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P

e 23 iulie 2020, la Primăria municipiului Sibiu, a avut loc o întrevedere de lucru a
președintelui CRLR, Silviu Feodor, cu primarul Sibiului, Astrid Fodor.
Discuțiile au vizat aspecte privind organizarea și desfășurarea a două proiecte
culturale pentru anul 2021: „Festivalul Poeziei Ruse” la Sibiu, cu un format aparte, în
cadrul căruia elevii ruși lipoveni vor recita (la festivitățile de deschidere și închidere)
„poezii în limba rusă ai marilor poeți germani, iar elevii etnici germani vor recita poezii în
limba germană ai marilor poeți ruși”. Un alt proiect cultural, intitulat „Dunărea – fluviul
care unește culturi și popoare”, este propus a se desfășura la Sulina, județul Tulcea,
întrucât bătrânul fluviu izvorăște în Germania și se varsă în Marea Neagră prin Delta
Dunării, zonă unde este prezentă cultura și spiritualitatea rușilor lipoveni din România.
„Am fost profund impresionat de primirea sufletească pe care mi-a făcut-o dna Astrid
Fodor, primarul municipiului Sibiu – a declarat președintele Silviu Feodor. A fost o
întrevedere foarte plăcută și constructivă, privind organizarea și desfășurarea celor două
proiecte culturale comune, evidențiind conviețuirea în diversitatea culturală pe teritoriul
țării noastre. De asemenea, am fost marcat de disponibilitatea dnei primar Astrid Fodor
și a dlui director al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Benjamin
Józsa, care au avansat propuneri de conținut în vederea proiectelor culturale menționate.
Le mulțumesc pentru această întrevedere, pentru colaborare, precum și pentru cărțile și
albumele oferite și le doresc multă sănătate, succes în activitatea lor și să aibă parte de
ajutorul Bunului Dumnezeu!”.
În cadrul acestei întâlniri a fost apreciată relația de prietenie dintre CRLR și FDGR.

Urăm succes lucrărilor Conferinței Reprezentanților
Comunității Rușilor Lipoveni din România!
Fie ca proiectele care vor fi dezbătute, cu profesionalism și
responsabilitate, și care vor fi implementate în activitatea CRLR, la
nivel central și local, să contribuie la păstrarea, dezvoltarea și
exprimarea identității etnice, lingvistice și
religios-culturale a etnicilor ruși lipoveni!
Și fiindcă în acest an au loc și alegeri, să fie aleși cei mai buni!
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REUNIUNEA DE LA
CARCALIU A MEMBRILOR CD
Svetlana MOLDOVAN

C

omunitatea rușilor
lipoveni din Carcaliu,
județul Tulcea, a găzduit
reuniunea pe luna iulie a.c. a
membrilor Consiliului Director
(CD) al Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR).
Ședința ordinară s-a desfășurat
pe 10 iulie 2020, la Centrul
Cultural al CRL-Carcaliu, cu
următoarea Ordine de zi: Informare
asupra activității CRL-Carcaliu
(raportor: Serghei Cozma,
președintele Comunității locale);
Convocarea și stabilirea Ordinii de
zi a Conferinței Reprezentanților a
CRLR, în conformitate cu art. 24
alin. (2) din Statutul CRLR;
Prezentarea execuției Bugetului de
venituri și cheltuieli pentru
perioada de până la data de 6 iulie
2020 (raportori: Silviu Feodor,
președinte al CRLR, și Natașa
Felea, responsabil financiarcontabil al Comunității); Informare
asupra activității CRLR pentru
perioada 26 iunie – 6 iulie 2020 și
Diverse.
DIN CARCALIU ȘI PRIMUL
PREȘEDINTE AL CRLR,
ȘI PRIMUL DEPUTAT

D

in localitatea tulceană
Carcaliu au fost originari
atât primul deputat din partea
Comunității, juristul Echim Andrei
(deputat în Parlamentul României
în perioada 1990 – 1992), cât și
primul președinte al CRLR, prof.
univ. dr. Andrei Ivanov
(președinte în perioada 8 aprilie
1990 - martie 1991; apoi redactorșef al publicației „Zorile” între
1993 și finele anului 1997). În
decursul celor 30 de ani de
existență a CRLR ca asociație
etnică, Comunitatea a mai avut
încă patru președinți tot din
Carcaliu: biologul Feodor Petuhov

(între 12 februarie 1993 și 16 iunie
1995), urmat de prof. univ. dr.
Feodor Chirilă (16 iunie 1995 –
15 septembrie 1996), apoi
Ecaterina Evdochim (15
septembrie 1996 – 13 august 2000;
10 noiembrie 2002 – august 2004),
precum și actualul președinte,
inginerul Silviu Feodor (din 2016
și în prezent).
Prin urmare, Echim Andrei,
Andrei Ivanov, Feodor Petuhov,
Feodor Chirilă -patru dintre cei 7
membri ai Comitetului de Inițiativă
privind înființarea CRLR sunt tot
din Carcaliu, fiind și autori de cărți
cu referire la etnia rușilor lipoveni.
Și pentru ÎPS Flavian (Fiodor
Fedea), arhiepiscop al eparhiei de
Slava și actualul Întâistătător al
Mănăstirii ortodoxe de rit vechi
„Uspenia” („Adormirea Maicii
Domnului”) din Slava Rusă,
județul Tulcea, Carcaliu este
localitate natală, unde a copilărit și
a fost ridicat în 2000 în rang de
arhimandrit, apoi în rang de
Episcop de Slava de către
mitropolitul Leontie și
arhiepiscopul Sofronie de
Australia, SUA și Canada, chiar în
biserica satului, de Sfânta Treime.
Cele două biserici ortodoxe de
rit vechi din Carcaliu: „Sfânta
Treime” (hram în cea de a 50-a zi a
Paștelui) și „Sf. Nicolae” (hram pe
19 decembrie) se află pe drumul ce
duce din centrul localității spre
Dunărea Veche. De asemenea, treci
pe lângă locul sfințit recent de ÎPS
Flavian, unde va fi amplasat la
finele anului în curs, cu implicarea
CRLR, un monument-edificiu în
memoria scriitorului-martir Sf.
Avvakum, de la nașterea căruia se
împlinesc anul acesta 400 de ani.
Monumentul „Crucea Staroveră”
va fi dedicat și primilor staroveri
stabiliți cu sute de ani în urmă în
comuna tulceană Carcaliu.
Atât lăcașurile de cult, cât și
impozantul Centru Cultural al

Carcaliu, jud. Tulcea

comunității locale, inaugurat în mai
2018, sunt incluse în circuitul
turistic. Un loc aparte în Centrul
Cultural îl are Colțul muzeistic al
rușilor lipoveni din Carcaliu.
Membră a ansamblului folcloric
local „Verba”, Geta (Elisaveta)
Grigore este cea care a amenajat
acest colț muzeistic și pe care-l
îmbogățește în permanență cu noi
exponate, promovând astfel istoria
şi tradiţiile rușilor lipoveni. La loc
de cinste, tronează pe câteva piese
de mobilier vechi obiecte de cult,
precum și cele specifice diferitelor
ocupații și meserii, costume,
fotografii și documente de arhivă.
Conform ultimului recensământ
al populației, din 2011, în Carcaliu
s-au declarat ruși lipoveni sau
lipoveni 2068 de locuitori.
Președintele comunității locale,
Serghei Cozma, a reamintit că din

Serghei Cozma
comitetul de conducere, ales pe 19
august 2016, mai fac parte:
vicepreședintele Ivan Vasile (care
este și membru în Consiliul
Director al CRLR); secretarul
Valodea Chirilă; membrii:
Gheorghe Pamfil, Natalia Mitre,
Serghei Feodosei, Lavrente
Vasile, Simion Fedea, Leonte
Feodor, Chirilă Natalia, Flor
Vasile, Ivan Petrov. În expunerea
de la ședința Consiliului Director al
CRLR, președintele Serghei
Cozma a evidențiat că, împreună
cu membrii ansamblului folcloric
„Verba”, membrii comitetului
local de conducere au organizat la
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Centrul lor Cultural mai multe
acțiuni, inclusiv manifestări
culturale și sportive pentru elevi și
studenți.
DIN ACTIVITATEA
COMUNITĂȚII CENTRALE

D

upă prezentarea activității
comunității locale, a urmat
expunerea președintele Silviu
Feodor al CRLR, care a vorbit
despre ultimele evenimente de la
nivelul Comunității Centrale,
desfășurate în perioada 26.06. –
06.07.2020 și despre pregătirile
pentru manifestările culturale și pe
linie de învățământ din luna iulie. A
adus la cunoștința membrilor că, în
urma hotărârii Consiliului Director
din luna iunie a.c de la Brătești, „la
data de 30 iunie 2020, s-a semnat
contractul de vânzare-cumpărare
privind achiziționarea terenului cu
suprafața de 400 m2 din str. Banat,
nr. 40, sector 1, din București,
pentru edificarea Centrului
Cultural al CRLR. S-a demarat
procedura de alipire prin
întocmirea unui document de
cadastru și intabulare a imobilului
de 400 m2 din str. Banat, nr. 40, cu
imobilul de 561 m2 tot din str.
Banat, nr. 38,, achiziționat în 2018,
rezultând o suprafață de 961 m2”.
Un alt aspect reliefat a fost cel
rezultat „în urma apariției
materialului video denigrator la
adresa etniei noastre, postat pe
canalul youtube – a adăugat
președintele Silviu Feodor. La
solicitarea Sindicatului Național al
Vameșilor și Polițiștilor PROLEX,
a avut loc, la sediul central al
CRLR din București, în cursul zilei
de 1 iulie 2020, o întrevedere între
reprezentanții CRLR și PROLEX.
În cadrul discuțiilor purtate,
reprezentanții PROLEX și-au
exprimat regretul pentru materialul
postat pe canalul youtube și și-au
cerut încă o dată scuze, după
îndepărtarea materialului video
din spațiul virtual. Totodată, au
propus CRLR realizarea unui
amplu material video despre
realitatea obiectivă a etnicilor ruși
lipoveni din Delta
Dunării, exprimându-și

F

Colțul muzeistic de la Centrul Cultural al CRL-Carcaliu
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dorința de colaborare și în alte
proiecte care să evidențieze
valorile etniei noastre”.
Reprezentanții PROLEX au fost
prezenți și la ședința Consiliului
Director din 10 iulie, exprimând și
în fața membrilor acestui for de
conducere regretul pentru cele
întâmplate și filmând deja cadre
din Carcaliu pentru un material
video despre rușii lipoveni.
De asemenea, au fost prezentate
aspecte despre întâlnirile și
acordurile privind organizarea și
desfășurarea evenimentelor din
luna iulie a.c., de la Sulina
(„Constribuția rușilor lipoveni la
îmbogățirea materială și culturală
a zonei Deltei Dunării”) și Gura
Humorului („Adunarea Generală a
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni
din România” și „Consfătuirea
anuală a cadrelor didactice”).
Reprezentantul CRLR în
Parlamentul României, deputatul
Andrian Ampleev, a informat

pentru primari, Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, precum
şi pentru primarul general al
municipiului Bucureşti, consiliile
judeţene, precum şi pentru
preşedinţii consiliilor judeţene”.
Conform legii, „la alegerile pentru
autorităţile administraţiei publice
locale din anul 2020, termenele
privind procesul electoral încep să
curgă de la data de 29 iulie 2020”.
De asemenea, deputatul
Andrian Ampleev a vorbit despre
consultările privind modificările
O.G. 26/2000 cu privire la asociații
și fundații.
Conform site-ului
Secretariatului General al
Guvernului, „având în vedere rolul
bine definit al democrației
participative, în contextul
obiectivelor privind eficientizarea,
digitalizarea, modernizarea și
debirocratizarea serviciilor publice
asumate de Guvernul României,
Secretariatul General al
Guvernului lansează o sesiune de
pre-consultare cu privire la
oportunitatea modificării O.G.
26/2000 cu privire la asociații și
fundații. Venind în întâmpinarea
solicitărilor de partea mediului
asociativ, grație competenței și
activismului ONG-urilor, SGG
solicită exprimarea, până cel târziu
24 iulie 2020, a unui punct de
vedere”.
VALIDAREA NOILOR
COMITETE DE CONDUCERE
DE LA FOCURI ȘI PLOPANA

M

Andrian Ampleev
auditoriul că, pe 8 iulie 2020,
Camera Deputaţilor, for decizional
în acest caz, a adoptat proiectul
privind stabilirea datei desfăşurării
alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din
anul 2020 „pentru ziua de
duminică, 27 septembrie 2020,
pentru consiliile locale ale
comunelor, ale oraşelor, ale
municipiilor şi ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, precum şi

embrii CD au validat la
Carcaliu cele două noi
comitete de conducere ale
comunităților rușilor lipoveni din
Focuri, județul Iași, și Plopana,
județul Bacău:
● Reamintim că la Adunarea
Generală a CRL-Focuri, județul
Iași, din 5 iulie 2020, desfășurată în
curtea bisericii ortodoxe de rit
vechi, a fost ales noul comitet, cu
următoarea componență:
- președinte: Fănică Timofte;
- vicepreședinte: Marcel
Covaliu;
- secretar: Mariana Timofte;
- membri: Axinia Avdei și
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Focuri, jud. Iași
Evdochia Poleac.
Din partea Consiliului Director
al CRLR au participat președintele
CRLR, Silviu Feodor, și
consilierul Neculai Feodot,
președintele CRL-Târgu Frumos,
iar din partea Comunității Centrale
- directorul general al CRLR,
Stalenoi Alin Valentin.
● La Adunarea Generală a
CRL-Plopana, din 4 iulie 2020,
care a avut loc chiar pe
amplasamentul fostei biserici
ortodoxe de rit vechi din lemn din
această localitate băcăuană, fiind
prezenți din partea Comunității
Centrale: președintele CRLR (care
este și membru de drept în
Consiliul Director), Silviu Feodor,
și directorul general al CRLR, Alin
Valentin Stalenoi, au fost aleși:
- președinte - Sava Bariz;
- vicepreședinte - Iulia Bariz;
- secretar - Paveluc Tudosă
Marcel;
- membru - Alexandra Anca
Morar.
CONFERINȚA
REPREZENTANȚILOR

M

embrii Consiliului
Director al CRLR au
hotărât la ședința ordinară din 10
iulie 2020, de la Centrul Cultural al
CRL-Carcaliu, ca pe 11 august
2020, începând cu ora 10:00, să se
desfășoare, tot la Carcaliu,
Conferința Reprezentanților organul suprem de conducere al

CRLR, care se întrunește o dată la
patru ani și este convocată de către
membrii Consiliul Director cu „30
de zile înainte, cu difuzarea
proiectului ordinii de zi și a
materialelor supuse dezbaterii”.
La Conferința Reprezentaților
sunt aleși o dată la patru ani:
președintele Comunității, membrii
Consiliului Director, membrii
Comisiei de Cenzori și ai Comisiei
de Etică și Disciplină, precum și
candidatul din partea CRLR pentru
funcția de deputat în Parlamentul
României, care să reprezinte
Comunitatea. Conform Statutului,
delegații pentru Conferința
Reprezentanților sunt aleși prin vot
secret în cadrul Adunărilor
Generale ale Comunităților locale,
cu respectarea principiului
reprezentării proporționale, dar cel
puțin câte un reprezentant pentru
fiecare Comunitate. Tot cu drept de
vot, participă la Conferință și
membrii Consiliului Director,
precum și membrii fondatori ai
CRLR.
Urăm succes delegaților la
Conferința Reprezentanților din 11
august 2020 de la Carcaliu, să
aleagă persoanele competente
pentru funcțiile din cadrul
Comunității Rușilor Lipoveni din
România, care să-i reprezinte cu
cinste atât în această asociație cu
caracter etnic, social, cultural și
caritabil-umanitar, cât și în
Parlamentul României!

+

Centrul Cultural al
CRLR-Carcaliu

Plopana, jud. Bacău
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COMUNITĂŢILE LOCALE ALE RUŞILOR LIPOVENI
Alexandra DUMITRICĂ

F

ie că vorbim de fii ai satului,
iubitori ai unui spaţiu
tradiţional etern şi imuabil,
fie că ne referim la simpli turişti, care
s-au născut şi au crescut în mediul
urban, pentru fiecare dintre aceste
două categorii, satul cu specific
lipovenesc are o anumită reprezentare,
care trimite adesea la o perspectivă
idilică, la un anumit stil de viaţă,
centrat pe tradiţii, comuniune cu natura
şi sentimentul de comunitate. Un loc
aparte în peisajul acestor reprezentări îl
ocupă, pe pământul Dobrogei de Nord,
localitatea Sarichioi din judeţul Tulcea.
„Eu cred că veşnicia s-a născut la
sat”, spune Lucian Blaga în „Sufletul
satului”. „Aici orice gând e mai încet,
/ şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, / ca şi
cum nu ţi-ar bate în piept, / ci adânc în
pământ undeva”.
Realitatea din sec. XXI este,
fireşte, diferită. Satele noastre trec
printr-o perioadă de tranziţie radicală,
vatra în care au crescut generaţii
întregi nu mai e cea pe care ne-o
descriau bătrânii noştri, însă frânturi
din ce a fost odată au rămas, iar
sentimentul că „inima îţi zvâcneşte mai
rar” se accentueză când te pierzi în
privirea străvezie a unui bătrân cu
barba sură. Căci ei, bătrânii, ştiu cel
mai bine cum să alunge graba. Îi vezi
mergând de-a lungul drumului. Se
opresc uşor în loc. Ascultă pierduţi în
gânduri, apoi, adunându-şi parcă
ultimile simţiri şi întreaga făptură, îşi
întorc privirea cu o lentoare liniştită,
care pare să cuprindă tot timpul din
univers. Şi cred cu tărie că astfel de
oameni şi valorile umane, morale,
spirituale, pe care le evocă prin fiecare
por al existenţei, sunt motivul pentru
care, cei care au plecat, aleg să se
întoarcă, iar cei ce au păşit în treacăt –
să revină şi a doua oară.
Satul galben cu sclipiri de alb şi
albastru lipovenesc

S

ituat în zona centrală a judeţului
Tulcea, pe malul de nord-vest al
lacului Razelm (Razim sau Razin cum
îl mai numesc oamenii locului), satulreşedinţă de comună Sarichioi este
locuit preponderent de ruşi lipoveni, în
mare parte urmaşi ai cazacilor lui
Ignat Nekrasov, despre care ştim că
s-au stabilit în Dobrogea otomană în
jurul anului 1740. Denumirea satului
este de origine turcă (sarîköi
însemnând ,,sat galben”) şi se
datorează aspectului localităţii pe
vremea ocupaţiei turceşti, atunci când
predomina culoarea galbenă a caselor
construite din ceamur şi acoperite cu
stuf.
Sarichioiul este astăzi o localitate
modernă. Chiar dacă locuitorii satului
ţin la tradiţiile moştenite de la străbuni
şi depun eforturi constante de a le
valorifica cum se cuvine, n-au renunţat
nicicând la aspiraţiile către o viaţă mai
bună şi progres. Căci, în ciuda gradului

SARICHIOI
însemnat de conservare, protejat de-a
lungul secolelor de un ermetism aparte
şi susţinut în special de vechile
precepte religioase, cultura tradiţională
a ruşilor lipoveni a suferit, întocmai
unui organism viu, un proces
permanent de influenţare externă, de
comunicare între tradiţie şi inovaţie, ca
formă firească de adaptare la noua
realitate socială şi economică.
Aceste inovaţii le regăsim în traiul
de zi cu zi al purtătorilor vechii
credinţe, în ceea ce priveşte
îndeletnicirile tradiţionale,
gospodăreşti, portul, materialele
utilizate la confecţionarea costumului
tradiţional, materialele de construcţie a
casei, în ceea ce priveşte elementele
lingvistice, felul în care îşi manifestă şi
îşi duc mai departe tradiţiile şi
obiceiurile ş.a.m.d.
Ocupaţii tradiţionale

Î

ntreaga existenţă a ruşilor
lipoveni din Sarichioi se
învârtea, până nu demult, în jurul
lacului Razelm. Sursă sigură de hrană
şi de venit, care a permis multora să
aibă ca principală îndeletnicire
pescuitul, acest petic de apă a asigurat,
secole la rând, inclusiv materia primă
necesară încălzirii în sezonul rece:
stuful. Vremurile îndepărtate, cu bune
şi rele, şi-au păstrat izul dulce-amărui
în amintirea bătrânilor noştri: „Numai
de Crăciun făceam focul cu lemne, de
Bobotează... – îşi aminteşte Marfa
Epifan din Sarichioi. Mai aduceau
unii lemne cu căruţa, din zonele
împădurite, dar nu erau bani. Cu ce să
cumperi? Făceam legături mici de
stuf, cât să încapă în sobă. Ce ne mai
chinuiam! De mici copii, ne trezeam în
zori să mergem cu tata, pe geruri
năprasnice, să culegem stuful în baltă.
Trebuia să pleci devreme să apuci loc.
Tata era pescar, avea contract, iar în
sezonul rece, când se sista pescuitul,
trebuia sa taie - ţin minte - 2500 de
legături de stuf. Seara, la plecare,
rămâneai şi tu cu ceva şi aduceai
câteva legături acasă. Ca să-şi facă
raţia şi să nu piardă contractul, tata ne
lua şi pe noi, copiii. Ne prindea şi 10
noaptea, eram precum furnicile! Vara,

în schimb, mergeam la scăldat. Lacul
era negru de copii. Se vedeau numai
capete în soare. Luam câte o bucată de
pâine de acasă, o înveleam într-o
cârpă şi o îngropam în nisip. O
păstram pentru când ni se făcea
foame, să nu mai trebuiască să ne
întorcem acasă”.
În funcţie de vreme şi de vremuri,
existau pescari care mergeau să vândă
stuf în satele împădurite ale Dobrogei,
cum era Slava Rusă şi Slava Cercheză;
alţii îl schimbau pe porumb sau cartofi.
Şi aici, ca şi în satele lipoveneşti de pe
ostroavele și grindurile Deltei Dunării,
stuful era folosit la scară largă, ca
material de acoperire a locuinţelor. Pe
perioada comunistă, erau organizate
achiziţii statale de stuf, o parte plecând
spre pieţele externe. Această practică a
încetat, însă, după căderea regimului.
Între timp, vremurile s-au schimbat
şi au rămas prea puţini cei care reuşesc
să-şi întreţină familiile doar din pescuit
sau din activităţile adiacente acestei
îndeletniciri. Mulţi şi-au reprofilat
activitatea, dedicându-se agriculturii,
practicată în ultimii ani mai mult sub
formă asociativă şi mai puţin
individuală, legumiculturii,
construcţiilor, agroturismului, sau au
căutat soluţii în afara graniţelor ţării.
Fenomenul de migrare temporară sau
definitivă în străinătate a avut un
impact sever asupra echilibrului
demografic, în prezent aproximativ
30% din populaţia activă a localităţii
lucrând în ţări precum Spania, Italia
sau Anglia. Majoritatea revine vara, în
vacanţă, când satul se umple din nou
de tineri şi copii, iar câştigurile
realizate cu trudă şi conştiinciozitate
peste hotare sunt folosite la renovarea
gospodăriilor părinteşti sau la ridicarea
altora noi, cu accente moderne. Deşi
satul şi-a schimbat substanţial aspectul
în ultimile decenii, ordinea, curăţenia
şi grija pentru cultivarea frumosului
continuă să încânte privirea
trecătorului.
Prin poziţionarea sa privilegiată,
satul are foarte mult de oferit din punct
de vedere turistic. Peisajul mirific de
pe malul celui mai mare lac de apă
dulce din România este conturat de

împletirea elementelor naturale cu cele
făurite de om, iar atracţii turistice
precum Insula Popina, situată în nordul
limanului Razelm, Cetatea medievală
Enisala, Gospodăria tradiţională
ţărănească din centrul satului Enisala,
bătrânul port din Sarichioi, cu ale sale
pontoane din lemn şi lotci ale
pescarilor din sat, mănăstirea Visterna,
atrag anual tot mai mulţi turişti. În
plus, de câţiva ani asistăm la o
redescoperire a caracterului tradiţional
al satului şi la valorificarea, din punct
de vedere turistic, a specificului etnic
local. Pensiuni agroturistice precum
Casa Filip, Rasvet, Casa Dima, La
Cupric sau Clubul de navigație
Kompass îmbină cu succes elemente
de tradiţie, obiceiuri şi folclor autentic,
tehnici nautice străvechi şi elemente de
gastronomie tradiţională.
Pe lângă cele câteva asociaţii
agricole şi societăţi piscicole
particulare existente în Sarichioi, în sat
mai funcţionează şi câteva ateliere de
tâmplărie, iar turiştii pot cunoaşte
inclusiv una dintre îndeletnicirile
meşteşugăreşti tradiţionale ale ruşilor
lipoveni din localitate - întreținerea
bărcilor pescărești. Odată scoase la
mal şi lăsate la uscat, lotcile erau
peticite, de regulă, cu iută, peste care
se dădea un strat de smoală pentru a-i
asigura etanșeitatea împotriva apei.
Reţeaua comercială cuprinde
numeroase magazine mixte, de
confecţii, electrice și electrocasnice,
materiale de construcții, baruri,
brutării, puncte farmaceutice
particulare, o piață agroalimentară, o
stație PECO, o sucursala a CEC,
precum și o agenție poștală.
Viaţa religioasă

V

iaţa religioasă a ruşilor
lipoveni din Sarichioi se
concentrează în jurul celor două
parohii starovere – „Naşterea Maicii
Domnului” (21 septembrie), păstorită
de preoţii Ioan Maroz şi Nicolae
Trifanov, şi „Sf. Vasile cel Mare” (14
ianuarie) a cărei preot paroh este
părintele Feodor Cazamon. Bisericile,
mari şi impunătoare, construite din
piatră, în stil bizantin, datează din
perioada administrației otomane – anul
1866 pentru cea de pe malul lacului,
aparţinând de orientarea de Fântâna
Albă, respectiv anul 1868, pentru
biserica aparţinând de confesiunea de
Novozâbkov. De la oamenii locului
aflăm că o primă biserică din lemn a
fost ridicată în zona de sud-est a
localităţii în jurul anului 1800, pe când
slujea preotul Simeon Antonov. Acest
lăcaş de cult a ars însă, în împrejurări
neclare, în noaptea dinspre 12 spre 13
februarie 1863.
CRL-Sarichioi

C

omunitatea ruşilor lipoveni din
Sarichioi, constituită pe 6
martie 1990 şi condusă, în prezent, de
președintele Vitali Finoghen
reprezintă, fără îndoială, un

Nr. 7 (332)/2020

etalon în ceea ce priveşte activitatea
culturală, educaţională, spirituală,
sportivă, desfăşurată de membrii
organizaţiei etnice la nivel local. În
spatele fiecărei acţiuni derulate este
munca celor care aleg să se implice cu
totul şi fără rezerve, de dragul valorilor
care definesc cele două instituţii
reprezentative ale staroverilor –
Biserica şi Comunitatea. Reprezentanţi
ai autorităţilor publice locale şi ai
mediului privat, ai clerului, membri ai
ansablului folcloric local, cadre
didactice, elevi, părinţi, bunici – cu
toţii contribuie, din unghiuri diferite, la
găsirea unor soluţii viabile de păstrare
a moştenirii culturale în cadrul
comunităţii şi la implementarea
proiectelor de conservare şi promovare
a patrimoniului material şi imaterial al
ruşilor lipoveni din Sarichioi.
Mândria Sarichioiului este, printre
altele, ansamblul folcloric „Landâş”,
care are în spate sute de reprezentații
cultural-artistice, primite invariabil cu
bucurie şi căldură de oamenii din sânul
Comunităţii sau din afara ei.
Începuturile grupului folcloric au
rădăcini adânci şi se plasează undeva
pe la sfârşitul anilor 1940, când în
localitate îşi desfăşura activitatea
artistică un cor comun, format din ruşi
lipoveni şi ucraineni. Denumirea
„Landâş” (Lăcrămioara) o primeşte în
jurul anilor 1979-1980. După căderea
regimului comunist, grupul folcloric a
fost reorganizat de prof. Vasile
Dolghin, în prezent, cei 20 de membri
fiind coordonaţi de sufletul cântecului
tradiţional lipovenesc, acordeonistul
Pimon Bejenaru.
Şcoala şi educaţia

P

rima şcoală primară cu predare
în limba română se construieşte
la Sarichioi în anul 1893, având 3 săli
de clasă, 76 elevi înscrişi şi 2
învăţători. Aproape jumătate de secol
mai târziu, în 1937, şcoala era
frecventată de 600 de elevi, iar în
perioada 1949 – 1959 predarea se
făcea în limba rusă. „Copii erau o
grămadă pe vremea mea, prin anii
’60! – îmi povesteşte bătrâna Marfa
Epifan din Sarichioi. Ţin minte, eu am
terminat clasa a VIII-a şi erau clasele
A,B,C,D,E – 5 clase a câte 32 de copii”.
La începutul anilor 1980, pe lângă
clasele I-X, la Sarichioi funcţionau
clase profesionale cu profil mecanic şi
horticultură, iar în perioada septembrie
– decembrie 1989 – chiar şi o clasă de
liceu agro-industrial.
Şcoala Gimnazială din Sarichioi se
bucură, în prezent, de un colectiv de
cadre didactice unit și foarte bine
pregătit. Despre proiectele şi
programele educative școlare și
extrașcolare, care au adus prestigiu
instituţiei de învăţământ, ne povesteşte
cea care s-a implicat cu trup şi suflet,
determinare şi profesionalism, pentru
ca acestea să devină realitate directorul unităţii şcolare, prof.
Natalia Pavlov: „Într-adevăr, este o
școală privilegiată. Avem un colectiv
de cadre didactice responsabile, cu o
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Natalia Pavlov
foarte bună pregătire metodicoștiințifică (majoritatea cu gradul I),
care se implică activ în toate acțiunile
organizate, atât la nivelul unității
școlare, cât și în activitățile
extrașcolare. De asemenea, consider
că suntem o școală privilegiată și
datorită beneficiarilor direcți, elevii,
niște copii deosebiți, perseverenți, cu
părinți implicați și săritori. Anual,
organizăm și participăm la o serie de
activități, iar rezultatele muncii sunt
răsplătite prin locuri fruntașe și premii
ce contribuie la creșterea prestigiului
unității școlare. A devenit deja o
tradiție ca elevii noștri să reprezinte cu
mândrie școala la olimpiade,
concursuri, festivaluri județene,
naționale, chiar internaționale. Aș
aminti activitățile organizate de CRLR,
în colaborare cu Ministerul Educației
și Cercetării, cum ar fi Olimpiada de
limbă rusă maternă, Olimpiada de
religie ortodoxă de rit vechi, Festivalul
Poeziei Ruse, Festivalul de
interpretare de note psaltice și stihuri
duhovnicești, Concursul ,,Istoria și
tradițiile rușilor lipoveni”. Nu sunt de
neglijat nici rezultatele obținute la
Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin
lectură”, Olimpiada de cultură civică,
Concursul de matematică ,,Olimpida
satelor”. Echipe ale elevilor noștri
s-au remarcat și la concursurile
cultural-artistice (,,Conviețuiri prin
joc” - Salina Praid, ,,Festivalul
internațional multietnic al păstoritului”),
tehnico-aplicative (,,Cu viața mea,
apăr viața”, ,,Prietenii pompierilor”),
interdisciplinare, sportive-ecoturistice
(concursurile naționale ,,Danubius” și
,,Minunile naturii”, Concursul
internațional ,,Pui de brad”) ș.a”.
Şcoala Gimnazială din Sarichioi,
asemeni altor instituţii de învăţământ
din ţară şi din străinătate, a trebuit să
facă faţă, de prin luna martie încoace,
unei provocări nemaiîntâlnite în istoria
noastră recentă şi să dezvolte, prin
adaptare, creativitate şi pricepere
didactică, o aşa-zisă pedagogie „de
pandemie”. Drumul nu a fost deloc
uşor, iar despre impactul măsurilor
restrictive, cauzate de pandemie,
asupra predării limbii ruse materne şi
actului educaţional, în general, ne-a
vorbit tot directorul instituţiei de
învăţământ, prof. Natalia Pavlov:

„Deși pandemia cauzată de COVID19 și regulile de ,,distanțare socială”
ne-au acaparat pe neașteptate, am
încercat să ne conformăm, să ne
adaptăm, să deslușim împreună cu
elevii noștri tainele învățării online.
Reticenți, temători, frustrați la început,
am acceptat această provocare, ne-am
dezvoltat mai mult competențele
digitale, am încercat să facem ca
,,școala de acasă” să fie plăcută,
atractivă și eficientă. La fel ca și la
celelalte discipline, la Limba rusă,
actul didactic a continuat online, prin
utilizarea device-urilor (telefon,
desktop, laptop, tablete) și a diverselor
platforme, pornind de la Facebook,
Whatsapp, Viber până la Zoom,
Google Meet, Google Classroom,
Mentimeter, Gotomeeting, Edmodo etc.
Nu ne-a fost ușor, dar consider că, în
mare măsură, am reușit, iar elevii nu
au avut prea mult de suferit”.
Reacţiile unui sistem educațional
pestriţ, inerţial şi inegal, aruncat brusc
într-o situație extraordinară, în timpuri
extraordinare şi răvăşit de condiţiile
unei crize fără precedent, au reuşit să
adâncească, din păcate, inegalitatea de
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Referitor la situaţia predării şi
învăţări limbii ruse materne, prof.
Natalia Pavlov a subliniat faptul că:
„instituţia noastră de învăţământ este
singura unitate şcolară unde studiul
Limbii ruse materne se face în clase
compacte, începând încă din ciclul
preșcolar, unde se studiază ca
disciplină opțională ,,Să nu uităm
limba strămoșească”, continuă în
ciclul primar și gimnazial cu câte 3
ore/săptămână - clasa pregătitoare și
clasa a VIII-a și 4 ore/săptămână –
clasele I-VII, totalizând un număr de
220 de elevi (3 grupe la grădiniță, 6
clase la ciclul primar, 4 clase la
gimnaziu) și 10 cadre didactice. Pe
lângă disciplina Limba rusă maternă,
se studiază și disciplina Istoria și
tradițiile rusilor lipoveni la clasele VIVII. De asemenea, elevii ruși lipoveni
studiază Religia ortodoxă de rit vechi,
începând din clasa pregătitoare până
în clasa a VIII-a.
În cadrul școlii dispunem de un
Centru de Documentare și Informare,
care funcționează nu numai ca o
bibliotecă, ci este și spațiul unde se
desfășoară permanent o serie de

Sarichioi. Anul 2015.
şansă a copiilor. În sprijinul acestora,
în sprijinul cadrelor didactice şi a
educației care trebuie să meargă mai
departe chiar şi în cele mai neprielnice
împrejurări, s-au mobilizat, cu o
reacţie dintre cele mai prompte,
reprezentanţii administraţiei publice
locale ale comunei Sarichioi şi CRLR:
„Elevii cu situații materiale precare au
fost sprijiniți de către dl primar Vitali
Finoghen și de către Consiliul Local
Sarichioi cu tablete și internet, ne-a
relatat prof. Natalia Pavlov. Astfel, la
solicitarea părinților, elevilor le-au
fost oferite 155 de tablete cu internet
pe o perioadă de doi ani. Un număr de
15 tablete le-a fost oferit și cadrelor
didactice. De un real folos ne-au fost și
laptopurile primite de la Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România, precum
și celelalte materiale (tabla digitală,
videoproiectoarele, ecranele de
proiecție). Ne-a lipsit enorm contactul
fizic, iar singurele bucurii au fost
cuvintele, mesajele și emoticoanele din
fața ecranului. Deși a fost o provocare
și o experiență inedită, cu toții, elevi,
părinți, cadre didactice, ne dorim să
revenim la școală”.

activități școlare și extrașcolare
(concursuri, șezători, aniversări
culturale, serbări, ore la diferite
discipline etc.) coordonate atât de dna
documentarist Saveli Iulenia, cât și de
toate celelalte cadre didactice. Centrul
este dotat cu peste 12500 de volume de
carte, din diferite domenii,
reactualizate anual, cu
videopreoiector, calculatoare,
televizor, spații comune, dar și
individuale de studiu. Recent, CRLR a
dotat centrul cu o tablă digitală.
Pe această cale, doresc să
mulțumesc din suflet tuturor celor care
ne-au susținut și ajutat să depășim
această perioadă nefastă și anume,
dlui președinte Silviu Feodor și
membrilor Consiliului Director al
CRLR, dlui primar Vitali Finoghen,
precum și membrilor Consiliului Local
din Sarichioi, pentru care educația a
fost, este și va rămâne o prioritate”.
În prezent, comuna Sarichioi este
administrată de primarul Vitali
Finoghen, în calitate de organ
executiv, și de un Consiliu Local
format din 15 consilieri, ca organ
deliberativ.

+
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20 по 25 июля 2020 г. в
городе Гура Хуморулуй
уезда Сучава, Община
русских-липован Румынии
(ОРЛР) организовала
мероприятие «Ежегодное
совещание преподавателей
русского языка». Темой
совещания было обсуждение
вопросов преподавания языка в
эпоху цифровых технологий в
контексте дистанционного
обучения, вызванного
эпидемиологической ситуациeй в
мире.
ОРЛР предоставила
возможность преподавателям
русского языка и
древлеправославной религии из
уездов Тульча, Констанца,
Брэила, Яссы, Сучава решить
вопросы, связанные с
дистанционным преподаванием
русского языка, Истории и
традиций русских-липован, а
также древлеправославной
религии. Все эти предметы
ученики из среды русскихлипован изучают в румынских
школах, но на родном языке.
Мероприятие открыли
председатель ОРЛР Силвиу
Феодор и доцент Ясского
университета, д-р
филологических наук Марина
Врачу.
В начале мероприятия
председатель Общины поздравл
всех присутствующих с Днём
памяти явления иконы Божией
Матери Казанской и кратко
рассказал об этом празднике.
После этого он подчеркнул
важность изучения русского
родного языка детьми русскихлипован; это главный из
приоритетов Общины, наряду с
изучением церковнославянского
языка: «Для этого мы печатаем
многочисленные пособия,
учебники по русскому языку,
материалы для детей, проводим
Олимпиады по русскому языку,
по древлеправославной религии,
Фестивали русской поэзии,
Фестивали церковных
песнопений и духовных стихов,
вот эти совещания для
преподавателей. А также, для
нас важно, чтобы дети знали и
понимали и церковнославянский
язык. Жаль, что приходим в
церковь и не можем понимать
то, что там читают и поют. А
знание русского языка помогает
понимать и церковнославянский
язык. В прошлом году мы издали
Учебную псалтырь на
церковнославянском и румынском
языках. Также, мы начнём
другой важный проект - издание
словаря на трёх языках:
церковнославянский, румынский
и русский.
Мы стараемся привлекать
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ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

молодёжь к изучению русского
языка, поднимать уровень
знания своего родного языка, а в
этом важную роль играете вы,
преподаватели.».
В совещании преподавателей
русского языка приняла участие
Марина Врачу, доцент Ясского
университета, которая, в начале
своего выступления
поблагодарила Общину за
приглашение и за
сотрудничество: «Всегда рада
встретиться с вами, это не
только приглашение, это уже
подтверждение связи между
работой университетского
состава и преподавателями
русского языка, с Общиной, у нас
с вами совместные
мероприятия, кроме настоящего
совещания, например, Дни
славянской культуры, обычно
Община является
соорганизатором этого
научного и культурного
мероприятия. Мы всегда будем
рады встретить вас,
преподавателей, ваших учеников
в нашей высшей школе, о работе
и обучении в нашем
университете можно узнать на
Днях открытых дверей, для
желающих поступить».
Марина Врачу рассказала о
работе университета в режиме
онлайн. Она также поделилась
рядом наблюдений о
положительных аспектах того,
что произошло в условиях
пандемии. М. Врачу рассказала,
как русский язык в этот период
успел обогатиться: «Появились
новые слова в лексике русского
языка, естественно, разного
происхождения, в СМИ,
например: зумиться, зумить,
корониалы, коронавирус, ковид,
удалёнка, дистационка,
пандемия, карантикулы,

ковидарность, ковидиот. Эти
слова не включены ещё в этот
электронный словарь
(национальный корпус русского
языка), но в ближайшее время
все эти примеры будут собраны
и для нас с вами будет материал
по работе».
Некоторые преподаватели
рассказали о том, как они
работали, о своём опыте работы
с электронной платформой, о
плюсах и о минусах. Учителям
важно не только то, как они сами
работали, их, конечно, волнует
то, как воспринимали ученики
переданную им информацию.
Каждый постарался лучшим
образом работать в условиях, к
которым они никогда не
готовились.
Галина Исаева,
преподаватель русского родного
языка в школах из с. Брэтешть и
из г. Тыргу-Фрумос уезда Яссы,
рассказала, как справилась с этой
неожиданной ситуации:
«Профессия учителя трудная,
требует от человека не только
разносторонней
образованности, но и духовных
сил, выдержки. Это особенно
актуально во время карантина
из-за коронавируса. Вопрос об
обучении онлайн рассматривался
на встрече учителей в городе
Гура-Нуморулуй. Дистанционное
обучение, удалёнка, онлайнобучение – это получение знаний
при помощи компьютера или
другого гаджета,
подключённого к интернету в
режиме «здесь и сейчас». Такое
обучение имеет свои плюсы и
минусы. При хорошем
интернете и наличии средств
связи есть определённые плюсы в
обучении на дистанции – это и
индивидуальный темп обучения
(ученик может изучать

материалы по собственному
графику), и доступность
(учиться можно с любого
компьютера в удобное время),
персональные консультации
(обратная связь от
преподавателей в ходе всего
периода обучения). Конечно,
есть и минусы, они очень
затрудняют работу учителей с
учениками. Учителю при
переходе на онлайн-обучение
приходится преодолевать
большие трудности: мы учимся
на ходу и одновременно
приходится работать больше
обычного. Урок для
дистанционного обучения надо
готовить иначе, не так как мы
привыкли при очном обучении,
онлайн уроки должны быть
короче и более жёстко
структурированны. Подготовка
таких уроков и проверка
ответов учеников могут
занимать гораздо больше
времени. Приходится
продумывать два варианта
занятий с учениками: один
вариант для тех, кто работает
в режиме реального времени – и
другой для тех, кто по тем или
иным причинам отсутствует и
собирается выполнять работу
самостоятельно. Нагрузка на
учителя возрастает
многократно. Каждый учитель
выбирает себе платформу, по
которой удобней работать. Мне
удобней всего работать с
платформой ZOOM. Она
позволяет вести запись уроков,
показывать учебные фильмы,
работать с PowerPoint.
Пришлось потратить два урока
на обучение детей этой
платформы, но в итоге – это
дало результаты. В
выигрыше оказываются
дети из состоятельных
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семей, у них есть свои личные
компьютеры. В многодетных
семьях дети фактически
лишаются возможности
входить на видео уроки, или
приходится с ними проводить
отдельные уроки, когда
освобождается телефон или
компьютер. Тяжёлая
ситуация и в
малообеспеченных семьях, где
нет не только компьютера,
но и телефона с выходом в
интернет. Мы все прекрасно
понимаем, что дети,
которые находятся в
неблагополучных социальных
условиях, не должны
остаться без образования, не
должны быть
предоставлены сами себе.
Большая нагрузка легла на
плечи родителей, особенно в
младших классах. Помимо
своей основной работы,
многие родители
обеспечивали выход детей в
интернет, присутствовали
на видео уроках и
контролировали выполнения
заданий в электронном виде.
Онлайн обучение вызывает
определённые трудности, но
после карантина, я бы не
хотела от него
отказываться, потому что
это обучение помогает более
интенсивному обучению
детей русскому родному
языку. После встречи с
учителями я поняла, что нам
необходимо находить
методы для работы с
учениками на дистанционном
обучении. Нужно продумать
электронный учебник для
обучения онлайн, а также
методы воздействия на
учеников, которые, имея
возможность выходить на
видео уроки, не делают
этого, мотивируя тем, что
учителя не смогут
поставить им низкую оценку
или оставить на второй
год».
На встрече прeподавателей
затрагивался вопрос
учебниках по религии.
Мария Миля, учитель
начальных классов и
председатель Общины
русских-липован из Брэилы, а
также отец Флор и матушка
Татьяна из Журиловки,
матушка Марфа из села
Сарикёй составили учебник и
рабочую тетрадь для 1 класса.
На совещании учитель
Мария Миля рассказала о
работе над этими
учебниками: «Работа над
учебниками была достаточно
сложная, потому что
литературы для этого
возраста мало, а учебников,
которые мы хотели взять как
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пример, нет. Надо делать
эти уроки привлекательными
разными способами и
методами. С нашей точки
зрения, чтобы уроки были
интересны в учебнике будет
много иллюстраций, заданий
для детей: рисовать, чтолибо описывать вкратце.
Также, мы сами составили
сказки, подходящие детям по
возрасту. Мы просили
помощь в работе над этими
учебниками у проф. Аксинии
Красовски, которая
проверила учебники с точки
зрения языка и сделала ряд
других замечаний. Я думаю,
что этот учебник будет
помогать нашим ученикам и
учителям».
«Составление учебника
кропотливая и трудная
работа, но учебники
необходимы для наших школ.
Все, кто преподаёт религию
на русском языке с
нетерпением ждут эти
учебники в школах» подчеркнула Галина Исаева.
В конце совещания, после
подведения итогов,
председатель ОРЛР Силвиу
Феодор попросил учителей и
преподавателей передать
ученикам наилучшие
пожелания успеха в учёбе и
воодушевить их чувством
гордости, что они
принадлежат русскому этносу,
который имеет такую богатую
культуру.
После завершения работ
все присутствующие
посетили Гура-Хуморулуй,
окрестности этого
прекрасного города,
православные монастыри
Воронец и Хумор. В южной
Буковине находится около
двух десятков монастырей,
мы успели посмотреть и
монастыри Путна, который
называют «румынским
Иерусалимом», Сучевица,
Молдовица – все они
включены в Список
всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Подобные встречи
необходимы преподавателям,
потому что становится
понятно, что они смогут
преодолеть трудности,
связанные с дистанционным
обучением только если будут
работать все вместе и
совместно решать
возникающие вопросы.
Также, в таких совещаниях
учителя русского как родного
смогут продолжать делиться
накопленным опытом в их
благородной работе с
учениками и каждый из них
сможет узнать новое,
интересное и полезное.

+
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« ПОДДЕРЖИВАТЬ ЖИЗНЬ В СЕЛЕ БУДЕТ УЖЕ НЕКОМУ »

Александра ДУМИТРИКЭ

Н

едавно, в виртуальном
пространстве соцсетей
появилось
клеветническое видео против
русских-липован. Конечно же,
тенденция категоризировать
(в основном подсознательно) и
присваивать отрицательные
черты людям не является
редкостью. Особенно когда нет
возможности глубже узнать
происхождение и историю
человека и меньшинства, к
которому он принадлежит. Такой
тенденции нужен, вообще, лишь
подходящий момент, чтобы
всплыть на поверхность. При
первом прослушивании видео
материала, мне
вдруг пришло в голову давний
разговор с моей старенькой
тётей, Наташей Калистрат из г.
Нэводарь уезда Констанца,
которая была родом из
тульчинского села Черкезская
Слава. Мы пили чай, был
пасмурный весений день, и
тут мне вдруг тётя говорит: «Вот
и болит у нас, стариков, душа,
что когда мы уйдём на мир иной,
поддерживать жизнь в селе
будет уже некому. Хотя
старенькие умирают, а всё
жалко бывает сердцу.
Расставаться очень трудно.
Сам один остаёшься. И к чему?
Всё же ту работу надо делать.
Ведь, куда не глянь, всё на дворе
в глаза глядит. Сын мне ругает:
«мамик, ну не делай! На что?».
Ну как же это, на что? Так мы
привычные к этому, работать.
Сижу и думаю - то надо делать,
то другое не докончила...».
У наших людей некогда
«убивать» время. Раз они, как
люди разумные и трудолюбивые,
на всяком шагу всё наблудают –
и настоящее рассудительно
прожить, и будущие
благополучно устроить, и,
главное, прошлое всего нашего
рода сохранить. Постоянное
самосовершенствование в любом
делании, будь то духовное или
мирское, честность и
добросовестность, которыми
сопровождаются любые
трудовые отношения, участие в
благотворительности и помощь
ближнему являются главными
критериями их существования, а
также естественными
побуждениями их
высоконравственной жизни. Об
этом, конечно, много писалось,
много рассказывалось, не только
нашими, но и представителями
других меньшиств. «Имеющий
уши слышать, да услышит»
говорит Евангелие от Матфея
(Мф. 13:9).
Достаточно сослаться здесь

В с . Маноля уезда Сучава
на простые, повседневные
разговоры с нашими. Это
неисчерпаемый источник знаний
о далёком прошлом русскихлипован и о существовании
нашего этноса вообще. «Сколько
мы не работали! – говорит мне
тётя Каптелина из Русской
Славы, бывшая коллега по
мазанке моей покойной бабушки
Евдокеи Митре. И в Тузле, и в
Лазу, и в Стежару, в Бабе
(тульчинский город Бабадаг), в
Журилке (тульчинское село
Журиловка), где мы не были, где
мы не ездили мазать! А как же
нам нравилось работать! Как
увидим, что строится новая
хата – улыбка у нас аж до ух. В
голову не приходило, что будем
страдать в старости. «А у нас
ноги не мокрые» – говорили – а
наши животы и руки аж до плеч
в глине, с утра до самого вечера.
Нам очень хотелось работать,
нам это просто нравилось!».
Помню, мой дедушка Агап
по материнской линии часто
рассказывал, огорчался: «Жила
наша деревня. И людей было, и
работа для каждого находилась,
и школа была, и апрозары. Птиц
держали, скот держали, землю
глядели, народные промыслы
развивали, лес рубить ходили. А
не зазря, как сейчас! Хорошо
планировали, на годы вперёд. Не
только вырубывали, но и сажали
саженцы. Понимали люди
природные законы».
В деревнях вся история
хранится, наши корни и очаг

Д

ва или три поколения
назад было бы трудно
представить себе, что деревни
опустеют. Однако, XXI век
диктует свои запросы,
менталитет потребленчества
проникает даже в самые
традиционные среды. Уезжает
молодёжь, в основном с целью
трудоустройства, от корней
отрывается, а в селе старики
умирают. Так вот и растрогавают
до глубины души слова моей

тёте: «поддерживать жизнь в
деревне останется уже некому».
А я бы сказала, не только жизнь,
а сами устои нашей
традиционной духовности и
культуры вообще. Потому что,
остаётся всё-таки ощушение, что
именно в деревнях вся история
хранится, наши корни и очаг.
Помню недолгий разговор в
прошлом году со священником
Иваном Марозом из Сарикёя
уезда Тульча, одной из наиболее
населённых деревень русскихлипован Румынии, и его мрачные
данные относительно эволюции
местного населения: «Уровень
смертности увеличивается.
Если с января по сентябрь 2018
года в церковном реестре было
зарегистрировано 12
захоронений, то в марте 2019
года к этому числу добавились
ещё 13. А за рождаемость даже не спрашивай!».
В последние десятилетия,
молодые пары русских-липован
проявляли всё больше и больше
тенденцию поселиться вдали от
своих родителей.
«В нынешние времена уж
нету кому за старых ухаживать
– с горестью рассказал ещё
батюшка Иван. Раньше давали
хату самому малому, чтобы
матку и батьку глядели. Теперь
не хотят ни хату, ни тебе не
хотят. У нас, в Сарикёе, мало
кто остался около батьки и
матки».
Духовная и нравственная
опора человеку нужна
в любом возрасте

Д

опуская такую печальную
реальность современных
времён, остаётся всё-таки
отрадный факт, что у каждого
есть или были дедушки и
бабушки. А всё наше духовное и
культурное наследство мы от них
и унаследовали. Так уж нам
остаётся только понять и
соблюдать наставления старших,
жизненные и моральные
ценности предков. Потому что,

как бы не сложилась жизнь, пока
мы ещё сумеем сберечь то, что
они нам оставили, они будут
продолжать жить в каждом из
нас. А духовная и нравственная
опора, человеку нужна всегда, в
любом возрасте.
Допустим, мы и живём в
непростом мире, в котором
иногда нелегко сохранить даже
себя, но нужно всё-таки
отметить, что и в нынешние
времена, когда семьи живут
вообще отдельно, всё ещё бытует
обычай помогать детям, будь то
материально, ухаживанием за
внуками и т.д. Хотя родственные
связи отходят на второй план,
бабушки и дедушки всё ещё
занимают главное место в
традиционной семье русскихлипован.
Дома, и камни будут
милыми

И

з далёкого детства у меня
есть яркое воспоминание,
что я лежу со своей бабушкой
на кровати. Пора спать ложиться.
Перед иконой лампатик горит, а
в комнате царит атмосфера
спокойствия и безопасности. У
бабушки из-за усталости «глаза
сами собой закрываются», но
это моё любимое время дня, и я
настаиваю его не пропустить.
Скоро, в комнате звучат, на два
голоса, «Богородице Дево,
радуйся» и «Отче наш». Я
хорошо молитвы не знаю и
бабушка помогает мне их
потвердить. Следуют русские
сказки, яркие воспоминания из
далёких времён, смешные
детские песенки. Две из них
запомнились мне особо:
«А ду-ду, а ду-ду,
Сидел голубь на дубу,
Он играл у трубу,
У серёзовую, у берёзовую.
Прилетела синичка,
Ударила по носу,
Полетела по лесу.
А также:
Ку-ку-ри-гу Пеня, да куда идёшь
Потеряла кичку, сейчас не
найдёшь!
Кичка моя, садись на коня,
Поедим у речку, продадим
овечку.
Народное всегда красиво –
песня ли, сказка ли, пословица
ли. Кое-где, некоторые элементы
устного народного творчества
сохранились, к счастью, и в
среде русских-липован. Чаще
всего – в памяти наших дедушек
и бабушек. Как бы не сложилась
жизнь, какой жизненный опыт не
был за спиной, именно такие
воспоминания будут всегда
тянуть домой, к родным краям. А
дома, и камни будут
милыми.

+

Nr. 7 (332)/2020

ZORILE

Svetlana MOLDOVAN

A

companiați de valurile ce
porneau de la vaporul în
care am urcat din Tulcea și
se rostogoleau spre malurile bătrânului
fluviu european, contemplând apa,
păsările și vegetația deltaică, am ajuns,
după trei ore, în cel mai estic punct al
României.
Oraș unic în Europa și singurul
oraș din Delta Dunării, situat între
Marea Neagră și fluviu, Sulina este
localitatea în care multe dintre străzi,
cele paralele cu Dunărea, sunt
numerotate, precum străzile din New
York: strada I, a II-a, a VI-a... Legată
de restul lumii doar pe calea apei,
Sulina este și port fluvial, și port
maritim.
Aici, localnicii par împăcaţi cu
viaţa lor destul de grea, unii pescuind
hrana necesară traiului, alții
îndeletnicindu-se cu creșterea
animalelor, pe care le lasă libere în
baltă (fie că sunt cai sau vite), alții
fiind angajați în puținele locuri de
muncă la stat ori la firme particulare.
Sunt și cei care s-au reprofilat pe
turism și și-au dezvoltat afaceri în zonă
(mai mult sezoniere, estivale),
amenajând pensiuni și punând
turiștilor la dispoziție și ambarcațiuni
pentru excursiile pe apă sau pentru
transportul de pasageri spre Tulcea și
retur ori alte localități din deltă.
Dincolo de neajunsurile vieții,
localnicii par mulțumiți și fascinați de
farmecul apei, iar unii își acceptă
soarta și nu părăsesc locurile în care
s-au stabilit strămoșii lor. Sunt mereu
bucuroși de oaspeți și vin cu mic cu
mare să întâmpine la vapor pe cei
sosiți în orașul lor, „cel cu patru faruri
fluviale”: Farul vechi (astăzi muzeu,
care găzduiește cabinetul de lucru al
lui Eugeniu Botez, cunoscut sub
pseudonimul literar Jean Bart, precum
și o sală dedicată fostei Comisii
Europene a Dunării); Farul nou –
observator; Farul de pe digul de nord
și Farul de pe digul de sud – ultimele
două scoase din uz în timpul lucrărilor
de lărgire a canalelor de ieșire a
Dunării spre mare.
Tinerii pleacă la studii ori „să
lucreze în alte părți”, așa cum se
întâmplă în multe localități din țară, iar
bătrânii de aici, rămași singuri, sunt
acaparați de liniștea ce-i înconjoară. Și
cu toate greutățile pe care le au,
oamenii par a fi senini și cu ochii
zâmbitori. Pe străduțele prăfuite, multe
neasfaltate în Sulina, am întâlnit case
părăsite, cu vopsea uscată de soare și
scorojită, fiecare ascunzând parcă
povestea familiei care a locuit acolo.
Dar sunt și case noi, în culori vesele,
cu pridvor, albastre, albe sau verzi, cu
grădini bogate în preajmă, care
contrastau cu cele abandonate. Iar când
razele soarelui, în bătaia vântului, se
revărsau asupra straturilor de flori de
lângă poartă sau din curte, fiecare
plantă părea o guralivă luptătoare cu
adierile vântului, care răvășea
veșmintele multicolore.
Ca în toată delta, și la Sulina rușii
lipoveni și-au pus amprenta,
îmbogățind din punct de vedere
material și cultural zona. În arealul
Deltei Dunării, rușii lipoveni și-au
ridicat de-a lungul vremii case
tradiționale, din materiale locale,
ecologice. Pereții caselor aveau

ÎN CEL MAI ESTIC
PUNCT AL ROMÂNIEI

structură de lemn, finisați cu
împletitură de răchită lipită cu pământ
argilos, ori cu scânduri de lemn. Din
stuf și-au acoperit casele și și-au făcut
garduri chiar, unii din papură. Au
confecționat rogojini, pe care le
foloseau pe timpuri și drept covoare
pentru podele ori preșuri la intrare, sau
erau folosite ca jaluzele, paravane. Au
împletit coșuri sau sacoșe din papură.
Îndeletniciri care mai dăinuie și astăzi
în unele locuri. De asemenea, și-au
înălțat semețe lăcașuri de cult,
ortodoxe de rit vechi, care stau
mărturie a prezenței și continuității
staroverilor pe aceste meleaguri și sunt
parte integrantă a patrimoniului
material și spiritual al României. În
jurul lăcașurilor de cult, în aceste
locuri retrase din Delta Dunării,
staroverii s-au bucurat dintotdeauna de
libertate religioasă, au conservat și
transmis din generație în generație
limba maternă rusă, limba de cult –
slavona bisericească, folclorul,
tradițiile și obiceiurile, religia ortodoxă
de rit vechi. Ansamblurile folclorice
ale rușilor lipoveni, membrii cărora se
disting prin voci deosebite și frumoase
costume colorate, tradiționale sau mai
moderne, sunt mereu invitate la
numeroase evenimente locale,
județene, naționale sau internaționale,
unele dintre ele interetnice.
Din Delta Dunării provin foarte
mulți sportivi ruși lipoveni care au
câștigat pentru România prețioase
medalii la olimpiade și diverse
competiții sportive. O pleiadă de nume
de ruși lipoveni regăsim în sportul
românesc de performanță. O localitate
din Delta Dunării, denumită „patria
învingătorilor”, este Mila 23 – unde s-a
născut și a copilărit și cvadruplul

campion olimpic, laureat cu aur la
canoe, Ivan Patzaichin. Tot din Mila
23 sunt și medaliații la mai multe ediții
ale Jocurilor Olimpice, la canoe:
Serghei Covaliov, Agafia Constantin
(fostă Buhaev), Antrop Varabiev,
Lipat Varabiev, Maria Nichiforov,
Atanasie Sciotnic, Vicol Calabiciov,
precum și medaliații la alte competiții
sportive, campionate naționale,
europene sau mondiale: Ichim
Sidorov, Afanasie Butelchin,
Lavrente Calinov ș.a.
MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI
SPIRITUALE LA SULINA

D

upă cum ne-a relatat
președintele Comunității
locale, Nicușor Iacoblev, conform
ultimului recensământ al populației,
din 2011, în Sulina au fost înregistrați
362 de locuitori ruși lipoveni.
Comparativ cu deplasările noastre
din anii precedenți, ni s-a părut totuși
că sunt din ce în ce mai puţini oameni
în Sulina. La amiază, se auzeau doar
țipetele pescărușilor, care planau
deasupra orașului liniștit, precum și
motoarele ambarcațiunilor de pe apă.
Păsările pictau cu siluetele lor albastrul
cerului.
În orașul multietnic Sulina, cu
istoria lui legendară și în care a
funcționat o Comisie Europeană a
Dunării cu 150 de ani înainte de
existența Uniunii Europene, au avut
loc în perioada 11-13 iulie 2020 o serie
de manifestări cultural-artistice și
religioase în cadrul evenimentului
intitulat „Contribuția rușilor lipoveni
la îmbogățirea materială și culturală
a zonei Deltei Dunării”, organizat de
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
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România (CRLR) în parteneriat cu
Administrația Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării (ARBDD) și Primăria
Orașului Sulina. Proiectul a fost inițiat
de președintele CRLR, Silviu Feodor,
care s-a întâlnit la Tulcea, pe 3 iulie
2020, cu guvernatorul Ion Munteanu
al ARBDD și au semnat acordul de
parteneriat privind desfășurarea acestui
eveniment, în vederea păstrării și
promovării valorilor rușilor lipoveni
din arealul Deltei Dunării, precum și
conștientizarea locuitorilor acestei
zone cu privire la grija față de mediul
înconjurător.
Acțiunea de la Sulina a fost
prilejuită de sfințirea amplasamentului
unde se va construi Centrul Cultural al
Comunității rușilor lipoveni din Sulina,
precum și de sărbătoarea hramului
bisericii locale ortodoxe de rit vechi
Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
Conform calendarului iulian, cei
doi sfinți apostoli sunt prăznuiți pe 12
iulie, zi în care, dis-de-dimineață, s-au
reunit pe strada a III-a, în curtea
bisericii, localnici și invitații CRLR la
eveniment. Înaltpreasfințitul mitropolit
Leontie, arhiepiscop de Fântâna Albă
și de București, a venit de la
Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi din
Brăila însoțit de PS episcop vicar
Ghennadie, și, împreună cu PS
episcop Paisie de Tulcea și un sobor de
preoţi, a oficiat slujba religioasă în
curtea bisericii în cinstea Sfinților
Apostoli Petru și Pavel.
După predica rostită de ÎPS
Leontie, s-a plecat spre terenul din
strada Cuza Vodă, pe care se va
construi Centrul Cultural al
Comunității rușilor lipoveni din Sulina,
și care a fost sfințit de către părintele
Ioan din București. Proiectul Centrului
Cultural, expus pe un banner de mari
dimensiuni, a fost întocmit de către
inginerul Gigi Olariu de la Biroul de
proiectare din Sibiu. După sfințire, pe
amplasamentul respectiv, preşedintele
CRLR, Silviu Feodor, a mulţumit
părintelui Ioan și enoriașilor, mulți din
București, precum și primarului
oraşului Sulina, Nicolae Răduş,
prezent la ceremonie, pentru terenul de
300 de metri pătrați, oferit cu titlu de
gratuitate Comunităţii locale. Au mai
luat cuvântul: subsecretarul de stat
Amet Aledin de la Departamentul
pentru Relaţii Interetnice din cadrul
Guvernului României; președintele
CRL-Sulina, Nicușor Iacoblev;
deputatul Andrian Ampleev –
reprezentantul CRLR în Parlamentul
României; cvadruplul olimpic laureat
cu aur la canoe, amiralul sportului
românesc Ivan Patzaichin – un simbol
al Deltei Dunării, precum și arhitectulproiectant Gigi Olariu.
„CULTURA RUȘILOR LIPOVENI
ÎN CONTEXT NAȚIONAL ȘI
INTERNAȚIONAL”

D

upă-amiază, după ce s-a mai
potolit soarele dogoritor, pe
faleza din Sulina, în spațiu deschis,
chiar lângă fosta clădire a Comisiei
Europene a Dunării, președintele
CRLR, Silviu Feodor, a moderat
momentul prezentării volumului
„Cultura rușilor lipoveni în context
național și internațional”, de referate
și comunicări științifice (susținute la
ediția a VII-a a
Simpozionului internațional
al CRLR). I-a invitat alături
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Nichita Danilov

în prezidiu pe subsecretarul de stat de
la Departamentul pentru Relații
Interetnice din cadrul Guvernului
României, Amet Aledin, și pe prof.
univ. dr. Leonte Ivanov de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași. Fiecare dintre vorbitori a
reliefat importanța unor astfel de
proiecte privind fenomenul starover,
care oferă publicului rezultatele
cercetătorilor din toate țările cu
referire la ortodoxia de rit vechi,
precum și la istoria, limba, folclorul,
bogăția culturală și patrimoniul
staroverilor din lumea întreagă.
Câte un exemplar din volum a
primit fiecare participant la
prezentarea cărții, iar prof. univ. dr.
Leonte Ivanov din Iași le-a adresat
tuturor un îndemn la lectură, subliniind
că volumul de studii și articole ale
celei de-a șaptea ediții a simpozionului
„Cultura rușilor lipoveni în context
național și internațional”, desfășurat la
Piatra Neamț în noiembrie 2017,
„reunește 39 de comunicări ale unor
reputați specialiști din Federația Rusă,
Letonia, Republica Moldova, Polonia,
Ucraina și România, pe teme dintre
cele mai interesante privind istoria și
cultura ortodocșilor de rit vechi.
Cititorii interesați de fenomenul
starover pot afla în paginile cărții
informații utile și inedite despre
moștenirea livrescă a comunităților
ortodoxe de rit vechi din regiunea
cuprinsă între Dunăre și Nistru (I.S.
Beleankin), despre particularitățile de
astăzi ale mentalului colectiv al
staroverilor din Republica Moldova
(A.A. Bolucenkova), pot pătrunde în
lumea aparte a cazacilor din Urali, pe
care i-a vizitat E.S. Danilko, pot
sărbători, alături de localnici și de
P.A. Donțov, cei 580 de ani de la
atestarea localității Cunicea din
nordul regiunii cuprinse între Prut și
Nistru, se pot transpune în locul
rușilor lipoveni din Sarichioi și
Carcaliu, care s-au strămutat în 1947
din Dobrogea în Astrahan (A.G.
Kurmeneva) sau parcurge
documentele din arhiva lui P.P.
Reabușinski, referitoare la contextul
premergător revenirii rușilor lipoveni
din România în patria de origine
(1909), documente puse la dispoziție
de E. Mihailina. Staroverii trăitori în
arealul românesc au stat în atenția
unor specialiști, precum Marina
Vraciu, preocupată de specificul
icoanelor ce împodobesc biserica cu
hramul Adormirea Maicii Domnului
din Iași, Aleksandr Varona, ce prezintă
situația ortodocșilor de rit vechi din
România în deceniile 3 și 4 ale
secolului trecut, pe baza documentelor
din fondurile Arhivei Naționale
Istorice Centrale, Gabriel Mardare,
interesat de modul în care se
conturează imaginea femeii starovere
în cultura europeană, plecând de la
„cazul boieroaicei Morozova”,
Svetlana Moldovan, surprinsă să
descopere lexeme și expresii din graiul
rușilor lipoveni în Dicționarul
„extensiei lingvistice” al lui Aleksandr
Soljenițîn, sau Pavel Tudose, a cărui
curiozitate a fost atrasă de modul în
care trei dintre autorii ruși, N.I.
Subbotin, I.S. Aksakov și P.I. Melnikov,
au reflectat în scrierile lor același
eveniment, întemeierea ierarhiei
bisericești de la Fântâna Albă, precum
și ecourile lui în anii care au urmat.
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Regăsim în cuprinsul volumului
„vechi colaboratori”, cum e cazul lui
Aleksandr Prigarin, care a studiat
paginile autobiografice ale fețelor
bisericești din Moldova de peste Prut,
din anii de după instaurarea puterii
bolșevice, sau nume noi, precum cel al
lui Dariusz Kasprzyk din Polonia, care
publică fragmente dintr-un manuscris
inedit despre cazacii nekrasoviști din
Dobrogea, din a doua jumătate a
veacului al XIX-lea, citim cu deosebit
interes studiul consacrat tradiției
iconografice a unor centre, precum
Vetka și Starodubie, regăsite în câteva
colecții particulare (M.A. Cernov),
după cum suntem tentați să pornim pe
urmele Elenei Smorgunova, pentru a
ajunge, dinspre Țările Baltice, pe cale
livrescă, la rușii lipoveni.
Este un volum ce întregește zestrea
bibliografică a staroverilor din arealul
românesc, o carte la care vor face
trimitere, peste ani, mulți dintre cei ce
se vor apleca asupra istoriei acestui
grup minoritar”.
Menționăm că din colectivul de
redacție al volumului VII „Cultura
rușilor lipoveni în context național și
internațional”, apărut la editura
„C.R.L.R.” din București, fac parte:
prof. univ. dr. Axinia Crasovschi,
prof. univ. dr. Leonte Ivanov și
redactorul-șef Svetlana Moldovan al
publicației „Zorile”.
SĂRBĂTOARE A LIMBII ȘI A
CÂNTECULUI RUS

E

xpoziția de fotografii despre
rușii lipoveni din Dobrogea, de
la Centrul de Vizitare al ARBDD din
Sulina, a fost realizată de Asociația
Rezervației Biosferei Deltei Dunării,
iar fotografiile expuse au prezentat
aspecte reprezentative din viața rușilor
lipoveni din arealul Deltei Dunării de
la sfârșitul secolului XIX și începutul
secolului al XX-lea.
După vizitarea expoziției, a
obiectivelor turistice, precum și
excursia pe canalele din deltă, unii
dintre participanții la manifestările
culturale și spirituale de la Sulina au
ajuns și în renumitul cimitir maritim
cosmopolit din Sulina, unde pe pietrele
funerare sunt încrustate nume în
română, greacă, arabă, amintind
povești de dragoste (unele sfârșite
tragic în acest colț pitoresc de lume),
despre prințese înmormântate în cel
mai estic oraș al României și unde se
află singurul mormânt din Europa al
unui pirat.
Seara s-au reunit cu toții pe
esplanadă și au urmărit pe scena
amplasată în fața fostei clădiri a
Comisiei Europene a Dunării
programul artistic în limba rusă,
moderat de către directorul general al
CRLR, Alin Valentin Stalenoi, și
susținut de ansamblurile rușilor
lipoveni din zona deltaică. În
frumoasele lor costume, au urcat pe
scenă „Sinicika” din Mila 23
(coordonat de Elena Munteanu), cele
două grupuri ale CRL-Sulina „Vostok” (coordonat de Ana Saraev)
și grupul de copii „Zviozdâciki”
(coordonat de prof. Alexandra
Bâznă), „Landâș” din Sarichioi
(coordonat de Pima Bejenaru),
precum și interpreta Paula Amelian
din Carcaliu, județul Tulcea.
Din cauza restricțiilor
privind pandemia provocată
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de coronavirus, nu s-a încins nicio horă
lângă scenă. În schimb, spectatorii au
cântat împreună cu artiștii, au aplaudat,
în special în timpul cântecelor ritmate,
și-au amintit versurile fiecărui cântec,
au ascultat melodicitatea limbii materne
și s-au bucurat de adevărata sărbătoare
a limbii și a cântecului rus, organizată
de CRLR.
Un moment liric deosebit a fost
oferit de către poetul și scriitorul
Nichita Danilov din Iași, care a scris
chiar la Sulina câteva poezii, pe care le-a
dedicat evenimentului CRLR, iar una
dintre ele a citit-o expresiv pe scenă în
fața participanților din toată țara:
„Peisaj nocturn
Mâna uitată în ochii Poetului
pictează un peisaj de grâu şi maci.
Crini negri ca nişte candele-aprinse
fumegă în mijlocul lanului: Taci,
taci, suflete, taci!

...Un înger cu ochelari fumurii
îşi va opri limuzina în grâu.
Manechinele vor părăsi Oraşul
şi vor veni să se scalde seara în Râu.

Umerii lor dezgoliţi, picioarele lor
albastre
vor alerga peste pajişti întinse şi munţi...
Peştii vor pluti pe străzi, se vor zbate
în uşi...

...O candelă de aur se ridică deasupra
Oraşului.
Stau culcat în mijlocul lanului de grâu,
cu o carte deschisă pe piept.
Fiecare spic e o lumânare aprinsă
de vânt.
Îmi privesc tăcut mâinile
şi mă întreb: Am fost, mai sunt?”.
O ACȚIUNE REUȘITĂ, ÎN
CONDIȚII DELOC UȘOARE

N

ici măștile de pe față, nici
impunerea respectării
distanţării fizice în contextul
epidemiologic actual, nici faptul că nu
ne-am putut îmbrățișa la întâlnire sau la
despărțire – nimic din toate acestea nu a
influențat negativ asupra reușitei
evenimentului CRLR. A fost o acțiune
bine gândită de la Centru, greu de
organizat, o manifestare culturală și
spirituală care nu a dat bătăi de cap nici
organizatorilor, nici poliţiştilor şi
jandarmilor care, în permanență, pe
întregul parcurs al evenimentului
CRLR, au asigurat împreună cu
personalul angajat al Comunității
respectarea măsurilor și a normelor
impuse de autorități privind combaterea
și prevenirea răspândirii SARS-CoV-2.
Participanții s-au conformat întocmai.
În afară de grupul organizatorilor de
la CRLR, s-au implicat și membrii
comitetului local de conducere al CRLSulina (reamintim că a fost ales pe 23
septembrie 2018 și din el fac parte:
președinte - Nicușor Iacoblev;
vicepreședinte - Victor Saraev;
secretar – Claudia Halchin; membri:
Alexandra Bâznă și Elena Serbov).
Pe drumul de întoarcere spre
București, am dorit să aflăm și părerea
vicepreședintelui CRL-București, prof.
univ. dr. Axinia Crasovschi, despre
manifestările CRLR de la Sulina: „În
momentul în care mi s-a propus să
merg la Sulina, prima mea reacție a
fost de entuziasm, de bucurie că mi se
oferă ocazia să evadez din nebunia
cotidiană bucureșteană, dornică fiind
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de a mă deconecta de la grijile de la
serviciu. Apoi, când s-a pronunțat cifra
posibilă a participanților – unii dintre
ei urmând să vină din zone considerate
focare ale infecției cu coronavirus –, tot
elanul meu s-a domolit, făcând loc
rațiunii, care îmi șoptea să fiu
prevăzătoare.
Gândind acum situația la rece, mă
felicit că am ales o soluție de
compromis: am hotărât să dau curs
invitației organizatorilor, dându-le
creditul necesar, mizând pe experiența
lor de organizare a unor astfel de
acțiuni și pe spiritul responsabil de
care au dat dovadă de fiecare dată.
Astfel, ajunsă cu mașina personală la
Tulcea, pe cheiul Dunării, de unde
urma să luăm catamaranul închiriat
special pentru noi, am constatat că ni
se asigură suficiente condiții de
prevenție și protecție – la urcarea pe
vas ni s-a măsurat temperatura, ni s-au
oferit măști și posibilitatea de
dezinfectare a mâinilor, iar spațiile au
fost suficient de generoase pentru a
asigura o călătorie în siguranță.
Desigur, a fost mare bucuria revederii
cu persoane cu care nu m-am văzut de
multă vreme, iar frustrarea de a nu ne
putea îmbrățișa și pupa cum o făceam
în vremurile bune am atenuat-o cu
plăcerea de a vorbi fie și cu mască,
acoperindu-ne pe jumătate fața.
Sosirea și șederea la Sulina – locul
unde răsare soarele în România – au
fost și ele însoțite de măsurile de
precauție luate de organizatori – cazare
la hotel și pensiune în condiții de igienă
și confort, masa la un restaurant-terasă
cu maxim patru persoane la un loc,
păstrarea distanței în locurile și
momentele desfășurării activităților la
care am fost invitați. Totul s-a
desfășurat exemplar atât din partea
organizatorilor, cât și din partea
participanților.
M-a impresionat în mod special
faptul că printre participanți au fost
mulți tineri și copii veniți cu familiile
lor, cu toții dornici să îmbine utilul cu
plăcutul: să învețe despre cultura
căreia îi aparțin (prin participarea la
slujbele religioase ocazionate de
sărbătoarea hramului bisericii noastre
din Sulina „Sfinții Petru și Pavel”, la
sfințirea locului unde se va înălța un
sediu adecvat pentru desfășurarea
activității comunității locale, la
Expoziția de fotografii și lansarea de
carte, precum și la spectacolul artistic)
și să se bucure de natura minunată
specifică locului (marea, plaja, lacurile
și canalele Deltei Dunării, cu
frumusețea florei și faunei pe care le
adăpostesc).
În mod deosebit, m-a bucurat
participarea reprezentativă la această
acțiune a Bucureștiului – comunitate
deseori marginalizată de conducerile
precedente ale CRLR prin asimilarea ei
cu cea Centrală. Tinerii și copiii acestei
comunități au demonstrat că-și merită
locul. Încă de pe vasul care ne
transporta spre Sulina, ei au exersat
cântecele în limba rusă și stihurile
duhovnicești pe care le învață de
curând datorită inimoasei Cristi-Ana
Tudose – o tânără cu mult talent și
cunoștințe temeinice de limbă rusă și
muzică, prezentă și ea la acțiune.
Reprezentanții Bucureștiului au
asigurat practic și forța
corului bisericii din Sulina
la cele două slujbe prilejuite

Ansamblul „Sinicika” din Mila 23

Ansamblul „Landâș” din Sarichioi

Ansamblul „Vostok” din Sulina

Din Sulina

Paula Amelian
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de sărbătoare – cea de seară și la
liturghie –, precum și asistența la
sfințirea locului pentru sediu, unde mi-ar
fi plăcut să văd mai mulți localnici.
Sunt sigură că toți participanții
s-au simțit foarte bine în această
deplasare unde, în ciuda măsurilor de
precauție ce au presupus niște
restricții, a existat acea doză de
libertate de care avem cu toții nevoie
pentru a ne bucura de viață.
Felicitări organizatorilor, în
special pentru efortul depus și grija
demonstrată de către președintele
CRLR, Silviu Feodor, precum și de
către personalul de la CRLR implicat
în organizare”.
MULȚUMIRI

Ș

i pentru că participanții au fost
mulțumiți de organizare,
inserăm aici mai multe cuvinte de
apreciere pentru colaborare și
implicare în organizare din partea
președintelui CRLR, Silviu Feodor:
„Desfășurarea în contextul stării de
alertă a evenimentului cultural
„Contribuția rușilor lipoveni la
îmbogățirea culturală și materială în
zona Deltei Dunării” a fost posibilă
datorită implicării imense a prefectului
județului Tulcea, dl Alexandru
Cristian Iordan, căruia doresc să-i
mulțumesc în mod deosebit. Cu două
săptămâni înainte, la întâlnirea pe
care am avut-o cu domnia sa, unde am
prezentat proiectul manifestării
noastre culturale, am avut ocazia să
văd poziția unui om responsabil,
profesionist și conștient în ceea ce
privește organizarea și desfășurarea
unui amplu eveniment în condițiile
stării de alertă. Am fost încurajat de dl
prefect și ni s-a asigurat implicarea
tuturor instituțiilor abilitate aflate în
subordinea sa, astfel încât,
evenimentul nostru cultural să se
desfășoare în cele mai bune condiții
din punctul acesta de vedere. Prezența
la evenimentul cultural de la Sulina a
reprezentanților autorităților abilitate
a constituit o și mai mare atenție din
partea participanților, astfel încât, nu
au fost semnalate incidente.
Îi mulțumesc guvernatorului
Administrației Rezervației Biosferei
Delta Dunării (ARBDD), dl Ion
Munteanu, pentru deosebita
deschidere în ceea ce privește
parteneriatul în realizarea proiectului
cultural, precum și implicarea dar și
contribuția adusă la diversificarea
programului manifestării culturale. Au
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fost puse la dispoziție de către ARBDD
o serie de fotografii de dimensiuni
mari, care reflectă viața locuitorilor în
Delta Dunării și expuse în elegantul
Centru de Informare al ARBDD din
Sulina, care, prin ambientul din
interior, a redat aproape cu naturalețe
aspecte din viața rușilor lipoveni din
zona Deltei Dunării, creând, astfel, o
imagine a stilului lor de viață, precum
și a frumuseții și bogăției acestui
binecuvântat teritoriu.
De asemenea, îi mulțumesc dlui
guvernator Ion Munteanu pentru
ocazia de a discuta colaborarea dintre
CRLR și ARBDD în timpul vizitei la
sediul ARBDD din Tulcea a dlui Costel
Alexe, ministru al Mediului, unde dl
ministru a apreciat colaborarea
noastră, menționând faptul că îi
cunoaște pe rușii lipoveni, în mod
deosebit pe cei din regiunea Moldovei.
Totodată, doresc să-i mulțumesc
dlui Nicolae Răduș, primarul orașului
Sulina, pentru deschiderea și
implicarea în organizarea
evenimentului cultural, Primăria
Orașului Sulina, fiind partener, a avut
o contribuție însemnată în
desfășurarea manifestării noastre
culturale prin punerea la dispoziție a
spațiului și dotarea tehnică necesară
desfășurării în cele mai bune condiții a
evenimentului cultural.
Cu o deosebită trăire sufletească
am participat la săvârșirea ritualului
de sfințire a terenului unde urmează a
se edifica Centrul Cultural al
Comunității locale din Sulina. Legat
de acest moment, doresc să-i mulțumesc
pentru susținere Înalpreasfințitului
mitropolit Leontie, părintelui Ioan din
București, care a fost binecuvântat de
ÎPS Leontie pentru săvârșirea slujbei
de sfințire, precum și enoriașilor și
oaspeților prezenți.
Un aport deosebit în organizarea și
desfășurarea evenimentului nostru
cultural l-au avut președintele CRLSulina, dl Nicușor Iacoblev, și
vicepreședintele CRL-Sulina, dl Victor
Saraev, care s-au implicat pe plan
local alături de autoritățile abilitate,
astfel încât, să fie asigurate toate
condițiile, privind realizarea cu succes
a manifestării culturale și spirituale.
Rușii lipoveni așezați în zona
Deltei Dunării la sfârșitul sec. XVII și
începutul sec. XVIII, prin credința lor
puternică în Dumnezeu, cu respectarea
celor două porunci evanghelice ale
Mântuitorului Isus Hristos – să-L
iubești pe Dumnezeu din tot sufletul

tău și pe aproapele tău ca pe tine
însuți – și prin stilul de viață
responsabil în raport cu natura, putem
spune că au personificat natura, fiind
asemuită cu „aproapele”, întrucât
delta, apa, i-a hrănit și continuă să-i
hrănească prin bogăția sa. Locuințele
realizate din materiale locale, cu
acoperișuri din stuf, care conferă
izolare termică, cu o cromatică a
fațadelor în culoarea albă, care
reprezintă inocența, puritatea și
albastru, care reprezintă tot ceea ce
este legat de spiritualitate, precum și
bisericile înălțate cu multă trudă și
jertfă, reprezintă o bogăție de
patrimoniu, atât pentru etnia noastră,
cât și pentru țara noastră, constituind
un exemplu de existență într-un habitat
protejat la nivel mondial. Frumusețile
deltei i-au încântat pe rușii lipoveni,
fiind mediul lor de inspirație, ce a
contribuit la îmbogățirea folclorului
nostru prin cântecele legate de
profesia de pescar, dar și cele despre
frumusețile pe care le oferă Delta
Dunării. Suntem mândri că acest
mirific tărâm a dat țării noastre, din
rândul etnicilor rușilor lipoveni, un
mare și strălucitor nume din sportul
românesc – Ivan Patzaichin, care
alături de alți colegi ai domniei sale
din acest domeniu au adus, în decursul
timpului, glorie României. Dl Ivan
Patzaichin, care a fost prezent la
manifestarea CRLR, prin atitudinea sa
de disciplină în toată cariera sportivă,
precum și în activitățile privind protecția
mediului înconjurător, a fost și este un
exemplu și un model pentru noi toți.
În încheiere, le mulțumesc și îi
felicit pe colegii de la Comunitatea
Centrală pentru efortul colosal în
pregătirea și desfășurarea acestui
amplu eveniment cultural și spiritual”.
„Trebuie să fim uniți și să păstrăm
tradițiile rușilor lipoveni pentru că
sunt foarte frumoase”

T

oți invitații CRLR sosiți la
Sulina au admirat măcar un
apus sau un răsărit al soarelui de pe
plaja unde Dunărea se varsă în Marea
Neagră ori de pe faleza orașului –
feerică pe timp de noapte, când
malurile fluviului sunt iluminate cu
roșu (malul drept) și cu verde (cel
stâng), potrivit regulilor internaționale
referitoare la semnalizarea navigației.
Încărcați cu amintiri frumoase au
plecat din Sulina, cu imaginea
coloniilor de păsări (cormorani,
pelicani, chire de mare) sau a nuferilor

Pe amplasamentul
viitorului Centru
Cultural al CRL-Sulina

Un trofeu-simbol din partea CRLR pentru
un simbol al Deltei Dunării - Ivan Patzaichin!
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albi și galbeni, ori a ciulinilor (nucilor)
de baltă, cu împlinirea spirituală de la
slujba oficiată de ÎPS Leontie și de la
acele cuvinte înțelepte rostite la
predică, precum și cu speranța că se va
ridica în scurt timp sediul Centrului
Cultural – viitorul loc de desfășurare a
evenimentelor locale ale rușilor
lipoveni, unde copiii și elevii să poată
asculta și învăța limba maternă, să-și
cunoască istoria și cultura. Astfel de
evenimente, precum cel desfășurat de
CRLR la Sulina, te îmbogățesc
spiritual și cultural, iar faptul că la ele
participă și tinerii, copiii, transmit
speranța că generațiile viitoare își vor
cunoaște obiceiurile, limba maternă,
religia, cultura.
„Trebuie să fim uniți și să păstrăm
tradițiile rușilor lipoveni pentru că
sunt foarte frumoase” – a declarat,
chiar pe scena de la Sulina, multiplul
campion la canoe Ivan Patzaichin,
despre care deputatul Andrian
Ampleev, după mulțumirile la adresa
Guvernului „pentru sprijinul financiar
anual pe care îl acordă pentru a ne
putea desfășura activitățile noastre
specifice de păstrare a tradițiilor,
obiceiurilor, a limbii materne”, a
subliniat că „într-o societate îndreptată
în mare viteză spre globalizare, avem
nevoie de modele și modelul cel mai
mare pe care noi, etnia rușilor
lipoveni, îl avem este dl Ivan
Patzaichin. În tot ce a înterprins și în
ultimii ani în vederea păstrării ecologice
a Deltei Dunării, prin proiectele
inițiate la nivel național și local cu
îndemnul la mișcare și turism prietenos
cu natura, dl Ivan Patzaichin este un
exemplu de modestie și de învingător”.
În încheierea discursului său, Ivan
Patzaichin a reiterat faptul că
„întotdeauna am mulțumit lipovenilor,
atât celor din Mila 23, unde am
copilărit, cât și celor din Sulina, oraș
de care sunt legat sufletește pe linie
maternă. Bunicii din partea mamei au
trăit în Sulina și toate vacanțele mi
le-am petrecut în acest oraș. Când
vorbesc despre Sulina, parcă vorbesc
despre casa mea, iar în casa mea au
fost prezente mereu tradițiile rușilor
lipoveni, pe care le-am susținut și
promovat întotdeauna. Datorită
acestui neam, am obținut tot ceea ceam realizat de-a lungul carierei mele
și tocmai de aceea trebuie să dau și eu
ceva înapoi. Voi participa la toate
proiectele despre și cu etnicii
noștri și vom face lucruri
frumoase împreună”.
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„Staroverii. Pagini de istorie și
spiritualitate”
Alexandr VARONA
S tAR OVERi i
Pa g i n i de
e i s t or i e
 i sp i r it ua
u l it a t e

Editura „C
C.R.L.R.”

L

a Editura „C.R.L.R.” din
București, a apărut volumul
„Staroverii. Pagini de istorie
și spiritualitate” semnat de către
juristul, doctor în istorie, Alexandr
Varona (256 pagini, ediție cartonată,
format A5, tehnoredactor: Valentin
Filat). Lucrare de o importanță
științifică majoră pentru etnia noastră,
aceasta este structurată în patru
capitole: Fenomenul starover în
societatea rusă a secolului al XVIII-

lea; Aspecte doctrinare ale
fenomenului starover; Fenomenul
starover în secolul al XIX-lea;
Staroverii în Ţările Române, în
Bucovina și în Dobrogea.
Prefața cărții este semnată de către
prof. univ. dr. Feodor Chirilă, iar
autorul prezintă pe scurt în debutul
lucrării sale subiectul și izvoarele
întrebuințate.
O continuare și aprofundare a temei
din „Tragedia schismei ruse. Reforma
patriarhului Nikon şi începuturile
staroverilor” (autor: Alexandr
Varona, Editura Kriterion, București,
2002), cartea de față acoperă o
perioadă istorică semnificativă,
plecând din anul 1667 și ajungând
până la istoria recentă, de după
Revoluția din 1989 și constituirea
Comunității Rușilor Lipoveni din
România. La final, sunt inserate o serie
de ilustrații cu manuscrise și hărți,
precum și imagini din viața recentă a
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din
România.
Pentru cei interesați de istoria
rușilor staroveri, cartea poate fi
procurată printr-o solicitare transmisă
pe adresa electronică office@crlr.ro
sau la numărul de telefon 0213120994.

Tabără de tradiție, cultură
și limbă maternă

A

doua ediție a proiectului
„Tabără de tradiție,
cultură și limbă maternă” își
propune reunirea unui efectiv
de 25 de participanți din
comunitatea locală a rușilor
lipoveni din București, atât
însoțitori, cât și copii.
Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România organizează
această tabără în perioada 28
iulie – 3 august 2020, la sediul
CRL-Năvodari, jud. Constanța.
Prin acest proiect,
Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România își propune să
reunească tineri ruși lipoveni cu
vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani,
pentru ca aceștia să își dezvolte
noțiuni de tradiție, cultură și
limbă rusă.
Sub îndrumarea Elenei
Adochiței și a lui Irinel
Mironov, copiii vor avea în
program activități culturale,
artistice, sportive și

educaționale, în vederea
însușirii a noțiunilor
etnoculturale și lingvistice.
Copiii își vor cultiva valorile
comune și se vor implica în
inițierea și promovarea
dialogului intercultural prin
activități cultural-artistice pe
parcursul celor șase zile de
tabără.
Programul general al taberei
cuprinde desfăşurarea unor
ateliere practice, sesiuni de
socializare, activități sportive,
ateliere de dicţie, ateliere de
interpretare corală, ateliere de
creație, precum și cursuri de
slavonă.
Prin intermediul acestor
activități atent structurate,
copiii își vor dezvolta abilitățile
de exprimare și comunicare în
limba rusă.
Revenim în numărul viitor
cu un material amplu.
S.C.

„Consfătuirea anuală a
cadrelor didactice”

O

rganizată de Comunitatea
Rușilor Lipoveni din
România, „Consfătuirea
anuală a cadrelor didactice” s-a
desfășurat în perioada 20-25 iulie
2020, la Gura Humorului, jud. Suceava.
Evenimentul a fost deschis, pe 21
iulie 2020, de către președintele
CRLR, Silviu Feodor, și conf. univ. dr.
Marina Vraciu de la Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iași.
Discuțiile au vizat prezentarea
învățământului online în condiții de
izolare și a studiului la distanță,
analizarea situației manualelor de
limba maternă rusă, precum și a celor
de religie ortodoxă de rit vechi,
metodica predării limbii materne.

Cadrele didactice din mai multe județe
ale țării au avut în program și vizitarea
obiectivelor culturale și turistice din
patrimoniul UNESCO din zona
Bucovinei.
În contextul epidemologic actual,
pe toată durata de desfășurare a
evenimentului s-a acordat o atenție
deosebită respectării măsurilor și
normelor impuse de autorități privind
combaterea și prevenirea răspândirii
SARS-CoV-2.
Mai multe amănunte despre
eveniment puteți citi în materialul în
limba rusă inserat pe pag. 6-7 ale
publicației noastre.
S.M.

18 июля 2020 г. в прекрасном городе Гура Хуморулуй
уезда Сучава состоялась Конференция представителей
(Общее собрание) Ассоциации молодёжи русских-липован
Румынии (АМРЛР), в рамках которой был избран
председатель и Координационный совет молодёжной
организации Общины русских-липован Румынии.
Приняли участие свыше 30 молодых представителей
местных организаций. Делегаты выбрали руководство
Ассоциации на следующие 2 года: Валентин Филат председатель и его коллеги - члены Координационного совета
АМРЛР: Михэицэ Дамиан из с. Новенькое (Гиндэрешть) уезда
Констанца - вицепредседатель; Томицэ Иванов из г. Яссы секретарь; Алина Фарапон из Тынгану уезда Илфов и
Леонард Филип из с. Маноля уезда Сучава - члены.
Подробная информация о Конференции представителей и
впечатления участников читайте на румынском языке, стр.
18-20.
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Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Leonte IVANOV
Continuăm prezentarea
noastră a localității Climăuți din
județul Suceava cu lăcașele de
cult ale rușilor staroveri (vezi
prima parte a materialului
în nr. 6/2020 al „Zorilor”).
LĂCAȘE DE CULT

B

iserica cu hramul
„Adormirea Maicii
Domnului” (Uspenia, 28 august).
La început a existat o casă de
rugăciune (molelʼnea), din lemn, a
lipovenilor din orientarea „fără
preot”, datând din 1753 și identică,
se spune, cu biserica Sfinților
Cozma și Damian din Fântâna
Albă. Casa de rugăciune a ars,
după care s-a construit actualul
locaș de cult. În 1943, la presiunea
regimului Antonescu, lipovenii
nepopiști au trecut în sânul
orientării popiste, acceptând
ierarhia de la Fântâna Albă, astfel
încât, din acel moment, biserica
Adormirea Maicii Domnului
aparține și ea orientării „cu preot”.
Prima față bisericească care a
oficiat aici a fost părintele Iosif,
înmormântat în curtea bisericii; al
doilea, părintele Gheorghe.
Actualul preot paroh este
Gheorghe Ahapov.
Locuitori care să aparțină
orientării „fără preot” nu mai
există în prezent în sat1.
Biserica cu hramul Sfântul

Biserica cu hramul
„Sf. Serghie de Radonej”

Serghie din Radonej (8
octombrie) sau Biserica roșie2,
construită în 1880, cu sprijinul
financiar al unei boieroaice din
Rusia, Morozova, întru pomenirea
unuia din fiii ei, „mort în condiții
neelucidate”3. Sfințirea locașului
s-a făcut în anul 1905. Aparține
lipovenilor din orientarea „cu
preot”. Clădirea a avut de suferit
pe timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, dar și de pe urma
cutremurelor din 1940 și 1977.
Lucrările de restaurare au început
în 2008, când i s-a schimbat
acoperișul, și au continuat în anii
următori, prin tencuirea și pictarea
pereților. Iconostasul originar s-a
păstrat. Aparține orientării cu
preot. Preot paroh, Feodot Izotov.
În curtea acestei biserici se află
un locaș de cult mai mic, cu
hramul Schimbarea la Față a
Mântuitorului, în care se țin
slujbele pe timp de iarnă.
Biserica cu hramul
Schimbarea la Față
(Preobrajenskaia sau Biserica
veche). Aparținea lipovenilor care
acceptaseră ritul nou sau
omopismul, fiind, așadar, biserica
celor de aceeași credință
(edinoverilor). Construit din lemn
în 1853, lăcașul a ars până la
temelie pe 15 aprilie 1979, la nici
un an după ce fusese renovat.
Enoriașii din această orientare, tot
mai puțini, n-au avut putere
financiară să construiască o alta, în

Locul îngrădit al bisericii arse cu hramul „Schimbarea la față”,
unde actualmente este ridicată o cruce din marmură.
locul bisericii arse. Au ridicat însă
o cruce de marmură, pe locul
fostului altar, pe care au îngrădit-o
cu un gard metalic4.
Biserica cu hramul Sfântul
Ierarh Nicolae (Biserica
expositurei5 sau Biserica Albă).
Până în 1900, acea fracțiune a
lipovenilor din sat, care acceptase
să treacă sub autoritatea
Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei, nu avea locaș de
închinăciune propriu și frecventase
biserica cu hramul Nașterea
Domnului din Costișa, înălțată în
anii 1875-18776. Ceilalți locuitori
le spuneau nikonieni.
Biserica Sfântul Ierarh Nicolae
va fi zidită în 1901, prin efortul
financiar al pomeniților enoriași7,
dar și cu o contribuție importantă,
de 10.000 de ruble, din partea
staroverilor din Moscova, ce va fi
expediată Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei. La Moscova, fuseseră
trimiși să adune bani pentru
construcție doi delegați din
Climăuți, Leon Nesterov și
Mihailo Iosafov8. Sfințirea noului
lăcaș s-a făcut în ziua de joi, 18
decembrie 1902, de către
mitropolitul Vladimir din Repta9.
Biserica, impresionantă ca
dimensiune10, a fost proiectată în
formă de cruce, cu două turnuri
semețe și cu cupole în formă de
bulb de ceapă; iconostasul și o
bună parte din icoane au fost

Sfânta masă din altarul bisericii cu hramul
„Sf. Serghie de Radonej”
(din arhiva redacției „Zorile”)

pictate în Rusia11.
Biserica a ars în 1956, când un
fulger a lovit cupola mare a
lăcașului. A fost refăcută, dar nu la
vechile ei dimensiuni, turnul
afectat de fulger fiind suprimat.
Ea a trecut, cu aproape o
jumătate de veac în urmă, în
patrimoniul Arhiepiscopiei Sucevei
și Rădăuților, cu întreg inventarul.
Prin anii 2000, o mai frecventau
2-3 familii, se slujea cam o dată pe
lună. Preotul era român, venea de
la Baineț doar la evenimente,
nunți, botezuri, înmormântări.
Părăsită din lipsă de enoriași,
Biserica Albă se află într-un
continuu proces de degradare.
Încercările rușilor lipoveni din
localitate de a recupera acest locaș
de cult, ce impresionează prin
frumusețea sa arhitecturală, ca și
patrimoniul acestuia, n-au dus la
niciun rezultat.
Au slujit în ea preotul Iosif,
care provenea din rândul
staroverilor, apoi preoți ucraineni,
diaconi; în ultimul timp, serviciul
religios în această biserică se
oficiază doar ocazional.
OCUPAȚIILE ȘI
OBICEIURILE RUȘILOR
LIPOVENI DIN CLIMĂUȚI

O

cupațiile de bază
ale locuitorilor
erau agricultura, negoțul

Altarul și iconostasul bisericii cu hramul
„Sf. Serghie de Radonej”

F
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Procesiune religioasă la Climăuți (anul 2014)
de poame și creșterea vitelor.
Climăuțenii erau foarte căutați pentru
priceperea lor la săpatul iazurilor,
îndiguiri sau construcția de drumuri.
„De altfel, erau oameni cumpătați și
liniștiți, își plăteau dările la timp și nu
dădeau niciodată ocazia să li se impute
ceva”12. Generalul Enzenberg,
vizitând așezarea în iunie 1784, face o
descriere amănunțită a locului și a
obiceiurilor lipovenilor de aici: „Satul
este înconjurat de păduri, pământul
este bun, roditor și ar putea să
hrănească mai multe familii. Pământul
aparține mănăstirii Putna. Acum 4 ani,
când populația încă nu era
numeroasă, mănăstirea le-a dat
lipovenilor, cu contract, toate
terenurile și ogoarele contra sumei de
100 de florini, bani de arendă pe an,
dar pe care mănăstirea nu prea mai
vrea să le dea. Toți acești filipoveni...,
pe lângă faptul că se pricep la
agricultură, mai au și alte merite;
realizează produse din lemn, in și
cânepă, apoi produc un ulei de in
foarte apreciat aici... În casele lor am
găsit tot atâtea icoane ca la ceilalți.
Biserică nu au, cel mai vârstnic din sat
face pe preotul; dar se pare că, în casa
lui, se țin foarte rar slujbe religioase.
Ei au o mulțime de copii, mari și
mici... Cel mai mult reclamă faptul că
mănăstirea Putna, ca proprietar

funciar, construiește o cârciumă nu
departe de satul lor. Le-am promis că
voi interveni ca această cârciumă să
nu se mai construiască”13.
Ocupațiile și obiceiurile rușilor
lipoveni din Climăuți14 intră și în
atenția lui Em. Grigorovitza, în
cunoscutul său Dicționar: autorul
lucrării menționează cultivarea
pământului, creșterea vitelor,
grădinăritul și pomăritul ca
îndeletniciri de bază, pe care sătenii le
practicau „nu numai în localitățile lor,
dar și luând cu chirie grădini și pomete
în diferite părți ale țării și făcând apoi
negoț întins”; totodată, o parte din ei
erau vestiți ca săpători de șanțuri și
heleștee”. Le aprecia lipovenilor
„abstinența de alcool și tutun, demnă
de toată lauda”, rezistența la asimilare
(au reușit să-și păstreze „limba,
credința și portul”), fiind în schimb
dezamăgit de neștiința de carte a
mitropolitului de Fântâna Albă, pus de
guvern în rândul „marilor prelați” ai
țării, spre iritarea „semenilor” săi din
ierarhia Bisericii Române din
Bucovina și cu „lezarea demnității
acesteia din urmă”15.
La data redactării articolului de
dicționar, Climăuții numărau 1.309
locuitori, aveau o suprafață de 10,75
km și dispuneau de pământ arabil,
fânețe, izlaz, grădini și pădure.

Sărbătorile de iarnă la Centrul Cultural al CRL-Climăuți
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1

Sursa: Feodora Tichanov din Climăuți, jud. Suceava.
După culoarea materialului de construcție folosit.
3
Conform tradiției locale, această boieroaică a spus că, „dacă va crește pe
această biserică un copăcel, păcatele fiului ei vor fi iertate”. Și, într-adevăr, la
un moment dat, crescuse pe acoperișul lăcașului o mică salcie. A se vedea
Dumitru Șerban, Lipovenii din Mușenița, Suceava. Interviu cu Paraskovia
Fomin, președintele Comunității Rușilor Lipoveni din Mușenița (2013).
4
Vassa Erastov, Tineri care se implică, în „Zorile”, nr. 8-9 (309310)/2018, p. 22.
5
Expozitura însemna un teritoriu desprins dintr-o parohie-mamă, dar care
nu era încă organizat din punctul de vedere al dreptului canonic. Termenul ține
de organizarea administrativă a parohiilor romano-catolice.
6
Ion Drăgușanul, Climăuți, în „Monitorul de Suceava”, an XVI (2011),
nr. 98 (4.696). https://www.monitorulsv.ro/Povestea-asezarilorbucovinene/2011-04-28/CLIMAUTI-Preot paroh la Costișa era Vasile Iuco. La
Climăuți va oficia preotul Simion Iehorov-Fedotov, născut în 1848 și
hirotonisit preot în 1848.
7
Date despre această biserică se află în „Anuarul Mitropoliei Bucovinei pe
anul 1937”, Cernăuți, Editura Consiliului eparhial ortodox al Bucovinei;
„Climăuți (Prefectura Rădăuți, plasa și poșta Siret, gara Vicșani 4 km).
Biserica expositurei „Sf. Nicolai”, zidită [în]1901 de parohieni. Casa pentru
expozit nu-i, sesia 12 ha. Sesia cântărețului 3 ha. Sesia ponamarului 1 ha.
Expozit parohial: Iosif Ahapov, născut 1868, preot în 1920. Cântăreț: Iov
Fomin, născut 1889, provizor 1921, definitiv 1925. Școala de 4 clase. Familii
31, suflete 103”.
8
Claudia Mihailov, Bisericile ortodoxe de rit vechi din Climăuți, în
„Zorile”, nr. 79308)/2018, p. 7.
9
„Deșteptarea”, nr. 96/1902, p. 3.
10
Înălțime – 27 m, lungime – 30 m, lățime – 10 m.
11
Claudia Mihailov, op. cit.
12
Polek, op. cit., p. 93.
13
Rușii lipoveni în studii... Anexa 79.
14
Em. Grigorovitza, Dicționarul geografic al Bucovinei, București, 1908,
p. 28-34. Emilian Grigorovitza (1857-1915), filolog, critic și istoric literar,
prozator și traducător, se născuse la Rădăuți și a fost unul din marii germaniști
din spațiul românesc, cu un doctorat în Filosofie, obținut la Berna, și cu un al
doilea, de Filologie germană, la Berlin. Cunoștea șapte limbi, a fost profesorul
de rusă al regelui Ferdinand, l-a cunoscut pe Eminescu la Iași și a tradus în
germană o parte din poeziile acestuia. A scris proză cu caracter memorialistic și
istoric.
15
George Ioan Lahovari, Dicționarul geografic al Bucovinei, București,
1908, p. 34.
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Concepţia staroveră asupra istoriei lumii

I

deea integrităţii formei şi a
conţinutului, a credinţei şi a
ritualului, ca fundament
ontologic al respingerii de către
staroveri a reformei lui Nikon,
reprezintă punctul de pornire
pentru concepţia staroveră cu
privire la mersul istoriei omenirii.
În operele autorilor staroveri,
problemele filosofiei istoriei sunt
strâns legate de cele ontologice. În
centrul preocupărilor acestora se
află, evident, Biserica, istoria
căreia ei nu o văd ca istorie a uneia
din instituţiile societăţii, ci ca
istorie a umanităţii însăşi. Sensul
istoriei, în concepția doctrinarilor
staroveri, rezidă în relaţia omului
cu Dumnezeu, relaţie ce se
realizează numai în Biserică,
fiindcă existenţa omului nu este un
scop în sine, sensul ei regăsindu-se
în relaţia cu creatorul. De aceea, tot
ce se petrece în Biserică are o
importanţă capitală pentru însăşi
existenţa umanităţii.
Literatura staroveră se prezintă,
din acest punct de vedere, ca o
încercare de a explica, uzând de
procedeele logicii deductive şi de
doctrina eshatologică creştină,
mersul şi sfârşitul istoriei, dată
fiind situaţia concretă generată de
schismă. Staroverii, în special
bezpopovţii, au receptat şi au
asimilat relativ uşor elementele
fundamentale ale gândirii
eshatologice creştine, dezvoltându-le
şi adaptându-le la condiţiile istorice
concrete.
Ideea de bază a concepţiei
starovere asupra istoriei este aceea
a „ultimei împărăţii”,
premergătoare venirii Antihristului.
Primii creştini au identificat
această „ultimă împărăţie” cu
Imperiul Roman şi cu Roma,
centrul politic şi cultural al lumii şi
simbolul spiritual al Bisericii.
Căderea Romei în mâinile
barbarilor germanici în secolul al
V-lea a accentuat aşteptările
sfârşitului lumii în rândurile
creştinilor, mai ales că, după
numărătoarea creştină, se
împlineau atunci 6000 de ani de la
facerea lumii. Mulţi credincioşi
legau căderea Romei de acești
6000 de ani, văzând în aceasta un
semn al apropiatei veniri a
Antihristului şi apoi al sfârşitului
lumii.
Cu timpul, locul Romei în
conştiinţa creştinilor, mai ales a
celor din Răsărit, este luat de
„Noua” sau „A doua Romă” –
Constantinopolul, întruchipare a
Romei eterne. În Occident,
doctrina Romei eterne reînvie
odată cu Carol cel Mare şi cu
restaurarea Imperiului creştin.
Teoria Romei eterne a generat în
Bizanţ nu atât pretenţii de

Icoană reprezentând Moscova ca a Treia Romă
(sursa: https://innadocenko.livejournal.com/14568.html)

hegemonie, cât aşteptări
eshatologice la fiecare ameninţare
mai serioasă la adresa existenţei
imperiului. Expansiunea
musulmană nu era văzută doar ca
un pericol pentru bizantini, ci și ca
un semn al apropiatului sfârşit al
lumii, iar oastea arabă sau turcă era
percepută drept oastea
Antihristului.
Căderea Constantinopolului în
1453 a fost văzută în Bizanţ ca o
pedeapsă divină pentru trădarea
Ortodoxiei la Sinodul Unionist de
la Florenţa din 1439, dar şi ca un
semn al sfârşitului lumii, mai ales
că în 1492 se împlineau 7000 de
ani de la facerea lumii, conform
cronologiei bizantine. Aşteptările
eshatologice din această perioadă
s-au răspândit şi-n Rusia. Cum
sfârşitul Bizanţului nu a fost urmat
de sfârşitul lumii, ruşii au crezut că
Roma eternă nu a dispărut, ci s-a
mutat într-o altă ţară, pe care ei au
văzut-o ca fiind Rusia. De altfel,
doctrina „Moscova – A Treia
Romă” s-a cristalizat în această
perioadă, deci abia la sfârşitul
secolului al XV-lea.
Formându-se într-o atmosferă
de aşteptare a „Judecăţii de Apoi”,

nu se putea ca această doctrină să
nu preia ceva din neliniştea şi din
teama caracteristice unei astfel de
perioade. Chiar şi în scrisorile
stareţului Filotei către marele
cneaz Vasile al III-lea, în care se
spune direct că Moscova este A
Treia Romă, se regăseşte mai
degrabă presentimentul apropierii
sfârşitului lumii, decât aşteptarea
gloriei viitoare a statului moscovit,
sfârşit ce poate fi accelerat de
scăderea faptelor bune ale
oamenilor şi de înmulţirea
nedreptăţilor. De aici concluzia că
mersul istoriei universale este legat
de starea religioasă şi morală a
„ultimei împărăţii” pravoslavnice
(Șahov, M.O., Filosofskie aspekty
staroverija, p. 93; Iastrebțev, M.,
Eshatologiceskije vozzrenija na
Rusi v XV-XVII vv. v svjazi s
vozniknoveniem raskola,
manuscris, 1904, p. 186-187, apud
Șahov, M.O., Op. cit., p. 186).
Particularităţile doctrinei
„Moscova – A Treia Romă”,
evidenţiate mai sus, au o
importanţă deosebită în
reconstrucţia percepţiei staroverilor
asupra istoriei ruse şi a istoriei
universale. Pentru ei, „A Treia
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Romă” era cea de-a patra împărăţie
din Apocalipsă, adică Roma
eternă. Schimbările aduse cultului
şi vieţii bisericeşti de către
patriarhul Nikon au fost
interpretate ca o lepădare de
adevărata credinţă a autorităţilor
civile şi bisericeşti, motiv pentru
care Moscova a încetat să mai fie
ortodoxă, în viziunea oponenţilor
reformei nikoniene.
Situaţia era şi mai dramatică din
cauză că lepădarea de „Ortodoxie”
a Moscovei şi deci căderea „celei
de-a Treia Rome” nu mai putea fi
urmată de mutarea „Romei eterne”
în altă parte, căci – după spusele
stareţului Filotei – „o a patra
Romă nu va mai fi”. Dar nu aceste
cuvinte au fost determinante pentru
ruptura de Biserica oficială a
multora dintre credincioşi, ci
situaţia religioasă concretă de la
sfârşitul secolului al XVII-lea şi
din secolul al XVIII-lea. Scrierile
teoreticienilor staroveri din această
perioadă se concentrează mai ales
asupra demonstrării ortodoxiei
vechii Rusii prenikoniene, nu a
superiorităţii poporului rus şi a
credinţei sale, cum s-ar părea la
prima vedere. Nu găsim la autorii
staroveri referiri la „a Treia
Romă”, însă cele privitoare la
ortodoxia Bisericii Ruse
prenikoniene sunt aproape
omniprezente. În esenţă, nu
concepţiile „naţionale” sau
„naţionaliste” ruse, ci ideile
general-ortodoxe definesc
gândirea staroveră. Dovadă este
faptul că principala teză
istoriosofică asimilată de staroveri,
aceea a venirii Antihristului după
căderea ultimei împărăţii
pravoslavnice, este legată în primul
rând nu de specificul etnic rusesc
sau de caracteristicile procesului
istoric pe care le parcurgea Rusia,
ci de concepţia eshatologică,
proprie religiei creştine, indiferent
de confesiune.
De altfel, divizarea mişcării
starovere în popovţi, ramura
conservatoare, moderată din punct
de vedere doctrinar, şi bezpopovţi,
ramura radicală, adepţii căreia, ca
principiu, evită contactul cu lumea
şi îşi caută mântuirea în afara ei, se
datorează în principal percepţiei
diferite în rândurile staroverilor a
ideii sfârşitului lumii şi a venirii
Antihristului, de unde au derivat şi
poziţiile diferite față de tainele
bisericești, în general, și față de
taina preoției, în special.

Din cartea „Staroverii. Pagini
de istorie și spiritualitate”
(autor: Alexandr Varona, Editura
„C.R.L.R.”, București, 2020, pag.
134-136), dedicată „tuturor
etnicilor cu ocazia jubileului de 30
de ani de la înființarea, în 1990, a
Comunității Rușilor Lipoveni din
România”.
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V

acanţa de vară, cu alaiul
ei de bucurii, este
aşteptată mai mult
decât orice vacanţă, pentru că ea
aduce descătuşarea energiilor
copilăriei, implicarea în activităţi
specifice ei, trăite la cele mai
înalte cote ale entuziasmului, dar,
mai ales, aduce cuvântul magic
„tabără”.
25 de copii ai comunităţii
noastre au primit în dar din partea
CRL – Botoşani, cu sprijinul
CRLR, o tabără în Năvodari, ţinut
în care se întrepătrund elementele
distinctive ale emblemei ruşilor
lipoveni din România: marea cu
mirosul ei de cosmos, aurul
soarelui şi zborul liber al
pescăruşului pe cer.
Tematica a fost incitantă „Tabără de tradiţie, cultură şi
limbă maternă”, având ca scop
dezvoltarea orizontului de
cunoaştere a istoriei, culturii şi
tradiţiilor ruşilor lipoveni.
Timp de șase zile, copiii au trăit
sub frumosul imperiu al noţiunilor
cotidiene ridicate la rang de
regulă de aur. Cazaţi în sediul CRL
din Năvodari, ei îşi începeau
dimineaţa cu Nacial şi încheiau
miracolul zilei cu Vecernie. Se ştie
că, în mod constant, toţi trebuie să
fie la dispoziţia lui Dumnezeu
Savaot şi asta se învaţă.
Participarea atât la Vecernie, cât şi
la Sfânta Liturghie a bisericii cu
hramul „Sfântul Gheorghe” din
Năvodari n-a fost decât o
continuare a ritualurilor bisericii
noastre „Naşterea Maicii
Domnului” din Botoşani, la care
copiii sunt prezenţi, cu bucurie, în
mod frecvent.
Activităţile desfăşurare în
cadrul proiectului master- class
(„мастер-класс”) au fost pentru
copii incitante şi le-au diversificat
creativitatea. Realizarea oricărui
obiect presupune o anumită
dexteritate a îmbinării materialului
şi a culorilor. Copiii şi-au însuşit
tehnica confecţionării unui
accesoriu tradiţional bisericesc, la
ora actuală, căci în trecut bunicii şi
bunicile noastre îl purtau în mod
cotidian - „пояс” - brâul.
Simbolistica acestui accesoriu
vestimentar se opreşte la Om, ca
ostaş al lui Dumnezeu, care luptă
împotriva păcatelor şi a patimilor
sau a despărţirii sufletului, de
natură divină, de partea
pământeană a trupului.
Copiii şi-au arătat priceperea şi
atracţia în confecţionarea jucăriilor
- „дымковской игрушки”. Aşa
cum sugerează denumirea,
originea acestor jucării este satul
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Dâmkovo din apropierea
Moscovei. Ei au realizat din lut
câte un curcan, în diverse culori,
curcan pe care îl găsim în
decoraţiile caselor multor iubitori
de artă rusă pură şi în una dintre
cele mai frecvente jucării
„дымковской игрушки”.
În cadrul programului, pictura
decorativă, specifică satului Gjeli
(„Гжель”), de lângă Moscova, i-a
fascinat pe copii. Ei au împodobit,
cu toate nuanţele de albastru şi cu
diverse motive obiecte din
porţelan - farfurii, căni, tăvi,
ceainice etc. (toate magazinele
ruseşti specifice comercializează
astfel de obiecte pentru a fi
păstrate ca amintiri). Culoarea
albastră, care se regăseşte atât pe
steagul Rusiei și al României, cât
şi în brâiele ce împodobesc multe
case ale ruşilor lipoveni, este
culoarea cerului şi a râurilor, a
Fecioarei, simbolizând onestitatea
şi loialitatea.
Amuzante şi pline de voie bună

au fost lecţiile de gătit preparate
tradiţionale şi cele de jocuri
interactive. În acest context, voia
bună şi râsul au atins cote
explozive. Să râzi înseamnă să
trăieşti profund.
A urmat întâlnirea cu copiii din
Năvodari, sărbătorirea majoratului
unuia dintre ei, Rafael, cu dulciuri,
sucuri şi tort, prietenii şi schimburi
de informaţii specifice vârstei.
Au fost zile pline de apă, mare
şi nisip, precum şi zbenguială şi
trupuri, bucurându-se de cele mai
frumoase şi simple lucruri. În una
dintre zile, poate cea mai
frumoasă, ei au aşteptat pe malul
mării apariţia soarelui şi l-au
salutat cu expansiunea
entuziasmului caracteristică vârstei.
„Last, but not least” („Ultimul,
dar nu cel din urmă” - un fapt
menţionat la urmă nu este neapărat
şi cel mai puţin important)!
Trebuie să aducem toate
mulţumirile şi recunoştinţa noastră
celor doi oameni, dl Daniel Elisei,

profesor de limba rusă, care din
2018 predă copiilor din
comunitatea noastră limba rusă şi
referentul cultural Olga
Zakoliukina - conducătoarea
masterclass-ului, absolventă a unei
școli de artă din Rusia. Plaja ei de
activităţi este vastă - cântece
liturgice şi cântece pentru copii,
poezii, creaţii tradiţionale, jocuri
interactive.
Cât timp există astfel de
oameni şi o comunitate unită,
copiii cresc şi înfloresc alături de
noi. Noi ţinem în palme rădăcina
sufletului lor şi de „hrana”
spirituală pe care le-o oferim
depinde viitorul lor şi al nostru.
Mulţumim dlui preşedinte al
CRLR, Silviu Feodor, dlui
director Valentin Stalenoi, drei
Svetlana Crăciun, dlui preşedinte
Rafael Nichita din Năvodari şi
tuturor celor care au făcut posibilă
această experienţă de neuitat.
Ovidiu IVANOV,
președintele CRL-Botoșani

Înainte de pandemie. Prof. Daniel Elisei
și elevii la cursul de limba maternă rusă din Botoșani.
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Adunarea Generală a Asociației
Tinerilor Ruși Lipoveni din România
Valentin FILAT

G

ura Humorului, județul Suceava, oază
cu dealuri în împrejurimi acoperite de
pășuni și codri deși, a fost locul de
întâlnire al tinerilor delegați la Adunarea
Generală a Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni
din România (ATRLR), care a avut loc în
perioada 17-19 iulie 2020. Ploaia rece, care ne-a
întâmpinat pe binecuvântatele meleaguri
bucovinene, ne-a făcut să apreciem, cu atât mai
mult, căldura revederii cu prietenii din cadrul
Asociației. Ca un semn de bun augur, un
curcubeu ne-a prevestit zilele călduroase care
urmau, precum și reușita evenimentului.
Sigur, reuniunea noastră a fost mai puțin
tradițională, având în vedere vremurile pe care
le traversăm. Regulile de distanțare, impuse în
această perioadă din cauza pandemiei cu noul
coronavirus, au dus, inevitabil, la o situație
neobișnuită pentru noi toți: cu mască de
protecție, fără să dăm mâna și fără îmbrățișări.
Totuși, această situație atipică nu ne-a afectat
bucuria de a fi împreună. Astfel, după toate
formularele completate și temperatura măsurată,
am fost cazați la Hotelul Toaca Bellevue, un
complex turistic în vârf de deal, care se bucură
de unele dintre cele mai frumoase priveliști din
oraș.
Pe 18 iulie 2020, programul evenimentului a
cuprins lucrările Adunării Generale, precum și
descoperirea, valorizarea și promovarea
patrimoniului cultural regional și a
patrimoniului mondial UNESCO din zona
Bucovinei, unde tinerii au avut ocazia să
viziteze principalele obiective turistice.
În deschiderea lucrărilor Adunării a luat
cuvântul președintele în exercițiu al ATRLR,
Svetlana Crăciun, mulțumind tinerilor pentru
prezență, iar, mai apoi, împreună cu coechipierii
săi, membrii Consiliului Director al organizației
de tineret: Alina Farapon, Irina Niculaev,
Claudia Euteiov și subsemnatul, au transmis
câteva gânduri din experiența mandatului recent
încheiat, precum și urări de succes în viitoarele
proiecte. Tinerilor participanți, prin grija
Svetlanei Crăciun, li s-au oferit: o broșură care
cuprindea Statutul CRLR, Regulamentul
asociației de tineret și pagini pentru notițe, un
CD cu melodii ale trupei „Partizan FM” din
Moscova, cât și un set de volume apărute la
Editura „C.R.L.R.” din București: „Viața
protopopului Avvakum, de el însuși scrisă”,
ediție bilingvă româno-rusă, în traducerea conf.

univ. dr. Marina Vraciu; „Din istoria rușilor
staroveri” a prof. univ. dr. Feodor Chirilă și
„Ultimul ataman al cazacilor nekrasoviști:
Osip Gancear”, volum îngrijit de redactorul-șef
al periodicului „Zorile”, Svetlana Moldovan,
care cuprinde mai multe studii și documente
despre Osip Gancear, inclusiv „Însemnările”
acestuia.
Prezent la eveniment, președintele CRLR,
Silviu Feodor, i-a îndemnat pe tineri să nu
abandoneze cultura tradițională vie în favoarea
unei culturi digitale, atât de caracteristice
timpurilor noastre. În acest sens, domnia sa a
subliniat și sprijinul enorm al statului român în
susținerea proiectelor CRLR, a întâlnirilor și
evenimentelor organizate pentru păstrarea și
promovarea identității noastre. Suportul real
oferit de statul român este, printre altele,
evidențiat și de numărul de concursuri școlare
naționale organizate în parteneriat cu Ministerul
Educației Naționale, printre care și Olimpiada
de religie ortodoxă de rit vechi, unică în lume
prin profilul său. Totodată, președintele Feodor
a reiterat importanța păstrării valorilor noastre
spirituale, stâlpii identității noastre și vectorii
unei vieți echilibrate, bazate pe iubirea
aproapelui. De asemenea, adresându-se tinerilor,
președintele CRLR le-a spus că ei reprezintă
bogăția Comunității și, în acest sens, există la
nivelul conducerii CRLR o preocupare de a

organiza tabere și alte activități care să
reunească cât mai mulți tineri.
În semn de apreciere pentru activitatea din
ultimii șase ani în fruntea Asociației,
președintele CRLR i-a oferit Svetlanei Crăciun
un trofeu de cristal cu sigla CRLR, un buchet de
flori și diplomă de onoare „pentru implicarea și
contribuția adusă la promovarea și susținerea
proiectelor pentru copiii și tinerii ruși lipoveni,
precum și pentru atitudinea mereu caldă și
sufletească față de aceștia”.
De asemenea, a mulțumit echipei
Televiziunii Române pentru interesul manifestat
față de etnia noastră și reportajele realizate cu
ocazia evenimentelor CRLR. În semn de
mulțumire, președintele Silviu Feodor i-a oferit
jurnalistei și producătoarei TVR Diana Deleanu
un buchet de flori.
În continuare, după supunerea la vot a
Ordinii de zi a Adunării Generale și adoptarea
acesteia, s-au propus și votat comisiile de
validare și redactare a procesului-verbal al
ședinței, din care au făcut parte: Valentin Filat,
Alina Farapon și Mihăiță Damian. Lucrările
Adunării Generale au fost moderate de către
Svetlana Crăciun și Valentin Filat. La primul
punct al ordinii de zi, Darea de seamă a
Consiliului Director și a președintelui ATRLR a
fost prezentată de Svetlana Crăciun, în
care s-au subliniat acțiunile și

Svetlana Crăciun și Silviu Feodor
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evenimentele organizate de către Asociație, sau
la care aceasta a luat parte, asupra cărora nu
vom reveni, ele fiind consemnate de-a lungul
timpului în periodicul „Zorile”.
La punctul doi – Alegerea președintelui
ATRLR și validarea noului Consiliu Director al
ATRLR – și-a prezentat candidatura o singură
persoană, în speță subsemnatul, iar în urma
votului unanim am preluat mandatul de
președinte. Fiind o prerogativă a președintelui,
propunerile pentru componența Consiliului
Director al ATRLR au fost, de asemenea,
validate, cu un singur vot „împotrivă”. Astfel,
din forul de conducere al organizației de tineret
fac parte pentru următorii doi ani, până la
viitoarea Adunare Generală: Valentin Filat –
președinte, Mihăiță Damian din Ghindărești –
vicepreședinte; Tomiță Ivanov din Iași –
secretar; Alina Farapon din Tânganu, și
Leonard Filip din Manolea – membri. În ceea
ce privește planul de activitate al noului
Consiliu Director al ATRLR, acesta va fi
întocmit în cel mai scurt timp și prezentat
asociațiilor locale de tineret.
După finalizarea Adunării Generale, gazda
noastră, dl Petrică Negrea, le-a vorbit tinerilor
despre importanța credinței și felul în care a
acționat în viață bazându-se pe principiile
creștine. Fiind un om de succes în afaceri, ne-a
mărturisit că tot ce a realizat s-a datorat
credinței în Dumnezeu și muncii asidue, fără
tărăgănare și cu implicare totală. Astfel,
respectarea valorilor creștine, o viață cumpătată,
fără excese și sub semnul permanent al
rugăciunii, pot ghida orice om spre reușita în
toate planurile.
În asentimentul dlui Petrică Negrea,
tinerilor delegați le-a vorbit și prof. univ. dr.
Feodor Chirilă, amintind despre contribuția
rușilor lipoveni de-a lungul istoriei României în
diverse domenii de activitate. Domnul profesor
i-a sfătuit pe tineri să citească cât mai multe
cărți despre istoria comunității noastre, astfel
încât să fie mândri de originea lor și să cunoască
cât mai multe informații despre rușii lipoveni.
Odată încheiate lucrările Adunării Generale,
tinerii au avut ocazia să viziteze mănăstirile
bucovinene și alte obiective turistice care fac
parte din patrimoniului cultural regional și cel
mondial UNESCO. A doua zi, pe 19 iulie,
aceștia au vizitat și au participat activ la sfânta
liturghie de la biserica ortodoxă de rit vechi cu
hramul „Sf. ierarh Nicolae” din Gura
Humorului, bucurând astfel puținii enoriași ai
lăcașului de cult.
CE AȘTEPTĂRI AU TINERII?

Î

ntr-un formular completat online, tinerii
delegați au avut ocazia să-și exprime
așteptările pe care le au de la noua conducere a
Asociației, precum și ce activități să desfășoare.
Astfel, tinerii își doresc să fie organizate:
cursuri de limba rusă online, tabere tematice,
schimburi de experiență inter- și
intracomunitare, competiții sportive, excursii și
expediții de explorare, cursuri de perfecționare
și workshop-uri. În ceea ce privește viziunea
asupra Asociației, aceasta ar trebui: să fie mai
axată pe interesele tinerilor, să fie mai activă și
să reunească cât mai mulți tineri, să fie
transparentă, să aibă cât mai multe proiecte și
activități.
Vom încerca să transpunem în realitate, în
proiectele viitoare, toate sugestiile și sfaturile
primite din partea tinerilor, urmărind cu atenție
necesitățile lor și adaptându-ne la ele. Scopul
Asociației trebuie să fie reunirea tuturor
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tinerilor, indiferent de formarea lor profesională,
orientări sau opinii. În definitiv, orice idee în
plus este binevenită, iar cu cât numărul
membrilor Asociației este mai mare, cu atât și
potențialul acesteia va lua avânt.
IMPRESIILE
PARTICIPANȚILOR DESPRE
ADUNAREA GENERALĂ A ATRLR
● Claudia Euteiov (Rădăuți): „Pe o notă
optimistă s-a încheiat
Adunarea Generală a
Asociației Tinerilor Ruși
Lipoveni din România.
Drept dovadă a eficienței
acestui tip de adunare,
poate servi dispoziția
bună a tuturor
participanților pe
parcursul ședinței.
Faptul că oricare dintre
participanți
conștientizează că
scopurile tuturor coincid, creează condiții de
colaborare, de căutare a soluțiilor ce i-ar
satisface pe toți. Fiecare poate să-și expună
viziunea proprie fără teama că nu ar putea fi
înțeles. Astfel de adunări asigură o viziune
multilaterală a problemelor, ușurează mult
luarea deciziilor adecvate. Ele permit
acceptarea de către fiecare participant a
deciziilor, care sunt percepute drept hotărâri
proprii. Anume din acest motiv sunt și
respectate.
Pentru tinerii Asociației, aș menționa
următoarele: voi sunteți speranța de mâine a
acestei comunități și de voi depinde
prosperarea ei. Plăsmuind acest viitor, să nu
uitați nicicând că esența moralei unui om e
datoria sa și cea mai sfântă e datoria față de
etnia noastră, de limba noastră, de religia
noastră. În rest, rămâneți: creativi, originali,
fermi în acțiunile și faptele voastre, dar, în
același timp, generoși, nobili, modești. Nu
uitați că viitorul se construiește, nu se visează.
Heraclit spunea: ,,Dacă nu așteptați să găsiți
ceva neașteptat, nici nu-l veți găsi”. Fiind
tineri, energici, plini de entuziasm,
întreprinzători și optimiști, căutați, încercați,
realizați, dar țineți minte: nu vă mulțumiți
niciodată cu puținul pe care-l aveți, dar nici nu
încercați să obțineți totul dintr-o dată.
În orice dezvoltare normală istorică,
generațiile sunt solidare, una de la alta
aprinzând făclia, una trecând-o celeilalte, iar
când cea de pe urmă, mai norocoasă, învinge,
înving toate celelalte care au precedat-o în
cultul aceluiași ideal. La finele celor doi ani în
care am făcut parte din Consiliul Director al
ATRLR, vreau să salut curajul, sprijinul activ
al celor care s-au implicat, trăind bucuria
realizărilor și ajungând ei înșiși să lase
generațiilor viitoare o vastă experiență ce iar și
iar va fi continuată de comunitatea noastră.
Viitorul este mult mai important, deoarece este
locul unde va trebui să-ți petreci tot restul
vieții. Așadar, noii echipe doresc ca flacăra
cunoașterii să ardă mereu în inimile lor, căci
nu poți îndrăzni, nu poți năzui spre nimic, dacă
nu dispui de edificiul de cunoștințe ori de
valorile morale lăsate de înaintași. Urări de
sănătate, inspirație, noi forțe de creație,
rezistență în fața tuturor vicisitudinilor, ani
mulți de făurire și idei inovatoare în nobila
activitate.”;
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● Petrică Tihan
(Focuri): „Aș vrea să
mulțumesc CRLR și, în
mod deosebit Svetlanei
Crăciun pentru
implicarea de care a dat
dovadă, încă o dată, în
organizarea unui
asemenea eveniment.
Fiind pentru prima dată
când particip la
Adunarea Generală a
ATRLR, aș spune că m-am simțit foarte bine,
iar locul desfășurării a fost ales cu mare grijă
de către organizatori. Am observat multă
implicare din partea tinerilor ruși lipoveni și aș
vrea ca noul Consiliu Director al Asociației,
condus de Valentin Filat, să ducă mai departe
proiectele începute de Svetlana Crăciun. De
asemenea, mi-ar face o deosebită plăcere și aș
dori să particip și la adunările viitoare de acest
gen.”;
● Constantin Tudosă (Fălticeni): „O
reîntâlnire mult așteptată
de către toți membrii
ATRLR. Noul Consiliu
Director, o echipă bine
cimentată, a fost ales cu
perspicacitate și inimă
bună din partea tururor
delegaților la Adunarea
Generală de la Gura
Humorului! Le urez multmult succes, fluiditate în
idei și acțiuni, precum și
mult sprijin din partea
membrilor comunităților locale!";
● Iulia Haralambie (Sarichioi):
„Participând pentru
prima dată la un
asemenea eveniment,
legat strict de
organizarea și
funcționarea
Asociației de Tineret,
eram tare curioasă să
aflu modul de
desfășurare și
subiectele abordate în
cadrul întâlnirii.
M-am familiarizat
cu aspectele
legislative, am cunoscut mai bine fosta echipă
de conducere, am luat parte la votarea actualei
echipe și am trecut în revistă activitățile care
au avut loc până acum, activități care, în ciuda
numeroaselor eforturi depuse, s-au finalizat cu
succes și satisfacții. Am fost fascinată de voința
și de dăruirea multor persoane care încearcă
mereu să aducă un plus Asociației, să inoveze,
dar totodată să păstreze autenticitatea și
valorile comunității. Îi apreciez și nu pot decât
să-i încurajez să-și îndeplinească obiectivele
propuse. Noii echipe de conducere îi doresc
multă putere, idei bune și cât mai multe
proiecte de care să ne bucurăm împreună. Pot
spune că această experiență m-a făcut să
realizez că implicarea, comunicarea și
seriozitatea pot da rezultate fabuloase, fapt
pentru care voi încerca să aduc și eu un aport
la buna desfășurare a activităților ce vor
urma.”
(Continuare pe pag. 20)
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Impresiile participanților despre Adunarea Generală a ATRLR:

● Svetlana Crăciun: „Am crescut, ne-am
împrietenit, am învățat și
am dezvoltat o platformă
de tineret puternică în
cadrul Comunității
Rușilor Lipoveni din
România, care
promovează unicitatea
etniei noastre. Ce poate fi
mai frumos când vezi
cum, generație după
generație, continuăm să
ne promovăm mai departe
istoria, credința, tradițiile, cultura și limba
maternă. Mă bucur că în cei 6 ani de activitate
în ATRLR am cunoscut și am avut ocazia să am
alături pe unii dintre cei mai frumoși și mai
sensibili oameni, care și-au arătat deplina
susținere față de planul de activitate al tinerilor
ruși lipoveni din România. Mulțumesc tuturor
pentru energia, încrederea și curajul de care ați
dat dovadă în perioada 2013-2020 și pentru că
ați răspuns pozitiv la toate proiectele inițiate și
dezvoltate în cadrul Asociației. Nu contenesc să
cred că următoarele generații vor da dovadă de
aceeași implicare și perseverență pe care am
dovedit-o și noi. Succes deplin noii conduceri a
ATRLR!”;
● Raisa Pungă (Brăila): „Pentru persoanele
care locuiesc în orașe
împânzite de betoane și
trafic, o ședere în Gura
Humorului ne-a oferit
atât aer mai curat în
plămâni, cât și inima
îndulcită la vederea
persoanelor
nemaiîntâlnite în ultima
perioadă din cauza
pandemiei. Când spun
persoane dragi, mă refer
la tinerii mei din cadrul Comunității Rușilor
Lipoveni din România, persoane preocupate de
tineret, de promovarea limbii și culturii noastre,
care au în suflet esența etniei noastre, credința.
Datorită valorilor, pe care tinerii Comunității le
poartă cu mândrie și excelează cu ajutorul
acestora, Adunarea Generală a Tinerilor de la
Gura Humorului a fost una propice pentru
alegerea noului președinte al Asociației, cât și
al noului Consiliu.”;
● Mihăiță Damian (București): „Din păcate,
sunt nevoit să prezint pe scurt una dintre marile
probleme ale Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni
din România și anume, cea a lipsei de membri.
Conform datelor Recensământului populației

României din 2011, aflăm
că la data respectivă
exista un număr de 7490
de etnici ruși lipoveni cu
vârsta cuprinsă între 0 și
34 de ani (dintre care,
2446 sunt cei cu vârsta
cuprinsă între 0-14 ani).
Raportându-ne la datele
din 2011, gândind
idealist, am putea afirma
că există un număr
aproximativ de 5000 de potențiali membri ai
ATRLR. Realist vorbind însă, observăm că, în
termeni matematici, grupul de persoane la care
ne referim constă într-o proporție de cca. 1-2%,
ceea ce, din punctul meu de vedere, este o
problemă majoră, cu atât mai mult, cu cât, de-a
lungul timpului, am observat faptul că tinerii au
tendința să se îndepărteze din ce în ce mai mult
de Asociație și, implicit, de Comunitate, în
ciuda faptului că acestea le oferă prilejul de a
se cunoaște și de a se împrieteni în cadrul
proiectelor pe care le desfășoară. Schimbânduși statutul de elev în cel de student, tânărul rus
lipovean își pierde urma atunci când ajunge în
marile centre universitare. Ce-i drept, sunt și
excepții, dar într-un număr insignifiant. De cele
mai multe ori, afli despre tinerii noștri doar prin
intermediul rețelelor de socializare, atunci când
pleacă în vreo vacanță sau ies în oraș cu
colegii. «Ce se întâmplă cu noi, fraților?» - se
întreba într-un articol din 1991 al «Zorilor»,
ing. Petru Suhov – deputat din partea CRLR în
Parlamentul României. Nu râdem, oare, mai cu
poftă atunci când spunem o glumă în graiul
nostru lipovenesc? Nu ne este mai drag oare să
povestim și să auzim întâmplări din copilăria
petrecută la țară, printre «ai noștri»? Nu am
întinde mâna cu promptitudine atunci, când cel
care strigă după ajutor o face în limba noastră?”.
● Marina Sîrghie (Brătești): „Adunarea
Generală a ATRL a fost un eveniment restrâns,
dar foarte important, la care mă bucur foarte
mult că am avut
posibilitatea de a
participa. Au fost două
zile pline de entuziasm și
liniște sufletească.
Entuziasmul cu privire la
noile alegeri, iar liniștea
sufletească datorită
locului în care s-a
desfășurat activitatea.
Chiar dacă scopul
întrunirii a vizat alegerea
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noului președinte și a viitorului Consiliu
Director, întreaga atmosferă a fost una caldă și
frumoasă! Așa cum se cuvine la orice activitate
organizată de CRLR! Le doresc multă putere de
muncă și reușite tuturor celor care au ocupat un
loc la masa noului Consiliu, în frunte cu domnul
președinte!”;
● Leonard Filip (Manolea): „În cadrul acestei
Adunări Generale, am avut ocazia de a mă
întâlni cu un grup numeros
de tineri ambițiosi,
dedicați și motivați, care,
indiferent de zona din care
provin, de vârsta sau de
hobby-urile pe care le
practică, au demonstrat că
au un scop comun: de a
păstra, de a transmite
noilor generații, cât și de a
valorifica cultura,
tradițiile, obiceiurile,
limba maternă și religia
etniei noastre. Totodată, cu ocazia alegerilor
noului Consiliu Director al ATRLR, țin să
precizez că mă simt norocos să fac parte din
noua echipă. Noua conducere pleacă la drum cu
un mare bagaj în care nu a uitat să pună
implicarea, dorința, forța, răbdarea, curajul și
încrederea. Doresc să transmit mulțumiri
tuturor președinților și delegaților ATRLR
pentru votul acordat și încrederea pe care au
oferit-o noii echipe. De asemenea, doresc să le
mulțumesc membrilor Consiliului Director
anterior pentru implicarea, voința și răbdarea
de care au dat dovadă în ultimii ani, cât și
pentru locul ales în favoarea desfășurării
Adunării Generale, Gura Humorului fiind un
oraș bogat din punct de vedere al obiectivelor
religioase și culturale, cât și al aerului puternic
și rece de munte, care m-a ajutat să îmi adun
forțele pe care nerăbdător aștept să le folosesc
în realizarea viitoarele proiecte.”;
● Andreea Mădălina Alexa (Botoșani): „Ce
aș putea spune? Am rămas impresionată, cu
amintiri plăcute. Am cunoscut oameni minunați,
cu care mi-aș dori din
suflet să țin legătura și să
contribuim la ajutarea și
sprijinirea acestei
frumoase Comunități din
care facem parte. Am
rămas impresionată cu
câtă dăruire și dragoste se
implică tinerii în
activitățile Comunității.
Succes tuturor!”.
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