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Î

n ultimii ani, Comunitatea
Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) a acordat
o atenție deosebită valorilor sale
spirituale - parte integrantă a vieții
noastre comunitare și a moștenirii
culturale a credincioșilor ortodocși
de rit vechi din țara noastră.
În preajma Zilei scrierii și a
culturii slave (24 mai), dată la care
sunt sărbătoriţi Sfinţii Chiril şi
Metodie (secolul IX), președintele
CRLR, Silviu Feodor, ne-a vorbit
despre importanța păstrării limbii
slavone bisericești în sânul
comunităților de ruși lipoveni:
„Sfinții Chiril și Metodie,
iluminatori ai slavilor egali cu
apostolii și creatori ai alfabetului
slav, au tradus din greacă în limba
slavonă mai multe cărți de cult:
texte din Evanghelie, Epistolele
Sfântului Apostol Pavel, Psaltirea
ș.a. Ceea ce aș dori, însă, să
subliniez este supliciul îndurat,
încă de la primele începuturi ale
răspândirii cultului și a scrierii
slave, de către acești asceți și
ucenicii lor. Sfântul Metodie,
hirotonit ca arhiepiscop al
Moraviei și Pannoniei, a fost
arestat în cele din urmă de clericii
germani, iar, după moartea sa,
adversarii cultului slav i-au
dispersat discipolii, unii fiind uciși,
alții întemnițați sau alungați din
țară. Concluzia este următoarea:
ceea ce obținem cu mare
dificultate, cu mare efort, trebuie
prețuit. Noi, credincioșii ortodocși
de rit vechi din România,
păstrători ai vechii credințe și
tradițiilor Rusiei antice în acest
mediu latin, avem o
responsabilitate extraordinară de a
păstra cu mare grijă, de a promova
și transmite generațiilor tinere, în
formă autentică, ceea ce am
moștenit cu mari sacrificii de la
strămoșii noștri, toate valorile
noastre spirituale, regăsindu-se
aici și limba noastră de cult”.
De limba slavonă bisericească îl
leagă dragostea și respectul
profund, care s-au înrădăcinat încă
din anii copilăriei. Printre
numeroasele amintiri ale acelor
vremuri, există una aparte. Se
creionează subtil în jurul
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„ Neprețuita frumusețe a sfintei limbi slavone
liturgice ne reprezintă cu demnitate cultura”
începuturilor într-ale buchisirii
Azbukăi, începuturi legate
iremediabil de pământul natal, de
peisajul mirific al Dunării bătrâne,
acoperite de aburi groși în lumina
răsăritului, de imaginea pescarilor
lipoveni, șezând neclintiți în lotcă
și în timp, parcă, sub razele lunii
pline.
În centrul acestor amintiri este
portretul bătrânului Vavil din
satul natal Carcaliu, județul Tulcea,
un excelent dascăl al limbii slavone
și al cântării psaltice, care, pe lângă
taina îngrijirii albinelor pe malul
Dunării, a știut să le insufle celor
doi frați – Silviu și Anton Feodor
– dragostea pentru învățarea și
înțelegerea limbii noastre liturgice:
„La bătrânul Vavil – Dumnezeu
să-l odihnească în pace! – învățau
mulți copii, pe diferite niveluri de
vârstă și dificultate. Fratele meu și
cu mine – își amintește președintele
Silviu Feodor, eram considerați
„elevi”, însă el avea și „studenți”,
care studiau deja cântarea
psaltică. Este vorba despre actualii
preoți Vasile Cozma, Pavel Vasile,
Mihail Gherasim ș.a. De la
bătrânul Vavil și matușka Taisia
de la Mănăstirea de maici
„Vovidenie” din Slava Rusă, jud.
Tulcea, mi-a fost dat să înțeleg din
timp cât este de important să citim
cursiv, expresiv și cu intonația
corespunzătoare. Fiecare text
liturgic trebuie citit cu intonația
care îl definește. De pildă, felul în
care citim Evanghelia sau
Apostolul diferă de cel al
Catismelor, Ceasurilor,
Hexapsalmului etc. Este foarte
important să conștientizăm faptul
că, în timpul citirii în biserică,
citețul conduce slujba, iar asta nu
în calitate de actor, ci de
participant activ la slujbă. El are o
responsabilitate enormă de a crea
o atmosferă de rugăciune, care ar
trebui să îi atragă pe cei prezenți
spre comunicarea cu Dumnezeu.
Prin urmare, este foarte important
ca textul să-i fie cunoscut citețului

în prealabil. Sunt adeptul păstrării
limbii slavone bisericești ca limbă
de cult, deoarece reprezintă o
înaltă valoare spirituală a rușilor
lipoveni. ÎPS mitropolit Leontie
insistă, la rândul său, în predicile
sale, asupra importanței cultivării
limbii slavone, aceasta fiind limba
noastră liturgică.
Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România a ajuns la următoarea
concluzie: în această societate
contemporană trebuie să acordăm
mai multă atenție tinerei generații,
deoarece influența și presiunea
globalizării, care încearcă să ne
smulgă de la propriile rădăcini, de
la credință și propria cultură, este
foarte puternică. Pentru păstrarea
și consolidarea identității noastre
etnice și a valorilor spirituale, un
sprijin material extrem de valoros
îl primim din partea statului
român. În 2018 am organizat,
pentru prima oară sub egida
Ministerului Educației și Cercetării
din România, Olimpiada națională
de religie ortodoxă de rit vechi. A
fost un dar din partea statului
român în cinstea unui mare
eveniment - Centenarul Marii
Uniri.
A doua realizare importantă în
domeniul păstrării și promovării
limbii slavone bisericești, precum
și în ceea ce privește înțelegerea
acesteia, este tipărirea, cu
binecuvântarea ÎPS mitropolit
Leontie, arhiepiscop de Fântâna
Albă și de București, a Psaltirii în
ediție bilingvă. Versiunea
românească nu este o traducere ad
litteram, ci este versiunea sinodală
a Bisericii Ortodoxe Române, care
este mai aproape de textul Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi. Toate aceste
cărți le-am dăruit copiilor
participanți la cea de a VI-a ediție
a Festivalului de interpretare de
note psaltice și stihuri
duhovnicești, dedicat aniversării a

440 de ani de la întâmpinarea
Icoanei făcătoare de minuni a
Maicii Domnului din orașul Kazan
(1579) și a 1630 de ani de la
moartea Sfântului Grigorie
Teologul (389). De ce tocmai
Sfântul Grigorie Teologul? Pentru
că a fost un mare erudit, om de
știință, matematician, fizician,
filozof, dar și un mare teolog
înțelept. El este unul dintre stâlpii
Bisericii Ortodoxe, care a explicat
în predicile sale, pe înțelesul
tuturor, dogma Sfintei Treimi.
Marcând acest important sfânt al
Ortodoxiei, am dorit să prezentăm
tinerei generații un model al
înțelepciunii, educației și credinței,
să arătăm că știința este
inseparabilă de credință, deoarece
izvorul științei este religia legătura liberă și conștientă cu
Dumnezeu.
Noi desfășurăm cu mare băgare
de seamă aceste competiții școlare,
pregătim cu grijă și oferim cu
generozitate elevilor noștri cărți de
cult în limba slavonă bisericească.
Neprețuita frumusețe a acestei
sfinte limbi slavone liturgice ne
reprezintă cu demnitate cultura.
Trebuie să avem, desigur, în vedere
faptul că limba slavonă este izvorul
din care a derivat limba literară
rusă. Cum ne explică prof. univ. dr.
Feodor Chirilă, „slavona
bisericească este limba de cult,
limba scrisă a slavilor (alfabetul
chirilic); a fost creată de Chiril și
Metodie în a doua jumătate a
secolului IX și a devenit a treia
limbă sacră a Bisericii Creștine,
alături de greacă și latină.
Ulterior, limba slavonă
bisericească a devenit limba
comună (literară) scrisă a tuturor
slavilor. În acest sens, mai este
numită și slavă veche, devenind,
mai târziu, sursa (modelul) pentru
limbile literare
contemporane ale

Nr. 6 (331)/2020

slavilor: ruși, ucraineni, beloruși,
bulgari, sârbi, croați, macedoneni,
sloveni etc., odată cu întemeierea
propriilor state naționale (secolele
XIV-XVIII)”. E de ajuns să vedem
ce cultură imensă a creat limba
rusă, având la bază slavona, câte
opere au creat marii scriitori ruși,
împletind în mod armonios literele
chirilice și atingând, astfel, până în
profunzime sufletul omenesc.
Vorbim despre Lermontov, Gogol,
Tolstoi, Nekrasov, Dostoievski, pe
care îl vom sărbători anul viitor
(200 de ani de la moartea marelui
scriitor), Șolohov, precum și atâția
poeți ruși pe care îi aniversăm /
comemorăm anual în cadrul
Festivalului Poeziei Ruse.
Fiecare dintre noi joacă un rol
important în păstrarea culturii
noastre, de aceea trebuie să ne
„hrănim” cu acest alfabet și
această limbă. Cu doi ani în urmă,
am marcat 100 de ani de la
nașterea scriitorului rus Soljenițîn,
laureat al Premiului Nobel pentru
literatură (1970), care a declarat
că, dacă nu ar fi existat secolul
XVII și schisma în Biserica oficială
Rusă, care reprezintă o adevărată
rană a poporului rus, nu ar fi avut
loc nici Revoluția din 1917, care a
dus la o prăbușire a valorilor
spirituale în societatea rusă.
Patriarhul Kirill, cu care am avut
onoarea să schimb două vorbe în
anul 2015, la Mănăstirea „Maica
Domnului din Tihvin” (Tihvin,
Federația Rusă), cu ocazia
aniversării a 500 de ani de la
sfințirea mănăstirii pe timpul lui
Ivan cel Groaznic, a spus, de
asemenea, că, dacă nu ar fi existat
anul 1917, nu ar fi existat nici cea
de a doua teribilă și sângeroasă
conflagrație mondială, care a dus
la moartea a 27 de milioane de
suflete din rândul poporului
sovietic. Având în față o astfel de
imagine, nu este greu să tragem
următoarea concluzie: noi,
credincioșii ortodocși de rit vechi,
jucăm un rol important în
dăinuirea și funcționarea
spiritualității salvatoare. Și mă
adresez aici, în primul rând,
generației tinere, pentru că am
avut ocazia să observ că elevii
noștri sunt talentați, sunt copii cu o
educație bună și un mare potențial
intelectual. De ce să nu încerce să
învețe și să înțeleagă și slavona
bisericească și limba rusă
maternă? Dragostea pentru aceste
limbi se înrădăcinează încă din
anii copilăriei. Tot atunci se
fixează și dragostea pentru
atmosfera slujbei și pentru
mireasma din interiorul bisericii,
pentru cântarea psaltică, pentru
citit și liniștea divină de la finalul
slujbei. În ce chip ne alină această
liniște, cum ne vindecă, cum ne
ghidează, astfel încât să ne
concentrăm pe propria cale în
viață, spre mântuirea sufletului!

ZORILE
Prin urmare, Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România va
continua proiectul de promovare a
limbii slavone bisericești. Recent,
am terminat de redactat
Evanghelia după Matei în două
limbi - slavonă și română, pentru
studiul individual pe lângă parohii
și mănăstiri. În viitorul apropiat
intenționăm să tipărim, în
colaborare cu Departamentul de
Slavistică din cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, o
gramatică explicativă a limbii
slavone pentru rușii lipoveni.
Trebuie să sporim în cunoașterea și
înțelegerea textelor bisericești. Iar
fundamentul, baza necesară pentru
a înțelege limba slavonă
bisericească este limba rusă
maternă. Prin urmare, trebuie să
citim mult, să nu pierdem timpul,
să acordăm atenție acelor lucrări
care sunt mai aproape de inima
noastră. Trebuie să citim, spre
exemplu, Viețile Sfinților, care
reprezintă o Biblie trăită. Găsim
acolo răspunsul la toate

aceste traduceri. Cu ajutorul
experților noștri - Axinia
Crasovschi, Leonte Ivanov,
Alexandra Fenoghen, Feodor
Chirilă, Alexandr Varona, Marina
Vraciu ș.a. - continuăm să lucrăm
în această direcție. Unul dintre
obiectivele mele principale pe
viitor – Doamne, ajută să fie totul
bine! - este să acordăm și mai
multă atenție acestui aspect.
Trebuie să creștem reprezentanți
erudiți în sânul Comunității, să îi
susținem și să îi încurajăm.
În acest an avem o mare
sărbătoare. Este vorba despre
aniversarea a 400 de ani de la
nașterea conducătorului spiritual
al staroverilor - Sfântul mucenic
și mărturisitor protopop Avvakum,
unul dintre fondatorii literaturii
ruse moderne, un scriitor-martir.
Opera sa autobiografică „Viața
protopopului Avvakum, de el
însuși scrisă”, care este o
capodoperă a literaturii ruse din
secolul al XVII-lea, a fost tradusă
în limba română cu ajutorul conf.

Cu ÎPS Leontie, la Festivalul de cântări religioase și stihuri
duhovnicești, ediția a II-a (Brăila, 2015).

frământările sufletești, cauzate de
diferite situații dificile ale
existenței – cum să ne purtăm, cum
să acționăm, căror exemple să le
urmăm. Desigur, trebuie să fii
curajos în viață, dar curajul
trebuie să fie însoțit de un orizont
larg de cunoștințe și cultură.
În acest moment, avem nevoie
de apologeți în acest domeniu, care
ar putea să găsească răspunsuri la
întrebările pe care ni le adresează
lumea de azi. Comunitatea însăși
trebuie să crească astfel de
specialiști în interiorul ei. De la
bun început, de când am devenit
director general și apoi președinte
al CRLR, mi-am dat seama că nu
exista o direcție spirituală în
activitatea Comunității noastre.
Prin urmare, când am deschis ușile
către sfera spirituală, am simțit un
mare entuziasm din partea copiilor
noștri.
O mulțime de documente în
limba slavonă bisericească
necesită a fi traduse și doar
specialiști din sânul Comunității,
care își cunosc bine propria
cultură și spiritualitate, pot realiza

univ. dr. Marina Vraciu. Dorim să
dăruim această carte, în versiune
bilingvă, participanților la cea de a
VII-a ediție a Festivalului de
cântări religioase și stihuri
duvovnicești, care va fi dedicat
aniversării Protopopului
Avvakum, Sfântului Mare
Mucenic și tămăduitor
Pantelimon, precum și aniversării
a 720 de ani de nașterea Sfântului
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava, grec de origine, dar care
s-a afirmat pe pământ românesc, la
Cetatea Albă. Plănuim să
organizăm acest eveniment în
perioada 7-10 august la Piatra
Neamț. Tocmai bine, căci pe 9
august Biserica îl sărbătorește pe
Sfântul Pantelimon. [În contextul
pandemiei de coronavirus,
festivalul a fost anulat].
Din păcate, din cauza
restricțiilor asociate pandemiei,
Olimpiada națională de religie
ortodoxă de rit vechi, care ar fi
trebuit să se desfășoare între 21 și
24 mai a.c. la Sarichioi, jud.
Tulcea, a fost anulată. Aș dori să le
mulțumesc, și pe această cale,
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tuturor profesorilor de limba rusă
maternă și religie ortodoxă de rit
vechi pentru eforturile pe care le
depun!
Voi insista mereu să apară cât
mai multe cărți despre noi, rușii
lipoveni. În anul 2019, am reușit să
publicăm 10 cărți la editura
noastră „C.R.L.R.”. De la
începutul acestui an, au ieșit de sub
tipar deja alte trei volume. Cinste
și recunoștință scriitorilor noștri,
dar și strămoșilor staroveri, pentru
faptul că au păstrat și ne-au
transmis toate aceste valori
culturale și spirituale! Pentru mine
a fost o mare onoare să coordonez
două proiecte de realizare a
monumentelor „Crucea
Staroveră”, simboluri ale credinței
noastre, în localitățile Ghindărești,
jud. Constanța, și Climăuți, jud.
Suceava. Intenționăm să ridicăm
un monument „Cruce Staroveră”
în cinstea luptătorilor noștri pentru
credință, în incinta fostei mănăstiri
ortodoxe de rit vechi din Tisa,
județul Bacău. Trebuie să prețuim
și să iubim locurile noastre sfinte,
mănăstirile, schiturile și, desigur,
să promovăm și alte sfere ale
culturii pentru a ne orienta pe
drumul cel drept în viață. Acestea
sunt concluziile la care am ajuns și
experiențele pe care le-am
acumulat de-a lungul celor zece
ani, de când lucrez pentru
Comunitate.
Dumnezeu l-a creat pe om ca să
se bucure, deoarece, prin bucuria
lui, el îl bucură pe Creator. Viața
pe acest pământ este pentru a
primi mântuirea sufletului prin
rugăciune, post și fapte bune.
Pentru rușii staroveri din România,
se arată, însă, și un al patrulea
component - cunoașterea limbii
slavone bisericești. Din respect
pentru sacrificiile strămoșilor
noștri. Să ne ferească Dumnezeu ca
oricăruia dintre ai noștri să-i vină
în minte să traducă într-o altă
limbă cărțile liturgice și să
slujească nu în limba noastră de
cult!
Să nu uităm că suntem urmașii
acelor credincioși care au trăit în
prietenie, care s-au ajutat reciproc,
care au pus mereu biserica pe
primul loc. Primordială este
educația pe care o primim acasă,
dragostea și respectul pentru
părinți, dragostea pentru
comunitate și, desigur, să fim
oameni buni.
Tuturor copiilor noștri,
reprezentanților tinerei generații,
le doresc să aibă parte de ajutorul
Bunului Dumnezeu în studierea
limbii slavone bisericești, în
sporirea cunoștințelor de limba
rusă maternă, istorie și cultură
rusă!”.
Traducere:
Alexandra DUMITRICĂ
(varianta în lb. rusă - v.
„Zorile”, nr. 5/2020)
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ADUNAREA GENERALĂ A
ASOCIAȚIEI TINERILOR RUȘI
LIPOVENI DIN ROMÂNIA

A

dunarea Generală a Asociației
Tinerilor Ruși Lipoveni din
România (ATRLR), parte
integrantă a Comunității Rușilor Lipoveni
din România, se va desfășura în perioada
16-19 iulie 2020, la Gura Humorului, jud.
Suceava.
Ultima Adunare Generală a Asociației a
avut loc anul trecut, pe 16 noiembrie, în
aceași zi cu Adunarea generală a
reprezentanților CRLR. Cu prilejul

Prof. univ. dr. Axinia CRASOVSCHI, despre
admiterea 2020 la Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine a UNIVERSITĂȚII din BUCUREȘTI: „În
ciuda neplăcerilor create de pandemia care ne-a ținut pe
toți prizonieri în propriile case, noi ne adaptăm
vremurilor și condițiilor și încercăm să mergem înainte.
Astfel, perioada de admitere la Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine (FLLS) rămâne conform planificării
inițiale, adică, înscrierile pentru programele de licență
vor avea loc între 3 și 20 iulie, urmând ca rezultatele să
fie afișate pe 23 iulie 2020. Pentru programele de
masterat înscrierile vor fi între 1 și 20 iulie.
Ca în toți anii, secțiile care au avut admiterea pe bază
de dosar (deci, și secția de filologie rusă), ținându-se cont
de media de la examenul de bacalaureat, păstrează
aceleași condiții. În ceea ce privește specializările care
selectau candidații prin examen scris (de pildă, secția de
traducători, unde intră și limba rusă în combinație cu alte
limbi de circulație), anul acesta se va înlocui această
probă prin luarea în calcul a notei la limba română
obținută la bacalaureat și a mediei în toți cei patru ani de
liceu la limbi străine.
Având în vedere că anul acesta nu s-a mai organizat
etapa națională a olimpiadelor școlare se va ține cont de
rezultatele obținute de candidați în clasele a IX-a, a X-a
și a XI-a. Pentru rușii lipoveni, există în continuare 3
locuri la secția de Filologie rusă, care se vor ocupa în
ordinea mediilor obținute la bacalaureat.
Referitor la programele de masterat pe care le oferă
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, anul acesta
avem două oferte: Masteratul de Limbă Rusă Aplicată –
Tehnici de Traducere și Masteratul de Studii Culturale
Slave: Rusia și Țările Slave din Europa Centrală și de
Est. Admiterea la cele două masterate se face în urma
unui interviu pe care îl vom avea online pe 22, respectiv,
pe 23 iulie. La masteratul de rusă, acest interviu se va
purta în limba rusă pe una din temele anunțate (Despre
mine; Familia; Locuința; Orașul/Satul natal; Portretul;
Orașele Rusiei; Cultura rusă – Muzee/ Teatre/ Filme/
Literatură/Bucătărie); Profesie/ Educație; Tradiții/
Obiceiuri/ Sărbători).
Înscrierile la admitere se vor face online prin
încărcarea pe platformă a documentelor necesare,
urmând ca pentru completarea opțiunilor privind
specializările să se organizeze consultări față în față, la
sediul din Pitar moș al Facultății de Limbi și Literaturi
Străine, cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare,
impuse de reglementările legale.
Îi așteptăm cu drag pe toți doritorii să-și perfecționeze
cunoștințele de limbă și cultură străină, să învețe lucruri
noi și să devină specialiști în domeniile alese”.

ATRLR, precum și noul președinte.
La Adunarea Generală care s-a
desfășurat în perioada 13-15 ianuarie 2018
și la care au participat delegați din 22 de
comunități locale ale rușilor lipoveni,
unicul candidat la șefia ATRLR, Svetlana
Crăciun, a fost aleasă în unanimitate.
Alături de ea, cei patru membri ai
Consiliului Director aleși au fost:
vicepreședintele Valentin Filat din
Ghindărești, secretarul Alina Farapon din

Membrii Consiliului Director al ATRLR,
pentru mandatul 2018-2020

întrunirii tinerilor, s-a luat decizia
organizării evenimentului în luna mai a
anului curent, însă demersul a fost amânat
din pricina măsurilor de distanțare socială
și a reglementărilor autorităților cu privire
la organizarea evenimentelor publice.
Importanța Adunării Generale este cu
atât mai mare cu cât mandatul actualului
președinte al ATRLR, Svetlana Crăciun,
s-a finalizat, tinerii urmând să-și aleagă
noua componență a Consiliului Director al

Cernica, membri: Irina Niculaev din
Climăuți și Claudia Euteiov din Rădăuți,
jud. Suceava.
Urăm participanților și candidaților la
președinția Asociației succes la lucrările
Adunării Generale! Despre rezultatele
evenimentului și impresiile participanților,
vom vorbi în viitorul număr al publicației
„Zorile”.

Valentin FILAT

Pe 25 iunie 2020, la Centrul Cultural al CRL-Brătești, președintele CRLR, Silviu Feodor, a
înmânat două Diplome de Onoare primarului comunei, Costel Hugianu, pentru contribuția
deosebită adusă la promovarea valorilor tradiționale și culturale ale rușilor lipoveni din
România, precum și directorului Școlii, Ovidiu Olaru, pentru implicarea deosebită în domeniul
educației și contribuția la promovarea studiului limbii materne a rușilor lipoveni din România.

Nr. 6 (331)/2020

ZORILE

5

LA UN AN DE LA DEZVELIREA BUSTULUI
PROF. UNIV. DR. IVAN EVSEEV (1937-2008)*

Daniela GHELTOFAN

D

omnul Profesor Ivan
Evseev ne mărturisea că
vorbea cu aceeași
plăcere cu orice om. Oriunde se
afla, radia acea căldură sufletească,
bunătate sinceră și bucurie
netrunchiată, foarte rar întâlnite.
Cuprins de o emoție nedisimulată,
Profesorul nostru nu s-a sfiit să
primească – după o viață dedicată
carierei didactice și științifice –
aprecierea veritabilă, respectul
profund și admirația tuturor
colegilor săi, care vedeau în el: „un
spirit de tentație enciclopedică”
(Livius Ciocârlie), „savantul
umanist” (Marin Bucă), „un
cetățean de onoare al obștei
academice” (Richard Sârbu), „un
cărturar de profunzime” (Petru
Ardelean), „un om cu o inimă cât
stepa și gândul cât Carpații”
(Crișu Dascălu), „un Om, un
Simbol” (Onufrie Vințeler),
„Lomonosovul lipovenilor”
(Ecaterina Fodor), „personalitate
creatoare de prim rang” (Victor
Vascenco), „îngemânarea fericită a
unei minți ascuțite și mereu
iscoditoare cu o putere de muncă
deosebită” (Valentin Moldovan),
„un Constructor” (Adrian Dinu
Rachieru), „un model demn de
urmat” (Svetlana Moldovan), „un
bildungsprofesor” (Liubinca
Perinaț Stancov), „un Om al
Cetății” (Mariana Cernicova),
„profesorul universitar cu vocația
desăvârșirii” (Gheorghe Secheșan),
„profesorul cu vocația
întemeietorului” (Tihomir Milin),
„omul cu conștiința datoriei”
(Xenia Crasovschi), „voinicul
născut cu cartea în mână”
(Passionaria Stoicescu),
„înțeleptul” (Miron Ignat) ș.a.
Fin cunoscător al două limbi,
culturi și civilizații, cea română și
cea rusă, întrucât aparținea etniei

rușilor lipoveni, format la
Universitatea din Sankt Petersburg
unde a avut șansa deosebită să-i
aibă profesori pe V. I. Propp,
etnolog și folclorist de notorietate
internațională, pe B. V. Tomaşevski
la cursul de stilistică şi poetică, pe
V. M. Jirmunski – strălucit
reprezentant al şcolii
comparativismului şi
formalismului rus în literatură, iar,
la Timișoara, pe Gh. Ivănescu,
mentorul spiritual şi modelul său
de conduită ştiinţifică, Ivan Evseev
își împlinește cu peste măsură
destinul său de dascăl și cărturar.
Cercetător autentic, reputat
specialist, Ivan Evseev întreprinde
demersuri majore în diverse zone
ale științei – de la lingvistică la
semiotică, de la folclor și
etnolingvistică la hermeneutica
simbolului, mitologie și
antropologie culturală.
Pe lângă opera fundamentală pe
care ne-a lăsat-o, unul dintre
meritele de seamă ale profesorului
Ivan Evseev este de a fi fost
mentorul multor generații de
studenți-filologi și doctoranzi, care

Nicolae Robu, a domnului Silviu
Feodor, președinte al CRLR, a
domnului deputat Andrian
Ampleev, reprezentantul în
Parlamentul României al etnicilor
ruși lipoveni, precum și în prezența
foștilor studenți și doctoranzi, a
foștilor colegi și a cadrelor
didactice ale corpului profesoral
din cadrul Facultății de Litere,
Istorie și Teologie. Prin acest
moment solemn, la 30 de ani de la
Revoluție, s-a elogiat nu numai
personalitatea științifică a lui Ivan
Evseev, ci și profundul civism pe
care l-a dovedit în primele zile ale
Revoluției din decembrie 1989,
când a fost unul dintre cei care au
avut cutezanța de a urca la
Balconul Operei. Având conștiința
filologului și a antropologului
desăvârșit, profesorul Ivan Evseev
a strâns mesajele primite de la
manifestanții din piață, întrucât
credea că „aceste texte ale
Revoluţiei trebuie să ajungă până la
copiii şi nepoţii celor care au trăit
clipele sublime ale Timişoarei şi
care trebuie să rămână în Cartea de
istorie a României democratice”.

maselor, iar conţinutul lor vădea
acea coeziune intimă, sinceră,
organică dintre conducătorii
Revoluţiei şi participanţii activi,
acea frăţie întru ideal şi act care nu
s-a mai repetat de atunci şi nu ştiu
dacă se va mai repeta vreodată în
viitorul destin al oraşului de pe
Bega”. Actualmente, după ce timp
îndelungat domnul Profesor a
așteptat să se înființeze Muzeul
Revoluției (în anul 2000, scria:
„Așteptare zadarnică! Nimeni nu
este interesat să afle adevărul
acelor zile. El nu convine
profitorilor Revoluției (…)
strecurați în toate structurile
puterii de stat”), „celebra sacoșă”
se află la Memorialul Revoluției.
Autodefinindu-se „fiu de pescar
și om de știință”, Ivan Evseev și-a
trăit viața ghidat fiind, după
spusele sale, de anumite principii
printre care l-a numit pe cel rostit
de Isus Hristos: „Iubește-ți
aproapele!” sau de Voltaire:
„Cultivă-ți propria ta grădină!”,
aurolate de dictonul triadic
creștinesc „Credință, Speranță,
Dragoste”.

Timișoara, 30 iulie 2019, la dezvelirea bustului prof. univ. dr. Ivan Evseev,
realizat de prof. univ. Adrian Pârvu, prin implicarea președintelui CRLR, Silviu Feodor.
Bustul din bronz este amplasat pe un postament realizat de către autoritățile locale.

au ajuns să prețuiască în mod
deosebit anvergura și pasiunea sa
științifică. Suntem ferm convinși,
însă, că tinerii de acum îl vor
descoperi prin cărțile și studiile
sale și, astfel, printr-o fascinație in
absentia, vor deveni și aceștia
discipolii săi.
Grație eforturilor consistente ale
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), cel mai recent
omagiu adus personalității sale de
excepție a fost prilejuit de
ceremonia de dezvelire pe 30 iulie
2019 a bustului regretatului
profesor Ivan Evseev din Parcul
Civic din Timișoara, amplasat
inaugural pe noua alee a
personalităților timișorene, în
prezența domnului primar prof. dr.

Despre acele zile, mărturisea:
„purtam cu mine o sacoşă de
plastic în care am strâns o parte din
mesajele primite de către
comandamentul Revoluţiei, în
zilele de 21 şi 22 decembrie 1989,
de la cetăţenii adunaţi în piaţă. Ele
se transmiteau printr-un gen de
ştafetă, aşezată pe verticala faţadei
teatrului, formată din tineri căţăraţi
pe cornişele frontonului clădirii,
care se foloseau pentru ridicarea lor
de vârfurile lăncilor de la steagurile
tricolore cu stema decupată.
Majoritatea mesajelor păstrate au
fost citite la microfon în ziua de 21
şi mai ales în 22 decembrie,
începând cu primele ore ale
dimineţii şi până seara târziu. Ele
au avut un efect catalizator asupra

Bibliografie:
● Bucă, Marin, Andrei, Maria,
Gheltofan, Daniela, (coord.), Un, om,
un simbol. In honorem Magistri Ivan
Evseev, București: CRLR, 2007;
● Cernicova, Mariana, Noi suntem
poporul!, Reşiţa: Intergraf, 2004;
● Evseev, Ivan, Gândurile și
tristețile unui rus lipovean, vol. îngrijit
de Anișoara Denis-Condrat, București:
CRLR, 2005;
● „Zorile”, periodic bilingv lunar,
red. Svetlana Moldovan, nr. 8-9,
2019.
* cu titlul „Ceremonia de dezvelire
a bustului prof. univ. dr. Ivan Evseev
(1937-2008)”, materialul a apărut în
anul 2019 în Analele Universităţii de
Vest din Timişoara. Seria ştiinţe
filologice, nr. LVII, p. 165-166 și îl
inserăm în „Zorile” cu acordul editurii
și al autorului, la un an de la dezvelirea
bustului din bronz.
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HOTĂRÂRI ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR AL CRLR

Î

n conformitate cu Statutul
Comunității Rușilor Lipoveni
din România (CRLR), Consiliul
Director (CD) este organul de
conducere al Comunității, care
îndeplinește și asigură punerea în
practică a hotărârilor Adunărilor
Generale anuale și pe cele ale
Conferinței Reprezentanților și
urmărește în activitatea sa scopul
principal al Comunității privind
apărarea și exercitarea drepturilor la
păstrarea, dezvoltarea și exprimarea
identității etnice, lingvistice și religiosculturale a rușilor lipoveni.
Mandatul de patru ani al actualilor
membri ai CD va expira în curând, în
luna august, când va trebui să fie
organizată Conferința
Reprezentanților, de alegeri a
președintelui CRLR, a membrilor
Consiliului Director, a candidatului
pentru reprezentarea CRLR în
Parlamentul României pentru următorii
patru ani. De asemenea, vor fi aleși
membri ai Comisiei de Cenzori și ai
Comisiei de Etică și Disciplină ale
CRLR.
Reamintim că din Consiliului
Director al CRLR fac parte în
momentul de față: trei membri de
drept: președintele CRLR - Silviu
Feodor (din august 2016), deputatul
din partea CRLR - Andrian Ampleev
(din septembrie 2018), președintele
Asociației de Tineret – Svetlana
Crăciun, precum și membri aleși
pentru un mandat de patru ani (la
Conferința Reprezentanților din august
2016), iar la ora actuală aceștia sunt:
Feodor Chirilă (care este în CD și
președintele Comisiei de cultură, culte
și editare de carte), Palaghia Radion
(și membru al Comisiei de cultură,
culte și editare de carte), Neculai
Feodot (și membru al Comisiei de
învățământ și tineret), Ivan Vasile (și
membru al Comisiei de relații
internaționale), Filip Niculaev (și
membru al Comisiei de Investiții),
Vitali Cristian Finoghen (și membru
al Comisiei de Investiții), Ignat Ivan
(și membru al Comisiei de Investiții).
Membrii CD se reunesc în ședințe
lunare (în materialul de față ne vom
referi la ultimele două reuniuni).
LA BUCUREȘTI ȘI ONLINE

edința ordinară a membrilor
Ș
Consiliului Director (CD) al
CRLR din 29 mai 2020 s-a desfășurat

în format online, în contextul
pandemiei de coronavirus, cu
respectarea măsurilor restrictive
impuse de starea de alertă, fiind
coordonată și moderată din București,
de la sediul Comunității Centrale, de
către președintele Silviu Feodor.
Punctele de pe Ordinea de zi au
vizat mai multe aspecte privind
desfășurarea curentă a activității
CRLR. Președintele Comunității a
punctat toate evenimentele și
realizările CRLR din perioada 22
martie – 21 mai 2020, dintre care
amintim: pregătirea pentru tipar a mai
multor titluri de carte prin editura
Comunității, întocmirea documentației
pentru obținerea autorizațiilor de
construire pentru Centrele Culturale
ale rușilor lipoveni din Sulina și Iași,
recepția la terminarea lucrărilor la
sediile rușilor lipoveni din Piatra
Neamț și Năvodari, finalizarea
lucrărilor de demolare a clădirii pe
amplasamentul unde va fi viitorul
Centru Cultural al CRL-

La Centrul Cultural al CRL-Brătești

Iași, reconstruirea interfețelor grafice
ale site-urilor Comunității și redacției
„Zorile”, precum și arhivarea digitală a
tuturor numerelor din 1990 și până la
cel curent al „Zorilor” (nr. 330) ș.a.
Apoi, împreună cu responsabilul
financiar-contabil Natașa Felea, a
prezentat și Execuția de venituri și
cheltuieli ale CRLR, realizate în
perioada dintre cele două reuniuni ale
membrilor CD. A urmat analiza și
aprobarea Regulamentului de ordine
interioară a CRLR. Directorul general
Alin Valentin Stalenoi a explicat
necesitatea actualizării acestui act ca
urmare a noilor reglementări privind
protecția și securitatea muncii,
modificări impuse de noutățile
legislative din România.
Tot directorul general Alin
Valentin Stalenoi a prezentat și
situația fundației „Obscina” din Brăila
a CRLR, fără activitate în ultimii ani și
care ar trebui reactivată, prin derularea
diverselor proiecte cultural-artistice,
științifice și umanitare. Directorul Alin
Valentin Stalenoi a fost desemnat de
către membrii CD ca reprezentant
CRLR în conducerea fundației
„Obscina”.
La capitolul Diverse au fost
analizate o serie de solicitări sosite de
la comunitățile locale ale rușilor
lipoveni privind activitatea lor curentă.
La inițiativa președintelui Silviu
Feodor, Comunitatea rușilor lipoveni
din Carcaliu s-a adresat membrilor CD
privind realizarea unui monument în
localitatea dunăreană, dedicat credinței
străbune și primilor staroveri stabiliți
la Carcaliu în vederea marcării în acest
an și a celor 400 de ani de la nașterea
scriitorului-martir Avvakum
Petrov(ici). Președintele Silviu
Feodor, după acordul membrilor CD,
a avut o întrevedere de lucru pe 4 iunie
2020 cu secretarul de stat Lacziko
Enikő Katalin de la Departamentul
pentru Relații Interetnice (DRI) din
cadrul Guvernului României și cu șeful
Serviciului de Asistență Financiară,
Relații Regionale și Coordonare a
Consiliului pentru Minoritățile
Naționale (CMN), Carmen Stamate,
pentru a analiza posibilitatea realizării
monumentului-edificiu din resursele
financiare, pe care le primește CRLR
de la bugetul statului.
În cadrul discuțiilor au fost
abordate mai multe aspecte privind
activitatea organizației etnice,
importanţa implicării tinerilor,
organizarea și derularea evenimentelor
culturale ale CRLR în perioada

următoare, cu respectarea măsurilor
restrictive. Președintele Comunității a
subliniat deschiderea și disponibilitatea
pentru dialog a oficialilor, mulțumind
pentru discuțiile purtate în cadrul
întâlnirii, care a oferit oportunitatea de
a face mai vizibilă activitatea CRLR.
PE MALUL
DUNĂRII VECHI
n contextul internațional al
sărbătoririi scriitorului-martir
Sf. mucenic protopop Avvakum,
la inițiativa președintelui Silviu
Feodor, membrii Consiliului Director
al CRLR au aprobat la ședința din luna
mai, în unanimitate, realizarea unui
monument aniversar, denumit „Crucea
Staroveră”, ca simbol al credinței
ortodoxe de rit vechi, în localitatea
Carcaliu, județul Tulcea.
Imediat după hotărârea membrilor
CD, în expunerea despre scriitorulmartir Avvakum cu care s-a adresat pe
4 iunie 2020 secretarului de stat
Lacziko Enikő Katalin de la
Departamentul pentru Relații
Interetnice (DRI), președintele Silviu
Feodor a subliniat că „CRLR
marchează în anul 2020 două
momente de o deosebită însemnătate și
importanță: „30 de ani de la
înființarea organizației etnice și ,,400
de ani de la nașterea Sf. mucenic
protopop Avvakum”, apologet al
credinței ortodoxe strămoșești și
militant pentru valorile spirituale și
culturale ale staroverilor, care a trăit
între anii 1620 și 1682. A fost cunoscut
pentru opoziția manifestată împotriva
„îndreptării cărților” și a textelor
liturgice, precum și împotriva
modificărilor ritualului. Momentul
istoric privind reformele religioase din
secolul al XVII-lea a stat la originea
migrării strămoșilor rușilor lipoveni
pe meleagurile românești, în vederea
păstrării valorilor spirituale, culturale,
tradiționale. O importantă influență
asupra formării și dezvoltării culturii
rușilor lipoveni a avut-o religia
staroveră ortodoxă, a cărui militant a
fost Sf. Avvakum, ce a primit Sfântul
mucenicesc al vieții sale prin ardere pe
rug. A fost un conducător și ideolog
recunoscut al mișcării ortodoxe
starovere, un scriitor-martir.
CRLR a organizat, de-a lungul
vremii, tocmai pentru a evidenția
personalitatea Sf. protopop Avvakum,
o serie de manifestări științifice,
printre care și Simpozionul
Internațional ,,Cultura rușilor lipoveni
în context național și internațional”,

Î

care se desfășoară din patru în patru
ani, prin Departamentul pentru Relații
Interetnice, cu participarea
cercetătorilor din multe țări”.
La începutul anului în curs, a
apărut la editura „C.R.L.R.” cartea
,,Viața protopopului Avvakum de el
însuși scrisă”, ediție bilingvă rusăromână, îngrijită și tradusă de conf.
univ. dr. Marina Vraciu de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, cu o prefață semnată de prof.
univ. dr. Leonte Ivanov. Despre
această scriere autobiografică, o
narațiune biografic-hagiografică, cu o
valoare monumentală pentru literatura
rusă veche, opera clasică fiind o
capodoperă a literaturii secolului al
XVII-lea, președintele CRLR a vorbit
și la sfințirea din 8 iunie 2020, de către
arhiepiscopul Slavei, ÎPS Flavian, a
locului din Carcaliu unde va fi
amplasat monumentul.
Și pentru că, în contextul
pandemiei de coronavirus, a fost anulat
concursul național școlar ,,Festivalul
de interpretare de note psaltice și
stihuri duhovnicești“ din acest an
(organizat în parteneriat cu Ministerul
Educației Naționale începând cu anul
2019), în cadrul căruia CRLR ar fi
marcat împreună cu elevii și tinerii ruși
lipoveni ,,400 de ani de la nașterea
scriitorului Sf. mucenic protopop
Avvakum”, precum și ,,720 de ani de la
nașterea unui sfânt român - Sf. Ioan
cel Nou de la Suceava”, CRLR va
realiza acest monument aniversar
pentru ca cei ,,400 de ani de la nașterea
Sf. mucenic protopop Avvakum” să fie
totuși marcați de către etnicii ruși
lipoveni. Președintele Silviu Feodor a
menționat că „ziua de naștere a
scriitorului-martir Avvakum este pe 26
noiembrie și dorim ca până la această
dată să fie finalizat edificiulmonument, iar inaugurarea acestuia
să fie inclusă în programul
manifestării culturale, pe care o vom
denumi ,,Importanța personalității Sf.
mucenic protopop Avvakum în
păstrarea identității etnice a rușilor
lipoveni din România”.
Realizarea monumentului „Crucea
Staroveră” cu prilejul aniversării
jubiliare a 400 de ani de la nașterea
scriitorului Sf. mucenic protopop
Avvakum are o deosebită importanță în
contextul marcării a ,,30 de ani de la
înființarea CRLR”, organizație, care,
cu sprijinul statului român,
promovează valorile identitare ale
rușilor lipoveni, având la bază valorile
spirituale apărate și promovate de
personalitatea scriitorului-martir Sf.
mucenic protopop Avvakum. Cei 400
de ani de la nașterea scriitoruluimartir vor fi marcați în acest an de
comunitățile de staroveri creștini
ortodocși de rit vechi din toată lumea”.
Știind că pe 7 și 8 iunie 2020
chiriarhul Slavei va fi la Carcaliu, la
hramul lăcașului de cult „Sf. Treime”
al ortodocșilor de rit vechi, la
insistențele și rugămintea președintelui
CRLR s-a sfințit locul identificat de
președinte, cu aprobarea Primăriei
comunei, pentru viitorul edificiumonument.
„S-au mobilizat mulți dintre
locuitorii Carcaliului, coordonați de
președintele comunității locale
Serghei Cozma și consilierul Ivan
Vasile al Comunității – a povestit
președintele Silviu Feodor.
Cu sprijinul lor, pe 9 iunie
2020 a fost împrejmuit locul
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sfințit și demarăm lucrările împreună
cu autoritățile locale și cu etnicii
noștri. Doresc să mulțumesc pentru
implicare dlui consilier Ivan Vasile,
dlui primar Gheorghe Pamfil, precum
și întregului Consiliu local pentru
sprijinul acordat în vederea realizării
acestui edificiu-monument prin
atribuirea, prin concesiune, a
amplasamentului pentru „Crucea
Staroveră” (loc denumit Kamen’ –
„piatră”)”.
ȘEDINȚĂ LA CENTRUL
CULTURAL AL CRL- BRĂTEȘTI
e 25 iunie 2020, oaspeții sosiți
din mai multe județe au fost
întâmpinați la Școala Gimnazială din
Brătești, județul Iași, la noul Cabinet
de Limba Rusă al școlii, unde predă
limba maternă prof. Galina Isaeva,
care în ultimii ani a obținut împreună
cu elevii săi rezultate remarcabile la
diverse concursuri școlare.
Din lipsă de spațiu, la începutul
anului școlar 2019-2020, Cabinetul de
limba rusă din cadrul Școlii din
Brătești a fost destinat unei grupe de
copii din ciclul preșcolar. Astfel, elevii
ruși lipoveni au rămas fără cabinet de
limbă maternă, fiind mutați într-un
spațiu modest.
În urma demersurilor președintelui
Silviu Feodor (care a aflat despre
această situație chiar la deschiderea
anului școlar) și ale președintelui CRLBrătești, Chirilă Moroi, susținuți și de
către directorul școlii Ovidiu Olaru,
două săli și un grup sanitar ale
Cabinetului de Limba Rusă Maternă au
fost reabilitate cu implicarea Primăriei
și a primarului Costel Hugianu al
comunei Stolniceni-Prăjescu, sălile
urmând a fi dotate corespunzător în
scurt timp, pentru noul an școlar. Din
partea CRLR, au fost donate 100 de
exemplare din „Limba rusă.
Dicționarul tău isteț” și va fi
achiziționat mobilierul, precum și
aparatura electronică necesară
desfășurării orelor de limbă maternă
rusă, la cel mai înalt nivel.
Chiar la sediul CRL-Brătești, în
semn de mulțumire pentru susținere și
sprijinul acordat, președintele CRLR,
Silviu Feodor, a înmânat două
Diplome de Onoare primarului
comunei, Costel Hugianu, pentru
contribuția deosebită adusă la
promovarea valorilor tradiționale și
culturale ale rușilor lipoveni din
România, și directorului Școlii, Ovidiu
Olaru, pentru implicarea deosebită în
domeniul educației și contribuția la
promovarea studiului limbii materne a
rușilor lipoveni din România.
Imediat după înmânare, tot la
Centrul Cultural al CRL-Brătești, s-a
desfășurat ședința de lucru a
membrilor Consiliului Director (CD)
al CRLR, într-o nouă formulă de astă
dată: unii au fost prezenți la fața
locului, iar ceilalți membri au
participat în format online, fiind
respectate măsurile de prevenire a
răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
De asemenea, au luat parte la
dezbateri și președinți de comunități
locale din zona Moldovei, unii dintre
aceștia sosind la Brătești chiar cu
proiecte supuse spre analiza și
aprobarea membrilor CD.
După informarea privind activitatea
organizației locale realizată de
președintele comunității rușilor
lipoveni din Brătești, Moroi Chirilă,
președintele CRLR, Silviu Feodor, a
prezentat, pe scurt, evenimentele și
realizările CRLR din perioada dintre
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ultimele două ședințe (22 mai – 24
iunie 2020), supunând și câteva
propuneri spre aprobare, dintre care
menționăm:
● Referitor la oportunitatea privind
achiziționarea a 400 de metri pătrați
lângă terenul unde va fi construit în
București viitorul Centru Cultural al
CRLR, membrii CD au fost consultați
încă de pe 12 iunie 2020 de către
președintele Silviu Feodor, în regim
online. În urma analizării impactului
bugetar, s-a hotărât achiziționarea
terenului și, astfel, alipirea la cei 561
mp existenți, fiind exprimată speranța
că se vor obține cât mai repede
autorizațiile de demolare, precum și de
construire în capitală (avizele și
acordurile pentru demolarea clădirii
degradate de pe amplasamentul
existent au fost deja obținute);
● Membrilor CD li s-a adus, apoi,
la cunoștință faptul că, în urma postării
în luna iunie pe canalul youtube a
materialului video „Sacrificiul rușilor
lipoveni. Cum au ajuns în Delta
Dunării!”, realizat de PROLEX TV, cu
un conținut denigrator și xenofob la
adresa rușilor lipoveni din România,
președintele Silviu Feodor a transmis
o scrisoare de protest (cu nr. 136 /
22.06.2020) Sindicatului Național
ProLex, informând în prealabil
membrii CD, președinții Comunităților
locale, precum și mulți etnici în
legătură cu acest caz. De asemenea, a

Centrul Cultural al CRL-Brăila. Visul
nostru de a avea un muzeu al CRL din
Brăila începe să devină realitate.
Primăria municipiului Brăila oferă
comunității noastre, cu titlu de
gratuitate, terenul și imobilul, iar
CRLR, cu aportul deosebit al
președintelui Silviu Feodor,
încununează visul nostru prin luarea
deciziei de a construi o Casă
Tradițională, care să adăpostească
atât obiecte laice, cât și religioase,
reprezentative pentru istoria, credința
și tradițiile noastre”.
În urma solicitării scrise a
președintelui Silviu Feodor adresată
primarului Viorel Marian Dragomir
al municipiului Brăila de a aproba, cu
titlu de gratuitate, clădirea cu terenul
aferent din strada Matei Basarab, nr.
71 din Pisc-Brăila, în vederea
amenajării unei case tradiționale
pentru desfășurarea unor activități
specifice rușilor lipoveni, Consiliul
Local al municipiului Brăila a dat curs
favorabil solicitării președintelui, prin
Hotărârea nr. 262 din 29 mai 2020
(transmisă Comunității pe 15 iunie 2020).
Președintele Silviu Feodor a
subliniat că „această casă tradițională,
ce va fi amenajată și dotată de către
CRLR, dorim să constituie un loc
atractiv și apreciat în circuitul
muzeistic al municipiului Brăila. Va fi
un loc de exprimare a culturii, istoriei
și spiritualității noastre, devenind un

La Școala Gimnazială din Brătești

fost sesizat Departamentul pentru
Relații Interetnice din cadrul
Guvernului României, urmând și
Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării (CNCD). În urma
solicitării, materialul video a fost
îndepărtat;
● Apoi, președintele a înștiințat
membrii CD și invitații că, la inițiativa
prof. Maria Milea – președintele
CRL-Brăila, și prin implicarea
personală, au fost efectuate toate
demersurile la Primărie și Consiliul
Local al municipiului Brăila pentru
obținerea cu titlu de gratuitate a unui
imobil în Brăila pentru amenajarea
unei case tradiționale a rușilor
lipoveni. Răspunsul favorabil a sosit
chiar în ziua de pomenire a poetului
național Mihai Eminescu, parcă
amintind de regretatul poet brăilean
Erofei Ivanov, autorul Imnului CRLR,
profesor de limba rusă maternă.
Prof. Maria Milea spune că este
un mare avantaj faptul că „terenul
aferent din strada Matei Basarab, nr.
71 din Pisc-Brăila se află vis-a-vis de

pol de cultură ce ar aduce o și mai
mare importanță municipiului Brăila,
atât la nivel național, cât și la cel
internațional, întrucât în acest oraș se
află centrul spiritual mondial al
ortodocșilor de rit vechi din lume.
Ne vom implica în atragerea
fondurilor necesare realizării acestei
case tradiționale a rușilor lipoveni,
care parcă simbolizează Sfânta Treime
prin reprezentarea celor trei încăperi
principale: „perednia hata” – odaia
din față, sențî – odaia centrală și
zadnia hata – odaia din spate. Dorim
ca pentru acest proiect să fie atrase
fonduri și prin fundația noastră
«Obscina»”.
Menționăm că organizația locală a
rușilor lipoveni din Brăila a fost
înființată în anul 1990, iar în decursul
anilor ansamblul folcloric „Tihii
Dunai” a reprezentat municipiul la
numeroase manifestări culturale
naționale și internaționale. În prezent,
președintele CRL-Brăila este prof.
Maria Milea, căreia îi urăm succes,
precum și membrilor comitetului de
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conducere al comunității locale și
CRLR în realizarea Casei Tradiționale
din Brăila, în care să se regăsească toți
rușii lipoveni din municipiu, la toate
activitățile care vor avea loc și în
organizarea cărora, ca într-o familie, se
vor implica de la mic la mare.
Ședința a continuat la Brătești cu
prezentarea Execuției de venituri și
cheltuieli (până la data de 19.06.2020),
care a fost întocmită de către Natașa
Felea, responsabil financiar-contabil al
CRLR și transmisă membrilor CD și în
format electronic.
Au urmat referiri la studiul limbii
ruse materne în contextul COVID-19.
Acestea au rezultat prin centralizarea
situațiilor din unitățile școlare ca
urmare a chestionarului completat cu
răspunsurile sosite de la cadre
didactice din județele: Iași (Galina
Isaeva, Pavel Iacob), Suceava
(Iuliana Solomon), Brăila (Maria
Milea), Constanța (Anfisa Demid),
Tulcea (Tamara Alistarh, Liuba
Bucioc, Nadea Casian, Natalia
Pavlov, Claudia Cuprian) și din
București (Livia Neculai), cărora le
mulțumim pentru promptitudine și
sprijinul acordat (din păcate, nu au
răspuns solicitărilor toate cadrele
didactice). Menționăm că acest
chestionar a fost trimis pe 9 iunie
2020, atașat la o adresă semnată de
către secretarul de stat din cadrul
Departamentului pentru Relații
Interetnice, dna Enikő Katalin
Lacziko, cu rugămintea de a răspunde
până pe 19 iunie 2020.
S-a reiterat și la ședința de la
Brătești ideea că CRLR va acorda de
fiecare dată o mare atenție studiului
limbii ruse materne și religiei ortodoxe
de rit vechi.
Un proiect interesant a fost
prezentat de către președintele CRLBotoșani, Ovidiu Ivanov, denumit
„Comunitatea și aproapele nostru”,
născut la Botoșani în perioada stărilor
de urgență și alertă ca urmare a
pandemiei, din necesitatea de a
organiza activități sociale, de
întrajutorare a persoanelor cu nevoi
speciale, centrele culturale putând
deveni „celule de criză” pentru cei cu
dificultăți. S-a aprobat proiectul,
precum și extinderea acestuia la nivel
național, având ca punct de plecare
experiența celor din Botoșani.
Totodată, a fost analizată și
aprobată tema de proiectare a
Centrului Cultural al CRL-Iași,
prezentată membrilor CD chiar de
către președintele CRL-Iași, Valeriu
Ivanov. Variantele de proiect, șase la
număr, au fost întocmite de către
tânărul arhitect Bogdan Gavrilă
(originar din Climăuți, județul
Suceava; absolvent al Universității
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași)
în colaborare cu inginerul constructor
Silviu Feodor (cu experiență în
întocmirea proiectelor tehnice pentru
Centrele Culturale ale CRLR), precum
și cu Valeriu Ivanov – președintele
CRL-Iași. Urmează să fie stabilită în
scurt timp varianta finală de proiect
pentru viitorul Centru Cultural, care să
reunească la Iași etnicii ruși lipoveni.
Au urmat, la Diverse, mai multe
solicitări de la comunitățile locale în
vederea conservării și promovării
valorilor culturale și spirituale ale
rușilor lipoveni din România.
Următoarea ședință a membrilor
Consiliului Director al CRLR se va
desfășura pe 10 iulie 2020 la Carcaliu,
județul Tulcea.
S.M.
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e 26 iunie 2020 a avut loc,
la Teatrul „Arlechino” din
Brașov, avanpremiera
spectacolului „Pescărușul Folly din
Insula Motanilor”, o adaptare după
piesa „Povestea pescărușului și a
motanului care l-a învățat să
zboare” de Luis Sepulveda, iar
scenograful spectacolului este
Marfa Axenti din Iași.
S-a născut pe 11 septembrie
1951, în Tulcea, într-o familie de
ruși lipoveni. A urmat Liceul
„Spiru Haret” din Tulcea, apoi,
cursurile pictorului tulcean
Constantin Găvenea (patru ani). În
1971 a absolvit Liceul de Arte
Plastice „Nicolae Tonitza” din
București, iar în anul 1975
Institutul de Arte Plastice „N.
Grigorescu” din București, secția
Scenografie, avându-i ca profesori
pe Constantin Albani, Lucreția
Pătrășcanu-Veakis, Dan Jiteanu,
Edgar Papu, Adina Nanu ș.a.
A debutat ca pictor scenograf în
anul 1975, la Studioul „Cassandra”
din București, cu Bolnavul
închipuit de Moliere, în regia
Sandei Manu (examen de diplomă).
A lucrat ca pictor scenograf între
1975-1989 la Teatrul pentru copii
și tineret „Luceafărul” din Iași, iar
din 1989 și până în prezent la
Teatrul Național „Vasile
Alecsandri” din Iași. Din anul 1990
este și cadru didactic la
Universitatea de Arte „G. Enescu”
din Iași, secțiile Teatru și Design
vestimentar.
A realizat numeroase spectacole
la teatrele de păpuși, animație,
varietăți muzicale. A semnat
scenografia la spectacole de
referință din dramaturgia
românească și universală,
colaborând cu diverse teatre din
țară: Iași, Bârlad, Botoșani,
București, Piatra Neamț, Baia
Mare, Brașov ș.a..
La Teatrul Naţional „Vasile
Alecsandri” din Iaşi scenografia
multor spectacole poartă semnătura
Marfei Axenti (selectiv): „Aladin
şi lampa fermecată” de Mircea
Filip; „Stop pe autostradă” de Aldo
Nicolaj; „Serpentina” de Tankret
Dorst; „Filomena Marturato” de
Eduardo de Filippo; „Viaţa şi
pătimirile lui Publius Ovidius
Naso” de Paul Miron; „Proştii sub
clar de lună” de Teodor Mazilu; „O
noapte furtunoasă” de I. L.
Caragiale; „O seară romantică
(„Cinel-cinel” de Vasile Alecsandri,
„Un poet romantic” de Matei Millo
şi „Muza de la Burdujeni” de C.
Negruzzi); „Norii” de Aristofan;
„Nebuna” din Chaillot de Jean
Girodoux; „Adunarea femeilor” de
Aristofan; „Sinucigaşul” de Nikolai
Erdmann; „Cui i-e frică de Virginia
Woolf?” de E. Albee; „Aceşti
nebuni făţarnici” de Teodor
Mazilu; „D’ale carnavalului” de I.

ÇÎÐÈ
DIN TULCEA, LA IAȘI

L. Caragiale; „Azilul de noapte” de
Maxim Gorki; „Cu cărţile ascunse”
de B. Vallejo; „Gemenii” de Titus
Maccius Plautus; „Teibele şi
demonul ei” de Isaac Bashevis
Singer; „Gândirea” de Leonid
Andreev; „Gâlcevile din Chioggia”
de Carlo Goldoni; „Roberto
Zucco” de Bernard Maria Koltes;
„Tartuffe” de Molière; „Livada de
vişini” de A. P. Cehov; „Fecioara şi
moartea” de Ariel Dorfman;
„Căsătoria de-a sila” de Molière;
„Nō Cinci poveşti de dragoste” de
Yukio Mishima; „Superba,
nevăzuta cămilă” de Dumitru
Solomon; „Plăcutele istorii de
dragoste şi moarte” după Honoré
de Balzac; „Apus de soare” de
Barbu Ştefănescu Delavrancea;
„Poarta miresmei” după Maguerite
Yourcenar; „Cabotinul” de John
Osborne; „Peer Gynt” de Henrik
Ibsen; „Pădurea” de A. N.
Ostrovski; „Vizitatorul” de Eric
Emmanuel Schmitt; „Trecutul zilei
de mâine” de Aurel Andrei;

„Sfârşitul lumii” se amână de
Ştefan Mitroi; „Zborul deasupra
unui cuib de cuci” de Dale
Wasserman; „Orchestra” de Jean
Anouilh; „Trandafirul tatuat” de
Tennessee Williams; „Audiţia” de
Alexandr Galin; „Visul sau
Damen-vals” de D.R. Popescu;
„Cum se zice” de Roberto
Mazzucco; „Fluturi, fluturi” de
Aldo Nicolaj; „Pană de
automobile” de Friedrich
Durrenmatt; „Variaţiuni
enigmatice” de Eric Emmanuel
Schmitt; „Cum am devenit stupid”
(după Martin Page), regia Irina
Popescu Boieru - 2014 .
Ca scenograf și pictor
scenograf, Marfa Axenti a avut o
serie de colaborări și cu alte teatre
din țară:
● Teatrul „Luceafărul” din Iaşi,
unde a montat peste 100 de
spectacole, dintre care amintim:
„Baltagul” după Mihail Sadoveanu,
„Dragostea celor 3 portocale” de
Carlo Gozzi, „Pinocchio” de Carlo
Collodi, „Sânziana şi Pepelea” de
Vasile Alecsandri, „Prinţ şi
cerşetor” după Mark Twain;
● Teatrul Dramatic din Braşov:
„Casa Zoikăi” de Mihail Bulgakov
și „Birlic” de Arnold şi Bach;
● Teatrul „Victor Ion Popa” din
Bârlad: „Căsătoria” de N. Gogol,
„Pelicanul” de Henrik Ibsen,
„Ciuta” de V. I. Popa, „Magazinul
cu jucării” de Al. T. Popescu,
„Bolnavul închipuit” de Molière,
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„Ivona, principesa Burgundiei” de
Witold Gombrowicz, „Tâlharul” de
Carel Capek;
● Teatrul Dramatic din Baia
Mare: „Mielul turbat” de Aurel
Baranga;
● Opera Naţională Română din
Iaşi: „Pescuitorii de perle” de Bizet
și „Buddha” de Kazuhito Ohoe;
● Cu Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iaşi, secţia
Actorie, în colaborare cu Teatrul
Naţional „Vasile Alecsandri”:
„Opera de trei parale” de Bertolt
Brech, „Năpasta” de I. L.
Caragiale, „Visul unei nopţi de
vară” de William Shakespeare, „O
noapte furtunoasă” de I. L.
Caragiale, „Gemenii” de Titus
Macius Plautus, „Militarul
fanfaron” de Titus Macius Platus,
„Pluta meduzei” de Marin Sorescu.
În decursul anilor, scenograful
Marfa Axenti a fost distinsă cu
mai multe premii: cu spectacolul
Pinocchio a obținut la Piatra
Neamț, în 1978, Premiul pentru
Scenografie; Premiul ATM, în
1982, pentru spectacolul
Magazinul cu jucării și Mary
Poppins; Premiul pentru cel mai
bun spectacol, în 1988, la
Festivalul de Teatru de la Galați,
pentru Casa Zoikăi de Bulgakov,
iar spectacolul Teibele și demonul
ei a fost nominalizat la Gala
Premiilor UNITER pentru Cel mai
bun spectacol în 1999. Spectacolul
Roberto Zucco a obținut Marele
Premiu la Festivalul de Teatru de la
Piatra Neamț în 2000, iar în 2002
i-a fost acordat Premiul de imagine
pentru spectacolul Teatru Nō cinci
povești din dragoste, la Târgu
Mureș.
În anul 2004 i-a fost acordat
Ordinul şi Medalia „Meritul
Cultural” în grad de ofiţer clasa I.
A colaborat cu regizorii
Alexandru Dabija, Cristian HadjiCulea, Mircea Marin, Nicolae
Scarlat, Natalia Dănăilă s.a.
Din anul 1990, este membră a
secției de Scenografie a filialei din
Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din
România și a UNITER. A participat
la trienale de scenografie atât în
țară, cât și în străinătate, precum și
la festivaluri în Franța, Belgia,
Austria, Germania, Elveția, Italia,
Iordania, Siria, Republica
Moldova, Ucraina.
Referințele biografice i-au fost
publicate în:
● Dicționarul plasticienilor
dobrogeni, editat în anul 2001 de
Filiala Uniunii Artiștilor Plastici
din Constanța;
● Liuba Ivanof, Personalități
ieșene ale minorităților naționale,
Program Mozaic, Consiliul
Europei, Iași, 2000;
● „Comunitatea rușilor
lipoveni din România”, ghid de
prezentare alcătuit de Svetlana
Moldovan, editura „Ararat”,
București, pag. 102-103.
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CLIMĂUȚII (KLIMOVȚÎ) - I

Leonte IVANOV

C

limăuții este o localitate de
frontieră, situată în nordul
județului Suceava1, pe
drumul ce leagă Vicovul de Sus de
Siret, la doar 2 km distanță de Fântâna
Albă, un reper cu o semnificație aparte
în viața spirituală a locuitorilor acestui
sat2. Altădată localități surori,
Climăuții și Fântâna Albă au fost
despărțite, în urma pactului
Ribbentrop-Molotov, astfel încât, cel
puțin până în ultimul deceniu al
veacului trecut, legătura dintre
locuitorii de dincolo și cei de dincoace
de graniță a fost întreruptă3.
Prima atestare documentară a
localității datează din 14 octombrie
1489, într-un hrisov emis în cancelaria
lui Ștefan cel Mare, prin care domnul
Moldovei dăruia Mănăstirii Putna,
„unde egumen era Paisie”, trei sate pe
Suceava: Frătăuți, Botășănița și
Climăuți. Actul de danie era însoțit de
un blestem și, după obișnuință, de
numele boierilor martori4. Cu
siguranță, așezarea trebuie să fie mai
veche, cu cel puțin o jumătate de secol
mai înainte. Interesant e că satele cu
care domnitorul își răsplătea supușii
credincioși sau pe care le dăruia
mănăstirilor erau cumpărate de la alți
proprietari, primite la schimb cu alte
1

proprietăți sau în urma dobândirii,
într-un mod cinstit și transparent, a
privilegiului de a le stăpâni, dat de
domnii de dinaintea lui.
Un alt act din arhiva M-rii Putna,
datat 15 martie 1490, confirmă
stăpânirea de către M-rea Putna a 16
sate, printre ele și Climăuții, dispune
ca preoții parohiilor în cauză să
plătească mănăstirii „dajdea și venitul
preoțesc” și să intre sub jurisdicția
egumenului sfântului lăcaș, stabilind
totodată și hotarele braniștei, unde
„nimenea să nu îndrăznească, fără
voia egumenului, a vâna pește sau a
paște vite sau a face cine știe ce alt
lucru”5.
În secolele următoare, Climăuții
vor mai fi pomeniți în câteva rânduri,
în contexte, în genere, enumerative, ce
priveau inventarul moșiilor Episcopiei
de Rădăuți, anumite vecinătăți ori
hotărnicii, diverse litigii.
La 1742, Climăuții alcătuiau o
singură parohie, împreună cu alte două
sate, Mitoc și Costișa.
„În 1775, satul Climăuți din Ocolul
Berhometelor era seliște pustie”.
Prezența rușilor staroveri în zonă
datează din 1780, când Mănăstirea
Putna încheie cu un grup de lipoveni o
învoială pentru colonizarea acestora pe
moşia Târnauca, numită şi Moiseni, la
pârâul Climăuţi, şi pe săliştele Moiseni

La 22 km de Rădăuți și la 14 de Siret. Așezarea face parte din comuna Mușenița și e
populată în proporție de 99% de către ruși lipoveni.
2
„Sloboziile Fântâna Albă și Climăuți”, scria N.I. Nadejdin, se află la o asemenea
apropiere una de alta, de circa o verstă, încât aproape că le poți considera un singur sat”.
3
Sau, cum își amintea Nichita Danilov, într-un interviu: „O graniță încă proaspătă,
dureroasă, ca o rană vie sădită în piept. Ea fusese trasată între satul meu, Climăuți, și
satul unde se născuse mama, Fântâna Albă, acolo unde a avut loc pogromul. Ea separă
două lumi, a noastră și cea de dincolo. Și, dacă la Climăuți te puteai întâlni cu îngerii lui
Dumnezeu pe pajiște, la cimitir sau pe ulițele satului, dincolo de granița marcată de un
gard înalt de sârmă ghimpată și câțiva stâlpi indicatori pe care străluceau însemnele unei
puteri întunecate, îngerii fuseseră alungați și, în locul lor, bântuiau patrulele de soldați și
de milițieni ai lui Antihrist”. Nichita Danilov, Dumnezeu era acolo, prezent în fiecare loc.
Interviu semnat de George Neagoe, în „Suplimentul de cultură”, nr. 553, din 6 februarie
2017.
4
Istoricul Ioan Bogdan îi publică în rezumat la p. 380-381, în volumul Documentele lui
Ștefan cel Mare, t. I Hrisoave și cărți domnești, București, 1913, după traducerea germană
făcută pe seama originalului de către Fr. Wickenhauser, în cartea acestuia Gheschichte der
Kloster Woronetz und Putna, Czernowitz, 1886. A se vedea, de asemenea, Documentele
Hurmuzaki, v. p. 67, sau Din tezaurul documentar sucevean…, p. 47-48.
5
I. Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, t. I Hrisoave și cărți domnești, București,
191, p. 419-420.
6
Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, I-II, Editura Anima, Bucureşti,
1996, p. 230-231.
7
Rușii lipoveni în studii și documente (II), Editura „C.R.L.R.”, București, 2019, p. 117.
Doar un procent din locuitorii satului Climăuți aparțin altor etnii: ucraineană, tătară,
poloneză.
8
V. și Goelert, Die Lippowaner der Bukowina//„Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe”
der Wiener Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1863, t. 41 p. 479.
Legenda, conform căreia satul ar fi fost întemeiat de un lipovean, pe nume Klim, venit

şi Climăuți6. „Am socotit dinpreună cu
toți părinții”, menționa egumenul
acelei mănăstirii, Ioasaf, „și li-am dat
loc, ca să să așezi cu casăle lor în
dumbrava pe părăul Climăuțului în
sus, în moșiea Tărnauca, care se
numești și Moișănii, după sămnele
hotarului a locului, căt s-au socotit să
cuprindă ei pentru imaș vitelor lor,
pentru fănați, și pentru arătură, unde
să să hrănească. Și în locul, ce li s-au
dat, s-au cuprins și două siliști, anume
Moișănii și Climouții, ca să li fie
pentru semănatul cănipii”7.
Cei care au repopulat așezarea au
fost staroverii din orientarea „cu
preot”, urmași ai ortodocșilor de rit
vechi refugiați de la Vetka, după
pogromurile armatelor țariste din anii
1735 și 1763; ei s-au stabilit inițial în
Basarabia și Moldova, de unde au
migrat spre Bucovina8. În sprijinul
acestei afirmații vin și argumente de
ordin lingvistic, mai exact
particularitățile graiului locuitorilor din
Climăuți, pe care le-a studiat, cu circa
o jumătate de veac în urmă,
Aleksandra Fiodorovna
Manaencova9. Cercetătoarea belorusă
constata că graiul rușilor lipoveni din
Climăuți prezintă caracteristici comune
din punct de vedere fonetic,
morfologic, lexical cu cel al
staroverilor de la Vetka10, și că în
vocabularul lor, pe lângă fondul
principal, rusesc, au pătruns numeroși
termeni din idiomurile popoarelor cu
care rușii lipoveni au venit în contact –
ucrainean, polon, german și, desigur,
românesc11.
Despre (re)popularea satului
vorbește și Johann Polek în Lipovenii
din Bucovina: „Trei ani mai târziu
(1780, n. n.), s-au stabilit 20 de familii
de lipoveni moldoveni pe o parcelă
împădurită, aparținând Mănăstirii
Putna, străbătută de pârâul Climăuți
(Klimoutz), întemeind satul... Călugării
le dăduseră suficiente ogoare și pășuni,
încât să rămână spațiu și pentru alți
lipoveni veniți mai târziu. În schimb,
fiecare familie trebuia să-i achite
mănăstirii anual 5 florini, să-i livreze 1
oca de ulei și să robotească o zi pe an
pentru mănăstire”12.
În 1783, migrează spre Climăuți și
un grup de staroveri fără popă, care au
locuit inițial în localitatea Komorovka

9
din Ucraina, iar în primăvara lui 1874,
alte șase familii de staroveri din
Moldova13, „cu toate bunurile lor”, se
stabilesc în această localitate14, unde,
în opinia generalului Enzenberg, „mai
era loc pentru 40 de familii”15. De
altminteri, generalul va vizita satul și
va constata cu plăcere că „ogoarele
erau bine lucrate și cultivate” și că
cele 6 familii noi venite „încă se
ocupau cu construirea locuințelor
lor”. Cât privește religia, tradiția și
obiceiurile, „generalului i se păru că
acești lipoveni seamănă întrutotul cu
cei din Hliboca”, dar că, la Climăuți,
„nu exista nicio biserică și că funcțiile
preoțești nu erau exercitate de un
preot, ci de cel mai vârstnic din sat”16.
Iar migrările spre Climăuți vor
continua, în număr restrâns, și după
1784, și în întreg secolul al XIX-lea.
„Lipovenii care vin din când în când
din Moldova se stabilesc toți la cei
înrudiți cu ei prin religie din Climăuți
sau Mitoc, fără să ceară cel mai mic
ajutor de aici”, raporta generalul
Enzenberg. Astfel, 20 de familii
starovere vor sosi la Climăuți în 1834,
unde vor rămâne un timp, după care se
vor muta la Berhomete pe Siret și vor
întemeia satul Mihodra17.
La 1843, Climăuții alcătuiau o
singură parohie, împreună cu alte două
sate, Mitoc și Costișa18. Satul număra
131 de case, 156 de familii, dintre care
756 indigeni și 85 străini19; veniturile
lor izvorau din „10 livezi cu tot soiul
de fructe, 3 clădiri în care se fabrică
ulei, 6 mori de vânt și 3 iazuri”. Peste
o jumătate de veac (1890), populația
satului ajunsese la 1.223 de suflete.
În 1906, din pricina „devastărilor
din pădurile fondului religionar și ale
particularilor de tot felul de animale
sălbatice, locuitorilor lipoveni din
Climăuți și Fântâna Albă, „cunoscuți
drept pușcași perfecți”, li se fac
percheziții și toate armele de foc găsite
(„vreo 35 de puști și mai multe
revolvere”) sunt confiscate20.
În 1930, în Climăuți erau 1.339 de
locuitori, dintre care 1235 lipoveni, 10
români, 10 germani, 5 ruteni și 1
polonez.
La 1958, în comuna Climăuți erau
„două biserici ortodoxe lipovenești, a
căror credincioși sunt de rit
tradițional stilist, având ca
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din Rusia nu se susține: satul Climăuți a existat cu mult înaintea așezării aici a lipovenilor,
iar numele acestuia poate proveni de la pârâul Climăuți, ce curge în zonă.
9
A se vedea А.Ф. Манаенкова, Лексика русских говоров Белоруссии/A.F.
Manaenkova, Lexicul graiurilor rusești din Belorusia, Мinsk, 1973; Язык Ветки/Limba
Vetkăi, Minsk, 1974; Русско-белорусские языковые отношения на материале русских
говоров Ветки/Relațiile lingvistice ruso-beloruse pe baza materialului graiurilor rusești
din Vetka, Minsk, 1978.
10
Pe atunci, Vetka se afla în cuprinsul Regatului Polono-lituanian, iar actualmente în
sud-estul Republicii Belorus, în apropiere de orașul Gomel’. Staroverii din Vetka au fost
alungați de autoritățile țariste în mai multe rânduri, ultima oară în anul 1735, pe timpul
Annei Ioannovna, o parte dintre ei stabilindu-se pe teritoriul Moldovei și apoi al
Bucovinei.
11
Spre exemplu: din ucr. Kladka - punte, morkva - morcov, kapica - căpiță; din pol.
pania - doamnă, sl’atca - a hoinări; sl’ack - drum; din germ. foraibăr - încuietoare de ușă,
furhon - căruță pe arcuri, hembil’ - rindea. Termenii din rusa literară vor pătrunde și ei în
lexic, ceva mai târziu, în special datorită școlii, radioului și televiziunii.
12
Polek, op. cit., în Rușii lipoveni în studii și documente (II), p. 93.
13
5 familii proveneau din Costești (Botoșani).
14
Rușii lipoveni..., p. 107 și 177.
15
Într-un raport al Directorului districtual Storr către Administrația Bucovinei (1784) ,
se specifică faptul că lipovenii moldoveni din Climăuți „nu prea doresc să se amestece cu
cei ce vor veni de la Marea Neagră”, după cum nu erau dornici să se amestece nici cu cei
din Basarabia, „care n-ar fi de aceeași religie cu ei”.
16
Idem, p. 112.
17
Sau Mehidra. Idem, p. 115.
18
În context enumerativ, localitatea apare menționată și în studiul preotului Dimitrie
Dan, Mănăstirea și comuna Putna, 1905.
19
Polek. Recensământul din 1843.
20
„Apărarea Națională”, an I, nr. 7 (duminică 28 octombrie 1906).

preoți pe FADEI SIMION”. „Acesta a
făcut politică PNȚ-Maniu, este un
element fanatic religios, cu influență în
mase, nu este devotat regimului. Al
doilea este preotul AGAPOV IACOB,
fost membru în PNȚ-Maniu, ostil
regimului. O mare parte din membrii
acestui cult au activat în partidele
istorice”21.
Unul din localnici, Mina Fomin, își
amintește că, la demolarea casei
părintești, a găsit o monedă ce avea pe
una din fețe o coroană regală, deasupra
stemelor Moldovei și Valahiei, iar pe
cealaltă, imprimat cu chirilice, 2 пара
3 копеек /2 parale, 3 copeici, și anul
177322.
În anii comunismului, multe
obiecte de valoare (icoane, cruci, cărți
de cult) au fost confiscate samavolnic
de la locuitorii satului și fac parte
astăzi din patrimoniului Muzeului
județean Suceava.
Primele familii au început să
părăsească satul în anii colectivizării;
migrația spre orașe s-a accentuat apoi
odată cu procesul de industrializare a
țării.
În 2000, Climăuții aveau peste 600
de locuitori ruși lipoveni, populație
îmbătrânită, peste 50 de case părăsite23,
iar în 2011, populația scăzuse la 391
locuitori stabili, dintre care 366 ruși
lipoveni, 1 ucrainean și 24 de români.
Vedem în această diminuare a
populației consecințele exodului forței
de muncă în afara României, lipsa de
perspective pentru tineri, migrarea spre
orașele învecinate, indiferența
Guvernului față de problemele
mediului rural.

ÇÎÐÈ
Înainte de a vedea cum s-au
conturat cele trei orientări, să aducem
câteva precizări suplimentare. Se știe
că, vreme de aproape două sute de ani
(1656-1846), Ortodoxia de Rit Vechi
n-a dispus de episcopi care să
hirotonisească preoți; cei hirotonisiți
până la schismă au trăit și au slujit
Biserica până pe la începutul veacului
al XVIII-lea. Orientarea „fără preoți”
a apărut, așadar, în cadrul acelui
segment al populației starovere, care a
refuzat preoții noii hirotonii
(nikoniene) și a rămas cu desăvârșire
lipsită de serviciile lor25. În felul
acesta, au trebuit să se lipsească și de
Tainele bisericești, păstrând doar două,
Botezul și Spovedania, pe care, la
început, le săvârșeau mirenii, iar mai
târziu, acei dascăli sau îndrumători,
aleși anume din rândul celor mai
destoinici coreligionari.
Probleme mari le-a ridicat
staroverilor nepopiști Taina Căsătoriei,
în sensul că, neavând cine o săvârși, au
considerat că se pot lipsi de ea, urmând
să trăiască toți în celibat. Soborul din
1694, de la Novgorod, al orientării
nepopiste „a respins complet viața
conjugală rezultată prin căsătorie”26,
iar cei care au acceptat această
hotărâre s-au numit bezbraciniki
(celibatari) sau fedoseevțî (teodosieni),
după numele celui care a propovăduit

TREI ORIENTĂRI
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uşii lipoveni din Climăuți au,
sub aspect confesional, o
situație aparte, în rândul lor
constituindu-se, de-a lungul timpului,
trei orientări: popovțî („cu preot” sau
„popiști”), bespopovțî („fără preot”
sau „nepopiști”)24 și edinoveri („de
aceeaşi credinţă” sau „omopiști”),
așezarea fiind vreme îndelungată
„centrul nepopismului” din Bucovina.
În prezent, aproape în unanimitate, ei
țin de ierarhia bisericească de la
Fântâna Albă, adică de orientarea cu
preoţi.
21

acest mod de viață, Feodosie
(Teodosie) Vasiliev27.
Sigur că un celibat fără prihană era
posibil doar în schituri și mănăstiri, el
n-a putut fi acceptat de marea masă a
mirenilor, care trăia liber sau, altfel
spus, „în desfrâu”. Din această pricină,
o parte dintre ortodocșii de rit vechi
nepopiști au considerat că și Taina
Căsătoriei poate fi săvârșită de un
mirean (mai târziu, de către
îndrumător), iar adepții lor au căpătat
supranumele de „braciniki” (familiști).
Am insistat asupra acestor aspecte din
pricină că ambele fracțiuni din cadrul
orientării nepopiste pomenite mai sus
au existat în localitatea care ne
interesează.
În 1784, lipovenii din orientarea
„fără preot” din Climăuți aveau deja o
capelă: „Luca Semionov, stabilit acolo,
transformase o casă din material de
construcție moale, alcătuită dintr-o
cameră de locuit și un vestibul, în casă
de rugăciune”. Casa va fi demolată în
1840, fiind prea veche, iar în locul ei
se va construi o alta, cu aceeași
structură, însă mai încăpătoare28.
Dascălii lor, aleși „dintre bărbații
evlavioși, care știu să scrie și să
citească” săvârșesc doar o parte din
Taine (Botezul, Spovedania,
Înmormântarea), iar hirotonisirea lor se
face în felul următor: «vechiul dascăl,

Mănăstirea „Sfânta Treime” din Wojnowo, întemeiată de către Pavel Prusul

CNSAS. Fond informativ. D8810/11.
Monedă din cupru, cu muchia decorată (zimțată), din timpul ocupației rusești a Moldovei,
bătută la Sadagura. A fost făcută din tunurile capturate de la turci (în Războiul ruso-turc din
anii 1768-1774) și era numită astfel pentru a putea fi folosită atât de români, cât și de ruși.
Pe partea cu coroana, sta scris cu chirilice МОН. MOЛД. И ВАЛОСK/MON. MOLD. I
VALOSK., ceea ce însemna Monedă Moldovenească și Valahă. Monedele se băteau la
monetăria baronului Gartenberg din Sadagura, lângă Сernăuți. V. și Xenia Crasovschi, Două
localități-surori, despărțite de restriștea vremurilor, în „Zorile”, nr 12 (113)/2001, p. 4.
23
„Zorile” nr. 11 (112)/ 2001, p. 12.
24
„Centrul lipovenilor nepopiști din Bucovina este satul Climăuți, unde au ei o biserică
foarte frumoasă”, susținea și Dimitrie Dan în studiul său Lipovenii din Bucovina (1894).
25
F.E. Melnikov, Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi. Partea I. Schisma în
Biserica Rusă, Editura „C.R.L.R.”,București, p. 527-528.
26
F.E. Melnikov, op. cit., p. 528-529.
27
Feodosie Vasiliev (1661-1711) era de loc din Gubernia Novgorod, iar în sânul
Ortodoxiei de Rit Vechi va trece în 1690, după moartea soției. Este întemeietorul a două
mănăstiri starovere în Polonia. După ce revine în Rusia, va fi prins de voievodul Korsakov
și predate mitropolitului Iov, care-l va întemnița, supune la interogatorii și cazne, pentru „a
se lepăda de rătăcire”. Moare după patru săptămâni de tortură.
28
Johann Polek, op. cit., p. 290.
29
Idem, p. 191.
30
Pavel Prusul (Piotr Ivanovici Lednev, 1821-1895), misionar, scriitor și publicist, viitor
arhimandrit și stareț al Mănăstirii edinovere „Sfântul Nicolae” din Moscova. Se născuse întro familie de staroveri din orientarea teodosiană, în orașul Sâzrani, regiunea Samara. Renumit
prin erudiția sa, va fi trimis, în 1848, în Prusia orientală, unde, în apropiere de orașul
Gumbinnen, trăia o importantă comunitate de ortodocși de rit vechi din orientarea „fără
preot”. În satul Eckertsdorf (astăzi orașul Wojnowo din zona Lacurilor Mazuriene), Piotr
Lednev va întemeia Mănăstirea cu hramul „Sfânta Treime” din Wojnowo. La scurt timp după
aceea, el se va călugări sub numele Pavel la o mănăstire nepopistă din Zlânsk (sloboziile din
22
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înainte să moară, își pune mâinile pe
capul succesorului și spune:
„Dumnezeu să te binecuvânteze să
săvârșești treburile bisericești”»29.
PAVEL PRUSUL

D

ar, să vedem cum au apărut, la
jumătatea veacului al XIX-lea,
aceste sciziuni în rândul grupării de
lipoveni nepopiști din Climăuți,
bazându-ne, întâi de toate, pe
mărturiile celui care le-a generat,
călugărul Pavel Prusul30. Acesta a
vizitat în mai multe rânduri
comunitatea de lipoveni din Climăuți,
interesat de numărul însemnat al celor
din orientarea nepopistă de aici, dar și
din considerentul că aparțineau
orientării teodosiene, din care, pe
atunci, făcea și el parte. „Eram pe
atunci teodosian, după doctrina celor
de la Cimitirul Preobrajenski, și
propovăduiam celibatul”31, mărturisea
Pavel Prusul, la aproape trei decenii de
la acea dată.
Înaintea lui, de la aceeași mănăstire
„Sfânta Treime” din Wojnowo, venise
la Climăuți, cu un pașaport fals, un
anume negustor rus, Asafi Ivanov, ce
s-a dovedit a fi Ivan Kuzmin, călugărit
sub numele de Ioasaf, urmat la scurt
timp de călugărul Ivan Mihailov
Malinin și de novicele Petro
Grabowski32. Cei trei străini făceau
parte din orientarea staroverilor
teodosieni, iar la Wojnowo trăiseră la
mănăstirea întemeiată, în 1848, de
către Pavel Prusul33; în Bucovina ei au
ajuns, cel mai probabil, în calitate de
misionari. Învățătura lor, după cum au
putut constata la fața locului, se
deosebea de cea a staroverilor
bespopovțî din Climăuți prin modul
oarecum diferit de raportare la
căsătorie. Staroverii teodosieni din
Bucovina, chiar dacă nu recunoșteau
căsătoria ce nu avea binecuvântarea
preotului, nu erau la fel de fermi,
precum moscoviții, și nu-i respingeau
de la rugăciunile comune pe cei
căsătoriți: „chiar dacă astăzi nu mai
există căsătorii legitime”, își motivau
aceștia îngăduința, „de căsătorit trebuie
să te căsătorești, ca să nu se stingă
neamul omenesc”34.
„Considerând, în felul
acesta, căsătoriile lor
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Cernigov). Între 1852 și 1867, va fi egumen al mănăstirii întemeiate, perioadă în care
așezământul monahal va înflori, fiind renumit și prin bogata lui bibliotecă. Câțiva ani mai
târziu, Pavel Prusul întemeiază și Mănăstirea de călugărițe din Spychowo (germ. Puppen)
din nordul Poloniei de astăzi. În 1867, egumenul Pavel trece împreună cu alți 15 frați în
sânul Bisericii omopiste, motiv pentru care este nevoit să părăsească Mănăstirea din
Wojnowo. A se vedea Собрание сочинений Никольского единоверческаго монастыря
настоятеля архимандрита Павлa Прусскаго. Ч. 2/ Operele egumenului Mănăstirii
omopiste „Sfântul Nicolae” din Moscova, arhimandritul Pavel Prusul. Partea a 2-a; Moscova,
1883.
31
După învățătura expusă de Serghei Semionovici Gnusin, Новая пандекта/Noua
pandectă (am tradus utilizând forma de singular a substantivului, deși în limba română există
doar forma de plural, pandecte).
32
Acestea sunt numele lor din pașapoarte. După trei ani petrecuți în satul bucovinean, Petro
Grabowski va îmbrăca rasa monahală. Nu cunoaștem numele lor de călugări, dar știm că,
în 1854, administrația austriacă le-a consemnat pașapoartele, obligându-i să se întoarcă în
Prusia. Există o petiție a „bespopovților” din Climăuți, din 24 mai 1854, adresată împăratului
Austriei, prin care se implora „imperativ” permisiunea rămânerii în continuare a celor doi
în localitate.
33
La Cimitirul Preobrajenski, centrul spiritual al staroverilor teodosieni din Moscova,
din pricina intensificării prigoanei la adresa ortodocșilor de rit vechi pe timpul lui Nicolae p
I, s-a luat decizia creării unui noi centru, undeva în afara Rusiei, într-un loc lipsit de
primejdie. În acest scop a fost trimis în Prusia orientală Piotr Lednev, știindu-se că, în
Mazuria, existau mai multe comunități starovere. Despre întemeierea localității Wojnowo
și, ulterior, a mănăstirii de acolo, v. infra, subcapitolul dedicat Schitului din Podgoria
Socolii. Polek susține că venirea călugărului Ioasaf în Bucovina a avut loc în anii 1840; în
ce ne privește, înclinăm să credem că așa-zisul negustor a ajuns la Climăuți în 1849 sau
chiar 1850, întrucât, în interogatoriul ce i s-a luat în 1858, acesta mărturisea că trăise în
Bucovina și Moldova vreme de 7 ani.
34
Pavel Prusul, op.cit, p. 374.
b
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un apărător zelos al dogmelor
teodosiene: dar mai apoi, când am
analizat cu mai mare atenție ce urmări
are viața în celibat a celor din
orientarea teodosiană, la ce crime
cumplite duce41, am abandonat această
învățătură păguboasă despre celibatul
general”42.
Își dă seama de absurdul învățăturii

o păstorea din 1862, și să se mute la
Moscova. Aici, va fi ales egumen al
Mănăstirii omopiste „Sfântul
Nicolae”45, iar la doi ani după aceea,
va fi vizitat de unul dintre foștii săi
discipoli din Climăuți, călugărul Piotr,
pe numele său de mirean Nikolai
Vasiliev. Monahii de la mănăstire i-au
explicat motivele care i-au determinat

11
Bucovina, Eugenie Hacman47, de la
care putea afla și condițiile acestui
demers. Cum episcopul se găsea pe
atunci la Viena, ei vor avea o
întrevedere cu fratele acestuia,
protoiereul Nicolae Hacman.
„Văzând încrederea lor deplină în
adevărul Bisericii greco-rusești”,
rememorează Pavel Prusul acel
sursa foto: www.wikipedia.org

nelegitime, pentru a-și liniști
conștiința, ei au dorit să le atribuie fie
și o aparență de legitimitate, iar pentru
aceasta s-au gândit să-l cheme în casa
lor de rugăciune, pentru săvârșirea
cununiilor, pe preotul fugar35 din
Fântâna Albă. Așa au procedat ei până
în momentul întemeierii noii ierarhii la
cei din orientarea cu preot”36.
Monahii nou-veniți vor încerca să
corijeze „abaterile” de la doctrina
teodosiană ale grupării nepopiste din
Climăuți, propovăduind celibatul
general; vor reuși să atragă de partea
lor o parte dintre lipoveni, dând naștere
unei prime sciziuni în sânul
ortodocșilor de rit vechi din pomenita
orientare. „Și iată cum climăuțenii
nepopiști s-au împărțit în două, cum se
întâmplă în multe locuri la cei din
orientarea „fără preot”: unii din ei au
primit învățătura noastră, a
celibatului, și au început să vină să se
roage la noi, alții n-au primit-o și
frecventau vechea lor casă de
rugăciune”37.
Liderul fracțiunii care îmbrățișase
celibatul „deveni gospodarul Nikolai
Vasiliev, în a cărui casă se
adăpostiseră cei 3 călugări”, și care
fusese „hirotonisit” dascăl de însuși
Ivan Kuzmin (călugărul Ioasaf) în
anul 185538. La Climăuți, Ivan Kuzmin
va rămâne 5 ani, după care, constrâns
de autoritățile austriece, se va refugia
în Moldova, unde va întemeia, în 1856,
un schit la marginea Iașilor, în viile de
pe dealul Socola.
În 1851, din pricina unor discordii
în sânul comunității monahale din
Wojnowo39, celor trei străini li se
alătură, după cum menționam mai sus,
și Pavel Prusul; la acea vreme, erau vii
polemicile dintre orientările popistă și
nepopistă ale Ortodoxiei de Rit vechi,
iar diavolul apucase să sădească
sămânța vrajbei între ele. Pavel Prusul
a fost bine primit de comunitatea celor
„fără preot”, a ținut predici, a vizitat
obștea monahală de la Fântâna Albă,
unde a făcut cunoștință cu Pavel
Velikodvorski, dar a evitat să poarte cu
acesta discuții publice pe marginea
credinței40. „Ne-au construit, mie și
tovarășilor, o chilie”, își va aminti mai
târziu misionarul, „și ne-au dat un
teren în veșnică stăpânire; aici am
întemeiat un mic schit sau o mică
mănăstire”. Misionarul va rămâne la
Climăuți circa un an, după care se va
întoarce în Prusia orientală. În locul
său, pentru predici și dezbateri, îl va
trimite pe părintele Prokopie, „în
ajutorul căruia a rămas și părintele
Ioasaf”.
În timp, opiniile sale cu privire la
principiile învățăturii teodosiene se vor
schimba, iar aceste schimbări își vor
găsi ecou și printre lipovenii nepopiști
din Climăuți.
„Așa judecam eu pe atunci și eram

ZORILE

sursa foto: www.wikipedia.org
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Pavel Prusul
(Piotr Ivanovici Lednev)

privind interzicerea căsătoriei,
imaginându-și un sat locuit numai cu
tineri de ambele sexe, cărora să li se
aplice interdicția de a se căsători: în
scurt timp, un asemenea sat „va deveni
imaginea Sodomei și Gomorei”.
„Când am părăsit învățătura
despre celibatul general”, își continuă
Pavel Prusul mărturisirea, „și am
trecut de partea celor ce acceptă
căsătoria, am pomenit și de Climăuți,
de faptul că semănasem acolo
învățătura potrivnică căsătoriei43 și de
ale cărei roade voi fi și eu
răspunzător: se impunea să iau
măsuri, pentru a smulge din rădăcină
această învățătură, așa că l-am trimis
la Climăuți, pentru a doua oară, pe
părintele Prokopie, spre a propovădui
căsătoria. Părintele Ioasaf, care trăia
deja în Moldova44, cum a auzit că
părintele Prokopie se află la Climăuți
și propovăduiește întru apărarea
căsătoriei, a venit într-adins acolo din
Moldova, pentru a susține doctrina
celibatului, însă n-a reușit să-l
combată pe părinte, întrucât n-a putut
dovedi că desfrâul n-ar izvorî din
interzicerea căsătoriilor. Cei din
Climăuți i-au respins predicile, iar
învățătura potrivnică căsătoriilor a
fost eliminată cu totul în acea
localitate”.
În 1867, Pavel Prusul va trece
împreună cu 15 frați în sânul Bisericii
omopiste, fiind nevoit să părăsească
obștea monahală din Wojnowo, pe care

Până în 1846, când se înființează Mitropolia de la Fântâna Albă, puținii preoți
existenți în rândul staroverilor proveneau din sânul Bisericii nikoniene și trecuseră la cea
Ortodoxă de Rit Vechi, erau, așadar, preoți „fugari”, precum și cei la care apelau
nepopiștii din Climăuți. Cum astfel de „evadări”, chiar dacă de scurtă durată, în tabăra
opusă nu erau bine văzute de cei din orientarea „cu preot”, care încercau să-i oprească pe
preoți confiscându-le odăjdiile bisericești, staroverii bespopovțî găsiseră o soluție: le
confecționaseră ei alte odăjdii, astfel încât să poată oficia cununiile.
36
Ibidem.
37
Idem, p. 376.
38
Johann Polek, op. cit., p. 292.
39
Mai pe larg despre această mănăstire în subcapitolul despre Schitul din podgoria Socolii
(v. infra).
40
Pavel Prusul a început să-i primească la spovedanie pe cei care consimțeau „să se
căsătorească” fără ca actul cununiei să fie săvârșit de un preot, ci numai pe baza
binecuvântării părinților, a rudelor apropiate sau chiar a altor persoane. V. Дьякон Борис

Mănăstirea „Sfântul Nicolae” (Moscova, Federația Rusă)

să îmbrățișeze omopismul și i-au dat
mai multe cărți, să se convingă singur
de justețea actului lor. „Iată, mi-au dat
o carte”46, le-a spus călugărul
semenilor săi din Climăuți, „în care
sunt adunate din cărțile vechi, prețuite
de noi, o mulțime de dovezi, prin care
își justifică trecerea de la noi în cadrul
Bisericii”.
Discipolul lui Pavel Prusul va
verifica împreună cu mai mulți
staroveri din obște, pe baza cărților
vechi, justețea argumentelor celor ce
trecuseră la omopism și va face el
însuși acest pas, în 1869. Revenit din
Moscova în satul de baștină, va încerca
să atragă de partea sa mai mulți adepți.
În 1870, grupul de staroveri din jurul
călugărului Piotr se adresează în scris
lui Pavel Prusul să vină la Climăuți, ca
să-i ajute să treacă la Biserica
edinoveră, trimițându-i o scrisoare și
mitropolitului Innochentie, în
subordinea căruia se afla persoana
solicitată, pentru a-i da binecuvântarea
pentru călătorie. În primăvara anului
următor, egumenul Pavel vine în
Bucovina, iar pe 16 martie se
întâlnește cu staroverii care-i
solicitaseră ajutorul. În privința cererii
lor de trecere la Biserica omopistă, îi
sfătuiește să se adreseze episcopului de

moment, „am început să le vorbesc
despre Biserica Română, de vreme ce
trăiau în eparhia episcopului ortodox
român; în rânduielile stabilite de
soboare, se spune că, în privința
treburilor bisericești, trebuie să vă
supuneți toți episcopului local, și nu
unuia străin, și să faceți cu toții ceea
ce vă poruncește el, pentru că trebuie
să aveți înțelegere deplină și din
partea Bisericii de aici, din Bucovina.
La care, ei mi-au răspuns: „În
momentul în care am pătruns justețea
Bisericii greco-rusești, ori cea de aici
se află în relația cu aceasta, a judeca
această biserică ori a ne îndoi de ea
nu putem: căci Biserica grecorusească n-ar fi primit să fie în relație
cu ea, dacă ar fi conținut vreo erezie,
doar că nu ne-am obișnuit cu
ritualurile bisericii de aici și cu limba
malorusiană vorbită în părțile locului.
Suntem de acord, fără nicio obiecție,
ca preotul nostru să fie hirotonisit de
episcopul de aici și să stea sub
supunerea acestuia, însă ne dorim ca
preotul hirotonisit să fie cineva din
mijlocul nostru, iar lui să-i fie
îngăduit, precum în Rusia, celor de
aceeași credință, să
săvârșească slujbele după
vechile cărți tipărite la

F

Зыкунов, Архимандрит Павел (Леднев) Прусский – незаслуженно забытый
миссионер. Краткое жизнеописание архимандрита/Diaconul Boris Zâkunov,
Arhimandritul Pavel (Lednev) Prusul – un misionar pe nedrept uitat. Scurtă descriere a
vieții arhimandritului //„Blagodatnîi ogonʼ”, № 20/2011.
41
Mai exact, întors în Prusia orientală, misionarul află că, după interzicerea căsătoriilor
în rândul grupării teodosiene, apăruseră „leacuri”, pe care le luau tinerele pentru a lepăda
pruncii.
42
Pavel Prusul, op.cit, p. 377.
43
Pavel Prusul folosește termenul brakoborstvo.
44
La schitul său din Podgoria Socolii, așadar înainte de 1858.
45
Așezământul monahal a aparținut inițial ortodocșilor de rit vechi din orientarea „fără
preot”, dar, în 1854, în urma cererii formulate de mitropolitul Filaret (Drozdov) al Rusiei,
a fost cedat adepților Bisericii omopiste (edinovere).
46
Выписки Озерскаго, editată de A.I. Hludov în 1862.
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Monumentul „Crucea Staroveră” din Climăuți, înalt de 12 metri, a fost
construit în 2014 de către Comunitatea Rușilor Lipoveni din România.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (Fântâna Albă, Ucraina)

Moscova. Un preot hiritonisit din
mijlocul nostru va ști mai bine care
sunt păsurile ortodocșilor de rit vechi
și va ști mai bine ce leacuri să le dea”.
Protoiereul Nicolae Hacman le-a
spus că el nu poate decide în această
privință, că ar fi bine să i se adreseze
în scris episcopului, iar în privința
păstorului care să-i conducă, i-a
sfătuit:
„În rândul preoților nu poți pune
un om neînvățat, care nu și-a făcut
educația într-o instituție academică,
noi nu avem acest obicei, și a permite
un asemenea lucru se poate doar la
început; cu toate acestea, trebuie să
trimiteți la învățătură un tânăr din
rândul vostru, pentru a se pregăti de
preoție”.
La Climăuți, Pavel Prusul s-a
străduit să-i convingă și pe alți
lipoveni nepopiști „să părăsească acel
trai păgubos în afara ogrăzii
izbăvitoare a Bisericii lui Hristos”48:
„Am vorbit îndestul cu ei din
Cărțile Sfinte despre caracterul veșnic
al Bisericii întemeiate de Hristos și
despre faptul că, fără unitatea Bisericii
și fără împărtășania cu Sfintele Taine,
cu Trupul și Sângele lui Hristos, nu
poți să te mântuiești, despre faptul că
Biserica greco-rusească nu conține
nicio erezie, și că acele aparente
noutăți introduse, pentru care o
blamează așa-zișii ortodocși de rit
vechi, au existat din vechime”.
Cu toate acestea, el n-a putut să
treacă atunci pe niciunul dintre doritori
la Biserica edinoveră; pentru aceasta
avea nevoie de aprobarea episcopului,
aflat în continuare la Viena și de
îndeplinirea unor formalități, ceea ce
necesita timp. „Și astfel, călătoria mea
a fost inutilă, pentru că pe cei ce
doreau să se unească [cu Biserica
edinoveră, n. n.] să-i unesc n-am
reușit”, îi scrie el lui Nikolai
Subbotin49. Cu toate acestea, ogorul
fusese semănat, „cei ce doresc să se
unească sunt pe deplin convinși de
justețea Bisericii”, concluzionează

misionarul, orientarea omopistă se va
contura încet-încet în Climăuți.
Pavel Prusul va petrece sărbătoarea
Paștelui în satul bucovinean, fără să
oficieze slujbele religioase cuvenite (și
pentru aceasta avea nevoie de
încuviințarea episcopului), după care
vizitează Suceava, unde se închină la
moaștele Sfântului Ioan cel Nou, și
Mănăstirea Dragomirna. La Fântâna
Albă, poartă discuții pe seama
credinței cu mitropolitul Kirill și o
parte din călugării așezământului,
petrece două zile la Iași, unde se
întâlnește cu călugărul Ioasaf, la
schitul acestuia din Socola, se închină
la moaștele Sfintei Paraschiva și
polemizează cu lipovenii popiști de pe
malul Bahluiului, după care revine la
Climăuți spre a-și lua rămas-bun. Va
părăsi localitatea pe 13 aprilie 1871,
îndreptându-se spre Sankt Petersburg.
Sigur că nu toți staroverii nepopiști din
localitate i-au agreat ideile. Într-o
scrisoare ce i-o adresează lui N.I.
Subbotin imediat ce ajunge în capitala
de pe Neva, egumenul face un scurt
bilanț al călătoriei:
„Cum se va termina însărcinarea
mea, încă nu pot să-mi dau seama.
Locuitorii nepopiști din Climăuți s-au
străduit să mă alunge din sat; dar iată
că, prin mila ce mi-o arată Dumnezeu,
n-au reușit să facă acest lucru. Există
și oameni pătrunzători și pe deplin
convinși cu privire la Biserică. Aceasta
mă liniștește, chiar dacă sunt puțini.
Am remarcat că problema trebuie
îndreptată în această direcție, a
includerii lor în eparhia locală, altfel
nu știu dacă se va obține ceva. Am
deschis drum cuvântului, chiar dacă
cu dificultate, și există deja adepți; dar
cum se va finaliza, nu se știe”50.
Cum au decurs pe mai departe
tratativele, aflăm din studiul lui
Johann Polek, Lipovenii din
Bucovina. Episcopul Eugenie Hacman
va refuza cererea adepților
omopismului, pe motiv că petiționarii
„nu se puteau hotărî să renunțe la

47
Eugenie Hacman (Hacman, 1793-1873) a fost episcop al Bucovinei din 1735 și până
în clipa morții. A absolvit Facultatea de Teologie Catolică a Universității din Viena și este
ctitorul Catedralei Mitropolitane din Cernăuți, actualmente lăcaș de cult al Bisericii
Ortodoxe autocefale ucrainene.
48
Pavel Prusul, op. cit., p. 381.
49
„Bratskoe slovo”, t. I, 1896, p. 734.
50
„Bratskoe slovo”, t. I, 1896, p. 733. La revenirea în Moscova, Pavel Prusul a fost o
vreme ocupat cu descrierea călătoriei sale în ținuturile nord-vestice și în afara Rusiei.
Aceste însemnări ale sale, ajunse în 1883, la a patra ediție, ne-au ajutat mult în deslușirea
trecutului orientării nepopiste din Climăuți.
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erezia lor și să treacă pur și simplu la
Biserica greco-orientală”51. Șase ani
mai târziu, alte 10 familii cer să fie
primite în cadrul Bisericii grecoorientale, punând o singură condiție, să
aibă un preot din obștea lor. Cererea li
s-a aprobat și, după îndeplinirea
formalităților necesare, familiile în
cauză au fost puse sub îndrumarea
duhovnicească a preotului din Costișa,
Gheorghe de Reus-Mârza52, care i-a
familiarizat cu învățătura creștină
greco-orientală. Călugărul Piotr a fost
ales de obște spre a fi preot; pentru
aceasta, el a depus o cerere la
Consistoriul greco-oriental din
Cernăuți53, pentru a fi primit într-o
mănăstire din Bucovina, unde „să se
convingă dacă este potrivit pentru
viața monahală a eparhiei”. În
octombrie 1878, va fi trecut în rândul
călugărilor cu drepturi depline, iar în
ianuarie 1879, va fi hirotonisit
ieromonah. Fosta casă de rugăciune a
celor „fără preot” va fi sfințită și
proapătul ieromonah va săvârși aici
îndatoririle religioase, „sub continua
supraveghere și îndrumare a preotului
din Costișa”54. Astfel se formează la
Climăuți noua orientare, omopistă,
izvorâtă din sânul grupării nepopiste.
După moartea ieromonahului Piotr55,
cum acesta nu-și desemnase un
succesor, enoriașii parohiei în cauză au
solicitat numirea ca preot a dascălului
Simion (Semion Iehorov Fedotov).
Până să obțină răspunsul și acordul
Guvernului, comunitatea „omopistă” sa aflat sub îndrumarea duhovnicească a
lui Iraclie Porumbescu, preot la
Frătăuții Noi, tatăl lui Ciprian
Porumbescu.
N-a fost simplă nici viața celuilalt
segment, al staroverilor care au
acceptat fețe bisericești nouhirotonisite (de la Biserica Rusă
oficială sau nikoniană). În acceptul lor,
ei s-au călăuzit după situații
asemănătoare din istoria Bisericii
creștine, când regiuni întregi ajungeau,
spre exemplu, să fie lipsite de episcopi,
51

din pricina căderii acestora în erezie
sau în vreo rătăcire. Or, episcopii în
cauză continuau să oficieze serviciul
divin, să hirotonisească preoți ori
diaconi. Soboarele întrunite pentru
cumpănirea unor atari situații, au
hotărât ca fețele bisericești hirotonisite
în erezie să fie primite, cu același cin
pe care l-au avut înainte, în cadrul
Bisericii Ortodoxe, cu condiția
dezicerii lor de erezie ori rătăcire. La
fel a procedat și BORV, în sânul căreia
au venit, „de bună voie și cu toată
sinceritatea”, preoți hirotonisiți în
biserica de rit nou, dar, „cei mai mulți
dintre ei, trăitori în vechiul spirit”,
persecutați adesea cu cruzime pentru
convingerile lor de autoritățile laice și
bisericești. Ei au refuzat să mai
continue în rătăcire și, trecând în
rândul celor de veche credință, au
săvârșit acele Taine și trebuințe
specifice puterii pe care o aveau:
Mirungere, Botez, Cununie, Sfântul
Maslu, Înmormântare. Existau însă și
practici care țineau de competența
episcopului și preoții nu le puteau
săvârși: sfințirea Mirului sau sfințirea
Animisurilor. Autoritățile ruse i-au
numit „preoți fugari” (begunî) și de ei
s-a servit secvența popistă a ORV până
la întemeierea ierarhiei bisericești de la
Fântâna Albă56.
Criza de preoți s-a resimțit și
printre lipovenii din orientarea popistă
trăitori în Bucovina57, iar pentru
trebuințele lor duhovnicești invitau ori
aduceau pe ascuns câte un preot
„fugar” din Moldova sau din
Basarabia, unde numărul acestora era,
de asemenea, restrâns.
Pe 18 mai 1847, la biserica din
Climăuți, mitropolitul Ambrosie îl
hirotonisește pe Zaharia Ulianov
diacon, iar pe 30 mai, preot pentru
parohiile din Climăuți și Socolinți. A
fost condus „în mod solemn la parohia
sa” de însuși mitropolitul, care i-a
înmânat gramota de numire58. Era
primul preot ales de comunitate pentru
parohia din sat după 67 de ani.

Polek, op. cit., p. 293.
George, cavaler Reus-Mârza (1839-1896), preot, misionar, absolvent al Institutului
Teologic din Cernăuți; a colaborat la editarea revistei „Candela”.
53
Pe 6/18 februarie 1878.
54
Polek, op. cit., p. 294.
55
Survenită pe 7/19 octombrie 1894.
56
Amănunte pe larg despre sciziunile apărute în cadrul BORV pot fi găsite în cartea lui
F.E. Melnikov, Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi.
57
Johann Polek, Lipovenii din Bucovina, p. 287.
58
N.I. Subbotin, Istoriia Belokrinițkoi ierarhii, t. I, Moscova, 1874, p. 114 din anexe.
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В

селении Камень
(Каркалиу) уезда Тульча
прошли 7 и 8 июня (по
новому стилю) 2020 г., в день
Святыя Троицы и в День Святого
Духа, торжества, посвящённые
престольному празднику
местной православной
старообрядческой церкви.
Праздничные богослужения
возглавил преосвященнейший
Славский архиепископ владыка
Флавиан и ему сослужили
настоятель храма о. Павел
(Василе) и множество
священников, диаконов и
священосцев славской епархии.
Из-за кризиса,
вызванного пандемией
коронавируса, религиозная
жизнь изменилась в 2020 году и
в Румынии. В начале, начиная с
марта и по 15 мая службы
проходили непрерывно в храмах
за закрытыми дверями без
прихожан, которых призывали
молиться дома у святых икон.
Начиная с 15 мая по 15 июня
2020 г. службы проходили на
дворе. Возле храма во всех сёлах
и городах построили на фоне
пандемии подвижные алтари и
все соблюдали меры
безопасности. Именно так
прошли торжества по поводу
Святыя Троицы и в День Святого
Духа на Камню в этом году.
20-летие архиерейского
служения

У

местного Славского
архиепископа ЕВП
Флавиана был юбилей в июне
2020 г. – 20-летие
архиерейского служения. И так
как в родном селе - Камень /
Каркалиу – владыка Флавиан
получил хиротонию в
епископский сан в 2000 году от
ЕВП митрополита Леонтия
здесь же он отметил и юбилей. 8
июня 2020 г. настоятель
Каменского храма о. Павел

Хор «Благовестник»
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ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЁННЫЕ
ПРЕСТОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

(Василе) по поводу 20-летия
архиерейского служения
преподнёс предстоятелю епархии
архиерейскую панагию и
поздравил владыку Флавиана
вместе со священством, членами
архиерейского хора Славской
епархии и присутствующими
мирянами, принявшими участие
в богослужениях.
С юбилеем поздравляем и мы,
владыка Флавиан, и желаем вам
светлых лет архиерейства!
Многая и благая лета!
Напоминаем, что
Славский архиепископ Флавиан
(в миру Фёдор Федя) родился 24
февраля 1971 г. в селении
Камень (Каркалиу) уезда Тульча,
где и прошло его детство. Он
окончил Тульчинский
судостроительный лицей в 1989
г. и в сентябре того же года был
призван в армию. После армии,
17 октября 1990 г. поступил в
Славский мужской Успенский
монастырь (уезд Тульча). Затем,

на престольный праздник в
Славском Свято-Введенском
женском монастыре, епископ
Славский Леонид (Самуилов)
рукоположил его 4 декабря 1990
г. во чтецы. 17 марта 1992 г., в
день памяти прп. Герасима, иже
на Иордане, состоялось
иноческое пострижение Фёдора
с именем Флавиан, а его
евангельским отцом стал
архидиакон Леонтий,
сегодняшний архиепископ
Белокриницкий и Бухарестский
и всех древлеправославных
христиан митрополит.
Новопоставленный инок был
потом хиротонисан во диаконы
(8 ноября 1992 г.), а в Успенском
монастыре был назначен на
должность иконома. Затем,
иеродиакон Флавиан был
хиротонисан во священники (9
марта 1997 г.). Священноинок
Флавиан был рукоположен
архиепископом АмериканоКанадским Софронием в

архимандриты Славского
монастыря 18 июня 2000 г., а 19
июня 2000 г., новый
архимандрит рукоположен
митрополитом Леонтием и
архиепископом Софронием во
епископы Славской епархии.
Посвящение епископа Флавиана
в архиепископы состоялось 7
июля 2000 г. в селе Мануиловка
уезда Сучава. Высшее духовное
образование архиепископ
Флавиан получил в 2016 г. в
Констанце.
Предстоятель Славской
кафедры владыка Флавиан
освятил до сих пор15 престолов,
рукоположил 20
священнослужителей,
множество чтецов и
свещеносцев. Славские мужской
(Успенский) и женский
(Введенский) монастыри за
последние годы пополнились
новыми послушниками, иноками
и схимниками. Архиепископ
Флавиан назначил в 2012 г. на
должность игуменьи
Введенского женского
монастыря ранее им же
постриженную
инокиню Таисию.
Начиная с 2004 г. в Славской
епархии издаётся под
руководством владыки
двуязычный русско-румынский
календарь. По решению
Белокриницкого Собора
Славский архиепископ Флавиан
является председателем
комиссии Митрополии по
издательству.
В 2019 г. в Славской епархии
был создан по благословению
владыки Флавиана епархиальный
хор «Благовестник» под
руководством Василия
Лавренте из села Камень
(Каркалиу).
С.М.
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«ВРЕМЯ УНОСИТ,
А ПАМЯТЬ ХРАНИТ»
Жизнь среди «своих»
Александра ДУМИТРИКЭ

С

кладывается жизнь
человека как
свойственно
складываться жизни: быстро,
хрупко, неожиданно. Тем не
менее, далёкое прошлое обладает
необыкновенным умением
доказывать многим, что
события человеческой жизни не
являются случайными. Встреча с
женщинами-липованками, ещё
при рассвете ждавшими автобуса
на Два кантона, в уезде Тульча,
подтверждает моё убеждение. По
кички и платку даже издалека
угадаешь, что они наши. А ещё,
вдобавок, на обычное
приветствие отвечают по-своему
- «добри здоровья!».
«Ты чей?»

У

селе все знакомы.
Поэтому, бывает,
приедешь в родную деревню и,
из ниоткуда, незнакомый
коренной житель спрашивает
«Ты чей?». Если кроме названия
бабушек и дедушек ещё

Бабушка Васса, с.
Русская Слава

прозвище семьи тебе известно,
то ему всё становиться ясно.
Итак, одних дразнят
Фасолихами, других Комарями,
Воробцами, Татарчиками и т.д.
Чаще всего, как мне было дано
узнать, прозвища переходят по
наследству по мужской линии,
даже если мужчина женился или
женщина вышла замуж в другом
селе. Так например, Воробцам
Журиловки хорошо известны
родные тёзки из Русской Славы.
Хотя с четырёх лет я уже не
бывала почти никогда в
тульчинской Черкезской Славе,
при простом слушании имени и
прозвищ моих покойных
бабушки и дедушки по
отцовской линии, эти две
старушки легко составили почти
всё генеалогическое древо моего
отца: «Вот так летят годы, и
никто не замечает, как ребёнок
стал взрослым», задумалась
одна из них. Зовут её тётя
Варика. Живёт по главном
шоссе в Черкезской Славе. Имя
её я услышала, когда другая
старушка легко толкнула локтем

и негромко спросила: «Варик,
иде будим слазивыть?».
Спрашивать фамилию у
наших старушек не всегда
уместно. В ответ, люди
становятся недоверчивыми. Повидимому, тревожное прошлое
непрерывных гонений на
старообрядчество оставило
сильный отпечаток на
поведенческом профиле русскихлипован. А изменить эти общие
черты нашего психологического
профиля, глубоко пропитанные
отголосками прошлого, может
быть сумеют только наши дети.
Хотя, что -то мне подсказывает –
это будет, на самом деле, просто
оплакиваемой утратой, а не
какой-то пользой для
поведенческой модели нашей
этнической идентичности.
Время уносит,
а память хранит

Н

егативные события или
трагический опыт
человека остаётся, как правило,
запечатленным в коллективной
памяти определённого
сообщества гораздо глубже, чем
остальные позитивные события.
В данном контексте, интересно
проследить, как жители той или
иной деревни видят негативные
ситуации, происшедшие в
собственном селе, в совершенно
особом свете. На уровне
глубокого чувства
самосохранения и адаптивных
механизмов, своиственных
русским-липованам, все эти
факты получают черты
предупредительного характера.
А многие сохраняют их во
времени и передают следующим
поколениям.
Тётя Варика невольно
напоминает мне скорбное
событие нашей семьи - смерть
бабушки Нади и дедушки
Лариона из Черкезской Славы:
«кипит вино и думаю – как зря
поумирали с молоду! Надо
проветрить почаще...».
Интоксикация углекислым газом,
который выделяется при
брожении вина в тесных и плохо
проветриваемых погребах,
может стать летальным для
любого человека. Тон её голоса
становится грустным при таком
воспоминании, и она
продолжает, как будто для себя:
«время уносит, а память
хранит. Одни поумирали, другие
выехали в Испанию, Италию,
Англию. Одни мы остались,
старики, на пенсии. Приезжают
молодые в августе, валют
старые хаты и берутся
строить другие, новые,
красивые. Многие намерены
вернуться. А когда это будет –
нам не узнать. Да они и сами,
наверно, точно не знают».
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Вечера позднего лета

П

омню, в моём детстве по
праздникам все лавочки
на улицах были заняты
бабушками. Да не только
бабушками – и малые и старые
там сидели, ведь в детстве
интересно слушать рассказы
взрослых. Старушки на лавочках
знали всё и про всех. Именно
там происходил обмен общей
информацией касательно
жителей села: кто ещё приехал,
кто выехал, кто родился и кто
умер. В тёплые, влажные летние
вечера, комаров отгоняли
зелёными ветвями сливины.
Сейчас уж такое редко где
увидишь. Недавно, я на улицу
вышла. На лавочке сидит соседка
одна – тётя Каптелина из
Русской Славы. Муж, дядя
Мирон, умер месяц назад. И
осталась она одна одинока.
Воспоминания о прошлом
обладают даром мелькать
неожиданно. Помню вечера
позднего лета, когда мужчины
семьи с умением и
ответственностью брались вязать
веники. Травянистое растение, из
которого делают веники, по
научному называют «сорго», а у
нас в селе - просто веники. Они
приступали к работе, только
когда растения полностью
высохало. Процесс изготовления
состоял вообще в удалении
оставшихся листьев и семенов,
их разделении на несколько
пучков и вязании метёлочек
дротиком. Получались веники
разных размеров. Многие их
раздавали родням или продавали
на базаре.
Ещё с древних времён, в
сёлах русских-липован также
ценилось плетение вещей из
лозы и ивового прута. А это
вообще благодаря их высокой
пригодности в разных уголках
хозяйства. Лоза в деревнях двух
Слав уезда Тульча растёт только
вдоль речки Слава.
От дяди Петрикея Тимофей
(84 года) из Журиловки уезда
Тульча узнаём, что
заготавливать прутья
необходимо между поздней
осенью и ранней весной, когда
лоза теряет листья и ещё не
пробиваются новые почки.
Прежде чем приступать к
работе, некоторые варили
прутья, а потом чистили, чтоб
легче было их согнувать. Плели
кашёлки (корзины) малых и
больших размеров для
домашнего использования, а
также заборы, перегородки,
ограждения и др.
К великому сожалению, в
настоящее время, из-за
скорости, с которой происходят
изменения в нашем
обществе, такие
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предметы ручной работы едва
ли приспосабливаются к
требованиям современной
жизни.
«Кизик» и «калатушка»

Р

аньше люди использовали
всё, что можно было
использовать из природных
ресурсов. Дядя Ваня Зеновей
(72 года) из Русской Славы
задумчиво рассказывает: «у нас
соседи были – дед Куприан и его
семья. Они были имущими
людьми. У них были по 2-3
коровы, по 2-3 коня – просто
настоящие хозяева. Мне было
10-11 лет, когда я стал
работать у них во дворе. Двор у
них был полный дровами. Они
аэтим занимались. Поедут в лес,
нарубают кучу дров, а потом
брались всё это продавать. В
Журилку (т.е. Журиловку)
ездили, даже в Кастенджу (т.е.
Констанцу) возили дровы! У них
дров было кучами, кучами, но для
отопления хаты они также
использовали природные ресурсы
со двора. Ничего не
выбрасывали! Собирали,
например, лошадиные и коровые
гомны (помёт), смешивали с
соломой и водой, как для
кирпича, и клали в формы 5-6 см
толщины. Когда смесь
высохнет, вынут её из формы:
так и вышел «кизик». До зимы
сушили его на солнце».
Кроме того, многие
использовали подсолнечные
палочки для топления чёрной
бани. Помню, моя бабушка,
Евдокия Митре, часто
огорчалась: «И сейчас не пойму,
зачем мы мучились ездить
павозками Бог знает куда за
подсолнухами, когда у нас лес
под носом!». Дядя Ваня тоже
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говорит: «По 5-6 км ездили на
степ – туда и обратно! Аж на
Жоёву Балку ездили, на
Белазорову, Дуброву балку!
Помню, в детстве играли по
пылю с загнутыми
подсолнухами. Ломали голову
подсолнуха и вместо её, на краю,
привязывали кабак. Вот и колесо
выходило. Калатушкой его
называли. Чтобы добавить
красоты, возьмём гусиную
перину и заткнём её в кабак. Так
и бегали с кабаком по улице».
Мёд, воск и пчеловодство

П

человодство, в свою
очередь, как ценный
природный ресурс, практикуется
в лесных окрестностях,
насёленных русскимилипованами с древних времён.
Мёд, как пищевой продукт и
лечебное средство, занимает
важное место в пищевой
промышленности, имея также
религиозные коннотации. Не
случайно кутья издревле
подслащается только мёдом.
Воск был использован в
домашних условиях как
источник света, а также в
производстве свечей для
церквей. Поэтому этот тип
занятия был широко
распространён помимо наших
монастырей.
Знание домашней работы
и рукоделия для
благосостояния дома

С

малых лет, рассказывала
бабушка, девушек учили
создавать что-то своими руками
для благосостояния дома. Они
часто занимались
шитьем, вышиванием, плетением
кружев, плетением поясов,
тканием, изготовлением

Замес раствора для
кирпичей
( c . Новенькое /
Гиндэрешть
уезда Констанца)

шерстяных одеял, подушек из
гусиного пуха и перьев,
кожевенных изделий - кужуков,
шуб, ковриков небольших
размеров и т.д. - у кого были
козы и овечки. Всё это - для
хозяйственных нужд. В
дополнение к компоненту
утилитарности, ручная работа
также приобретала всё большую
художественную ценность.
У нас до сих пор стоит в
старой бабушкиной хатёнке
старенькая швейная машинка
«Зингер». Бабушка часто
пользовалась ей поздними
вечерами после бесконечных
работ в домашнем хозяйстве.
Она мне часто говорила, что
рукоделие успокаивает её
печальную душу. А я, будучи
ребёнком, часто засыпала при
этом ритмичном и монотонном
шуме.
В непогоду, в дождливые или
морозные дни, старушки
собирались «на гулянке». Так и

садились вокруг мешка
и скубили шерсть или гусиные
перья, долго и монотонно.
«Распустим губы и сидим,
скубим до поздна», рассказывает
соседка Каптелина Попович из
Русской Славы. Важно отметить,
что, в данном контексте,
значение фразеологизма
«распустить губы» отходит от
основного смысла, приобретая
значение «впасть в
задумчивость». А ещё разрезали
старую, изношенную одежду на
ленточки, заплетали в косы, а
потом эти самые косы слаживали
и прошивали между слоями.
Получались разноцветные
ряднюшки, которые застилали на
лавочки, на глиняный пол. «Зем
тянет», часто говорила
бабушка. Я так и представляла
себе, будучи ребёнком, как с
пола появляются маленькие
ручки из глины, готовы потянуть
меня куда-то. Богато
детское воображение...

Евдокия и Агап Митре с дочерью Устинией
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« Моя Россия там, где моя семья, где
церковь, где дедушка с бабушкой »

Интервью с
Ираидой АНТОНОВ

К

огда-то давно, на
мероприятии,
организованной Общиной
русских-липован Румынии в Тульче,
я видела местную девочку, которая
прекрасно читала на сцене стихи на
русском языке, и совершенно без
акцента, что в наши дни среди
русских-липован встречается всё
реже и реже. Мне тогда учительница
русского языка Наталия Нойман
сказала, что это Ираида Антонов,
дочь священника, и что дома они
говорят по-русски. Прошли годы, я с
Ираидой больше не встречалась до
прошлого года, когда мы с ней
познакомились на приёме в
Посольстве России в Румынии.
Молодая, симпатичная девушка,
которую мне представили как
Ираиду Антонов, прекрасно
говорила по-русски, и рассказала,
что она училась в Москве. Я сразу
же вспомнила девочку, которая
читала стихи в Тульче, много лет
назад…
Ираида Антонов рассказала мне
немного о своём детстве и о своей
семье:
«У меня было счастливое
детство, потому что мои родители
очень хорошие люди, они верующие
и воспитали и нас, детей, в этом
духе. Дома мы всегда разговаривали
на русском языке. У меня даже есть
аудиозапись, на кассете, мне было
где-то два или три года, и я
представляюсь - всё на русском
языке, то есть на нашем
липованском говоре. Потом я пошла
в детский сад, и там я общалась на
своём русском языке с девочкой
румынкой. Я не знаю, как мы друг
друга понимали, но получилось так,
что в конце первого года в садике,
она уже знала русский немножко, а
уже потихоньку учила румынский.
Когда я пошла в школу, у меня

румынский язык был уже на
нормальном уровне. А в семье с нами
по-румынски не говорили. По-моему,
это правильно. И это очень
интересно, очень забавно, когда
ощущаешь, как через другой язык
всё воспринимаешь по-другому.
С самого раннего детства, я не
помню, чтобы мы не ходили в
церковь: на вечерню, утреню, на
литургию всегда ходили, и у меня
очень яркие, естественные, сильные
эмоции, связанные с церковью. У
меня папа сначала был пономарём,
потом стал дьяконом, и постепенно
дошёл до священника. Но любовь к
церкви всегда присутствовала, и
мы, будучи детьми, всё это
чувствовали и радовались этому. И
мама, и папа в таком духе нас
воспитывали. Помню, что отец
тоже преподавал
церковнославянский. А я тоже с ним
ходила на уроки. Все остальные
дети были уже школьного возраста,
а мне было всего четыре года. Я,
кончено, читать не умела, ни на
русском, ни на румынском. Но для
меня было важно, чтобы папа
гордился мной. И я тоже как бы
училась там со всеми, как бы чтото умела. На самом деле, я выучила
наизусть молитву, и что-то
пальцем показывала, но
неправильно, конечно. Папа подошёл
и посмотрел: я правильно читаю,
вроде бы, но не то показываю».
«Нас два брата и три сестры - я
старшая»

В

наши дни, когда у каждого
работа, учёба, дела
достаточно трудно совместить
полноценную религиозную жизнь с
современным бытом. Ираида
Антонов частично с этим согласна:
«Совместить можно, но не
полностью. Когда у тебя строгий
рабочий график, когда работаешь с
9 до 6 вечера, не получается всегда
на праздники попасть в церковь.
Нужно или выходной брать на
работе, или договариваться с
начальством, и не всегда тебе идут
навстречу в таких случаях. Даже в
школе, когда я училась, и для нас
было важно попасть в церковь на
большой праздник, пойти,
помолиться, не всегда удавалось
договориться с преподавателями.
Но это зависит от каждого. Нас
два брата и три сестры - я
старшая, и первая ушла из дома.
Поначалу было немного болезненно
находиться далеко от дома, потому
что вся моя жизнь протекала
определённым образом, а потом,
сразу, всё кардинально изменилось.

Взять, например, пост. Когда мы
были все вместе, мы все постились,
и было легко. А когда живёшь в
общежитии, и рядом с тобой ктото есть свинину, или что-то ещё,
это не то, что искушает, - но както странно чувствуется,
неестественно. Я могу с этим
справиться, я это делаю, но
хотелось бы, чтобы кто-то рядом
делал то же самое».
Ираида изучала родной русский
язык с начальных классов, и была
призёром на национальных
олимпиадах по русскому языку: «Я
очень благодарна своей первой
учительнице, которая меня всему
научила, госпоже Натальи
Нойман. Она мне с самого начала
сказала: «Когда придёт время, мы с
тобой будем участвовать в
олимпиаде». Я была тогда в 5
классе, и пятиклассники ещё не
участвуют в олимпиаде. Но мы с
ней уже готовились. После этого,
получилась так, что пришла другая
учительница, которая не знала, что
меня уже готовили к олимпиаде, и я
вернулась к изучению русского с
нуля, с алфавита. Но в восьмом
классе госпожа Нойман вернулась в
наш класс и сказала мне: «Я помню,
мы с тобой договаривались», и мы
начали тогда очень интенсивно
готовиться к олимпиаде. Для меня
самое важное было, чтобы она
гордилась мной. Потому что я
видела, как она вкладывалась в рост
всех учеников, и не только по
русскому языку. Она также
объясняла нам грамматику
румынского языка, она нам давала
всё, что она могла нам дать, в том
числе жизненный опыт,
материнскую любовь. Она просто
жемчужина. И, в восьмом классе у
меня была самая яркая победа всех
лет. Я впервые участвую в
олимпиаде, и уже занимаю первое
место. Мне это показалось какимто чудом. Я смотрела результаты,
и мне не верилось, что у меня так
получилось».
«Я не могла читать в
оригинале Достоевского в конце
двенадцатого класса»

П

о окончанию лицея в Тульче,
Ираиде пришлось делать
нелёгкий выбор. Она была
выпускницей лицея с
математическим профилем, но
любила русский язык и ей хотелось
продолжить его изучать. Судьба
сложилась так, что ей удалось
продолжить своё математическое
образование, но на русском языке и
вот, что она нам рассказала:

«Двенадцатый класс очень
сложный именно потому, что
необходимо сделать выбор,
выбрать себе специальность. Я
заканчивала в 2013 г. лицей им.
Григоре Мойсила, направление
математика-информатика. В то
же время, я участвовала в
олимпиадах по русскому языку, и
это у меня неплохо получалось. Так
что я думала продолжить учёбу
либо в Политехническом
университете в Бухаресте, либо на
факультете иностранных языков. Я
думала, думала, но не могла
решиться. Родители настаивали,
почему-то, что мне нужна
специальность в естественных
науках, чтобы я в конце стала
инженером, а мне хотелось
продолжать общаться на русском
языке, изучать его. Потому что
участие в олимпиадах – это одно,
даже если результаты хорошие, но
я не чувствовала, что у меня понастоящему высокий уровень знания
языка. Например, я не могла
читать в оригинале Достоевского в
конце XII класса, а мне этого очень,
очень хотелось.
И вот так, получилось, что в
один прекрасный день мне позвонили
из Общины русских-липован
Румынии и сказали, что есть такая
возможность, что есть свободные
места в Технологическом
университете в Москве - в МГТУ
„Станкин”. Я почувствовала сразу
тот груз, который я ложу на плечи
своих родителей. Потому что это
нелегко. Содержать ребёнка в
университете вообще нелегко, а я
ещё и не одна у родителей, у меня
два брата и две сестры оставались
дома. И куда это я собираюсь
ехать? Но со мной поговорили,
сказали, что всё нормально, и что
всё у меня получится, и что будет
поддержка со стороны Общины.
Меня убедили, и я уже с другим
настроем смотрела на эту
возможность».
«Там воспринимают, как не свою.
Вот это было больно.»

В

стреча Ираиды с
исторической родиной и
жизнь в Москве оказались отнюдь
непростыми и не однозначными:
«Поначалу мне было очень трудно вспомнила Ираида, потому что мои
ожидания были совершенно другие.
То есть, я почему-то ожидала чегото особенного в духовном плане.
Когда я знакомилась с людьми, не
всегда получалось так, что я была
довольна опытом этого
знакомства. Но, мне,
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наверное, повезло, потому что в
университете очень хорошие
коллеги у меня были, душевные,
открытые. Странным было вот
что: я же чувствую себя русской, я
же в России нахожусь, но, потому
что у меня румынский паспорт, все
на меня смотрят, как на румынку.
Вот это было очень странно. Я в
Румынии чувствую себя русской и
говорю всем, что я русская, и они
все понимают, а вот, когда я уже
нахожусь в другой стране, на своей
исторической родине, меня уже
там воспринимают, как не свою.
Вот это было больно. Но,
потихоньку люди привыкают ко
всему…
А когда я говорила, что я из
старообрядцев, многие не знали,
что это такое, откуда, что когдато был раскол в Русской церкви,
просто не знали. Я им постепенно
рассказывала. Некоторым было
интересно всё это узнать, а другим,
совершенно не интересно.
Там я ходила в
древлеправославную церковь и там
я увидела то, что я на самом деле
ожидала от Москвы. Правда, я
дома немного нафантазировала
себе о том, что может быть там,
на родине предков, опираясь на свою
здешнюю жизнь. Я вообще не
представляла себе, что там, люди
могут жить современной жизнью.
Я не задумывалась о том, что у них
тоже есть работа, например… И я
полюбила то, что даже на
маленькой территории, всё-таки
дух старообрядчества сохраняется.
Что всё-таки этот дух ценят, и
этот дух защищают. Но был у меня
и такой опыт. Я ищу нашу церковь,
у меня карта с собой, но я почемуто не могу сориентироваться.
Спросила у бабушки, как найти
старообрядческую церковь. Она мне
ответила что-то о нормальных и
ненормальных людях, имея в виду
старообрядцев. Мне очень страшно
стало, что так воспринимают
людей, которые ничем не
отличаются от других людей. Ведь
у каждого есть своя душа, свои
ценности, и мы должны друг друга
понимать. Ведь у каждого есть
своя свобода, и мы все равные».
На наш вопрос «Было ли трудно
привыкнуть к учёбе в России, к
преподаванию на русском языке?»
Ираида ответила: «Поначалу, когда я
приехала в 2013 г. в университет, со
мной познакомились девушки,
которые оформляли документы.
Они дружелюбно разговаривали,
спрашивали, откуда я, чем я
занимаюсь, чем я увлекаюсь, а в
конце сказали: «Хорошо, ты прошла
тест, тебе не нужен
подготовительный год, и ты
можешь сразу же обучаться.
Можешь взять дополнительно
русский, но уровень у тебя

хороший». Я не знаю, почему, но по
нашей специальности не было групп
для иностранцев, и я училась
наравне с русскими. Было сложно
то, что все термины, с которыми я
знакомилась в Румынии – я
математику хорошо знала, и
физику, и химию, а там, почему-то,
поначалу у меня было такое
ощущение, как будто я всё это не
совсем хорошо знаю, не совсем
хорошо понимаю – это из-за того,
что я эту терминологию
лингвистически неправильно
воспринимала, и не
ориентировалась в тех знаниях,
которые у меня уже были. Но
потом, когда я привыкла к
терминам, всё было хорошо, всё
стало на свои места. У меня с
математикой всё было отлично, я с
первого семестра на пятёрку всё
сдала. Даже некоторым русским

казалось, что это сон. Потому что
до тех пор, я не имела возможности
такое длительное время находиться
в обществе, где говорят на русском.
Мне было очень приятно, и
большего мне не надо было.
К сожалению, я не успела
поездить по России, как мне
хотелось в начале, когда я туда
приехала. Были какие-то планы, но
они не сбылись, потому что у меня
очень много времени уходило на
учёбу. Отдыха вообще не было. Я
только в Москве была, иногда по
вечерам гуляла неподалёку, на
метро куда-то ездила, но недалеко.
Для меня было очень важно, чтобы
всё хорошо было в плане обучения.
Это была моя первая цель там –
обучение и получение диплома.
Мне не понравилось, что не
слышно было тишины. Я ведь и
раньше в городе жила, но не было

Семья Ираиды.
В Тульче.
математику объясняла. Потому
что там не нужны были слова.
Когда решаешь какую-то задачу,
там много слов не надо. А вот по
истории, или по экономике, там
уже было посложнее. Я даже не
успевала лекции записывать. Я
записывала их на диктофон, а в
общежитии всё в свою тетрадь
записывала, своим темпом. Потому
что даже на слух не воспринимала
то, что они там говорили. Первый
курс был самый сложный с этой
точки зрения. Потом я привыкла, и
всё уже было хорошо».
«Всё-таки моя Россия
в Румынии, дома»

Н

ам было было интересно
узнать, что же Ираиде
понравилось больше всего в Москве
и в России, и что не понравилось:
«Мне понравилась культурная
жизнь, мне понравилась
архитектура, мне понравилось то,
что люди вокруг на русском
разговаривают. Поначалу мне

такого. Лежишь в комнате, и
всегда какой-то шум слышишь.
Потому что Москва никогда не
спит. Это с одной стороны мне не
нравилось, а с другой стороны,
когда я возвращалась в десять часов
вечера в общежитие, было не
страшно идти одной. Вот это
плюс.
Если говорить откровенно, мне
не нравилось, когда смотрела на
стариков, которые каждую копейку
считали, последнюю копейку на
кассе доставали с кошелька, чтобы
купить себе макароны и батон
хлеба, - вот это было больно
смотреть, сердце кровью
обливалось. Неравенство, резкий
контраст между социальными
слоями. Я такого вообще не
ожидала».
После уникального опыта учёбы
в московском вузе, где Ираида
Антонов многое узнала о России и
об её людях, где она хорошо изучила
русский язык, по возвращению
домой, она поняла что-то очень
важное: «По окончанию
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университета, когда я вернулась
домой, я почувствовала, что всётаки моя Россия в Румынии, дома.
Россия живёт сейчас своей
жизнью, она забывает о том, что
мы у неё есть. Это к вопросу о том,
почему я там не осталась. Все
говорят: «О, ты закончила
университет в Москве, почему ты
там не осталась?» Потому что
моя Россия дома. Моя Россия там,
где моя семья, где церковь, где
дедушка с бабушкой.
Для меня община – это и есть
та самая Россия, о которой я
говорю. Это живой механизм,
который сохраняет дух наших
предков, который сохраняет
традиции, любовь к Богу, сохраняет
эти человеческие качества,
которые у всех есть. Я заметила
уже, что воспитание у каждой
национальности своё, у каждого
свои ценности, и они передаются
молодым поколениям. А у нас, эти
ценности, на мой взгляд, всё-таки
ценнее, я бы сказала. Не то, что
ценнее, но более глубокие. В семье
учат доброте, учат скромности,
просто человечности, самой
настоящей человечности. Вот это
я ценю, и очень надеюсь, что это
будет продолжаться, и эти
ценности никуда не пропадут».
Каковы планы и мечты на
будущее у Ираиды? И посоветовала
бы она другим русским-липованам
поехать учиться в Россию? Вот, что
она говорит: «Я пытаюсь снизить
свои ожидания, потому что, когда у
меня ожидания очень высокие, так
получается, что я в реальности
бываю разочарована. Поэтому, мне
просто нужна работа – которая у
меня есть, которая приносила бы
доход, и может быть, спокойствие
душевное. Не люблю стресс, у меня
всё это уже было, и я хочу просто
жить своей жизнью, и чтобы всё
протекало по-настоящему. Конечно,
хочется использовать свои знания
русского языка. Хочется общения,
иногда даже думаю продолжить
обучение. В магистратуру
поступить, но я пока думаю об
этом, ещё не решилась.
Если кто хочет учиться в
России, я бы посоветовала, чтобы
перед тем, как решиться на такой
шаг, хорошо подумать. Мне
кажется, что это решение
каждого, сугубо индивидуальное. Я
не могу сказать, что это хорошо,
или что это плохо. Для каждого
это будет опыт. Я бы, конечно,
выбрала этот опыт снова. Мне
было безумно интересно, мне
понравилось всё, даже трудности, с
которыми я сталкивалась в
университете. В конце концов, всё
это формирует характер».

Беседу вела
Александра ФЕНОГЕН
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играционный процесс
русских-липован,
проживающих в Румынии,
точно ещё не установлен исследователями.
Миграция русских старообрядцев
началась с 1682 года, когда царевна
София и патриарх Иоаким (украинец)
стали применять утверждённые ими
Двенадцать грозных статей против
старообрядцев. Тогда поток гонимых за
веру староверов из центральных
районов России устремился в Полесье
(низменность на юге Белоруссии, севера
Украины и запада России), сначала в
Стародубье, а потом, в 1685 г., на
белорусскую землю, бывшую в составе
Польши, где основали довольно
большое селение на острове, названное
Ветка1. Приток русских старообрядцев
из разных мест России продолжался,
они стали селиться также и вокруг
острова Ветка, где со временем
образовалось не менее двух десятков
таких селений и несколько монастырей,
мужских и женских (впоследствии,
Веткой стала называться вся эта
местность, населённая русскими
староверами). Однако безопасность
ветковцев оказалась весьма зыбкой.
Вскоре преследование достигло и этих
мест.
С того же самого времени Россия
начала расти и раздвигаться быстрыми,
значительными шагами, а притом
именно на запад и на юг. Беглецы не
успевали усесться и оглядеться за
рубежом, как этот рубеж перекидывали
через них, и они снова видели себя
внутри избегаемого отечества: они
бежали всё дальше и дальше.
Как мы предполагаем, этапы и
маршруты миграции предков русскихлипован Румынии по России начались с
Полесья (Ветки и Чернобыля) в
Сибирь, Иргиз, а с Иргиза (через
Бесссарабию - за Дунай - в Турцию).
Эмиграция их происходила поэтапно и
небольшими семейными группами.
Большие группы русских
старообрядцев в XVII - начало XVIII в.
бежали в пределы Украины, Белоруссии,
Польши, где ими было основано
большое количество селений на острове
Ветка и в его окружении, а также в
Стародубьи, в Подолии.
Можно предположить, что часть
старообрядцев, «выгоняемых» царской
властью в 1735 и в 1764 гг. из селений
Ветки и Стародубья, которые успели
скрыться от преследовании властью,
мигрировали в Молдовское княжество.
С целью выживания, спасаясь от
религиозных преследований, сохраняя
своё русское достоинство, искали
русские староверы место, где можно
было и подработать побольше. Этим
можно объяснить большую
разбросанность липованских селений
сегодня в Молдове, Буковине, не имея
связи с «родимой сторонкой – Россией».
Поэтому корни предков русскихлипован, проживающих ныне в
Буковине и Молдове, следует искать
именно в Стародуье и Ветке.
Манифестом (Указом) Екатерины II
от 4 декабря 1762 года «бежавшим из
своего отечества, староверам» (в
основном выходцам из Ветки)
предлагалось вернуться из-за рубежа.
Им было разрешено свободно
поселяться, отводились земли,
обещались значительные налоговые и
финансовые льготы, а также свободно
отправлять древнеправославное
богослужение. Но на этот указ нельзя
однако смотреть как на государственную
меру, вызванную собственно церковным
расколом. Правительство России пошло
на такой шаг не из сострадания к
бывшим российским подданным. Он
последовал в то время, когда началась
колонизация иностранцев в Россию, так
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Этапы и маршруты миграции и реэмиграции
предков русских-липован Румынии

Василий Перов. Никита Пустосвят. Спор о вере. 1880—1881.
(«прения о вере» 5 июля 1682 года в Грановитой палате в присутствии
Патриарха Иоакима и царевны Софьи)
как государственные интересы
XIX века, развёртывающиеся в близи
требовали осуществить интенсивное
русских старообрядческих селений, а
освоение окраинных земель Поволжья,
также разорение Ветки и Иргиза –
2
Зауралья, Сибири .
крупных духовных центров русских
старообрядцев, принудили их покидать
Вследствие этого, начиная с 1762
места, ставшие уже родными, и уходить
года, большая часть русских
дальше, в Османскую империю (в
старообрядцев из всех концов России, в
Добруджу). Там им удалось завоевать
том числе большинство из Ветки,
необъятные края Подунавья и Дельты
добровольно заселили Иргиз местность в степном левобережье Волги, Дуная, добраться до берегов
Мраморного и Чёрного морей, где
вдоль реки Большой Иргиз (ныне
природа была богата лесами, реками и
Саратовская область). Число
плавнями и где местные власти давали
поселившихся в этих местах
им возможность скрыться от жестоких
старообрядцев было значительно, так
преследований царских властей.
как на новых землях они пользовались
В 1825-1844 гг., при царствовании
при Екатерине II религиозной
Николая I, законодательство вернулось
терпимостью, правом построения своих
от почти либерального отношения к
церквей и моленных, свободного
русским старообрядцам при Екатерине
отправления богослужений, хотя и без
официального признания их
II ко временам строгих Двенадцати
древнеправославного культа со стороны
статьей царевны Софьи: у русских
староверов были отняты все права,
властей.
дарованные при Екатерине II, в том
Колонизируя этот край,
старообрядцы превратили его в житницу случае право иметь легальных
священников. Царские власти насильно
России, построили за период 1763-1804
загоняли русских староверов в
гг. десятки больших селений, а вокруг
единоверие4; были уничтожены многие
них возросло пять монастырей, число
их селения и их монастыри. Всё это что
иноков и инокинь во всех пяти
монастырях Иргиза составляло около 3
«привело к сильному и справедливому
тысяч человек8. Влияние иргизских, как
недовольству иргизских староверов» и
и ветковских, монастырей на жизнь
принудило их к побегу в другие,
старообрядцев в России (и не только),
отдалённые места, и укрываться от
невозможно переоценить. Священники
жестоких преследований, и всё время в
этих монастырей окормляли великое
надежде: «восстановится церковь,
множество старообрядческих приходов
древнее благочестие, возродится
как в России, так и за рубежом. Именно
старая Русь». Но так как надежда не
сбывалась, там, где оселись, на берегах
в этих, иргизских, монастырях впервые
моря, в лесах и в горах, за рубежом
появилась идея о востановлении
своего отечества, создавали свой мирок,
поповской древлеправославной,
свою маленькую старую Русь, но уже по
старообрядческой иерархии за
своим проектам5.
границей. Так появилась в 1846 г. в
небольшом буковинском селении Белая
Итак, постепенно стали появляться
на территории Добруджи небольшие
Криница самостоятельная Русская
чисто русские поселения, которые
древнеправославная церковь,
последователи которой живут сегодня в
разрастались со временем в целые сёла.
России, Австралии, США, Канаде и,
Во второй половине XIX в. стали
конечно, в Румынии. Центром
появляться также смешанные селения,
старообрядческой поповской церкви
где русские-липовани жили отдельно от
стала Белокриницкая митрополия,
местного населения в так называемых
резиденция которой с 1941 года
«липованских краях», или отдельными,
находится в городе Брэила (Румыния).
липованскими улицами, сохраняя свои
В 1946 г. Русская Древлеправославная
национальные традиции как ещё
Церковь белокриницкого согласия была
«живой остаток древней русской
официально признана Румынским
культуры»6.
Культура и обычаи тех краев, тех
государством3.
стран, где живут староверы, неизменно
Однако и здесь, в Иргизе,
накладывает на них отпечаток. Это
приверженцам русской
отражается как в говорах, фольклоре,
древлеправославной веры пришлось не
традициях, так и в их церковных
на долго прожить.
службах7.
Исторические свидетельства,
выявленные за последние годы среди
В результате векового проживания
документов в архивах различных стран
на входивших в состав Речи Посполитой
южной Европы и Турции, подтверждают (польско-литовского государства) землях
тот факт, что большой поток мигрантов
Украины и Белоруссии стародубскорусских-липован вызвали также
ветковская группа старообрядцев,
военные действия конца XVIII - начало
сохраняя многие черты культуры

допетровской Руси, усвоили отдельные
элементы духовной и материальной
культуры этих народов. Эти черты мы
встречаем как у буковинских
староверов, так и у Добружских. Устав
(правила) и обычаи Ветковской Церкви
перешли полностью в культуру русскихлипован Буковины, Молдовы, но и
Добруджи8 (cм. также: История и
обычаи Ветковской Церкви В
«Календарь Русской Православной
Старообрядческой Церкви на 1994 год).
Культура русских-липован
находилась в большой зависимости от
конфессионального фактора и стоящая
за ним идеология определяли образ
мыслей, образ жизни и их
национальный характер. Там же русские
староверы сохранили древние,
общерусские элементы в силу
сознательного культивирования
старины, когда всё древнее считалось
единственно истинным.
В результате широкого спектра
контактов русских-липован с другими
этносами происходило взаимное
заимствование аспектов быта, образа
жизни каждой из контактирующих
сторон. Происходит взаимодействие
аспектов культуры с языком:
заимствование лексических единиц
(этнизмов) вместе с обозначающими
ими предметами. Если бы русскиелиповани не шли на компромисс с
действительностью, они бы не выжили
до наших времён как этническая группа:
Все средства хороши, если надо
выжить9.
Реэмиграция русских-липован

И

дея переселения на
историческую родину, Россию,
при условии дарования свободы веры и
при поддержке со стороны российского
государства нашла живой отклик в среде
русских-липован, проживающих в
Румынии.
В 1908-1914 гг. имела место первая
официальная реэмиграция русскаихлипован из Буковины, Молдовы и
Добруджи на Амур10. Дело в том, что,
помимо хозяйственного освоения,
важной государственной задачей в
регионе Дальнего Востока признавалось
решение демографической проблемы
(заселению Дальнего Востока), и
противодействие «жёлтой угрозе» огромной нелегальной миграции
китайцев и корейцев. И опять-таки
российские власти вспомнили о
непревзойдённых (исключительных)
качествах старообрядцев в
хозяйственном освоении новых,
завоёванных Россией земель. От
русских старообрядцев требовалось
«оберегать интересы России и
воспрепятствовать ассимиляции
казаков туземным населением»11.
В следствие этого, с 1908 г. на
историческую родину начинают
возвращаться из Румынии десятки
семейств русских-липован. Отчёты
приамурской администрации за 19081914 годы показывают, что в Амурскую
область переселились 2679 русскихлипован, из которых 506 человек из
селений: Белая Криница, Климовцы,
Соколинцы и Лукавцы и из городов:
Пятра Нямц, Яссы и Брэила (Буковина и
Молдова), а из Добруджи – 2147 душ из
селений: Русская Слава, Гиндэрешть
(Новенькое), Журиловка, Сарикёй, Миля
23, Старая Килия, Магмудия,
Свистовка, Каменка (Каркалиу),
Периправа и 26 душ из селения
Татарица (Болгария)12.
Получив различные
льготы, в том числе и
строительный лес, они сразу
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принялись устраивать свой быт на
казённых землях Приамурского края.
Здесь они, новосёлы старообрядцы,
построили те же липованские слободы с
мазанкам, с земляными в них полами,
такие, какие были у них в Буковине,
Молдове и Добрудже. К 1909 г. на
Дальнем Востоке старообрядцыпереселенцы основали более 15
собственных селений.
В 1911 году была учреждена епархия
Амурско-Иркутская и всего Дальнего
Востока, в состав которой вошли
старообрядческие приходы Амурской,
Приморской, Забайкальской и Якутской
областей, а также Иркутской губернии.
В 1940 году имела место
неофициальная реэмиграция в Россию.
Сто человек из моего родного села
Камень (Добруджа) на своих лодках
приплыли к Одессе, а оттуда проехали в
Краснодарский край, где и поселились13.
Вторая официальная реэмиграция в
Россию состоялась в 1947 г. Для
решения вопроса реэмиграции на
переселение, в сентябре 1946 г. была
создана Союзная контрольная комиссия
в Румынии. Правительство Румынии
дало согласие на переселение 6000
человек, и первая группа русскихлипован была отправлена специальным
пароходом в Измаил, а оттуда поездом в
Астраханскую область. Согласно
именным спискам, из Добруджи в
Астраханскую область переселились
тогда 216 семей (998 человек из села
Сарикёй, и 120 семей (594 человека) из
села Камень (Каркалиу), которые
проживают в настоящее время в г.

Успех (бывший посёлок Корейский) и
село Речное (бывшая Тюменевка), где
раньше там проживали «беглые
корейцы, но уже оборванные домики:
окна, двери, полы, заборы – всё, что
могло быть применимо в своём
жилище, вынесли из временно
опустевших посёлков жители соседнего
села. Селили по одной семье в комнате,
таким образом, в каждом доме
проживало по 2-3 семьи из нескольких
человек»15.
В 2017 г. я бывал в этих селениях в
качестве члена делегации ОРЛР по
случаю 70-летия переезда русскихлипован из Румынии в Россию16. Там я
долго разговаривал со своими бывшими
односельчанами – каменскими. И вот
что я узнал, от моей односельчанки
Евдокии Климовны Лáбушовы (1927 г.
рождения, с. Камень): «Тутытка ничего
не было, пустыня была, змеи ды вороны,
ды люди голодные. На берегу кинули
нас... А после в пабарваные хаты
рассялили – корейцы раньше там жили
– одне стены, ни вакошек, ни двярей –
ничёвинько. В Рамынии нам немецкие
кварталы на Волге обещали и дарование
свободы веры. Не поняли мы тогда –
какие после войны немецкие кварталы –
Россия вся разволочена. Отцы наши,
первое, шапки сняли и нам в ноги:
«Простите нас, дети, Христа ради!
Мы вас на жизнь взяли, а оказалось на
змий».
Переселенцам обещали дать
денежную помощь для расходов на
переезд. И, действительно, Советское
государство выделило безвозмездную

Путешествие Аввакума по Сибири.
С. Д. Милорадович, 1898 год.

Астрахань и в дельте Волги - в сёлах
Успех Камызякского района и Речное
Харабалинского района14.
Я был свидетелем выезда в 1947
году первой серии русских-липованв в
Россию. Мне было тогда 9 лет. Я хорошо
помню, как выезжали мои односельчане
из Камня (Каркалиу). Стоя на берегу
Дуная рядом с другими моими
односельчанами, я смотрел, как они
погружались на шлепы (баржи) к выезду
в Измаил: одни из них, прощаясь с нами,
махая платочиком, радовались, другие
плакали... Когда пароход с
нагруженными шлепами стал отходить
от берега, один из пожилых моих
односельчан крикнул им с берега:
«Прощайте, вот увидите вы эту
родимую сторонку, Россию..!». И
действительно, они «увидели»:
местность, на которую буквально
«высыпали» на землю липованновоселов осенью 1947 г., незадолго до
церковного праздника Покрова, которую
совсем нельзя было назвать обжитой и
обустроенной. Реэмигрантов
распределили для проживания в двух
посёлках Астраханской области,
получивших и новые названия – село

сумму в 30.000 рублей на каждую
семью, а местные власти выдали им
лишь по 3.000 рублей. Да и построить
свою церковь в данных селениях не
позволила им советская власть: «Хотели
мы тут церкву построить,- вспоминает
другая моя односельчанка Варвара
Ивановна Бужорова (1937 г. рождения,
с. Камень), - а нам пригрозили. Не дали.
А люди хотели. Да и хату приспособили
– старики там жили, ды пирабрались
онé в город Астрахань и живуть там у
своей дочке.. А мы иконы там
поставили ды и ходили молиться, а
потом опять нам пригрозили...».
Им было также запрещено свободно
передвигаться не только по России, но и
даже по своему региону. У них не было
своих паспортов. Им начальство не
выдавало личных паспортов. Они были
лишь в списке, на учёте сельсовета, им
дозволялось покидать село лишь только
с письменного разрешения местных
властей.
Отсутствие надёжной крыши над
головой в преддверии зимы, холод и
голод, удалённость от воды (корейские
дома в стороне от реки) и отсутствие
дров, степь кишащая змеями, ужас от
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окружающей действительности и страх
выживания – вот неполный перечень
испытаний, с которыми столкнулись
реэмигранты с детьми.
Вот так, в разные периоды времени,
русские-липовани, реэмигрировавшие
на свою историческую родину - Россию,
внесли и там свой огромный вклад в
освоение новых земель, а также в
укрепление и охрану её восточных и
южных границ.
Время показало, что таких людей,
как староверов, можно уничтожить,
но согнуть или сломать невозможно,
как и русского человека, вообще.
У нас, русских-липован,
проживающих на территории Румынии,
есть сегодня уже своё прошлое. Оно,
частично, описано в книгах, но и
больше всего оно существует как память
в душе людей. Люди, не знающие о
своих предках, лишены основ культуры
и веры, остаются без духовного
стержня. Итак, в наше время в
иноязычном окружении: веруем и
служим-то мы по-старому, а живём
по-новому.
Духовное сплочение нации
подразумевает создание тех очагов,
Примечания:
Ветка (ныне город в Гомелевской области
(Белоруссия). Начало русской Ветки, по
историческим сведениям относится к 1685
году. Наименование Ветка употребляется
как обозначение совокупности русских
старообрядческих поселений,
расположенных в основном недалеко от г.
Гомеля (Могилевской губернии). См. также:
Манаенкова, Русско-белорусские языковые
отношения. На материале русских говоров
Ветки, Минск, 1978, с. 3-4);
В то время Ветка находилась на
территории Польши. Сюда бежали
старообрядцы, кроме стародубских, и из
других мест России от гонений
господствующей церкви после утверждения
царевней Софьи Двенадцати строгих
статей по настоянию патриарха Иоакима
стали применять против русских-староверов.
К началу 18 века из разных мест России, где
за самое короткое время Ветка устроилось
около двадцати новых селений, каждое со
своим названием. Ветка сделалась
сосредоточием старообрядцев-поповцев,
здесь было до 40.000 жителей, появились и
монастыри, мужское и женское. Усилению
Ветки способствовало и то, что
священноинок Феодосий, прибывший сюда в
1795 г., основал церковь и на древнем
антимисе освятил её во имя Покрова
Богородоцы. Это была первая построенная
старообрядческая церковь, в которой
регулярно стала совершаться литургия (См.
также: С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков,
Старообрядчество, Лица, события,
предметы и символы, Опыт
энциклопедического словаря, изд. «Церковь»,
Москва, 1996, с. 62-63); Ф. Ф. Болонев,
Семейская живая старина за Байкалом,
Улан- Удэ, 2015, с. 20-46); Феодор Кирилэ,
Анна Малиш-Мирон, Русские-липовани в
гостях у семейских старообрядцах в
Бурятии, «Зори», 6-7,с. 8; 8, с. 14-15; 9, с.1013, 2017, с.8;
2 П. С. Мельников-Печерский, Записка о
русском расколе (1857 г.), «Сборник
правительственных сведений о
раскольниках», Лондон, 1860, вып. 1, с. 182184).
3 Мельников Ф. Е., Краткая история
древлеправославной церкви, М., 1999, с.282314; Феодор Кирилэ, Din istoria rușilor
staroveri (Очерки истории русских
староверов), București, 2019, c.218-220.
4 Единоверие – особенная часть русской
господствующей церкви, учреждённая в
1800 г. императорским указом для тех
старообрядцев, которые согласны были
войти в подчинение Синоду, при сохранении
старого богослужебного чина и древних
обычаев (С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков,
Старообрядчество, Лица, события,
предметы и символы. Опыт
энциклопедического словаря, Изд. «Церковь»,
Москва, 1996, с. 125-126); Ф. Е. Мельников,
Краткая история древлеправославной
(старообрядческой) церкви, Барнаул, 1999, с.
185-187).
5 Феодор Кирилэ, Сказания о культуре и
традициях русских-липован, издание 2-ое,
переработанное, исправленное и
1

которые действительно связывают
русских людей, живущих где бы то не
было, в России, Прибалтике, Украине, в
Румынии, в том числе.
Русская диаспора в мире сегодня
большая, к ней уже приписываются
сегодня и так называемые «новые
русские». Для воспроизводства Русского
мира существует хорошая база: есть и
желание сохранять свои традиции,
узнавать их, и есть пока те, кто может
им научить. Надо конкретные
юридические правовые меры на защиту
и поддержку этой диаспоры.
Главным делом спасения своей
жизни в Румынии русские-липовани
считали и продолжают считать –
«сохранить веру, свою русскую
идентичность, свой язык и культуру», а
свою надежду на возвращение на свою
историческую Родину – Россию
основывают на завете предков, о
котором я слышал, помню, ещё в
детстве неоднократно, как говорили
наши старики-предсказатели, читая из
книг Святого Писания: «В Божием
Писании пишет: время придёть –
язык к языку должен иттить, языцы
– ко языцам».
добавленное, Бухарест, 2017.
6 Иван Евсеев, Липовани-рыбаки
(духовные освоения одного из традиционного
ремесла, „Romanoslavica”, XXXI, București,
1994, c. 32- 44.
7 А. Ф. Манаенкова, Словарь русских
гооворов Белоруссии, Минск, 1989, 231 с., А.
Ф. Манаенкова, Русско-белорусские
языковые отношения, Минск, 1978, c. 88;
Феодор Кирилэ, Андрей Иванов, Теодор
Олтяну, Feodor Chirilă, Andrei Ivanov;
Theodor Olteanu, Probleme de dialectologie.
Graiurile rusești lipovenești din România
(Вопросы диалектологии. Говоры русскихлипован Румынии), București, 1993, с. 92-120.
8
Лилеев М. И., Из истории раскола на
Ветке и в Стародубье 17-18 вв., Киев, 1895,
с. 114-115).
(9). Агриппина Анфимова, Бывальщина.
Быт и народные повествования липован
Буковины, Изд. „C.R.L.R.”, 2008, с. 1-17;
Feodor Chirilă, Andrei Ivanov, Theodor
Olteanu, Probleme de dialectologie. Graiurile
rusești lipovenești din România, 1993, p. 23).
10
Приамурский край становится
владением Российской империи после
заключения Пекинского договора с Китаем.
В 1856 году здесь была образована
Приморская область, а 1858 г. – Амурская. О
переселении зарубежных старообрядцев
писал в журнале «Церковь» Василий
Мельников, С Дальнего Востока.
Переселение старообрядцев,
«Церковь»,1908, 42, с.1428-1429; 45,с.15301533; 47, с. 1606-1609. См. также подробно
в статье: Максим Евгеньевич Кульдо, С
Дуная на Амур: переселение заграничных
старообрядцев на Российский Восток в
начале ХХ-го столетия, сб. Культура
русских липован в национальном и
международном контексте, выпуск 7,
București, 2019, c. 183-196).
11 Максим Евгеньевич Кульдо, С Дуная
на Амур: переселение заграничных
старообрядцев на Российский Восток в
начале ХХ-го столетия, сб. Культура
русских липован в национальном и
международном контексте, выпуск 7,
București, 2019, c. 194);
12 Лобанов В. Ф., Возвращение
старообрядцев (1900-1913 гг.), Россия и АТР,
1994, 2, с. 15-28; К вопросу о переселении на
Дальний Восток старообрядцев, М., 1908, с.
3).
13
Максим Евгеньевич Кульдо, С Дуная
на Амур: переселение заграничных
старообрядцев на Российский Восток в
начале ХХ-го стролетия, сб.Культура
русских липован в национальном и
международном контексте, выпуск 7,
București, 2019, c.183-196).
14 Анна Геннадьевна Курменева, 70летие переезда русских-липован из Румынии
в Россию, сб. Культура русских липован в
национальном и международном контексте,
выпуск 7, București, 2019, c. 197-206.
15 Легенды астраханских липован, жн.
«Живая старина», 2, 1998;
16 Александра Феноген, Воспоминания о
переезде русских-липован из Добруджи в
Россию в 1947 году, жрн. «Зори», № 12, 2017,
с. 12-14; № 11;
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Î

PS Flavian (Fiodor Fedea) este
Arhiepiscop al eparhiei de Slava și
actualul Întâistătător al Mănăstirii
ortodoxe de rit vechi „Uspenia”
(„Adormirea Maicii Domnului”) din Slava
Rusă, județul Tulcea.
S-a născut pe 24 februarie 1971, în
Măcin, județul Tulcea, în apropiere de
localitatea Carcaliu, unde a copilărit. De la
bunicul său din Carcaliu a deprins cartea
bisericească. Încă de mic, împreună cu
bunica sa Daria, mergea de hram la
Mănăstirea de călugări „Uspenia”, nelipsind
de acolo niciun an, pentru că slujba îl ridica
parcă spiritual.
După parcurgerea a zece clase în
localitatea natală Carcaliu, a absolvit Liceul
Naval din Tulcea. În octombrie 1990, după
armată, la vârsta de 19 ani, la chemarea
Domnului, a ajuns la mănăstirea din Slava
Rusă. Din 1990 și până în 1992 a fost
novice, apoi, în 1992, a fost tuns în
monahism și i s-a dat numele de Flavian
(părintele lui evanghelic este actualul
Mitropolit de Fântâna Albă al tuturor
ortodocșilor de rit vechi din lume – ÎPS
Leontie). Un an de zile a fost cântăreț în
biserică, iar în 1993 a devenit ierodiacon,
apoi, în martie 1997, a fost hirotonisit ca
preot al mănăstirii „Uspenia”. După 3 ani de
preoție, în 2000, de Sfânta Treime, a fost
ridicat, la Carcaliu, în rang de arhimandrit,
apoi în rang de Episcop de Slava de către
Mitropolitul Leontie și Arhiepiscopul
Sofronie de Australia, SUA și Canada.
În 2000, în localitatea Manolea, jud.
Suceava, de sărbătoarea Nașterea lui Ioan
Botezătorul, vlădica Flavian a fost uns ca
Arhiepiscop de Slava de către Mitropolitul
Leontie.
ÎPS Flavian este coautorul broșurilor
Calendarul ortodox de rit vechi pe anii
2003 și 2004, editate cu sprijinul CRLR, în
limba rusă și slavonă bisericească.
Cu prilejul împlinirii în luna iunie a.c. a
20 de ani de slujire arhierească, îi adresăm
Înaltpreasfințitului Flavian, Chiriarhul
Slavei, urările noastre de sănătate și belșug
duhovnicesc. Să aveți parte, ÎPS Flavian,
de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea
pe care o desfășurați întru slava lui
Dumnezeu și spre binele și prosperitatea
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din
România!
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20 DE ANI DE SLUJIRE
ARHIEREASCĂ

Constanța.
Constanța. 2015.

Pe 9 iunie 2020, ÎPS Flavian, la rugămintea
președintelui CRLR, Silviu Feodor, a sfințit locul pe
care, cu aprobarea Primăriei comunei Carcaliu și a
Consiliului Local, se va construi viitorul
edificiu-monument „Crucea Staroveră”.
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