorbit oamenilor prezeni despre viaa și minunile
săvârșite în timpul vieii de acest Mare Sfânt.
Organizarea aciunilor cultural-spirituale a adus
mai aproape de oameni bucuria și emoia tradiiilor și
obiceiurilor pe care rușii lipoveni le păstrează cu
sfinenie, așa cum le-au fost transmise din generaie în
generaie, conturând cadrul favorabil pentru ca
generaiile tinere să înţeleagă trecutul şi prezentul
comunităţii etnice din care fac parte şi să participe
activ la viaţa socială şi culturală a acesteia.
A consemnat,
Alexandra-Claudia PLATON

T

34

ÇÎÐÈ

№ 5-6 (354-355)/2022

IMPORTAN:A RECENSĂMÂNTULUI POPULA:IEI ȘI LOCUIN:ELOR

D

emarat în 2021,
Recensământul
populaiei și locuinelor
(RPL), care se realizează din zece
în zece ani, are loc în 2022 cu o
întârziere din cauza pandemiei de
coronavirus COVID-19. În
premieră, în acest an este vorba
despre o digitalizare integrală a
recensământului. Între 14 martie și
27 mai 2022, s-a desfășurat
autorecenzarea în format
electronic, iar între 31 mai și 17
iulie 2022 datele sunt colectate de
către recenzori, prin interviuri faţă
în faţă (cu ajutorul tabletelor), la
acele persoane care, din diverse
motive, nu s-au autorecenzat online. Politicile statului (cele
publice, naionale și locale, atât în
domeniul economic, cât și social,
cele pentru dezvoltarea umană)
sunt fundamentate în baza
rezultatelor Recensământului, prin
urmare, în funcie de acestea vor fi
distribuite fondurile bugetare și vor
fi stabilite politicile sociale - cele
privind educaia, sănătatea
populaiei, îmbunătăirea
condiiilor de trai, creșterea
gradului de ocupare și reducere a
șomajului, cele familiale, politicile
privind migraia, politicile de
dezvoltare a mediului rural,
politicile economice (accesul la
reeaua de apă, la energie electrică,
îmbunătăirea reelelor de transport
intra- și inter-urban, fondul de
locuine), precum și politicile
referitoare la sprijinul statului
pentru minorităile naionale din
România și cultele religioase.
În formularul Recensământului
populaiei și locuinelor, runda
2021, desfășurat anul acesta, etnicii
răspund și la trei întrebări privind
identitatea lingvistică, etnică și
religioasă. Și pentru că denumirea
din 1990 și în prezent este
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), prin urmare,
sintagma folosită în chestionarul
Recensământului referitoare la
caracteristicile etno-culturale este
„ruși lipoveni” (categoriile: ruși
lipoveni, lipoveni, ruși, ruși
staroveri). În nomenclatorul
religiilor apare varianta „Creștină
de Rit Vechi”, iar în nomenclatorul
limbilor materne: Rusa.
CRLR, conform Statutului
asociaiei, „cuprinde pe toi
cetăenii români care se declară

ruși lipoveni, ruși sau lipoveni,
care cunosc Programul și Statutul
și acionează pentru transpunerea
în fapte ale acestora”. Iar scopul și
obiectivele CRLR sunt: „unirea
eforturilor membrilor săi în
apărarea și exercitarea drepturilor
la păstrarea, dezvoltarea și
exprimarea identităii etnice,
lingvistice și religios-culturale a
etnicilor ruși lipoveni, așa cum
sunt ele recunoscute și garantate
de documentele internaionale cu
privire la protecia drepturilor și
libertăilor fundamentale ale
omului și ale minorităilor
naionale, de Constituia României
și de legile ării”.

ruși, ruși staroveri) era de 23.487
de persoane.
Asumarea și declararea
identităii etnice, religioase și
lingvistice sunt importante în ceea
ce privește viitorul comunităii.
Este adevărat că muli etnici sunt
plecai în străinătate, în ări unde
s-au stabilit de ani buni deja, la
studii sau la muncă. Aceștia, din
păcate, nu vor figura în datele RPL
2021/2022, pentru că
Recensământul se desfășoară la
nivelul populaiei care trăiește
efectiv în ară (populaie rezidentă),
oferind informaii despre structura
demografică și socio-economică a
populaiei, precum și despre

Slava Cercheză, jud Tulcea
(foto: Valentin Zimcencu)

În România, sintagma
„minorităile naionale” face
referire nu la grupurile etnice
recent stabilite în ara noastră, ci la
minorităile istorice, cele care
existau la 1 Decembrie 1918 pe
teritoriul ării, a căror cultură s-a
întrepătruns de-a lungul vremii cu
cea a populaiei majoritare. În baza
acestui considerent au fost
înfiinate toate asociaiile etnice,
referindu-ne la cele 19 reprezentate
și în Parlamentul României.
Din anul 1990 încoace se
vorbește despre declinul
demografic în România, iar
populaţia rezidentă la 1 ianuarie
2021 în ară, conform datelor
estimate de Institutul Naional de
Statistică (INS), a fost între 19 și
20 de milioane, în scădere cu
aproximativ 3,8 milioane de
persoane din 1992 și până acum.
Cu o scădere accentuată, din
păcate, este și rata natalităţii.
Conform RPL din 2011, numărul
etnicilor (ruși lipoveni, lipoveni,

gospodării și fondul locativ,
condiiile de trai și clădirile în care
sunt locuinele populaiei. Și pentru
că politicile statului referitoare la
minorităile naionale și la cultele
religioase vor fi elaborate în funcie
de rezultatele recensământului,
președintele CRLR, deputatul
Silviu Feodor, a avut mai multe
întâlniri de conștientizare a
etnicilor privind apartenena
lingvistică, religioasă și etnică.
LA SLAVA CERCHEZĂ

Î

n această localitate tulceană,
întâlnirea pe tema
Recensământului populaiei și
locuinelor cu îndemnul către etnici
de a se autorecenza, a avut loc
chiar de hramul bisericii ortodoxe
de rit străvechi „Sf. Gheorghe”.
Președintele CRLR, deputatul
Silviu Feodor, după liturghie s-a
adresat celor peste 120 de persoane
prezente la slujbă, evideniind
importana datelor recensământului
pentru asociaia etnică.

Comuna tulceană cuprinde
localităile Slava Rusă și Slava
Cercheză și, conform rezultatelor
RPL din 2011, aici s-au declarat
1253 de ruși lipoveni.
LA BRĂTEȘTI

C

omunitatea Rușilor
p
Lipoveni din România
(CRLR) și filiala acesteia din
p
Brătești, jud. Suceava (CRLBrătești), au organizat pe 8 mai
2022, la Centrul de Educaie și
Cultură al CRL-Brătești,
evenimentul „Promovarea
diversităii culturale prin dialog p
între comunităile locale”.
Printre participanii reunii la b
Centrul de Educaie și Cultură al
CRL-Brătești au fost și
reprezentanii filialele CRLR din
zona Moldovei.
După Cuvântul de deschidere
din partea președintelui CRLR,
p
deputatul Silviu Feodor, și cel al
președintelui CRL-Brătești,
Chirilă Moroi, dezbaterile pe tema
„Promovarea diversităii culturale
prin dialog între comunităile
p
locale” au fost urmate de o sesiune
de întrebări, răspunsuri și
concluzii.
Discuiile au vizat aspecte
privind multiculturalitatea și
p
promovarea diversităii culturale,
cu referire expresă la tradiiile și
obiceiurile specifice ale rușilor
lipoveni, cultura, istoria și
spiritualitatea staroverilor din
p
România ca parte integrantă a
culturii naionale a poporului
român.
Au fost abordate diverse aspecte
privind activitatea Comunităii,
precum și viitoarele proiecte
culturale, știinifice, sportive și
spirituale.
Au fost dezbătute și teme
referitoare la Recensământul
populaiei și locuinelor, aflat în
desfășurare, despre importana
căruia a vorbit atât președintele
CRLR, deputatul Silviu Feodor,
cât și președinii Comunităilor
locale.
Evenimentul din 8 mai a.c. de la
Brătești a avut ca scop și una dintre
prevederile Statutului CRLR:
p
„unirea eforturilor membrilor săi
în apărarea și exercitarea
drepturilor la păstrarea,
p
dezvoltarea și exprimarea
identităii etnice,
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lingvistice și religios-culturale
a etnicilor ruși lipoveni”.
Conform datelor RPL din
2011, în Brătești erau 974 de
ruși lipoveni.
LA VASLUI

D

espre importana
Recensământului
populaiei și locuinelor a
vorbit deputatul Silviu Feodor
pe 8 mai 2022, la Adunarea
generală de alegeri a noului
comitet de conducere a CRLVaslui. Conform RPL 2011, la
Vaslui au fost înregistrai 92 de
ruși lipoveni, iar acum preotul
paroh – părintele Maftei
(Moroi) are în evidenele
bisericii ortodoxe de rit vechi
„Sf. Treime” 80 de enoriași
staroveri.
Reuniunea membrilor
comunităii locale s-a
desfășurat în prezena
președintelui CRLR, deputatul
Silviu Feodor, membru de
drept în Consiliul Director al
CRLR.
Din Comitetul de iniiativă
privind reactivarea comunităii
locale a rușilor lipoveni din
Vaslui, ales pe 29 aprilie 2022,
au făcut parte (ei au și convocat
Adunarea generală):
președinte: Alexandru Moroi;
vicepreședinte: Claudia
Moroi; secretar: Grecu
Ioachim.
Pe 8 mai a.c. au fost aleși
pentru următorii patru ani, ei
urmând să relanseze activitatea
comunităii locale a rușilor
lipoveni: președinte:
Alexandru Moroi,
vicepreședinte: Claudia
Moroi, secretar: Mihai Antipa,
membri: Mihai Lazarof și
Grecu Ioachim, membru
supleant: Antonina Lazarof.
Conform Statutului CRLR,
noul comitet de conducere
urmează să fie validat la
ședina Consiliului Director al
CRLR.
LA TÂRGU FRUMOS

Î

ntrevederea din 9 mai
2022 cu preotul paroh
părintele Anichita (Ichim) și
câiva dintre etnicii ruși
lipoveni din Târgu Frumos a
președintelui CRLR, deputatul
Silviu Feodor, s-a desfășurat

chiar pe locul unde în 2013 au
început lucrările la un nou
lăcaș de cult starover.
Discuiile au vizat stadiul
lucrărilor la biserica ortodoxă
de rit vechi cu hramul
„Înălarea Domnului” din
Târgu Frumos, ridicată pe locul
fostei biserici din lemn cu
aceeași sărbătoare a hramului.
Deputatul Silviu Feodor a
subliniat importana
Recensământului populaiei și
locuinelor, al cărui rezultat
constituie un criteriu de bază
privind acordarea sprijinului
financiar din partea statului
român pentru lucrările de
construcii la clădirile de cult,
inclusiv cele care aparin
minorităilor naionale.
Menionăm că parohia din
Târgu Frumos s-a bucurat în
mai multe rânduri de sprijinul
financiar din partea
Secretariatului de Stat pentru
Culte.
La Târgu Frumos, la RPL
din 2011 s-au declarat 841 de
etnici ruși lipoveni.
LA BORDUȘANI
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La Vaslui

La Târgu Frumos

Î

n localitatea ialomieană
Bordușani trăiesc peste
300 de etnici ruși lipoveni,
conform datelor
Recensământului din 2011.
La Centrul de Educaie și
Cultură al rușilor lipoveni din
Bordușani, jud. Ialomia, a avut
loc pe 10 mai 2022, o întâlnire
a etnicilor cu președintele
CRLR, deputatul Silviu
Feodor, la care a fost prezent
și primarul Marin Bobocel al
Comunei Bordușani. Întâlnirea
a fost organizată de
președintele CRL-Bordușani,
Larion Școlnicu.
Discuiile au vizat
activitatea comunităii locale și
a celei Centrale, proiectele
culturale și cele pe teme ce in
de spiritualitate.
De asemenea, au fost
abordate și aspecte privind
etapa de autorecenzare a
Recensământului populaiei și
locuinelor, care s-a încheiat pe
27 mai a.c, după care urmează
recenzarea.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN La Bordușani

La Brătești
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REFACEREA IERARHIEI ÎN BISERICA
ORTODOXĂ DE RIT VECHI
Alexandr VARONA

I

mportana istorică și
spirituală pentru creștinii
ortodocși de rit vechi a
refacerii ierarhiei bisericești este
inestimabilă, aceasta constituindu-se
într-unul din reperele istoriei
mișcării pentru apărarea Vechii
Credine ortodoxe, fiind unul
dintre acele puine momente care
împart existena comunităilor
credincioșilor ortodocși de rit
vechi în ceea ce a fost înainte și
ceea ce a venit după. Importana
evenimentului poate fi observată
mai ales după reacia vehementă a
adversarilor Vechii Credine din
Rusia imperială a secolului al
XIX-lea: arul Nicolae I și membrii
înaltei ierarhii a Bisericii Ortodoxe
oficiale, în special, mitropolitul
Filaret (Drozdov) al Moscovei, de
altfel, o personalitate marcantă a
vieii religioase din Rusia acelor
vremuri, teolog renumit și orator
remarcabil. Din păcate însă, în
privina Vechii Credine și a
adepilor acesteia, nu a urmat
exemplul mitropolitului Platon
(Levșin) sau al arhiepiscopului
Nikifor (Theotokis), ci a mers pe
calea intransingenei, nepregetând
să discrediteze și să combată Ritul
Vechi, perceput de el ca fiind
principalul concurent al Ortodoxiei
oficiale în ceea ce privește minile
și sufletele marii mase a
credincioșilor ruși din acele
vremuri. De aici și restriciile și
chiar persecuiile de tot felul la
adresa staroverilor, mai ales în
rândurile clericilor, preoilor și
slujitorilor de rând ai Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi.
Însă, toate acestea nu au făcut
decât să-i îndârjească pe aceștia și
să-i facă să caute o cale pentru a
reface deplinătatea ierarhiei
ecleziastice, în condiiile în care,
din cauza interdiciilor și a
restriciilor tot mai accentuate din
partea autorităilor ruse de stat și
bisericești din timpul domniei
arului Nicolae I, creștea pericolul
ca staroverii care acceptau preoia,
popovii, să rămână fără cler. Statul
și Biserica Rusă oficială au interzis
trecerea preoilor acesteia la

comunităile de rit vechi încă din
primii ani ai domniei lui Nicolae I.
Preocuparea pentru refacerea
ierarhiei bisericești a fost o
constantă a vieii religioase a
staroverilor de pretutindeni, scriam
într-un studiu știinific, pe care l-am
prezentat cu muli ani în urmă, la
Suceava, la unul dintre primele
simpozioane știinifice organizate
de Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România și dedicate culturii
rușilor lipoveni în context naional
și internaional. Astfel că, după
câteva încercări nereușite în cursul
secolului al XVIII-lea, ideea
refacerii ierarhiei a revenit în
actualitate în anii 1830,
conducătorii și finanatorii celor
mai importante și mai influente
comunităi starovere, cele din
Moscova și Sankt Petersburg, după
îndelungi dezbateri, căzând de
acord asupra materializării acestei
idei prin înfiinarea unui scaun
episcopal al staroverilor în afara
granielor Rusiei. S-au găsit și
oamenii dispuși să pornească la
drum în acest proiect, cum s-ar
spune astăzi, și s-a găsit și locul
unde urma să-și aibă sediul/
reședina scaunului episcopal
preconizat: Mănăstirea de la
Fântâna Albă, una din așezările
staroverilor din Bucovina. Mai
trebuia găsit și omul potrivit pentru
această misiune, omul care să
îndeplinească acele condiii morale
și canonice necesare ocupării
acestui scaun, condiii la care
credincioșii staroveri ineau atât de
mult: să aibă o reputaie morală
exemplară, să fie botezat corect,
prin trei afundări complete și să
aibă dreptul de a oficia slujbe și de
a hirotoni clerici.
ÎPS MITROPOLIT AMBROSIE

Ș

i a fost găsit după lungi
peripeii și căutări. Omul
ales de Providena Dumnezeiască
pentru a restaura ierarhia
bisericească a staroverilor a fost
Ambrosie (Pappa-Gheorgopoli),
fost mitropolit al Bosniei și al
orașului Sarajevo, un ierarh grec
ce fusese depus din scaun, ca
urmare a unor calomnii ale unor

binevoitori, care l-au acuzat de
lipsă de respect faă de autoritatea
otomană în timpul unui conflict cu
autorităile de acolo, în care
ierarhul Ambrosie apărase
populaia locală în faa abuzurilor
funcionarilor statului otoman, dar
care și-a păstrat rangul ecleziastic,
și care trăia la Constantinopol, cu o
pensie modestă, slujind din când în
când în bisericile grecești din
capitala otomană.
Aici l-au întâlnit în anul 1846
delegaii staroverilor, călugării
Pavel și Alimpie, membri ai obștii
mănăstirii de la Fântâna Albă,
plecai în expediia istorică de
căutare a unui ierarh care să
împărtășească Vechea Credină
ortodoxă sau care să o primească
din convingere și să fie de acord să
vină în fruntea Bisericii
staroverilor. În Letopiseul Bosniei,
un izvor istoric de maximă
importană pentru perioada aceea,
se scria despre Ambrosie: Om sfânt
a fost acel vlădică – Тай владыка
свети чоек био (Тот владыка
святой человек был).
Povestea înfiinării mitropoliei
de la Fântâna Albă este, în general,
destul de bine cunoscută. Se știu în
mare împrejurările în care a avut
loc aceasta, participanii,
cronologia evenimentelor ce au
culminat cu restaurarea ierarhiei,
reaciile la cele întâmplate și
consecinele acestui eveniment
istoric pentru toată Ortodoxia de
Rit Vechi. Mai puin cunoscută însă
este, mai ales în rândul staroverilor
de la noi din România,
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personalitatea, viaa și soarta
mitropolitului Ambrosie înainte și
după marele eveniment al
întemeierii Mitropoliei de la
Fântâna Albă, când Ambrosie a
devenit arhiepiscop de Belaia
Krinia/ Fântâna Albă și mitropolit
al tuturor creștinilor ortodocși de
rit vechi, cum spune titulatura
acestuia.
Cine a fost mitropolitul
Ambrosie? Ce a făcut până să
îmbrăișeze credina de rit vechi?
Așa cum scrie în Letopiseul
Bosniei, el s-a născut în 1791 la
Maistra, o localitate de lângă Enos,
un oraș grecesc aflat pe ărmul
Mării Negre, nu foarte departe de
Istanbul, într-o familie de slujitori
ai Bisericii, tatăl său fiind al 22-lea
preot în neamul său, a urmat școala
bisericească, iar în 1811 s-a
căsătorit și a fost hirotonisit preot
de către mitropolitul Matei al
Enosului. În 1814 a trăit drama
morii soiei, viitorul ierarh
rămânând văduv cu un copil minor
de doar trei ani, pe nume Gheorghe.
În 1817, părintele Andrei s-a
călugărit, devenind ieromonahul
Ambrosie. Râvna lui în slujirea lui
Dumnezeu, cunoștinele sale
teologice, foarte bogate, dar și
calităile sale personale au atras
atenia mai marilor Bisericii
grecești, iar în 1823 Ambrosie a
devenit stare al Mănăstirii Sf.
Treimi de pe Insula Halki din
Marea Marmara. De aici, a ajuns
din nou la Constantinopol, unde a
ocupat diferite funcii în cadrul
ierarhiei ecleziastice a Patriarhiei
Constantinopolului, ajungând
protosinghel al acesteia, demnitate
la care nu ajungeau decât oameni
recunoscui pentru darurile lor
duhovnicești. În 1835, după
decesul mitropolitului Veniamin,
scaunul de mitropolit al Bosniei și
al orașului Sarajevo a devenit
vacant, iar Sinodul Patriarhiei de la
Constantinopol l-a ales pe
Ambrosie pentru această înaltă
funcie ecleziastică, considerând că
acesta este vrednic să preia
mitropolia bosniacă și să-i
păstorească pe creștinii ortodocși
sârbi de aici pe calea credinei și a
mântuirii întru Hristos.
În scaunul de mitropolit al
Bosniei, cu reședina în orașul
Sarajevo, vlădica Ambrosie s-a
remarcat în special ca
apărător al credincioșilor
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eparhiei sale în faa abuzurilor,
nedreptăilor și umilinelor suferite
de aceștia din partea administraiei
locale otomane de aici. Profesorul
Nikolai Subbotin, un adversar
declarat al ritului vechi, recunoștea
faptul că mitropolitul Ambrosie a
fost, pe vremea păstoririi sale în
Bosnia, o excepie în raport cu
ceilali ierarhi-fanarioi ce au
administrat această eparhie, cât ea
a făcut parte teritorial din Imperiul
Otoman. Om bun prin natura sa scria profesorul Subbotin - el nu
putea privi cu indiferenă la starea
jalnică în care se afla poporul, a
ales să fie de partea lui și a
încercat după puterile sale să-i
ușureze soarta (N.I. Subbotin,
Istoria ierarhiei de la Fântâna
Albă, Moscova, 1874, p. 365).
Intrat în conflict cu autorităile
locale tocmai pentru că nu s-a
dezis de poporul pe care-l
păstorea, mitropolitul Ambrosie a
fost înlăturat din scaunul
mitropolitan de la Sarajevo, fiind
rechemat la Constantinopol, pe 12
septembrie 1840, de către
patriarhul Antim al
Constantinopolului, care nu a dorit
să intre în conflict astfel cu
autorităile otomane.
Providena dumnezeiască a
făcut ca mitropolitul Ambrosie,
ajuns unul dintre arhiereii fără
eparhie ce locuiau la
Constantinopol, să-i întâlnească pe
delegaii staroverilor, călugării
Pavel și Alimpie, plecai în
expediia lor istorică de căutare a
unui ierarh care să împărtășească
Vechea Credină ortodoxă și care
să fie de acord să vină în fruntea
Bisericii starovere. Mai ales că
autorităile statului austriac, din
care făcea parte Bucovina la acea
vreme, aprobaseră prin Decretul
imperial din 6 septembrie 1844,
aducerea de către comunitatea
lipovenilor din Bucovina și a
călugărilor staroveri de la Fântâna
Albă a unui prelat cu rang
episcopal care să poată hirotoni
preoi pentru ei. Discutând cu cei
doi delegai, după o perioadă lungă
de îndoieli și așteptare,
mitropolitul Ambrosie a acceptat
propunerea acestora de a deveni
conducătorul spiritual al
staroverilor popovi. În mai 1846,
el a plecat în călătoria istorică spre
Fântâna Albă, cu ajutorul
atamanului cazacilor nekrasoviști,
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La Fântâna Albă (Ucraina)
foto: wikipedia.org

Osip Gancear, care i-a procurat un
pașaport pe numele unui cazac și
haine căzăcești, pentru a nu atrage
atenia, mai ales reprezentanilor și
informatorilor ambasadei ruse la
Constantinopol, care ar fi putut
interveni și zădărnici cauza
restaurării ierarhiei staroverilor.
Mitropolitul a poposit mai întâi
în Dobrogea, la Tulcea, apoi la
Sarichioi, fiind foarte bine primit
de credincioșii de aici, de unde a
plecat spre Brăila. Apoi, din
Brăila, pe calea apei, a plecat spre
Viena, iar pe 11 iulie 1846 a fost
primit în audienă de către
împăratul Ferdinand. Pe 12
octombrie 1846, după ce i-a
acordat permisiunea Cancelariei
imperiale, vlădica Ambrosie a
ajuns la Fântâna Albă unde, pe 28
octombrie 1846, a avut loc
ceremonia de aderare a acestuia la
Biserica Ortodoxă de Rit Vechi.
Astfel, pentru staroveri, se încheia
un capitol al zbuciumatei lor istorii
și începea un altul, chiar dacă
mitropolitul nu avea să ocupe
scaunul arhieresc pentru multă
vreme. La presiunea arului
Nicolae I și a guvernului rus, el a
fost chemat la sfârșitul lui 1847 la
Viena, iar în iunie 1848 i s-a
stabilit domiciliu forat la Celje, un
orășel aflat în Slovenia de astăzi,
după ce acesta a refuzat să se
întoarcă la Constantinopol. Dar
vlădica reușise să hirotonisească
deja doi episcopi, pe vicarul său
Kiril (Timofeiov) și pe Arcadie
(Dorofeev) pentru staroverii din
Dobrogea, astfel că exilul lui
Ambrosie nu a afectat ierarhia
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi.
Ea a continuat să se consolideze,

iar creștinii de rit vechi au început
să se adune în jurul ierarhilor de la
Fântâna Albă, numărul celor care
recunoșteau ierarhia fiind din ce în
ce mai mare, Biserica de Rit Vechi
cu centrul la Fântâna Albă
devenind în scurt timp cea mai
numeroasă și mai importantă
dintre confesiunile starovere.
Mitropolitul Ambrosie nu a
abdicat de la credină, fiind un
mărturisitor al acesteia până la
sfârșitul vieii, în ciuda greutăilor
și a încercărilor exilului. La Celje
el a dus o viaă de ascet, rugându-se
neîncetat pentru pacea și liniștea
Bisericii și a credincioșilor și
primind, din când în când, vizite
din partea celor pe care i-a păstorit,
chiar dacă oficial astfel de vizite
nu erau permise. Pe 30 octombrie
1863, mitropolitul Ambrosie a
trecut la Domnul, fiind

înmormântat de fiul său Gheorghe
în cimitirul grecesc din orașul
italian Trieste. Slujba de
înmormântare a fost săvârșită după
rânduiala de rit vechi, la Fântâna
Albă, de către mitropolitul Kiril.
Își sfârșea astfel viaa pământească
întemeietorul ierarhiei ortodoxe de
rit vechi, însă consecinele actului
său se văd până în zilele noastre,
Ortodoxia de Rit Vechi fiind
stâlpul de rezistenă al credinei în
rândurile creștinilor de rit vechi
din toată lumea. Aceștia nu l-au
uitat.
În 1912, de la Moscova, a fost
iniiată, în urma unei hotărâri a
Sfântului Sobor inut acolo, o
petiie către autorităile austriece
prin care se cerea permisiunea de
deshumare și apoi de reînhumare a
lui Ambrosie la Fântâna Albă.
Primul Război Mondial a oprit
această aciune foarte importantă.
Problema a fost reluată abia la
sfârșitul secolului XX. Astfel, în
1996, Marele Sobor Mondial al
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi a
hotărât canonizarea primului ierarh
al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi,
stabilindu-se ca ziua sa de
pomenire să fie cea de 30
octombrie (st.v) /12 noiembrie (stil
nou), ziua trecerii sale la Domnul,
iar în 3 iulie 2000, rămășiele
pâmântești ale Sf. Mitropolit
Ambrosie au fost aduse la Brăila,
fiind depuse în actuala catedrală
mitropolitană cu hramul
Acoperământul Maicii
Domnului.
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In memoriam
Sofia-Ana Feodor
(30.09.2001 - 05.05.2021)

P

e Sofia am cunoscut-o în
vara anului 2009, când am
mers împreună la Școala
bisericească de vară în comuna
Sarichioi, judeul Tulcea. Aveam 9
ani pe atunci, iar Sofia împlinise 8
ani. Ne-am împrietenit repede și am
păstrat această frumoasă prietenie
peste ani. Sofia a fost o fată
frumoasă, deșteaptă, mereu cu
zâmbetul pe buze, amuzantă, știa
cum să facă pe oricine din jurul ei
să se simtă bine. Vorbea de mică o
limbă rusă curată, literară.
Sofia își petrecea vacanele de
vară la sat, la Sarichioi, alături de
sora ei, Eva. Îi plăcea să asculte
muzică, să citească, să se uite la
filme sau la desene animate. (Cred
că de aici a rezultat și pasiunea ei
pentru regie, ea fiind studentă la
cinematografie când a plecat dintre
noi). Am destul de multe amintiri
frumoase cu noi două. Imediat ce se
termina programul la Școala de
vară, ne duceam pe malul lacului
Razim și ne jucam în nisip,
construiam căsue și castele de
nisip, făceam baie în apa tulbure a
lacului (spun așa deoarece lacul
Razim nu e unul foarte liniștit, are
valuri puternice și e agitat de cele
mai multe ori). Ne plăcea foarte
mult să ne jucăm în grădină cu
păpușile, într-un cerdac - în căsua
din copac, să ne dăm în leagăn, să
culegem corcodușe, să ne bucurăm
astfel de vacana de vară, de timpul
liber și de razele soarelui.
Peste ani, Sofia și-a făcut și ali
prieteni atât în sat, cât și pe la
București, cu care își petrecea
timpul liber. Păstrez în memorie
momente frumoase, de neuitat,
petrecute alături de ea. Împreună ne
plimbam pe jos sau cu bicicletele pe
uliele satului. Erau veri foarte
călduroase și însorite. Limonada și
îngheata erau preferatele ei. Mi-a
plăcut mult la ea faptul că era o fată
veselă, se îmbrăca frumos mereu, în
rochie drăgue (fetele de pe stradă
o numeau, adeseori, „păpușa
Barbie”), avea un păr șaten deschis,
bogat, foarte frumos, prins în coadă
sau împletit. Avea un zâmbet plăcut,
râdea mult, simeai că se bucură din
plin de viaă. O admiram de multe
ori pentru felul ei cum era ca om,

ÇÎÐÈ
cum arăta, cum se comporta, fiind o
fată educată. Mă făcea să râd mereu
și să mă simt
bine în
preajma
ei.
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● Прошёл год , как с нами нет Софии. Софию я знала с первого
класса, когда она пришла заниматься в театральную студию
«Рифма», где я была руководителем, так и вижу её в белом
кружевном платье как Ангелочка соседшего с небес. Я часто
пересматриваю наши постановки, спектакли, праздники,
какая же она многогранная, класс в котором училась София
был особенно дорог мне, очень талантливые ребята. А
какие образы создавала София, я еле дождалась когда она
вырастет и сыграет Джульетту, это было потрессающая
роль. Я горжусь, что я видела как из маленькой, хрупкой
девочки она становилась талантливой девушкой с
безграничной любовью к театру. И это стремление,
трудолюбие, упорство не остались незамеченными. Она
была принята во ВГиК в класс известному режиссёру
Меньшову. София была очень близка мне, при встречах
мы долго и душевно беседовали обо всём. София была
очень целная, глубоко не по годам размышлениями о
жизни, о человеческих поступках, о религии. Её доброе
сердце и прекрасная душа были всегда благодарны Создателю
- всё это видно в её сценариях и постановках… Мысленно я
Atunci
часто продолжаю вести диалоги с ней. Я навсегда сохраню её
când pierdem o
светлый, нежный образ в моём сердце.
persoană dragă nouă, mereu ne
В самое прекрасное время года ты ушла в цветущие сады иного
aducem aminte de momentele
мира.
frumoase petrecute împreună,
Фарида Музагидовна,
pentru că aceste clipe sunt cele care
руководитель театральной студии «Рифма».
contează cu adevărat. Am cunoscuto și am apreciat-o pe Sofia mult în
In memoriam prof. EUSTINIA TIHAN
copilărie. Am fost prietene bune.
(16 octombrie 1956 - 15 mai 2022)
Când am crescut mai mari, nu neam mai văzut așa de des ca înainte,
ăscută pe 16 octombrie 1956
dar păstram legătura în continuare,
în localitatea Lespezi, judeul
pot spune că eram atașată de ea.
Iași, profesoara Eustinia
Vestea morii sale anul trecut
Tihan (Tudose - la naștere), imediat
ne-a șocat pe toi, ne-a făcut să ne
după absolvirea în iunie 1980 a Facultăii
întristăm enorm. A devenit un înger
de Filologie, specializarea limba și
ce va continua să ne vegheze de
literatura rusă – limba și literatura
Sus. Sofia va rămâne veșnic în
română, de la Universitatea „Alexandru
inimile noastre, ale tuturor celor
Ioan Cuza” din Iași, a revenit în
care au cunoscut-o și care au
localitatea natală, dedicându-se activităii
iubit-o. Fiecare persoană care a
educaionale la Școala din Lespezi.
cunoscut-o pe Sofia are măcar o
Împreună cu elevii de la grupele de
amintire frumoasă cu ea. Despre
limba rusă ca limbă maternă participa an
Sofia se pot spune multe, a fost o
de an la ediiile Festivalului Poeziei Ruse, concurs școlar naional
persoană foarte apreciată, muli
organizat de Ministerul Educaiei, Comunitatea Rușilor Lipoveni din
oameni au interacionat cu ea.
România (CRLR) și redacia „Zorile”. A arătat mereu o largă deschidere
Părinilor Sofiei, dar și tuturor
pentru promovarea valorilor culturale ale etniei din care a făcut parte.
rudelor, prietenilor le doresc multă
A fost colaborator al publicaiei „Zorile”, transmiând redaciei
sănătate și putere să treacă peste
periodicului materiale despre activitatea comunităii locale, precum și
marea pierdere! Sofia a fost și va fi articole despre evenimentele desfășurate cu elevii din Lespezi.
o persoană minunată pentru fiecare
A fost al doilea președinte, după Grigore Eftimie, al Comunităii
dintre noi!
rușilor lipoveni (CRL) din Lespezi, judeul Iași, funcie în care a rămas
Pe 5 mai a.c. s-a împlinit un an
până la plecarea dintre noi.
de la tragicul accident auto, un an
S-a retras din această lume pe 13 mai 2022.
de când nu mai este printre noi!
Cu tristee, rudele, colegii, elevii și foștii elevi și-au luat rămas bun
Odihnește-te în pace, Sofia!
pe 15 mai de la acest cadru didactic destoinic, implicat în procesul de
Царство небесное, моя
educaie în Lespezi, zi în care a fost înmormântată tot în localitatea
любимая София!
natală. Drum bun cu lumină, Doamnă profesoară! Dumnezeu să vă
Laura Sevastian, odihnească în pace și să vă fie amintirea veșnică!
Facultatea de Litere,
Покой, Господи, душу покойницы Устинии! Царство ей небесное
Comunicare și Relaii Publice, и светлая память!
Universitatea din București
S.M.
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ȘEDIN:A ORDINARĂ A CONSILIULUI DIRECTOR AL CRLR

Ș

edina ordinară a membrilor
Consiliului Director (CD) al
Comunităii Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) s-a desfășurat, în format
online, pe 29 aprilie 2022 și a avut următoarea
Ordine de zi:
● Prezentarea activităii CRLR din perioada
martie-aprilie 2022. Рrоbеmе curente (au
raportat deputatul Silviu Feodor, președintele
CRLR și membrii Consiliului Director);
● Prezentarea execuiei bugetului de
venituri și cheltuieli pentru luna martie 2022
(au expus președintele CRLR și contabilul-șef
Natașa Felea);
● Recensământul populaiei și locuinelor
din România 2021/2022;
● Aprobarea organigramei și а statului de
funcii ре anul 2022;
● Informare asupra activităii deputatului
din partea CRLR în Parlamentul României ре
luna februarie 2022;
● Diverse.
Președintele CRLR, deputatul Silviu
Feodor, aflat în ziua ședinei într-o vizită la
Vaslui, unde a avut o serie de discuii cu preotul
paroh părintele Matfei (Moroi), a vorbit despre
activitatea CRLR din perioada martie-aprilie,
care a fost sub semnul Postului Mare și al
Sărbătorii Învierii Domnului. Așadar,
principalele activităi s-au rezumat la cele
editoriale, organizatorice și logistice, de
planificare a viitoarelor manifestări culturale.
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) și redacia Zorile, cu binecuvântarea
Înalt Prea Sfinitului Mitropolit Leontie, au
lansat pe 24 aprilie concursul online „Sunetul
clopotelor”, adresat elevilor și tinerilor din ară
și din eparhiile ortodoxe de rit vechi de Fântâna
Albă, precum și celor din eparhiile ortodoxe de
rit străvechi din jud. Tulcea. Scopul concursului
este impulsionarea învăării și ascultării
sunetelor clopotelor spre întărirea în credină.
Astfel, CRLR a adus și un omagiu
împlinirii, în aprilie 2022, a 340 de ani de la
arderea pe rug a Sf. mucenic protopopul
Avvakum – ideologul şi conducătorul mişcării
starovere.
De asemenea, direcia executivă a CRLR,
prin managementul directorului general Alin
Valentin Stalenoi, a continuat eforturile cu
privire la investiiile CRLR, atât în proiectele
de construire a noilor centre de educaie și
cultură, cât și în proiectele de modernizare a
celor existente. Deși birocraia rămâne o
problemă „stufoasă”, se fac pași concrei în
realizarea obiectivelor de investiii și urmărirea
dezvoltării patrimoniului CRLR.
În ceea ce privește execuia bugetară,
situaia a rămas relativ neschimbată faă de
precedenta perioadă de raportare, iar „sumele
cheltuite reprezintă plata utilităilor pentru
funcionarea sediilor, precum și pentru

întreinerea lor, combustibil pentru
autoturismele aflate în proprietatea CRLR,
consumabile pentru Centrele de Educaie și
Cultură, tipografie, reparaii ale sediului
central al CRLR, cheltuieli de deplasare. Au
fost realizate plăi pentru investiii în bunuri
mobile și imobile necesare desfășurării
activităii organizaiilor, sediilor, filialelor,
centrelor culturale și comunitare, editurii și
redaciilor Comunităii, activităilor culturale
cu scopul păstrării și promovării identităii
etnice, lingvistice, culturale și religioase”. Ca
întotdeauna, contabilul-șef al CRLR a atras
atenia că „trebuie avută în vedere o mai mare
preocupare pentru atragerea de fonduri din
alte surse decât bugetul de stat”.
Recensământul populaiei și locuinelor a
rămas unul dintre subiectele principale de
discuie și la această întrunire a Consiliului
Director. La momentul redactării prezentului
articol, acesta se apropie de finalul fazei a II-a,
denumită autorecenzare online, care a presupus
completarea individuală sau asistată a
chestionarului virtual pe platforma
www.autorecenzare.insse.ro.
În ciuda mediatizării extraordinare a
Recensământului, a implicării autorităilor
centrale și locale, dar și a numeroaselor
organizaii laice și religioase în campanii de
informare a populaiei, puin peste un sfert din
populaia ării noastre a ales să se
autorecenzeze, adică să aleagă calea mai
confortabilă a procesului, care în premieră este
digital. Întrucât Recensământul este
obligatoriu, acesta intră în faza a III-a, cea în
care un recenzor desemnat se va prezenta la
domiciliul celor intervievai. Așadar, după cum
spune vorba din popor, „plouă, ninge” vei fi
recenzai. Un lucru a fost de comun acord
acceptat: conflictul militar răsăritean a
influenat negativ procesul de autorecenzare.
Totuși, după finalizarea celei de-a doua faze
putem să vedem conturul problemelor societăii
în ceea ce privește Recensământul, acestea
fiind aplicabile și nouă, rușilor lipoveni.
În continuare, voi prezenta o parte dintre
acestea, ele nefiind concluziile membrilor
Consiliului Director, ci o opinie personală a
autorului și nicidecum una generalizată, ci
bazată pe interaciunea cu oamenii.
Astfel, pe de o parte se află dezinteresul
tinerilor faă de acest proces, în ciuda faptului
că muli dintre ei sunt informai în legătură cu
ceea ce presupune recensământul, și pe de altă
parte reacia sceptică a multor seniori, motivată
fie de temeri pragmatice, cum ar fi informaiile
despre locuină, fie de temeri care nu ar mai
trebui să ină de secolul în care trăim, cum ar fi
listele antihristului sau forele oculte mondiale.
Apatia tinerilor este de îneles: ani de
politici naionale catastrofale, clase politice
dezamăgitoare, condiii de trai în continuare

medii, servicii sociale care lasă de dorit,
birocraie excesivă și impozite care îngroapă
din start o idee de afaceri. Va schimba acest
Recensământ ceva din toate acestea? Ei bine,
răspunde la această întrebare!
Seniorii se confruntă cu alte probleme,
probabil și din cauza faptului că au trăit
vremuri ale unui regim opresiv. Astfel, ei se
tem că vor fi taxai mai mult, că informaiile lor
vor fi folosite în alte scopuri decât cele
declarate de autorităi, că o să fie introduși pe
diverse liste în funcie de particularităile lor
personale sau că serviciile secrete vor folosi
informaiile pentru a-i monitoriza.
Alte abordări ale Recensământului, care se
regăsesc preponderent la seniori, sunt din
perspectivă spirituală, potrivit căreia aceasta
este lucrarea necuratului, sau din perspectiva
conspiraionistă, atunci când fore conduse de
organizaii secrete dubioase folosesc
informaiile în ducerea la îndeplinire a
planurilor lor malefice.
Am observat totuși că, în ceea ce privește
aspectul etnic, tinerii preferă termenul rus
lipovean, pe când seniorii sunt mai predispuși
către celelalte variante. La capitolul religie,
lucrurile sunt mult mai clare, însă nu lispite de
alte probleme: din cauza că sunt baptiști,
penticostali, martori ai lui Iehova, anabaptiști,
catolici ș.a., unii etnici sunt dispuși la a renuna
a se declara ruși lipoveni, considerând că
această etnie se declară exclusiv creștin
ortodoxă de rit vechi.
Așadar, la ce să ne așteptăm odată cu
finalizarea Recensământului, în momentul când
se vor afișa rezultatele?! Rămâne de văzut.
*
* *
La punctul de pe Ordinea de zi referitor la
activitatea deputatului Silviu Feodor s-a
remarcat întâlnirea cu Consilierul Prezidenial
Sergiu Nistor de la Departamentul Cultură,
Culte şi Minorităi Naionale din structura
Administraiei Prezideniale pe 6 aprilie 2022.
Discuiile au vizat, cu precădere, proiectele
culturale viitoare ale CRLR: „Un an fără Ivan”
și „300 de ani de la atestarea documentară a
rușilor lipoveni în spaiul românesc (17242024)”.
Punctul privind aprobarea organigramei și a
statului de funcii pentru anul 2022 a fost supus
la vot și aprobat cu unanimitate de voturi.
Astfel, ședina ordinară a Consiliului
Director s-a finalizat cu epuizare punctului
Diverse, când au fost analizate și aprobate
unele referate de necesitate, transmise de
comitetele locale de conducere.
Valentin FILAT,
președinte al ATRLR și
membru în Consiliul Director al CRLR
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IMAGINI DE LA AC:IUNEA CULTURALĂ
„Valorile tradi7ionale ale rușilor lipoveni
ca parte integrantă a multiculturalită7ii
pe plaiurile moldovenești”

C

omunitatea Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) și filiala acesteia din Suceava, prin
președintele ing. Simion Timofeiov, au
organizat pe 1 mai 2022 o aciune culturală amplă,
denumită „Valorile tradi7ionale ale rușilor lipoveni ca
parte integrantă a multiculturalită7ii pe plaiurile
moldovenești”. Au fost implicate patru comunităi
locale ale rușilor lipoveni din judeul Suceava: din
Rădăui, Fălticeni, Suceava și Lipoveni.
Desfășurată în două etape, manifestarea culturalspirituală a reunit membrii Comunităilor locale
menionate și au fost discutate, în prezena
președintelui CRLR, deputatul Silviu Feodor, mai
multe aspecte privind multiculturalitatea și rolul
acesteia în societate. Folclorul, tradiiile și obiceiurile
specifice, cultura rușilor lipoveni reprezintă o parte
integrantă a culturii naionale a poporului român.
Fiind zi de sărbătoare, chiar după Sfânta Liturghie,
au avut loc întâlniri cu enoriașii ortodocși de rit vechi,
precum și cu preoii parohi ai bisericilor, fiind
abordate diverse aspecte privind activitatea
Comunităii, precum și viitoarele proiecte culturale,
știinifice, sportive și spirituale. De asemenea, au fost
clarificate mai multe aspecte referitoare la
Recensământul populaiei și locuinelor, aflat în
desfășurare, despre importana căruia a vorbit atât
președintele CRLR, deputatul Silviu Feodor, cât și
președinii Comunităilor locale.
Evenimentul desfășurat pe 1 mai a.c. în mai multe
localităi sucevene a avut ca principal scop una dintre
prevederele Statutului CRLR: „unirea eforturilor
membrilor săi în apărarea și exercitarea drepturilor la
păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităii etnice,
lingvistice și religios-culturale a etnicilor ruși
lipoveni”.

La Suceava

La Fălticeni,
Fălticeni, jud .
Suceava

La Fălticeni,
Fălticeni,
jud . Suceava

La Rădăui

La Lipoveni,
Lipoveni, jud . Suceava

