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● «И мы сохраним тебя, русская 
речь,/ Великое русское слово./ 
Свободным и чистым тебя 
пронесём,/ И внукам дадим, и от 
плена спасём/ Навеки». 

А. А. Ахматова 
● «Во дни сомнений, во дни 

тягостных раздумий о судьбах 
моей родины, — ты один мне 
поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя — как 
не впасть в отчаяние при виде 
всего, что совершается дома? Но 
нельзя верить, чтобы такой язык 
не был дан великому народу!». 

И. Тургенев, Русский язык 
(Стихотворение в прозе) 

● «Язык, великолепный наш язык,/ 
Речное и степное в нём раздолье,/ В 

нём клёкоты орла и волчий рык,/ 
Напев, и звон, и ладан богомолья». 

К. Д. Бальмонт 
● «Величайшее богатство 

народа — его язык! Тысячелетиями 
накапливаются и вечно живут в 
слове несметные сокровища 
человеческой мысли и опыта». 

М. А. Шолохов 
● «Русский язык в умелых руках 

и опытных устах красив, певуч, 
выразителен, гибок, послушен, 
ловок и вместителен». 

А. И. Куприн 
● «Блажён, кто крепко словом 

правит/ И держит мысль на привязи 
свою»; «Читайте простонародные 
сказки, молодые писатели, чтоб 
видеть свойства русского языка». 

А. С. Пушкин

Стихи и высказывания оСтихи и высказывания о  
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В последние годы, 
Община русских-
липован Румынии 

(ОРЛР) уделяет большое 
внимание духовным ценностям - 
неотъемлемой части 
общественной жизни и общего 
культурного наследия русских 
староверов, проживающих в 
нашей стране. Накануне Дня 
славянской письменности и 
культуры, приуроченного ко 
дню памяти Святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия (IX век), о важности 
сохранения церковнославянского 
языка в среде русских-липован 
рассказал читателем «Зори» 
председатель Общины Сильвиу 
Феодор: 

«Святые Кирилл и Мефодий - 
просветители славян и 
создатели славянской азбуки - 
перевели от греческого на 
славянский язык несколько 
богослужебных книг: избранные 
чтения из Евангелия, послания 
Св. Апостола Павла, Псалтирь и 
др. То, что я хотел бы 
подчеркнуть - это мученическое 
переживание этих подвижников 
и их учеников, с самого первого 
начала деятельности по 
распространению славянского 
богослужения и письменности. 
Святой Мефодий, ставший 
архиепископом Моравии и 
Паннонии, был даже арестован 
немецкими властями, а после его 
кончины противники славянского 
богослужения разогнали его 

учеников, одних убили, других 
держали в темнице или изгнали 
из страны. Вывод следующий: 
то, что приходится получить с 
большим трудом, с большими 
усилиями нужно ценить. На нас, 
староверов Румынии, 
хранителей веры и традиций 
древней Руси в латинской среде, 
лежит чрезвычайная 
ответственность бережно 
хранить, продвигать и чисто 
передавать подрастающим 
поколениям то, что мы с 
большими подвигами приняли от 
наших предков, все наши 
духовные ценности, в том числе 
наш церковнославянский язык». 

К церковнославянскому языку 
председатель ОРЛР Силвиу 
Феодор относится с глубокой 
любовью и уважением, которые 
укоренились у него ещё с 
отроческих лет. Среди 
множества воспоминаний есть и 
такое, которое отличается от 
других. Это самое начало 
изучения «Азбучки», которое 
безвозвратно связано с родными 
местами детства, с чудесными 
пейзажами Дуная, покрытого 
густым паром при восходе 
солнца, с образом русских 
рыбаков при сиянии полной 
луны, спокойно сидящих в лодке 
с удочками в руках. В центре 
этих воспоминаний – дед Вавил 
из родного села Каркалиу уезда 
Тульча, отличный мастер 
обучения грамоте и крюкового 
пения, который, помимо заботы 
о пчёлах на берегах Дуная, также 
сумел с настойчивостью открыть 
двум братьям – Силвиу и 
Антону Феодору, путь к 
изучению и пониманию нашего 
молитвенного языка. О нём 
Силвиу Феодор рассказал, что 
«Дед Фавил – царство ему 
небесное! – учил много детей, на 
разных уровнях. Я с братом 
считались учениками, а у него 
были и «студенты», те, 
которые учились крюковому 
пению. Это - будущие 
священники Василе Козма, 
Павел Василе, Михаил Герасим 
и др. От деда Вавила и 
матушки Таисии из Женского 

монастыря «Вовидение» в с. 
Русская Слава уезда Тульча мне 
пришлось вовремя понять как 
важно читать курсивно, 
выразительно и с правильной 
интонацией. Каждый 
богослужебный текст нужно 
читать с особой интонацией. 
Например, вид чтения Евангелия 
или Апостола отличается от 
интонаций чтения кафизмов, 
часов, Шестопсалмия и т.д. 
Очень важно сознавать, что 
при чтении в храме, человек 
ведёт службу, не в качестве 
актёра, а в качестве полного 
участника богослужения. На 
него лежит огромная 
ответственность создать 
молитвенную атмосферу, 
которая должна привлечь 
предстоящих к молитвенному 
чувству. Поэтому, очень важно, 
чтобы текст был 
заблаговременно подготовлен 
дома. Я являюсь последователем 
сохранения церковнославянского 
языка в наших церковных 
службах, так как он является 
высокой духовной ценностью 
русских-липован. ВПС 
митрополит Леонтий тоже 
неоднократно настаивал в своих 
проповедях на сохранение 
церковнославянского языка, 
поскольку он считается 
молитвенным языком 
неоценимой важности. 

Община русских-липован 
сделала следующий вывод: в 
этом современном мире нужно 
уделять больше внимания 
подрастающему поколению, 
потому что влияние и давление 
глобализации, которая 
стремится оторвать человека 
от своих корней, от своей веры и 
культуры, очень сильно. 

Мы получаем огромную, 
ценную, материальную 
поддержку со стороны 
румынского государства для 
сохранения и укрепления нашего 
этнической идентичности и 
духовных ценностей. В 2018 г., 
мы впервые провели олимпиаду 
по древлеправославной религии 
под эгидой Министерства 
образования Румынии. Это был 
настоящий подарок от 
румынского государства в честь 
великого события – столетия со 
дня основания Великой Румынии. 
Второе важное достижение в 
области сохранения и 
продвижения 
церковнославянского языка, а 
также его понимания – это 
издание, по благословению ВПС 
митрополита Леонтия, 
архиепископа Белокриницкого и 
Бухарестского, Псалтыри на 
славянском и румынском языках. 
Румынская версия – это не 
перевод точь в точь, а является 
синодальным вариантом 
Псалтыри официальной 
Румынской Православной 

Церкви, который ближе к 
тексту Русской 
древлеправославной 
(старообрядческой) церкви. Все 
эти книги мы подарили детям-
участникам VI Фестиваля 
крюкового пения и духовных 
стихов, посвешённого 
празднованию 440-летия со дня 
явления Иконы Пресвятой 
Божией Матери в городе 
Казань (1579 г.) и 1630-летия со 
дня памяти Святителя 
Григория Богослова (389 г.). 
Почему именно Святителя 
Григория Богослова? Потому 
что он был образованным 
человеком, учёным, 
математиком, физиком, 
философом, а также сильным и 
мудрым теологом. Он является 
одним из столпов нашей 
Православной церкви, который в 
своих проповедях объяснил 
простыми словами догму 
Святой Троицы. Отмечая 
такого важного святого, мы 
хотели предоставить нашему 
подрастающему поколению 
образ мудрости, образования и 
веры, показать, что наука 
неотъемлема от веры, потому 
что источник науки есть 
религия – свободная и 
сознательная связь с Богом. 

Мы очень трепетно 
относимся к таким школьным 
мероприятиям, тщательно 
готовим и щедро дарим нашим 
ученикам богослужебные 
книжки на церковнославянском 
языке. Бесценная красота этого 
славного, молитвенного, святого 
языка достойно представляет 
нашу культуру. Конечно же, 
нужно иметь в виду, что 
церковнославянский язык 
является источником нашего 
родного русского литературного 
языка. Как нам объясняет проф. 
д-р Феодор Кирилэ, 
«церковнославянский язык – 
книжный, письменный язык 
(кирилица); его создали Кирилл и 
Муфодий во второй половине IX 
века и он стал третьим святым 
языком христианской церкви, по 
мимо греческого и латинского. 
Впоследствии, 
церковнославянский язык стал 
общим книжным 
(литературным) письменным 
языком всех славян. В этом же 
значении его ещё называют и 
старославянским языком, а 
потом, позже, источником 
(обрацом) для современных 
литературных языком славян: 
русских, украинцев, белорус, 
болгар, сербов, хоратов, 
македон, словин и др. уже после 
становления их национальных 
государств и их национальных 
языков – XIV-XVIII вв.». Давайте, 
посмотрим какую огромную, 
великую культуру создал русский 
язык, имея в основе 
славянский язык, сколько 

««Бесценная красота славного, молитвенного,Бесценная красота славного, молитвенного,  
святого святого церковнославянского церковнославянского языкаязыка  

достойно представляет нашу культурудостойно представляет нашу культуру»»

FНа берегу ДунаяНа берегу Дуная



Nr. 5 (330)/2020 ZORILE 3
произведений великих русских 
писателей, которые этими 
буквами гармонично создали свои 
работы, трогающие до глубины 
весь наш человеческий характер. 
Это Лермонтов, Гоголь, 
Толстой, Некрасов, 
Достоевский, которого будем 
отмечать в следующем году 
(200-летие со дня его смерти), 
Шолохов и др., а также столько 
великих русских поэтов, которых 
мы ежегодно отмечаем в рамках 
Фестиваля русской поэзии. 

Каждый из нас играет 
важную роль в сохранении нашей 
культуры, поэтому нам надо 
питаться этим алфавитом и 
этим языком. Два года тому 
назад мы отметили столетие со 
дня рождения русского писателя 
Солженицына, лауреата 
Нобелевской премии по 
литературе (1970 г.), который 
заявил что, если не был бы XVII 
век, раскол официальной Русской 
церкви, который является 
настоящей раной русского 
народа, не было бы и революции 
1917 года, когда произошёл 
большой развал духовных 
ценностях в российском 
обществе. Патриарх Кирилл, с 
которым я имел честь коротко 
пообщаться в Тихвинском 
монастыре (г. Тихвин) в 2015 г., 
на юбилее 500-летия со дня 
освящения монастыря Иваном 
Грозным, сказал что, если бы не 
был ’17 год, не была бы и эта 
страшная, кровопролитная 
Вторая мировая война, которая 
уничтожила 27 миллионов душ 
советского народа. Глядя на 
такую картину, нетрудно 
сделать следующий вывод: мы, 
русские староверы, играем 
важную роль в 
функционировании спасательной 
духовности. Я обращаюсь 
прежде всего нашему 
подрастающему поколению, 
потому что я вижу, что наши 
дети талантливые, есть дети с 
хорошим воспитанием, с 
огромным интеллектуальным 
потенциалом. Почему же не 
постараться и не выучить и не 
понять наш церковнославянский 
и наш родной русский язык? 
Любовь к нему залаживается 
ещё с детства. Тогда же 
залаживается и любовь к 
церковной атмосфере, к запаху 
внутри церкви, к пению, чтению, 
божественной тишине после 
службы. Как она нас 
успокаивает, как она нас лечит, 
как она нас направляет, чтобы 
мы сосредоточились по нашему 
пути жизни, к спасению души! 

Поэтому Община русских-
липован Румынии будет 
продолжать проект по 
продвижению 
церковнославянского языка. Мы 
недавно закончили 
редактирование Евангелия от 

Матфея на двух языках – 
славянском и румынском, для 
собственного изучения его при 
приходских церквях и 
монастырях. В ближайшем 
будущем, вместе с кафедрой 
славистики Ясского 
университета им. Александра 
Иона Кузэ, мы планируем 
напечатать пояснительную 
грамматику славянского языка 
для русских-липован. Мы 
должны повысить уровень своих 
знаний и понимания церковных 
текстов. А почва, фундамент 
для того, чтобы понять 
церковнославянский язык – это 
наш родной русский язык. 
Поэтому нужно много читать, 
не тратить время впустую, 
обращать внимание к тем 
произведениям, которые ближе к 
нашему сердцу. Нужно читать, 
например, «Жития святых», 
которые являются прожитой 
Библией. В них есть ответ на 
все переживания по поводу 

трудных жизненных ситуаций – 
как быть, как поступать, каким 
примерам следовать. Конечно 
же, нужно быть смелом в 
жизни, но смелость должна 
сопровождаться широким 
кругозором знаний и культуры. 

В данный момент, мы 
нуждаемся в апологетах в этой 
сфере, которые были бы 
спасобны ответить на все 
вопросы, предоставляющие 
сегодняшний мир. Таких 
специалистов нужно расти нами 
самими из нашей среде. С самого 
начала, когда я стал 
генеральным директором, а 
потом председателем ОРЛР, я 
понял что в повседневной 
деятельности нашей Общины 
отсутствует духовный 
компонент. Поэтому, когда я 
открыл ворота в духовную 
сферу почувствовал большой 
энтузиазм со стороны наших 
детей.  

Очень много документов на 
церковнославянском языке 
нуждаются в переводе, а могут 

их перевести только 
специалисты из нашей среды, 
которые хорошо знают свою 
культуру и духовность. С 
помощью наших экспертов – 
Ксении Красовски, Леонтия 
Иванова, Александры Феноген, 
Феодора Кирилэ, Александра 
Вароны, Марины Врачу и др. – 
мы продолжаем работать в 
этом направлении. Одной из 
моих основных задач в будущем – 
и дай Бог, чтобы всё получилось 
- является выделение ещё 
большего внимания этому 
аспекту. Нужно поднимать 
образованных представителей 
из нашей среды, поддерживать 
и поощрять их. 

В этом году у нас большой 
праздник – это празднование 
400-летия со дня рождения 
вождя староверов, 
священномученика протопопа 
Аввакума, одного из 
основателей русской 
современной литературы. Его 

творчество, «Житие протопопа 
Аввакума, им самим 
написанное», которое является 
шедевром древнерусской 
литературы, мы с помощью 
проф. Марины Врачу перевели 
на румынский язык. Хотим 
подарить эту книгу, на двух 
языках, участникам VII-го 
Фестиваля крюкового пения и 
духовных стихов, посвещённого в 
этом году именно юбилею 
протопопа Аввакума, а также 
Великомученику Пантелеймону 
целителю и 720-летию со дня 
рождения Св. Великомученика 
Иоанна Сучавского, греку по 
происхождению, но который 
просветился на румынской 
земле, в Белой крепости (Cetatea 
Albă). Запланировали провести 
это мероприятие с 7 по 10 
августа в Пятре Нямце и как 
раз 9 августа церковь празднует 
память Великомученика 
Пантелеймона. 

К сожалению, из-за 
ограничений, связанных с 
пандемией, в этом году была 

отменена олимпиада по 
древлеправославной религии, 
которая должна была 
состояться в период с 21 по 24 
мая в Сарикёе уезда Тульча. По 
этому поводу, хочу 
поблагодарить всех учителей 
русского языка и нашей религии 
за их большой труд! 

Буду всегда настаивать на 
появлении книг про нас – 
русских-липован. В прошлом 
2019 году нам удалось издать 10 
книг в нашем издательстве 
«C.R.L.R.». С начала этого года 
мы издали уже три книги. Честь 
и слава нашим писателям, а 
также нашим предкам за то, 
что они сохранили и передали 
нам все эти культурные и 
духовные ценности! Для меня 
была большая честь руководить 
двумя проектами по созданию 
Крестов-памятников, символов 
нашей веры, в с. Гиндэрешть 
уезда Констанца и Климэуць 
уезда Сучава. Готовим в 
будущем поставить крест-
памятник в честь наших 
подвижников веры, на 
территории бывшего 
старообрядческого монастыря в 
Тисе уезда Бакэу. Нужно ценить 
и любить все наши святые 
места, монастыря и скиты и, 
конечно же, продвигать и другие 
сферы культуры, чтобы иметь 
правильный ориентир в жизни. 
Именно эти мои выводы и 
переживания, которых я накопил 
за 10 лет, сколько я проработал 
в Общине. 

Бог создал человека для того, 
чтоб он радовался, потому что 
своим радованием он радует 
своего Творца. Жизнь человека 
для того, чтобы получить 
спасения души через молитву, 
пост и добрые дела. На данный 
момент, для русских староверов, 
проживающих на территории 
Румынии предоставляется ещё 
один компонент – это знание 
церковнославянского языка. Это 
как уважение к нашим предкам 
за их подвиг. Не дай Бог, чтобы 
кто-нибудь из наших принял 
решение перевести наши 
богослужебные книги и служить 
на другом языке! 

Мы наследники тех верующих 
людей, которые дружно жили, 
которые друг другу помогали, 
которые ставили церковь 
прежде всего. Важное – это 
домашнее воспитание, это 
любовь и уважение к своим 
родителям, это любовь к своей 
Общине и, конечно же, быть 
порядочным человеком. 

Всем нашим детям, молодому 
поколению желаю помощи 
Божией в изучении церковно-
славянского языка, в повышении 
знания русского языка, нашей 
истории и культуры!». 

Интервью взяла 
Александра ДУМИТРИКЭ 

У Дома культуры русских-липован с. Каркалиу уезда ТульчаУ Дома культуры русских-липован с. Каркалиу уезда Тульча
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În urma unui proiect de 
cercetare susținut financiar 
de Comunitatea Rușilor 

Lipoveni din România (CRLR) și 
coordonat de președintele Silviu 
Feodor, va ieși de sub tipar în cea 
de a doua jumătate a anului 2020, 
la editura „C.R.L.R.” din 
București, „Istoria rușilor 
lipoveni din România”, semnată 
de prof. univ. dr. Leonte Ivanov 
de la Universitatea „Al. Ioan 
Cuza” din Iași. Unele rezultate 
parțiale ale investigațiilor și 
aspecte inedite ale cercetării au 
fost în decursul celor doi ani și vor 
fi și în continuare reflectate într-o 
serie de articole și în publicația 
noastră „Zorile”. 

Istoria, redactată de profesorul 
Leonte Ivanov și care va include 
documente și studii, în limbile 
română și rusă, însoțite de 
aparatul critic corespunzător 
(prefață, note și comentarii, 
bibliografie, ilustrații), va fi 
prezentată pe baza acestora atât 
din perspectiva lingvistică, 
istorică, culturală, antropologică, 
sociologică, religioasă, cât și din 
punctul de vedere al relațiilor 
internaționale și politice. 

Profesorul universitar oferă o 
varietate de surse, iar bogăția 
acestora nu face decât să ridice 
nivelul academic al lucrării, 
Istoria fiind prima de acest gen 
despre rușii lipoveni, grup etnic 
încă insuficient cunoscut și 
cercetat.  

 
O MONOGRAFIE AMPLĂ ȘI 

BINE STRUCTURATĂ 
 

Despre procesul de 
redactare al acestei lucrări 

valoroase și mult așteptate și 
despre anii de cercetare, am stat 
de vorbă cu prof. univ. dr. Leonte 
Ivanov, renumit filolog, 
traducător și istoric literar, șeful 

Catedrei de Slavistică de la 
Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași: 

— Care a fost scopul acestui 
demers inedit inițiat cu doi ani în 
urmă și susținut de CRLR?  

— Percepuți în mod diferit, 
adesea fantezist, de grupurile 
etnice cu care au venit în contact 
și stabiliți pe aceste meleaguri cu 
mai bine de trei secole în urmă, 
rușii lipoveni nu beneficiază până 
în prezent de o monografie 
avizată, amplă și bine structurată, 
care să-i reprezinte și, în același 
timp, să fie cartea lor de identitate. 
Singura lucrare privitoare la ei, 
redactată în 1871 de către 
episcopul Melchisedec 
(Ștefănescu), așadar, acum un 
secol și jumătate, ne sugerează 
chiar din titlu modul în care 
această minoritate a fost privită de 
către autor: Lipovenismul, adică 
schismaticii sau rascolnicii și 
ereticii rusești. Putem menționa, 
de asemenea, monografiile și 
studiile unor cercetători de 

expresie germană (Raimund 
Kaindl, Johann Polek, F.A. 
Wickenhauser etc.) referitoare la 
rușii lipoveni din Bucovina, astăzi 
adevărate rarități bibliografice, 
care au fost accesibile doar 
cunoscătorilor limbii respective. 

Ulterior, au apărut o serie de 
studii și articole, de mai mici 
dimensiuni, care fie au preluat 
date din lucrarea episcopului 
Melchisedec (spre exemplu, Ion 
Nistor, Cercetări asupra cultului 
lipovenesc din România; 
articolele semnate de V.A. Cucoș, 
Al.P. Arbore, Polihronie Sîrcu 
ș.a.), fie au fost lipsite de suport 
științific, cu un scop vădit 
denigrator și, ca atare, nu pot fi 
luate în calcul. Pe de altă parte, 
erorile de informație și de 
interpretare de care sunt pline 
chiar și lucrările din ultimul timp, 
explicațiile hazardate cu privire la 
trecutul acestui grup minoritar, 
confuziile și carențele de 
documentare (necunoașterea 
limbilor din arealul slav, spre 
exemplu), au impus necesitatea 
acestui proiect de cercetare, 
redactare și sintetizare a istoriei 
rușilor lipoveni, din momentul 
stabilirii lor în Moldova, 
Bucovina, Basarabia și Dobrogea 
și până în zilele noastre. 

— Prin urmare, proiectul de 
cercetare se va finaliza prin 
redactarea „Istoriei rușilor 
lipoveni din România”. Câte 
volume va cuprinde lucrarea în 
urma materialelor descoperite și 
ce va cuprinde fiecare în parte? 
Există o perspectivă cronologică? 

— „Istoria rușilor lipoveni din 
România” va oferi tuturor celor 
interesați o perspectivă diacronică, 
prima de acest fel realizată din 
interiorul fenomenului, asupra 
existenței grupului etnic al rușilor 

lipoveni pe teritoriul românesc, 
aspecte ale culturii, tradițiilor și 
obiceiurilor acestora, 
particularități ale vieții religioase, 
raporturile cu celelalte minorități 
trăitoare în România, precum și 
mici medalioane consacrate 
principalelor personalități. 
Lucrarea, bogat ilustrată, a fost 
concepută în două volume, în 
primul rând pentru a acoperi o arie 
geografică și un material 
documentar destul de extinse, 
apoi, din dorința de a acorda 
cazacilor nekrasoviști și trecutului 
acestora un tom aparte. 
Perspectiva e cronologică și, 
firește, spațială: primul volum e 
consacrat rușilor staroveri din 
Bucovina, Moldova și Țara 
Românească, iar cel de-al doilea, 
Basarabiei și Dobrogei. Nu vom 
insista, în lucrarea noastră, asupra 
aspectelor în general cunoscute 
ale fenomenului starover; modul 
în care s-a produs sciziunea în 
Biserica Rusă, epoca țarului 
Aleksei Mihailovici și a patriarhul 
Nikon, motivele emigrării a mii și 
mii de adepți ai vechii credințe 
ortodoxe rusești; despre acestea, 
cititorii au putut afla deja din 
cartea lui F.E. Melnikov, Scurtă 
istorie a Bisericii Ortodoxe de Rit 
Vechi, sau din lucrările 
cercetătorilor noștri apărute în 
„Romanoslavica”, „Zorile” și 
„Kitej-grad” ori în volume 
distincte. Ne-a interesat, întâi de 
toate, trecutul rușilor lipoveni și al 
cazacilor nekrasoviști din 
momentul stabilirii lor în 
provinciile dunărene și până 
aproape de zilele noastre, așa cum 
s-a reflectat el în documente 
autohtone (acte oficiale, 
corespondență, planuri, schițe, 
hărți, studii și articole, fotografii 
etc.), pentru că aceste trei secole 
de prezență a lor în arealul 
românesc reprezintă o zonă 
insuficient explorată de 
cercetătorii noștri sau din țările 
vecine. 

De altminteri, documentele 
descoperite pe parcursul 
investigațiilor vor face și obiectul 
următoarelor tomuri din seria 
„Rușii lipoveni în studii și 
documente” (din care s-au 
publicat până acum două volume 
și urmează cel de-al treilea anul 
viitor), după cum ideale ar fi și 
alcătuirea unei arhive de 
documente și a unui fond de carte 
ce interesează etnia noastră, baze 
ale unei viitoare biblioteci a 
CRLR, puse la dispoziția 
cercetătorilor din interior, dar și a 
publicului larg.  

Apoi, am încercat să 
prezentăm istoricul 

ISTORIA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIAISTORIA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA
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fiecărei localități în care trăiesc 
reprezentanți ai acestei minorități, 
cu ceea ce au avut sau au ele mai 
reprezentativ: schituri, mănăstiri, 
biserici, personalități, tradiții sau 
obiceiuri. 

— Comunitatea nu a 
beneficiat până-n prezent de o 
astfel de restituire a istoriei 
rușilor lipoveni, rușilor staroveri, 
cum preferă alții să se numească. 
În volumul I sau în volumul II 
abordați aspectele privind 
etimologia cuvântului 
„lipovean”? La ce concluzie ați 
ajuns? 

— Că nu e nimic depreciativ în 
acest etnonim, el nu este o 
poreclă, cum s-a tot spus, 
definește o realitate, chiar dacă 
această realitate nu-i vizează în 
mod direct pe rușii lipoveni 
trăitori aici. Este un nume dat lor, 
să zicem, prin contaminare, că tot 
e uzual termenul. Firește, prea 
multe nu putem dezvălui din 
conținutul primului volum al 
lucrării, curiozitatea cititorilor 
trebuie păstrată intactă, vom spune 
doar că acest prim tom debutează 
chiar cu studiul Un etnonim 
buclucaș, apărut „în 
avanpremieră” în revista „Kitej-
grad”, în care am încercat să 
găsim o explicație mai apropiată 
de adevăr în privința genezei 
termenului (fi)lipovean. Pentru că, 
în opinia noastră, nu poți purcede 
la redactarea istoriei unui grup 
etnic, dacă nu ți-e limpede 
termenul care-l denumește. Or, 
pentru a găsi o explicație ceva mai 
plauzibilă, a trebuit să coborâm 
bine de tot în trecut, în ultimul 
pătrar al veacului al XVIII-lea, și 
să apelăm la surse externe, rusești, 
germane și poloneze. În privința 
celeilalte sintagme, cazaci 
nekrasoviști, care-i vizează pe 
adepții vechii credințe din 
Dobrogea, lucrurile sunt clare, iar 
despre atamanul Ignat Nekrasov 
se știu deja destule amănunte. 

— Un aspect îmbucurător este 
faptul că „Istoria” apare atât în 
limba română, cât și în limba 
rusă și, astfel, informațiile 
cuprinse în cele două volume vor 
ajunge la cât mai mulți cititori.  

— Da, de traducerea în limba 
rusă răspunde colega mea de la 
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din 
Iași - conf. univ. dr. Marina 
Vraciu, căreia țin să-i mulțumesc 
și prin intermediul publicației 
„Zorile” pentru colaborarea 
noastră . 

— A fost o muncă titanică, 
petrecută în arhive și biblioteci, 
cu deplasări în mai multe 
localități. 

— Într-adevăr, a fost o 
perioadă intensă de documentare 
în arhive și biblioteci (fonduri 
arhivistice comunale și orășenești, 

două-trei arhive parohiale, 
arhivele unor mănăstiri, Arhivele 
Statului București, bibliotecile 
universitare din Iași, București, 
bibliotecile (naționale, municipale 
sau orășenești) din Botoșani, 
București, Piatra Neamț, Suceava, 
Tulcea, dar și câteva colecții 
particulare extrem de prețioase. În 
câteva localități din perimetrul 
Moldovei, în munca de 
documentare am fost ajutat de dna 
Palaghia Radion, istoric de 
profesie, căreia ținem să-i 
mulțumim cu acest prilej. Apoi, a 
urmat consultarea periodicelor 
tipărite în diferite localități 
populate cu ruși lipoveni (nu în 
măsura în care ne-am fi dorit), 
periodice în care au fost inserate 
informații despre acest grup etnic, 
aspecte ale vieții cotidiene, 
referințe despre cultura ori viața sa 
religioasă. Cercetările au urmărit 
două arii zonale, Moldova, 
respectiv Dobrogea, dintre 
acestea, doar cele privitoare la 
prima sunt, în bună măsură, 
încheiate.  

— Menționați, vă rugăm, în 
încheierea discuției noastre, 
câteva dintre multiplele beneficii 
ale unor asemenea investigații. 

— Sunt numeroase, dar aș 
evidenția următoarele: 

● Se pot pune bazele unei 
arhive documentare și ale unui 
fond de carte ce interesează etnia 
rușilor lipoveni (cărți despre 
aceștia, monografii ale așezărilor 
în care trăiesc, planuri, schițe, 
hărți, documente propriu-zise, 
fotografii, manuscrise, lucrări de 
licență și doctorat, disertații, 
culegeri de cântece lipovenești 
etc.);  

● Întreaga arhivă de 
documente poate reprezenta 
punctul de pornire al unui viitor 
muzeu și ale unei viitoare 
biblioteci privitoare la rușii 
lipoveni trăitori în România, 
absolut necesare unui grup etnic 
care se respectă și se dorește 
vizibil; 

● Materialele adunate pot servi 
drept sursă pentru următoarele 
tomuri din seria „Rușii lipoveni în 
studii și documente”, care poate fi 
continuată până la epuizarea 
surselor, adică mult timp de-acum 
încolo, și, desigur, de noile 
generații de cercetători. Ne 
referim, în primul rând, la 
documentele descoperite în urma 
unor anchete de teren, dar și la 
cele existente în colecții 
particulare, în arhivele unor 
instituții sau în fondurile unor 
biblioteci; 

● De asemenea, aceste 
documente, grupate pe localități, 
pot constitui o sursă esențială 
pentru viitoarele monografii ale 
localităților din spațiul românesc, 

populate cu ruși lipoveni, ale unor 
disertații ori lucrări de doctorat. 
Iar surprizele pot apărea oriunde: 
personal, am fost încântat să țin în 
mână acte ce constituiau atestarea 
unei localități, scrisori semnate de 
mitropoliții Ambrosie, Kirill, 
Innochentie, de Sadîk-pașa, 
Osip Gancear sau de călugării 
Pavel Vasiliev și Alimpie 
Miloradov. 

 
*** 

Prin urmare, prof. univ. dr. 
Leonte Ivanov de la Universitatea 
„Al. Ioan Cuza” din Iași împarte 
cele peste trei secole de istorie a 
rușilor lipoveni în două volume 
(unul dedicat Moldovei și 
Bucovinei și cel de al doilea – 
Dobrogei și Basarabiei) și ne 
promite că ambele vor fi bogat 
ilustrate și cu un număr substanțial 
de anexe documentare, sintetizând 
aspecte privind prezența 
populației ruse pe teritoriul 
României de astăzi. Fără nicio 
îndoială, profesorul din Iași va 
oferi cititorilor o lucrare științifică 
impresionantă ca număr de pagini, 
bine argumentată, ce va pune în 
lumină aspecte inedite ori mai 
puțin cunoscute din viața grupului 
etnic. 

După cum ne-a declarat și prof. 
univ. dr., referitor la aspectele 
privind fenomenul starover, 
schisma Bisericii Ruse și motivele 

emigrării staroverilor (asupra 
cărora nu va insista în cele două 
volume de istorie a rușilor 
lipoveni), doritorii pot citi cartea 
lui F.E. Melnikov, Scurtă istorie 
a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi. 
Reamintim că în 2019, cu sprijinul 
financiar al Comunității Rușilor 
Lipoveni din România, profesorul 
universitar doctor Leonte Ivanov 
de la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași a revizuit și a 
adăugat trei capitole la prima 
ediție a volumului I din „Scurta 
istorie a Bisericii Ortodoxe de Rit 
Vechi” de F. E. Melnikov 
(Editura „C.R.L.R.” din București, 
2014). Ediția a fost îngrijită, 
tradusă, prefațată și adnotată de 
profesorul Leonte Ivanov, iar 
volumul a apărut cu 
binecuvântarea Întâistătătorului 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, 
Înalt Preasfinției Sale †Leonti, 
Arhiepiscop de Fântâna Albă şi 
București și Mitropolit al tuturor 
creştinilor ortodocşi de rit vechi 
de pretutindeni.  

Și, după cum ne-a relatat 
profesorul ieșean, la finele anului 
în curs, va vedea lumina tiparului 
și volumul II al acestei importante 
lucrări ale lui F. Melnikov, de la 
moartea căruia s-au împlinit 60 de 
ani în luna mai 2020.  

 
A consemnat 

Svetlana MOLDOVAN 
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Cartea Staroverii. Pagini de is-
torie și spiritualitate a lui 
Alexandr Varona este o lu-

crare de sinteză, consacrată ideologiei, 
precum și doctrinelor mișcării starovere. 
Ea se desprinde favorabil printre lucrări 
similare prin profunzimea analizei feno-
menelor descrise. Autorul dovedește o 
excelentă cunoaștere și stăpânire a ma-
terialului faptic de certă valoare 
științifică, excerptat din surse istorice 
publicate și documente de arhivă cu pri-
vire la istoria raskolului în Biserica 
Rusă din a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea, împrejurările, cauzele și 
consecințele acestuia, precum și la 
apariția și amplificarea mișcării staro-
vere ruse (старообрядчество sau 
русское староверие) și la istoria 
apariției Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit 
Vechi (BORV). 

Din câte știm, prezenta carte a lui 
Alexandr Varona este prima lucrare 
fundamentală сomplexă, apărută până în 
prezent, consacrată ideologiei și doctri-
nei filozofice starovere, redactată în 
limba română, de un autor de origine 
rusă lipoveană. Se cunosc până acum 
doar câteva asemenea apariții în Rusia, 
Germania și Franța (В. Г. Сенатов, 
Философия старообрядчества, 
Москва, 1908; С.А. Зеньковский, 
Русское старообрядчество. Духовные 
движения семнадцатого века, 
Мюнхен, 1970; Pierre Pascal, 
Avvakum et les debuts du Raskol. La 
crise religieuse au XVII-e siecle en 
Russie, Paris, 1938; М. О. Шахов, 
Старообрядческое мировоззрение. 
Религиозно-философские основы и 
социальная позиция, Москва, 2001). 

Cartea de față îl recomandă pe 
Alexandr Varona drept un istoric talen-
tat și bine pregătit, în care calitățile de 
analist și polemist s-au corelat în mod 
organic. 

Alexandr Varona face parte din 
generația de intelectuali ruși lipoveni 
care s-a format în perioada de după 
1989, în cei 30 de ani de existență a 
Comunității Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR). El se distinge astăzi 
printre cei mai dotați oameni de știință 
istorici, proveniți din rândul etniei 
rușilor lipoveni din România, alături de 
Filip Ipatiov, Alexandra Fenoghen, 
Svetlana Moldovan, Axinia Crasovschi, 
Leonte Ivanov, Pavel Tudose ș.a. Dacă 
noi, cei din prima generație de intelec-
tuali etnici ruși lipoveni (Ivan Evseev, 
Feodor Chirilă, Andrei Ivanov, Sevastian 
Fenoghen ș.a.), am fost deschizători de 
drum în privința cercetării rădăcinilor 
moșilor și strămoșilor noștri ruși lipo-
veni, generația lui Sașa Varona, pre-
luând ștafeta, a continuat și continuă 
drumul, lărgind și adâncind sfera de 

cunoaștere a istoriei și culturii etniei 
ruso-lipovene.   

În sfera preocupărilor lui ca istoric, 
intră, înainte de toate, istoria raskolului 
în Biserica Rusă, cât și istoria Bisericii 
Ortodoxe Ruse de Rit Vechi. După cum 
am mai menționat, lucrările lui Alexandr 
Varona atrag atenția cititorului prin cu-
prinderea largă și variată a materialului 
faptic din domeniul istoriei rușilor sta-
roveri. Și toate acestea nu sunt întâmplă-
toare. Autorul cărții, Alexandr Varona, 
este rus lipovean. El s-a născut la 21 
aprilie 1973 într-o familie de ruși lipo-
veni din satul lipovenesc Ghindărești 
(Новинькое), situat pe malul Dunării 
Vechi, într-o așezare de harnici și vestiți 
pescari ruși lipoveni, care și-au păstrat 
cu sfințenie modul de viață patriarhal ru-
sesc, credința ortodoxă rusă de rit vechi 
și care se mândresc cu folclorul, 
tradițiile și obiceiurile rusești lipovenești. 
Tatăl lui Sașa a fost Petre Varona, ori-
ginar din Jurilovca, județul Tulcea – ab-
solvent al Școlii pedagogice cu limba de 
predare rusă din București (promoția 
1954), care, după absolvire, a lucrat ca 
învățător în Ghindărești, contribuind la 
formarea a zeci de promoții de tineri ruși 
lipoveni din această localitate de frunte 
a etniei noastre, iar mama lui, Palaghia, 
originară din Ghindărești, a fost o fe-
meie simplă, dar atașată tradițiilor și va-
lorilor specifice comunității, mamă iu-
bitoare și soție devotată, ce și-a educat 
copiii în spiritul atașamentului față de 
credința și comunitatea din care provin.  

Încă pe vremea când a fost student 
la Facultatea de Drept a Universității din 
București (1991-1995), Sașa și-a mani-
festat interesul pentru istoria și cultura 
rușilor staroveri. Pentru a pătrunde în 
tainele istoriei ca știință, fiind pasionat 
de istoria rușilor lipoveni, el a urmat și 
Facultatea de Istorie a aceleiași 
Universități, pe care a absolvit-o în anul 
2000, iar în anul 2003, a absolvit în ca-
drul aceleiași facultăți și cursurile de 
masterat la specialitatea Istoria sud-es-
tului Europei. Din anul 2012, Alexandr 
Varona este doctor în științe istorice. 

Din anul 1992, Sașa este un partici-
pant activ în conducerea treburilor 
Comunității noastre. A fost secretarul ei 
general (1992-1994), membru fondator 
și vicepreședinte al Asociației de Tineret 
a CRLR, participant activ la viața cultu-
rală și științifică a CRLR, unul dintre 
fondatorii (alături de Ivan Popov) ai 
formației artistice de cântece și dansuri 
populare rusești „Ciubcik” a CRLR, 
inițiator și coordonator al Cercului 
științific de studiere a fenomenului sta-
rover. În prezent, este membru în 
Comisia de Editare de carte a CRLR. 

Afirm cu mândrie că Sașa Varona a 
fost mereu în preajma mea în anii 1991-
1996, pe când am fost la conducerea 
Comunității noastre, i-am urmărit și sti-
mulat pașii și interesul pentru istorie ca 
știință și l-am încurajat de fiecare dată. 
De asemenea, am participat împreună 
cu el la diferite manifestări culturale și 
științifice din țară, i-am citit cu plăcere 
și interes tot ce a publicat până acum. 
De aceea, îmi permit să-i spun pe nu-
mele mic, Sașa.  

Mediul social și spiritual tipic rusesc 
lipovenesc în care Sașa Varona a crescut 
și s-a format, ca și pregătirea temeinică, 
ambiția și tenacitatea sa, au avut o în-
râurire profundă și benefică asupra 
formației sale ca istoric, specializat în 
domeniul istoriei rușilor staroveri. Toate 
acestea la un loc, i-au permis să reali-
zeze în limba română prima sa lucrare 
de istorie de certă valoare științifică, in-
titulată sugestiv „Tragedia schismei 
ruse” (apărută în anul 2002 la Editura 

„Kriterion” din București). Cartea a fost 
primită de cititori cu deosebit interes. 
De asemenea, a publicat o serie de arti-
cole, studii și comunicări științifice în 
care s-au regăsit primele concluzii sin-
tetizate de el din cele studiate și acumu-
late cu privire la raskol și mișcarea sta-
roveră. 

La baza prezentei lucrări a lui Sașa 
Varona stă, așadar, teza lui de doctorat 
cu tema „Staroverii în secolele XVII-
XIX”, pe care a susținut-o cu succes în 
anul 2012 la Facultatea de Istorie din 
București și al cărei conținut a fost ulte-
rior refăcut, completat și lărgit. Personal, 
am avut onoarea de a fi prezent la 
susținerea tezei de doctorat a lui Sașa 
Varona și pot afirma că atât referatele 
oficiale, cât și cele neoficiale au subli-
niat valoarea științifică și practică incon-
testabilă a tezei de doctorat, remarcabilă 
mai ales prin originalitatea ei, toate con-
siderând-o, pe bună dreptate, un unicat 
în istoriografia românească. 

Astăzi, Sașa Varona este recunoscut 
și apreciat în mediul științific, atât în 
țară, cât și în străinătate, ca un bun spe-
cialist în domeniul științelor istorice. El 
este unul dintre puținii istorici proveniți 
din rândul etniei rușilor lipoveni care s-
a aplecat cu mai multă profunzime asu-
pra problemelor legate de ideologia și 
doctrina mișcării starovere de la apariția 
ei și până în secolul al XX-lea și, mai cu 
seamă, asupra istoriei BORV de la refa-
cerea ierarhiei starovere în 1846, odată 
cu apariția Mitropoliei de la Belaia 
Krinița (Fântâna Albă) și până în zilele 
noastre.  

 CONȚINUTUL CAPITOLELOR
 

Lucrarea cuprinde: Introducere, 
în care autorul prezintă pe larg 

problematica și istoriografia temei, iz-
voarele istoriei raskolului și ale 
credinței starovere; patru capitole, 
Concluzii, Bibliografie.  

Autorul valorifică în lucrare o bo-
gată bibliografie care se regăsește be-
nefic repartizată în conținutul capitole-
lor sau în lista finală de la sfârșitul 
volumului. De asemenea, pe parcursul 
lucrării, regăsim note de subsol pe care 
le considerăm oportune în clarificarea 
reperelor și a izvoarelor publicate (prin-
cipalele tratate ideologice straovere, 
documente de arhivă ș.a.), ce au stat la 
baza acesteia.  

Capitolul I - Fenomenul starover 
în societatea rusă din secolul al 
XVIII-lea – cuprinde temele: „politica 
statului rus și a Bisericii Ruse față de 
staroveri după 1667; staroverii în 
epoca lui Petru cel Mare; principalele 
direcții ale migrației staroverilor; 
structura socială a mișcării staroveri-
lor; fenomenul starover și cazacii; con-
fesiunile și structurile religioase staro-
vere”. 

În centrul atenției autorului se află, 
de asemenea, problema apariției și ex-
tinderii mișcării starovere, precum și 
migrarea staroverilor pe teritoriul 
Rusiei și emigrarea în grup a unora din-
tre ei în afara granițelor acesteia, pro-
blema condițiilor în care a apărut și a 
evoluat, divizarea mișcării starovere în 
cele două confesiuni principale: 
поповцы („popoviți”, „cu popă”) și 
беспоповцы („fără popă”), precum și 
politica oficială a statului și Bisericii 
Ruse „nikoniene” (dominante) din 
Rusia față de Vechii Credincioși.  

Printre meritele incontestabile ale 
lucrării lui Sașa Varona se desprinde 
obiectivitatea cu care  prezintă și ana-
lizează problemele sociale, economice, 
politice și filozofice, specifice mișcării 
starovere din secolele al XVII-lea și al 

XVIII-lea. În această ordine de idei, au-
torul evidențiază, pe bună dreptate, fap-
tul că rușii ortodocși de rit vechi, inclu-
siv rușii lipoveni, nu au fost și nu sunt 
nici în prezent schismatici, închistați, 
izolați de lumea din jur sau fanatici prin 
credința lor ortodoxă de rit vechi, cum 
sunt înclinați să-i prezinte în scrierile 
lor unii autori români și străini. 
Dimpotrivă, rușii staroveri nu au stat 
departe de civilizația omenirii, ci au 
fost întotdeauna deschiși spre progresul 
societății ruse, receptivi, totodată, la 
toate și la tot ceea ce este nou, preluând 
ceea ce este benefic pentru ei, pentru 
bunăstarea comunității lor. Aceasta se 
oglindește, de altfel, clar și pregnant 
atât în felul lor de a fi în prezent, cât și 
în modul lor de viață materială contem-
porană, în arhitectura așezărilor și a 
locuințelor etc. 

Sunt întrutotul de acord cu părerea 
autorului, când afirmă că „astfel de 
concluzii eronate și tendențioase ale 
acestor autori nu au nicio acoperire, 
nicio susținere, căci ele se bazează pe 
necunoașterea realității de pe teren, 
sunt afirmații nefondate, nedovedite 
nici istoric și nici științific”, sunt lipsite 
de un studiu aprofundat și de o analiză 
obiectivă a modului lor de viață, pre-
cum și a culturii lor materiale și spiri-
tuale, „fără a ține cont de procesele so-
ciale, economice și politice în care a 
apărut și a evoluat mișcarea staroveră 
rusă, precum și a mutațiilor ce au avut 
loc în interiorul comunităților starovere 
de-a lungul timpului” (A se vedea, în 
acest sens, lucrările: Melchisedec, 
Lipovenismul, adică schismaticii sau 
rascolnicii și ereticii rusești, București, 
1871; Căciulă Olimpia, Asociația re-
ligioasă a lipovenilor, în „Enciclopedia 
României”,  vol. I, București, 1938 p. 
441; P. I. David (diac.), Călăuză 
creștină – Sectologie – pentru 
cunoașterea și apărarea deptei 
credințe în fața prozelitismului sec-
tant, ediția a 2-a, Curtea de Argeș, 
1994, p. 15-19 ș.a.). 

Divizarea mișcării starovere în 
popovțî, ramura conservatoare, mode-
rată din punct de vedere doctrinar, și 
bespopovțî, ramura radicală, adepții că-
reia, ca principiu, evită contactul cu 
lumea și își caută mântuirea în afara ei, 
„se datorează în principal percepției 
diferite în rândurile staroverilor a ideii 
sfârșitului lumii și venirii Antihristului, 
de unde au derivat și pozițiile diferite 
față de tainele bisericești, în general, și 
față de taina preoției, în special”. Este 
încă un argument în plus că lipovenii au 
fost dintotdeauna popoviți, ei niciodată 
nu au agreat ideile niciuneia dintre gru-
pările bespopoviților. Și acesta este 
unul din argumentele  în plus că denu-
mirea de lipoveni nu putea proveni din 
filippony sau филипповцы – 
„filipoviți”, adepți ai lui Filip – șeful 
uneia din grupările extremiste ale 
bespopoviților, răspândită mai întâi în 
Nordul Rusiei, iar apoi în Polonia 
(Mazuria). 

Într-adevăr, mișcarea staroveră ca 
fenomen istoric „implică, după cum, pe 
bună dreptate, subliniază autorul, - o 
multitudine de aspecte, ce țin atât de 
sfera culturii spirituale, cât și de cea a 
culturii materiale a rușilor staroveri. În 
acest context, nu poate fi ignorată nici 
latura socio-politică a ritului vechi și 
nici aceea a ideologiei acestuia, 
ținându-se seama de dificultățile cu 
care s-a confruntat această mișcare, 
cât și de persecuțiile și presiunile ideo-
logice la care au fost supuși staroverii 
din partea statului rus și a 
Bisericii sale oficiale”. În 
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acest context, „evoluția celor două ra-
muri principale ale mișcării starovere 
– popoviții și bespopoviții – demons-
trează vitalitatea acestei mișcări so-
cial-religioase”. În consecință, „modul 
de abordare a problemei starovere a 
evoluat în funcție și de scopurile, și de 
politica promovată de autoritățile sta-
tului”.  

Referindu-se la atitudinea țarului 
Petru I față de staroveri, autorul ajunge 
la concluzii extrem de importante și bi-
nevenite pentru a fi luate în seamă: 
„Dacă în primele decenii de după re-
forma lui Nikon, puterea politică a 
Rusiei, cât și Biserica Rusă au urmărit 
lichidarea schismei prin toate mijloa-
cele, inclusiv prin eliminarea fizică a 
„rascolnicilor” (rușilor staroveri – 
F.C.), în vremea lui Petru I, în prima ju-
mătate a domniei acestuia, atitudinea 
față de mișcarea staroveră a fost mult 
mai nuanțată. Dar planurile de europe-
nizare ale lui Petru I și concepția sa 
utilitaristă asupra lumii au făcut ca 
acesta, ulterior, să-i privească pe sta-
roveri ca parte a societății ruse și să în-
cerce să-i folosească în interesul puterii 
sale. Petru I a încercat practic să le 
acorde un loc în societatea rusă strict 
ierarhizată. Refuzul acestora de a se in-
tegra sistemului bisericesc gândit de el, 
l-a determinat, totuși, să ia măsuri res-
trictive la adresa lor. Meritul cel mai 
mare al lui Petru I în ceea ce îi 
privește pe staroveri este însă acela de 
a fi legiferat situația lor. Măsurile le-
gislative cu privire la staroveri luate de 
Petru I au stabilit un cadru juridic 
pentru staroveri, inexistent până 
atunci” (subl.– F.C.). După Petru I, ati-
tudinea față de staroveri „a evoluat, cu 
destule sincope, spre o toleranță 
aproape completă, cum a fost cea din 
vremea Ecaterinei a II-a sau a lui 
Alexandru I, represiunea revenind în 
prim plan, în timpul lui Nicolae I”. 

● Capitolul II – Aspecte doctri-
nare ale fenomenului starover – se re-
feră la „primele scrieri apologetice și 
polemice ale staroverilor; tratatele po-
lemice starovere din secolul al XVIII-
lea; principalele teme ale polemicii sta-
rovere cu Biserica Ortodoxă Rusă; 
aspecte filozofice ale doctrinei staro-
vere (problema ontologică); concepția 
staroveră despre lume”. 

Un spațiu special este rezervat în 
acest capitol aspectelor doctrinare ale 
mișcării starovere, precum și evoluției 
acesteia începând cu secolul al XVIII-
lea, „când au loc clarificările doctri-
nare și filozofice în sânul mișcării sta-
rovere”, evidențiindu-se „temele și 
subiectele apologeticii și polemicii sta-
roverilor cu Biserica Ortodoxă Rusă 
oficială și se elaborează scrierile și tra-
tatele polemice fundamentale pentru 
întreaga mișcare staroveră”. Totodată, 
istoricul Alexandr Varona prezintă pe 
larg problema „ontologică” a raportului 
credință – rit, precum și cea istorioso-
fică a sfârșitului lumii prin prisma 
concepției filozofice a unității organice 
a ansamblului credință-rit, de origine 
platoniciană. 

Analizând tratatele teoreticienilor 
staroveri din secolul al XVIII-lea, 
Alexandr Varona arată că în lucrările 
acestora un loc central îl ocupă reforma 
lui Nikon cu toate consecințele ei asu-
pra societății ruse, iar ideologia și doc-
trina mișcării starovere se desprind ca 
„fapte religioase, încadrate în 
concepția eshatologică creștină asupra 
istoriei, pe care aceștia o preiau din li-
teratura patristică și pe care o rapor-
tează la situația generală de schismă”. 
Prin urmare, acești autori „fundamen-
tează neacceptarea reformei cultului 
tocmai pe ideea unității dintre doctrină 
și cult”, adică pe „ideea unității dintre 
învățătura de credință și formele sale 
de exprimare – cuvântul și ritualul”. 

Cu alte cuvinte, „ritualul nu este un 
lucru mai puțin important decât 
învățătura de credință. Acesta nu 
poate fi modificat după bunul plac al 
cuiva, tocmai pentru că face parte 
dintr-un sistem unitar, cum este doc-
trina creștină, în sensul larg al acestui 
termen” (subl. n. F.C. ). De altminteri, 
asupra acestui lucru atrăgea atenția încă 
protopopul Avvakum (Vezi: Feodor 
Chirilă, Protopopul Avvakum 
Petrovici – conducător și ideolog al 
mișcării rușilor staroveri, București, 
2013, p. 70-72). 

O contribuție de seamă a autorului 
reprezintă reinterpretarea sub aspect 
ideologic și social a concluziilor și 
motivațiilor reformei în Biserica Rusă, 
inițiate de patriarhul Nikon, precum și 
formarea și evoluția ulterioară a 
mișcării adepților credinței ortodoxe 
ruse de rit vechi ca și prezentarea 
mișcării starovere dintr-o amplă per-
spectivă ideologică și doctrinară.  

● În capitolul al III-lea – 
Fenomenul starover în secolul al 
XIX-lea – autorul tratează pe larg 
„situația staroverilor în vremea lui 
Pavel I, Alexadr I și Nicolae I, apariția 
ierarhiei de la Fântâna Albă și rolul 
acesteia în cadrul mișcării starovere; 
politica statului și a Bisericii Ruse față 
de staroveri în a doua jumătate a sec. 
al XIX-lea” scoțând, printre altele, în 
evidență „procesul formării ideologice 
a mișcării starovere și structurarea 
doctrinei acesteia, structura socială, 
direcțiile migrației staroverilor și 
evoluția comunităților acestora în de-
cursul timpului, începând cu 1667 – 
anul oficializării raskolului în Biserica 
Rusă și anul 1800, când ia naștere gru-
parea confesională, cunoscută sub de-
numirea de единоверие („unirea în 
credință”) oficializată de împăratul rus 
Pavel I”.  

În urma analizei minuțioase a eve-
nimentelor vremii, Sașa Varona ajunge 
la o concluzie pertinentă, credem noi, 
din punct de vedere istoric: „Ideea re-
facerii ierarhiei a fost o constantă mai 
ales în evoluția ramurii popoviților pe 
tot parcursul secolului al XVIII-lea. 
Staroverii erau conștienți că fără o ie-
rarhie ortodoxă  rusă de rit vechi, viața 
religioasă însăși este pusă sub semnul 
întrebării. De aceea, ca urmare a poli-
ticii represive declanșate de țarul 
Nicolae I față de staroveri, popoviții au 
trecut la acțiune și, după un efort înde-
lungat, au realizat cu succes această 
idee în 1846 la Fântâna Albă, cu ac-
ceptul autorităților austriece, fostul mi-
tropolit al Bosniei, Ambrozie, devenind 
ierarhul tuturor staroverilor”. 

Un subcapitol aparte este consacrat 
formării și dezvoltării comunităților de 
staroveri în secolele al XVIII-lea și al 
XIX-lea în Țările Române și în regiu-
nile românești, limitrofe acestora, adică 
Bucovina, Basarabia și Dobrogea, 
cunoscuți aici sub denumirea de lipo-
veni și evoluției statutului juridic și re-
ligios al acestora în cadrul Statului 
român modern până în zilele noastre. 

Ca urmare a „liberalizării politicii 
guvernamentale față de staroveri… 
după Ukazul special al țarului Nicolae 
al II-lea din 17 octombrie 1905, prin 
care se acorda libertatea staroverilor 
de a  propovădui legal credința lor or-
todoxă de rit vechi și de a se organiza 
în comunități religioase și de a se înre-
gistra la autoritățile locale competente, 
conform legii, Biserica Ortodoxă Rusă 
a renunțat treptat la activitatea antista-
roveră”. În sfârșit, abia sub domnia lui 
Nicolae al II-lea, adică după aproape 
două secole și jumătate, puterea politică 
din Rusia a înțeles că „staroverii nu re-
prezintă un pericol pentru stabilitatea 
imperiului, ci, dimpotrivă, pot fi un rea-
zem important al acestuia în vremurile 
deloc liniștite ce aveau să vină”. 

Biserica Ortodoxă Rusă oficială a 
înțeles și ea, în sfârșit, că „nu prin con-
fruntare cu staroverii va putea face față 
provocărilor generate de revoluție, răz-
boiul civil și instaurarea puterii sovie-
tice”. Într-adevăr, toate acestea au făcut 
ca „prezența staroverilor în viața eco-
nomică, socială și culturală a Rusiei să 
devină vizibilă, rolul pozitiv al acestora 
fiind apreciat tot mai mult în societatea 
rusă”. 

Cataclismele sociale și politice atât 
în Rusia, în anii 1917-1930, cât și în 
România, în anii 1948 -1962, au lovit 
crunt în clasa țărănimii. La baza culturii 
țăranilor stau trei componente 
tradiționale indisolubile: componenta 
materială, cea spirituală (religioasă) și 
cea socială (civică-laică), ele formând 
o triadă organică. Între componentele 
acestei triade există o legătură indivizi-
bilă. Ele reprezintă un tot unitar. 
Distrugerea celor două componente 
tradiționale, cea spirituală și cea so-
cială, a dus la pierderea (ștergerea) 
percepției de societate tradițională uni-
tară și a semănat între oameni suspiciu-
nea și neîncrederea crescândă, feno-
mene ce se resimt și în prezent. 

● Capitolul al IV-lea – Staroverii 
în Țările Române și în Dobrogea – 
tratează problemele semnificative pri-
vind: „așezarea staroverilor în Țările 
Române și la Dunărea de Jos; statutul 
juridic al lipovenilor în Țările Române 
și în Statul român; geneza termeneului 
de lipoveni și semnificația acestuia; li-
poveni și cazaci la Dunărea de Jos; ati-
tudinea autorităților față de staroveri 
în Țările Române și în Dobrogea în se-
colele XVIII-XIX; statul român și sta-
roverii; situația staroverilor din 
România în timpul regimului comunist 
și după Revoluția română din decem-
brie 1989”. 

Referindu-se la rușii staroveri 
stabiliți în spațiul românesc, la necesi-
tatea acestora de a se organiza într-o co-
munitate civică, autorul scoate în 
evidență următorul fapt: „Comunitatea 
ca organizație civică reprezentativă a 
etniei rușilor lipoveni, a creat  noi 
oportunități pentru Biserică de a fi pre-
zentă în viața rușilor lipoveni, atât la 
nivel individual, cât și la nivel colectiv, 
prin diversificarea manifestărilor la 
care slujitorii Bisericii puteau lua 
parte”, subliniind, în continuare, faptul 
că „posibilitățile deschise, după 1989, 
de legislația românească, dar și de 
instituțiile administrației de stat, atât la 
nivel central, cât și la nivel local au 
creat condiții depline de afirmare ple-
nară etnoconfesională a rușilor lipo-
veni,mai ales la nivelul comunităților 
locale, în zonele și localitățile unde 
ponderea lor este importantă, adică în 
Dobrogea și în Moldova, unde etnicii 
ruși lipoveni s-au implicat în viața pu-
blică, în activitatea instituțiilor 
administrației publice locale, partici-
pând la alegerile locale, dar și la ad-
minstrarea treburilor publice în cadrul 
comunităților locale”. 

Concluzia generală a autorului este 
binevenită și cu temei: „migrația staro-
verilor pe teritoriul României de astăzi, 
dar și în celelalte regiuni ce alcătuiesc 
spațiul etnic și cultural românesc, a re-
prezentat un plus atât în planul 
diversității culturale și al contactelor 
etnice, cât și în plan economic și spiri-
tual; ocupațiile de bază ale rușilor li-
poveni, în special, pescuitul și grădină-
ritul, care au devenit aproape o marcă 
înregistrată, precum și atașamentul 
acestora față de credință și tradițiile 
moștenite de la străbuni, au îmbogățit 
patrimoniul material și spiritual al 
națiunii române moderne în ansamblul 
său”. De aici reiese clar faptul că 
strămoșii noștri n-au greșit, ci s-au 
orientat bine atunci, când au emigrat 
în afara  granițelor patriei-mamă - 

Rusia. În acest fel, ei au putut să-și 
păstreze nu numai limba, cultura, 
modul tradițional de viață, dar, mai 
ales, credința lor ortodoxă de rit vechi, 
într-un cuvânt, identitatea de ruși ca 
naționalitate. Astăzi, noi, rușii lipo-
veni, stăm pe o tradiție culturală rusă 
staroveră neîntreruptă, al cărei simbol 
îl reprezintă Sfântul protopop 
Avvakum, vechiul cărturar rus staro-
ver, conducător și ideolog al mișcării 
starovere. Toată problema la noi este de 
a identifica, menține și apăra persona-
litatea noastră, de a ne spori creația de 
valori. 

În concluzie, lucrarea lui Alexandr 
Varona captează de la început și 
menține pe întregul parcurs al ei intere-
sul cititorului prin noutatea și comple-
xitatea problematicii  abordate, prin 
claritatea cu care sunt sintetizate și rein-
terpretate unele teze starovere cunos-
cute, precum și prin faptul că istoricul 
din București avansează idei originale, 
fundamentate științific, cu privire la 
ideologia și filozofia doctrinară a 
mișcării starovere, ale căror valabilitate 
sunt probate pe  informațiile acumulate 
nu „din auzite”, ci din izvoare biblio-
grafice sigure, documente de arhivă, 
confruntate, verificate, în prealabil, și 
analizate temeinic. Tematica abordată 
în lucrarea lui Alexandr Varona, mai 
mult sau mai puțin cunoscută, va pre-
zenta neîndoios un mare interes, atât 
pentru specialiști, cât și pentru publicul 
larg. 

Pentru a nu uita rădăcinile noastre 
strămoșești, se impune să acordăm și pe 
viitor  o atenție sporită istoriei 
comunităților noastre locale, ale rușilor 
lipoveni, spre edificarea lor etnică și 
evidențierea personalităților care au 
constituit un model de promotori și păs-
trători ai tradițiilor și obiceiurilor noas-
tre rusești lipovenești. Prin urmare, stu-
dierea multilaterală a istoriei 
comunităților noastre locale și realiza-
rea unor monografii pe această bază 
constituie astăzi o necesitate acută. 

Trezirea și inocularea interesului 
pentru istoria și cultura rușilor staroveri 
trebuie pornită în familie, iar susținerea 
ei permanentă trebuie realizată prin 
Biserică și Școală. 

Nu am nicio îndoială că etnicul nos-
tru rus lipovean Alexandr Varona, un 
istoric erudit, ne va bucura și în viitor 
cu noi, interesante și valoroase desco-
periri istorice privind istoria și filozofia 
doctrinară a mișcării rușilor staroveri. 

 
Prof. univ. dr. Feodor CHIRILĂ 

(din Prefața cărții „Staroverii. Pagini 
de istorie și spiritualitate”, 

autor: Alexandr VARONA, 
editura „C.R.L.R, București, 2020, 

pag. 5-8)

Alexandr VaronaAlexandr Varona
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Primul Război Mondial 
(1914-1918) avea să 
atragă și România în 

această amplă și sângeroasă 
confruntare militară europeană. 
Consiliul extraordinar și-a dat 
acordul intrării României în război 
de partea Antantei, văzând în acest 
act politic și militar singura 
posibilitate de înfăptuire a visului 
național al unirii tuturor românilor. 
Așa au ajuns să fie mobilizați la 
război mulți militari din zona 
Pașcani care au făcut parte din 
regimentele de infanterie 
fălticenene, 16 și 56. 

Între mulți militari care s-au 
distins în luptele din timpul 
Războiului de întregire a neamului 
au fost și lipoveni din Lespezi, 
județul Iași, care au luptat la 
Mărășești. Printre aceștia s-au 
numărat: Tudose Vasile, folosit și 
ca translator, fratele acestuia 
Eutropie Tudose, Clim Tihan, 
Vasile Pahomi, distinși cu 
„Virtutea militară, bărbăție și 
credință clasa a III-a cu spadă”.  

Dacă Primul Război Mondial 
nu a pricinuit pierderi comunei 
Lespezi și zonei orașului Pașcani, 
al Doilea Război a distrus aproape 
din temelii localitatea Lespezi. În 
vara anului 1944 au avut loc 
aplicații militare în zona Lespezi – 
Sirețel – Bucecea – Sulița – 
Bivolari – Cula – Răut - Nistru. 
Populația s-a refugiat în zona 
Botoșani, Turnu Severin, Roșiori 
etc. În perioada mai-august 1944, 
aviația de luptă a executat două 
bombardamente la Hârtoape, 
distrugând podul de acces. În 
aprilie 1944, Regimentul 29 
Infanterie continuă marșul în 
retragere pe itinerariul Lespezi – 
Heci – Pașcani - Moțca, pentru a se 
apăra pe Valea Moldovei.  

În luptele de retragere, în 
localitatea Lespezi, infanteria 
inamică cu două batalioane, atacă 
puternic pentru a ocupa podul de 
peste Siret și pentru a opri 
înaintarea armatelor sovietice. 
Românii, comandați de generalul 
V. Hreamătă, au aruncat podul în 
aer, salvând astfel toate tunurile, 
muniția, oamenii răniți, trupele 
pregătindu-se în data de 7 
aprilie1944 să se retragă la 
Pașcani, unde au și dus lupte de 
stradă, corp la corp cu inamicul.     

După Bătălia de la Moghilev, 
pe Nistru, în jurul datei de 20 
martie 1944, se retrăgeau ultimele 
unități pe direcția  Sulița – Lipcani 
– Botoșani – Sirețel – Lespezi – 
Pașcani - Moțca, care au ajuns pe 6 
aprilie 1944, în jurul orei 16:00, în 
Târgul Lespezi, stabilindu-și 
comandamentul în clădirea fostei 
poște.  

Pe 7 aprilie 1944 au fost 
aruncate în aer podurile de peste 
Siret, de la Blăgești și Lespezi. 
Plutonul condus de 
sublocotenentul M. Hreamătă a 

traversat Siretul prin apă cu sloiuri 
până la piept, iar pe la ora 22:00 
urca dealul Pașcaniului. Ostașii au 
reușit să se regrupeze a doua zi în 
satul Ștefan cel Mare, lângă 
Tupilați.  

Ofensiva sovietică duce la 
ruperea frontului Iași–Chișinău și 
trecerea Siretului de către armatele 

conduse de generalul Malinovski, 
atacând din flanc și din spate 
armatele românești. După lupte 
crâncene, au fost distruse orașul 
Pașcani și Târgul Lespezi. În 
noaptea de 23 spre 24 august 1944, 
s-a declarat încetarea ostilităților 
împotriva trupelor sovietice 
(,,Profiluri militare”, V. 

Stavarache). Acest război a adus 
mari distrugeri materiale, morți, 
răniți și prizonieri. Tragic a fost 
pentru familiile ai căror soți, fii, 
frați nu s-au întors acasă. Este și 
cazul lipovenilor Pahomi Sidor și 
Clim Tihan (osemintele acestuia 
fiind recuperate de fratele lui și 
înhumate la Manolea, deoarece 
localitatea Lespezi era distrusă). În 
memoria lor, s-au ridicat 
monumente în toate satele comunei. 

De remarcat este și eroismul 
militarilor sovietici care au căzut la 
datorie pe teritoriul comunei 
Lespezi. Ostașii sovietici și-au 
amenajat un spital de campanie 
pentru a îngriji răniții în clădirea 
Căminului Cultural din satul 
Bursuc Deal, iar cei care mureau 
erau îngropați în cimitirul din 
localitate. În prezent, în Bursuc 
Deal este amenajat Cimitirul 
Eroilor Sovietici, care au căzut la 
datorie pe teritoriul zonei Pașcani.  

Se cuvine să aducem prinos de 
recunoștință ostașilor căzuți la 
datorie, să le aprindem candele, să 
le punem flori și să-l rugăm pe 
Bunul Dumnezeu să le aline 
zbaterile sufletului, să le lase 
numele să dăinuiască pururi în 
lumina memoriei. 

Eustinia TIHAN, 
Lespezi

LESPEZENII ÎN CELE DOUĂ 
CONFLAGRAȚII MONDIALE

Ivan NICOLAEV din 
Climăuți, județul Suceava, 
a participat la cea de a 

doua conflagrație mondială, iar 
în toamna anului în curs va 
împlini 100 de ani. 

S-a născut pe 2 septembrie 
1920,  într-o familie numeroasă. 
Din prima căsătorie a tatălui, 
Eulampie, cu Maria, s-a născut 
Matriona, iar după moartea soției, 
tatăl s-a recăsătorit cu Marfa și 
împreună au avut nouă copii: 
Ignat, Nichita, Luca, Palaheia, 
Pluferia, Ivan, Lucheria, Marfa 
și Calinic. Din cei zece frați, 
dedușka Ivan (tatăl președintelui 
CRL-Climăuți, Filip Niculaev) 
este singurul care mai trăiește. Și 
este și singurul veteran de război, 
rămas în viață, din comuna 
suceveană Mușenița, comună din 
care face parte și satul natal, 
Climăuți.  

În armată a fost recrutat la 
vârsta de 20 de ani. A făcut parte 
din „Regimentul 6 pioneri” din 
Alba Iulia, unde a făcut și 
instructajul, apoi din „Regimentul 
7 pioneri” din Radna, unde 
ocupația sa era să mineze terenul. 
Își amintește că, aici, au fost 
pregătiți și echipați pentru a pleca 
pe front, însă în urma unui telefon 
primit, cei care făceau parte dintr-
o minoritate națională, au fost 

opriți. Li s-a spus că vor pleca mai 
târziu. Printre ei se afla și dedușka 

Ivan. La Radna, a fost ofițer de 
ordonanță. Soldat, aflat în 
serviciul personal al căpitanului, 
ulterior al sublocotenentului, 

Pe front, după Odesa, Nicolaev, 
a ajuns până spre Moscova. A stat 
în prizonierat apoi în mai multe 

lagăre din URSS: Armavir, 
Krasnogorsk, Pokrov, Moscova ș.a. 

În anul 1948 s-a întors la 
familia sa din Climăuți, iar doi ani 
mai târziu s-a căsătorit cu Maria 
Ipatiov. Împreună cu aceasta au 
patru copii: Ignat, Ana, Mihai și 
Filip. Restul vieții și l-a dedicat 
familiei, muncind la copcă, la fel 
ca majoritatea rușilor lipoveni din 
Climăuți. Apoi, s-a dedicat 
nepoților, agriculturii și 
gospodăriei, și asta până în 
prezent.  

În 1998 și în 2002 i-au fost 
conferite două Brevete și medalii 
„Crucea Comemorativă a celui 
de-al Doilea Război Mondial. 
1941-1945” pentru servicii aduse 
statului român. 

În anul 2015, a fost avansat în 
gradul de sublocotenent în rezervă.  

Cu ocazia Centenarului Marii 
Uniri, pe 1 decembrie 2018, a fost 
invitat la Școala Gimnazială din 
Baineț la evenimentul organizat de 
aceștia, unde a avut ocazia să le 
vorbească copiilor despre 
experiența sa din timpul celui de-
al Doilea Război Mondial.  

La 75 de ani de la victoria din 
cel de-al Doilea Război Mondial, 
Ivan Nicolaev spune că așteaptă 
cu nerăbdare centenarul de pe 2 
septembrie 2020.  

Centenarul unui veteran! 

Vasile PahomiVasile Pahomi Eutropie TudoseEutropie Tudose

LA 75 DE ANI DE LA VICTORIA DIN CEL 
DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL!
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În repertoriul poetic al 
ceremonialului nupţial la 
rușii lipoveni din Sarichioi, 

județul Tulcea, sunt strecurate 
unele elemente arhaice ale nunţii 
tradiţionale ruse, elemente care 
ajută la înţelegerea cântecului în 
sine ca entitate estetică. Cântecul 
nu însoţeşte numai ceremonialul de 
nuntă, dar deseori explică 
momentele lui, punând în lumină 
unele practici azi dispărute. Rolul 
cântecului este acela de a explica 
prin limbaj ritualul sincretic, după 
cum menționează Mihail 
Marinescu în Cântecul rusesc 
lipovenesc (Editura Universităţii 
din Bucureşti, 1988, pag. 146.). 

Astfel, în cântecul de nuntă pot 
apare elemente referitoare la 
pietrele fierbinţi ale băii, care 
trebuiau să dogorească puternic, 
astfel încât peţitorii să nu poată să 
se apropie. Aceste elemente scot în 
evidenţă, fiind un ecou al ritualului 
scaldei miresei, obicei astăzi 
dispărut. Aşadar mireasa trebuia să 
meargă la baie cu prietenele ei ,,ca 
să spele” de pe ea ,,podoaba 
fetelor”. Chiar dacă acest obicei a 
dispărut în totalitate, acum trei-
patru decenii se practica un astfel 
de fapt, dar locul prietenelor era 
luat de mamă. 

Un alt cântec pune în evidenţă, 
de asemenea un obicei dispărut, 
acela de a supune mireasa la 
diverse activităţi, pentru a-şi 
dovedi calităţile de gospodină şi 
soţie smerită. Printre activităţile pe 
care trebuia să le execute tânăra 
soţie, a doua zi de nuntă, în 
prezenţa unei asistenţe numeroase, 
pot fi numărate măturatul, spălatul, 
scoaterea apei din fântână. 

Textele unor cântece de nuntă 
scot în evidenţă criteriile pe care 
trebuia să le urmărească flăcăul în 
alegerea soţiei. Aceasta trebuia să 
aibă un fizic robust, pentru a putea 
munci, naşte şi creşte copii, trebuia 
să fie pricepută în treburile 
gospodăreşti, lucruri de care 

depindea prosperitatea materială şi 
armonia în familie. 

Cântecul rusesc a mai păstrat un 
obicei dispărut, acela de a scoate de 
către mireasă, cizmele soţului, în 
prezenţa invitaţilor, în semn de 
ascultare şi supunere faţă de soţ. 
Datorită faptului că aceste obiceiuri 
nu se mai practică, şi textele 
cântecelor au suferit modificări în 
decursul vremurilor. 

De asemenea, textele cântecelor 
păstrează şi descriu tablouri 
sumbre, când natura suferă alături 
de fata care trebuie să se mărite cu 
un băiat, pe care nu-l iubeşte, ca să 
nu iasă din vorba tatălui său 
(reminiscenţă din perioada iobăgiei, 
desfiinţate după 1860 în Rusia). 

În unele versuri ale cântecului 
de nuntă este posibil să se fi păstrat 
ecourile unor timpuri străvechi, 
când mireasa era un obiect de 
dispută între cele două familii 
adverse, fiind luată uneori cu forţa. 
Într-un fel, şi în zilele noastre 
ritualul de nuntă este în mare parte 
o ,,luptă” între cele două tabere, 
chiar dacă aceasta este riguros 

regizată, deznodământul fiind 
cunoscut din timp. Cu toate că 
viaţa istorică şi spiritul omului le-
au depăşit, anumite formule şi 
elemente de construcţie vechi 
continuă să trăiască vreme 
îndelungată. 

Parcurgând repertoriul 
cântecelor specifice ceremonialului 
nupţial, se poate constata, ca şi în 
întregul repertoriu folcloric rusesc, 
prezenţa într-un număr foarte mic a 
cântecelor optimiste luminoase şi 
că, de multe ori, în ele predomină o 
atmosferă de zbucium, teamă şi 
nelinişte. Soarta de cazac nu era de 
invidiat. Muncile câmpului picau în 
responsabilitatea femeii, în absenţa 
bărbatului plecat în campanie 
(,,pahod”), iar alteori lupta alături 
de bărbat împotriva năvălitorilor. 
Astfel, tablourile reliefează un 
viitor zugrăvit în culori din cele 
mai întunecate, mai ales acolo unde 
apare mireasa. Un folclorist rus 
menţionează că repertoriul nupţial 
cuprinde cântece care ,,sunt triste 
ca bocetele de înmormântare”. 

În timpuri străvechi, pe lângă 
alte obstacole ce interveneau în 
calea realizării fericirii între tineri, 
la lipoveni, de altfel ca la toţi 
staroverii, mai interveneau şi cele 
de ordin religios. Lipovenii şi 
lipovencele nu se puteau căsători 
decât între ei sau cu cei din alte 
comunit[‘i de staroveri. Preotul şi 
rudele erau cei care aveau grijă să 
nu fie rude de sânge sau în Hristos, 
prin botez, tocmai pentru a evita 
degenerarea. Cei ce încălcau astfel 
de reguli erau aspru pedepsiţi, 
mergând până la excluderea din 
comunitate. Astfel, au fost 
înregistrate cazuri când unii 
staroveri din Rusia veneau tocmai 
în comunităţile ruseşti de pe lângă 
Dunăre, la dunăreni, pentru a-şi 
găsi o soţie. 

Aşa cum s-a mai precizat, 

puţine sunt cântecele care 
reliefează o atmosferă de 
sărbătoare sau vorbesc de 
sentimente de dragoste, afecţiune 
între cei doi. În trecut, de cele mai 
multe ori fata era măritată cu de-a 
sila, criteriul social sau de avere 
fiind primordial, de aceea, tatăl, 
care o supune la acest fapt, era 
nemilostiv şi crud. Crud şi străin 
era şi mirele, şi rudele acestuia, de 
care fata se speria atunci când 
aceştia veneau s-o peţească. Fata 
este persecutată, nedreptăţită şi 
prigonită în noua familie, dar, 
atunci când iubeşte cu adevărat, 
locurile străine i se par minunate. 

Trăsăturile ce îi caracterizează 
pe actanţii principali ai ritului, 
reliefate de versurile cântecelor 
specifice ceremonialului de nuntă 
sunt diferite. Astfel, ce o 
caracterizează pe mireasă sunt 
dragostea de muncă, spiritul 
gospodăresc, ospitalitatea, buna 
educaţie, timiditatea, sensibilitatea. 
Îşi iubeşte cu patimă părinţii şi 
prietenele din copilărie, pe care le 
consideră ca pe nişte surori. Este 
supusă şi ascultătoare şi cu un 
caracter integru. Indiferent dacă se 
căsătoreşte din dragoste sau la 
cererea părinţilor, odată măritată, 
ea va fi credincioasă soţului ei. 

La rândul său, mirele este un 
bărbat frumos, chipeş, îşi urmăreşte 
scopul cu tenacitate, obţinând fata 
pe care şi-o doreşte. Este sigur pe 
sine, îşi respectă părinţii, dar îi şi 
înfruntă atunci când aceştia îi 
nedreptăţesc soţia, fiind singurul 
care îi ia apărarea. Este un flăcău 
,,voinic”, mereu un bun călăreţ şi 
un vânător iscusit. 

Fauna şi flora sunt şi ele 
prezente în cântecul de nuntă. 
Toate elementele de faună ce apar 
(calul, jderul, ştiuca, vulturul, 
porumbelul şi porumbiţa, 
lebăda) au, de regulă, o 

CÂNTECUL DE NUNTĂ LA RUȘII LIPOVENI DIN SARICHIOI
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funcţionalitate simbolică. Astfel, 
mireasa este întruchipată, de 
obicei, în lebădă sau porumbiţă. De 
cele mai multe ori, simbolurile 
formează cupluri, mirele şi mireasa 
apar în diverse ipostaze: vulturul şi 
prepeliţa, porumbelul şi porumbiţa 
sau două mere într-un pom, butucul 
de viţă de vie şi bobul de strugure, 
zmeura şi călinul. Gâştele sunt 
familia şi rudele neprimitoare ale 
tânărului soţ, care o ciupesc, îi 
smulg penele lebedei albe. 
Căsătoria apare, de obicei, în 
simbolul unei grădini călcate de 
calul flăcăului. 

Hiperbola este o figură de stil 
cea mai des întâlnită în cântecul de 
nuntă lipovenesc. Prin aceasta este 
ilustrat tabloul belşugului şi al 
fericirii. Alaiul mirelui este 
numeros, casa acestuia are uşi 
aurite, stâlpi strunjiţi, în mijlocul 
curţii curge un râu, pe care înoată o 
lebădă. Mireasa stă în foişorul cu 
ferestre de cristal, brodează cu fir 
de aur şi argint sau perle pe mătase 
sau catifea. Poartă papuci de satin, 
are cosiţa împletită cu perle şi cu 
fir de aur. La plecare din casa 
părintească lasă o cheie din aur. Tot 
din aur este cupa de vin din care 
vor bea cei doi. Năvodul cu care 
este prinsă ştiuca de către pescari 
este de mătase. Porumbelul şi 
porumbiţa au căpuşoarele aurite. 

Aşadar, are loc o idealizare a 
eroilor, a realităţii şi a cadrului în 
care se desfăşura ceremonialul de 
nuntă, idealizare impusă de funcţia 
magică a ritualului. Calităţile 
fizice, morale, etice, belşugul 
atribuite de cântec mirilor sunt de 
domeniul idealului. De aceea, 
dominantă în lirica de nuntă nu este 
funcţia estetică, cu toate că şi ea 
are rolul său în cadrul 
ceremonialului, ci funcţia magică, 
care aminteşte de poezia de 
incantaţie (cf. Mihail Marinescu, 
op. cit., pag. 161). 

Pentru a da o notă de 
individualitate fiecărui ceremonial 
de nuntă, cântecul lipovenesc a 
recurs la un paliativ, introducând, 
după caz, numele miresei, al 
mirelui sau al amândurora. Aşadar, 
foarte des întâlnim, doar în 
cântecele lipoveneşti, numele mic 
al celor doi, dar şi numele după tată 
(ex.: Ana Ivanovna, Vasile 
Sergheevici). 

În timpul şezătorilor, fetele 
interpretau diverse cântece, fără o 
tematică stabilită, dar repetau şi 
cântecele ce urmau a fi interpretate 
la petrecerea dată în cinstea 
miresei.  

La ,,devişnik” (de la rus. 
,,девушка” = fată) - unul din 
momentele deosebit de importante, 
în care tânăra mireasă îşi ia rămas 
bun de la viaţa de fecioară, de la 
prietenele din copilărie, de la casă 
şi părinţi. La această sărbătoare a 
fetelor, care se organiza la casa 
miresei, vineri, după-amiaza, 
înainte de nuntă, şi, de regulă, 

participau numai fetele, însă nu 
erau excluse nici tinerele neveste 
sau surorile miresei. Acestea 
interpretau cântece tematice, atât 
vesele şi ironice, cât şi cele cu 
caracter elegiac, trist, dureros. 

Spre seară, grupul de fete, cu 
excepţia miresei, prinzându-se de 

braţe şi formând trei-patru şiruri, se 
deplasa pe străzile principale ale 
satului, spre casa mirelui. Pe drum, 
se interpretau cântece despre nunta 
ce va avea loc, despre mire şi 
mireasă. Cântecele interpretate sunt 
lente şi vorbesc despre dragostea, 
dorul, dorinţa de a fi împreună a 
celor doi. În cântece nu lipsesc 
versurile care se referă la 
obstacolele puse în calea realizării 
visului tinerilor de a fi împreună. 
Trebuie amintit faptul că 
majoritatea versurilor sunt 
personalizate, în cântece apar 
numele protagoniştilor, care se 
identifică cu animale, păsări, plante 
(traducerea în limba română a 
cântecelor ne aparține). 
По морю, в доль по синему 
Там плавали лебеди, на море 
Промеж них, дай лебёдушка, ды  

белая 
Махнула, дай лебёдушка, на море, 
Плакнула свет и Анна в горе. 
- Родный тятенька, выручи! 

- Сколько дать, моя детиша? 
- Сто рублей, мой родный  

тятенька. 
- Не где взять, моя детиша. 
- Выручи мне, Василий судырь 
- Сколько дать, моя девчина? 
- Тысячу рублей. 
Pe mare, pe albastra mare, 

Lebede se zăresc plutind în zare. 
Una-i albă, deosebită 
Dând din aripi, ea se agită. 
Este Ana înlăcrimată, 
De răscumpărare îşi roagă tatăl: 
- Cât să dau, copila mea? 
- O sută de ruble dac-ai putea. 
- Nu pot, odrasla mea dragă. 
- Răscumpără-mă, Vasile! ea se roagă. 
- Cât să dau, draga mea? 
- O mie de ruble dac-ai putea. 

(cântec interpretat la petrecerea 
fetelor, ,,devişnik”) 

Mirele, îmbrăcat în costum 
tradiţional, întâmpina grupul de 
fete la poartă şi le invita în casă şi 
le ospăta cu trei pahare de vin, 
seminţe şi prăjituri. În timpul 
ospăţului se interpretau trei 
cântece, cu aceeaşi tematică, şi se 
făceau urări de sănătate şi 
prosperitate viitorului cuplu. 

Fiind ultima seară pe care 
miresa şi-o petrece cu prietenele 
din copilărie, în casa părintească 
este normal ca repertoriul specific 

acestei seri să aibă un caracter 
nostalgic. Aşadar, primul cântec 
care deschide repertoriul acestei 
seri este: ,,La mică înălţime 
porumbiţa zbura” (,,Не по вышине 
галушка леталa”) (Fişa de 
informator: Parascovia Ignat din 
Sarichioi, anul nașterii 1946, data 
consemnării: 21 august 2005): 

La mică înălţime, porumbiţa zbura, 
Iară mândra Ana se plimba, 
Din cheiţa-i aurită suna, 
Pe iubitul părinte îl trezea 
Şi astfel îi spunea: 
-Acasă nu voi sta o veşnicie, 
Este ultima noapte petrecută la tine... 

Versurile cântecului zugrăvesc 
durerea tinerei fete, căreia i-a sosit 
timpul de a se despărţi de cel ce i-a 
fost tată. Trezit fiind de zgomotul 
cheiţei de aur, fata îşi vesteşte tatăl 
de ultima noapte pe care o petrece 
în casa părintească. Aurul este 
foarte des răspândit în folclorul rus, 
mai ales în lirica de nuntă, 
simbolizând valoarea inestimabilă 
a sentimentelor, în acest caz. 

Este momentul când fata, cu 
lacrimi în ochi, îşi lua rămas bun 
de la prietenele sale, aplecându-se 
în faţa lor, îmbrăţişându-le şi 
sărutându-le. Specific acestui 
moment, cântecul care se 
interpretează, ,,Cântă, cucule, 
neîncetat” (,,Kyкyй, кукушка, не 
умолкай”) are o încărcătură 
emoţionantă:  
Cântă, cucule, neîncetat, 
Căci nu mai ai mult de cântat,  
De la Ziua cea Mare 
Până-n vara arzătoare. 
-Tată, de atunci slugă nu-ţi voi fi, 
Mama ajutor nu va primi. 
Surorii nu-i voi fi sfătuitoare,  
Fratelui ascultătoare. 
Mamă, nu plânge după mine, 
Nu voi lua totul de la tine. 
Urma, în curte, ţi-o voi lăsa, 
În cufăr, roşia-mi panglica. 
Cheiţa aurie, pe fereastră în casă, 
Lacrima-mi de aur pe masă. 

Evident că aici, ca şi în multe 
alte cântece de nuntă lipovenească, 
imaginile simbol redau alegoric 
trăirile puternice ale celei care îşi 
părăseşte casa părintească, părinţii, 
fraţii şi surorile. 

Urmează momentul 
răscumpărării. Fetele se aşezau pe 
laviţe, iar locul din capul mesei, de 
sub iconostas îi revenea miresei. 
Lângă aceasta stătea domnişoara de 
onoare şi după caz, surorile 
miresei. Soseşte alaiul mirelui, 
format din mire, prietenii şi naşii 
acestuia, care băteau la uşă, rostind 
o molitvă. Uşa nu se deschidea 
prea lesne. În momentul când alaiul 
mirelui pătrunde în casă, se 
interpretează cântecul: 
Intră cuscrii-n casă, 
Privirea spre sobă-şi lasă. 
De e goală ori e plină, 
Varză, dacă nu-i puţină. 
Până-n vârf oalele-s toate, 
Să mănânci pe săturate...  

Motivul sobei este 
frecvent întâlnit în F

Nunta Mariei și a lui Luca Saroca din Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1966)Nunta Mariei și a lui Luca Saroca din Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1966)
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cântecele ruseşti, simbolizând 
statornicia, vatra casei oferind 
apărare şi protecţie, iar în 
vremurile foarte îndepărtate se 
considera că în spatele sobei se află 
protectorul familiei, stăpânul, 
duhul casei, de aceea fata care era 
arătată peţitorilor se aşeza lângă 
sobă, căutând parcă ocrotire şi 
apărare la vatra casei sale.  

După interpretarea cântecului, 
începea pitoreasca scenă a 
,,vânzării” miresei. 

Ca semn că a acceptat preţul 
oferit, ,,vânzătoarea”, ia un pahar 
de vin şi-l bea. Nici acest 
eveniment nu era lipsit de 
manifestări folclorice specifice, 
gestul domnişoarei fiind însoţit de 
catrenul ,,Prietenă cu sufet de tătar” 
(,,Сестрица тaтарка”) interpretat 
de toţi cei prezenţi: 
Prietenă cu suflet de tătar, 
Ţi-ai dat sora pe-un pahar, 
Pe un pahar de tărie 
Şi pe-o bucată de hârtie. 

În acest cântec, cu ritm vesel, i 
se aduc acuze domnişoarei de 
onoare, care pentru un pahar de 
tărie şi o bucată de hârtie îşi vinde 
prietena cea mai bună. 

La ,,Akolişnaia” - petrecerea 
băieţilor - primul cântec, specific 
acestui eveniment este: „Iată, nici 

pădure şi nici iarbă” (,,То не лес, 
не трава”), cântec, care începe cu 
un paralelism negativ: 
Nu pădure şi nu iarba se aplecă, 
Ci un cap de tânăr se înclină. 
Nu-i porumbel cenuşiu în zare, 
Ci este Ivan, domnul, soare  
Şi porumbiţa-i Anna, floare... 

Tânărul mire este invidiat nu 
numai de toţi flăcăii, ci şi de 
prietenul cel mai bun pentru 
alegerea făcută, pentru frumuseţea 
şi calităţile deosebite ale miresei. 
Acesta şi-ar dori o asemenea soţie, 
spunându-i mirelui:  
Fata asta de m-ar lua, 
Trist n-aş fi şi nici n-aş bea. 
Aş purta-o doar gătită, 
Aranjată şi rumenită. 
Aş plimba-o-n trăsură vara,  
Iară iarna cu sănioara, 
Sănioară cu zurgălăi, 
Cu căluţi ca nişte zmei. 

(Fişa de informator: Maria 
Minciu, Tulcea; anul nașterii: 1945, 

data consemnării: 30 iulie 2005) 
Cel de-al doilea cântec pare a fi 

un elogiu adus la adresa mirelui şi, 
de asemenea, pare a fi un îndemn 
pe care i-l adresează mama de a se 
însura. La acest îndemn, mirele 
pare a fi nedumerit de pasul ce se 
cere făcut, căci şi fără a fi însurat, 
el este iubit de fetele nemăritate şi 

cinstit de nevestele tinere. 
Într-un alt cântec, care era 

interpretat tot în cadrul acestui 
eveniment, folosind simbolica 
liricii populare tradiţionale, se 
vorbeşte de calul flăcăului, care, 
sărind gardul din livadă, calcă în 
picioare toate tufele de călin şi de 
zmeură. Livada se identifică cu 
grupul de fete, iar mălinul, zmeura 
şi coacăza este fata aleasă. În 
poezia populară rusă, în special în 
cea de nuntă, a călca, a rupe, a tăia 
tufele de plante amintite înseamnă 
a iubi, a lua fata de soţie (fişa de 
informator: Ulieana Mitri din 
Sarichioi; anul nașterii: 1940, data 
consemnării: 21 august 2005). 

Repertoriul cântecelor ce se 
interpretau la casa miresei, în 
cadrul acestei petreceri era foarte 
divers. Astfel, se auzeau cântece de 
dragoste personalizate, cântece 
lirice, umoristice, dar mai ales 
cântece de joc. 
По море плывёт корабль 
Что на тем кораблю люличка  

висит, 
Что в той люлички свет Василий 

лежит 
Качают его три братца. 
- Уж вы, братцы мои, братцы  

родные, 
Покачните меня выще всех 

Что-бы я видел тёщин двор, 
Что во тем дворе Анна гуляет, 
Шолковым платком махает. 
Как Аннушка по двору ходила, 
Шолковым платком махала, 
Всех подруг скликала, 
За дубовый стол сажала. 
А сама села выще всех, 
Накланила головку ниже всех. 
Pe mare, o corabie pluteşte. 
În corabie, un leagăn se zăreşte. 
În leagăn, Vasile e aşezat, 
De trei prieteni este legănat. 
- Vă rog, dragii mei fraţi, 
Cât mai sus să mă-nălţaţi, 
A soacrei curte s-o pot vedea, 
Unde Ana se plimba 
Şi baticul îşi flutura. 
Prin curte umblând, 
Cu baticul fluturând, 
Ea prietenele-şi chema, 
La masa de stejar le aşeza. 
Mai sus de toate s-a aşezat, 
Capul cât mai jos şi-a aplecat. 

(cântec interpretat la mire, la 
petrecerea băieţilor, ,,akolişnaia”) 

Sâmbătă dimineaţa, alaiul 
porneşte iar pe uliţele satului, 
cântând, îndreptându-se spre casele 
fiecăruia.  

Înainte de a pleca, ultimul 
cântec ce va încheia 
petrecerea este 
,,Dimineaţa, sâmbăta” 

Nunta Nataliei și a lui Condrat Popov din Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1979)Nunta Nataliei și a lui Condrat Popov din Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1979) Nunta Anei și a lui Sevastian Loghin din Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1975)Nunta Anei și a lui Sevastian Loghin din Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1975)
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(,,В субботу раненька”), cântec 
cu o încărcătură emoţionantă 
deosebită, care ilustrează faptele 
petrecute la casa miresei în ultima 
ei zi, când mama încălzeşte baia şi 
îi va spăla fetei părul pentru ultima 
dată. Baia la lipoveni este o clădire 
construită, de obicei, în spatele 
grădinii, foarte rar în curte, sub 
formă de saună, cu pietre încinse. 
Din baie nu lipseşte mătura de 
stejar cu care se bate pe spate. În 
baie, fata îi reproşează mamei că s-
ar fi săturat de ea şi o mărită. 
Cântecul se constituie ca un dialog 
dintre fiică şi mamă:  
Dimineaţa, sâmbăta,  
Mama baia încălzea, 
Fiicei părul îi spăla. 
Iar aceasta îi spunea: 
- Mamă, se pare că te-ai săturat, 
Pâine multă ţi-am mâncat. 
- Nu m-am săturat de tine, 
Prietenii tăi m-au necăjit pe mine. 
- Mai aşteaptă mamă-o săptămână, 
N-ai să vezi nicio prietenă bună. 
Mai aşteaptă mamă-o noapte, 
Fiica îţi va fi departe. 

(Fişa de informator: Parascovia 
Ignat din Sarichioi, anul nașterii: 1946, 
data consemnării: 21 august 2005) 

 NUNTA 

Cântecul care deschide 
repertoriul acestui moment 

al ritului nuptial – nunta propriu-
zisă - este: ,,Nu trâmbiţele sunară-
n zori” (,,Tо не трубушки 
трубят”), cântec ce va fi auzit de 
mai multe ori în această dimineaţă. 
Pentru a zugrăvi intensitatea 
deosebită a emoţiilor trăite de 
mireasă în această zi, cântecul 
începe cu un paralelism negativ:  
Nu trâmbiţele sunară devreme  

dimineaţă, 
Ci e plânsul Anei, cu lacrimile-i pe  

faţă. 
Îşi plânge coada-i bălăioară, 
Împletită ultima oară. 
Îşi iubea cosiţa îngrijită, 
Frumos, mărunţel împletită. 
Fetele îi împleteau pe înserat, 

Fir cu fir părul, cu vin, i-au udat. 
Iar în zori, mama-i împletea, 
Fir cu fir, cu lacrimi, o uda. 
Panglică roşie îi punea, 
Cu mărgele îl orna. 
Mărgica pe jos s-a rostogolit, 
Lacrimi amare din ochi i-au pornit. 

Cântecul acesta, de fapt un 
adevărat bocet, este explicaţia la 
ritualul ce se desfăşoară, când 
mireasa este gătită de cununie. Fata 
îşi plânge cosiţa împletită cu 
panglică de mătase şi iar despletită 
de către toate prietenele. Printre 
ultimele persoane, care îi împletesc 
părul miresei, se numără 
domnişoara de onoare şi mama 
miresei. Momentul are o 
încărcătură emoţională deosebită, 
stârnind lacrimi celor prezenţi. 

Se interpretează, de asemenea, 
cântece care semnifică despărţirea 
de casa părintească şi părinţi şi 
integrarea într-o nouă şi străină 
familie. 

La petrecere, se interpretau 

diverse cântece, se dansa, deseori 
se bătea din palme, se chiuia, se 
rosteau diferite strigături la mire, la 
mireasă, la naşi şi se practicau o 
serie de alte obiceiuri. Dintre 
acestea se poate aminti hrănirea de 
către mireasă a tuturor mesenilor, 
la cererea acestora, cu o bucăţică 
de budincă cu miere, sărutul 
mirilor la solicitarea mesenilor, 
prin rostirea cuvântelor ,,amar, 
amar” („горько!, горько!”). 

Repertoriul cântecelor 
interpretate la această petrecere era 
variat. Nu lipsesc nici aici cântece 
de laudă la adresa tinerei perechi şi 
a altor comeseni, cântece lirice 
propriu-zise, cântece pline de 
umor, mai ales la adresa soacrei, 
cântece de joc. În orice caz, 
primele cântece sunt întotdeauna 
cântate mirelui şi miresei şi aduc 
elogii virtuţilor morale sau 
frumuseţii fizice a proaspătului 
cuplu. Chiar dacă elemente de 
laudă şi slăvire au mai fost întâlnite 
şi în cântecele interpretate până în 
ziua nunţii, unele cântece sunt 
reluate acum, în prezenţa unei 
numeroase asistenţe, iar repertoriul 
este completat cu altele noi:  
Как у нашего сваточка 
Полюбовные гости. 
Хоть бо не ели, 
Хоть бо не пили, 
Да весёлые были. 
Хорош, пригож, Васили, 
А Аннушка лучше. 
Чем-же она лучше? 
Чем-же она краще? 
Лицом побелела, 
Бровами почернела.  
Cuscrii noştri cei vestiţi 
Au oaspeţi deosebiţi. 
Chiar de nu vor bea, 
Chiar de nu vor mânca, 
Veselia-i va caracteriza. 
Vasile este deosebit, 
Dar Ana l-a depăşit. 
Cu ce e mai frumoasă? 
Cu ce e mai arătoasă? 
Faţa-i albă rumenită, 

Sprânceana-i neagră, arcuită. 
*** 

А у нас ноне  
Не такие румяна 
Спалюбила невестушка деверя. 
А у деверя 
Неукарыстная жена. 
Деверь скажет: 
- Я с тобою, я с тобою, 
Женой мoлодою. 
Astăzi nu pot fi găsite 
Cosmetice deosebite. 
Nora de cumnat s-a-ndrăgostit, 
Ce c-o nevastă nepricepută-i logodit. 
Cumnatul îi va spune: 
- Cu tine, femeie tânără, 
Vreau a rămâne. 

(cântece interpretate 
în prima zi de nuntă) 

В саду девочка гуляла 
Прямо в реченьку попала. 
Ручку, ноженьку, сламала 
Будим баньку топить, 
Будим бабушку просить. 
Ручку, ноженьку лечить. 
Не журись, ты-ж моя милая, 
Заживёт, заживёт рученька 
больная. 
În livadă, fata se plimba, 
În râu, ea cădea 
Mâna şi piciorul îşi fractura. 
Baia o vom încălzi,  
Pe babă o vom pofti, 
Mâna şi piciorul îi va lecui. 
Nu te întrista, draga mea, 
Căci mâna şi piciorul se vor vindeca. 

*** 
Винограды расцветают, 
А ягода, ягода наливают. 
Винограды белы-спелы, 
А ягода, ягода чёрно зелёная 
Винограды Василий, судырь, 
А ягода, ягода Сергеевич, 
Винограды и Аннушка, 
А ягода, ягода Ивановна, 
С них люди дивовались 
Хорошие, пригожие наражались. 
Не дивуйтесь, добрые люди, 
Хорошенька живите, 
Хорошеньких нарадите. 
Viţa de vie înfloreşte, 
Iar fructul se zdrobeşte. 
Strugurele-i alb şi copt, 
Iar fructul negru şi răscopt. 
Viţa-i Vasile, soare, 
Iar fructul, Danilovici cel mare. 
Viţa-i şi Annuşka, floare, 
Iar fructul, Ivanovna cea mare. 
De ei oamenii s-au mirat, 
Căci, copiilor frumoşi, naştere  

le-au dat. 
Oamenilor, nu vă miraţi, 
Viaţă bună să le uraţi, 
Copiilor frumoşi, naştere să le daţi. 

(cântece interpretate 
în a doua zi de nuntă) 

 
(Material realizat în baza lucrării 

de licență cu tema „O perspectivă 
comparată asupra ritului nuptial” 

din anul 2006, coordonator 
științific: lector dr. Ioana Fruntelată, 

Universitatea din București; 
Fotografiile au fost prezentate de 

către elevii din Sarichioi la ediția a 
II-a a Concursului școlar național 

„Istoria și tradițiile rușilor 
lipoveni”, Brăila, februarie 2020).Nunta Stepanidei și a lui Cuprian dinNunta Stepanidei și a lui Cuprian din  

Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1974)Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1974)
Nunta Polei și a lui Petrică Ablai dinNunta Polei și a lui Petrică Ablai din  

Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1971)Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1971)

Nunta Anei și a lui Nunta Anei și a lui   
Sevastian Loghin din Sarichioi, Sevastian Loghin din Sarichioi,   

jud. Tulcea (anul 1975)jud. Tulcea (anul 1975)

Nunta Evdochiei și a lui Denis FeodorNunta Evdochiei și a lui Denis Feodor  
din Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1971)din Sarichioi, jud. Tulcea (anul 1971)
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РОДНОЙ ЯЗЫК 
В дни мучительных сомнений 
Своё достоинство храня, 
Язык-веры, язык-гений - 
Ты был опорой для меня. 
 
Твоим величием горжусь. 
И знаю я, что в дни невзгод, 
Всегда была с тобою Русь 
И славный русский твой народ. 
 
Тебя храню в душе моей. 
Ты – мудрость прадедов моих. 
И нет дороже и родней, 
Чем сладось звука слов твоих. 
 
Тебя люблю, живу тобой, 
Моя надежда. Ты велик. 
Всегда, навечно, ты со мной, 
О, русский мой родной язык!  

2006 г. 

 
(Ерофей Иванов, 

Край ты мой родимый...., 
Изд. „C.R.L.R.”, Бухарест, 2017 г., 

стр. 166)

Declarată în Rusia la nivel de stat ca Sărbătoare 
a scrierii şi culturii slave în  anul 1991, această 
dată a fost marcată oficial pentru prima oară în 
1863, cu ocazia împlinirii a 1000 de ani de la 
înfiinţarea alfabetului chirilic.  

Rusia şi ţările slave marchează pe 24 mai „Ziua 
Scrierii și Culturii Slave”, fiind legată de 
sărbătorirea Sfinţilor Chiril şi Metodiu, creatorii 
alfabetului slav.  

Denumiți Apostolii slavilor, cei doi frați 
originari din Tesalonic au devenit misionari 
creștini printre slavii din Moravia și Pannonia. 
Constantin - a primit numele de Chiril cu câteva 
zile înainte de moarte, când s-a călugărit, fiind cel 
mai mic dintre cei șapte frați ai familiei (s-a născut 
în anul 826 sau 827), iar despre Metodiu, cel mai 
mare dintre frați, născut în 815, nu se știe dacă 
numele lui era de botez sau de călugărie.

Ziua Scrierii și Culturii SlaveZiua Scrierii și Culturii Slave

Ziua internațională a limbii ruse este 
marcată la 6 iunie, începând cu anul 2010, 
la recomandarea Organizaţiei Naţiunilor 

Unite (ONU). Limba rusă este una dintre cele şase 
limbi oficiale ale ONU, celelalte fiind: engleză, 
arabă, spaniolă, chineză şi franceză. 

ONU sărbătorește prin aceste zile lingvistice 
diversitatea culturală și multilingvismul. Sunt zile în 
care publicul află amănunte privind istoria şi cultura 
popoarelor vorbitoare a uneia dintre cele şase limbi 
amintite.  

6 iunie este ziua de naștere a poetului national rus 
Aleksandr Sergheevici Pușkin (1799-1837). 

Aleksandr Sergheevici Pușkin (rusă: Александр 
Сергеевич Пушкин) s-a născut pe 6 iunie 1799 la 
Moscova și a murit pe 10 februarie 1837, la 37 de 
ani, la Sankt Petersburg, fiind înmormântat la 
mănăstirea Svyatogorsk. 

Poet și dramaturg clasic rus din perioada 
romantică, considerat a fi cel mai mare poet rus și fondatorul literaturii ruse 
moderne. Este autor de poeme (Ruslan și Ludmila - 1820, Gavriiliada - 1821, 
Prizonierul din Caucaz - 1822, Frații haiduci - 1822, Fântâna din Bahcisarai - 
1824, Țiganii - 1827, Contele Nulin - 1825, Poltava - 1829, Căsuța din Colomna - 
1829, Andjelo - 1833, Călărețul de aramă - 1833), basme (Povestea țarului 
Saltan, a feciorului său Gvidon-voevod viteazul și a frumoasei crăiese Lebăda -
1831, Basmul cu pescarul și peștișorul - 1833 s.a.), romanul în versuri Evgheni 
Oneghin (1832), teatru (Boris Godunov - 1825, Micile tragedii - 1830: Cavalerul 
avar, Mozart și Salieri, Oaspetele de piatră, Ospăț în timp de ciumă, Rusalca - 
1832), proză.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A LIMBII 
RUSE – ZIUA LUI PUȘKIN

21 mai - Ziua mondială 
pentru diversitate culturală, 
pentru dialog şi dezvoltare, 

stabilită la iniţiativa 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură (UNESCO) în 

vederea promovării 
diversităţii culturale pe plan 

mondial 
Această Zi mondială 

sărbătoreşte nu numai bogăţia 
culturilor lumii, dar şi rolul 
esenţial al dialogului 
intercultural pentru realizarea 
păcii şi dezvoltării durabile, se 
arată pe site-ul UNESCO. 

Conform calendarului 
iulian, pe 21 mai Biserica îl 
prăznuiește pe Sf. Ioan 
Teologul, iar după calendarul 
gregorian - Sfinții Constantin și 
Elena. 

 MESAJUL 
PREȘEDINTELUI CRLR, 

Silviu FEODOR,  
cu prilejul sărbătorilor 
din data de 21 mai 

„În fiecare moment, putem 
descoperi anumite lucruri, 
persoane, situații, care ne pot 
aduce trăiri intense, ori devin 
experiențe adunate. Fiecare zi 
este nouă prin evenimentele ei 
și diferită de restul zilelor, 
având legătură cu cele ce au 
trecut, dar și cu zilele ce vor 
urma. 

Iată că, în aceste diferite 
zile pe care le trăim, selectăm 
diverse lucruri, persoane, 
situații, iar unii vor ocupa un 
loc aparte în memoria noastră, 
creându-ne un sentiment 
plăcut. 

Spațiul românesc și 
european favorizează acest 
sentiment plăcut, prin 
cunoașterea diverselor culturi 
aflate pe aceste teritorii, culturi 
ce sunt capabile de lansare, de 
legătură cu alte culturi aflate pe 
alte continente. 

Legătura între diversele 
culturi suntem noi, oamenii, 
care putem accentua și 
evidenția valorile acestor 
culturi. România oferă un 
mediu ideal de dezvoltare a 
diversității culturale, de 
legătură între cultura 
românească și culturile celor 20 
de minorități etnice, care 
trăiesc pe teritoriul României. 
Acestea au în țara noastră 
,,rangul” de minorități 
naționale - o considerație 
deosebită, valoroasă, implicit a 
culturilor acestor grupuri 
etnice, valorificând astfel 
contribuția culturilor lor la 
îmbogățirea culturii românești 
și armonizarea culturilor 
minorităților naționale în raport 
cu cea românească. 

Modelul pe care îl prezintă 

România în ceea ce privește 
diversitatea culturală este unul 
de referință. 

Dacă privim cu atenție 
diversitatea culturală, putem 
constata faptul că aceasta este 
capabilă de a crea un mediu de 
apărare, de protecție chiar și 
pentru aceste condiții speciale 
impuse ca urmare a pandemiei 
COVID-19, când este necesar 
un dialog mai activ și eficient. 

Omenirea secolului XXI are 
nevoie de diversitate culturală, 
de dialog, are nevoie implicit 
de dezvoltare armonioasă și 
durabilă. Iar 21 mai este o 
sărbătoare a frumuseții 
culturilor acestei planete, o zi a 
celebrării dialogului și 
dezvoltării îngrijite. Religia a 
avut o contribuție imensă la 
dezvoltarea culturilor, ea 
oferind cea mai importantă 
simțire pentru om, și anume, 
libertatea, fiind legătura liberă 
și conștientă cu Dumnezeu.  

Pe 21 mai sunt prăznuiți de 
Biserica Ortodoxă, după 
calendarul gregorian, Sfinţii 
împărați, întocmai cu Apostolii, 
Constantin și Elena. Putem 
spune că este o coincidență sau 
nu, întrucât Sfântul împărat, 
întocmai cu Apostolii, 
Constantin cel Mare oprește 
prigoana împotriva creștinilor 
prin emiterea unui important 
document -„Edictul de la 
Milano” din anul 313, ce poate 
fi considerat ca momentul de 
început al formării marii culturi 
europene, având la bază religia 
creștină, cultură ce s-a 
dezvoltat atingând imense și 
neimaginate dimensiuni, 
apropiind, astfel, omul de 
desăvârșirea speciei umane. 

Tot pe 21 mai, ca o legătură 
cu fundamentul solid al culturii 
europene, un moment 
important îl constituie, pentru 
rușii lipoveni staroveri, 
sărbătorirea Sfântului Apostol 
și Evanghelist Ioan Teologul, 
cărturarul sfânt a cărui scrieri 
profunde sunt conținute în 
Sfânta Scriptură prin 
Evanghelia Sa, cele trei 
epistole și Apocalipsa. El fiind 
denumit și Apostolul iubirii, cel 
care definește Logosul și oferă 
cea mai completă descriere a 
lui Dumnezeu: „Dumnezeu 
este iubire” (I Ioan, 4:16). 
Astfel, iubirea este unica formă 
de legătură strânsă între culturi, 
a unui dialog sincer și o măsură 
armonioasă a dezvoltării 
umanității, oferind, totodată, și 
cel mai important și sincer leac 
pentru imunitatea 
organismului. 

Vă felicit cu prilejul 
sărbătorilor din 21 mai, să aveți 
parte de multă sănătate și de 
ajutorul Bunului Dumnezeu!” 
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Alexandra DUMITRICĂ 
 

Cu nici două luni în urmă, 
scriam despre nevoia de 
a ne opri din goana 

zilnică și alergătura alienantă, care 
ne răpește din timpul cu cei dragi. 
A fost nevoie de o urgență sanitară 
de neignorat pentru a pune frâu 
freneziei care măcina întreaga 
lume, iar întrebarea care revine tot 
mai des în aceste zile este dacă am 
învățat ceva din asta. 

Omul modern, cu prea puțin 
timp și spațiu să își audă gândurile 
și întrebările despre propriul gol 
lăuntric își descoperă treptat 
fragilitatea, iar avalanșa 
informațională, pare-se, nu-i face 
deloc căutarea mai ușoară. 

Până nu demult, în satele 
noastre domnea o liniște tristă și 
apăsătoare, care contrasta aproape 
nefiresc cu veselia primăverii în 
floare. La sat, oamenii nu aleargă 
contracronometru să prindă 
metroul de la 8:02, nu țopăie pe 
tocuri să ajungă înaintea șefului la 

birou, nu gâfâie pe stradă să apuce 
să-și ia copilul până-n 17:30, când 
se încheie programul grădiniței. 
Aici, lumea încă reușește să țină în 
frâu timpii nebunești ai alergăturii 
zilnice, care îți umplu până la 
refuz existența. Aici, paradoxal 
poate, oamenii reușesc să 
contempleze mai des ce se mai 
întâmplă în jurul lor și al lumii în 
care trăiesc.  

În înfumurarea și 
preainteligența noastră cea de 
toate zilele, printre retorică, 
rafinament al comunicării și 
abcesele corectitudinii politice, 
uităm că există oameni simpli în 
lumea asta, oameni care își duc 
traiul cu discreție și cu puținul 
rămas. Acest „puțin rămas” este 
Biserica, pentru mulți - singura 
oază de tihnă și alinare. Mulți nu 
vor înțelege. Suntem prea orbiți de 
vederea individuală, parțială, a 
lucrurilor ca să înțelegem adevărul 
celuilalt. Conflictele și 
nedreptățile acestei lumi ar putea 
fi depășite dacă am înceta să ne 

îndreptățim doar pe noi înșine, 
respingând cu încăpățânare 
dreptatea celuilalt. 

Săptămâna Patimilor, noaptea 
Învierii și zilele următoare 
închinate Domnului, i-au găsit pe 
vechii credincioși ortodocși pe la 
casele lor, adânciți într-o senzație 
constantă de a se afla nelalocul lor, 
în afara firescului. 

Sunt momente în viață care 
copleșesc pe oricine alege să 
trăiască în credință: este nodul din 
gât și ochii împăienjeniți ai 
preotului de a cânta, pentru prima 
dată în noaptea Învierii, „Христос 
Воскресе!” (Hristos a Înviat!) 
singur, când altădată Canonul 
Paștilor răsuna în glasurile 
bisericii pline. Este frântura de 
glas, urmată de o pauză prelungă, 
la rostirea rugii „всех вас да 
помянет Господь Бог во 
Царствии Своем всегда и ныне 
и присно, и во веки веком” („Pe 
voi, pe toți, să vă pomenească 
Domnul Dumnezeu întru 
împărația Sa, totdeauna, acum și 
pururea și în vecii vecilor”) în fața 
unei biserici mult prea pustii 
pentru a primi Cinstitele Daruri. 

 
POATE, O NOUĂ ERĂ 

 

Asistăm, poate, la o nouă eră 
a fenomenului starover. 

Sunt zilele în care, pentru mulți, 
colțul cu icoane de acasă a 
devenit, în intimitatea lui, o casă a 
Domnului. Am asistat cu toții la o 
mobilizare extraordinară din 
partea preoților și a fețelor 
bisericești, care au încercat în tot 
acest răstimp să-și țină aproape 
comunitatea religioasă. A fost o 
luptă lungă și copleșitoare, dusă 
simultan pe două fronturi: pe de o 
parte – cel spiritual, transformat în 
timp al postului și izvorât din 

rugăciune continuă, pe de altă 
parte – cel pragmatic, impus pe 
temeiuri cât se poate de omenești. 
Astfel, în pofida 
conservatorismului specific și a 
prezervării intacte a vechilor 
precepte religioase care i-au 
asigurat Bisericii noastre Ortodoxe 
de Rit Vechi supraviețuirea în cele 
mai crunte timpuri, s-a apelat 
inclusiv la mult blamata - 
contestabil sau nu - tehnologie, 
reușind a o folosi în scopul pentru 
care a fost creată: acela de a-i 
apropia pe oameni. Mesajul 
administrației de stat a fost 
asumat, astfel, cu responsabilitate, 
iar stresul necunoscutului a fost 
dus de către membrii Bisericii cu 
răbdare și demnitate. 

Aflu de la ai noștri cum e să 
răzbești, cum e să fii într-o 
permanentă căutare, cum e să te 
adaptezi. E atâta înțelepciune în 
doctrina străbunilor! Viața 
bătrânilor de la țară pare simplă, 
dar nu e. Sunt ani lungi și grei de 
treabă, de schimbat multe meserii 
în multe locuri, de frământat 
pământurile strămoșilor. Peste 
toate acestea veghează, lung și 
apăsat, o datorie adânc 
înrădăcinată în felul lor de a fi – 
aceea de se întoarce mereu la 
origini. 

Pământul nu așteaptă, îmi spun 
mulți aici în Slava, județul Tulcea. 
Iar eu nu pot să nu mă gândesc la 
cât de norocoși sunt acești oameni 
că îl au. Agricultura nu se face on-
line sau de la distanță. Astăzi, ca 
în fiecare zi, bătrânii noștri au 
treabă. Nu contează cât sunt de 
înaintați în vârstă, în curte și în 
grădină se găsește mereu ceva de 
făcut, căci natura își urmează 
invariabil cursul: copacii continuă 
să înflorească, iarba continuă să 
crească, cloștile continuă să scoată 
pui, iar animalele să ceară de 
mâncare. De pe piedestalul 
înțelepciunii lor muncite de 
foamete, război și 
singurătate, bătrânii 

DESPRE DARUL DE A PRIVI CU DETAȘARE 
CUM NI SE SPULBERĂ CERTITUDINILE

F
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noștri privesc cu detașare firească 
cum se schimbă lumea și cum ni 
se spulberă certitudinile. Nu cred 
în societatea informațională 
atotștiutoare și nici în 
infailibilitatea științei. Căci 
certitutudinile lor sunt altele și nu 
țin de lumea asta. 

Vine o vreme când ne dăm 
seama că toate planurile noastre, 
proiectele, siguranța cu care ne-am 
umplut agendele pentru săptămâni 
întregi, modelele sociale atât de 
meticulos structurate, nu sunt 
altceva decât praf în vânt. În fond, 
ce este știința fără cunoaștere 
spirituală? - se întreabă cei ce 
perpetuează valorile spirituale ale 
neamului. 

Am admirat mereu capacitatea 
firească și, totodată, extraordinară 
a bătrânilor din jurul nostru de a-și 
controla emoțiile disproporționate, 
fie ele pozitive, negative sau 
neutre. De viață și de moarte se 
ocupă Dumnezeu, spun ei. 
Minunea credinței e că, deși 
impalpabilă, rezistă celor mai 
grele încercări și persistă, 
devenind adesea chiar mai trainică 
decât înainte. Nici secolele de 
prigonire religioasă, nici 
cataclismele naturale, nici 
ademenirile înșelătoare ale 
societății moderne nu i-au oprit pe 
vechii credincioși ortodocși să-și 
ocrotească trăirea spirituală. 

Pentru bătrânii din satele 
noastre izolarea nu aduce nimic 
nou. Mulți sunt izolați oricum, în 
așteptarea augustului, când își pot 
strânge din nou în brațe copiii și 
nepoții. Mulți, pentru asta trăiesc, 
pentru această lună din an, care 
reprezintă lumina din capătul 
tunelului, liniștea și bucuria, peste 
care atârnă, însă, greu 
amărăciunea că timpul acasă, „în 
vacanță”, zboară prea repede, iar 
în mai puțin de patru săptămâni 

vor pleca din nou în lumea largă. 
Am fost, din nefericire, de ambele 
părți ale baricadei. Experiența 
ambelor te copleșește. Nici acum 
nu știu ce este mai dureros: să-ți 
trăiești copilăria în așteptarea unui 
miez de vară, când părinții, iată, 
revin în țară, sunt aici zi de zi să-ți 
îndrume pașii, sau să-ți petreci 
adolescența în așteptarea continuă 
și apăsătoare, de a reveni, o dată 
pe an, printre pădurile copilăriei, 
pe pământ natal.  

Anii se scurg, iar eu îmi 
imaginez tot mai des cum e să-ți 
privești cu limpezime bătrânețile, 
puterile trupești stingându-se, iar 
tu să adormi și să te trezești în 
aceeași singurătate, în aceeași 

așteptare - a unui telefon, a unei 
mașini care să oprească la poartă, 
a cuiva drag să-ți calce pragul. 
Oare cum e ca, bătrân fiind, să 
simți până în adâncul oaselor 
inutilitatea calendarului, o 
înșiruire inutilă de zile și nopți, 
toate identice, și să alegi să măsori 
scurgerea timpului prin ceea ce-ți 
mai aduce ultima sursă de alinare: 
„a trecut Crăciunul, am 
întâmpinat și Paștele, trece postul 
Sf. Petru și Pavel și vin și ai 
noștri...”. Între astea – abisul. Și 
telefonul de la 20:00 al celor 
dragi. 

Multora, nu le-a rămas decât 
amintirea, din care își hrănesc 
sufletul obosit și își iau puterea de 
a merge mai departe. „De când a 
murit moșul, seara la culcare stau 
și depăn amintiri – care cum se 
numea, numele mic, numele mare; 
care cui îi venea, rudele de sânge, 
rude prin alinață; care unde 
stătea. Iau străzile la rând, una 
câte una...”, îmi povestea zilele 
trecute vecina din Slava Rusă, 
tanti Captelina. Copiii îi sunt 
plecați în străinătate, au fost la 
înmormântarea tatălui și apoi s-au 

întors înapoi, unde și-au făcut un 
rost. 

Poate ar fi util să ne întrebăm 
uneori cum vom fi, cum vom simți 
și gândi noi înșine sub povara 
anilor. Și cred că astfel de întrebări 
își găsesc mai ușor locul atunci 
când alegem să fim în preajma 
celor mai în vârstă - prezențe 
calme și aducătoare de liniște, care 
ne amintesc că lucrurile, în 
general, fie ele bune sau rele, trec; 
în preajma celor care aleg să se 
mândrească cu ridurile adânci care 
le brăzdează chipul, cu palmele 
bătătorite și petele lor maronii, ce 
au darul de a vorbi fără vorbe 
despre anii petrecuți sub soare, în 
bătaia vântului; în preajma celor 
care au învățat pe propria piele, și 
nu din auzite, să găsească lumina 
în întunericul zilelor, a celor 
îndeajuns de înțelepți, încât să știe 
și să-ți sugereze subtil pentru ce și 
pentru cine merită să te zbați în 
viață și pentru cine nu, a celor care 
ajung să îmbrățișeze cu 
înțelepciune tonalitățile griului 
propriei existențe, depășind 
insistențele puerile cum că lumea 
și toate cele cuprinse în ea ar fi 
colorate exclusiv în alb sau negru, 
a celor care au experimentat 
îndeajuns peste ani, încât să știe că 
valoarea hainei purtate de om este 
mai puțin importantă decât esența 
celui care poartă haina. Toate 
acestea, în speranța de a afla ce 
este Binele și cât de importantă e 
Omenia. Pentru că modelele 
culturale și curentele „la modă” se 
schimbă constant, însă esența 
umanității – nu. 

Tot în sinea noastră găsim 
răspunsuri, căci vorbele nu-s de 
ajuns, tot după trăiri tânjim. 

De aceea, de multe ori, este de 
ajuns ca aceste oaze de 
înțelepciune de lângă noi sau din 
sufletul nostru să își arate 
prezența, să stea, să ne asculte, să 
ne mângâie ușor pe creștet, 
aducându-ne printr-un gest simplu 
atâta liniște și alinare. Exact așa 
cum făcea un bunic blând cu barba 
sură sau o bunică dragă, ce 
mirosea a pâine caldă, proaspăt 
scoasă din cuptor. „Cine nu are 
un bătrân, să și-l cumpere” – 
spune o vorbă românească. 

O mireasmă, o imagine, un 
gust familiar, care ne transportă 
brusc în trecut, în copilărie. Face 
parte din experiența noastră, ca 
specie, să ne hrănim constant 
copilul interior, care revine, în cele 
mai neașteptate momente la noi, 
cei din prezent, în timp ce 
imaginea bătrânului care vom fi, 
care sălășluiește și ea într-un colț 
de suflet, este lăsată adesea de-o 
parte. Asaltați de iluzia vieții mult 
prea intense și efervescente, tot 
mai mulți aleg să risipească 
resurse valoroase de timp și bani 
pentru a cotiza la altarul tinereții, 

sperând, astfel, să rămână tineri, să 
se simtă tineri sau măcar să apară 
tineri în ochii celorlalți. Și nu doar 
din considerente pur estetice, ci și 
emoționale. Nu vedem nicio 
problemă în a crește, în a ne 
maturiza, însă nu ne dorim să 
îmbătrânim. Mentalitatea 
consumerismului este în floare. 
Generația tânără este ridicată în 
slăvi la tot pasul, în toate mediile 
publicitare, care cred că dețin și 
sunt dispuse să vândă o rețetă 
pentru tot și pentru toate, de la 
probleme fizice la cele de ordin 
spiritual sau metafizic. 

Societății occidentale, în care 
bătrânii își duc traiul departe de 
nucleul familial proaspăt întemeiat 
de membrii tineri, bătrâni pe care, 
din păcate, puțini îi mai ascultă cu 
răbdare, care ne sunt deseori 
prezentați ca fiind neputincioși și 
inutili, o risipă a timpului, energiei 
și resurselor celor tineri, se 
contrapun mediile tradiționaliste, 
nereușind, ce-i drept, să încline 
îndeajuns balanța spre echilibru. 

Nu voi înceta niciodată să mă 
minunez cât de norocoși sunt cei 
care au crescut într-o familie 
tradițională de ruși staroveri. Chiar 
și în condițiile erodării continue a 
legăturii dintre generații, datorate 
influenței tot mai incisive a 
ideologiei ateiste, a proceselor de 
modernizare, a marilor revoluții în 
cultură, rămâne cumva 
presupunerea că o eventuală 
reîntoarcere la credință și 
spiritualitate și-ar găsi mai 
degrabă loc în sânul 
descendenților vechilor credincioși 
ortodocși. Căci ei sunt cei care au 
reușit, în pofida condițiilor vitrege 
care au subminat de-a lungul 
timpului grija pentru viața 
spirituală, să-și ocrotească într-o 
măsură mai mare liantul dintre 
biserică și familie, memoria 
colectivă și, în consecință, 
propria identitate etnică și 
religioasă. 

+
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Александра ФЕНОГЕН 
 

Тема 1947 года и 
переселения русских-
липован из Добруджи в 

Россию достаточно актуальная в 
последнее время. Люди 
пытаются восстановить 
прерванные в 1990 годах связи, 
ищут своих родных, 
вспоминают…  

Было трудно тогда уезжать в 
неизвестное, оставлять позади 
всё привычное, родное и близкое 
и вслепую, с огромными 
надеждами ехать на родину 
предков… Всем теперь известно, 
что надежды не оправдались, что 
послевоенная Россия была 
голодная и нищая, и ничего 
особо не могла предложить… Не 
то, что белого хлеба, о котором 
мечтала, уезжая, вместе со своим 
сыном, сестра моей бабушки, но 
даже чёрных коржей, как её 
предупредила, как будто в воду 
глядела, моя бабушка…  

Далеко от навсегда 
покинутого дома, голодные, 
холодные и для всех «чужие», 
наши родичи с болью 
вспоминали свои сёла, 
оставшихся там родных, мечтали 
о запрещённой в 
коммунистической России 
церкви. Наверняка, им очень 
хотелось обратно, домой… Но 
путь обратно был закрыт… Так 
ли это было, на самом деле?  

 ТАКИХ СЕМЕЙ 
БЫЛО ЧЕТЫРЕ 

Несколько лет назад я с 
удивлением узнала, что 

одна семья из уехавших в 1947 
году из Добруджи в Россию всё-
таки вернулась… А совсем 
недавно выяснилось, что таких 
семей было четыре… Семья 
Марины Дэнилэ из Сарикёя 
уезда Тульча, одна из них. И тётя 
Марина мне рассказала, что она 
помнит о тех временах:    

 - «Я родилась в 1946 году. В 
1947 году мы поехали у Россию – 
голодный год был. Я совсем 
маленькая была – годик и одни 
месяц. Маменькины братья, два 
дядьки моих – одного звали 
дяденька Акинфий, а другого – 
дяденька Андрей, собрались 
поехать у Россию. И говорят, 
«Гайда и ты, сестра Марика, 
поедешь с нами!». И поехала и 
она с ними, и со мной – я же 
маленькая была. Это она 
рассказывала. Когда ехали, 
заехали первый раз в Саратов, 
будто она так сказала. Привезли 
их туда, бросили, колибы у них 
там были. А маменька умела 
лежанки, плитки делать, и 
делала там плиты, чтобы 
можно как-то было семьям 
жить. У дяденьки Андрея было 
двое детей, я была одна, у 
дяденьки Акинфия было трое 
или четверо, тоже детей много 
было. И сделали так, чтобы 
отдельно жили в комнатах. А 
ещё маменька любила в церковь 
ходить. А там ни церкви нет, 
ничего. И тогда они поехали 
дальше. И дальше они 
остановились, где этот Успех 
самый, Камызякский район и 
город Астрахань там был. Там 
Волга рядом. Там им дали такую 
коммуналку, где они все жили. 
Побыли они там, сколько 
побыли, а маменька всё 
говорила: «А церкви здесь нет…, 
надо аж в Астрахань ездить, 
давайте поедем дальше». И 
поехали они с отцом в Бендеры, 
это Молдавия считается. А 
дядьки мои остались там, в 
Успехе. Потом мой дядька 
Акинфий умер, а у него четверо 
детей было – один сын и три 
дочки. Одна была моего 
возраста – Анюта, старшая, 
потом Наташа, потом Таня и 
Федя.  

В город Бендеры приехали – 
там была русская церковь, 
старообрядческая, а для 

маменьки это было и хлеб, и 
соль, так для неё это было 
важно. Она молилась, и 
постилась, и меня заставляла. И 
ей там сильно понравилось, в 
этом городе. Им дали участок, и 
там строили финские дома, так 
назывались. Наши липоване 
построили там четыре дома. Я 
и сейчас помню адрес своего 
дома: город Бендеры, 
предместье Борисовка, улица 
Кишинёвская, номер 28. Этот 
дом они с трудом строили, я 
маленькая была, они меня 
оставляли у соседей. И мы там 
детвора вместе росли.  А мой 
дед родной, который остался в 
Сарикёе, тятенькин батька, 
говорит, «Что же ты, Петя, 
будешь тамотка?» - а как раз 
там заварушка какая-то была…
- «Приезжай лучше, будем все 
вместе, хоть помирать будем, 
да все в Румынии.».  

 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
РУМЫНИЮ 

Но, оказалось, возвращение 
в Румынию и в родное 

село для семьи тёти Марины 
стало скорее несчастьем, чем 
счастьем. Они уже своего дома 
не имели, документы были 
советские, родственники уже 
давно поделили между собой 
оставленное ими добро. С 
грустью тётя Марина 
вспоминает о трудностях, с 
которыми сталкивалась её семья 
уже не на родине предков, а на 
своей собственной:  

- «Но дед обманул нас. Мои 
родители, когда женились, 
привезли лесу, приготовили всё, 
чтобы строить хату в Сарикёе. 
А когда маменька с тятенькой 
поехали у  Россию, дед из этого 
материала построил дом и по 
телефону тятеньке говорил: 
«Петя, приедешь, будешь в этом 
доме жить». Мои родители 
продали в Бендерах дом, а дом 
был хороший, и во дворе кухня. 

Там у них даже квартиранты 
были. И тятенька согласился 
вернуться. Хату продали за 
дёшево, а сколько мучались, 
работали днём и ночью, чтобы 
построить себе новый дом. Так 
нам там хорошо было. Я уже в 
школу пошла, хорошо училась, 
первая в классе была. Когда 
уезжали, все соседи нас 
провожали, девчатки, мои 
подруги, плакали… А я им 
говорила, «А я же к бабушке 
поеду и к дедушке…».  

Мы в августе приехали, как 
раз виноград уже собирали… Мы 
сколько-то побыли, а тятенька 
говорит деду, отцу своему: «Ну 
что, тятенька, не даёшь нам 
дом, у нас же семья»… 
Маменька уже беременная была 
с моим братом, то есть вторым 
ребёнком… А он ему «Нет, 
Петька, живите тута, обои 
братья в старом доме, а когда я 
умру, тогда будешь жить в 
этом новом доме. «Ну как же мы 
будем два брата жить в одном 
дворе, толкаться постоянно?». 
Для тятеньки это был 
страшный удар… Я замуж уже 
вышла, и у меня родилась уже 
дочка Оля, и только тогда дед 
умер».  

 В ГОСТИ В УСПЕХ 

Тётя Марина ездила когда-
то в 1980 годах в гости в 

Успех, к своим, оставшимся там 
родственникам: 

- «А мы ездили у Россию. 
Сначала один дяденька приезжал 
сюда из Успеха. И другой брат 
тоже. Оба мои дядьки 
приезжали. Потом дяденька нас 
туда позвал. Он спросил, кто 
хочет приехать, а я сказала, 
«Мы, дядень, приедем!». Они 
вернулись и сразу же нам вызов 
прислали. И мы как-то в 
сентябре туда поехали. Дюже 
красиво они жили. Рядом течёт 
река Волга, там рыбы сколько 
хочешь можешь ловить. 
Переезжаешь Волгу на пароме, а 
осетрина прямо прыгает в воде. 
И в Астрахани у меня тётки 
двоюродной дочка – Галя. Не 
знаю, живые ли они, не живые… 
А у дяденьки у Андрея, один сын 
был Саша и дочка Оля. И он был 
директором на птицеферме. 
Один сын был, молоденький, уже 
женатый, и как-то они ехали и 
попали в аварию, и он умер. Как 
приехали мы тогда, - столько 
лет прошло, - сперва ещё 
общались немного, писали когда-
когда… А потом, демократия 
пришла, и перестали, и никто 
никому больше ничего не пишет. 
Один наш родственник где-то 
искал в Интернете, и 
вроде бы отозвалась 

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ ТЁТИ МАРИНЫГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ ТЁТИ МАРИНЫ

FМарина ДэнилэМарина Дэнилэ
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Анютка, старшая дочка 
дяденьки Акинфия, она старше 
меня, мне уже 72 пошёл. Она 
вроде бы отозвалась – это было 
несколько лет тому назад. А я 
даже не знаю, увиделись ли они, 
говорят, не говорят, не знаю. 
Там много наших липован. 
Кажется, молодёжь выехала в 
Астрахань, там теперь живут. 
В Успехе же ничего нет. Одна 
там лавочка маленькая, а то ни 
работы, ничего».  

 ДОРОГИ ОБРАТНО  
НЕ БЫЛО 

Тётя Марина не знает, как 
им тогда удалось 

вернуться в Румынию. Но 
помнит, что им дали 
возможность в течении 5 лет 
вернуться обратно в Россию, 
если захотят. А 5 лет спустя, им 
вернули румынское гражданство 
и документы: 

- «Нас тогда четыре семьи 
вернулись. Мы, ещё одни из 
Славы Черкезской, и ещё две 
семьи из Сарикёя. Когда 
старались сюда приехать, 
тятенька и другие бегали там 
по консульствам, и им дали 
паспорта на пять лет. И если за 
эти пять лет им понравилось 
бы, они могли остаться. А если 
не понравилось, мы могли 
вернуться и назад, у Россию. А 
тятенька говорит: «И куда же 

я поеду, буду там на улице 
сидеть?». Продали дом хороший, 
а когда сюда вернулись, уже 
дороги обратно не было, у нас 
там уже ни дома не было, 
ничего. А ещё стыдно было, 
поехал, послушал отца своего… 
И никакие документы нельзя 
было на себя оформлять. Дед 
сказал, что дом останется нам 
после его смерти. А рядом было 
хорошее, большое место, дед и 
то продал. Чуть с ума не сошли 
мои родители. А что же делать 
без дома? Уже двое детей, надо 
хату какую-нибудь купить, а 
документы нельзя на себя 
оформить. Что же делать? 
Маменькина сестра на себя 
документы сделала, и мы купили 
хатку недалеко от кладбища. 
Дом был перекошенный, и мы 
долго мучались, переделывали 
его… Но тятенька такой шок 
пережил, что никогда уже не 
был таким, как раньше. И 
маменьку гонял, и нас гонял, раз 
сильно он переживал… А 
лечиться не лечился, держался 
сколько держался, в ’95 году 
больше не выдержал и покончил 
собой».  

 ЖИЗНЬ СЕБЕ СЛОМАЛИ 

Вот такая судьба у людей… 
Уехали, вернулись… 

Вроде бы хорошо, что вернулись, 
но вышло так, что нигде по-

хорошему не устроились, везде 
были потерянными, и жизнь себе 
сломали: 

- «Сколько я плакала, и как 
же я их ругала, что мы 
вернулись… Дом горбатый, маме 
сделали операцию на 
аппендицит, брат родился, от 
школы меня оторвали, чтобы 
Ваську нянчила, а они на работу 
ездили. И вот так и жизнь 
прошла… Я их постоянно 
ругала. А батька говорил: «Мы 
же хотели, чтобы если 
помирать, то вместе…». Брат 
хоть лицей закончил, а я пять 
классов проучилась и всё, больше 
меня в школу не пустили. У 
России нам хорошо было, всё у 
нас там было. Когда мы поехали 
туда к дяденьке, он мне показал 
– там бугор и на нём кладбище – 
«Дочечка, видишь тот бугорчик, 
там я буду захороненный». Я его 
спросила: «А зачем на бугре 
кладбище у вас сделали?». Он 
мне ответил: «А у нас вода 
близко тут. Копнёшь, и сразу 
вода». Мы просили и дяденьку 
вернуться, но он не захотел. У 
них там не как у нас. Ни церкви, 
ни среды, ни пятницы, если кто 
умер, придёт кто умеет читать 
и почитает, а в Астрахань едут 
и служат. Да там две улочки, 
даже людей там много не было. 
А ещё и Волга поднимается…  

Я собирала документы, были 

у меня свидетельства о 
рождении русские, билеты, -  
там нам другие документы 
дали, и назвали нас по-разному. 
Меня звали Любченко Мария 
Петровна, маменька была 
Любченко Мария Куприяновна, а 
тятенька Любченко Петро 
Андреевич. То есть, у нас там 
были русские документы. А 
когда приехали оттуда, 5 лет у 
нас были те же русские, а 
потом уже опять нам 
румынские дали. То ли старые 
были, где-то тут лежали… Не 
знаю. Внучка забрала все эти 
документы, я ей всё отдала».  

 БЕЛОГО ХЛЕБА НАЕСТЬСЯ 

Почему не вернулись 
обратно из России 

больше русских-липован, если 
им так трудно было жить там? 
Может быть, они просто не 
знали, что имели такое право. 
Или, может быть, они прекрасно 
понимали, что, уезжая из 
Румынии, полностью 
отрывались от своей прежней 
жизни, и уже возвращаться 
некуда. Да и стыдно было, 
наверное, они же с таким 
рвением бросали свои деревни, 
обжитые дома, чтобы вернуться 
в заветную Россию, белого хлеба 
наесться… +

Biserica Ortodoxă Rusă de 
Rit Vechi (BORV) din 

România este organizată ca 
Mitropolie, cu titulatura 
Mitropolia de Fântâna Albă a 
creştinilor ortodocşi de rit vechi 
de pretutindeni (cu reședința în 
Brăila). 

Eparhiile Bisericii Ortodoxe de 
Rit Vechi (BORV) sunt 
următoarele: 

a) Eparhia de Fântâna Albă, 
cu reședința în municipiul Brăila, 
care cuprinde parohiile ortodoxe de 
rit vechi din județele Brăila și 
Galați, municipiul București, 
localitatea Bordușani (județul 
Ialomița), localitatea Fântâna Albă 
(Ucraina); Întâistătătorul Bisericii 
este ÎPS Mitropolit LEONTI 
(Izot Lavrente), mitropolit de 
Fântâna Albă al creştinilor 
ortodocşi de rit vechi de 
pretutindeni, Arhiepiscop de 
Fântâna Albă și București; 
Episcopul-vicar al Mitropoliei este 
PS GHENADI (Timofei 
Grigore); 

b) Eparhia Slavei, cu reședința 
în localitatea Slava Rusă din 
județul Tulcea, care cuprinde 
parohiile ortodoxe de rit vechi din 

localitățile: Slava Rusă (și cele 
două mănăstiri din Slava 
Rusă: „Uspenia” şi „Vovidenia”), 
Slava Cercheză, Carcaliu, 
Ghindărești, Jurilovca, 2 Mai, 
orașele Cernavodă și Năvodari, 
municipiul Constanța, precum și 
parohiile din Bulgaria; ÎPS 
FLAVIAN (Fiodor Fedea), 
arhiepiscop; 

c) Eparhia Bucovinei și 
Moldovei, cu reședința în orașul 
Târgu Frumos din județul Iași, care 
cuprinde parohiile ortodoxe de rit 
vechi din județele Iași, Vaslui, 
Neamț, Suceava (și cele două 
mănăstiri din Manolea: „Maica 
Domnului din Tihvin” și „Sf. 
Nicolae)” și județul Botoșani; ÎPS 
NAFANAIL (Ichim Neculai), 
arhiepiscop; 

d) Eparhia Tulcei, cu reședința 
în municipiul Tulcea, care cuprinde 
parohiile ortodoxe de rit vechi din 
municipiul Tulcea, orașele Sulina 
și Mahmudia, localitățile Sarichioi, 
Periprava, Chilia Veche, Mila 23, 
Sfiștovca; PS PAISI (Halchim 
Valentin), episcop; 

e) Eparhia SUA, cu reședința 
în SUA, statul Oregon, care 
cuprinde parohiile ortodoxe de rit 

vechi din S.U.A., Canada și 
Australia; ÎPS SOFRONI (Lipalit 
Serghei), arhiepiscop; 

f) Eparhia occidentală, cu 
sediul în orașul Torino/Italia, care 
cuprinde parohiile ortodoxe de rit 
vechi din Italia, Spania, Portugalia, 
Franța, Germania, Austria, 
Ungaria; 

g) Eparhia Țărilor Baltice, cu 
reședința în orașul Jekabpils, care 
cuprinde parohiile din Estonia, 
Letonia și Lituania. 

Prin urmare, centrul mondial al 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi de 
Fântâna Albă se află la Brăila, la 
Catedrala Mitropolitană a rușilor 
staroveri – ortodocși de rit vechi. 
Așezământul de la Brăila a fost 
declarat, în anul 1996, monument 
istoric, iar hramul lăcașului de cult 
este „Acoperământul Maicii 
Domnului”. În Catedrală sunt 
adăpostite moaștele primului 
mitropolit al rușilor staroveri, ÎPS 
Ambrozie (decedat în exil și 
înmormântat la Trieste/Italia), care 
au fost aduse la Brăila în anul 
2000.  

 
Din Statutul Bisericii Ortodoxe 

de Rit Vechi (BORV)  

 
 

80 DE ANI! 
 

Și pentru că în luna mai a.c., 
ÎPS NAFANAIL (Ichim Neculai), 

arhiepiscopul de Bucovina și 
Moldova, a împlinit 80 de ani, îi 

urăm La mulți ani binecuvântați, cu 
bucurii duhovnicești întru 

neostenită slujire, cu sănătate și cu 
har şi ajutor în slujirea cu 
înțelepciune și dragoste ca 

arhipăstor. 
Întru mulţi şi fericiţi ani,  

ÎPS Nafanail – arhiepiscop al 
Eparhiei Bucovinei și Moldovei! 

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ  
A MITROPOLIEI DE FÂNTÂNA ALBĂ A CREŞTINILOR ORTODOCŞI 
DE RIT VECHI DE PRETUTINDENI (CU REȘEDINȚA LA BRĂILA)
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● CUȚOV, Simion - pugilist  
(campion național și european, vicecampion 

olimpic și mondial) 
(1952-1992) 

Ar fi împlinit anul acesta 68 de ani. S-a 
născut pe 7 mai 1952, în loca litatea Smârdan 
Nou, județul Tulcea, iar copilăria și-a 
petrecut-o în Brăila.  

În anul 1968 a început să se antreneze la 
box cu Gheorghe Bobinaru, în cadrul 
Clubului PAL-Brăila. Și-a început cariera 
sportivă cu același antrenor cu care s-a 
pregătit și fratele mai mare, Calistrat Cuțov - 
campion național și european. A evoluat la 
acest club până în anul 1972, când s-a 
transferat la Clubul „Dinamo” din București 
cu gradul de subofițer (iar din 1976 a fost 
locotenent major). La acest club începe 
consacrarea pe plan național și internațional 

A câștigat 5 centuri de aur la turnee 
internaționale organizate în România. 

A avut peste 200 de meciuri disputate, 
interne și internaționale, în cariera de sportiv, 
dintre care cam 60 au fost pierdute. Dintre 
titlurile importante și rezultatele la diverse 
competiții, amintim: 

- vicecampion național la juniori în anul 
1969; 

- campion european la juniori, la 
Campionatul desfășurat în 1972 în România; 

- campion european la seniori în 1973, în 
Iugoslavia; 

- vicecampion mondial în 1974, în Cuba, 
la Havana; 

- campion european în 1975, în Polonia; 
- vicecampion olimpic la Jocurile 

Olimpice din 1976, din Canada, la Montreal; 
- are 4 titluri de campion național la 

categoria 60 kg.  
S-a retras din viața sportivă în anul 1982. 

În perioada 1982-1988, a fost polițist în 
Ministerul de Interne. A ieșit la pensie în anul 
1988. A decedat pe 20 noiembrie 1992. 

*** 
● CUȚOV, Calistrat - pugilist  
(campion național și european) 

S-a născut pe 8 octombrie 1948, în 
localitatea Smârdan Nou, județul Tulcea, iar 
copilăria și-a petrecut-o în Brăila. A absolvit 

în anul 1982 Institutul de Educație Fizică și 
Sport din București. 

A început să practice sportul din anul 
1962, la Clubul PAL-Brăila, punându-și 
mănușile de box sub atenta observație a 
antrenorului Gheorghe Bobinaru. În anul 
1967 vine în București ca militar în termen, la 
Clubul „Dinamo”, unde și rămâne apoi ca 
sportiv. 

Are peste 270 de meciuri disputate, interne 
și internaționale, în cariera de sportiv, dintre 
care numai 15 au fost pierdute. Dintre titlurile 
importante și rezultatele la diverse competiții, 
amintim: 

- campion național la juniori, în anii 1965 
și 1967; 

- campion național la seniori, în fiecare an, 
în perioada 1968-1977 (cu excepția anului 
1971); 

- locul III la Jocurile Olimpice din Mexic 
din anul 1968; 

- campion european la Campionatul din 
1969, desfășurat în România; 

- vicecampion european la Campionatul 
din Spania, din 1971; 

- locul III la Campionatul European din 
1973, din Germania. 

A câștigat 4 centuri de aur la turnee 
internaționale organizate în România. Este 
fratele boxerului Simion Cuțov (1952-1992) 
- campion național și european, vicecampion 
olimpic și mondial (1952-1992).  

S-a scris despre Calistrat Cuțov în diverse 
reviste și anuare în perioada cât a fost sportiv, 
fiind numit cel mai tehnic boxer al României, 
unul dintre cei mai buni „semiușori” români, 
stilul Cuțov foarte combativ. În „Zorile”, i-au 
apărut referințele biografice în nr. 9/2003 
(S.M.). 

În anul 1979 s-a retras din viața sportivă. 
În perioada 1968-1972 a fost subofițer la 
„Dinamo”, iar în perioada 1972-2001 - ofițer 
în Ministerul de Interne. În anul 2001 a ieșit 
la pensie și locuiește în Brăila. 

 
(Material realizat în baza extraselor din 

ghidul de prezentare „Comunitatea rușilor 
lipoveni”,realizat de Svetlana Moldovan, 

editura „Ararat”, 2004, pag. 117-118. 

Pugiliștii Simion și Calistrat CUȚOV -Pugiliștii Simion și Calistrat CUȚOV -  
ruși lipoveni din Brăila, ruși lipoveni din Brăila,   

maeștri emeriți ai sportului!maeștri emeriți ai sportului!

Constantin D. Gheorghiu consemna în 
Dicționarul geografic asupra județului 
Neamț, apărut în anul 1890, că „Schitul 

lipovenesc este situat pe dreapta râului Bistrița, în 
comuna Domna (în fața orașului Piatra)”, acesta 
fiind delimitat și pe o hartă mai veche, tot cu 
această denumire.  

Pe Bâtca Doamnei, la câțiva kilometri de oraș, 
parcurgând un drum neasfaltat prin pădure, greu 
accesibil în perioada ploioasă și de iarnă, ajungi la 
o oază de liniște și spiritualitate – schitul ortodox 
de rit vechi Sf. Cuvios Paisie cel Mare (Sfântul 
Paisie cel Temător de Dumnezeu, după cum mai 
este numit, era originar din Egipt și a trăit în 
secolul IV d. H.; hramul bisericii se prăznuiește pe 
2 iulie).  

Piatra de temelie a noului schit, după cum am 
aflat din discuția cu părintele arhimandrit Feofilact, 
s-a pus în septembrie 2005, iar pe 1 mai 2006 s-a 
sfințit locul pentru noul lăcaș de cult. Lucrările de 
construcție s-au finalizat în același an și la sfârșitul 
lunii octombrie 2006 a avut loc ceremonia de 
sfințire a bisericii, unde până-n zilele noastre, zi de 
zi, au loc regulat slujbe după tipicul mănăstiresc. În 
schit sunt câțiva călugări și ascultători – poslușnici. 
Așezământul monahal mai cuprinde chilii, casa de 
oaspeți și trapeza, iar în imediata apropiere se află 
și iazul mănăstirii. Curtea schitului este plină de 
verdeață și flori, fiind o încântare pentru ochi și 
suflet.  

Cu ani în urmă, măicuța Elisaveta (Epistemia 
Chimina) ne-a povestit că pământul pentru schit a 
fost donat de către Chiriac Eftimi, un rus lipovean. 
La începutul anului 1995, Judecătoria Piatra Neamț 
a respins cererea de solicitare a reconstituirii 
dreptului de proprietate pe suprafața unde se afla 
schitul lipovenesc, un teren de 28,5 hectare, tocmai 
pentru că parohia staroverilor nu deținea un act de 
donație. În răspunsul dat de instanță atunci se 
sublinia că „numai comunitățile locale de cult din 
mediul rural pot cere reconstituirea dreptului de 
proprietate pentru o suprafață de 5 ha de teren 
arabil”. Recursul preotului paroh din Piatra Neamț 
Avakum (Pricop Sava) din acea perioadă 
împotriva sentinței din 1995 a fost respins pe 29 
februarie 1996 din lipsă de acte doveditoare. Rușii 
lipoveni n-au încetat să caute. În anul 2006, șapte 
frați din Piatra, fiii matușkăi Elisaveta, au 
cumpărat terenul pentru un nou schit ortodox de rit 
vechi, cel pe care se află acum schitul Sf. Paisie, pe 
vechiul loc ridicându-se un alt lăcaș, tot din lemn, 
cu hramul dedicat icoanei Maicii Domnului 
„Bucuria tuturor celor necăjiți” (Богородица 
«Всех скорбящих радость»), sărbătoare prăznuită 
pe 6 noiembrie.  

(S.M.)

„Schitul lipovenesc”  

de lângă Piatra Neamț
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Жизненные разлуки 
очень болезненны, а 
разлуки с самыми 

близкими к душе людьми 
неоправданны и даже трагичны.  
Речь идёт о судьбе человека с 
большой буквой, с врождённой 
божественной благодатью, c 
благородной душой, открытой 
для продвижения самых 
избранных общечеловеческих 
ценностей: доброты, 
доброкачествености, честности, 
трудолюбия и любви к людям.  

В 2010 году, 7 апреля, когда 
Церковь празднует Благовещение 
Пресвятой Богородицы умер в 
городе Рэдэуци батюшка Феодор 
(Михайлов). В этом году 
исполнилось 10 лет с тех пор, 
когда Бог призвал его к Себe. 
Oставил нас обоятельный 
человек, одаренный 
благоразумием и скромностью, 
человек дела. Он был не только 
простым священником, который 
выполнял таинства, всегда он 
стремился к постоянному 
общению с прихожанами, всегда 
делился с ними своими 
впечатлениями, душевным 
состоянием, в которых он 
находился во время или после 
молитвы. 

Родился батюшка Феодор 2 
марта 1927 года в городе 
Климэуць Сучавского уезда в 
семье глубоко верующих русских 
староверов Пулхерии и Фадея. 
Родительский дом, в котором 
всегда присутствовали доброта и 
скромность, усердие и 
правильная сдержанность, дух 
братства и любви к ближним, 
был первой обителью, в которой 
будущий священник познал мир 
и жизнь. В годы, проведенные в 
родной деревне, oт cвоего отца 
Фадея, бывшего священника в 
родном селе – Климэуць, 
унаследовал батюшка Феодор 
притяжение и любовь к 
церковному богослужению, 
послушание и уважение к 
другим, как руководящие 
принципы жизни. Но самая 
драгоценная вещь, которую он 
получил от своих родителей, 
была угодность Богу, и это как 
раз во время Второй мировой 
войны, когда местные власти 
закрывали церковь и запрещали 
не только ночные, но и дневные 
божественные службы, которые 
совершались в доме семьи 
молодого Феодора. Благодаря 
родителям, приближение к 
церкви с раннего возраста 
пробудило в его душе 
стремление к Богу и желание 
следовать и служить Господу, как 
и все Святые, которые украшают 
календарь Церкви.  

Атмосфера молитвы и 
избранная христианская жизнь в 
семье повлияли на внутреннюю 
жизнь молодого Феодора, и он 

направил свои шаги в церковь 
«Святого Василия Великого» 
города Рэдэуць, которая стала 
его домом на протяжении всей 
своей жизни.  

Жизнь священника Феодора 
можно проиллюстрировать 
словами Спасителя Исуса 
Христа: «Тот, кто смирится - 
возвысится», поднимаясь на 
ступень священства.  

Девятого октября 1971 года 
он был посвящён в сан 
священника, а позже, в возрасте 
57 лет, за смирение, терпение, 
любовь к людям он был возведён 
в сан протоиерея. Случилось это 
14 января 1984 года. Oн служил 
Церкви с преданностью по 
образцу нашего Спасителя Исуса 
Христа. 

Следует упомянуть, что 
вначале в городе Рэдэуць 
церковь русских староверов 
помещалась в простом 
небольшом домике. Батюшка 
Феодор приложил много усилий, 
чтобы перестроить и расширить 
пространство этого 
божественного дома. Всем нам 
известно, как трудно было 
сделать всё это во время 
коммунистического режима. Но 
по настоянию священника 
Феодора и с помощью мирян 
провелись обширные 
реставрационные работы, и так 
стала бывшая молельня 
настоящим местом поклонения, 
воспроизведением истинной 
церкви, которая находится на 
Небесах. 

В течение 40 лет, священник 
Феодор служил с любовью не 
только в своей церкви в городе 
Рэдэуць, но он был также 
пастырем русских староверов и 
других городов, таких как Гура 
Хуморулуй, Тимишоара и 
Бухарест. Один за другим, люди 
приходили к нему исповедовать 
свои грехи. Он призывал их 
просить Бога, чтобы Его 
благодать изменила всё: грех в 
покаяние, зло в благость, 

гордость в смирение, неверие в 
веру, тьму в свет и вечное 
воскресение. Батюшка Феодор 
всегда призывал юношей 
молиться за Церковь, за 
священников и за своих 
родителей, Чтобы они по 
воскресеньям ходили в церковь 
слушать слово Божие, больше 
молиться, чтобы исповедовались 
и причащались телом и кровью 
Господа.  

Протоиерей Феодор был 
духовником преданным и 
благородной ответственности. 
Его уважали и ценили многие 
поколения русских староверов. 
Все те, кто его знал, были 
впечатлены его простотой, 
добротой, непоколебимой верой 
в Бога, надеждой на вечную 
жизнь и непоколебимую любовь 
Христа. Священник Феодор внёс 
важный вклад в проповедование 

и сохранение веры русских 
староверов г. Рэдэуць, а также в 
воспитание молодого поколения. 
По собственной инициативе он 
организовал курсы 
церковнославянского языка для 
детей своих прихожан -  язык, на 
котором мы, русские староверы, 
общаемся с Богом. С его 
помощью и под его 
руководством, многие дети 
научились читать и петь на 
церковнославянском языке -  
языке древнеправославной 
Церкви. Занятия проводились 
летом в помещении, где около 15 
детей обучались богослужению 
по старым церковным книгам, по 
4 часа в день. Благодаря своей 
строгости в чтении, знанию 
священных книг, отец Феодор 
пытался обучать последователей, 
которые могут нести и до конца 
выполнять функцию носителя 
истинной веры. Таким примером 
служит батюшка Пётр - 
нынешний парох 
староверческого прихода г. 
Рэдэуць, который продолжает 
миссию покойного отца 
Феодора, соблюдая заповеди 
Божьи и всё, что он узнал от отца 
Федора. 

Кончина священника 
Феодора оставила большую 
пустоту в душах прихожан 
города Рэдэуць и его 
окрестностей. Батюшка Феодор 
останется навсегда в памяти тех, 
кто его знал, и его имя будет 
упоминаться с уважением. 

Светлая память ему!  
 

Клаудия ЕУТЕИОВ 
Рэдэуць

ININ  MEMORIAMMEMORIAM..   
OOтецтец  протоиерепротоиерейй  ФеодорФеодор  
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În acest an, Centrul Rus de 
Știință și Cultură (CRSC) 
din București împlinește 5 

ani de la deschiderea sa. 
Inaugurarea a avut loc pe 15 

mai 2015, în prezența Excelenței 
Sale Oleg Malghinov, 
ambasadorul Rusiei în România, a 
șefului agenției federale ruse 
„Rossotrudnicestvo” din acea 

perioadă, Liubovi Glebova, a 
directorului CRSC, Natalia 
Mujennikova – secretar I la 
ambasada rusă, a deputatului din 
vremea respectivă Miron Ignat 
(era și președintele CRLR) și a 
vicepreședintelui Institutului 
Cultural Român, Mihai Zoltan 
Nagy. 

Centrul Rus de Știință și 
Cultură găzduiește expoziţii, 
lansări de carte, organizează 
dezbateri pe diverse teme, 
desfășoară cursuri de limba rusă, 
celebrează datele importante din 
cultura rusă, oferă vizionări de 
filme.  

Centrul, situat într-o vilă de pe 
strada Lascăr Catargiu, nr 50 (în 
apropiere de Piața Victoriei), 
dispune de o bibliotecă cu 
periodice și cărți în limba rusă, 
documente în format electronic, 
ateliere pentru cursurile de limba 
rusă sau vizionări de filme clasice 
şi moderne, o sală pentru mini-
concerte, ceainăria „Samovar” ș.a. 
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Despărțirile în viață sunt 
dureroase, iar 
despărțirile de oamenii 

cei mai apropiați sufletului sunt 
neîndreptățite și chiar tragice. În 
cele ce urmează, mă voi referi la 
destinul unui om cu literă mare, cu 
un har dumnezeiesc înnăscut, de 
suflet mărinimos și deschis spre 
promovarea celor mai alese valori 
general-umane: bunătatea, 
blândețea, onestitatea, hărnicia și 
dragostea față de aproapele.  

În ziua de 7 aprilie, când 
Biserica prăznuiește Buna Vestire a 
Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, în anul 2010 s-a stins 
din viață, la Rădăuți, protoiereul 
Feodor (Mihailov). Anul acesta se 
împlinesc 10 ani de când 
Dumnezeu l-a chemat la Sine. Ne-a 
părăsit un om sensibil, înzestrat cu 
discreție și modestie, un om învățat 
și pasionat de ceea ce făcea. El nu a 
fost doar un simplu preot care 
practica religia ortodoxă de rit 
vechi, ci și omul care a întreținut o 
cumunicare continuă cu enoriașii, 
împărtășindu-le mereu impresiile, 
stările care-l cuprindeau în timpul 
rugăciunii sau după.  

S-a născut la 2 martie 1927 în 
localitatea Climăuți, județul 
Suceava, în familia bunilor 
credincioși Pulheria și Fadei. În 
casa părintească au stăruit mereu 
bunăcuviința și modestia, hărnicia 
și dreapta cumpătare în toate, duhul 
frăției și al dragostei de semeni, 
fiind cel dintâi sălaș în care viitorul 
preot a cunoscut lumea și viața. În 
anii petrecuți în satul natal, Feodor 
a moștenit de la tatăl său (fost preot 
în satul de baștină – Climăuți), pe 
lângă atracția și dragostea pentru 
frumusețea slujbelor bisericești, 
ascultarea și respectul față de 
ceilalți, ca drept principii 
călăuzitoare în viață. Dar cel mai 
prețios lucru pe care l-a primit de la 
părinții săi a fost dreapta credință 
în Dumnezeu.  

Întrucât în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial autoritățile 
locale au închis biserica interzicând 
slujbele de utrenie, vecernie și cele 
din timpul zilei, slujbele au fost 
săvârșite în casa familiei tânărului 
Feodor. Apropierea de biserică din 
fragedă pruncie prin părinți a făcut 
să se aprindă în sufletul copilului 

dorul de Dumnezeu și dorința de a 
urma și a sluji Domnului așa cum 
au făcut toți Sfinții care 
împodobesc calendarul Bisericii.   

Atmosfera de rugăciune și 
aleasă viață creștină din familie a 
influențat viața lăuntrică a tânărului 
Feodor și i–a îndreptat pașii spre 
biserica cu hramul Sfântul Vasile 
din Rădăuți, care i-a devenit casă 
pe parcursul întregii sale vieți. 
Viața preotului Feodor a ilustrat 
cuvintele Mântuitorului Hristos: 
,,Tot cel, ce se smerește pe sine va 
fi înălțat”, urcând pe treptele 
preoției. La 9 octombrie 1971 a 
fost hirotonisit preot, iar mai apoi, 
pentru smerenia, răbdarea, 
dragostea față de oameni, a fost 
numit protoiereu la vârsta de 57 de 
ani, pe data de 14 ianuarie 1984. A 
slujit Biserica cu devotament după 
modelul Mântuitorului nostru Isus 
Hristos, Care a spus: ,,Nu caut voia 
Mea, ci voia Tatălui Meu care M-a 
trimis”.  

S-a ostenit mult pentru buna 
îndrumare a enoriașilor și pentru 
înzestrarea bisericii cu mai mult 
spațiu, cunoscut fiindu-ne tuturor 
cât de greu era să faci acest lucru în 
vremea regimului comunist. 
Părintele Feodor a avut o 
contribuție extraordinară în viața 
credincioșilor ortodocși de rit vechi 
din Rădăuți. La început, biserica 
staroverilor din Rădăuți era doar o 
simplă casă, iar cu ajutorul 
preotului Feodor, sub îndrumarea 
sa, prin amplele lucrări de 
restaurare, a ajuns un adevărat 
lăcaș de cult, o reproducere a 
bisericii adevărate, care este în cer.  

Aproape 40 de ani preotul 
Feodor a slujit cu dragoste biserica 
sa din orașul Rădăuți, dar a păstorit 
și în alte orașe, precum: Gura 
Humorului, Timișoara și București, 
venind în ajutorul enoriașilor de 
acolo. Rând pe rând, oamenii 
veneau să-și spună păcatele. El îi 
îndemna să ceară harul Duhului 
Sfânt, ca să prefacă toate: păcatul 
în pocăință, răutatea în bunătate, 
mândria în smerenie, necredința în 
credință și întunericul în lumină și 
înviere veșnică. Tinerilor le spunea 
mereu să se roage pentru Biserică, 
pentru preoți și pentru părinții lor. 
Să asculte de cuvântul lui 
Dumnezeu, să se roage mai mult. 
Duminicile să nu lipsească de la 

biserică, să se spovedească 
neapărat și să se împărtășească cu 
Trupul și Sângele Domnului. Să 
faci totul în viață prin sfatul unui 
preot bătrân și vei vedea după un 
an-doi unde vei ajunge: să crezi tot 
ce spune el, să crezi că Dumnezeu 
grăiește prin el. Numai așa se poate 
înțelege ce înseamnă un duhovnic 
în viața unui creștin.  

Protoiereul Feodor s-a dedicat 
cu devotament nobilei sale misiuni 
de duhovnic, fiind apreciat de 
oameni. Toți cei care l-au cunoscut 
au rămas impresionați de 
simplitatea, bunătatea, blândețea, 
credința neclintită, nădejdea vieții 
veșnice și dragostea nemărginită 
față de Hristos. Blândețea și 
bunătatea împletite cu credință și 
fapte bune aduc un bun nume, dar 
virtutea răbdării ajută să fii model 
pentru multă lume.  

Preotul Feodor a avut o 
contribuție importantă în păstrarea 
credinței rușilor lipoveni din 
Rădăuți, dar și în educația tinerilor. 
Din proprie inițiativă, a organizat 
cursuri de slavonă bisericesacă 
pentru copiii enoriașilor săi. Cu 
ajutorul și sub îndrumarea lui, 
mulți copii lipoveni au învățat 
limba Bisericii, limba în care se 
comunică cu Dumnezeu. Cursurile 
erau ținute vara într-o încăpere, 
unde aproximativ 15 copii 
parcurgeau zilnic timp de 4 ore 
paginile cărților vechi bisericești. 
Prin severitatea și strictețea lui în 
ceea ce privește cititul, cunoașterea 
cărților sfinte, părintele Feodor a 
încercat să formeze oameni adepți 
care pot duce și îndeplini până la 
bun sfârșit funcția de purtător al 
adevăratei credințe. Un asemenea 
exemplu este și actualul preot din 
Rădăuți, batiușka Petro, care 
respectă cu strășnicie poruncile lui 
Dumnezeu și cele învățate de la 
batiușka Feodor.  

Plecarea dintre noi a preotului 
Feodor a lăsat un mare gol în 
sufletele enoriașilor din Rădăuți și 
din împrejurimi. Ne rămâne însă 
amintirea. Батюшка Feodor 
rămâne printre noi, în amintirea 
celor care l-au cunoscut, iar numele 
lui va continua să fie pomenit cu 
respect.  

Veșnica lui pomenire! 
Claudia EUTEIOV, 

Rădăuți 

In memoriam. 
Protoiereul Feodor 
(2 martie 1927 - 7 aprilie 2010 )


