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 Prof. univ. dr.
Leonte IVANOV - 60!
La mulți ani!

 Cătălin Chirilă,
încrezător, spre Tokyo!
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Stimate Domnule Profesor univ. dr. Leonte Ivanov,

Î

n numele Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR) și al meu personal,
vă felicităm cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere și împlinirea a 60 de ani de
viață.
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România vă datorează, Stimate Domnule Profesor,
bucuria și recunoștința pentru performanțele dumneavoastră în vasta activitate de studiu,
cercetare și, în mod deosebit, aducerea la lumină a momentelor semnificative din istoria,
cultura și spiritualitatea etniei noastre.
Numeroase studii și cercetări, traduceri, precum și creație proprie, încununate de
apariția unor însemnate și bogate lucrări, precum: „Marele Inchizitor. Dostoievski –
lecturi teologice”; „Imaginea rusului şi a Rusiei în literatura română. 1840- 1948”;
„Studii tolstoievskiene. Retrospecţii literare”; „Prezenţe culturale româneşti în spaţiul
rus: Antioh Cantemir şi Nicolae Milescu Spătarul. Corespondenţă particulară şi
diplomatică”; „Ruşii lipoveni în studii şi documente” (volumele I și II); „În căutarea
tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o istorie a rușilor lipoveni din România” și multe
altele poartă semnătura dumneavoastră.V-ați concentrat și continuați să depuneți eforturi
pentru a oferi publicului larg operele unor prestigioase nume, precum F. Dostoievski,
pe care îl prezentați prin traducerile inedite, personalitate titanică în literatura mondială.
Iată, în acest an, când sărbătorim cei 60 de ani ai dumneavoastră, marcăm și 200 de ani
de la nașterea marelui scriitor rus.
O altă personalitate, omagiată prin activitatea dumneavoastră susținută de studiu și
cercetare, este istoricul, teologul și apologetul starover Fiodor Evfimievici Melnikov,
personalitate care a trăit în ultima parte a vieții sale în localitatea Manolea, jud. Suceava,
locul unde v-ați născut și ați copilărit, marcat fiind de forța personalității teologului și
scriitorului. Traducerile lucrărilor lui F.E. Melnikov, extrem de importante, amplifică
valorile credinței ortodoxe de rit vechi, iar notele de subsol, comentariile la orice volum
tradus de dumneavoastră au constituit, de fapt, încă o carte. Sunt și alte mari și importante
personalități ale culturii și istoriei, și nu numai, pe care le-ați omagiat, precum Antioh
Cantemir, Lev Tolstoi, Nicolae Milescu Spătaru și alții.
Totodată, dorim să vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră în activitățile de
educație și învățământ, organizate de către Comunitatea Rușilor Lipoveni din România,
ca președinte și membru în Comisii la diferite concursuri și olimpiade școlare. Vă dorim
multă sănătate, succes în nobila activitate pe care o desfășurați, pace, prosperitate, bucurii
și să aveți parte de ajutorul Bunului Dumnezeu!
Cu prețuire și considerație,
Președintele CRLR,
Deputatul
Silviu FEODOR
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L

a Complexul Sportiv
Național „Nicolae
Navasart”, situat pe
malul lacului Snagov, a avut loc, pe
1 iulie 2021, întrevederea
deputatului Silviu Feodor,
președintele Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), și
a redactorului-șef al publicației
„Zorile”, Svetlana Moldovan, cu
câțiva reprezentanți de seamă ai
sportului-rege în rândul rușilor
lipoveni – kaiac-canoe.
Întrucât vizita a fost prilejuită
de plecarea la Tokyo a delegației
României în luna iulie a.c.,
deputatul Silviu Feodor a transmis,
în alocuțiunea sa, mult succes la
Jocurile Olimpice lui Cătălin
Chirilă (originar din Sarichioi) și
colegului său Victor Mihalachi,
care vor concura la Olimpiada de la
Tokyo în proba de canoe dublu
1000 m: „Să vă luptați, ca drapelul
României să fie pe cel mai înalt
catarg la Jocurile Olimpice de la
Tokyo!
Simbolurile noastre naționale
sunt sfinte pentru oricine simte
românește.
Pleiada de sportivi români
etnici ruși lipoveni (în frunte cu
cvadruplul campion olimpic și
multiplul campion mondial,
european și național, „amiralul
flotilei românești” - dl Ivan
Patzaichin), în decursul a peste
jumătate de secol, a adus glorie
României la diverse competiții
sportive internaționale.
Și la a XXXII-a ediție, de anul
acesta, din delegația României la
Jocurile Olimpice de la Tokyo va
face parte și un sportiv etnic rus
lipovean - Cătălin Chirilă - la
categoria sporturilor nautice, la
kaiac-canoe, al cărui antrenor
secund este tot un etnic rus
lipovean - Petre Condrat.
Am venit la Complexul Național
Sportiv „Nicolae Navasart” de la
Snagov să-i încurajez pe sportivul
nostru Cătălin Chirilă și pe
antrenorul secund al acestuia,
Petre Condrat, și să le urez mult
succes la competiția sportivă
planetară - Jocurile Olimpice de la
Tokyo, atât din partea Comunității
Rușilor Lipoveni din România, cât
și a Grupului Parlamentar al
Minorităților Naționale.
Implicare, dăruire, trudă, jertfă
- sunt preceptele de succes pentru a
atinge performanța și pentru a fi
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Reuniunea cu reprezentanții de seamă ai momentului
din sportul-rege în rândul rușilor lipoveni

continuatorii destoinici ai titanilor
din sportul nautic național!
Vă dăruiesc o sfântă cruce, de
culoare aurie, ca simbol al
credinței noastre ortodoxe. Cu
acest semn să învingeți și vă doresc
ca cel puțin una dintre medaliile
obținute la aceste jocuri olimpice
să aibă culoarea crucii, pe care ați
primit-o în dar.
Întrucât componenta de bază a
identității noastre etnice este
spiritualitatea, îi încurajez pe
sportivii noștri să asimileze barca
cu biserica - care este reprezentată
simbolic ca o corabie, iar catargele
acesteia reprezintă turlele bisericii.
Să lupte pentru ca drapelul
României să fie pe cel mai înalt
catarg, așa cum au luptat înaintașii
noștri pentru Sfânta Cruce de pe
turlele bisericilor noastre ortodoxe.
Urez mult succes delegației
României la Jocurile Olimpice de
la Tokyo, să se întoarcă cu
rezultate remarcabile, multă
sănătate și să aibă parte de
ajutorul Bunului Dumnezeu!”.
SPORTIVI ȘI ANTRENORI
DE AUR

L

a Snagov, am stat de vorbă
întâi cu antrenorii ruși
lipoveni Petre Condrat (antrenor
secund la lotul olimpic de canoe,
multiplu campion mondial în
probele de canoe) și Nichita
Șergan (antrenorul lotului feminin
de canoe).
Petre CONDRAT

N

ăscut în
1981 la
Carcaliu, jud.
Tulcea (în
familia

Pelagheiei și a lui Radion
Condrat), Petre Condrat are 4
frați: Olga, Dumitru, Marina și
Alexandru. Așa cum am mai scris
în nr. 11-12/2016 al „Zorilor”,
copilăria lui Petre Condrat în
localitatea de lângă Dunăre l-a
făcut să îndrăgească apa și
sporturile nautice. A plecat din
Carcaliu în 1995 pentru a practica
kaiac-canoe la Clubul sportiv
„Danubiu” din Tulcea, unde l-a
avut ca prim antrenor pe Gheorghe
Lungu. Apoi, a fost legitimat la
C.S.S. „Steaua” București și a
practicat canoe până la sfârșitul
anului 2005, absolvind în 2004
Facultatea de Educație Fizică și
Sport din București. L-a avut ca
antrenor și pe renumitul Ivan
Patzaichin și până în anul 2005
palmaresul lui Petre Condrat era
deja impresionant: triplu campion
mondial la juniori, campion
european (seniori, 2000), medaliat
cu bronz la campionatele europene
(seniori, 2002), campion mondial
(seniori, 2003), campion european
și vicecampion mondial (seniori,
2004), vicecampion mondial și
medalie de bronz la campionatele
europene (seniori, 2005).
S-a retras din activitatea
sportivă în 2005 și s-a dedicat
carierei de fotomodel, fiind
manechin la Școala creatorului de
modă Cătălin Botezatu și
călătorind mult în țară și
străinătate.
După 9 ani de modelling, Petre
Condrat s-a reîntors în 2014 la
prima lui dragoste: apa, sportul de
perfomanță, revenind în echipa
națională de kaiac-canoe, iar
rezultatele au fost pe măsură:
campion mondial și european la

canoe sprint.
După doar trei luni de
antrenamente, a obținut locul 5 la
Campionatele Mondiale (CM) de
kaiac-canoe de la Szeged, Ungaria,
după care a urmat aurul la CE de
kaiac-canoe de la Milano (Italia) u
din 2015, alături de cei trei sportivi
din echipajul României - Leonid
Carp, Iosif Chirilă și Ștefan
Andrei Strat.
La Moscova (Rusia), pe lacul
Krylatskoe, la CE de seniori la
kaiac-canoe din iunie 2016, la
p
proba de canoe 4, pe distanța de
1000 de metri, echipajul României
(compus din Petre Condrat, Iosif
Chirilă - un alt sportiv rus
lipovean, originar din Slava
Cercheză, jud. Tulcea, Adi
Grozuță și Cosmin Simion), s-a
clasat pe locul al treilea, după
ambarcațiunile din Rusia și
Ucraina.
Tot în 2016, la Campionatul
Național de kaiac-canoe pentru
seniori, de la Bascov-Piteşti, Petre
Condrat și Iosif Chirilă au obținut
medalii de aur, argint şi bronz. La
proba de canoe 4, cei doi ruşi
lipoveni au fost împreună cu alți
doi colegi şi au câştigat aurul; iar la
proba de dublu - Petre Condrat şi
Iosif Chirilă s-au clasat pe locul
doi, câştigând argintul. Iosif Chirilă
a luat și bronzul la canoe 1 la proba
de 1000 m.
O carieră sportivă încununată cu
succes, care a constat în
antrenamente zilnice intense. Petre
Condrat a cucerit cinci titluri de
p
campion mondial, un titlu de
campion mondial universitar, un b
titlu de campion balcanic și patru
titluri de campion european.
Din vara anului 2016, Petre
Condrat este și instructor la baza
sportivă din parcul „Alexandru
Ioan Cuza” (fostul „IOR”), unde îi p
inițiază pe doritori să practice așanumitul SUP (stand up
paddleboarding). Este vorba despre
vâslitul din picioare pe o placă, un
sport practicat în Hawai și care a
ajuns de câțiva ani și în România.
Ca antrenor de kaiac-canoe,
cariera lui Petre Condrat a început
în anul 2017, la solicitarea
antrenorului Gheorghe Lungu,
când a fost propus ca
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antrenor secund la Lotul Olimpic
(Lungu Gheorghe fiind și cel care
l-a descoperit cu ani în urmă pe
sportivul Petre Condrat).
Rezultatele cu sportivii antrenați și
de către Petre Condrat au început
chiar din anul 2017: la CE de
Tineret de la Belgrad, la canoe
dublu 1000 m - locul 1, iar la CM
din Cehia, la C2 500 m - loc 2. Au
urmat apoi alte numeroase medalii:
în anul 2018: C2 500 m - loc 2,
CM tineret C2 1000 m - loc 2, C2
500 m - loc 3, CE seniori C 2 1000
m - loc 2, C2 500 m - loc 1, iar la
CE de Juniori și Tineret de la
Auronzo (Italia), la C2 - locul I la
proba de 1000 de metri; în anul
2019: Campionatul Olimpic
European - C2 1000 m - loc 1, CM
seniori - loc 5 (calificarea pentru
JO Tokyo); în 2020 - la Cupa
Mondială de la Szeged la C2 1000
m - loc 2, la C2 500 m - loc 3; în
anul 2021 – la CE Poznan
(Polonia), la C2 1000 m - loc 3.
În timpul liber, Petre Condrat
citește cărți despre sport, nutriție, și
adoră să asculte muzică, fiind un
fan al trupelor rusești.
Nichita ȘERGAN

N

ăscut pe 26
martie
1961 la Brăila,
în familia lui
Dionisie și a
Nastasiei,
antrenorul Nichita
Șergan a făcut parte din generaţia
de aur a sportului românesc. Și-a
început activitatea sportivă în anul
1976 la Clubul „Ancora” din
Brăila, iar în 1977 câștiga deja
primul titlu de campion la juniori.
În anul 1978, datorită rezultatelor
bune ajunge în Echipa Națională de
Juniori a României, ca din anul
1980 să fie selecționat la clubul
„Steaua” din București.
A fost membru al echipei
olimpice de kaiac-canoe în
perioada 1980-1985, echipa de aur
a kaiac-canoei românești, avându-i
colegi pe Ivan Patzaichin, Vasile
Dîba, Toma Simionov.
A fost campion balcanic, iar
cupele câştigate stau la loc de
cinste. În 1988, se retrage din
activitatea competițională și
începe, la Clubul bucureștean
„Steaua”, activitatea profesională.
Devine antrenorul clubului sportiv
„Triumf” din București.

În 1996 pleacă în străinătate,
unde a antrenat echipa olimpică de
kaiac-canoe din Venezuela până în
1999, unde, după cum ne-a declarat
Nichita Șergan: „am avut primele
satisfacții profesionale, punând
Venezuela pe harta campionilor la
acest sport”. Din 2000 și până în
2014 a fost antrenorul echipei
mexicane, fiind desemnat chiar
directorul Federației Mexicane de
Kaiac-Canoe și beneficiind de
recunoaşterea rezultatelor
deosebite cu echipa din partea
Parlamentului Mexican.
Apoi, în perioada 2016 – 2018,
a fost antrenorul echipei din
Colombia, iar, în prezent, Nichita
Șergan antrenează Echipa
Națională de canoe feminin a
României (din anul 2019).
Toma NICHITA

L

a reuniunea din 1 iulie
2021, a fost prezent și
viceprimarul
localității Snagov,
Nichita Toma,
rus lipovean
originar din
Carcaliu, și el
fost sportiv la
kaiac-canoe.
S-a născut pe 9 aprilie 1962 la
Carcaliu în județul Tulcea. Din
1976 și până în 1985 a făcut sport
de performanță la Clubul
„Dinamo” din București, secția
kaiac-canoe.
Nichita Toma este multiplu
campion național al României,
multiplu campion balcanic,
medaliat european, câștigând ca
sportiv mai multe regate
internaționale.
După încheierea carierei
sportive, a lucrat la Ministerul de
Interne între 1981 și 1988, apoi ca
șef de depozit la „CIL” Pipera,
administrator la diverse firme între
1992 și 2013, iar din 2013 și în
prezent este viceprimarul comunei
Snagov.
Mitică
PRICOP

S

-a născut
pe 25
octombrie 1977 la
Constanța, în familia lui Ivan
Pricop și a Acxeniei din
Ghindărești, jud. Constanța,
localitate natală unde strada
principală îi poartă astăzi numele:

„Mitică Pricop”, fiind și Cetățean
de Onoare al Orșovei. Și pentru că
părinții erau marinari și erau plecați
mai tot timpul, Mitică a stat mai
mult cu bunica din Ghindărești –
babika Dunea (Paraschieva
Pricop).
Mai are doi frați și o soră: Paul,
Nicu și Liudmila.
În 1992, Mitică a plecat la
Clubul Sportiv Școlar Orșova, fiind
convins de un alt canoist rus
lipovean din Ghindărești, Ionel
Averian. După un an de pregătiri la
Orșova cu antrenorul Adrian
Magnea, a fost selecționat pentru
Lotul Național de Kaiac-canoe
pentru Juniori și, astfel, s-a mutat
la Bascov-Pitești, concurând la
competiții pentru CSS Orșova
(între anii 1993 și 1996). La
Bascov, s-a pregătit în 1994 și în
1995 cu un alt antrenor rus
lipovean - Sidor Lifere (originar
din Slava Rusă, jud. Tulcea), care,
în prezent, este antrenor la Clubul
Sportiv „Steaua”.
La solicitarea antrenorului Ivan
Patzaichin, în toamna anului 1996
Mitică Pricop a fost transferat la
Clubul „Dinamo” din București,
unde își începe cariera sportivă de
succes.
Cu 145 de medalii în palmares,
Mitică Pricop spune că 16 medalii
sunt de aur și au fost câștigate la
Cupele Mondiale, obținând și 31 de
titluri de campion național al
României (la juniori, tineret ori
seniori). Prima mare reușită la o
competiție internațională, după
cum ne-a relatat Mitică Pricop, a
fost încununată cu 3 medalii de aur
la Campionatele Mondiale
Universitare din Croația (Zagreb)
din anul 1998: la C4 1000 m, C4
500 m și la C2 500 m.
Cele mai prețioase, rămân aurul
olimpic (la C2 1000 m) și bronzul
olimpic - medalii câștigate la
Olimpiada de la Sydney (Australia)
în 2000. Din acel an, niciun alt
canoist român n-a mai obținut aurul
olimpic, Mitică Pricop și Florin
Popescu fiind deținătorii ultimei
medalii de aur.
În 2000, președintele României
Emil Constantinescu i-a conferit
Ordinul Național „Pentru Merit” în
gradul de Comandor pentru a
răsplăti meritele importante ale
campionului olimpic la caiac-canoe
pentru modul strălucit în care a
reprezentat România la Olimpiada
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de la Sidney. În 2008, președintele
României Traian Băsescu i-a
conferit Ordinul „Meritul Sportiv”
în clasa I în semn de înaltă
apreciere pentru rezultatele
remarcabile obținute la Jocurile
Olimpice, pentru dăruirea,
devotamentul și profesionalismul
puse în slujba afirmării sportului
românesc pe plan internațional.
După 2000 au urmat și alte
medalii, de aur ori argint și bronz,
la numeroase competiții
internaționale, iar după Jocurile
Olimpice de la Atena (Grecia),
unde la proba C1 1000 m s-a clasat
pe locul 12, Mitică s-a retras din
activitatea sportivă. În 2004 a
absolvit Facultatea de Educație
Fizică și Sport din Bacău.
Despre cariera de antrenor,
Mitică Pricop ne-a povestit că, „în
perioada 2006-2010, am avut cu
sportivii mei rezultate deosebite la
Campionatele Europene (CE) și
cele Mondiale (CM) de Juniori. O
pleiadă de sportivi, cu numeroase
medalii, printre care s-au remarcat
și sportivi ruși lipoveni, precum:
Tudore Adrian (Ghindărești): 4
medalii la CE de Juniori și CM de
Juniori (2 medalii de argint, 2 de
bronz); Pricop Paul (fratele meu
mai mic cu 15 ani – tot din
Ghindărești): CE Juniori (2
medalii de aur, 1 de argint) și CM
de Juniori (aur); Liferi Andrei
(Slava Rusă): multiplu campion
european și mondial de juniori;
Călin Leonard (Bordușani, jud.
Ialomița): CE de Juniori (argint),
CM de Juniori (argint); Nicolae
Andrei (Carcaliu): multiplu
campion european și mondial la
juniori.
Între 2011 și 2014, ca antrenor
la Lotul Național de Tineret și
Seniori, am avut rezultate multiple
cu sportivii, care au obținut
medalii la Campionatul European
de Tineret și Campionatul Mondial
de Tineret: Simion Cosmin,
Grozuță Adrian, Gheorghe Dănuț,
Dragomirescu Alexandra, Postaru
Valentina”.
Ca antrenor legitimat la Clubul
„Dinamo” din București, Mitică
Pricop a antrenat, în perioada
2006-2010, sportivii Lotului
Național de Kaiac-canoe de juniori
de la Bascov, jud. Argeș, apoi, din
2011 până în 2014, pe cei de la
Lotul Național de tineret și seniori,
iar din 2015 și în prezent
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este antrenor la Clubul „Dinamo”
împreună cu un alt antrenor rus
lipovean, Gheorghe Andriev
(originar din Carcaliu, jud. Tulcea).
Cătălin CHIRILĂ

P

e malul lacului Snagov, pe 1
iulie a.c., imediat după orele
de antrenament de dimineață, am
stat de vorbă cu sportivul rus
Foto: Comitetul Olimpic și
Sportiv Român

lipovean de aur al momentului:
Cătălin Chirilă - aflat atunci pe
ultima sută de metri înainte de
Jocurile Olimpice de la Tokyo. La
Cupa României pentru seniori la
kaiac-canoe (28 și 29 aprilie 2021),
Cătălin câștigase trei medalii de
aur (la probele C1 – 1000 m, C1 –
500 m și la C1 – 200 m) și era
încrezător în forțele sale înainte de
plecarea la Jocurile Olimpice. Are
23 de ani, iar cele mai bune
rezultate din carieră sunt: locurile 2
și 3 la Campionatul Mondial de
tineret din 2018; locul 1 la
Campionatul European de tineret
din 2018; locul 1 la Jocurile
Europene de la Minsk (2019); locul
5 la CM de seniori de la Szeged
(2019); locul 3 la CE de la Poznan
(Polonia) în 2021.
Cătălin Chirilă s-a născut pe
11 mai 1998 la Tulcea (tata –
Cornel Chirilă, mama – Irina
Chirilă, sora mai mică – Denisa
Larisa Chirilă) și a copilărit în
localitatea Sarichioi, jud. Tulcea.
După terminarea a șapte clase la
Școala Gimnazială din Sarichioi, a
plecat la Tulcea, unde a absolvit
clasele VIII-X la Colegiul „Anghel
Saligny”, iar clasele XI-XII - la
Liceul Teoretic „Ion Creangă”,
specializarea - Instructor sportiv.
Cătălin Chirilă își amintește
cum, „la sfârșitul clasei a VII-a, au
venit la noi în Sarichioi doi
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antrenori voluntari, Manolache
Ionuț și Cuculici Adina, pentru a
identifica elevi care să practice
kaiac-canoe. S-a format un careu
în fața școlii noastre și am fost
selectionați doar cei care aveam
parametrii optimi practicării
acestui sport nautic”. Și astfel, în
anul 2012, Cătălin a ajuns la
Clubul Sportiv Municipal
„Danubiu” din Tulcea, în cadrul
căruia, cu rezultate frumoase, a
activat în perioada de juniorat. Nea povestit că la Tulcea, pe lacul
Ciuperca, a învățat să vâslească și a
performat și nu pe lacul Razelm
din apropierea Sarichioiului
copilăriei.
Începând cu anul 2016, Cătălin
este component în grupa de canoe a
secției de kaiac-canoe din cadrul
Clubului Sportiv al Armatei
„Steaua” București și face parte și
din Lotul Național Olimpic de
Canoe, antrenat fiind de către
Florin Popescu (antrenor
principal) şi de către Petre
Condrat (antrenor secund; fost și
el canoist, originar din Carcaliu,
județul Tulcea).
Cătălin Chirilă și Victor
Mihalachi sunt un echipaj nou
format, iar participarea lor în iunie
2019 la Jocurile Europene de la
Minsk la C2 masculin, proba de
1000 de metri, i-a adus lui Cătălin
Chirilă și prima medalie, una de
aur, la o competiție de seniori. Și ca
junior are o medalie de aur cucerită
la Minsk, la Campionatul Mondial
de Juniori și Tineret din 2016, când
s-a clasat pe locul I, la proba de
canoe 4, la 500 m, echipajul fiind
format atunci din: Marius Milu
(CSS Orşova), Cătălin Chirilă
(CSM „Danubiu” Tulcea),
Gheorghe Stoian (CSM Brăila) şi
Andrei Nicolae (CS „Dinamo”
Bucureşti).
În palmaresul său, Cătălin
Chirilă are peste 20 de clasări pe
locul I la competițiile pentru juniori
și tineret, fie la Campionatele
Naționale de la Bascov sau
Regatele Internaționale de la
Bascov, județul Argeș, fie la CE la
C1, C2 ori C4 la probele de 1000
m, 500 m sau chiar un loc I la 4000
de metri. În 2018, la CE de Juniori
și Tineret de la Auronzo (Italia), la
C2, împreună cu Ştefan Strat
(ambii de la CSA „Steaua”), au
câștigat locul I la proba de 1000 de
metri.
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Și la Olimpiada Națională de
Limba Rusă Maternă are un
premiu. În clasa a VII-a, la cea de-a
XVII-a ediţie a concursului
național școlar de excelență
organizat de Ministerul Educației,
ediție desfășurată la Fălticeni, jud.
Suceava, Cătălin Chirilă a obținut
locul II pe țară.
Și pentru că la Campionatul
Mondial de kaiac-canoe din
perioada 29-30 august 2019 din
Ungaria, de la Szeged, Cătălin
Chirilă și Victor Mihalachi s-au
clasat pe locul cinci, cei doi
sportivi români au obţinut
calificarea pentru Jocurile
Olimpice de la Tokyo. „Iubesc ceea
ce fac și obiectivul meu principal
este să ajung pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului olimpic”, ne-a
mărturisit Cătălin atunci pentru nr.
7/2019 al „Zorilor”. După cum
știți, din cauza pandemiei, JO 2020
au devenit JO 2021. Le-am urat
mult succes la Olimpiadă și să
cânte imnul României pe podiumul
olimpic din Japonia! După 21 de
ani de la aurul lui Mitică Pricop, a
sosit timpul să avem din nou
medalie!
A venit rândul canoistului
Cătălin Chirilă din Sarichioi,
județul Tulcea, să ducă tradiția mai
departe în sportul-rege al
sportivilor ruși lipoveni, în care
performanța „amiralul flotilei
românești”, Ivan Patzaichin, va fi
greu de egalat. Cvadruplul campion
olimpic Ivan Patzaichin din Mila
23, cu participări la cinci ediții ale
Jocurilor Olimpice, are în palmares
4 medalii de aur din cele 7
olimpice câștigate - aur la Mexico
1968, Munchen 1972 (cu pagaea
ruptă), Moscova 1980, Los Angeles
1984, la probele de simplu sau
dublu (cu Serghei Covaliov, rus
lipovean din Mila 23 sau cu Toma
Simionov). Ivan Patzaichin a avut
privilegiul, după încheierea carierei
sportive, să-și vadă ca antrenor și
elevii pe cea mai înaltă treaptă a
podiumului olimpic. La Sydney, la
Jocurile din vara anului 2000,
canotorii Florin Popescu și Mitică
Pricop (din Ghindărești, județul
Constanța), pregătiți de Ivan
Patzaichin, câștigau aurul pentru
România la proba C2 - 1000 m.
Din păcate, după ei, din 2000, nicio
medalie olimpică n-a mai fost
cucerită la canoe de tricolorii
români.

Florin Popescu a devenit între
timp antrenor și poate că a sosit
vremea să-și vadă și el elevii pe
podiumul olimpic, pe Cătălin
Chirilă și pe Victor Mihalachi!
Pe 25 iulie 2021, Victor
Mihalachi, Cătălin Chirilă și
antrenorul Florin Popescu (din
cauza restricțiilor, antrenorul
secund Petre Condrat nu îi va
însoți) vor pleca spre Tokyo pentru
a concura la proba de canoe dublu
1000 m la Jocurile Olimpice de
vară.
Noi le-am urat drum bun, mult
succes, iar visul lor să devină
realitate! Sunt ambasadori ai
sportului românesc!
Încheiem acest material
despre reprezentanții de seamă
ruși lipoveni ai momentului cu
mențiunea că au fost și sunt
mulți sportivi și antrenori ruși
lipoveni la kaiac-canoe,
iar câțiva dintre ei au intrat în
istoria acestui sport nautic:
● Ivan Patzaichin este cel mai
medaliat canoist român la Jocurile
Olimpice, deținând și recordul cu
cele mai multe participări (5 ediții):
a câștigat 7 medalii, dintre care: 4
de aur (Mexico 1968, Munchen
1972, Moscova 1980, Los Angeles
1984), 3 de argint (Munchen 1972,
Moscova 1980, Los Angeles 1984);
● Dintre cele 18 medalii
olimpice câștigate la canoe pentru
România (8 aur, 6 argint, 4 bronz)
sunt și cele obținute de sportivi ruși
lipoveni.
● Până la Olimpiada din acest
an, ultima medalie de aur pentru
România la Jocurile Olimpice este
cea de la Sydney din 2000, obținută
la proba masculină C2-1000 m de
către Florin Popescu și Mitică
Pricop (din Ghindărești). De
atunci, de 21 de ani, canoiștii
români nu au mai câștigat nicio
medalie la canoe.
● La kaiac, singurul kaiacist din
România cu o medalie de aur la
Jocurile Olimpice (la Montreal în
1976; performanță neegalată până
astăzi), este tot un rus lipovean Vasile Dîba din Jurilovca, jud.
Tulcea. Născut pe 24 iulie 1954 la
Jurilovca, jud. Tulcea, kaiacistul
Vasile Dîba a fost laureat cu aur la
Montreal 1976, cu argint la
Moscova 1980 și dublu laureat cu
bronz în 1976 și 1980.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN
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LA MULȚI ANI,
DOMNULE PROFESOR!

P

rofesorul universitar,
doctor în filologie,
Leonte IVANOV s-a
născut pe 24 iunie 1961, la
Manolea, jud. Suceava, în familia
Ecaterinei (născută Andrian) şi a
lui Andrei Ivanov.
A absolvit în 1989 Facultatea de
Filologie, specializarea românărusă, a Universităţii „Al.I. Cuza”
din Iaşi, devenind peste ani (2003),
în aceeași instituție, doctor în
ştiinţe umaniste, cu distincția
Magna cum laude, cu teza
„Ipostaze ale străinului în
literatura română (1840-1948).
Imaginea rusului şi a Rusiei”.
După absolvirea facultății, a
lucrat ca profesor de Limba şi
literatura română la Liceul
„Solomon Erno” din Gheorgheni
(1989-1992), apoi Cercetător
ştiinţific la Institutul de Filologie
Română „Al. Philippide” din Iaşi,
în perioada 1992-1996. A revenit la
Facultatea de Litere, Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iaşi în anul 1996,
de astă dată ca asistent universitar
la Catedra de Slavistică „Petru
Caraman” a Facultăţii, unde, din
acel an, începe cariera universitară:
lector universitar din 1999;
conferenţiar universitar doctor din
2008; profesor universitar doctor din
octombrie 2013.
Din anul 2006 este șef al
Catedrei de Slavistică „Petru
Caraman” de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Are o impresionantă activitate
de cercetare, de traducere a
operelor științifice sau beletristice
din autori consacrați (precum
Tolstoi, Lermontov, Melnikov,
Dostoievski, Viktor Vostokin,

Valeri Paniuşkin ș.a). A dotat unele
traduceri cu un bogat aparat critic:
note bio-bibliografice, note și
comentarii. Este autor de cursuri și
manuale universitare.
Numeroase articole, studii,
eseuri și recenzii i-au apărut în
diferite reviste de specialitate sau
referate și comunicări în volumele
dedicate manifestărilor științifice la
care a participat (conferințe,
congrese, simpozioane, colocvii,
workshopuri, etc.) în străinătate sau
în țară.
I-a fost acordat Premiul III al
Uniunii Latine de traducere
tehnico-ştiinţifică în limba română
(ediţia a V-a, 2005-2006, pentru
vol. Aurul lumii – frumuseţi şi
celebrităţi, Edit. ARC, Chişinău,
2005. ISBN: 9975-61-400-0) și
Premiul pentru eseu al revistei
„Convorbiri literare” (la ediţia a
XII-a a Zilelor revistei, Iaşi, 9-11
mai 2008, în cadrul manifestării
Scriitori pe Calea Regală).
În decursul anilor, a fost
președintele Comisiei Naționale
sau membru în Juriu la diverse
olimpiade și concursuri școlare,

organizate de Ministerul Educației
Naționale. De asemenea, a fost
membru în comisiile de concurs de
ocupare a postului de profesor
universitar la Departamentul de
filologie rusă și slavă de către Axinia
Crasovschi (2015, Universitatea
București) și de ocupare a postului
de conferențiar universitar la
Catedra de Slavistică din Iași de
către Marina Vraciu (2016).
Profesorul universitar din Iași
Leonte Ivanov a fost primul
redactor-șef al revistei bilingve
româno-ruse de cultură și istorie
„Kitej-grad” (septembrie 1998 –
decembrie 2000) a CRLR și este
colaboratorul publicației bilingve
„Zorile”.
Dintre lucrările esenţiale, care
i-au apărut de-a lungul vremii la
diverse edituri, amintim:
● Cărţi de autor: − „Marele
Inchizitor. Dostoievski – lecturi
teologice” (Polirom, Iaşi, 1997); −
„Imaginea rusului şi a Rusiei în
literatura română. 1840- 1948”
(Cartier, Chişinău, 2004); − „Studii
tolstoievskiene. Retrospecţii
literare” (Timpul, Iaşi, 2007); −
„Prezenţe culturale româneşti în
spaţiul rus: Antioh Cantemir şi
Nicolae Milescu Spătarul.
Corespondenţă particulară şi
diplomatică” (Editura Muzeului
Naţional al Literaturii Române,
Bucureşti, 2013); − „Ruşii lipoveni
în studii şi documente” (I și II)
(Editura „C.R.L.R.”, Bucureşti,
2015 și 2019); -„În căutarea
tărîmului izbăvitor. Schițe pentru
o istorie a rușilor lipoveni din
România” (coeditare „C.R.L.R.”
din București și „Doxologia” din
Iași, 2021; așa cum spune autorul,
primul volum din monumentala
lucrare - despre „provinciile
istorice românești, Bucovina,
Moldova și Țara Românească,
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urmând ca partea a II-a să fie
consacrată Basarabiei și
Dobrogei”).
● Ediţii îngrijite de către prof.
univ. dr. Leonte Ivanov: −
„Prinţesa Cantemir. Portret de
epocă şi corespondența inedită”
(Editura Universităţii „Al.I. Cuza”,
Iaşi, 2005); − F. M. Dostoievski,
Jurnal de scriitor (Polirom, Iaşi,
2008); − „Prinţii Antioh şi Maria
Cantemir în documente de epocă”
(Editura Universităţii „Al.I. Cuza”,
Iaşi, 2011); 142 − Lev Tolstoi,
„Cazacii. Poveste caucaziană din
1852, Trei pustnici în volumul Lev
Tolstoi, Sonata Kreutzer şi alte
povestiri” (Polirom, Iaşi, 2012, pp.
81- 244, pp. 315-322); − Ivan
Aksakov, „Scrisori din Basarabia”
(Editura Universităţii „Al.I. Cuza”,
Iaşi, 2014); − F.E. Melnikov,
„Scurtă istorie a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi” (Partea I,
Editura „C.R.L.R.”, Bucureşti,
2014; ediție revizuită și adăugită –
2019); − M.I. Lermontov, „Un
erou al timpului nostru” (Polirom,
Iaşi, 2015); − Dostoievski,
„Scrisori” (I) (Polirom, Iaşi, 2018);
− Ghiorghi Vladimov, „Ruslan cel
credincios. Povestea unui câine de
pază” (Polirom, Iaşi, 2018).
***
● Dintre lucrările în curs de
apariție (în acest an și în următorii),
care vor purta semnătura
profesorului universitar doctor
Leonte Ivanov, amintim:
- vol. III - „Ruşii lipoveni în
studii şi documente”;
- vol. II și III din cartea lui F.E.
Melnikov, „Scurtă istorie a
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi”,
Prefață, traducere și note de subsol,
Editura „C.R.L.R.”;
- vol. II - „În căutarea
tărîmului izbăvitor. Schițe pentru
o istorie a rușilor lipoveni din
România” (coeditare „C.R.L.R.”
din București și „Doxologia” din
Iași);
- traducerea în limba rusă a vol.
I și II - „În căutarea tărîmului
izbăvitor. Schițe pentru o istorie a
rușilor lipoveni din România”
(coeditare „C.R.L.R.” din
București și „Doxologia” din Iași).
Mult succes în tot ceea ce faceți,
Domnule Profesor, și să aveți parte
de sănătate, inspirație, împliniri,
realizări familiale și profesionale!
La mulți ani!
S.M.
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RUȘII LIPOVENI DIN BOTOȘANI – FILE DE ISTORIE

P

opoarele își scriu istoria
cu firele nevăzute ale
inimii, fără de care le-ar
înghiți neantul. Alfabetul acestor
fire se regăsește ascuns în creațiile
lor, de la culoarea firului de ață, de
pe pânză, până la intarsiile
lemnului mobilei, dar mai ales în
chipurile sfinte, în ai căror ochi
generațiile și-au găsit oglinda
bucuriei și a tristeții: icoanele
neamului nostru. În ele există
Credința, legătura care unește
sufletele noastre prin timp.
Un nume este întotdeauna o ușă.
Noi suntem Comunitatea rușilor
lipoveni din Botoșani și vă invităm
la unul dintre cele mai strălucitoare
evenimente, desfășurat sub
genericul ,,Rușii lipoveni din
Botoșani – File de istorie”. A avut
loc pe 5 iunie 2021 în incinta
Centrului Cultural ,,Corneliu
Finașcu”, de educație și cultură al
comunității noastre locale.
A fost o zi de sărbătoare pentru
comunitatea noastră - una dintre
acele zile care aparțin bucuriei și
viitorului. Proiectul de înființare al
unui muzeu (ca un gest de
recunoștință față de jertfa și
strădania înaintașilor noștri și, în
același timp, ca o datorie față de
generația tânără, care să-și
regăsească aici zestrea de credință,
tradiții și cultură, precum și ca o
deschidere față de toți cei care
doresc să cunoască în profunzime
etnia noastră), în germene, a apărut
cu mult timp în urmă. Printre cei
care și-au picurat sudoarea
sufletului în realizarea lui în mod
deosebit, și mă înclin în fața lor, și
țin să le mulțumesc și prin
intermediul „Zorilor”, sunt:
matușka Olga Zakoliukina, Livia
Ivanov, Lidia Condratov, Mihai
Bucșă. De asemenea, mulțumesc și
acelora, mulți și fără nume, care au
renunțat la obiecte dragi,
aparținând de generații familiei. În
obiectele muzeului nostru se închid
eternități de tăcere și doar
psihometria ne-ar putea dezvălui
viața la care au participat ele
altădată.
Fiecare popor își are ,,plămânii”
săi proprii, prin care respiră și care
îl țin în viață; rușii lipoveni au
respirat prin Credință, iar oxigenul
lor a fost Biserica, în cazul nostru,
al celor din Botoșani, biserica are

un nume mângâietor - „Nașterea
Maicii Domnului”. Multe exponate
din muzeu oglindesc aceste valori
legate de iubire și credință.
Invitații la sărbătoarea noastră
din 5 iunie a.c. au avut aprecieri
elogioase depășind, mult,
așteptările noastre.
● Dl deputat Silviu Feodor,
președintele CRLR, a declarat:
„Am venit cu o mare bucurie,
pentru că am considerat prezența
mea aici importantă în a susține
comunitatea locală. Am fost
impresionat de această dedicare
pentru moștenirea pe care noi am
primit-o de la înaintașii noștri, de
grija pe care o acordă etnicii
lipoveni. O conviețuire armonioasă
cu populația majoritară, cu
celelalte etnii aici, în Botoșani, este
un mare și frumos exemplu.
Armonia aceasta generează idei
frumoase, colaborări și naște
proiecte de impact național și
internațional.
Colțul acesta muzeistic a creat
emoții și ne-a dat și nouă câteva
idei, pentru că la București vom

crea un Muzeu Național al
Comunității Rușilor Lipoveni din
România. Valorile acestea
reprezintă legătura de viață între
generații. Baza noastră, a culturii
noastre, este religia, care a
contribuit la dezvoltarea tuturor
culturilor, a tuturor popoarelor.
Mulțumesc statului român care
sprijină comunitățile etnice,
suntem recunoscători României.
Trăim într-o țară minunată și avem
toată libertatea de a ne exprima”.
● La rândul său, dna Doina
Federovici, președintele
Consiliului Județean Botoșani, a
felicitat comunitatea pentru efortul
de a duce mai departe cultura și
tradiția.
● Felicitări a adresat
comunității noastre și dl Cosmin
Andrei, primarul municipiului
Botoșani: „Ceea ce faceți, în
calitate de președinte al acestei
comunități, nu poate decât să ne
bucure pentru că duceți mai
departe tradiția și valorile dvs.
prin acești minunați copii și ni le
transmiteți și nouă. Vă felicităm și

contați pe sprijinul nostru
administrativ”.
● De asemenea, prezența dlui
profesor univ. dr. în filologie
Leonte Ivanov din cadrul
Universității „Alexandru Ioan
Cuza”, Iași, la acest eveniment, a
captivat atenția întregii asistențe
prin bogăția amănuntelor oferite
despre inițiativa din Comunitatea
Staroveră Botoșăneană, aceea de a
înființa un muzeu, cu accent pe
trecutul comunității, creionând
originea membrilor acesteia, dar și
a principalelor preocupări ale
staroverilor, implicați în ctitorirea
unor mănăstiri importante în zona
la care facem referire, amintind și
despre o carte rară, pe care a
întâlnit-o doar la Cernăuți, și care
se află în muzeul nostru, o Psaltire
cu uz școlar, editată de Balanovici
(originar din Sokolinți).
UN LOC DE SCUFUNDARE ÎN
SUFLETUL UNUI NEAM

M

uzeul nostru nu este
numai un loc de
informare rece, istorică, ci și un loc
de comuniune, de vibrație, de
scufundare în sufletul unui neam,
care-și deschide brațele pentru a te
îmbrățișa creștinește și definitiv.
Aș vrea să precizez că muzeul
din Botoșani este primul muzeu al
CRLR inclus pe harta obiectivelor
turistice, demersul fiind realizat cu
sprijinul și implicarea Centrului
Național de Informare și
Promovare Turistică Botoșani. Și
pentru acest lucru, încă o dată,
adresăm mulțumirile noastre dnei
Florentina Gheorghiță directorul Centrului.
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● Domnia sa a felicitat
reprezentanții comunității, spunând
că deschiderea muzeului constituie
un avantaj pentru Botoșani și
precizând că albumul „Pagini din
Istoria orașului Botoșani –
Comunitatea Rușilor Lipoveni”
reprezintă mărcile identitare ale
comunității – de la Sfânta Biserică
cu hramul „Nașterea Maicii
Domnului” și până la obiectele care
sunt bucăți din sufletul Bisericii și
al neamului: crucea, icoana,
lestovka, padrucinik, cărțile
religioase.
Apariția albumului nu ar fi fost
posibilă fără munca și dăruirea
doamnelor Irina Pancrati
(realizator fotografii album),
Cristina Pronoza (Susoi;
traducătorul în limba rusă a
textelor) și Livia Ivanov
(realizator grafică album). Toată
gratitudinea mea față de munca și
„sacrificiul” acestor Doamne.
Mulțumiri.
Comunitatea noastră trăiește, în
cea mai mare parte, în bucata sa de
etnie sufletească, dar fără granițe și
cu largi deschideri spre poporul
care ne-a acceptat în vremuri de
„bejenie”. Sărbătorile lui sunt și ale
noastre.
● Dl Silviu Feodor,
președintele CRLR, a subliniat:
„Pentru Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România este un
moment istoric. Astăzi, într-o zi de
mare importanță pentru cultura
națională, împlinindu-se 150 de ani
de la nașterea marelui savant
român Nicolae Iorga, care s-a
născut la Botoșani, este și data
când marcăm pe plan național
Ziua Învățătorului, școala,
educația fiind foarte importante”.
În acest context, vreau să
precizez că marele istoric Nicolae
Iorga a avut o prețuire deosebită

pentru lipoveni, iată un citat:
„Sunt lipovenii noștri,
staroverții, ortodocșii «cei de
credință veche» … «Să cetească»,
aceasta este norma vieții lor.
Nicăieri cartea nu e mai scumpă
tuturor sufletelor decât aici. Orice
volum masiv închide adevărul
etern cu care necontenit trebuie
păstrat contactul. Și cartea ține
sufletele blânde și bune”.
Nici Ziua Învățătorului nu o
putem trece cu vederea, mai ales
că: „Școala Botoșăneană
și-a ales primii Șefi de Catedră
Română – Mihai EMINESCU
La muzică – George ENESCU
Istorie – IORGA - alt titan
Și la arte – Ștefan LUCHIAN”
(epigramă) profesor emerit Nae
Brădățeanu.
„La mulți ani” tuturor
dascălilor națiunii!
VERNISAJ

D

otat cu spații generoase,
sediul Comunității noastre
botoșănene cuprinde și o sală cu
simeze pentru expoziții de pictură.
Pe 5 iunie, aici au expus doi
membri talentați ai comunității:
Marcel Alexa și Nadia
Bârlădeanu (Paramanov).

Momentul a fost prezentat de
muzeografii Gheorghe Median
respectiv, etnograf Steliana
Băltuță.
● „Eu sunt un admirator al
pictorului Marcel Alexa, pe care îl
știu de foarte multă vreme. Acest
om are foarte mare talent și a
simțit că trebuie să și-l pună în
valoare și pentru interesul
botoșănenilor. Practic, cea mai
mare parte a lucrărilor lui Marcel,
care sunt expuse aici, prezintă
spații vechi. Pe cele care ne
reprezintă cel mai bine, care fac ca
acum Botoșaniul să fie deosebit de
alte orașe, și pentru că sunt zone
care sunt supuse pericolului de fi
degradate. Prin lucrările sale,
Marcel Alexa a imortalizat zone
din Botoșani, cum ar fi: zona
pieței, celebrul Hotel Rareș, Casa
Anchele, un renumit magazin de la
începutul secolului XX al unui
armean. Prin tablourile lui,
pictorul este un fel de cronicar
plastic al Botoșanilor”, a declarat
Gheorghe Median.
● Steliana Băltuță a precizat:
„În acest context expozițional,
atenția noastră se îndreptă către
artista plastică Nadia Bârlădeanu.
Picturile Nadiei sunt de o
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sensibilitate aparte, având ca
tehnică uleiurile pe pânză, ramele,
care încadrează tablourile, sunt și
ele colorate, dând un contur aparte
subiectelor alese. Paleta ei este
solară. Indiferent ce subiect
abordează: peisaj, compoziție,
portret, natură statică, flori,
tablourile Nadiei Bârlădeanu sunt
vesele, sunt pline de energie și
îndeamnă ochiul să le privească și
să bucure sufletul”.
După vernisaj, au urmat:
momentul flamboaiant, cântece și
dansuri, oferite de ansamblul
„Соловушки” (coordonat de
referentul nostru cultural Olga
Zakoliukina), ansamblul
„Ивушка” (coordonat de Andreea
Baltaru) și ansamblul „Новая
Заря” (coordonat de Livia
Ivanov).
Am încercat să așez cuvinte
calde în inimile tuturor celor
prezenți și să mulțumesc încă o
dată invitaților noștri: președintelui
C.J. Botoșani Doina Federovici,
primarului Cosmin Andrei,
directorului CNIPT Florentina
Gheorghiță, prof. de istorie
Gheorghe Median, etnografului
Steliana Băltuță, directorului
Bibliotecii jud. ,,Mihai Eminescu”
Ersilia Iacob, președintelui
Uniunii Armene Cristian
Lazarovici, jurnaliștilor, iar din
partea CRLR: președintelui –
deputatului Silviu Feodor, prof.
univ. dr. Leonte Ivanov,
președinților de filiale: Valeriu
Ivanov (Iași); Gheorghe Miftode
(Manolea, jud Suceava); Simion
Timofeiov (Suceava).
Vă invităm și pe voi, și vă
așteptăm cu drag, să ne vizitați
muzeul din Botoșani!
Președintele CRL-Botoșani,
Ovidiu IVANOV
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DESPRE BĂRCI ȘI ECHIPAJE,
KAIAC-CANOE ORI BIROU
Mihăiță DAMIAN

N

u cred că sunt cel mai
în măsură să scriu
despre sporturi, având
în vedere faptul că niciodată nu am
fost vreun amator al lor, nici măcar
din perspectiva unui simplu
privitor de pe canapeaua comodă a
sufrageriei. Printre puținele
sporturi la care mă pot menține
atent atunci când le urmăresc, ar fi
tenisul – fie el de masă, fie de
câmp –, cursele de mașini sau
motociclete și gimnastica. Toate
cele expuse mai sus nu sunt decât
amintiri pentru mine, la fel cum
este, de altfel, televiziunea. În era
smart a televizoarelor, platformele
precum Youtube, Netflix ș.a.m.d.
aproape că au îngropat definitiv
televiziunea, cel puțin în cazul
meu, în care consum TV doar din
greșeală. Gimnastica și jocurile
olimpice au un loc aparte în
biblioteca mea de amintiri. Cu un
număr de catalog din sfera
tradițiilor societății postcomuniste,
gimnastica ne aduna de foarte
multe ori pe mine și pe părinții mei
să-i susținem, chiar și de la
distanță, pe românii favoriți, cum
ar fi Marius Urzică, Sandra
Izbașa, Cătălina Ponor, nume
care-mi răsar instant atunci când
pomenesc de gimnastică.
Revenind la legătura mea cu
sportul (există?!), chiar și mai
târziu, odată cu apariția PC-ului și,
odată cu el a jocurilor video, nu am
putut nicicând să înțeleg jocuri cu

tematică sportivă cum ar fi FIFA,
NHL, NBA, etc. Nu-i de mine,
dom’le – asta-i concluzia la care
am ajuns.
În fine, lăsând la o parte relația
mea cu sporturile, pe care aș fi
reprezentat-o grafic sub forma
șinelor de tren, am acceptat să
încropesc acest articol despre
sportul deja tipic, aș putea zice,
lipovenesc – kaiac-canoe, fiindcă
scriu în primul rând despre oameni,
oamenii noștri, dar, mai ales,
despre oamenii mei, adică despre
cei din Ghindărești. Astfel că, dacă
data trecută m-a interesat o figură
artistică, plină de zâmbet și culoare
în exprimare – de oricare tip ar fi
ea –, de data asta scriu despre trei
tineri (cu riscul asumat de a mă
repeta) din loc. Ghindărești, jud.
Constanța, membri ai Clubului
Sportiv „Farul” Constanța,
practicanți ai sportului kaiac-canoe.
Și pentru a nu mai lungi
suspansul cititorului, voi dezvălui
numele lor (în ordine alfabetică,
pentru a nu mă face vinovat în
vreun fel de favoritism asupra
unuia sau a altuia) și, totodată, voi
pomeni și numele antrenorilor
acestora, care au un aport major în
formarea profesională a sportivilor
și, de multe ori chiar în formarea
personalității acestora. Pe lângă
fizicul, tehnicile și strategiile
necesare pentru obținerea
performanței, de multe ori, situația
din România a cluburilor sportive îi
obligă adesea pe antrenori să fie și
psihologii sportivilor, motivându-i

și menținându-le psihicul sănătos,
întărindu-l după fiecare eventual
eșec. Chiar unul dintre cei doi
antrenori de la C.S. „Farul”
Constanța, Alina Chirilă, și ea
din Ghindărești, spune în acest sens
că „facem eforturi mari ca sportivii
să fie foarte bine pregătiți fizic,
psihologic și tactic, mai ales la un
campionat cum a fost acesta, de
maraton, care este un tip de
competiție destul de solicitantă,
desfășurându-se atât pe apă, cât și
pe uscat, iar responsabilitatea
noastră de a verifica bărcile cu
care se aleargă este foarte mare
fiindcă orice defect poate costa un
anume timp de reparare, care
înseamnă, în fond, pierderea unui
loc în clasament”.
Campionatul Național de
Maraton, despre care a pomenit
Alina Chirilă, a avut loc în
perioada 10-13 iunie 2021, la
Complexul Național Sportiv
Bascov-Budeasa (înființat în 1982,
inițial ca bază nautică, iar mai apoi,
extinzându-se, a ajuns în forma sa
actuală, putând să acopere o gamă
variată de sporturi). Complexul
sportiv se află de o parte și de alta a
râului Argeș, la cinci kilometri de
municipiul Pitești, în apropierea
lacului de acumulare Budeasa.
Printre reprezentanții C.S.
„Farul” Constanța, s-au numărat
și trei tineri lipoveni (în a căror
pregătire contribuie și antrenorul
Gabriel Aftenie), care au crescut
pe malul drept al Dunării, la
Ghindărești, și anume, Ivan
Averian, Iulian Ivan și Angelo
Mercur, primii doi fiind fii de
pescari, antrenându-se încă de mici
la ramele lotcilor lipovenești. Cu
toate că, din spusele antrenoarei,
„în ultima săptămână de dinaintea
competiției nu am reușit să ne
desfășurăm antrenamentele pe apă

De la stânga la dreapta: Ivan
Averian și Iulian Ivan
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din cauza condițiilor meteo”, cei
trei s-au întors fiecare cu minimum
o medalie. Astfel că, din totalul de
șapte medalii obținute de C.S.
„Farul” Constanța (trei medalii
de aur, una de argint și alte trei de
bronz), două au fost ale tinerilor
noștri. Ivan Averian a obținut în
canoea de dublu, împreună cu
partenerul său, Iulian Ivan, aurul
la proba destinată juniorilor – cea
de 14 kilometri –, iar la proba de
20 de kilometri, seniori, canoe
dublu, Ivan Averian și Angelo
Mercur au reușit să câștige
medalia de bronz.
„Foarte obositor, greu, dar și
satisfăcător”

Î

ntrebându-i pe fiecare dintre
ei cum a fost experiența
maratonului, aceștia aproape că au
răspuns la unison: „a fost foarte
obositor, greu, dar și satisfăcător”.
„Sportivii s-au autodepășit în
competiție, reușind totodată să se
automotiveze și să conștientizeze
faptul că pot mai mult” - ne-a
relatat antrenoarea lor.
● Ivan Averian, sau Vanea, așa
cum îl numesc prietenii, care a mai
participat anul acesta și la
Campionatul Național de
Primăvară, a fost surprins de
faptul că, după două luni de
antrenament intens, a reușit să urce
pe podium atât la juniori, cât și la
seniori:
„Chiar nu mă așteptam să
câștig la seniori, fie ea și o medalie
de bronz, dar se pare că strategia
pe care am abordat-o a funcționat
– am plecat din start mai tare și am
avut un ritm mai mare primele
două ture. După aceea, văzând că
adversarii au cedat și că aveam o
distanță considerabilă
între noi și următoarea

F
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barcă, am încercat doar să ne
menținem pe poziție. La
Campionatul Național de
Primăvară, am participat numai la
categoria mea de vârstă [n.r.
juniori], unde am avut 3 probe, nu
într-atât de solicitante precum cea
de maraton și unde am obținut
alături de Iulian [n.r. Ivan] argint
la probele de 200 de metri și cea de
4 kilometri, iar, la proba de 1000
de metri, am fost foarte aproape să
luăm bronzul, dar nu am reușit să
ne clasăm decât pe locul al
patrulea”.
Fiind mânat de o curiozitate față
de izvorul motivației unui sportiv,
în contextul în care situația actuală
a sportului românesc (în care se
investește, în opinia mea, prea
puțin) nu stimulează mai deloc
motivația intrinsecă, i-am întrebat
pe fiecare în parte de unde își
găsesc „combustibilul” pentru a
face performanță, în ciuda faptului
că sunt supuși la anumite restricții,
fie ele de origine alimentară ori
disciplinară – „a face sport
înseamnă multe reguli pe care
trebuie să le respecți”, după cum
mi-a spus chiar Vanea. Răspunsul
a fost într-un acord deplin: „Ivan
Patzaichin și Mitică Pricop –
fiindcă sunt lipoveni, campioni
olimpici, cu un palmares
impresionant – sunt modelele după
care ne ghidăm”.
● Pe lângă performanța etnicilor
noștri, Iulian Ivan a mai adăugat
că „susținerea familiei este foarte
importantă” pentru el, „fiindcă
părinții mei îmi spun mereu că pot
mai mult, iar asta mă face mai
puternic decât par sau cred eu că
sunt”, alături de care se mai adaugă
și „ambiția și dorința de
autodepășire”. De acestea din
urmă a dat dovadă atunci când, la
proba de maraton, canoe simplu,

din cauza valurilor, a ploii și a
vântului puternic, „am făcut și o
baie, dar nu am vrut să mă dau
bătut, astfel că am continuat și am
ieșit pe 4. Nu consider asta a fi o
pierdere, ci, dimpotrivă, cred că
este un câștig faptul că am învățat
cum este să mai și pierzi, nu doar
să câștigi”.
● Angelo Mercur, medaliat cu
bronz împreună cu alți trei membri
ai echipajului la Campionatul
European de Juniori din 2018
(organizat la Auronzo, Italia),
mărturisește că o mare parte din
cariera sa sportivă se datorează
antrenoarei Alina Chirilă, cu
ajutorul căreia a reușit să-și
depășească emoțiile, dar mai ales
limitele:
„Cheia succesului în sport, și
nu cred că se aplică doar în cazul
acestui domeniu, ar fi, după
părerea mea, gradul de motivație,
devotamentul, seriozitatea și
implicarea. Poate că, pe alocuri, și
norocul. Și, mai ales,
complementară fiecărei «virtuți»,
dintre cele enumerate mai devreme,
este, cu siguranță, prezența
oamenilor pe care îi ai mereu
alături”.

9

„Timpul pe care îl petrecem
împreună ne apropie sau ne
îndepărtează unii de alții. În ceea
ce îi privește pe Iulian și Angelo,
ne cunoaștem de mici, am trăit în
același sat, Dunărea este cea care
ne leagă copilăriile. Suntem
lipoveni și rezonăm un pic diferit în
anumite privințe, dar avem o
legătură dincolo de prietenie – este
una de sânge. Suntem mai mult
decât coechipieri atunci când
tragem împreună, iar asta contează
foarte mult fiindcă putem să ne
coordonăm mult mai bine.” – este
de părere Vanea, care își dorește să
devină un al doilea „Ivan” al
canoei românești.
Angelo, a susținut aceeași idee
a dialogului, cu toate că, „undeva
la trei săptămâni, mă urcam alături
de altcineva în barcă”. „Și
antrenorii au o pondere în alegerea
echipei, fiindcă sunt în permanentă
comunicare cu echipajul și acordă
sfaturile necesare pentru a
încuraja formarea unei legături
mai armonioase între membrii
acestuia”.
● Spre final, am întrebat-o pe
Alina Chirilă cum reușește clubul

Spirit de echipă

A

vând în vedere că
majoritatea rezultatelor
obținute de cei trei au fost în
echipaj, i-am întrebat pe tineri
despre importanța spiritului de
echipă, alegerea coechipierilor – pe
ce criterii se obișnuiește să se facă
și de către cine. Cu toții au fost de
acord că, în formarea echipei,
relația amicală, „legătura spirituală”
este parte a fundamentului acesteia.
Că, fără dialog, nu există o echipă
funcțională, cu care să faci
performanță.

Alina Chirilă

să-i „pescuiască” pe tinerii sportivi.
Drept răspuns, antrenoarea a
declarat că au ales să abordeze o
altfel de strategie – sportul ca joc:
„Atragem copii încă de la
vârste fragede, de la 12 ani,
contrar vârstei de selecție, care, în
mod normal, este între 14 și 16
ani. Îi atragem jucându-ne cu ei,
tratând acest sport ca pe o joacă.
După ce învață să stea în barcă,
nu se mai pot dezlipi de ea. Iar
după ce prind drag de acest sport,
începem ușor-ușor să-i pregătim
pentru a face performanță”.
Așa se face că, fie și din
perspectiva unui trecător orb pe
lângă o arenă sportivă, dincolo de
admirația pe care o am față de cei
ce practică sport de performanță,
fiindcă, în primul rând, presupune
nespuns de multă muncă, uneori,
se pare că merită să mai stau de
vorbă cu ei pentru a mai afla și
despre noțiuni precum motivație,
dezvoltare, echipă – lucruri
necesare nu doar în sport, ci și la
birou. Indiferent de biroul la care
ne referim, fie el un simplu loc de
muncă, precum cel al casieriței de
la ghișeul poștal, fie că vorbim
despre birourile de la Washington,
Bruxelles, Beijing ori Moscova, cu
toții suntem în aceeași barcă, iar
de modul în care cooperăm și ne
sincronizăm atunci când vâslim
depinde avansul nostru și,
totodată, locul în clasament. Iar
asta... cred că ne-a arătat-o cel mai
bine pandemia generată de noul
virus. De menționat este și faptul
că echipamentul este la fel de
important – a vâsli cu mâinile nu
este totuna cu a vâsli cu pagaia,
așa cum, răsturnarea bărcii nu
trebuie să fie decât o treaptă pe
care urci și nu un hău în care să te
prăbușești.

+
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CLAUDIA IVANOV,
elevă de elită a comunității
starovere ieșene

N

u demult, am avut prilejul să o am
invitată la microfonul emisiunii
„Comunități Etnice/Ruși Lipoveni” de pe undele Radio Iași - pe eleva Claudia
Ivanov, din Comunitatea rușilor lipoveni din
târgul Iașilor. Încă de la prima întâlnire, mi-a
creat acel sentiment că sufletul acesteia este
conectat, prin tot ceea ce face, la valorile unui
neam care, de-a lungul secolelor, a fost greu
încercat, însă, datorită credinței, a făcut față
tuturor vicisitudinilor istoriei.
În universul Claudiei, aproape totul se
petrece într-o strânsă comuniune cu înaintașii,
păstrători de datini, obiceiuri, tradiții, iar ea
fiind liantul dintre aceștia și generațiile viitoare,
constituind un exemplu pentru noi toți.
Despre aceste subiecte, dar și despre
premiile obținute – în ultimii ani – ne
povestește, cu pricepere și răbdare, Claudia
Ivanov - în dialogul pe care vă invităm să-l
lecturați, creând în sufletul fiecăruia dintre
dumneavoastră impulsul că trebuie să ne iubim
înaintașii, pomenindu-i ori de câte ori avem
ocazia.
M-AM NĂSCUT ÎNTR-O FAMILIE DE
RUȘI LIPOVENI
− Înainte de toate, vă invităm, Claudia
Ivanov, să ne vorbiți despre originile pe care le
aveți. Descrieți-ne familia dvs.
− M-am născut la Iași într-o familie de ruși
lipoveni, urmași ai staroverilor care s-au stabilit
în satele Climăuți, județul Suceava, și Focuri,
Iași, păstrători ai unui grai străvechi și ai
nesfârșitei noastre credințe ortodoxe. Aceștia
ne-au transmis iubirea pentru tot ce înseamnă
spațiul rus.

ÇÎÐÈ
– Și pentru că ați amintit de Comunitatea
rușilor lipoveni din târgul Iașilor, vă invităm ca,
în câteva fraze, să ne conturați o imagine a
acesteia.
− În Comunitatea rușilor lipoveni din Iași
pulsează viața și permanenta schimbare.
Păstrându-și statutul de capitală istorică și
culturală, Iașiul este un nucleu care a atras
staroveri din diferite regiuni ale țării, care s-au
stabilit aici în scop profesional sau educațional.
Astfel, comunitatea din Iași am putea spune că
este una cosmopolită, un amalgam de tradiții și
oameni care conviețuiesc armonios, formând un
mozaic cultural.
– În comunitatea de unde vă trageți
rădăcinile, există o frumoasă biserică. În jurul
acesteia se desfășoară viața membrilor
comunității. Ce ne puteți spune despre Sfânta
biserică staroveră din târgul Iașilor?
− Hramul bisericii ortodoxe de rit vechi este
„Adormirea Maicii Domnului” și lăcașul de cult
reprezintă centrul în jurul căruia gravitează
întreaga viață a comunității. În anul 1780, rușii
staroveri din Iași au construit o biserică din
bârne pe malul drept al râului Bahlui, chiar pe
locul unde se găsește actualul lăcaș de
închinăciune. În decursul timpului, biserica s-a
deteriorat și a fost refăcută din cărămidă în anul
1830, dar turnul și clopotnița au rămas tot din
lemn. În anul 1866, biserica a ars într-un
incendiu, împreună cu toate cărțile, veșmintele
și odoarele bisericești care se aflau în incinta
acesteia, reconstrucția bisericii finalizându-se în
anul 1882.
− În Comunitatea rușilor lipoveni din Iași
activează un interesant grup folcloric, în care
tinerii sunt ancorați în dansurile specifice
acesteia, păstrând, astfel, mărcile care
identifică staroverii din zonă. Despre ce grup
este vorba? Despre membrii acestuia – ce ne
puteți spune? Aduceți-ne detalii și despre
repertoriul grupului. Membrii grupului îmbracă
straiele strămoșilor? Ni le puteți descrie?
− În urmă cu 17 ani, un grup de tineri din
Iaşi a pus bazele unuia dintre primele
ansambluri de cântece şi dansuri rusești din
România: Raduga – în traducere din limba rusă:
„Curcubeu”. S-a pornit - într-adevăr - de la o
formulă foarte colorată, neavând costume de
scenă, fiecare venea cu costumul lui de-acasă,
cât mai apropiat de tiparul tradiţional rusesc.
Ideea ansamblului a fost una foarte creativă şi a
luat amploare în timp, implicând tot mai mulţi
oameni cu numeroase idei pentru afirmarea
grupului. Între timp, Raduga s-a metamorfozat,
concentrându-se cu precădere pe dansul rusesc.
Ansamblul a crescut împreună cu generațiile de
tineri talentați, care le transmit noilor membri
un dar de neprețuit: coregafiile unice create de
ei înșiși. Fiecare dans din repertoriul
ansamblului are în spate o poveste scrisă pe
ritmul balalaicii, îmbrăcată în broderii rusești și
istorisită în „plie”-uri. Raduga a însuflețit
basmele Preafrumoasei Vasilisa și ale lui Ivan
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Țarevici, iar celor care încă sunt în căutarea
cheiței de aur a lui Buratino le adresăm o
invitație - atunci, când se ivește ocazia, să
participe la un frumos spectacol, pe care-l va
susține grupul nostru.
– De-a lungul anilor, ați obținut premii la
foarte multe concursuri școlare organizate de
Ministerul Educației și Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România, și nu numai. Ne puteți
aminti primul premiu pe care l-ați câștigat și ce
sentiment v-a încercat în acele clipe?
− Primul, pe care l-am obținut, a fost premiul
I la a VII-a ediție a Festivalului Poeziei Ruse.
Rezultatul era precedat de interpretări prin care
nu mă remarcasem la concursurile anterioare,
ceea ce îi conferea reușitei o taină aparte.
Recitasem poezia Ataman, scrisă de către M. I.
Lermontov, a cărui conținut tragic, gândindu-mă
retrospectiv, poate constitui o provocare în
transmiterea mesajului de către un copil de 11
ani. Poate că acel premiu a fost decisiv pentru
parcursul meu… În orice caz, devenise o
promisiune că-mi voi continua călătoria în
tainele limbii ruse și mă voi strădui mereu să fiu
la înălțimea potențialului meu.
− Unele premii obținute în țară v-au adus și
câteva burse, excursii în Federația Rusă. Ce
sentimente v-au încercat atunci când v-ați
întâlnit cu țara străbunilor?
− Vârsta de 14 ani aducea pentru mine
nesfârșita bucurie de a îndeplini condițiile de
participare în taberele organizate de către
reprezentanții Fundației „Russkiy mir”. Ajunsă
la Moscova, am înțeles motivul pentru care
învăț limba rusă, iar încununarea eforturilor
mele a fost atunci când am putut purta o discuție
cu vorbitorii nativi, iar aceștia mi-au
complimentat accentul. Oricât de neînsemnat
pare, este o realizare pentru un copil care, până
atunci, purta doar un monolog cu limba rusă.
− Aveți amintiri vii despre aceste ieșiri în
țara strămoșilor? La Moscova, capitala
Federației Ruse, ce v-a impresionat cel mai
mult?
− Plăcut impresionată am fost de Kremlin,
Piața Roșie, Catedrala „Sfântul Vasile”,
Galeriile „Tretiakov”, Bal’șoi Teatr…
monumente istorice care nu ar lăsa indiferent
niciun turist. Eu, însă, încercam să privesc
tărâmul rus din perspectiva unei fiice pe care,
deși o despărțeau 5000 de kilometri de casa
natală, respira același „russkyi duh”, precum
înaintașii. Probabil, cele mai interesante locuri
pentru mine au fost platourile de filmare ale
studioului Mosfilm, aflându-mă pe aceleași
străduțe lăturalnice unde au fost filmate acțiuni
din filmele Anna Karenina, Crimă și pedeapsă,
stârnindu-mi emoții precum ale personajelor din
cele două capodopere.
− Când a început dragostea pentru limba
rusă? Care sunt dascălii care au jucat un rol
important în formarea dumneavoastră pe acest
tărâm al limbii și al literaturii ruse?
− Dragostea pentru rusă a început
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când au apărut și primele satisfacții ale
cunoașterii limbii: primele povestiri citite și
înțelese, bucuria de a-mi putea exprima fluent
ideile, iar, mai apoi, constatarea că pot gândi în
rusă. În fiecare limbă gândim diferit, iar acesta
este unul dintre principalele avantaje în a fi
poliglot: înțelegi mai bine oamenii, cultura, țara
prin prisma modului de gândire determinat de
limbă. Profesorul este regizorul din spatele
oricărei reușite a elevului, iar atât pentru mine,
cât și pentru toate generațiile de elevi din Iași
care au îndrăgit limba rusă este - în
exclusivitate - meritul dnei prof. Zinaida
Gromic. Domnia Sa a avut grijă ca drumul
nostru să fie presărat cu informații care țin de
cunoașterea limbii în toată amploarea ei,
descoperirea literaturii și a artelor făcând parte
din pregătirea, educarea, implicit formarea
noastră. Mulțumită Domniei Sale, generații de
elevi și-au redescoperit identitatea prin iubirea
față de limba rusă și au obținut rezultate, care le
încununează parcursul.
– Nu demult, la Concursul online Național
de Religie ortodoxă rusă de rit vechi, organizat
de Comunitate, ați obținut premiul I. Cu ce ați
impresionat juriul, obținând acest premiu?
− Misiunea concursului este de a le reaminti
elevilor că profunda credință este cea care ne
menține uniți și în jurul căreia se brodează traiul
nostru. Astfel, prin natura sa, concursul are
menirea de a trezi elevilor curiozitatea de a afla
evenimentele istorice și biblice, care sunt
serbate prin ritualurile bisericești. Probabil că
am răspuns cerințelor juriului într-un mod
coerent, detaliat, conturând, pentru membrii
acestuia, răspunsurile așteptate.
− În perioada 7 aprilie - 10 iunie 2021, în
cadrul Concursul de interpretare de poezie
rusă, intitulat „POEZIA UNEȘTE”, organizat
online de CRLR și redacția „Zorile”, la
categoria elevilor cu vârste între 16-17 ani, ați
obținut Premiul I. Se cuvine a vă adresa
felicitările noastre. Din creația cărui autor rus

Premiul I la Festivalul Poeziei Ruse,
ediția a XII-a (Timișoara, 2019).

ZORILE
ați interpretat și ce poezie ați recitat, încât ați
câștigat acest premiu?
− Mulțumesc. Am interpretat poezia
„Cugetare la intrarea principală”
(Размышления у парадного подъезда), scrisă
de către Nikolai Nekrasov.
– Care este scriitorul preferat? Ne puteți
contura un portret biografic al acestuia?
− Cred că este greu să mă opresc asupra unui
singur scriitor preferat. În funcție de operele pe
care le descopăr, îmi schimb preferințele.
Actualmente, mă fascinează scrierile lui
Marguerite Yourcenar, cu o operă care cuprinde
numeroase romane, eseuri, poeme, piese de
teatru și trei volume de memorii. Yourcenar este
una dintre cele mai importante scriitoare de
limbă franceză, fiind născută la Bruxelles, iar după moartea mamei - de educația ei se va
ocupa, în Franța, tatăl său. Cu ajutorul acestuia,
Marguerite publică primele două plachete de
versuri, după ce, împreună, aleg pseudonimul
debutantei, Yourcenar, o anagramă a numelui
lor de familie. Printre operele sale se numără
romanele - Memoriile lui Hadrian, Piatra
filozofală, Lovitura de grație. În anul 1977 îi
este oferit Grand Prix de l’Académie française
pentru întreaga operă, iar în 1980 devine prima
femeie primită în Academia Franceză.
− Constatăm că staroverii din România
păstrează din valorile străbunilor, deși, pe
alocuri, datorită plecării bătrânilor „dincolo”
și a tinerilor peste hotare, se simte o oarecare
disipare a tradițiilor strămoșilor. Ce trebuie să
facem pentru a păstra din mărcile identitare ale
înaintașilor?
− Să învățăm limba rusă, în primul rând.
Cum am putea transmite tradițiile strămoșilor și
cum am putea avea acces la izvoarele scrise fără
a cunoaște graiul străbunilor noștri?
Cred că ar trebui să le prezentăm copiilor,
tinerilor și adulților avantajele pe care le avem
prin originile noastre. Taberele în Rusia,
olimpiadele și concursurile internaționale,
schimburile de experiență cu școlile din spațiul
rus, acordurile bilaterale - îi pot aduce pe tinerii
de diferite naționalități mai aproape, arătându-le
că limba rusă este cea care construiește punți de
legătură între țări.
− Ținând cont că, prin ceea ce faceți, sunteți
conectată la valorile unei mari culturi, cultura
rusă, în final, se cuvine a vă întreba – care sunt
perspectivele în ceea ce privește păstrarea și
perpetuarea identității staroverilor din Iași și
nu numai?
− Perspectivele pot fi expansive dacă vom
promova valorile culturale pe care le avem:
ansambluri folclorice, grupuri alcătuite din
tineri talentați, cu potențial și idei pentru a crea
o schimbare în mai bine. Fiind o minoritate,
cred că este important să nu ne izolam, ci să
colaborăm cu diversitatea, care creează
majoritatea.
Dumitru ȘERBAN,
Iași
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10 PE LINIE!

A

bsolventă a Liceului Teoretic
„Ovidius” din Constanța,
specializarea Științe ale naturii, Ana
Vasiliev din Slava Rusă, jud. Tulcea, a reușit să
obțină 10 pe linie la toate probele examenelor de
bacalaureat din acest an.
Despre cât de dificile au fost subiectele și
dacă se aștepta numai la note de 10, Ana ne-a
relatat: „Nu m-am gândit nici măcar pentru o
clipă că voi reuși să iau 10 la toate probele,
deoarece subiectele mi s-au părut destul de
complicate. Apoi, mă temeam și de exigența
profesorilor care urmau să corecteze lucrările.
Deși mi-am dorit foarte mult să promovez cu
note bune, nu m-am așteptat să reușesc cu nota
maximă la toate probele”.
Referitor la „rețeta” reușitei, care cuprinde
multă implicare, studiu intens și ambiție, Ana
Vasiliev zice că „am depus multă muncă pentru
a reuși să învăț toată materia la timp, în special
la limba română. Pregătirea pentru examen a
necesitat mult timp pentru studierea operelor
literare și, de asemenea, pentru a înțelege cât
mai bine metodele de rezolvare la matematică.
Deoarece studiul pentru examenele de
bacalaureat a fost o prioritate pentru mine,
aveam foarte puțin timp liber la dispoziție
începând cu luna martie a.c. și până în ziua
examenelor”.
Colegii au fost cei care au anunțat-o întâi,
pentru că Ana era la volan în drum spre
Constanța: „Conduceam spre Constanța când
m-au sunat doi colegi de ai mei să îmi spună că
s-au afișat deja rezultatele și i-am rugat să îmi
comunice și mie. Deși mi-au spus că am luat 10
la toate probele și erau foarte fericiți pentru
mine, eu nu i-am crezut nicicum până nu am
oprit și nu am verificat singură pe site. Mi se
părea ceva uluitor, neașteptat. Sunt fericită!”.
Pe parcursul anilor de liceu, Ana a descoperit
că este atrasă de medicină și, prin urmare:
„Doresc să urmez medicina generală și mă
pregătesc pentru a susține admiterea în curând”.
Dintre hobby-urile enumerate, Ana a
subliniat că „Practic diferite sporturi: baschet,
volei, schi. Am o pasiune pentru tot ceea ce ține
de istoria religiei noastre ortodoxe de rit vechi și
îmi place să mă documentez cât mai mult în
legătură cu acest subiect (învăț пениe, устав).
De asemenea, m-am înscris la un curs pentru
acordarea primului ajutor. Sunt și asistent de
instructor în cadrul unui curs de prim ajutor.
Și pentru că Dumnezeu m-a ajutat până
acum, sunt convinsă că mă va ajuta și în
continuare”.
Mult succes, Ana Vasiliev, și din partea
redacției „ZORILE”!
S.M.

ÇÎÐÈ
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И З ТРАДИЦИЙ РУССКИХ-ЛИПОВАН РУМЫНИИ
Галина ИСАЕВА

В

современном обществе
наблюдается разрыв
между духовными,
религиозными радициями и
актуальной жизнью. Поэтому
опыт старообрядчества
становится моделью сохранения
и поддержания наследия,
которое на протяжении многих
столетий находилось в
состоянии гонения и
противостояния к официальной
религии, политике.
Эта эмпирия является
примером того, как в тяжёлых
условиях жизни можно
сохранить своё своеобразие.
Староверы всегда
позиционировали себя, как
истинные хранители духовной
веры русского общества. Их
культура, традиции являются
наглядным примером
противопоставления
современной унификации,
примером для многих культур,
которые растворяются в
сегодняшнем обществе.
Работа учителя в школе села
Брэтешть уезда Яссы,
внешкольные занятия –
приготовления к разным
конкурсам, личные встречи с
жителями села принесли
богатый материал. Кое-что из
собранного материала
предствалено в дальнейшем. В
работе помогли жители села,
которым хочется выразить
благодарность и данным образом
на страницах ежемесячника
«Зори»: Морой Пелагея, 86 лет,
коренная жительница села
Брэтешть (М.П.), Каприан Иван
Николаевич, 73 года, коренной
житель села Брэтешть (К.И.П.);
Галан Александра, 58 лет,
жительница села Брэтешть
(А.Г.); Иордаки Домника, 44
года, руководитель
фольклорного ансамбля
«Лозочки» в селе Брэтешть
(И.Д.); Сыргие Елена, 40 лет
(С.Е.) и Сыргие Кирилл, 46 лет,
житель села Брэтешть; Славник
Андрея – 15 лет, ученица школы
села Брэтешть.
БРЭТЕШТЬ, уезд ЯССЫ

С

ело Брэтешть находится в
пяти километрах от
города Пашкань Ясского уезда,
на холме, разделяющем долины
рек Сирет и Молдова, и
принадлежит комуне Столничень
– Прэжеску. Первое упоминание
о поселении появляется в
писменных документах в начале

царствования Стефана Великого,
в акте от 14 октября 1473 года.
Во времена правления
молдавского господаря
Александра I Доброго, деревня
принадлежала дочери боярина
Петру Понич Илинке. Возможно,
что эта местность существовала
ещё до образования молдавского
государства.
Первые староверы появились
в этой местности в 1770 – 1780
годах. Первыми были два брата,
которые искали место для
агрикультурных работ. Им
понравились эти места, и они
остановились здесь на
поселение. Со временем сюда
стали приезжать и другие семьи
староверов. Они строили
каменные дома с деревянной
крышей. Обрабатывали землю.
Построили первую русскую
православную церковь в лесной
зоне села, в местечке, которое
называлось «Пушница».
Название деревни претерпело
изменения. От румынского
Frătești, Frate, Frătilești или
Frătăuți, от рум. frate, «брат», со
временем, название местности
было «переведено» на руссий
язык: Брэтешть, от «брат есть»
(am un frate), в память о первых
русских поселенцев в этих
местах. У первых жителей были
тесные связи с липованами из с.
Маноля уезда Сучава.
После оккупации Буковины
австрийцами (1777-1778 гг.)
семьи некрасовцев переезжают
на север, чтобы осваивать
территории, предоставленные им
австрийским правительством.
Некоторые семьи предпочли
остаться в Брэтеште. По докладу
1869 года, липован в Брэтеште
насчитывалось 36 семей, 165
душ. У них была церковь в честь
Божией Матери, но в ней не
было священника. Староверы
села Брэтешть занимались
сельским хозяйством,
поддерживали отношения со
своими соседями-липованами из
Ясс и Мануиловки. В
документах 1950-х годов
упоминается, что в церкви села
служил священник Павел
Ничита.
Свадебный обряд у русскихлипован села Брэтешть

В

жизни любого человека
существуют три самых
важных этапа: рождение,
свадьба и похороны. В данном
материале будет рассмотрен
свадебный обряд у русскихлипован. В селе Брэтешть до сих

пор ещё сохранились элементы
свадебных традиций, хотя в
последние годы заметны
значительные изменения и
отступления от традиции и
замена новыми элементами,
заимствованными из румынского
свадебного обряда. Старшее
поколение со строгостью следит
за исполнением всех элементов
свадебного обряда – сватовство,
помолвка, приготовление
приданного, девичник, день
невесты, свадьба. По рассказам
жителей села и по наблюдением
автора прослеживается связь
народного и церковного начал,
их взаимного соответствия.
Свадебный праздник
проходил в три этапа. Сначала
пора подготовки предвенчальная.
В неё входили: сватовство и
знакомство с родителями,
девичник и подготовка приданного.
Второй этап – день невесты. А

самого жениха-парня, его
родственников, но окончательное
решение принимали родители.
В с. Брэтешть, после
сватовства, было принято
ставить около дома молодой
наряженную ёлку. Ёлку
наряжали бумажными цветами и
салфетками. Здесь респонденты
несколько расходятся в
воспоминаниях: одни говорят
что ёлку ставили всем
сосватанным девушкам (К. И.
Н.), другие утверждают, что
ставили только тем, у кого один
из родителей был мёртв (А.Г., П.
М., Д. И.). Но все с
уверенностью говорят, что эта
традиция была привезена из
России, а не заимствованна от
румын. Сначала с этой ёлкой
обходили вокруг села, а потом её
ставили около дома молодой.
Ёлку ставили высокую – 2-3
метра.

Свадьба в семье Морой (1956 год).
год).

третий – свадьба как таковая.
В воскресенье вечером, родня
молодого парня, который хотел
сосватать девушку, приглашают
женщину старшего поколения из
родни невесты, чтобы она
помогла сосватать девушку.
Посылают спытать, если мает
таварна прадавания. Ну как
сахласные ацы маладэй с
фамилией маладова, дают
атвет – мы маем на прадавания
тавар,прихадите, да будете
пакупать (А. Г.). Когда сваха
передавала согласие от родни
невесты, крёстные, родители,
жених шли знакомиться с
будущей роднёй. После того как
пара решила соединить себя
узами брака, семья девушки
активно готовилась к встрече
жениха и его родителей приглашали всех за стол и пили
махарычок (А. Г.). Собирался
семейный совет с участием
крёстных родителей и
ближайших родных. При выборе
невесты учитывалось мнение

Перед свадьбой молодая звала
всех женщин и подруг в свой
дом. Там они рисовали и плели
цветы. И конечно пели песни. А
у жениха всё было не так весело.
Он просто шёл один в баню и
ему нужно было всю ночь
молчать. Песня «Солнышко
высоко» была и остаётся одной
из самых популярных песен на
девичнике.
Одна из традиций, которая
сохранилась и по сей день –
околишная. Околишная – выкуп
за невесту, если молодой
сватается к девушке из другого
села. Договаривались парни из
села невесты с женихом, сколько
он даст им вина, водки. Если всё
всех устраивало, то жених мог
свободно ходить по селу, а если
парни не смогли договориться о
выкупе, то у жениха возникали
определённые проблемы. Как
правило, жена уезжала в деревню
к мужу, а если случалось
наоборот, то говорили, что он
вышел замуж (К. И. Н.).
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При рождении ребёнка

Т

радиции, которые
соблюдались при
рождении ребёнка, практически
исчезли из жизни русскихлипован села Брэтешть.
Старожилы села ещё помнят эти
традиции и обряды. Каприан
Иван Николаевич (73 года),
Морой Пелагея (86 лет),
рассказывают, что когда
замужняя женщена беременела
(стала тяжолой М.П.), то
будущие родители долго никому
не рассказывали о скором
прибавлении семейства, боясь
сглазить. Только через какое-то
время, звали священника, чтобы
он прочитал молитву для
будущей мамы. Но и после этого
молодая женщина не должна
была выходить без большой
надобность в село. Она
продолжала заниматься
домашним хозяйством. Свекровь
и тёща заранее договаривались с
повитухой (бабка).
Когда наступало время родов,
всех выгоняли из дома.
Оставались только роженица и
повивальная бабка. Отец
ребёнка должен был идти к
колодцу за водой и ни с кем не
разговаривать до рождения
ребёнка. После появления
малыша, бабка обмывала его и
роженицу. И восемь дней
повитуха находилась в доме
роженицы. В течении этих
восьми дней никто не должен
был навещать молодую маму и
ребёнка, только батюшка
приходил с молитвой.
М. Пелагея отмечает, что
раньше, когда поп приходил с
молитвой, он не обращал
внимание на то, что твориться
дома. Пытал молитву,
заплатили, да и пабех он. Вот
как було, а таперь нет.Поп как
придёт нада кураценя, как
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придёт из спяталя, нада
встревать папа. Тады не було
так. (М.П.). В эти дни повитуха
учила молодую мать ухаживать
за ребёнком, приучала малыша к
груди, ухаживала за родившей
женщиной.
На восьмой день бабка
«размывала руки». Вот как
говорят об этом староверы в
Брэтешть: Такая гаворка вперёд
була. Бабке давались рушник,
мыла. Лаханка так называется
була, халята покладит, воды на
руки бабка льёт – на адну руку,
на друхую, себе и родихе.
Ховорит руки размываю я, руки
размываю. Апаласнёт и
хаварит: «Я размыла руки,
гата». Так приказка такая.
Размыла руки и всё, скапала.
(М.П.). А потом вытирали руки
одним полотенцем, держа его за
края. Этот обряд совершали до
крещения младенца. Бабкеповитухе дарили «узляку» узелок, платок, в который клали
яблоки, рис, сахар, мыло, хлеб,
соль, и завязывали углы платка,
что бы получился узелок.
Как правило, крестили на
восьмой день. Батюшка назначал
день крестин. Обычно крестины
приходились на субботу, или на
воскресенье. Но если младенец
рождался слабым, то крестили
его раньше и в любой день
недели. Имя ребёнку выбирали
по церковной книге. Для
мальчиков – выбирали имя
святого после рождения ребёнка
в течение восьми дней, а для
девочек – можно выбирать имя
святой за восемь дней до
рождения и восемь дней после
рождения малыша.
В специальном словаре
описано значение обряда:
«Размывать – Вознаграждать
бабку повитуху за
благополучный исход родов
«Бабушка-павитуха принимаить
рибёнка, и ей размывають руки
до рють што-нибудь (Стч24)25.
На третий день, эта называица
размывала бабушка руки, ана
ражаницц искупаить,ребёнащка
искупаить, а ей пригато вять на
плаття материю «вытирать
руки (Конст.26)».
Роженице сорок дней нельзя
было выходить из дома, поэтому
она не имела права
присутствовать в церкви на
крещении ребёнка. На сороковой
день, молодая мать должна была
читать в церкви молитву, и после
воцерковления, роженица
допускается к причастию.
По рассказам жителей села
Брэтешть, раньше люди жили
бедно, и не могли покупать
дорогие вещи ребёнку. Пелёнки

шили из старых юбок. Сначала
новорождённого клали в
корытце, а потом в люльку,
которую делали своими руками
и подвешивали к потолку.
После крещения отмечали
дома это важное событие.
Приглашённые гости дарили кто
что мог – пелёнки, деньги,
одежду для ребёнка и роженицы.
Не редко дарили ложку – на
зубок. В России существует
такая традиция – дарить
серебряную ложечку когда
появляется первый зуб. И
обязательно стучат по зубу, что
бы другие зубы вырастали легко.
Так же можно подарить ложку в
день крещения, или в годовщину
крещения.
В семьях староверов села
Брэтешть рожалось много детей.
Не редко были семьи, где были
12 и более малышей. К
сожалению, была и большая
смертность. Так из двенадцать
братьев и сестёр Пелагеи
Морой, умерли в младенчестве
восемь детей.
Погребение у русских-липован
села Брэтешть
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тароверы заранее
готовятся к погребению,
припасают усё что требно,
зарабляють на смерть (М.П.).
Это делается для того, что бы
помочь родственникам, чтобы
точно знать, чтоб не на дурницу
была похоронка (М.П.). Чем
старше становятся люди, тем
активней они готовятся к
смерти. Собирают смертный
узел – новый нательный крест,
лестовку, пояс, новую одежду
для погребения, ленту с
молитвой, которую кладут на
лоб покойного, икону, свечи.
Откладывают и деньги на
похороны и поминки. Готовили
и «дары», которые будут
раздаваться родственникам и
близким от имени покойного.
Александра Г. рассказывала,
что смертный узел, как правило,
готовила женщины, а мужчины
заранее готовили доски для
гроба.
В наши дни это уже не
делается, так как гробы можно
купить в специальных
магазинах. Традиция раздачи
даров, как плата за оказание
ритуальных услуг идёт от
древних славян.
В рассказах Пелагеи М.
присутствуют и народные
приметы. Она поведала то, что
рассказывала её мама - в селе
жила Зиновеева Зенчика, она
целую неделю лежала, всё не
могла помереть. Как хоронить
коли она дыхает? Дыхает, а не
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говорит ничего, ни ест ничего, а
дыхает, тёплая.Да после почала
хаварить (М.П.). Когда её
спросили о том где она была.
Зенчика рассказала, что была на
тем свете, ничего не видала, а
знаешь чё видала, лишь лес,ды
лес, ды хата адна, ды сидит
Сергей, маминова батьку, и
Сергей стоит под варотами, не
пущают ево на двор (М.П.). Он
в пьяном состоянии утонул в
реке. Поэтому ему не положили
в гроб рукописание. И стаит
под варотами тама, да не
пущают ево на двор, ды када
ана рассказала (М.П.), передали
её рассказ попу, и батюшка
обещал после смерти Зенчики
положить в её гроб рукописание
для Сергея, но Зенчика
отказалась не, не давайте ба не
дам. Да не знаю хтоська помёр
мужчина (М.П.) и ему положили
рукописание для Сергея. Как
падал рукописание, тады
пустят на двор. Да ну же там
не пущают, да как тута. Акты
маешь? (М.П.). Зенчика ещё
неделю лежала, а потом
померла.
***
Полученные результаты
помогли понять, что традиции
русских-липован села Брэтешть
сохраняют свою самобытность.
Однако, стоит отметить, что под
влиянием политических
изменений, географического
местонахождения православных
старообрядцев, социальноэкономических процессов
произошли некоторые перемены
в форме проведения свадебных
обрядов и обрядов, связанных с
рождением и смертью человека.
Несмотря на эти перемены, у
русских-липован в данной
местности осталось немало
элементов своей самобытной
культуры. Местные жители
сохранили культуру, традиции и
язык православных
старообрядцев, мигрировавших
из России около трёх столетий
назад. Их дети и внуки же,
находясь в контакте с
современным миром,
подвергаются разнообразным
влияниям. Думается, что
сохранение традиций и обрядов,
традиционнаго уклада, быта и
языка помогают представителям
всех поколений ответить
вызовам нашего времени. Одним
из способов это осуществить
является архиворование,
изучение всего того, что сегодня
кажется вечным, но что уходит
вместе с старшими
поколениями.

+
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e-a lungul timpului, la
Piatra Neamț, jud.
Neamț, au avut loc mari
evenimente, care au reunit ruși
lipoveni din toată țara, dintre care
menționăm: în aprilie 2015 Olimpiada Națională de limba rusă
maternă și Olimpiada Națională de
limba rusă modernă; în 2016 Festivalul CRLR de cântări
religioase și stihuri duhovnicești;
în noiembrie 2017 - cea de a VII-a
ediție a Simpozionului științific
internațional al CRLR; în iulie
2018 – Simpozionul Național de
Tineret „Tradiție. Cultură.
Spiritualitate”.
În acest an, în perioada 10-13
iulie, Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), cu
implicarea CRL din Piatra Neamț,
condusă de Toader Agavriloaie, a
organizat, în orașul de pe Bistrița,
evenimentul cultural „Folclorul
nostru: autenticitate, interpretare,
varietate și culoare”, iar în cadrul
acestuia au avut loc și discuții pe
tema „Interferențe culturale și
spirituale în contextul
epidemiologic actual în viața
rușilor lipoveni”, moderate de
către președintele CRLR deputatul Silviu Feodor. Printre
altele, au fost reliefate obiectivele
Comunității și scopul asociației
etnice, așa cum sunt ele prevăzute
și în Statutul CRLR: „unirea
eforturilor membrilor săi în
apărarea și exercitarea drepturilor
la păstrarea, dezvoltarea și
exprimarea identității etnice,
lingvistice și religios-culturale a
etnicilor ruși lipoveni”.
După luni de restricții, ca
urmare a pandemiei de
coronavirus, acest prim eveniment
de anvergură al Comunității, pe
anul în curs, a constituit o mare
bucurie pentru participanți, o
sărbătoare, emoțiile copleșindu-i

DIN NOU, LA PIATRA NEAMȚ
deopotrivă pe fiecare în parte.
Participanții erau sosiți din Tulcea,
Brăila, Carcaliu (jud. Tulcea),
Botoșani, fiind prezenți, de
asemenea, și câțiva președinți de
comunități locale ale rușilor
lipoveni.
În cadrul programului, invitații
au participat, duminică, la liturghia
de la la mănăstirea ortodoxă de rit
vechi „Sf. Cuvios Paisie cel Mare”,
de călugări, de lângă Piatra Neamț,
unde părintele arhimandrit
Feofilact a oficiat slujba în curtea
complexului monahal.
Cu prilejul hramului lăcașului
de cult ortodox de rit vechi (12
iulie) din Piatra Neamț, s-a mers și
la slujba de seară (vecernia), și la
liturghia de la biserica „Sfinții
Apostoli Petru și Pavel”, oficiate
de ÎPS Arhiepiscop Nafanail de
Moldova și Bucovina și preotul
paroh - părintele Vasile (Gălușcă).

Ansamblul folcloric „Lodka” din Tulcea

Autenticitate, interpretare,
varietate și culoare

C

ântecele rusești
(interpretate la Piatra
Neamț de către ansamblurile
„Verba” din Carcaliu, „Novaia
zarea” din Botoșani, „Lodka” din
Tulcea, de către solista Lidia
Ivanov din Botoșani, acompaniată
la instrumente de către soț și tată)
au reliefat varietatea și
autenticitatea folclorului rus păstrat
de secole în România. A fost o
seară de poveste, cu multă bucurie,
voie bună, cântece în limba
maternă, acorduri și ritmuri dragi, o
descătușare după o perioadă grea.
Dar și frumusețea și vechimea
stihurilor duhovnicești, interpretate
cu mare respect pentru credința
străbună de către un grup de tineri
din mai multe localități a constituit
un moment încărcat de emoție.
Seara s-a încheiat cu o horă care a
reunit toți participanții la
evenimentul Comunității.
Repertoriile ansamblurilor
folclorice au cuprins piese mai
vechi ori mai noi, iar culorile și
croiala costumelor, tradiționale sau
moderne, au atras privirile.
Ansamblul „Lodka” din Tulcea,
aflat la prima lui participare la un
eveniment după ce coordonatoarea
acestuia, prof. Natalia Neumann,
a plecat dintre noi, a dedicat celei
care nu mai este prima melodie, în
semn de omagiu și respect.
Despre toate cele petrecute la
Piatra Neamț, ne-a relatat și
vicepreședintele CRL-Tulcea,
Claudia Ciotic: „În aceste timpuri

de frământări sociale, după o
perioadă îndelungată de restricții,
de însingurare, de rupturi de
adevăratele valori tradiționale, am
fost dornici să împrospătăm viața
noastră spirituală, să intensificăm
rugăciunea și să ne întărim
credința staroveră. În Piatra
Neamț, am avut plăcerea și
onoarea de a-i reîntâlni pe vechii
noștri prieteni din mai multe
localități.
Referitor la traseul pe drumul
forestier de la Bâtca Doamnei
către schitul lipovenesc, nu este
deloc ușor să-l parcurgi cu
autocarul, având în vedere că sunt
multe serpentine și pante abrupte,
însă am putut admira frumusețea
acestor locuri atrăgătoare, cu
peisaje încântătoare. Cu toții neam dorit să vizităm și să cinstim
aceste locuri sfinte, în care viața
este atât de simplă, liniștită, parcă
fără griji și fără nevoi. Am
participat la sfânta liturghie de la
mănăstirea ortodoxă de rit vechi
„Sfântul Paisie” de lângă Piatra
Neamț, precum și la biserica cu
hramul „Sf. Apostoli Petru și
Pavel” din Piatra Neamț.
Rugăciunea, smerenia, admirația,
respectarea regulilor buneicuviințe și participarea noastră
colectivă, toate acestea s-au
contopit într-o întâlnire
armonioasă și plină de bucurie.
Un moment emoționant l-am
putut trăi și atunci când i-am
ascultat pe tinerii noștri care au
interpretat stihuri
duhovnicești, cu o
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amprentă pe identitatea noastră.
Iar momentul cultural-artistic din
data de 12 iulie a scos în relief
zestrea noastră culturală, limba,
portul și tradițiile rușilor lipoveni.
De asemenea, am vizitat
mănăstirile ortodoxe de maici
Agapia (care adăpostește frescele
pictate de Nicolae Grigorescu din
perioada 1858-1861) și a celei de
la Văratec (cea mai mare
mănăstire de maici din România),
apoi am ajuns la Cheile Bicazului,
Lacul Roșu. Cultura,
spiritualitatea, precum și natura
patriei, de care suntem mândri și o
prețuim, au contribuit la reușita
evenimentului cultural-spiritual al
CRLR.
Pacea și bucuria, lumina și
sfințenia adunate în inimile noastre
cu prilejul manifestărilor de la
Piatra Neamț și împrejurimi, prin
vizitarea locurilor sfinte și
participarea la slujbele religioase,
au constituit pentru toți rușii
lipoveni un act spiritual de
pocăință, completat cu
mărturisirea rugăciunilor de
iertare pentru mântuirea sufletului,
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precum și un act de mulțumire lui
Dumnezeu pentru toate
binefacerile primite de la El, iar
această mulțumire o aducem
fiecare în propriile case.
Mulțumim organizatorilor,
Comunității Rușilor Lipoveni din
România, deputatului Silviu
Feodor - președintele CRLR,
pentru invitație și implicare, pentru
informațiile de natură istoricoreligioasă prezentate, pentru
reușita de a fi liantul valorilor
tradiționale, pentru străduința de
a-i apropia și a-i ține în
permanentă legătură pe membrii
comunităților rușilor lipoveni din
întreaga țară, pentru consolidarea
tezaurului nostru spiritual”.
Ovidiu Ivanov, președintele
CRL-Botoșani, a adăugat: „Orașul
Piatra Neamț, cu pitorescul său
montan, a fost pentru câteva zile
punctul de întâlnire al staroverilor
din Botoşani, Brăila, Tulcea,
Carcaliu, și nu numai. Un înălțător
moment de trăire duhovnicească a
fost prilejuit de hramul bisericii
ortodoxe de rit vechi „Sfintii
Apostoli Petru și Pavel” din Piatra

Ansamblul folcloric „Novaia zarea” din Botoșani

Ansamblul folcloric „Verba” din Carcaliu, jud. Tulcea

Neamț. Bucuria sărbătorii a fost cu
atât mai mare cu cât, seara, sala
mare a hotelului Ceahlău a găzduit
un frumos moment artistic, mult
așteptat de iubitorii de cântece
tradiționale, unde ansamblurile
Novaia zarea din Botoșani, Verba
din Carcaliu, Lodka din Tulcea au
încântat asistența. Mulțumim
CRLR pentru organizare și pentru
invitație.”.
„Schitul lipovenesc”
„Schitul lipovenesc este situat
pe dreapta râului Bistrița, în
comuna Domna (în fața orașului
Piatra)”, se menționează în
Dicționarul geografic asupra
județului Neamț de Constantin D.
Gheorghiu, apărut în anul 1890,
delimitat fiind și pe o hartă mai
veche.
Pe Bâtca Doamnei, la câțiva
kilometri de oraș, parcurgând un
drum neasfaltat prin pădure, greu
accesibil iarna ori în perioada
ploioasă, ajungi la o oază de liniște
și spiritualitate – noul schit ortodox
de rit vechi, ridicat pentru a-l cinsti
pe Sf. Cuvios Paisie cel Mare
(Sfântul Paisie cel Temător de
Dumnezeu, după cum mai este
numit, era originar din Egipt și a
trăit în secolul IV d. H.; hramul
bisericii se prăznuiește pe 2 iulie).
Părintele arhimandrit Feofilact
spune că piatra de temelie a noului
schit s-a pus în septembrie 2005,
iar pe 1 mai 2006 s-a sfințit locul
pentru noul lăcaș de cult ortodox
de rit vechi. Lucrările de
construcție s-au finalizat în scurt
timp și la sfârșitul lunii octombrie
2006 a avut loc deja ceremonia de
sfințire a bisericii schitului. Acolo,
printre dealuri, zi de zi, au loc de
atunci, după un program bine
stabilit, slujbe după tipicul
mănăstiresc cu cei câțiva călugări
și ascultătorii (poslușnicii).
În incinta așezământului
monahal sunt câteva chilii, o casă
de oaspeți și trapeza, iar în
imediata apropiere se află și iazul
mănăstirii. Este o încântare pentru
ochi și suflet să stai în curtea
schitului nou, plină de verdeață și
flori, și să participi la slujba
înălțătoare oficiată de
arhimandritul Feofilact. Cei veniți
din toată țara și care participă la
slujbele de la schit spun că rămân
încărcați, pentru mult timp, de pace
și liniște sufletească.
Pământul pentru schitul vechi,
din apropiere, a fost donat cu mulți
ani în urmă de către Chiriac
Eftimi, un rus lipovean, și, din
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păcate, nu mai există acte
doveditoare. La începutul anului
1995, Judecătoria Piatra Neamț a
respins cererea de solicitare a
reconstituirii dreptului de
proprietate pe suprafața unde se
afla vechiul schit lipovenesc, un
teren de 28,5 hectare, tocmai
pentru că parohia staroverilor nu
deținea un act de donație. Se
sublinia atunci, în răspunsul dat de
instanță, că „numai comunitățile
locale de cult din mediul rural pot
cere reconstituirea dreptului de
proprietate pentru o suprafață de 5
ha de teren arabil”. Recursul
preotului paroh din acea perioadă,
din Piatra Neamț, părintele
Avakum (Pricop Sava), împotriva
sentinței din 1995 a fost respins pe
29 februarie 1996 din lipsă de acte
doveditoare. Rușii lipoveni nu și-au
pierdut speranța și n-au încetat să
caute dovezi. Între timp, în anul
2006, șapte frați din Piatra, fiii
regretatei matușka Elisaveta
(Epistemia Chimina), au
cumpărat terenul pentru un nou
schit ortodox de rit vechi, pe
vechiul loc ridicându-se un alt
lăcaș, tot din lemn, cu hramul
dedicat icoanei Maicii Domnului
„Bucuria tuturor celor necăjiți”
(Богородица «Всех скорбящих
радость»), prăznuită pe 6
noiembrie.
Preotul Vasile din Piatra Neamț
ne-a relatat că a aflat de la vârstnici
că în oraș primii staroveri se
trăgeau din Ural (Rusia), iar cei
mai mulți stabiliți în ultimii ani în
Piatra Neamț sunt din Iași, Târgu
Frumos, Roman și Botoșani:
„Primul rus starover înmormântat
în Cimitirul Eternitatea
Borzoghean, de lângă Stadionul
Municipal, decedat în 1894, este
bunicul măicuței – matușka
Elisaveta (Epistemia Chimina),
care mulți ani a stat la mănăstirea
de maici din Manolea și apoi la
schit. De la persoanele vârstnice
am aflat că primii ruși staroveri
din Piatra au coborât în oraș din
schitul lipovenesc din pădurile de
lângă Piatra. Asta se întâmplase pe
la 1850”.
Pe râul Bistrița

C

onform Recensământului
populației și al
gospodăriilor din 2011, în Piatra
Neamț, situată pe malurile râului
Bistrița, în zona centrală a
Moldovei, s-au declarat 54 de
etnici ruși lipoveni, iar în
evidențele bisericii ruse
ortodoxe de rit vechi cu
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hramul Sfinților Petru și Pavel,
potrivit părintelui paroh Vasile
Gălușcă, sunt cam 150 de
persoane, în jur de 85 de familii
starovere.
Orașul Piatra Neamț este centrul
administrativ al județului Neamț,
județ în care o altă comunitate de
ruși lipoveni există și la Roman.
În cartea „Orașele României.
Județele și orașele României în
cifre și fapte” (Departamentul
pentru Administrația Publică
locală, București, 1995), în
volumul II B, se arată că „Târgul
Piatra (Kamena) este menționat în
documentul rusesc „Lista orașelor
valahe de la Dunăre” datat din
perioada 1387-1392, dar acest
document este controversat”. Piatra
Neamț apare menționată pentru
prima oară într-un document din 30
ianuarie 1395.
Parohia bisericii ortodoxe de
rit vechi Sfinții Petru și Pavel

P

reotul paroh Vasile Gălușcă
(născut pe 14 ianuarie 1969)
a venit în Piatra Neamț din
Botoșani. A absolvit în 1993
Facultatea de Chimie Industrială de
la Universitatea „Al.I. Cuza” din
Iași și a lucrat peste 10 ani pe
platforma chimică de la Săvinești,
la 6 km de Piatra Neamț.
După marele incendiu din
februarie 2008, care a mistuit
clădirea bisericii ortodoxe de rit
vechi din Piatra Neamț, enoriașii
s-au mobilizat și, cunoscându-l
bine pe inginerul Vasile Gălușcă
de pe platforma chimică de la
Săvinești, l-au sunat și i-au propus
să accepte să-i păstorească și să se
înceapă ridicarea zidurilor unui alt
lăcaș de cult pentru ei.
Pe 8 noiembrie 2008, de Sf.
Dumitru, Vasile Gălușcă a fost uns
ca deacon, iar pe 9 noiembrie 2008

ÇÎÐÈ
a fost hirotonisit ca preot pentru
Piatra Neamț de către Prea Sfințitul
Episcop Nafanail de Moldova și
Bucovina. Tot atunci, au început
demersurile privind construirea
noii biserici. În afară de sprijinul
financiar consistent al localnicilor,
au mai sărit în ajutorul lor rușii
lipoveni din Manolea, Târgu
Frumos, Jurilovca ș.a. Lucrările de
construcție la noua biserică au
început în 2009, iar în 2012, pe 30
septembrie, când se prăznuiau
Sfintele Vera, Nadejda, Liubovi și
Sofia, lăcașul de cult a fost sfințit
de către Înalt Prea Sfințitul
mitropolit Leontie de Fântâna
Albă. Preotul Vasile și matușka
Anna au 2 băieți: Ștefan (n. 1997)
și Cozma (n. 2005).
Membrii comitetului bisericesc
(dascălul-cântăreț de strană Samuil
Ivanov, Toader Agavriloaie,
Ilisei Dumitru, Mihai Izot) și
preotul Vasile au realizat un colț
muzeistic în pronaosul bisericii, cu
fotografiile celor 6 preoți care au
păstorit parohia în trecut (preoții
Vasile, Vasile, Gheorghi, Evstrati,
Ignati și Avakum), precum și
fotografiile vechi din arhiva
comunității starovere din Piatra
Neamț, cu obiecte de cult, exponate
vechi s.a.
În singura biserică a rușilor
lipoveni Piatra Neamț slujbele se
oficiază atât vara, cât și iarna,
capacitatea fiind de 600 de
persoane.
Vechea biserică, tot cu hramul
Sfinților Petru și Pavel (prăznuit pe
12 iulie), a fost construită la
începutul anilor 1920 pe locul
fostei biserici de lemn, mistuită și
ea de flăcările unui incendiu
devastator, care a distrus mai multe
acte și documente importante
pentru comunitate. Apoi, în 1986,
biserica a fost prădată, iar din cele
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37 de icoane furate s-au recuperat
atunci 36. Incendiul din 2008 a
distrus toate icoanele și iconostasul
din lemn. Până la construirea noii
biserici, slujbele se oficiau în
trapeza din curtea parohială, unde
au fost adăpostite singura icoană,
cea a praznicului bisericii, și câteva
din obiectele de cult salvate de
flăcările mistuitoare.
Comunitatea locală
a rușilor lipoveni

C

ei aproximatix 150 de
staroveri din Piatra Neamț
locuiesc în cartierele Dărmănești,
Precista, Mărăței, Cindia (cei din
Cindia au ca îndeletnicire, în
special, grădinăritul, fiind în
vecinătatea râului Bistrița).
Centrul de Educație și Cultură
al rușilor lipoveni din Piatra
Neamț, situat în imediata
vecinătate a lăcașului de cult, s-a
construit între 2015 și 2017 și a
fost inaugurat și sfințit pe 10
august 2016, când în oraș se
desfășura Festivalul de cântări
religioase și stihuri duhovnicești
pentru copii și tineri, ediția a III-a.
Este o construcție cu etaj, demisol,
parter și mansardă, cu o suprafață
utilă de 138 de mp, și este situată
pe strada Uzinei, nr 1, pe un teren
de 124 mp concesionat de la
Primărie. Centrul dispune de o
bibliotecă spațioasă, sală de ședințe
și un birou.
Comunitatea locală a rușilor
lipoveni din Piatra Neamț s-a
înființat pe 26 aprilie 1990, iar
primul președinte ales la adunarea
generală a fost tehnicianul
Macarie Ivanov. Între anii 1996 și
1998, apoi între1998 și 2000, 2000
și 2002 – Eusei Vasiliu din Piatra
Neamț a făcut parte din Consiliul
Național al CRLR.

Centrul de Educație și Cultură
al CRL-Piatra Neamț

Din componența comitetului de
conducere a comunității din Piatra
Neamț făceau parte în perioada
2001 – 2003: Macarie Ivanov –
președinte, Grigore Istrati –
vicepreședinte, Eusei Vasiliu –
secretar, membri – Ilarion Ivanov
și Vasile Timofei. Apoi, a urmat o
perioadă fără activitate a
comunității din Piatra Neamț, până
când, în martie 2013, Toader
Agavriloaie și un grup de etnici au
demarat procedurile pentru a avea
un sediu, un Centru cultural al
rușilor lipoveni. Și pentru că au
avut și au tot sprijinul părintelui
paroh Vasile, au obținut de la
primărie, chiar lipit de curtea
parohiei, un teren dat în concesiune
pe care să ridice o casă a lor,
spațioasă, primitoare și deschisă
pentru toți etnicii din Piatra Neamț,
oraș în care rușii lipoveni s-au
remarcat, de-a lungul timpului, în
mai multe domenii de activitate:
profesoara Anisia Ivanov, medicul
Ana Luchian, inginerul Maria
Zota, oamenii de afaceri Petru
Ivanov, Nicola Ivanov, Cristi
Moroi s.a.
Din Comitetul local de
conducere a CRL-Piatra Neamț au
făcut parte din martie 2013 și până
în 2017: Toader Agavriloaie președinte, Pavel Gherasim –
vicepreședinte, Ecaterina Norocea
– secretar, Alexa Eustrate – casier,
Samuil Ivanov – membru, Ana
Ivanov – președintele Asociației de
tineret (ATRLR). Iar comitetul
actual (din 2017) are următoarea
componență: Toader Agavriloaie președinte, Samuil Ivanov–
vicepreședinte, Mariana Coteț –
secretar, Mihai Izot – membru.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN
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FOCURI (PRAGURI) 1
Leonte IVANOV

S

atul Focuri, înființat
târziu, în 1879, prin
împroprietărirea
„însurățeilor” veniți din diferite
zone ale Moldovei, ca urmare a
aplicării Legii rurale din 1878, este
situat pe Podișul Pragurile, în
vecinătatea iazului Bulbucani.
„Există o biserică lipovenească”2.
Prima denumire a localității
provine de la numele vechilor
movile de pe care străjerii
moldoveni dădeau semnale, prin
aprinderea de focuri, la năvălirea
turcilor ori a tătarilor în țară. Cea
de-a doua, de la cel al podișului pe
care se află așezat satul, podișul
Pragurile, ce se coboară treptat
către iazul Bulbucani.
În localitate, trăiesc români,
unguri și lipoveni, prima școală
datează din 1883. Lipovenii așezați
aici chiar de la întemeierea
localității provin din Brătești,
Târgu-Frumos, Manolea, Climăuți,
atrași fiind de cele 12 ha de pământ
de familie, pe care le oferea statul
la împroprietărire. În cea mai mare
parte, locuitorii din Focuri se
ocupau cu agricultura și cultivarea
legumelor, își desfăceau produsele

la iarmarocul din Podu Iloaiei3, un
târg populat cu mulți evrei, în care
exista și o sinagogă, dar și în
piețele din Iași și Pașcani.
În 1949, satul Focuri avea în
componență 200 de familii, cu 570
de lipoveni, ce frecventau biserica
deservită de preotul paroh Feoctist
Hușleag4.
În 2012, trăiau în Focuri 210
familii de ruși lipoveni, cu 560 de
credincioși5. O comunitate „ca un
stup de albine, care vara se
răspândește, iar iarna se strânge la
un loc”, după cum se exprima Ioan
Avdei, preotul paroh al celor două
biserici6.
LĂCAȘE DE CULT

C

el dintâi locaș de cult al
rușilor lipoveni din Focuri
a fost înălțat în anii 1900-1910, era
din lemn și a fost renovat în mai
multe rânduri, ultima oară în anii
1992-1993. La un an de la
renovare, biserica arde cu toate
icoanele și cărțile de cult aflate în
ea, cel mai probabil din pricina
unor hoți, care au dorit să nu
rămână urme după spargere7. Pe
locul acesteia s-a purces, în 1998,
la zidirea unui locaș nou, finalizat
în 2002 și sfințit, un an mai târziu,

Фокурь ( Прагурь = Пороги )
Леонте ИВАНОВ

С

ело Фокурь,
основанное поздно, в
1879 году, когда
«молодожены», приехавшие из
разных зон Молдовы, получили
землю согласно Сельскому
закону 1878 г., расположено на
Плато Прагуриле (Пороги),
взлизи озера Булбукань. «Здесь
есть липованская церковь»2.
Первое название местности
происходит от названия
старинных небольших холмах, с
которых молдавские стражи
давали знаки зажигая костры
при набегах турок или татар в
страну. Второе название
происходит от названия плато,
на котором расположено село,
Плато Прагуриле, спускающееся
к озеру Булбукань.
В данной местности живут
румыны, венгры и липоване,
первая школа относится к 1883
г. Липоване, выбравшие для
проживания это место, пришли
из Брэтешть, Тыргу-Фрумос,

Мануиловки, Климоцах, их
привлекли те 12 гектара земли
на семью, которые румынское
государство давало в
собственность. Жители
с.Фокурь занимались главным
образом сельским хозяйством и
выращиванием овощей,
продавали свой урожай на
ярмарке в Поду Илоаей3,
местечке, в котором проживало
много евреев, где была синагога,
а также на рынке в Яссах и
Пашканах.
В 1949г., в с.Фокурь
проживало 200 семей, 570
липован, которые ходили в
церковь, где служил приходской
священник Феоктист Хушляг4.
В 2012 г., в Фокурь жили 210
семей русских липован, т.е. 560
верующих5. Это была община,
«как пчелиный улей, которые
летом распространяется, а
зимой собирается вместе», как
говорил Иоан Авдей,
приходской священник,
служивший в обеих церквях6.

cu hramul Sfântul Mare Proroc Ilie
Tesviteanul, prăznuit pe 2 august.
De dimensiuni mai mici, în această
biserică se oficiază slujbele pe timp
de iarnă.
Biserica cu hramul Sfântul
Nicolae de vară (22 mai).

Construită în intervalul 1980-1984
și sfințită în acest din urmă an, este
o clădire somptuoasă; în ea se țin
slujbele pe timp de vară. În satul
împărțit pe sectoare, precum
Bucureștii, ambele biserici se află
în aceeași curte din sectorul VI.

1
Fragment din volumul În căutarea
tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o istorie
a rușilor lipoveni din România. Partea I
(Bucovina, Moldova și Țara Românească),
editurile „Doxologie”- Iași și „C.R.L.R.” București, pag. 188-189.
2
C. Stamboliu, I. Rick, Monografia
jud. Iași. Lucrare dactilografiată, fond
BCU, V-26.631.
3
Târg înființat de evrei în 1818, pe
timpul domnitorului Scarlat Callimachi.
4
Mihai Pocorschi, Despre situația
geografică, numerică și social a cultului
ortodox lipovenesc la finele anului 1948,
în „Zorile”, nr. 7-8 (237-238)/2012, p. 15.
5
V. Cristina Anore, Focuri, județul

Iași, în „Zorile”, nr. 7-8 (237-238)/2012, p.
7.
6
Preotul Ioan Avdei îi îndruma pe
lipovenii din Focuri din anul 1985;
înaintea lui au mai slujit părintele Mihei
(Grecu Mihai), originar din satul Bursuc,
de lângă Lespezi, timp de aproape cinci
decenii; părintele Manuil (Ivanov
Manole), între 1929-1942; părintele
Feclist (Deomid Hușleag), vreme de 31 de
ani.
7
Dumitru Șerban, Rușii lipoveni din
Focuri Iași – trecut și prezent, în „Kitejgrad”, nr. 10-11 (166-167)/2012. V. și
Cristina Anore, Focuri, județul Iași, în
„Zorile”, nr. 7-8 (237-238)/2012, p. 7.

Храмы:
Первая церковь русских
липован в с.Фокурь была
построена в 1900-1910 гг., из
дерева, церковь была
отреставрирована несколько раз,
последний раз в 1992-1993гг.
Через год после обновления,
церковь сгорела, сгорели иконы
и находящтеся в ней книги,
вероятно из-за воров, которые
такимобразом устранили следы
взлома7. В 1998 г., на месте
церкви началась постройка
нового храма, которая была
окончена в 2002г., когда храм
был освящен, а через еще один
год, храм был освящен,
церковный праздник Святой
Великий Пророк Илья, 2 aвгуста.
В этой небольшой церкви служат
зимой.
Церковь Святого Николая
летнего (22 мая). Построена в
1980-1984гг., была освещена в
1984г., роскошное здание; здесь
проходят богослужения летом. В
селе, разделенном, как и
Бухарест, на секторы, обе церви
находятся в VI-ом секторе.
(Перевела М. Врачу)

1

Отрывок из книги În căutarea
tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o istorie
a rușilor lipoveni din România. Partea I
(Bucovina, Moldova și Țara
Românească). В поисках земли. Заметки
о истории русских липован Румынии.
Часть 1. Буковина, Молдова и Валахия,
издательства „Doxologie”- Яссы и
„C.R.L.R.” - Бухарест, с. 188-189.
2
C. Stamboliu, I. Rick, Monografia
jud. Iași. Lucrare dactilografiată, fond
BCU, V-26.631. Монография Ясского
уезда.
3
Местечно (штелть), основанный
евреями в 1818 г., во время правления
Скарлата Каллимаки.
4
Mihai Pocorschi, Despre situația
geografică, numerică și social a cultului
ortodox lipovenesc la finele anului 1948,
în „Zorile”, nr. 7-8 (237-238)/2012, p. 15.
О численности, георграфическом и
социальном положении липованского
говора в конце 1948 г.
5
См. Cristina Anore, Focuri, județul
Iași, în „Zorile”, nr. 7-8 (237-238)/2012, p.
7.
6
Священник Иоан Aвдей наставлял
липован в с.Фокурь в 1985г.; до него в
церкви служили отец Mихей (Греку
Михай), из с. Буксук, Леспезь, более
пятидесяти лет; отец Maнуил (Иванов
Маноле), в 1929-1942 гг.; священник
Феклист (Деомид Хушляг), 31 лет.
7
Dumitru Șerban, Rușii lipoveni din
Focuri Iași – trecut și prezent, în „Kitejgrad”, nr. 10-11 (166-167)/2012. V. și
Cristina Anore, Focuri, județul Iași, în
„Zorile”, nr. 7-8 (237-238)/2012, p. 7.
Русские липоване в Фокурь Яссы –
прошлое и настоящее.
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Сказание о староверцах,
живущих в земли Молдавской…1

Î N T Â I U L D ESCĂLECAT
Leonte IVANOV

S

e petreceau cele de mai jos în anul 7250
de la zidirea lumii și 1742 de la Hristos
încoace. Pe tronul Moldovei revenise
unul dintre domnii luminați, Constantin
Mavrocordat1, rămas în istorie printr-o serie de
reforme – fiscale, agrare, juridice și ale
structurilor sociale – și prin desființarea iobăgiei
în Principate. Unul din boierii aflați în slujba
domnitorului este trimis să facă catagrafia
locuitorilor din satele din jurul Sucevei, printre
ele și Socolinți sau Dragomir2, cum apare
menționat în documentul anexă. Reticența rușilor
lipoveni față de orice înregistrare și evidență a lor
este cunoscută, după cum, la fel de cunoscută este
și corupția funcționarilor autohtoni din toate
timpurile. Neprimind ploconul cerut, boierul în
cauză i-a trecut în registre, printre poslușnici,
așadar, printre plătitorii de dări, pe călugării „câți
s-au fost găsit acolo” și a alcătuit o „preaplecată
plângere” în privința lor, adresată stăpânului aflat
pe tron. Domnitorul dispune organizarea unui
sobor la Iași, la care sunt invitați, pe de-o parte,
„mitropolitul de Iași, Nichifor3, și patru episcopi,
și boierii, și întregul sfat al bătrânilor Luminăției
Sale”, pe de alta, câțiva reprezentanți ai
comunităților lipovenești, dintre purtătorii de rasă
și dintre mireni, precum și „atamanii tuturor
satelor”, pentru a discuta despre dări, dar, mai
presus de aceasta, pentru „a da sama” despre cine
sunt, ce credință împărtășesc și ce obiceiuri au.
Descrierea modului în care s-a desfășurat
întrevederea, discuțiile purtate între cele două
părți fac obiectul Relatării care urmează. Cum
textul acesteia este puțin cunoscut la noi, îl
reproducem în varianta originală, preluată din
cartea profesorului Piotr Semionovici Smirnov,
Din istoria schismei în prima jumătate a
secolului al XVIII-lea, la care adăugăm și
traducerea noastră în limba română.
Documentul inserat în continuare are o
semnificație aparte nu doar pentru rușii lipoveni
din Moldova și Bucovina, ci și pentru cei din
celelalte provincii, întrucât atestă timpuria lor
prezență în Principate – anul 1724 – și constituie,
în același timp, o veritabilă carte de vizită. În
discuțiile purtate la soborul convocat de
domnitorul Constantin Mavrocordat al Moldovei
1
Ne referim la cea de-a doua domnie a lui Constantin
Mavrocordat pe tronul Moldovei (septembrie 1741 – iulie
1743). Va reveni la conducerea Principatului în două rânduri,
ultima oară pentru doar câteva luni, căci moare în decembrie
1869, în timpul Războiului ruso-turc, în urma unei răni primite
la Galați, unde se refugiase din pricina ostilităților.
2
Actualmente, localitatea Lipoveni, com. Mitocu
Dragomirnei, jud. Suceava.
3
Nichifor Peloponesianul, grec de origine, mitropolit al
Moldovei între 1740 și 1750. A fost apreciat pentru cultura sa
și pentru înțelepciunea cu care a păstorit în Moldova. În 1749,
a adresat o circulară, prin care încerca să impună învățământul
obligatoriu pentru toți copiii mai mari de trei ani. I-a succedat
în scaun Iacov Putneanul.
4
Vetka reprezenta centrul spiritual al credincioșilor
ortodocși de rit vechi, dispunea de două mari mănăstiri (cu

(Iași, 1742), se scot în evidență trăsăturile (în
special cele ce țin de credință) care îi
individualizează pe lipoveni în raport cu
populația indigenă, dar și cu alți străini din
această regiune, se dezmint o serie de scorneli
privitoare la această minoritate, se descriu douătrei obiceiuri. În încercarea de a risipi ignoranța și
îndoielile domnitorului și ale sfetnicilor acestuia
cu privire la moralitatea, credința și ritualurile
micului grup etnic pe care îl păstorea, părintele
Tihon, liderul spiritual al comunităților
lipovenești din părțile Sucevei, dă dovadă de
demnitate și înțelepciune, oferind o serie de
informații prețioase despre momentul așezării
staroverilor în Moldova, despre particularitățile
cultului lipovenesc și despre atașamentul față de
cele sfinte ale ortodocșilor de rit vechi. Totodată,
noii veniți sunt cunoscuți încă de pe atunci în
teritoriu drept lipoveni, după cum, în Polonia, li
se spune filipponi, ceea ce exclude din capul
locului ipoteza că, la originea etnonimului, ar
putea sta cuvântul rusesc lipa. În plus, părintele
Tihon menționează anul 1724 drept moment al
stabilirii lipovenilor la Socolinți, element ce
constituie, cel puțin până acum, una din cele mai
timpurii semnalări ale prezenței acestor refugiați
în Principatele dunărene.
Practic, soborul în cauză a slujit cunoașterii
reciproce dintre români și lipoveni și a satisfăcut
curiozitatea domnitorului și a celorlalți sfetnici ai
săi cu privire la minoritatea de curând așezată în
Bucovina și Moldova. În plus, se confirmă
legăturile de sânge dintre lipovenii din Principate
și cei din Polonia (cel mai probabil, cu cei din
Vetka4, actualmente în R. Belarus) și faptul că, în
probleme majore de credință, cei dintâi se
sfătuiau cu aceștia din urmă. Se face, de
asemenea, referire la faptul că, în timpul domniei
lui Petru I (1689 – 1725), s-ar fi refugiat în afara
imperiului acei staroveri, care au ajuns mai apoi –
prin Vetka și, probabil, Galiția – în Principatele
dunărene5. Fără îndoială, textul are și un caracter
polemic, amintind de disputele aprinse de
odinioară pe tema religiei, unei asemenea
confruntări fiindu-i supus, cu o jumătate de veac
înainte, la descinderea sa în Rusia, Nicolae
Milescu Spătarul. Iar cel din urmă amănunt,
privitor la schimbarea ritualului botezului în
biserica românească, se cuvine verificat.
peste o mie de călugări fiecare) și număra mai bine de 40.000
de staroveri. La data redactării acestui document, comunitatea
de la Vetka se refăcuse după prima devastare (din porunca
împărătesei Anna Ioannovna, în 1734) a schiturilor existente
acolo, după jefuirea odoarelor bisericești și trimiterea sub
escortă a celor prinși în Rusia. A urmat, după cum se știe, o a
doua devastare, de astă dată din ordinul Ekaterinei II (în 1764),
când, din nou, toți cei prinși au fost trimiși sub pază în Rusia,
bisericile și mănăstirile prădate și distruse. În urma celei de-a
doua devastări, Vetka își pierde semnificația de centru spiritual
și nu se va mai reface.
5
Exodul ortodocșilor de rit vechi s-a petrecut, cel mai
probabil, în a doua parte a domniei acestui suveran al Rusiei,
când politica lui față de „schismatici”, până atunci oarecum
tolerantă, se schimbase radical.
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ыло сие в лето 7250 (1742) году, вины
ради сея. Бе в Молдавской земле
боярин по реклу Чилибим, приехал в
Сочавской повет преписывать людей по селам,
и преписавши село Драгомир или Соколинцы
и просивши с них гостинца; а гостинец —
сани чтобы хороши сделали. Они же не восхотели дати ему саней, что людей всех
написали, а не потаили ни единаго человека, а
боярину не за что давать гостинца. Той же
боярин ждал неделю и другую, а в третью и
сам приехал, с великим гневом и яростию, в
село Драгомир, до атамана Якима, и повеле
ему привести пред себя на лицо старцов. И
старцы пришли к нему честно. Он же,
преписав их белъцами, а не чернцами, колико
их обрелося тамо, — до господаря
пишет челобитну: что обрел я в селах
липованских чернцов, промеж мужиками и
женами живут, а не пострижены, сами на ся
чернечество возложше ради..., а попов у их
несть. Сея ради вины, услышавши Іо воевода,
господарь великий Константин Николаевич2,
призывает отсвященнаго чина и от
мнишескаго чина и мирскаго чина, атаманов
всех сел, чтобы ехали все в Яссы,
пред господаря, на собор. Тогда бысть у
великаго господаря об нас собор: Ясской
митрополит Никифор, и четыре епископа, и
бояре, и весь синклит Его Величества.
И мы тогда призваны были на собор той, и
поклоньшеся его Величеству, и он нас стал
вопрошати: для чего ваших попов и старцов
мало пришло? И мы ему тогда отвещали, что
наши попы и старцы (приезжали), а к твоему
величеству доступить не могли вскоре, а
харчиться нам стало нечем, и мы их
отпустили домой, токмо оставили единаго
старца — отца Тихона. И по тому вопросу
тогда господарь стал нашу челобитну читать,
а в челобитной написано было чтобы нам
дани убавил и с старцев бы дани не брал, что
они платить не могут, и мы за них
платить не будем, и они жить не будут, и мы
без них жить не будем же. И господарь тогда
нам так сказал: дань на вас, как положил, так
и будет, и с старцев ваших дани не сложу,
понеже вы неправославни. И по
многом глаголании о данех, тогда начал господарь говорить к нашим старцам: дани с вас
я не сложу, как бы вы были православни,
якоже и аз, то еще бы и пожаловал. Тогда отец
Тихон ему отвещал, что мы пришли когда в
сию Волощину, в лето 7232, во дни господаря
Іо, Михаила воеводы всея Молдавы, и прочих
господарей, по нем бывших, даже и до твоего
Величества, и никто же от них не изволил от
нас дани брати, и за веру не истязали. И
тогда господарь сказал отцу Тихону: и я вас за
веру не истязаю, ниже изгоняю: у меня есть
люторы и калвины, и папесташи, жиды и
армяны, и я хощу вас знати — что вы такое? И
отцу Тихону стал говорит: что ты? игумен ли
ты, или иерей, и много ли под твоею властью
чернцов? Тогда отвеща ему отец Тихон: я ни
священник, ни игумен, но старец, живу при
попе. Тогда господарь стал говорить
Тихону старцу: женятся ли у вас
1
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СПб., 1908 г., с. 24-29.
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Один из господарей Молдавского княжества;
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чернцы? Тихон же отец отвеща ему: неподобно то
естъ, еже чернцем женитися. Тогда говорит ему господарь: умееши ли грамоте и чтеши ли книги? И
рече (Тихон): умею, Ветхий и Новый Завет могу
читать. И паки рече ему господарь: вольно ли
вам держать волы и кони? Отвеща: вольно, — да
нечем, у меня был един конь, и того продал. И
потом господарь вопросил атаманов: сколько на
котором селе старцов и людей? Тогда отвеща
Феодор Андреев, а пореклу Мамонов: есть у меня
на селе двадцать старцов да семьдесят бельцов. И
рече ему господарь: то велико ли дело —
седмидесяти человеком заплатить за двадцать
чернцов! И тогда вси атаманы поклонишася ему и
стали говорить ему: мы не токмоза старцев платити,
но и за себа не можем. Тогда он говорит отцу
Тихону: в вас есть ереси, — почто вы в
нашу церковь не ходите? Как бы вы православнии
были, и Петр бы вас царь из своей земли невыгнал.
Отец же Тихон отвеща: нас царь Петр из своей
земли не выгнал, но мы сами вышли. Тогда
господарь говорит: мы с ним в дальнем разстоянии.
И паки рече господарь: а в нашу вы церковь почти
не ходите? Отец же Тихон рече: не смею Вашему
Величеству о таковых вещех глаголати.
Тогда государь выслал бояр всех вон, токмо оставил
митрополита, да епископов, да седмь бояринов; и
посем рече отцу Тихону: говори о всем, не бойся.
Буде ваше право, то я к вам пристану, а буде за вами
что явится недостатки, то вы к нам. Отец Тихон
рече: понеже вы креститеся трема персты, мы же
двема: тако, — и воздвиже руку, руку свою показа
ему, — двема персты. Господарь же единою рукою
сложил три персты, а другою два перста сложил, и
рече Тихону отцу: есть ли тако в Типиках и в книгах
старопечатных напечатано? Отец же рече ему: есть
тако напечатано святыми отцы — како
благословити, тако и креститися. Тогда господарь
обратился к митрополиту и к епископам и рече им:
есть ли тако от святых отецдвема персты — как
благословити, так и креститися? Тогда митрополит
отвеща, та же и епископы: есть тако в
старопечатных книгах, тако повелевает. Тогда
господарь рече Тихону отцу: сие ваша правда. И
паки рече: будете ли вы ходити в нашу церковь?
Тихон же отец рече: не будем. Господарь рече: чесо
ради не будете? Тихон отец рече: за то, что вы в
крещении обливаете, а мы погружаем. Тогда
господарь подъял свою руку и кривляша ею
трижды: мы тако обливаем. Тихон же отец сложил
свои руки, рече: тако мы погружаем. Господарь же
вопроси Тихона отца: что вы творите в крещении?
Он же рече: „крещается раб Божий, имярек, во имя
Отца, аминь, и Сына, аминь, и Св. Духа, ныне и
присно и во веки веков, аминь”. Тогда господарь
говорит митрополиту, и епископам, и
боляром своим: было ли тако? и есть ли от святых
отец — погружати, тако, якоже и они глаголют?
Тогда митрополит смутися взором и изменися
лицем своим и не возмогох отвещати словесе.
Господарь же рече епископам: говорите! Тогда
епископи отвещаша: тако в старопечатных
книгах повелевает. Тогда рече им господарь: а вы
чего смотрите? для чего вы не творите тако? Они же
рекоша: мы и сами не знаем, откуду нам сие
обливание зашло. Тогда рече им господарь: мы
вольны в земли сей, и мы о семъ сделаем собор, и
мы тако будем, якоже и они. Тогда господарь начат
говорить Тихону отцу: будете ли вы в нашу церковь
ходити? Отец же рече: не будем. Господарь же рече:
чесо ради? Отец же отвеща: понеже в книгах
напечатано — не голить брад, а вы голите. Тогда
господарь отвеща: сие обычай зашел, а я не голю, и
иншии не голят. Тихон же отец рече: святии отцы
таковых под клятву подлагают. Господарь же
говорит митрополиту: есть ли тако писано, якоже
3
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они сказуют? Он же рече: есть тако, — обретается.
И тогда господарь к Тихону отцу рече: и в том вы
правы. В нашу же церковь пойдете, или
нет? Отвеща ему отец Тихон: како я в вашу церковь
пойду причаститися с брадою, а вы будете без брад:
не будет ли мне в том сомнения, — как прииму
святых пречистых таин? Тогда рече господарь:
добрые вы люди и по всему православнии. Токмо
толико у вас сел — а попа единаго имеете, и тот
стар: как он может вашу всю нужду исправити?
Треба всякому хрястианину дважды во всяком году
исповедатися и причаститися! Тогда отец Тихон
рече: мы убо о сем прежде милости просили, но не
знаем, за что не получили. Тогда рече господарь: мы
сие можем дело сотворити: приимете ли от нас
епископа по старопечатным книгам, по вашему
намерению. Тогда отвеща отец Тихон: мы прежде о
сем били челом, ныне же малолюдство, и люди
грабленые. Господарь же рече: все от вас побрато, а
вера от вас не отнята.
И потом ко атаманам рече: все ваше мирское
дело отправлено, — вы идите. И мы вышли вон из
палаты; токмо отец Тихон един остался. И тогда
говорить стал господарь Тихону отцу: вы ядите ли
страву3 нашу? И отец Тихон сказал: ядим.
Господарь же говорит: сказывают про вас, что когда
наши люди приидут к вам в хату, и сядут на лавки, и
вы после их лавки смываете. Тихон же рече: не
точию ваш человек приидет, но хотя и турчин
приидет, и тот по душа создан человек по образу
Божию, токмо верою чужд. А то на нас есть клевета
неподобная. И потом паки господарь говорит:
сказывают про вас, что вы и мертвых сожигаете.
Тихон же рече: то на нас ложныя речи.
Тогда болярин Стурза говорить стал господарю:
когда был господарь Григорий воеводою, тогда я
был вистерником, и он мене посылал гробов их
досматривать, и я видел, что у них добре погребают,
по чину, а то на них все неправда. И прежде сего от
них приезжали хорошие люди, и подарунки всякия
даровали, и прошали себе епископа, и не ведаю, за
что не позволили. Тогда говорит господарь Тихону
отцу: вы хощете ли епископа? мы сие можем
сотворить. Тихон же отец отвеща: мы прежде
сего просили, а ныне как миряне хощут. Тогда
господарь велел нас призвати в палату и почал нам
говорить: треба ли вам епископа? И мы ему
отвещали: мы к милости твоей пришли бить челом
не о епископе, а о дани, чтобы ты пожаловал— с нас
дани сложил, и нам о сем совету не было, и мы зде
хуждшия люди. Тогда господарь говорить стал: я
вам писал чтобы приехали лучшие люди. Тогда
атаманы отвещали ему: мы зде хуждшие и
лучшие, — все тут люди. Тогда господарь говорит
нам: вот на колты4 18 червонцев и на 7 дней сроку; а
вы посылайте от себе единаго, чтобы приехали
старцев пять или шесть лучших людей и умных. И я
вам поставлю епископа по старопечатным книгам,
по вашему обыкновению, и будет вам глава, и будет
вам освящати попов. И егда приидите и устроится
дело сие, — и я вам тогда и дани что ни есть
облегчу. Тогда мы отвещали ему: не точию на
седмь дней, но дай нам и на десять недель сроку,
понеже наших людей большая часть обретается в
Польше. Тогда господарь сказал нам: вот вам на два
месяца сроку, и вот вам 18 червонцев: и протяг
руку, подал отцу Тихону Драгомирскому. И мы
потом поклонилися Его Величеству, и пошли из
палаты вон, и пришедше в домы своя, начаша
мерковати; и в том мерковании и срок прошел,
и больше полугода пройде, а господарю смена
пришла. А староверцам о епископе ничто же
учинилося, и осташася в своем размышлении тщи.
При сей причине и волохи стали в крещении не
обливати, но в три погружения младенцев
своих крестити.
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cum au fost chemați din întreaga Moldovă, în fața
domnului la Iași, și cum au fost cercetați asupra credinței
și cum i-au răspuns acestuia, și în care an au venit să
trăiască în ținuturile românești, în timpul domnitorului
Mihail și al mitropolitului Gheorghe al întregii Moldove.
Din lucrarea: П.С. Смирнов, Из истории раскола
первой половины XVIII века. По неизданным
источникам/ P.S. Smirnov, Din istoria schismei din
prima jumătate a veacului al XVIII-lea. După izvoare
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e petreceau acestea în anul 7250
(1742), din următoarea pricină. Trăia
pe pământul Moldovei un boier pe
nume Cilibim, și veni acesta în ținutul Sucevei,
ca să-i înscrie pe oameni după sate și, înscriind
satul Dragomir sau Socolinți, a cerut de la ei un
dar; iar darul era să-i facă o sanie bună. Ei însă
a-i dărui sania n-au binevoit, întrucât au fost
înscriși toți oamenii, și n-au tăinuit nicio
persoană, de aceea, pentru ce să-i facă boierului
dar, n-au avut. A așteptat acel boier o
săptămână, a așteptat o alta, iar în a treia a venit
el singur, cu mare mânie și supărare, în satul
Dragomir, la atamanul Iakim, și a poruncit să i
se înfățișeze înainte stareții. Iar stareții au venit

La Lipoveni (Socolinți), jud. Suceava

la el [în chip] cinstit. Iar el, înscriindu-i drept
novici6, și nu drept călugări, câți dintre ei s-au
găsit acolo, a alcătuit o prea plecată plângere
către domnitor: că am găsit eu, în satele
lipovenești, călugări ce trăiesc printre bărbați și
femei, dar care n-au fost tunși ei înșiși în acest
cin călugăresc …7, iar preoți aceștia nu au. Din
această pricină, auzind Io voievod, marele
domnitor8 Constantin Nicolaevici, invită la el
cinul preoțesc, și din cinul monahal, și dintre
mireni, pe atamanii tuturor satelor, să meargă cu
toții la Iași, în fața domnului, la sobor. Atunci sa făcut la marele gospodar, în legătură cu noi,
sobor: mitropolitul de Iași, Nikifor, și patru
episcopi, și boieri, și întregul sfat al Măriei Sale.
Și am fost poftiți noi atunci la acel sobor, și neam plecat în fața Măriei Sale, și el a început să
ne cerceteze: din ce pricină au venit puțini
preoți și stareți de-ai voștri? Și noi i-am răspuns
atunci că preoții și stareții noștri au venit, dar că
la Măria Ta nu li s-a permis o vreme [să intre],
iar de hrănit n-am mai avut cu ce, și le-am dat
drumul acasă, un singur stareț oprind, pe
părintele Tihon. Și, în această chestiune a
noastră, domnul a început să citească
preaplecata noastră cerere, iar în cerere era scris
[ca el] să ne micșoreze dările, iar de la
stareți dări să nu ia, căci ei de plătit nu
pot, iar noi pentru ei nu vom putea

F

inedite, S-Pb., 1908, p. 24-29.
6
Așadar, plătitori de dări.
7
Sensul acestei fraze a fost aproximat, lipsind din
original câteva cuvinte.
8
Vom utiliza în traducere, pentru rus. господарь,
termenii domnitor, domn, și mai rar pe cel de
gospodar/hospodar, folosit și el frecvent în documente.
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plăti, iar ei de trăit n-or să poată, și nici
noi fără ei nu vom trăi. Iar domnitorul
ne-a spus atunci: dările pentru voi,
cum am hotărât, așa să rămână, și de la
stareții voștri dările n-o să le șterg, căci
nu sunteți pravoslavnici. Și, după
multe vorbe rostite asupra dărilor,
prinse domnul țării a le spune stareților
noștri: dările voastre eu nu le șterg,
căci, dacă ați fi pravoslavnici, precum
sunt eu, atunci poate că v-aș și răsplăti
[cu mila mea]. Atunci, părintele Tihon
i-a răspuns că noi am venit în această
Țară Românească în anul 72329, în
zilele domnitorului Io Mihail, voievod
a toată Moldova10, și ceilalți domni
care au fost după el, chiar până la
Măria Ta, nimeni dintre ei n-a binevoit
să ne ia dări, iar pentru credință n-am
fost căzniți11. Și atunci domnul țării i-a
spus părintelui Tihon: nici eu pentru
credință n-o să vă căznesc și n-o să vă
alung: eu am și luterani, și calvini, și
papistași, jidani și armeni, și aș dori de
la voi să știu cine sunteți? Și părintelui
Tihon a început a-i zice: tu ce ești?
egumen sau poate iereu, și mulți
călugări se găsesc sub ascultarea ta?
Atunci i-a răspuns părintele Tihon: nu
sunt nici preot, nici egumen, ci stareț,
trăiesc pe lângă preot. Atunci
domnitorul a început să-i vorbească
starețului Tihon: se însoară la voi
călugării? Părintele Tihon i-a răspuns:
așa ceva, să se însoare călugării, nu se
cade. Și i-a spus domnul: ai știință de
carte și citești cumva cărți? Și-i zice
Tihon: știu și pot citi Vechiul și Noul
Testament. Și iarăși îi spune domnul:
vi se îngăduie vouă să țineți boi și cai?
Răspunde acesta: îngăduit este, doar că
nu avem cu ce, aveam și eu un cal, dar
l-am vândut și pe acela. După care,
domnitorul i-a întrebat pe atamani: câți
stareți și mireni sunt și în care sat?
Atunci i-a răspuns Fiodor Andreev, zis
Mamonov: la mine în sat sunt douăzeci
de stareți și șaptezeci de mireni. Și-i
spune domnul: mare lucru este [ca]
șaptezeci de oameni să plătească
pentru douăzeci de călugări! Și atunci
atamanii laolaltă, plecăciune făcându-i,
au prins a-i vorbi: noi nu doar pentru
stareți, dar nici pentru noi nu putem
plăti. Atunci el îi spune părintelui
Tihon: trăiți în erezie, pentru ce nu
umblați la biserica noastră? Dacă ați fi
fost pravoslavnici, Petru, țarul, de pe
pământurile sale nu v-ar fi alungat.
Părintele Tihon i-a răspuns: pe noi
Petru, țarul, de pe pământurile lui nu
ne-a alungat, am plecat noi singuri.
Atunci, domnul grăi: la mare depărtare
ne aflăm noi cu el. Și din nou grăi
domnul: dar la biserica noastră de ce
nu umblați? Părintele Tihon îi
răspunde: nu cutez a-i vorbi Măriei
Tale despre astfel de lucruri. Atunci
domnul îi dădu afară pe toți boierii și-l
lăsă doar pe mitropolit, pe episcopi și
pe șapte dintre boieri; după care îi zise
părintelui Tihon: vorbește despre toate,
nu-ți fie frică. De va fi dreptatea cu
voi, mă alătur eu vouă, dar de va fi să
apară la voi neajunsuri, vă alăturați voi
nouă. Părintele Tihon i-a spus: pentru
că faceți semnul crucii cu trei degete,
iar noi cu două, – și, înălțând mâna, îi
arătă mâna sa, – [și semnul crucii] cu
două degete. Domnitorul împreună la o
mână trei degete, iar la cealaltă două
degete, și-i spuse părintelui Tihon: este
oare scris așa în Tipice și în vechile
cărți tipărite? Părintele îi răspunse: este
scris așa de către Sfinții Părinți – cum
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să binecuvântezi, așa și semnul crucii
să-l faci. Atunci domnitorul se adresă
mitropolitului și episcopilor și le
spuse: este lăsat așa de la Sfinții
Părinți, cu două degete, cum să
binecuvântezi și cum să faci cruce?
Atunci mitropolitul răspunse, la fel și
episcopii: este așa scris în vechile cărți
tipărite, așa se poruncește. Atunci
domnitorul îi spune preotului Tihon:
aici dreptatea e de partea voastră. Și
din nou îi zise: veți merge la biserica
noastră? Tihon, părintele, îi spuse: nu
vom merge. Domnitorul îl întrebă:
pentru ce nu veți merge? Părintele
Tihon îi răspunse: pentru că voi, la
botez, botezați prin turnarea apei12, iar
noi prin afundare13. Atunci domnitorul
ridică mâna și, îndoind-o în trei
rânduri, [grăi]: noi așa botezăm, prin

părintele Tihon: cum aș putea să merg
să mă împărtășesc în biserica voastră,
așa, cu barbă, iar voi veți fi fără bărbi:
nu mă va cuprinde oare îndoiala, –
cum să primesc Sfintele Preacurate
Taine? Atunci domnitorul îi zice:
sunteți oameni buni și întrutotul
pravoslavnici. Doar că atâtea sate sunt
și voi un singur popă aveți, și acela
bătrân: cum poate el să vă împlinească
toate trebuințele? Că doar fiecare
creștin e dator să se spovedească și să
se împărtășească de două ori pe an!
Atunci părintele Tihon îi zice: noi de
aceea, mai înainte, am cerut
bunăvoință, dar nu știm de ce n-am
primit-o. Atunci domnitorul îi zice:
treaba aceasta noi o putem face: veți
primi un episcop de la noi, [care să
slujească] după vechile cărți, așa cum

Constantin Mavrocordat
(1710-1769)

Petru I
(1672-1725)

turnare. Părintele Tihon își împreună
mâinile și spuse: noi așa botezăm, prin
afundare. Domnitorul îl întrebă pe
părintele Tihon: ce anume rostiți la
botez? Acesta îi răspunse: „se botează
robul lui Dumnezeu [se rostește
numele pruncului], în numele Tatălui,
amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului
Duh, acum și pururea și-n vecii
vecilor, amin”. Atunci domnitorul îi
spune mitropolitului, și episcopilor, și
boierilor săi: a fost așa [în trecut] și
este scris de la Sfinții Părinți – să se
afunde, așa cum și ei grăiesc? Atunci
mitropolitul se tulbură și se schimbă la
față, și nu putu să îngaime niciun
cuvânt. Domnul le spuse atunci
episcopilor: vorbiți! Iar episcopii i-au
răspuns: așa se poruncește în vechile
cărți tipărite. Atunci domnitorul le
zise: dar voi ce păziți? voi de ce nu
faceți așa? Iar ei i-au răspuns: noi
singuri nu știm de unde a pătruns la
noi această turnare. Atunci le grăi
domnul: liberi suntem pe pământul
acesta și vom face un sobor despre
acest lucru, și vom proceda așa cum
fac ei. Și domnitorul prinse a-i spune
părintelui Tihon: veți începe să umblați
la biserica noastră? Părintele îi zise: nu
vom umbla. Domnul i-a zis: din care
pricină? Părintele îi răspunse: din
pricină că, în cărți, e scris să nu vă
tăiați bărbile, iar voi le tăiați. Atunci
domnitorul îi spuse: acest obicei a
intrat [la noi], dar eu nu mi-o tai, și
nici alții. Părintele Tihon îi spuse: pe
aceștia, Sfinții Părinți îi pun sub
afurisenie. Domnitorul îi spune
mitropolitului: este scris așa, după cum
zic ei? Iar el îi răspunde: este așa ceva,
se găsește scris. Și atunci domnitorul îi
zise părintelui Tihon: și în această
privință aveți dreptate. Veți merge sau
nu în biserica noastră? Și-i răspunde

vă e gândul. Atunci părintele Tihon îi
răspunse: am făcut mai înainte o
preaplecată cerere pentru acest lucru,
acum însă oamenii sunt puțini și au și
fost prădați de toate14. Domnul îi zise:
vi s-a luat totul, credința însă nu v-a
fost luată.
După aceea, le spuse atamanilor:
treaba obștească cu care ați venit, am
trimis-o mai departe [?] – puteți pleca.
Și am ieșit afară din palat15; numai
părintele Tihon a rămas. Și atunci a
prins a-i vorbi domnul țării: voi
mâncați bucate de-ale noastre? Iar
părintele Tihon i-a spus: mâncăm.
Domnul îi zice: se spune despre voi că,
atunci când oameni de-ai noștri vin la
voi în casă și se așază pe lavițe, voi
curățați lavițele după ei. Tihon îi zise:
nu numai omul vostru, dar chiar și
turcul de vine, și acel om, ca ființă, a
fost făcut după chipul Domnului,
numai credința îi e alta. Și apoi, asupra
noastră apasă clevetiri necuvenite.
După care, din nou domnitorul îi zice:
se spune despre voi că și pe morți îi
ardeți. Tihon îi răspunde: sunt cuvinte
mincinoase pe seama noastră. Atunci
boierul Sturza16 începu să-i zică
domnitorului: pe vremea când
gospodar [al țării] se găsea Grigore
voievod17, eu eram vistiernic, și el m-a
trimis să le cercetez mormintele, și am
văzut că ei îi îngroapă cum se cuvine,
după cin, iar celelalte despre ei sunt
lipsite de adevăr. Și înainte de aceasta
veneau de la ei oameni cumsecade, și
tot felul de daruri ne aduceau, și ne
cereau un episcop, dar nu am habar de
ce nu li s-a îngăduit. Atunci îi zise
domnul părintelui Tihon: vreți un
episcop? noi așa ceva putem face.
Părintele Tihon îi răspunse: am cerut
așa ceva mai înainte, acum însă, după
voia mirenilor să fie. Atunci,
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domnitorul porunci să fim chemați în
palat și începu a grăi: aveți trebuință de
un episcop? Iar noi i-am răspuns: cu
preaplecată cerere, la bunăvoința
Măriei Tale, nu pentru episcop, ci
pentru dări, ca să binevoiești să fim
scutiți de ele [am venit], iar despre
acest lucru nu ne-am sfătuit, și apoi,
cei de aici suntem oameni proști.
Atunci domnitorul prinse a zice: eu vam scris să vină oamenii cei mai aleși.
Atamanii i-au răspuns: noi aici suntem
și mai buni, și mai răi, – cu toții
oameni. Atunci domnul ne zise: iată,
pentru străduința voastră, 18 cervoneți
și un soroc de 7 zile; iar voi să trimiteți
din partea voastră un om, [să dea
poruncă] să vină cinci sau șase stareți,
cei mai buni și mai înțelepți. Iar eu vă
voi pune un episcop după vechile cărți
tipărite, după obiceiurile voastre, și vă
va fi de călăuză, și vă va sfinți preoți.
Și când veți veni și se va pune la cale
treaba aceasta, – atunci și eu vă voi
ușura dările care sunt. Noi i-am
răspuns atunci: nu doar șapte zile, dăne și zece săptămâni soroc, căci mare
parte din oamenii noștri se află în
Polonia18. Iar domnitorul ne-a zis: iată,
aveți două luni soroc și, pentru voi, 18
cervoneți; și, întinzând mâna, îi dădu
părintelui Tihon de la Dragomirna.
După care, am făcut o plecăciune
Măriei Sale și am ieșit afară din palat,
și, ajunși pe la casele noastre, am
început să cumpănim lucrurile; și în
această cumpănire a trecut și sorocul,
iar după mai bine de jumătate de an,
domnul fu și el schimbat. Iar pentru
staroveri, în privința episcopului, nu sa săvârșit nimic, ei adăstând în
chibzuiala lor zadarnică.
Din această pricină și românii au
început, la botez, să nu mai toarne apă
[pe cap], ci, prin trei afundări, pe
pruncii lor să-i boteze.
Traducere din limba rusă:
prof. univ. dr.
Leonte IVANOV
9

1724.
Mihai Racoviță, care domnea pentru a
treia oară în Moldova (1716 – 1726). I-a
succedat Grigorie al II-lea Ghica.
11
În original, истязати, ceea ce ar
presupune un interogatoriu sever asupra
credinței, însoțit, nu arareori, de supunere la
cazne.
12
Turnarea apei sfințite, în formă de
cruce, pe capul celui botezat, după cum se
practică și la catolici.
13
Întreita afundare a pruncului în apa
sfințită.
14
Probabil, în contextul necontenitelor
războaie de atunci și a prezenței trupelor
străine: austriece, rusești etc.
15
Sau din salonul de primire. Am marcat
în text, prin semnul întrebării, pasajele
ambigui sau pe cele al căror sens exact nu
l-am înțeles.
16
Alexandru (Sandu) Sturza (cca.
1685-1754/56), mare ban și caimacan al
Moldovei. Printre dregătoriile avute a fost
și cea de mare vistier.
17
Grigore Ghica al II-lea (1695-1752),
domn al Moldovei în trei rânduri: 17261733; 1735-1739 și 1747-1748. Singurul
dintre domnii fanarioți care a întreprins un
pelerinaj pe la mănăstirile din Moldova
(septembrie 1732). A fost înmormântat la
M-rea Sf. Pantelimon din București,
ctitorită de el.
18
În sloboziile de la Vetka.
10
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Din pricina aerului plin de
miasme, pasărea moare, dar
protopopul, apelând la rugăciune și
penitență, trece prin toate încercările, respirând
un aer atât de curat, de care au parte doar sfinții.
Credința sa îl ține mereu în picioare. Și în anii
pribegiei, și atunci când e adus legat în lanțuri în
fata țarului, și atunci când e ars pe rug.
Țarul însă i-a trimis de-a lungul anilor mai
multe solii, încercând să-l facă să renunțe la
vechea credința: „Părinte protopop, cunosc
viața ta curată și neprihănită, și următoare lui
Dumnezeu, și îți cer dimpreună cu țarina și
copiii binecuvântarea; roagă-te pentru noi...
Oriunde vei fi, nu ne uita în rugăciunile tale...”.
Și protopopul s-a rugat pentru țar și familia
lui până în ultima clipă, dar nu a renunțat la
convingerile lui: „Și acum eu, păcătosul –
mărturisește Avvakum -, mă rog pentru el cât
pot. Chiar dacă mă chinuie, până la urmă este
țar, au fost vremuri când el a fost cu adevărat
bun cu noi. Până la Nikon-nelegiuitul, până la
molimă...”.
Citind „Viața protopopului Avvakum scrisă
de el însuși” nu ai cum să nu te gândești la
„Însemnările din subterană” sau la anumite
scene din romanul „Frații Karamazov” de
Dostoievski.
Avvakum a fost un deschizător de drumuri.
O mare parte din marea literatură rusă vine
din Avvakum.
Dostoievski îi datorează foarte mult.
Poate la fel de mult ca și lui Gogol.

Avvakum și Dostoievski

elula în care a stat vreme
de câțiva ani protopopul Avaakum,
simbolul credinței ortodoxe de rit
vechi, la Mănăstirea Sfântul Pafnutie din
Borovsk, din îndepărtata regiune Kaluga, îmi
amintește de povestirea „Hruba și Pendulul” a
lui Edgar Allan Poe.
Hruba în care își duce veacul protopopul
Avaakum avea 3 m lungime, 2 lățime, iar
tavanul este foarte jos, astfel încât condamnatul
e nevoit să umble aplecat. Acțiunea se petrece în
anul 1666, în timpul prigoanei declanșate de
țarul Alexei Mihailovici, tatăl lui Petru cel
Mare, împotriva propriului său popor, care se
împotrivea să adopte reformele religioase ale
patriarhului Nikon, dictate cu biciul de sus în
jos.
„Oprimarea și distrugerea așezărilor
vechilor cucernici, scrie Soljenițîn, asuprirea și
pedepsirea sălbatică a douăzeci de milioane de
frați de-ai noștri – de aceeași credință și neam
cu noi, torturi nemiloase pentru ei, smulgerea
limbilor, cleștii, trasul pe roată. Focul și
moartea, lipsirea lor de biserici, exilarea la mii
de verste depărtare în ținuturi străine – ei
niciodată nu s-au răzvrătit, niciodată nu au
ridicat armele ca răspuns, rămânând neclintiți
credincioși creștini ortodocși de rit vechi.”
Unul dintre ei a fost protopopul Avvakum,
un om pe care însuși țarul - care l-a prigonit și
apoi l-a trimis pe rug - îl admira.

Celula-temniță din Borovsk în care a stat un
timp a fost amenajată într-un fost cuptor aflat în
incinta mănăstirii. Aerul din interior era atât de
viciat, încât - după cum consemnează însuși
Avvakum – atunci când o pasăre a intrat pe
ferestruică în celula sa, a căzut imediat secerată

la podea, găsindu-și astfel sfârșitul.
Chelarul Nikodim i-a închis fereastra și ușa,
încercând să-l sufoce. „Fumul nu avea loc pe
unde să iasă – scrie Avvakum. Tare scârbă îmi
era de temnița de sub pământ: acolo unde
ședeam și mâncam erau și toate cele spurcate”,
inclusiv forțele necurate.

Nichita DANILOV
Trestia
Din plămâni creşte trestia
şi clopote mari
se ridică încet
din apa uitării
şi clopote mari
se scufundă încet
în apa uitării
din plămâni cresc trestia
şi înfrigurarea.

Călugări cârmaci,
nespus de dibaci,
călugări cu heruvimi
ne fac semn: să venim, să venim...

ТРОСТНИК
Из лёгких растёт тростник
и огромные колокола
тихо всплывают
из вод забвения
и огромные колокола
тихо погружаются
в воды забвения
из лёгких растёт тростник
и вздымается
смертный хлад.

Astfel curg mii de clopote, curg.
Curg şi se varsă
în Marea cea Arsă.

Tăcerea inimilor noastre
Curg mii de clopote, curg
pe marele fluviu Amurg.
Ca nişte corăbii ce-ngheaţă şi ard
apele roşii străbat.
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Vâslaşi despuiaţi,
vâslaşi înecaţi,
cu vâslele cruci
vâslaşi eunuci
cu vâslele moi
ne fac semn: înapoi, înapoi, înapoi!

МОЛЧАНИЕ НАШИХ СЕРДЕЦ
Плывут тысячи колоколов, плывут
по великой реке
Сумерки.
Как корабли, замерзая, горят
красные воды реки.
Рулевые монахи,
ловкачи, что тайком пробрались на суда,
монахи и херувимы
машут руками: сюда, сюда, сюда!
На вёслах размокшие

+

люди утопшие,
на вёслах-крестах евнухи-гребцы.
Обмякшим веслом
подают нам знак:
назад, назад, назад!
И так плывут тысячи колоколов, плывут.
Плывут и впадают в горе
В Сожжённое море.
Peisaj cu străzi şi umbre
Vei visa umbra acestei străzi, i s-a spus
şi în somn îi apăru o umbră verde.
Vei visa umbra acestei mâini, i s-a spus
şi în somn îi apăru o umbră verde.
Vei visa umbra acestor guri, i s-a spus,
a acestui cap, a acestor ochi, a acestor ţeste
şi în somn îi apăru o umbră verde.
ПЕЙЗАЖ С УЛИЦАМИ И ТЕНЯМИ
Тебе приснится тень этой улицы, сказали ему,
и во сне он увидел зелёную тень.
Тебе приснится тень этой руки, сказали ему,
и во сне он увидел зелёную тень.
Тебе приснится тень этих ртов, сказали ему,
тень этих голов, этих глаз, этих черепов,
и во сне он увидел зелёную тень.
(Traducere în limba rusă:
Elena Loghinovskaia)
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„Experiment”
- interviu -

A

tunci când societatea românească suferă
de o lipsă aproape cronică de modele,
într-un context al admirației față de
șmecherașii care câștigă ușor și mult, care trăiesc în
lux și pozează ca oameni importanți ai societății,
neconștientizând starea parazitară ori de vierme în
care se află, cred că merită să echilibrăm balanța în
favoarea tinerelor speranțe, exemple de
perseverență, cărora li se aplică, indiscutabil,
expresia latinească per aspera ad astra. Astfel că,
lăsându-mă convins de bunul meu prieten Valentin
Filat, am luat legătura cu Ionel Melinte –
actualmente un nume sonor pe scena rugby-ului
românesc – pentru a-l prezenta publicului rus
lipovean și nu numai. Fiindcă nu am reușit să mă
întâlnesc cu Ionel fizic din cauza pandemiei, am fost
nevoit să optez pentru întâlnirea online, tipică, de
altfel, vremurilor pe care le parcurgem astăzi (și aici
nu fac referire neapărat la situația sanitară globală,
întrucât mesageria mobilă/online a câștigat mult
teren în ultimul deceniu, în defavoarea apelurilor
telefonice).
Consider că atașarea unui Curriculum Vitae al
protagonistului și, totodată a naratorului cuvintelor
care urmează, nu este necesară, având în vedere că
aproape oricine are acces la Internet și poate să afle
câte ceva, fie și de pe Wikipedia. Veți spune: „dar
cum rămâne cu cititorii precum baba Aniuta ori
deda Vasia, care nu și-au actualizat gadget-urile de
vreun deceniu și care încă nu pot înțelege ce-i cu
„ge”-ul acela, indiferent de numărul pe care-l are în
față”. Acel „ge” despre care se tot vorbește la
televizor – în reclamele la smartphone-uri sau
abonamente la o anume rețea de telefonie mobilă.
Alții mai aud despre el în știri în care unii dezvoltă
nu știu ce boli extraterestre – al căror nume nu este
încă definit și care sunt cauzate, bineînțeles, de
lucrarea antihristului – 5G (eu l-aș pronunța pentagé în cazuri dintr-acestea).
Astfel că, sunt nevoit să-i plictisesc nițel pe
cititorii tech guru, care, la o adică, au dreptul să sară
peste pasajul următor, și voi prezenta, pe scurt,
palmaresul lui Ionel.
Campion național U18 în anii 2013-2014, va
deveni Cel mai bun jucător al anului 2016, urmând
ca peste doi ani să câștige Trofeul Campionatului
European, cu titlul de Cel mai bun jucător al
turneului. Poate că așa ar suna un rezumat al
rezumatului palmaresului tânărului rugbyst. Și este
posibil ca nu acestea să fie cele mai importante
distincții cu care s-a ales Ionel de-a lungul carierei

sale sportive, însă cred că știți deja ce fel de relație
am eu cu sporturile, pentru a nu avea pretenții. Iar de
nu, vă îndemn să citiți și articolul Despre bărci și
echipaje, kaiac-canoe ori birou. Acestea, cel puțin
din punct de vedere fonetic, au fost titlurile cele mai
răsunătoare din CV-ul său. Urmează să se mai
adauge, din toamnă, experiența alături de echipa
franceză Le Rugby Club Hyères La Crau
Carqueiranne. Mă limitez la a nu spune mai mult
de atât. Risc să înlătur negura care acoperă, până
aici, omul din spatele numelui – Ionel Melinte,
nume care sună blând, de altfel, atât din punct de
vedere fonetic – datorită consoanei lichide laterale
[l], cât și, mai ales, grație acelui sufix diminutival
matern, aș zice eu, din prenumele său.
În ceea ce privește interviul și construcția
acestuia, mă voi supune tendințelor contemporane
din literatură (fără a avea pretenția unui literat), care
își îndreaptă mai mult atenția către cititor, creând un
discurs interactiv și autentic. Așa cum scriitorul
contemporan rus Evgheni Vodolazkin, referindu-se
la tehnicile narative și la scrierile sale afirma: „Câți
cititori sunt, atâtea romane sunt”. Ori Umberto
Eco, un scriitor italian al vremurilor noastre, care
definea romanul drept „mașină de produs
interpretări”. (E interesantă alegerea involuntară a
celor doi autori, a căror asemănare nu stă doar în
scrierea unor romane istorice – ambele din perioada
minunatului Ev Mediu).
Pe de altă parte, am ales construcția aceasta
experimentală și dintr-o dorință de a ieși din tiparele
jurnalismului clasic, având totodată ocazia de „a mă
juca” împreună cu cei ce vor citi acest material și, în
același timp, îl vor reconstrui piesă cu piesă,
oferindu-i o formă cât mai clară și mai personală.
O-ndemn așadar pe cealaltă voce narativă să-și
înceapă discursul, construit fragmentar, tocmai din
cauza experimentului pe care am decis să-l fac, în
care am eradicat, într-o oarecare măsură,
curiozitatea mea, tocmai pentru a lăsa să intre în
scenă curiozitatea dumneavoastră.
***
— Prin modul de a juca. Doar așa îți poți face o
imagine în rugby. Să joci bine, să fii cel mai bun.
Spații, viteză, jocul cu piciorul, baloane înalte... cred
că asta m-ar caracteriza pe teren, pe când în viața de
zi cu zi... pot spune despre mine că sunt un om
muncitor și umil.
— Odată cu liceul, atunci m-am apucat. Au venit
în școala generală [n.r. este vorba despre actuala
Școală Gimnazială „S.A. Esenin” din Ghindărești]
niște selecționeri din Constanța care căutau tineri
pentru a face rugby, prezentându-ne o ofertă destul
de tentantă: un parteneriat cu Liceul CFR
„Gheorghe Duca”, clasa cu profil vocațional; masa
și casa – gratuit. Acela a fost factorul decisiv – totul
gratuit, netrebuind ca ai mei să plătească ceva (știi
foarte bine situația financiară pe care am avut-o).
— Întâlnirea cu primul antrenor de la juniori,
Nicolae Radu Mocanu, a fost una specială. El este
omul care m-a învățat aproape tot ce știu azi. Când
m-am apucat de rugby, el a fost pedagogul care ne-a
îndrumat către performanță și ne-a învățat ABC-ul
rugby-ului.
— Nu, el nu a fost selecționer atunci. El m-a
preluat din clasa a IX-a până în clasa a XII-a. Și pe
lângă întâlnirea cu antrenorul a mai fost o una, cea
cu soția mea. Mocanu m-a învățat tot, iar după am
cunsoscut-o pe ea. Și ea a făcut rugby. La 19 ani am
cunoscut-o.
— Am trecut prin două operații (accidentări
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sportive) și ea a fost singura persoană care a stat
alături de mine, pe patul de spital. Mi-a adus mereu
critici după fiecare meci, fie ele pozitive, fie
negative, m-a felicitat când am jucat bine. A fost
mereu alături. A fost lângă mine când aveam un
salariu de 1000 lei. Este și acum, când câștig mult
mai bine. M-a iubit, ne-am iubit mereu, indiferent de
situație.
— Luxație de umăr, ambele. Nu a fost ceva
complicat, dar am preferat să mă operez ca să nu
mai întâmpin probleme. Când să culc mingea, să dau
eseu, a căzut unul peste mine. Și mi-a luxat umărul.
— Nu există durere, totul se transformă în
plăcere. Nu este atât de dur precum apare la TV.
Zilnic treci prin durere. Și durerea nu înseamnă
numai lovituri. Durerea mai înseamnă și faptul că
ești plecat de acasă fie în cantonamente, fie pentru
că ai de jucat un meci în deplasare, dar și alte
sacrificii pe care le faci pentru a putea profesa. Abia
după asta cred că se adaugă antrenamentele grele.
Corpul se obișnuiește și se simte ca acasă atunci
când îl doare și așa... ajunge să-ți placă durerea.
— Multe și greu de exemplificat, dar cred că cel
mai important sacrificiu este faptul că nu ai timp de
tine, de familia ta. Nu ai timp să îți planifici un
concediu, fiindcă nu știi ce se întâmplă. Spre
exemplu, atunci când mi-a născut soția, căci pot să
mă laud de acum că sunt un tânăr tătic, aveam un
meci în săptămâna aceea și abia am reușit să mă
învoiesc, să-i conving pe antrenori să nu joc, ca să o
susțin la spital. Practic, nu ai timp de viața ta. Nu
mai spun că eu, pentru a ajunge aici, am muncit
mult, făcând antrenamente extra, pierzând încă mai
mult timp decât restul echipei.
— Accidentările! Au apărut exact atunci când
eram în vârf de formă. Au venit ca o lovitură. Șase
luni de pauză. Trebuia să o iau de la capăt. Iarăși
pregătire, tot. Și exact în perioada aceea am avut
niște discuții pentru un transfer în străinătate, dar
care nu s-au mai materializat. M-au luat cei de la
Timișoara Saracens accidentat și de atunci, în
Superliga României, joc alături de ei.
— Nu. Sau, cel puțin, încă nu. Au fost momente
descurajatoare, dar nu într-atât încât să zic că mă las.
Când au apărut momente dificile, am zis că mă
antrenez mai mult, și mai mult, până o să fiu cel mai
bun. Așa am ajuns aici.
— Dacă stai bine din punct de vedere psihologic,
poți să fii cel mai bun, chiar și atunci când echipa e
la pământ. Când tu ieși în față și dai tonul, sigur mai
scot încă doi sau trei capul lângă tine. Și pe lângă cei
doi sau trei mai ies alți doi. Și tot așa.
— Legat de ultimul meci, cu echipa națională
împotriva Argentinei, pot spune, dar asta acum, la
rece, că îmi pare rău că nu am câștigat. Nu pot zice
că am fost foarte departe de câștig – erau doar 7
puncte diferență. Și cu toate că am pierdut, consider
că e un rezultat foarte bun pentru România.
Argentina e pe locul al IX-lea mondial, iar noi pe al
XVIII-lea. După meci, am fost chiar foarte mulțumit
de prestația noastră, a fost un meci bun.
— Am pățit și dintr-acestea, cum spui tu, în care
după luni de muncă, am pierdut meciul. Și atunci
eram foarte supărat, trist câteva zile, mai ales atunci
când făceam greșeli fatale, fiindcă e vorba despre o
foarte mare răspundere în rugby. De obicei, finalele
sunt cele mai durereoase.
— Timpul te vindecă. Toată frustrarea dispare
după câteva zile. Nu poți să ții în tine tot.
— Cea mai frumoasă amintire este
faptul că am avut ocazia să-mi întâlnesc
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soția, și ea făcând rugby, după cum am mai zis.
După care... urmează debutul la națională.
Promovarea naționalei de Rugby 7 în primul eșalon
valoric, unde am ieșit cel mai bun jucător al
României.
— Am simțit că munca dă roade. Că nu mi-am
pierdut orele degeaba antrenându-mă individual.
— Nu te obligă nimeni să joci atunci când nu te
simți bine... adică, dacă în ziua meciului mă duc la
antrenor și îi zic că nu mă simt bine, cu siguranță,
mă ințelege și pune pe altcineva să joace în locul
meu.
— Să câștig. Toți jucătorii intră pe teren cu
gândul ăsta.
— Speri să îți revii în cea de-a 2-a repriză.
— Investițiile, selecțiile – nu se caută copii
îndeajuns. Totul pleacă de la juniori, indiferent de
sport – avem nevoie de juniori.
— Român – ce scrie și în buletin.
— Lipovean, clar.
— Nu este nimic rău să fii și țigan. Dacă te duci
la un țigan în vizită, îți pune ce are mai bun pe masă.
Cu toate acestea, fiindcă am trăit într-un sat de
lipoveni, am studiat și rusa la școală, mă consider
lipovean. Plus că mama mea este lipoveancă 100%,
iar tata e jumătate țigan și jumătate român – un țigan
mai spălat, cum s-ar zice, de la care am moștenit
doar culoarea pielii.
— Mă încântă ideea că odată râdeau de mine și
acum vor să fie ca mine. Fiecare are șansa lui în
viață. Fiecare își face drumul lui. Dacă puneam la
suflet toate răutățile... nu mai eram aici acum. Aș fi
fost mult prea slab psihic și am vorbit deja despre
cât de importantă este latura asta a omului în sport.
Asta este, unii sunt șmecheri atunci când sunt mici,
iar alții atunci când cresc mari . Ceva în genul
acesta. Dar copilăria e copilărie, nu trebuie să
purtăm ranchiună pentru ceea ce s-a întâmplat în
copilărie.
— Sunt plecat de la 14 ani de acasă. Dorința de a
reuși în viață a fost motivația mea. Nu am moștenit
nimic de la mama sau de la tata. Trebuie să muncești
ca să reușești. Ei abia m-au lăsat să plec atunci. Îmi
ziceau că o să mă lovesc, că e violent sportul ăsta,
drept urmare, la fiecare accidentare, sfatul lor este:
Lasă-te și vino acasă! Un alt argument pe care îl
aduceau era: Ce știe un om pe care îl oprești pe
stradă despre rugby?
— Voiam să reușesc în viață, să ies din mediul
acela. Și nu aveam de ales. Îmi ziceam: Ok, mă las.
Și ce fac după? Am douăsprezece clase și un examen
de bacalaureat. Ce fac cu ele? Așa, continuând să
muncesc și să mă implic din ce în ce mai mult
pentru a mă dezvolta, am reușit anul trecut să-mi
dau și examenul de licență [n.r. Ionel este absolvent
al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul
Universității „Ovidius” din Constanța,
specializarea Kinetoterapie și Motricitatea Specială].
La o adică, dacă ar fi să mă las acum de sport, am o
meserie pe care aș putea să o practic, meserie pe
care nu aș fi putut-o dobândi fără să continui să mă
antrenez și să joc.
— Probabil că în construcții, la fel ca toți ceilalți.
Dar eram diferit eu ca persoană. Cum eram în
generală, mai ții minte? Tăcut. Singuratic. Acum
sunt total opusul.
— Este vorba despre un alt mediu de viață.
Trebuie să supraviețuiești. De la țară ajungi la oraș,
unde te întâlnești cu o altă mentalitate, altfel de
lume, alt stil de viață. Dintr-un oraș precum
Constanța ajungi la București. Iarăși, se schimbă
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totul. Alte persoane, alte caractere.
— În Franța nu va mai fi aceeași situație ca în
România. Aici sunt bun, printre cei mai buni chiar.
Când ajung acolo, o voi lua de la zero. În Franța nu
mă știe nimeni, va trebui să-mi construiesc un nume.
— Exact, doar că în Franța și nu America de
Sud, ca în exercițiul tău de imaginație de la
începutul discuției noastre.
— Să joc în cele mai tari campionate. Să mă
compar cu cei mai buni. Mai concret: să joc la Cupa
Mondială din 2023 este principalul target.

— Sper ca până la 35 de ani să mai joc. La felul
cum îmi voi încheia cariera sportivă m-am gândit –
jucând la nivel înalt, însă ce voi face după... încă nu
știu, chiar nu mă pregătesc încă să pun punct carierei
mele sportive. Cu toate acestea, încerc să fac orice
curs sau chiar facultate, dacă am ocazia, ca să am de
unde să aleg.
— Clar. Nu poți progresa dacă nu ești dornic să
înveți.
— Furia îți face bine în rugby. Te motivează. Îți
dă putere. Parcă îți mai crește un strat de mușchi. Pe
când emoțiile - după primele contacte dispar, de
obicei.
— Pozitiv mereu. Chiar dacă greșești, o iei de la
zero. Și calm.
— Pasiune.
Respect.
Integritate.
Disciplină.
Loialitate.
Enjoy.
Formula PRIDLE – acestea au fost cuvintele
spuse de un antrenor sud-african la națională.
— Am urmărit și eu dialogul acela cu Vlad
Zografi [n.r. scriitor, dramaturg contemporan
român], dar cred că se referă mai mult la valorile
rugby-ului: Pasiune, care înseamnă să te dedici
100% pe teren și să o faci mereu cu cea mai mare
răspundere. Respectul – respectul față de adversari
(de exemplu, Argentina este cu 9 poziții mai bună
decât noi în clasamentul mondial și cu toate acestea,
a venit să ne înfrunte cu cea mai bună echipă a ei,
ceea ce înseamnă că ne-a respectat); respectul față
de colegi, fiindcă nu te poți da la o parte, știind că
cel de lângă tine o să sufere. Și mai este și motto-ul:
Sport de golani, practicat de gentlemani. Pe teren,
ne spargem capetele, iar în afara lui stăm cu toții la
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bere. Se face așa-zisul „banchet” după fiecare meci,
unde jucătorii au ocazia să se cunoască și să
socializeze după meci.
— De obicei, bine. Am început să mă acomodez
cu presiunea. Mă gândesc că nici nu există.
— Eu am cele mai mari așteptări de la mine,
după care... probabil că antrenorii.
— Încerc să depășesc momentul din punct de
vedere psihologic, iar după reiau antrenamentele.
Dacă am ratat lovituri, mă antrenez mai mult pe
lovituri și tot așa.
— Antrenorul contează foarte mult. Am avut
câțiva antrenori străini, pe lângă Mocanu, despre
care ți-am zis deja că m-a învățat aproape tot. De la
cei străini am avut de învățat multe noțiuni ce țin
mai mult de finețuri – detalii de poziționare ș.a.m.d.
— Nu există așa ceva. Gândește-te că e sport de
contact. Dacă are cineva ceva de împărțit cu
altcineva... Se caută în contacte și aia e. După aceea
ne împrietenim la loc. Nu există bătăi sau ce mai
vezi pe la fotbal, cu scuipat, amenințări ș.a.m.d. 😁 În
rest... se generează conflicte, dar minore – pe care
nici măcar nu le catalogăm astfel. Astea sunt
nimicuri pe care le tratăm ca atare.
— Ai o săptămână de pregătire a următorului
meci, de obicei. Pregătești tot în acea săptămână. În
timpul meciului, antrenorul îți mai oferă mici detalii
asupra tacticii – în funcție de cum vede el jocul
echipei adverse.
— Cred că CRLR ar trebui să promoveze mai
mult sportul în rândul tinerilor, să ajute la
organizarea selecțiilor, să facă programe speciale,
mai ales în cadrul localităților defavorizate, unde nu
se știe decât de fotbal și, eventual handbal ori
baschet, dar nu la modul profesionist. Nimic mai
mult. Să ofere șansa copiilor să facă un sport, oricare
ar fi acela. În definitiv, sportul înseamnă sănătate –
nu e rău să faci o oră de sport în plus pe săptămână.
Când am plecat să fac rugby, nu știam nimic despre
acest sport fiindcă în școală se fac prea puține ore de
educație fizică și acelea... superficial, nu ni se
prezintă mai multe alternative.
— Mereu mă uit la reluări ale meciurilor mele.
Astfel îmi fac analiza după fiecare meci. Să văd ce
am făcut bine, ce trebuia să fac mai bine, ce soluții
aveam la anumite faze. Autoevaluare. Astfel încât să
știu cum pot juca mai bine în meciul viitor. Asta cred
că e parte a succesului în orice – feedback de la alții
și autoevaluare, la care se adaugă și asumarea
greșelilor.
— Faptul că am ajuns să joc în meciuri mari, cu
jucători de calitate, cu echipe puternice.
— Am lăsat totul deoparte. Nu am timp nici să
respir câteodată. 😁😁
— Nu se mai terminau. 😁😁😁
***
Și iată că experimentul nostru a ajuns la final. În
ceea ce privește rezultatul acestuia, dumneavoastră
sunteți cei mai în măsură să îl stabiliți. Totuși, chiar
și după parcurgerea textului fără a mai ține cont de
convenția pe care am stabilit-o încă de la început,
cred că îl puteți trata ca pe o întâlnire, fie ea cu o
persoană, un eveniment sau cu orice altceva care să
declanșeze acea interogare a eului – din care mereu
avem câte ceva de învățat.
În ceea ce-l privește pe Ionel, cu toate că a
pomenit de o transformare radicală a sinelui, eu îl
văd la fel cum l-am și cunoscut – mereu sincer,
muncitor și ambițios. Cu asemenea virtuțiб cred că o
viață mediocră, neîncununată cu succes, îi era
imposibilă.
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JURNAL DE CĂLĂTORIE
Incursiune în ținuturi de poveste

S

„Zelionaia Vișnea”

„Kalina”

e spune că locurile prin
care trecem în viață nu
sunt simple decoruri ale
timpului nostru, ci sunt chiar parte
din ființa noastră.
Pentru membrii ansamblului
folcloric „Zelionaia vișnea” din
Climăuți, jud. Suceava, Delta
Dunării va rămâne, cu siguranță, o
amintire dragă ce va fi păstrată întrun ungher al sufletului. Acest ținut
al apelor poate fi asociat cu o lume
aparte, situată la granița dintre vis și
realitate.
Ne doream de mult timp să
ajungem în Deltă și iată că visul
nostru s-a materializat. Anul acesta
am fost pentru prima dată în Deltă,
cu ocazia unui schimb cultural între
localitățile Climăuți (jud. Suceava)
și Periprava (jud. Tulcea). După un
drum de aproape 7 ore cu
microbuzul, am ajuns întâi în portul
Galați, unde am traversat Dunărea
cu bacul și apoi ne-am continuat
drumul spre Tulcea. De aici am fost
preluați de Sofia și Cornel Ditcov,
membri ai comunității tulcene care,
pe parcursul celor patru zile
petrecute împreună, ne-au fost cei
mai buni ghizi cu putință. Cu
emoțiile inerente oricărui început,
ne-am urcat în cele două șalupe
pregătite de organizatorul
evenimentului (Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România CRLR) și am pornit spre Periprava,
o insulă de nisip din inima Deltei
Dunării.
La Periprava

D

upă primirea călduroasă de
pe ponton, unde dna Liuba
Burlacu – președinte al CRLPeriprava – ne-a așteptat cu brațele
deschise, ne-am îndreptat spre locul
de cazare, apoi am fost primiți
tradițional la sediul CRL de o parte
din membrii ansamblului folcloric,
unde ne-am ospătat din bucatele
sprecifice zonei. Ne-am cunoscut,
am socializat, iar cântecul și voia
bună și-au făcut loc ușor la masă.
Ne-am distrat din prima seară și am
trăit senzația că aparținem aceleiași
comunități, că ne este atât de ușor
să relaționăm.
Duminică dimineața și luni, de
marea sărbătoare a Sfinților Petru și
Pavel, am fost cu toții la biserică,

am luat parte la slujbă, iar senzația
de apartenență la aceeași familie s-a
accentuat, a devenit o certitudine.
De la localnici am aflat că în
Periprava au mai rămas puțin peste
100 de persoane și că staroverii de
aici își duc existența în primul rând
prin raportarea la Dumnezeu și la
valorile spirituale perene: credința,
familia și tradiția. În ciuda
greutăților, oamenii apelor din
paradis văd viața ca fiind frumoasă,
căci ea este văzută prin sufletul lor,
ei ținând piept cu semeție atât
vremii, cât și vremurilor.
Am intrat cu toții în spiritul
locurilor. Peisajele și oamenii
continuă să ne surprindă și să ne
încânte. Dacă la început ne-a
derutat depărtarea de civilizație
(fără internet, fără semnal la
telefon), am realizat pe parcurs că
doar așa am putut descoperi bucuria
contemplării naturii. Am avut
senzația că liniștea se naște pe
aceste meleaguri, la fel și bucuria,
căci doamnele din ansamblul
folcloric local „Kalina”, femeilumină, au știut să creeze o
atmosferă aparte, să ne transmită
din echilibrul, căldura și optimismul
lor. Am cunoscut și alți oameni
valoroși, care ne-au surpris atât de
plăcut prin felul lor de a fi și de a
trăi: dl Paul Danilov – omul care
stăpânește natura, dl Valentin
Burlacu – primitor și mereu jovial,
dl Nicolae Graciov - bărbatul
înțelept, care a înțeles rostul vieții în
acest paradis. Ce minunăție! Câtă
binecuvântare!
Pădurea Letea

A

doua zi, a urmat plimbarea
prin Pădurea Letea - o
rezervație ocrotită prin lege, care se
întinde pe mai bine de 2800 de
hectare, fiind cea mai nordică
pădure subtropicală din Europa. Neau fascinat arborii masivi, lianele,
dunele de nisip și caii sălbatici.
Pădurea Letea este o oază de liniște,
cuprinsă de o forfotă mare datorită
experiențelor de tip safari și
deschiderii sezonului pentru turiști,
care au însuflețit peisajul.
Cred că sunt în asentimentul
tuturor atunci când spun că am trăit
cu toții clipe unice în inima naturii.
Această limbă de pământ
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are ceva incitant, greu de definit. Umbrele copacilor de pe
marginea drumului prăfuit ne-au făcut să ne simțim
atemporali. Am avut senzația că peisajul devine parte din noi.
Eram ca într-un ,,A fost odată…”. Ne-am oprit să admirăm
colinele de nisip din mijlocul pădurii și să facem fotografii.
La Sfiștofca
După ce am explorat Pădurea Letea, ne-am manifestat
dorinta de a vizita și localitatea Sfiștofca, un sat de ruși
lipoveni despre care am citit în paginile publicației Zorile sau
am urmărit reportaje la televizor. Cum dl Valentin Burlacu a
fost un ghid perfect, a acceptat devierea de traseu și am avut
parte de o experiență care ne-a marcat. În contrast cu biserica
impunătoare din centrul satului, ulițele erau pustii. Nu am
întâlnit țipenie de om.
La Sfiștofca am descoperit o altă față a Timpului, Timpul
care pustiește, Clepsidra care ne pedepsește continuu pe toți.
Admirând biserica maiestuoasă, ortodoxă de rit vechi, care își
ridică semeață crucea spre nemărginirile cerului, am înțeles
că Sacrul poate să învingă Timpul, căci nimeni nu-l poate
distruge, el nu s-a născut din veșnicie, ci a existat
dintotdeauna, am realizat că viața e o gară mică în care toți
vin și pleacă, dar Sacrul va dăinui peste veacuri.
Cu barca pe Dunăre

A

doua zi ne-am trezit cu dorința de a cerceta și mai
mult împrejurimile. Bineînțeles că piesele de
rezistență din micile noastre bagaje au fost, permanent,
telefonul și sticla cu apă. A urmat plimbarea cu barca și neam trezit în mijlocul unui peisaj de vis, desprins parcă din
opera lui Sadoveanu: Rezervația Deltei Dunării (parte a
Patrimoniului Mondial UNESCO), cu lacuri și labirinturi de
canale ce șerpuiesc prin cea mai mare suprafață compactă de
stuf din lume, una din zonele cu cea mai mare biodiversitate
de pe planetă. Frumusețea divină a acestei panorame ne-a
trimis din nou cu gândul la Creator, la cel care a dat poezie
acestei lumi.
Domina o liniște solemnă, de sanctuar, liman de frumusețe
și eternitate, iar discul de foc străjuia întregul peisaj. Canalele
printre care alunecam erau tot mai surprinzătoare, speriindune și atrăgându-ne în același timp. Întreaga lume era trezită la
viață: pelicanii, pescărușii, cormoranii și alte vietăți care ne
transmiteau parcă bun venit, îndemnându-ne să ne bucurăm
de fiecare clipă. Miracolul punea treptat stăpânire peste tot
ceea ce era în jurul nostru. Natura luxuriantă, viețuitoarele
mereu surprinzătoare păreau ieșite parcă din timpul prezent și
intrate în eternitate. Simțeam energiile deltei tresărindu-ne în
fiecare celulă a ființei. A fost sublim!
A urmat apoi spectacolul oferit de ansamblul gazdă –
„Kalina” - și cel al oaspeților – „Zelionaia vișnea”. Mare nea fost bucuria să vedem cum se înghesuie localnicii și turiștii
la poartă când satul răsună de cântec și de voie bună. A fost o
zi de poveste. Cântecele lirice, melodiile săltărețe, vocile
puternice și costumele colorate au întregit atmosfera de
sărbătoare.
Cu amintiri care ne vor rămâne mult timp întipărite pe
retina sufletului, ne-am întors acasă. Am învățat o lecție
importantă: că trebuie să fim uniți, că trebuie să ne păstrăm și
să promovăm tradițiile și valorile noastre starovere, căci nu
suntem singuri, ci aparținem unei mari familii, cea a rușilor
lipoveni din România. Și cu sprijinul și implicarea CRLR
putem face acest lucru.
Elena PANFILOV,
Climăuți
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Manolea – insulă a spiritualității și parte
a patrimoniului cultural național al CRLR

M

anolea - un sat pierdut
printre dealurile
Sucevei, una dintre
cele mai vechi comunități de ruși
lipoveni din România, a fost gazda
evenimentului organizat de
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), intitulat
„Manolea – insulă a spiritualității
și parte a patrimoniului cultural
național al CRLR” și desfășurat în
perioada 7-10 iulie 2021.
Prilejuit de prăznuirea sărbătorii
„Întâmpinarea icoanei făcătoare
de minuni a Maicii Domnului din
Tihvin”, evenimentul a fost
dedicat, în special, copiilor și
tinerilor ruși lipoveni, care, cu
smerenie și respect pentru credința
staroveră, au participat la slujbele
religioase de la schitul de maici
(Pustânea, cum mai este denumit
de localnici). Prăznuită pe 9 iulie
de staroveri, Icoana Maicii
Domnului din Tihvin este una
dintre cele mai cunoscute icoane
făcătoare de minuni, considerată în
tradiția noastră Acoperitoarea
cerească a copiilor, păstrată în
prezent la Mănăstirea „Adormirea
Maicii Domnului din Tihvin”
(aprox. 200 km de Sankt
Petersburg).
Pornind încă de dimineață spre
locul de desfășurare a
evenimentului CRLR, copiii și

tinerii din Dobrogea au poposit și
au rămas peste noapte la Roman,
județul Neamț, unde au vizitat
Centrul de Educație și Cultură al
CRL-Roman. Acolo i-a întâmpinat
președintele Comunității locale, dl
Radu Chiprian, care le-a povestit
copiilor despre rușii lipoveni din
oraș. Despre lăcașul de cult le-a
relatat preotul paroh, părintele
Flor, al bisericii ortodoxe de rit
vechi din Roman, cu hramul
„Sfinților Arhangheli Mihail și
Gavril”. După vizitarea Centrului
Cultural, au fost invitați să viziteze
biserica din apropierea sediului
CRL. Intrând în lăcaș, părintele
Flor le-a vorbit copiilor despre
credința noastră, despre valorile
moștenite de la strămoșii noștri,
precum și despre faptul că nu
trebuie să uităm să ne rugăm
oriunde am fi. Copiii au fost plăcut
impresionați de învățăturile
preotului, chiar legând un dialog
constructiv pe tema spiritualității
cu acesta. La finalul vizitei, cei
prezenți au interpretat cântări
religioase și stihuri duhovnicești. A
doua zi, copiii au încheiat excursia
prin orașul Roman la Muzeul de
Științe Naturale, unde au făcut
cunoștință cu fauna și flora zonei.
Zilele de 8 și 9 iulie a.c. au fost
dedicate explorării locurilor din
satul Manolea, unde copiii și tinerii

au vizitat schitul de maici din
localitate și au participat la slujbele
religioase, oficiate de
Înaltpreasfințitul Nafanail,
arhiepiscopul de Moldova și
Bucovina, dedicate hramului
bisericii - „Întâmpinarea icoanei
făcătoare de minuni a Maicii
Domnului din Tihvin”. Un loc plin
de liniște necesară rugăciunii,
schitul părea desprins de realitatea
din jur. Smerite, măicuțele i-au
întâmpinat pe oaspeți cu zâmbetul
pe buze, schimbând două-trei vorbe
cu fiecare în parte, bucuroase de
faptul că bisericuța lor mică a fost
umplută de atâția copii.
La Manolea fiind prezent și dl
președinte al CRLR, deputatul
Silviu Feodor, acesta i-a felicitat
pe cei prezenți cu ocazia sărbătorii
și a povestit despre Icoana
făcătoare de minuni a Maicii
Domnului din Tihvin, oferind
fiecărui tânăr câte o broșură despre
această sfântă icoană, precum și
câte un pliant despre satul
Manolea.
Un moment deosebit a fost
vizita la Centrul de Educație și
Cultură al CRL-Manolea, unde
președintele comunității locale, dl
Miftode Gheorghe, a relatat
despre soarta satului, care a fost
mistuit de flăcări cu ani în urmă,
când o mare parte din case, inclusiv

biserica ortodoxă de rit vechi, au
ars, însă oamenii au reconstruit
totul.
În cadrul sediului Comunității
locale, dl președinte Miftode
Gheorghe, tinerii și locuitorii din
sat au amenajat un colț muzeistic
dedicat cânepii. Președintele le-a
povestit celor prezenți despre
fiecare obiect expus în parte,
despre prelucrarea cânepei, care a
fost o îndeletnicire predominantă a
rușilor lipoveni din zonă, dar și
despre oamenii din sat și despre
comunitatea locală.
După un program încărcat, plin
de informații interesante despre
satul Manolea, grupurile de copii
au vizitat și obiectivele turistice din
zonă. Au ajuns la salina Cacica, la
mănăstirile din împrejurimile
orașului Gura Humorului, în parcul
Ariniș.
În seara zilei de vineri, 9 iulie
2021, programul de cântări
religioase și stihuri duhovnicești a
fost momentul culminant, fiind
susținut de grupurile de copii și
tineri din Galați și Carcaliu, jud.
Tulcea. Au participat și membrii
Comunității rușilor lipoveni din
Fălticeni, ocazie cu care dna
profesoară, doctor în istorie,
Palaghia Radion a prezentat
activitatea Comunității,
președintele căreia este, precum și
proiectul viitorului Centru de
Educație și Cultură al CRLFălticeni, jud. Suceava.
Evenimentul CRLR a fost un
prilej bun pentru a întări legăturile
între tinerii ruși lipoveni, care va
contribui la îmbogățirea culturii și
spiritualității etniei noastre, cât și la
conștientizarea existenței unor
valori comune.
A consemnat,
Alina FARAPON
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PERIPLU DE SPIRITUALITATE
STAROVERĂ PE PLAIURI NEMȚENE
și pante domoale. Locația este
deosebită, schitul de rit ortodox
vechi este micuț, dar cochet și
așezat într-o zonă în care cerul
parcă se întretaie cu pământul.
Mica bisericuță din bârne, cu
modestele chilii de lemn dimprejur,
pare o bijuterie din lemn puțin
vizitată și cunoscută, desprinsă
parcă dintr-o lume de basm din
vremuri de mult apuse.
Participanții la acest eveniment
și-au manifestat profunda
mulțumire, pentru înaltele trăiri
sufletești de care au avut parte,
precum și prețuirea față de valorile

Î

n perioada 1-3 iulie 2021, a
avut loc la Piatra Neamț,
județul Neamț, evenimentul
cultural „Păstrarea identității
rușilor lipoveni din regiunea
Moldovei prin cultură și
spiritualitate” organizat de către
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) în colaborare cu
Comunitatea rușilor lipoveni din
Piatra Neamț. A fost un prilej de
comuniune a etnicilor noștri sosiți
din diverse zone ale țării –
Constanța, Ghindărești, Slava
Cercheză, 2 Mai și alte localități
dobrogene și de înalte trăiri
spirituale ocazionate de praznicul
închinat hramului Sfântului Paisie
cel Mare. În programul
evenimentului a fost inclusă
participarea la sfintele slujbe
închinate Sfântului Paisie cel Mare,
desfășurate la Mănăstirea ortodoxă
de rit vechi „Sf. Paisie cel Mare”
(de călugări), susținute de înaltele
fețe bisericești din partea locului,
de un cuvios sobor de preoți. De
asemenea, a avut loc și întâlnirea

cu membrii CRL din Piatra Neamț,
prilej de schimburi de experiență.
Mica mănăstire, având hramul
„Sf. Paisie cel Mare”, situată într-o
zonă destul de interesantă, dar mai
puțin cunoscută, anume
„genunchiul de nord-vest al
Munților Tarcău, numit și Munceii
Bistrița – Tazlău, cunoscută și sub
denumirea de Schitul Bahrin”, este
un schit construit după 1990 de
către enoriașii parohiei rușilor
lipoveni din Piatra Neamț. Pentru a
ajunge la mănăstire, accesul se face
din DN 15 prin Piatra Neamț – Pod
Căprioara – sat Bâtca Doamnei –
drum forestier Bahrin și axial
Pârâul Doamnei.
Până la schit se poate sui cu o
mașină pe un drum pietruit și
destul de anevoios sau mașina se
poate lăsa la aproximativ un km
mai jos la bariera care delimitează
accesul spre continuarea drumului
forestier. Traseul spre sfânta
așezare ortodoxă de rit vechi „Sf.
Cuvios Paisie” este cât de cât ușor
de parcurs, cu mai multe serpentine

27
spiritualității noastre creștine.
Slujba de noapte, în special,
desfășurată în limba slavonă și doar
la lumina lumânărilor, ne-a făcut să
simțim o întoarcere în timp care a
adus o mare liniște sufletească.
Peisajul fascinant și locurile unice,
de o frumusețe aparte, ce emană o
liniște și o pace adâncă, par o
minunată și sfântă comuniune
dintre Dumnezeu și natură.
Momentele trăite aici au
reprezentat pentru toți cei prezenți,
credincioși ruși staroveri, momente
în care legătura cu Dumnezeu s-a
manifestat în cel mai înălțător mod
posibil.
Prof. Anfisa DEMID,
Ghindărești

Consiliului Director (CD) al Comunității
Rușilor Lipoveni din România

P

e 28 iulie 2021, a avut loc, online, ședința de lucru a Consiliului
Director al CRLR. Ordinea de zi a cuprins următorele puncte:
Informare generală asupra activităților desfășurate pe luna iulie
2021; Prezentarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru luna
iunie 2021; Activitățile culturale programate pentru luna august;
Demersurile privind punerea în legalitate a fundației „Obscina” din
Braila; Informare asupra studiului limbii materne ruse; Elaborarea
reperelor metodologice privind studiul limbii materne ruse pentru
învățământ liceal; Elaborarea și revizuirea programei școlare pentru
disciplina limba și literatura rusă maternă – nivel liceal; Prezentarea
activității deputatului din partea CRLR în Parlamentul României pe luna
iulie 2021; Diverse.
Ședința a fost moderată de către președintele CRLR, deputatul Silviu
Feodor.
Printre altele, s-a discutat și despre importanța recensământului,
programat a se desfășura anul viitor, despre care, cu mai multe amănunte,
vom reveni în numărul viitor al „Zorilor”.

„Gala micilor talente”

L

a Brătești, județul Iași, a avut loc duminică, pe 25 iulie 2021,
ediția a III-a a evenimentului educațional, cultural-artistic, „Gala
micilor talente”.
Elevii au concurat la secțiunile: Desen; Recitare de poezie în limba
rusă; Prezentarea costumelor, în pași de dans; Interpretare de Stihuri
Duhovnicești; Interpretare Vocală sau la instrumente.
„Gala micilor talente” s-a desfășurat cu implicarea și sprijinul
Comunității Rușilor Lipoveni din România, CRL-Brătești, redacția
„Zorile”.
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ТАРАНЕЦ Сергей. Старообрядчество в Российской империи (конец ХVІІ – начало ХХ вв.).
Взаимоотношения старообрядческих сообществ с государством и официальной Церковью /
под ред. Г. В. Боряка. Монография: В 3-х т. – Киев, 2021 (Т. 1. – Изд. 2-е. – 704 с., ил.; Т. 2. – Изд. 2-е. – 688 с., ил.; Т. 3. – 704 с., ил.).
внимание на иконописи,
впитали в себя множество
литейном мастерстве, музейном
элементов народной культуры
деле, театре и культовой
украинцев, белорусов, латышей,
архитектуре.
литовцев, эстонцев, поляков,
молдаван, кавказских горцев,
● В третьем томе впервые
народов Русского Севера,
широко исследована
Поволжья, Урала, Сибири,
традиционная культура и
Алтая, Забайкалья и Дальнего
повседневный быт староверов,
Востока.
включая жилище и
Представленный богатый и
хозяйственные постройки,
яркий материал будет важен не
внешний вид и интерьер домов,
только для специалистов по
народную и моленную одежду,
истории, антропологии,
обувь, посуду, продукты
этнографии и фольклору
питания, повседневную и
старообрядцев, но и для каждого
праздничную пищу,
читателя, которого интересует
календарную и семейную
обрядность и обычаи (рождение, традиционная культура, который
пытается глубже осмыслить и
крещение ребёнка, свадебную
понять быт и духовность
обрядность,
погребальные
и
трёхтомной
русских.
поминальные
обряды),
устномонографии на
поэтическую
традицию,
говор,
Все три тома можно
основании более 2
музыкальное
творчество,
приобрести
у автора (см.
тысяч источников,
которые,
несмотря
на
замкнутый
профиль
Facebook
- Сергей
процитированных более 5,2 тыс.
образ
жизни
старообрядцев,
Таранец).
раз, осуществлено комплексное
kaiac-canoe a Clubului
исследование истории,
„Danubiu” din Tulcea
культуры и быта старообрядцев
(1970-1993), după care в Российской империи за более
antrenor secund al Lotului
чем 250-летний период истории.
(14
ianuarie
1940,
n.
Tulcea
Național masculin de
Читателю предоставляется
28
iunie
2021,
d.
București)
kaiac-canoe pentru seniori
возможность сформировать
(1994 -2000), unde a lucrat
целостное представление о
anoistul (vicecampion european) și
și cu antrenorul Ivan
старообрядчестве, начиная от
antrenorul emerit de kaiac-canoe Igor
расселения, численности,
Patzaichin. A pregătit
Lipalit (născut în anul 1940, la Tulcea) s-a
правового положения и
pentru performanță
stins din viață pe 28 iunie 2021, la 81 de ani.
заканчивая вопросами,
generații de sportivi,
Cetățean de Onoare al comunei Jurilovca, jud.
связанными с говором и
inclusiv ruși lipoveni. A
Tulcea, Maestru al Sportului (1962), Maestru Emerit al
фольклором староверов.
contribuit la selecţia,
Sportului (1965), Antrenor Emerit (1991), Igor Lipalit
● В первом томе
pregătirea şi promovarea
a fost desemnat în 2003 „cel mai bun antrenor al
монографии исследователя из anului” în România.
unui mare număr de sportivi din Jurilovca, Slavele,
Киева (Украина) – доктора
localitățile din Delta Dunării, Mahmudia, județul
A făcut parte, în decursul anilor, din colectivele
исторических наук Сергея
Tulcea, în cluburi sportive şi în loturile reprezentative.
tehnice care au pregătit canoiştii din loturile naţionale,
Таранец освещена история
De-a lungul carierei de antrenor, a obținut prin sportivii
cu rezultate remarcabile. După cum știți, anul 2000, al
старообрядчества в Российской Jocurilor Olimpice din Australia, a fost încununat de
săi numeroase medalii la competițiile naționale și
империи. Автор впервые
internaționale.
aurul olimpic obținut de Mitică Pricop din
исследовал
Igor Lipalit şi-a adus contribuţia, în perioada 1994Ghindărești, județul Constanța, și Florin Popescu, la
межконфессиональные и
2000,
în calitatea sa de antrenor al grupei de canoe
C2 1000 m. Este anul când antrenorilor acestor doi
межнациональные проблемы, sportivi de aur, Igor Lipalit și Ivan Patzaichin, pentru
seniori în cadrul colectivului tehnic, la cucerirea celor
проанализировал систему
14 medalii (3 de aur, 9 de argint, 2 de bronz) la
modul strălucit în care au reprezentat România la
взяток старообрядцев и их
Campionatele Mondiale, 13 medalii (2 de aur, 11 de
Olimpiada de la Sydney prin sportivii pregătiți de
адаптацию к сложившимся
argint) la Campionatele Europene şi 4 medalii (1 de
aceștia,
li
s-a
conferit
Ordinul
naţional
„Serviciul
историческим условиям,
aur,1 de argint și 2 de bronz) la Jocurile Olimpice din
Credincios”
în
grad
de
Ofiţer.
попытался установить
1996 şi 2000.
Igor
Lipalit
a
absolvit
în
anul
1962
Institutul
de
численность староверов разных
Referințele biografice i-au apărut în presa vremii
Educație
Fizică
și
Sport
din
București,
apoi
a
lucrat
în
согласий, наметить ареал их
când
era sportiv, în diverse albume și anuare ale
Ministerul
de
Interne,
ca
ofițer,
în
perioada
1962-1970.
расселения на территории
clubului
și Federației de Kaiac-Canoe. S-a scris despre
Ca
sportiv
de
performanță,
specializat
în
probele
de
России и за рубежом. Наиболее
Igor
Lipalit
în Zorile nr. 4/2001 (autor Ivana Iancu), nr.
canoe,
și-a
început
în
1957
cariera
sportivă
de
canoist
полно изучена история
1/2021
și
în
ghidul de prezentare „Comunitatea rușilor
la
Clubul
„Recolta”
din
Tulcea,
unde
a
câștigat
primul
Белокриницкой иерархии, в том
lipoveni”,
realizat
de către Svetlana Moldovan, editura
său
titlu
de
campion
național.
După
ce
a
fost
legitimat
числе её неокружническая
„Ararat”, București, 2004, pag. 177-178. A fost
la Clubul „Dinamo” din București, a câştigat 10 titluri
ветвь, социальная структура
căsătorit cu Silvia (din anul 1966), având două fete.
старообрядческого сообщества, de campion național și titlul de vicecampion european
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
история всероссийских центров (în anul 1965, la Snagov, la proba C1-1000 m). În
Drum lin către stele, Igor Lipalit!
perioada 1957-1970, Igor Lipalit a fost component al
староверия, показано
Va rămâne veșnic prin marile realizări în sportul
loturilor naţionale şi olimpice de kaiac-canoe, clasânduстановление, эволюция и
românesc
de performanță.
ликвидация старообрядческих se pe locurile IV la Jocurile Olimpice din 1960 (Roma)
Condoleanțe
familiei îndurerate!
şi
pe
V
în
1964,
la
Tokyo,
în
proba
C2-1000
m.
монастырей, скитов и т. д.
S.M.
A
fost
antrenor
de
kaiac-canoe,
întâi
la
secția
de
● Во втором томе

В

монографии освещена история
культуры старообрядчества в
Российской империи. Автор
впервые исследовал менталитет
старообрядцев, вопросы морали
и нравственности,
взаимоотношения с
интеллигенцией, их церковную,
социальную
благотворительность и
меценатство, определил место
староверов в торговом и
промышленном развитии
страны. Значительное внимание
уделяется старообрядческой
литературе второй половины
ХVІІ – начала ХХ в., книжным
собраниям староверов,
рукописному мастерству и
книгопечатанию. В книге
представлены образы
старообрядцев в русской
художественной литературе и
живописи, акцентировано

In memoriam
Igor LIPALIT

C

Nr. 7-8 (344-345)/2021

J

udețul Iași reprezintă un
spațiu al multiculturalității,
aici găsindu-și locul, de-a
lungul secolelor, numeroase etnii,
care și-au păstrat vii tradițiile și
obiceiurile, indiferent de greutățile
cu care s-au confruntat de-a lungul
vremii.
În perioada 14 mai-15 iunie
2021, a avut loc la Galeriile de Artă
„Dan Hatmanu” din Iași o nouă
expoziție, intitulată
„Multiculturalitatea – acte si
documente”, care a adus în atenția
publicului ieșean aspecte din
trecutul etniilor din județul nostru,
prezentate prin intermediul
documentelor, izvoarelor istorice și
a fotografiilor. Totodată, fiecare
etnie a avut posibilitatea, pentru o
zi, de a oferi un program artistic,
prin care să-și promoveze tradițiile,
limba și portul.
Organizatorii acestui minunat
proiect (Primăria Municipiului Iași
și Muzeul Municipal „Regina
Maria”) și-au propus să sublinieze
rolul istoric al comunităților etnice
în dezvoltarea armonioasă, atât la
nivel social, cât și cultural, a
vestitului Târg al Ieșilor.
Expoziția „Multiculturalitatea –
acte și documente” a fost
organizată în colaborare cu
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
Iași, Comunitatea Armeană din
Iași, Comunitatea Evreilor din Iași,
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Târgul Ieșilor – oază de multiculturalitate

Comunitatea Turcă din Iași,
Asociația Pro Roma, Comunitatea
Elenă Iași, Comunitatea
Ucrainenilor din Iași, Arhivele
Naționale ale României, Direcția
Județeană a Arhivelor Naționale ale
României Iași, Ateneul Național
din Iași, Asociația Patrimoniu, Artă
și Cultură pentru Tineret –
sucursala Iași.
Ziua de 13 iunie a.c. a
reprezentat, pentru Comunitatea
Rușilor Lipoveni din Iași și
Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni
din Iași, cât și pentru Comunitatea
Rușilor Lipoveni din Focuri și
Târgu Frumos o zi încărcată cu

emoție, dar și mândrie, o zi care s-a
transformat într-o sărbătoare a
rușilor lipoveni.
După impresionantele discursuri
ale unor personalități emblematice
ale comunității ieșene, precum
prof. univ. dr. Leonte Ivanov și
poetul Nichita Danilov, a urmat un
minunat program artistic. De la mic
la mare, subliniindu-se astfel
legătura dintre generații,
sedimentată pe respect față de
tradiție, reprezentanții filialelor mai
sus menționate au prezentat etnia
noastră prin poezii, momente
muzicale și dansuri rusești inedite.
Printre cei care au evoluat pe scenă

se numără ansamblul de dansuri
rusești „Raduga” („Радуга”),
elevii din Iași și Focuri, coordonați
de dna prof. Zinaida Gromic
(Larisa Pavlov, Iuliana Timofte,
Paula Căprian, Claudia Ivanov),
elevii din Târgu Frumos,
coordonați de dl prof. Pavel Iacob
(Chersan Maria, Marcu Teodor,
Marcu Daria), ansamblul de
seniori „Славянская карусель”,
acompaniat de Vlad Fedosov acordeon, precum și eu cu fratele
meu Tomiță Ivanov. Momentele
artistice au stârnit un amalgam de
sentimente în sufletele celor
prezenți, iar artiștii au fost răsplătiți
cu numeroase aplauze călduroase.
Sunt foarte onorată de fiecare
dată când am prilejul de a participa
la aceste activități multiculturale,
reprezentând cu mândrie și o
imensă bucurie etnia noastră.
Mii de mulțumiri
organizatorilor pentru acest
minunat eveniment și sincere
felicitări tuturor celor implicați în
păstrarea vie a tradițiilor și
obiceiurilor, cât și a identității
etnice a fiecărei minorități naționale.
Lidia IVANOV,
reprezentanta ATRL-Iași,
proaspăt absolventă a
Colegiului Național Iași
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In memoriam Sofia Ana FEODOR
(30 septembrie 2001 - 5 mai 2021)

Cine sunt eu?
Cine sunt? Într-adevăr, cine sunt
eu?
Omul este ca un soi de tablou...
Creatorul-artist pictează acest
tablou de la început până la final.
El scrie către eternitate... Pe paleta
vieții, El amestecă culorile
acțiunilor umane într-o varietate de
culori din trecut, prezent și viitor,
realizând cu ajutorul tonurilor,
semitonurilor, nuanțelor, expresia
sensului existenței umane, sinteza
personalității Sale și a Eternității.
Este imposibil să înțelegi planul
final al Creatorului și, prin urmare,
nu pot vorbi decât despre ceea ce
se întrezărește deja pe pânza vieții
mele...
O persoană care nu își cunoaște
trecutul, nu se va putea apropia
nicicând de esența prezentului său.
Una din profesoarele mele mi-a
spus odată: „Ține-i minte nu numai
pe părinții tăi, ci și pe străbunii tăi
- și fii demnă de ei! În asta constă
fericirea!”.
Sunt o rusoaică lipoveancă din
România. Patria mea istorică este
Rusia. Strămoșii mei sunt cazacii
de pe Don, staroveri.
La începutul secolului al XVIIIlea, după înfrângerea răscoalei
țărănimii și cazacilor, condusă de
Kondrati Bulavin în Rusia, o parte
din oamenii de pe Don conduși de
atamanul Ignat Nekrasov, fugind de
persecuții, a ajuns în Turcia.
Cazacii cu familiile lor s-au așezat
pe malul uriașului lac Razelm
(Razin) în ținuturile Dobrogei
moderne. Acum aceasta este
România.
De mai bine de trei secole, rușii
lipoveni păstrează această insuliță a
Patriei lor materne, Rusia, creată de

ei printre țări străine, prețuind
Vechea Credință și Sufletul Rus.
M-am născut și am crescut
ascultând cântece populare rusești
pe care bunica și mama mi le-au
cântat. Aceste cântece mă însoțesc
pretutindeni: ele povestesc despre
întinderile fără de margini ale
câmpiilor din Rusia, despre
pădurile puternice strălucind de
verdeață, cerurile înalte de un
albastru uluitor de deschis... și
despre picăturile soarelui în roua
dimineții, despre reflecțiile
strălucitoare ale unui apus de foc
ce se întrezărește pe cupolele
bisericilor.
Cântecele rusești au fost cele
care m-au ademenit să învăț limba
rusă.
O mare parte din copilăria mea
am petrecut-o în satul Sarichioi, pe
malul „dulcelui lac” Razim, alături
de bunicii mei, departe de
zgomotul mașinilor din orașe și de
înaltele clădiri fără chip. Aceasta a
fost fericirea.
Părinții m-au crescut în spiritul
tradițiilor creștine, m-au dus la
biserică și la școala parohială de
vară, unde am studiat citirea și
cântatul specific bisericii ortodoxe
de rit străvechi.
Când aveam șapte ani, părinții
mei m-au îndreptat către școala de
pe lângă Ambasada Federației Ruse
în România, unde educația se
desfășura exclusiv în limba rusă.
Școala se află în București. Tata și
mama și-au dorit cu adevărat să fiu
cât mai aproape de marea noastră
Patrie, de uluitoarea sa cultură și
mai ales de literatura rusă din
secolul al XIX-lea: de Pușkin,
Gogol, Dostoievski... Au visat să
pot vorbi o limbă literară rusă
modernă curată.
La început, mi-a fost foarte greu
la școală. Acolo studiau copii din
Turkmenistan, Armenia,
Azerbaidjan, Kazahstan și multe
alte țări. Contactul cu aceste
culturi, pe care nu le înțelegeam, a
fost unul destul de sinuos. Dar
toate aceste greutăți mi-au întărit
caracterul și voința.
Mama simțea cât de dificil mi-a
fost în relațiile mele cu colegii de
clasă și profesorii și s-a străduit
întotdeauna să mă ajute să fac față

neplăcerilor și, de cele mai multe
ori, reușea. Găsea cuvintele
necesare sufletului meu, iar eu
începeam să mă simt mai ușurată,
plină de lumină și speranță.
Mama este ca un înger trimis de
Dumnezeu care mă încălzește așa
cum o candelă încălzește icoana.
Ea a fost prima mea profesoară de
literatură rusă. Nu voi uita nicicând
acele seri liniștite când, sub
trosnetul buștenilor din sobă și în
lumina fremătândă a candelei, ne
citea mie și surorilor mele, Eva și
Anastasia, poveștile lui Alexandr
Sergheievici Pușkin, despre țarul
Saltan și prințesa Lebăda, despre
pescarul și peștișorul... Alergam
deseori spre țărmul lacului Razelm,
priveam în depărtarea apelor și mi
se părea că sunt pe cale să „se
regăsească pe țărm, în solzi arzând
ca focul, cei treizeci și trei de
bogatâri”, și cu ei împreună
unchiul Сernomor cu barba ca a
bunicului meu. Și, de asemenea,
doream atât de mult să prind
peștișorul de aur și să-l rog să-mi
îndeplinească cea mai frenetică
dorință - să văd Moscova!
Mama este foarte pasionată de
literatura rusă și încearcă să-mi
insufle dragostea pentru lectură.
Adesea făceam temele la literatură
împreună, analizând
comportamentul personajelor
literare: Oneghin, Peciorin,
Raskolnikov ...
Tatăl meu este doctor. Este
chirurg și flebolog. Tata, fără să
vrea, mi-a influențat alegerea
viitoarei mele profesii, deși a visat
să merg pe urmele sale. El este un
mare admirator al filmului. Îi place
să transmită impresiile sale despre
filme. De exemplu, în anii
studenției, după ce a urmărit filmul
lui Robert Zemeckis „Forrest
Gump”, tata a început să alerge atât
de mult încât, cum spunea, „nu mai
putea să se oprească”. După filmul
lui Lasse Hallström „Hachi: Cel
mai loial prieten”, tata a adus în
casă un câine. Iar după filmul
„Insula” lui Pavel Lungin, poate
principalul film din viața sa, el a
plecat la o mănăstire ortodoxă de
rit vechi și, după ce a stat acolo o
vreme, s-a întors complet schimbat.
Înainte de această întâmplare, nu-

mi puteam imagina ce semnificație
poate avea un film în viața unui
om.
Exprimarea de sine. Abia la
școală am început să înțeleg ce
înseamnă să fii cu toată lumea și, în
același timp, să te diferențiezi de
toți. Lumea teatrului și a literaturii.
Am început să le descopăr.
Producția școlară a tragediei lui
William Shakespeare „Romeo și
Julieta”, în care am fost
protagonista principală, poemele
timpurii ale Annei Andreevna
Ahmatova, recomandate de
profesorul meu - acestea sunt
primele momente esențiale din
viața mea, ce au influențat alegerea
viitoarei mele profesii. Omul,
caracterul său și atitudinea sa față
de lume, orientările morale și
acțiunile, regulile după care trăiește
sufletul său în cărțile clasice ale
scriitorilor ruși - toate acestea au
început să mă atragă cu ardoare.
Am început să-mi pun întrebări și
să caut răspunsuri... în filmele
artistice. Și astfel, s-a născut în
mine dorința vie de a învăța să arăt
lumea și oamenii așa cum îi simt și
îi văd. Prin proprii mei ochi!
Tatiana Mihailovna Lioznova a
devenit pentru mine un exemplu de
femeie regizor. Filmele ei „Trei
plopi pe Plyushchikha” și
„Șaptesprezece momente din
primăvară” au devenit clasice
pentru poporul rus.
Cine sunt eu? Încă nu știu.
Însă pe pânza vieții mele a
început să apară imaginea visului
principal - realizarea primului film
despre rușii staroveri din România
și să las în istoria omenirii,
povestea unei etnii mici, care prin
voia sorții a fost ruptă și
îndepărtată de marea lor Patrie
unde, în condițiile unei vieți
incredibil de aspre, într-o țară
străină, a reușit de-a lungul
secolelor să-și păstreze limba rusă
maternă, vechea credință ortodoxă
și cultura rusă.
Pentru asta trăiesc acum...
Un text scris de
Sofia Ana FEODOR în 2019;
gândurile ei extrase din eseul de
la admiterea la facultate (VGIK).
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In memoriam София Ана ФЕОДОР
(30 сентября 2001 - 5 мая 2021)
Кто я? Действительно, кто же куполах церквей.
я?
По русским песням я
Человек как картина…
начинала учить русский язык.
Творец-художник пишет эту
Мне посчастливилось
картину от начала её - до
провести большую часть детства
завершения. Пишет в вечность… в селе Сарикёй, на берегах
На палитре жизни Он смешивает «сладкого озера» Разельм
краски человеческих поступков в (Разин), в липованском доме
разнообразные гаммы цветов из
рядом с бабушкой и дедушкой
прошлого, настоящего и
вдали от городского шума машин
будущего, добиваясь с помощью
и безликих многоэтажек. Меня
тонов, полутонов, оттенков
воспитывали в религиозных
изображения смысла бытия
традициях, водили в храм и
человека, его личной Чело –
летнюю церковноприходскую
Вечности. Невозможно постичь
школу, где я обучалась
окончательный замысел Творца,
древлеславянскому церковному
и потому мне остаётся говорить
чтению и пению.
только о том, что уже
Когда мне исполнилось семь
вырисовывается на моём
лет, родители определили меня в
полотне жизни…
школу при Посольстве России в
Человек, не ведая о своём
Румынии, где обучение велось на
прошлом, никогда не
русском языке. Школа находится
приблизится к сути своего
в городе Бухаресте. Папа и мама
настоящего. Моя учительница
очень хотели, чтобы я стала
однажды сказала мне: «Помни не ближе к нашей большой Родине,
к её великой культуре, и
только своих родителей, но и
прародителей – и будь достойна особенно – к русской литературе
19 века: к Пушкину, Гоголю,
их. В этом счастье!».
Я – русская-липованка,
Достоевскому… Они мечтали,
живущая в Румынии. Моя
чтобы я говорила на чистом
историческая Родина – Россия.
современном русском
Мои предки – донские казаки,
литературном языке.
староверы.
Поначалу в школе мне было
В начале 18 века, после
трудно. В школе учились ребята
поражения казацкоиз Туркмении, Армении,
крестьянского восстания под
Азербайджана, Казахстана и
предводительством Кондратия
многих других стран.
Булавина в России, часть донцов Соприкосновение с культурами,
во главе с атаманом Игнатом
не понятными мне, давалось
Некрасовым, спасаясь от
нелегко. Но это закаляло мой
преследований, оказалась в
характер и силу воли.
Турции. Казаки со своими
Мама чувствовала, как мне
семьями осели на берегах
было тяжело в непростых
огромного озера Разельм (Разин) отношениях с одноклассниками
в землях современной Добруджи. и учителями, и всегда старалась
Сейчас это Румыния.
помочь справиться с
Вот уже более трёх веков
неприятностями и – помогала.
русские-липоване хранят
Она находила нужные слова для
созданный ими среди чужеземья моей души, и мне становилось
островок Родины – России,
светло и солнечно. Мама –
берегут в себе Старую веру и
словно ангел, посланный Богом,
Русскую душу.
она греет меня, как лампадка
Я родилась и росла под пение икону. Мама - мой первый
русских народных песен,
учитель русской литературы.
которые напевали мне бабушка и Никогда не забыть тех тихих
мама. Эти песни всегда со мной:
вечеров, когда под
в них необъятные просторы
потрескивание поленьев в
русских полей, могучие яркокамине и лёгкий свет абажура
зелёные леса, высокое светлоона читала мне и моим сёстрам
голубое небо… И капельки
Еве и Анастасии сказки
солнца в утренней росе. И тихие Александра Сергеевича
блики огненного заката на
Пушкина про царя Салтана и

царевну Лебедь, про рыбака и
рыбку… Я тогда часто бегала на
берег Разельма, вглядывалась в
водную даль, и мне казалось, что
вот-вот «очутятся на бреге, В
чешуе как жар горя, Тридцать
три богатыря», а с ними дядька
Черномор с бородой, как у моего
дедушки. А ещё я так хотела
поймать золотую рыбку и
попросить её исполнить моё
самое большое желание –
увидеть Москву!
Мама очень любит русскую
литературу и старается привить
любовь к чтению мне. Часто
домашнее задание по литературе
мы делали вместе, обсуждая
поведение литературных героев:
Онегина, Печорина,
Раскольникова…
Мой папа – доктор. Он хирург
и флеболог. Папа повлиял на мой
выбор будущей профессии, хотя
мечтал, чтобы я пошла по его
стопам. Папа – большой
поклонник кино. Он любит
рассказывать, какое впечатление
на него производят фильмы.
Например, в студенческие годы
после просмотра фильма Роберта
Земекиса «Форрест Гамп» папа
начал бегать, и так много, что, по
его словам, «не мог
остановиться». После фильма
Лассе Халльстрёма «Хатико:
Самый верный друг» папа завёл
собаку. А уже после фильма
Павла Лунгина «Остров»,
пожалуй, главного фильма в его
жизни, уехал в старообрядческий
монастырь и, пожив там,
вернулся совсем другим
человеком. До этого случая я
представить себе не могла, какое
значение в жизни человека
может сыграть художественный
фильм.
Самовыражение. Только в
школе я начала понимать, что
значит быть со всеми и быть не
похожей на всех. Мир театра и
литературы. Он стал открываться
мне. Школьная постановка
трагедии Уильяма Шекспира
«Ромео и Джульетта», в
которой я участвовала, и ранние
стихи Анны Андреевны
Ахматовой, порекомендованные
мне учителем, – вот первые
ключевые моменты в моей
жизни, которые повлияли на
выбор будущей профессии.
Человек, его характер и
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отношение к людям,
нравственные ориентиры и
поступки, правила, по которым
живёт его душа в классических
книгах русских писателей, - всё
это стало притягивать меня. Я
стала задавать себе вопросы и
искать ответы… в
художественных фильмах. И мне
захотелось научиться самой
показывать мир и человека
такими, какими я их вижу.
Своими глазами!
Примером женщины режиссёра для меня стала
Татьяна Михайловна Лиознова.
Её фильмы «Три тополя на
Плющихе» и «Семнадцать
мгновений весны» стали
классическими для русского
народа.
Кто я?
Я пока не знаю. Но на
полотне моей жизни стало
проявляться изображение
главной мечты – снять первый
художественный фильм о
русских–липованах и оставить в
истории человечества историю
маленького народа, волею судеб
оторванного от своей великой
Родины, но в условиях
неимоверно тяжёлой жизни на
чужбине сумевшем сохранить на
протяжении столетий свой
родной русский язык, старую
православную веру и русскую
культуру.
Этим я сейчас и живу.
София Ана ФЕОДОР
(Из сочинения при
поступлении в Всероссийский
государственный институт
кинематографии имени С. А.
Герасимова. 2019 год)
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omunitatea Rușilor
Lipoveni din România
(CRLR) a organizat, în
perioada 5-11 iulie 2021, ediția a
treia a „Taberei de tradiții, cultură
și limbă maternă” pentru copiii
pasionați de limba rusă. De-a
lungul acestui an, copiii din
comunitatea locală a rușilor
lipoveni din capitală au depus un
efort remarcabil în ceea ce privește
învățarea limbii ruse, s-au implicat
în toate activitățile din cadrul
cursurilor de limbă maternă inițiate
de președintele CRL-București,
Svetlana Crăciun, și susținute de
Irinel Mironov. Drept răsplată
pentru munca lor, au avut ocazia să
se bucure de o tabără de vară plină
de activități creative la sediul
CRL-Năvodari, jud. Constanța, în
urma căreia au rămas cu un bagaj
de cunoștințe în ceea ce privește
tradițiile, limba și cultura rusă.
Pe parcursul întregii săptămâni,
au avut parte la Năvodari de
ateliere și activități culturaleducaționale, ateliere de dicție și
cor, ateliere de creație și
socializare, ateliere de
confecționare de instrumente
muzicale, ateliere de creație și
improvizație, un atelier de
experimente cu sunete, activități
sportive și de agrement ș.a. Pe
lângă toate aceste ateliere, care au
avut ca scop dezvoltarea
creativității, îndemânării și
învățarea limbii ruse într-un mod
cât mai plăcut, copiii s-au bucurat
și de timp pentru jocuri. Au avut
parte și de o experiență inedită
având posibilitatea să participe la
orele de cor susținute de dna
profesoară Angelica Baciu - artist
liric în Corul Național de Cameră
„Madrigal - Marin Constantin”,
dirijor de coruri de copii și
formator în cadrul Programului
Național „Cantus Mundi”; autoare
și coordonatoare a numeroase
cursuri și webinarii de educație
muzicală.
Într-o lume a tehnologiei în care
interacțiunea directă a oamenilor
este din ce în ce mai puțină, copiii
au preferat să lase telefoanele
deoparte pentru a se bucura de tot
ce le oferă tabăra. Astfel, au reușit
să socializeze, să se cunoască mai
bine, spre bucuria echipei de
coordonatori. Au avut parte, din
plin, de jocuri pe plajă, au construit
castele din nisip, au lansat zmeie,

TRADIȚII, CULTURĂ ȘI
LIMBĂ MATERNĂ RUSĂ
au înotat și și-au încărcat bateriile
pentru activitatea esențială a
taberei, învățarea limbii ruse în
moduri creative.
De asemenea, au participat la
sfânta liturghie de la biserica
ortodoxă de rit vechi din Năvodari
cu ocazia sărbătorii Nașterea Sf.
Ioan Botezătorul. Cu o seară
înainte, Manuel Nichita din
Năvodari a organizat o oră de
religie pentru a le explica copiilor
importanța sărbătorii la care urmau
să participe, a vorbit cu fiecare
copil în parte explicând
semnificația numelor, și le-a oferit
sfaturi pentru viață care, cu
siguranță, au rămas în sufletele
tinerilor.
În fiecare dimineață, înainte de
micul dejun, copiii începeau ziua
energic cu exerciții de înviorare,
gimnastică, sărituri, alergare, iar în
fiecare seară, după cină, își
încheiau ziua consumându-și
energia în parcul de joacă pentru
copii. Bucuria serii era înghețata la
alegere.
Cea mai mare surpriză a fost
vizita la Delfinariu și la Complexul
Muzeal de Științe ale Naturii, unde
s-au bucurat de spectacolul oferit
de delfini, dar au plecat și cu
informații esențiale despre
mamifere marine.
Tabăra de vară s-a încheiat cum
nu se putea mai bine, cu serbarea
dedicată lui Neptun - zeul apelor și
al mărilor. Pentru serbarea de final,
copiii s-au pregătit încă din prima
zi, au învățat poezii și cântece în
limba rusă și au fost premiați
pentru eforturile depuse.
Dorim să mulțumim tuturor
celor care au făcut posibilă această

tabără: dlui deputat Silviu Feodor
- președintele CRLR pentru
implicarea sa în dezvoltarea
tinerilor, pentru grija sa deosebită
ca tinerii să se întâlnească, să
comunice, să învețe limba rusă
împreună, prin activități deosebite;
Svetlanei Crăciun - peședintele
CRLR București pentru implicarea
în organizarea acestei tabere
minunate de către Comunitatea
Centrală, pentru atenția la fiecare
detaliu care a contat și a adus
bucurie în sufletele tinerilor; dlui
președinte Rafael Nichita al CRLNăvodari pentru că a avut grijă să
ne ofere o primire cât mai
călduroasă și condiții de cazare
excepționale și un ambient
comfortabil, pentru spațiul de joacă
pentru copii și pentru sălile de
învățătură; dnei Irinel Mironov,
nu doar pentru orele de rusă, ci și
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pentru atenția si grija acordate
nevoilor copiilor, pentru implicarea
profesională și emoțională și
pentru că a reușit să creeze o
legătură specială cu toți tinerii care
abia așteaptă să se reîntâlnească
din toamnă la cursurile de limba
rusă din București; dnei Angelica
Baciu pentru implicarea deosebită
în activitățile taberei: coordonarea
activităților de cor, unde copiii au
învățat limba rusă prin cântec,
coordonarea atelierelor de creație
și improvizație, de confecționare
de instrumente muzicale și de
experimente cu sunete.
Tabăra de anul acesta a fost o
experiență minunată pentru fiecare
copil în parte, iar cele mai
importante sunt părerile cu care au
rămas în urma taberei:
● Ciprian și Paul: „Fiecare zi
a fost unică și specială cu lucruri
noi și cu multă distracție... Sperăm
la cât mai multe experiențe noi”;
● Tudosă Claudiu: „Ne-am
distrat, am învățat, am jucat fotbal,
am înălțat zmeul, la sfârșit de
tabără am avut o serbare pentru
Zeul Neptun. Mi-a plăcut foarte
mult și vă mulțumesc”;
● Nadia Tudosă: „Tabăra a
fost una grozavă! Am avut parte de
noi experiențe, prieteni și
cunoștințe ce m-au făcut să trăiesc
momentul din plin și să doresc să
mai vin. Participând la fiecare
activitate, pot spune că m-am
bucurat de copilărie cu o gamă
largă de joculețe”;
● Vlad Ampleev: „În 6 zile am
învățat și făcut multe lucruri
frumoase și distractive. M-am
simțit foarte bine în prima tabără
la mare. Am rămas cu multe
amintiri frumoase și sper să repet
această experiență”-.
Proiectul „Tabăra de tradiții,
cultură și limbă maternă” al
CRLR a fost un adevărat succes în
urma căruia copiii au legat prietenii
strânse cu colegii de la cursurile de
limba rusă, s-au distrat, au învățat,
și au rămas cu amintiri frumoase
pentru tot restul vieții. Acum că
tabăra s-a încheiat, așteptăm
reînceperea cursurilor de limba
rusă de la sediul din București,
sperăm cu cât mai mulți elevi noi
și experiențe minunate.
Ana-Paula
UNGUREANU-MIRONOV
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бщина русскихлипован Румынии
(ОРЛР) организовала
с 5 по 11 июля 2020 года третий
«Летний лагерь традиций,
культуры и родного языка» для
детей, изучающих русский язык.
В течение этого года дети
приложили в Бухаресте немало
усилий для изучения русского
языка, они активно участвовали
во всех мероприятиях в рамках
курсов по родному языку,
организованным местным
бухарестском председателем
русских-липован Светланой
Крэчун при поддержке учителя
родного языка Иринель
Миронов. В качестве награды за
всю свою работу в этом году
дети пользовались
возможностью наслаждаться
лагерем, в котором состоялись
многочисленные творческие
мероприятия. Лагерь проходил в
городе Нэводарь, где участники
узнали много нового о
традициях, о русском языке и
культуре.
В течение недели дети были
заняты всё время, у них были
интересные занятия, такие как:
культурно-воспитательные
мероприятия, практические
занятия по дикции и хорому
пению, творческие мастерклассы, мастерские по
изготовлению музыкальных
инструментов и творческой
импровизации, мастер-классы по
звуковым экспериментам,
спортивные и развлекательные
мероприятия и др. Помимо всех
этих занятий, с целью развития
творческих способностей,
навыков и изучения русского
языка в приятной форме, дети
также наслаждались играми. У
детей был уникальный опыт:
они получили возможность
участвовать в хоре, под
руководстом г-жи Анжелики
Бачу – лирической певицы
Национального камерного хора
«Мадригал - Марин
Константин», дирижора
детских хоров и тренера
Национальной программы
„Cantus Mundi”, а также автора и
координатора многочисленных
курсов музыкального
образования.
В мире технологии, где
прямое взаимодействие людей
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ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И
РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
всё больше сокращается, дети
предпочитали отказатся от
мобильных телефонах, чтобы
наслаждаться всем, что может
предложить лагерь. Это дало им
возможность пообщаться, лучше
узнать друг друга, к радости
команды координаторов. Дети
наслаждались играми на пляже,
строили замки из песка,
запускали воздушных змеев,
плавали и усердно готовились к
основной деятельности лагеря творческому изучению русского
языка. Дети приняли участие в
Свщенной литургии я
Старообрядческой
Православной Церкви в
Нэводарь по случаю
празднования Рождества
Иоанна Крестителя.
На предшествуещем вечере
Мануэль Никита из города
Нэводарь организовал урок
религии, на котором объяснил
детям о важности праздника,
который они собрались
отметить, поговорил с каждым
ребёнком о значении его имени и
дал им жизненные советы,
которые безусловно останутся в
их душах на всю жизнь.
Каждое утро перед завтраком
дети энергично начинали день с
гимнастики, прыжков, бега, а
каждый вечер после ужина
играли на детской площадке, с
удовольсвтием делали перерывы
на мароженое.
Самым большим сюрпризом
для детей было посещение
Дельфинария и Музейного
комплекса естественных наук,
где они развлекались на
представлениях дельфинов, а
также получили важную
информацию о морских
млекопитающих.
Лагерь закончился как нельзя
лучше, состоялось празднование
Нептуна - бога вод и морей. К
заключительному празднику
дети готовились с первого дня,
выучили стихи и песни на
русском языке, а за все свои
старания получили премии.
Мы хотели бы поблагодарить
всех, кто сделал возможным
организование этого лагеря:

депутата Силвиу Феодора председателя ОРЛР, за его
участие в воспитании молодых
людей, за его особую заботу о
том, чтобы молодые люди
встречались, общались, вместе
учили русский язык посредством
специальных мероприятий;
Светлану Крэчун –
председателя местной
бухарестской общины русскихлипован, за подключение в
организацию этого
замечательного лагеря
Центральной Общины, за
внимание к каждой детали,
которая имела значение и
приносила радость душам
молодых людей; председателя
ОРЛ-Нэводарь Рафаэля Никиту
за заботу об обеспечии тёплого
приёёма, исключительные
условия проживания и
комфортные условия для
детской игровой площадки и для
учебных классов; г-жу Иринель
Миронов не только за
замечательные уроки русского
языка, но также за внимание и
заботу о детях, за
профессиональную и
эмоциональную вовлечённость,
а также за умение создать
особую связь со всеми
молодыми людьми, которые с
нетерпением ждут встречи на
занятиях русского языка в
Бухаресте.
Мы благодарим также г-жу
Анжелику Бачу за её особое
участие в деятельности лагеря,
за координацию деятельности
хора, где дети изучали русский
язык с помощью песен,
координацию творческих
мастерских и мастер-классов по
импровизации, за изготовление
музыкальных инструментов и
эксперименты со звуками.
Лагерь этого года стал
прекрасным опытом для каждого
ребёнка, и самое важное - это
впечатления, которые у них
остались после этого лагеря.
Вот некоторые впечатления
участников: «Каждый день был
уникальным и особенным, с
новыми делами и весельем... Мы
надеемся на как можно больше

новых мероприятий» - Киприан
и Пол; «Мы веселились, мы
учились, мы играли в футбол, мы
запускали воздушного змея, в
конце лагеря у нас было
празднование в честь бога
Нептуна. Мне это очень
понравилось, спасибо» - Тудосэ
Клаудиу; «Лагерь был
отличным! У меня были новые
впечатления, друзья и знакомые,
которые заставили меня
прожить этот момент в
полной мере и захотеть
приехать снова» - Надя Тудоса;
«За 6 дней я узнал и занимался
многими красивыми и
интересными делами. Я очень
хорошо себя чувствовал в первом
лагере на море. У меня осталось
много прекрасных
воспоминаний, и я надеюсь
повторить этот опыт» - Влад
Амплеев.
Проект CRLR «Лагерь
традиций, культуры и родного
языка» пользовался настоящим
успехом, в результате чего дети
подружились со своими
одноклассниками по русскому
языку, повеселились, учились и
остались с тёплыми
воспоминаниями на всю жизнь.
Теперь, когда лагерь закончился,
мы ждём начала новых курсов
русского языка в Бухаресте и
надеемся, что у нас будет много
новых учащихся и
замечательный опыт.
Ана-Паула
УНГУРЯНУ-МИРОНОВА
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PRIMELE REUNIUNI
PE ANUL ÎN CURS

L

a Casa d’Italia (din str.
Popa Tatu, nr. 13, Sector 1,
din București), s-au
desfășurat, pe 24 iunie 2021,
reuniunile membrilor Comisiei
pentru cultură culte și mass-media
și ai Comisiei pentru învățământ și
tineret ale Consiliului Minorităţilor
Naţionale, coordonate de
Departamentul pentru Relații
Interetnice (DRI) din cadrul
Guvernului României.
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) este reprezentată în
cele două Comisii de către Svetlana
Crăciun, referent pe probleme de
cultură, și Svetlana Moldovan redactorul-șef al publicației „Zorile”.
La lucrările celor două comisii,
alături de reprezentanţii organizaţiilor

din România RO.AS.IT.;
– secretar – Svetlana Crăciun de
la CRLR.
Reprezentanții DRI au vorbit
despre proiectele online ale
Departamentului derulate în anul
2020 și 2021, cele din 2020 fiind
inserate, la finalul anului trecut, în
mai multe cărți și albume, care au
fost oferite tuturor organizațiilor
etnice.
Consilierii din cadrul Direcției
Minorități a Ministerului Educației
Livia Neculai și Ianko Gubani au
expus la Comisia pentru învățământ
și tineret problemele din domeniul
educaţiei, îndeosebi cele apărute în
procesul de editare de manuale,
prezentând situația manualelor
școlare pentru învățământul în

minorităţilor naţionale din România,
au participat și deputați, reprezentanţi
ai DRI, ai Televiziunii Române și ai
Ministerului Educației.
Fiind primele reuniuni din acest
an, au fost aleși membrii comitetelor
de conducere ale celor două comisii:
* La Comisia pentru învăţământ
şi tineret:
– preşedinte – Vildan
Bormambet de la Uniunea
Democrată Turcă din România;
– vicepreşedinte – Svetlana
Moldovan de la CRLR;
– secretar – Ianko Gubani de la
Uniunea Democratică a Slovacilor și
Cehilor din România;
* La Comisia pentru cultură,
culte şi mass-media:
– preşedinte – Serin Turkoglu de
la Uniunea Democrată Turcă din
România;
– vicepreşedinte – Ioana
Grosaru de la Asociaţia Italienilor

limbile minorităților naționale sau
pentru studiul limbilor materne. Au
fost reliefate problemele cu care se
confruntă organizațiile minorităților
naționale în realizarea manualelor,
îndeosebi a celor cu tiraje mici, și se
solicită sprijinul Editurii Didactice și
Pedagogice privind editarea
manualelor pentru minorități.
Măsurile implementate de fiecare
asociație etnică în contextual
epidemiologic actual privind
desfășurarea diverselor concursuri
școlare online și efectele pandemiei
de Covid-19 asupra învățământului în
limba maternă au fost prezentate de
fiecare participant la lucrările
comisiilor.
Ședința s-a încheiat după ce
membrii Comisiei pentru învățământ
și tineret au conturat și agenda
reuniunilor lunare pentru anul 2021.
S.M.
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ȘEDINȚELE CONSILIILOR
DIRECTOARE

P

e 26 iunie 2021, s-a
desfășurat, în format
online, ședința ordinară a
membrilor Consiliului Director
(CD) al CRLR. Pe Ordinea de zi
s-au regăsit următoarele puncte:
informare despre activitatea
generală a organizației etnice,
prezentarea bugetului de cheltuieli
pentru luna mai a.c., problemele cu
care se confruntă rușii lipoveni din
zonele socio-economice
defavorizate, recensământul
populației și al locuințelor din 2022,
activitatea deputatului din partea
Comunității ș.a.
Ședința a fost moderată de către
președintele CRLR, deputatul Silviu
Feodor, care a informat consilierii
cu privire la demersurile întreprinse
în decursul lunii iunie a.c. la nivelul
Comunității centrale. Dintre acestea,
remarcăm faptul că, prin eforturile
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni
din România (ATRLR), s-a depus o
cerere de finanțare la Departamentul
pentru Relații Interetnice (DRI) din
cadrul Guvernului României pentru
Festivalul de teatru interetnic
„Unitas in diversitas”. De asemenea,
au fost finalizate o serie de proiecte
tehnice, cum ar fi cel pentru Centrul
de Educație și Cultură al CRLFălticeni, jud. Suceava, iar o serie de
obiective urmează să fie scoase la
licitație. În ceea ce privește
recensământul populației, se vor
depune eforturi pentru informarea
corectă a etnicilor ruși lipoveni și se
va crea o strategie comună care să

fie implementată la nivelul CRLR,
imediat după ce Institutul Național
de Statistică va publica toate datele
referitoare la Recensământ.
Spre finalul ședinței CD, s-au
aprobat referatele de necesitate
sosite din partea comunităților
locale, în cursul lunii, la
secretariatul Comunității.
LA CONSTANȚA
n altă ordine de idei, pe 19
iunie, la Constanța, a avut loc
ședința Consiliului Director al
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni
din România (ATRLR), unde s-a
decis organizarea Adunării Generale
a ATRLR pe 31 iulie 2021 la
Năvodari, jud. Constanța. Amănunte
despre acest eveniment - în numărul
9/2021 al „Zorilor”!
De asemenea, tinerii au făcut o
radiografie privind situația reală a
organizației de tineret, având în
vedere contextul pandemic actual și
au identificat potențiale soluții
pentru revigorarea asociației. Printre
altele, s-a analizat cererea de
finanțare a Festivalul de Teatru
Interetnic „Unitas in diversitas” și
bugetul evenimentului. Din dorința
de a relua activitățile fizice, s-au luat
în calcul și potențiale tabere pentru
tineri, urmând a fi elaborate
proiectele în acest sens și obținute
fondurile necesare pentru
organizare.

Î

Valentin FILAT,
președintele ATRLR
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Festivalul Interetnic de Teatru
„ Unitas in Diversitas ”

Î

n perioada 8-12 septembrie 2021, la
Brăila, Asociația „Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România”, în
parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă
Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”
din București (UNATC), prin Asociația
Tinerilor Ruși Lipoveni din România, cu
sprijinul financiar al Departamentului pentru
Relații Interetnice din cadrul Guvernului
României, va organiza „Festivalul Interetnic
de Teatru – Unitas in Diversitas”. La
eveniment vor fi prezenți 150 participanți,
incluzând organizatorii proiectului, elevi și
studenți, reprezentanți ai tinerei generații, cu
vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani,
aparținând minorităților naționale. De
asemenea, vor participa actori, regizori, artiști
și alte personalități publice ale vieții culturale
din România, precum și întreaga comunitate
locală, din care face parte și populația
majoritară și care va beneficia de avantajele
dialogului intercultural.
Scopul proiectului, care va fi organizat
sub formă de concurs, este acela de a
cunoaște și de a promova patrimoniul cultural
al artei minorităților naționale, dramaturgia
acestora și nu numai, în contextul în care,
teatrul în România este prea puțin prezent în
viața tinerilor, din cauza avansului
tehnologic, care aduce cu sine noi forme de
divertisment. Pe lângă toate acestea,
pandemia declanșată de noul coronavirus a
contribuit și ea la distanțarea oamenilor de
viața culturală, astfel că Festivalul Interetnic
de Teatru „Unitas in Diversitas” își propune
să ajute în procesul de renaștere a vieții
culturale românești, de reluare a dialogului
intercultural pe teritoriul țării noastre din care
să rezulte o bună cunoaștere și înțelegere

între minoritățile naționale, precum și între
majoritate și minoritățile naționale.
Înțelegerea diversității din care facem parte
este un pas semnificativ pe care îl putem face
în lupta împotriva urii și a discriminării,
ajutând în efortul politicii europene cu privire
la o conviețuire armonioasă între membrii
diferitelor minorități etnice.
Așadar, obiectivele generale ale
Festivalului sunt: promovarea artei și a
culturii minorităților naționale, atât în rândul
etnicilor minoritari, cât și în rândul populației
majoritare; consolidarea relațiilor interetnice
prin dialog interetnic; conștientizarea tinerilor
și adulților asupra diversității etnice și
lingvistice; susținerea dialogului și a
întâlnirilor culturale din medii și culturi
diferite; dezvoltarea sentimentului toleranței
și al înțelegerii diversității.
În același timp, obiectivele specifice vor
urmări exploatarea potențialului artistic în
rândul elevilor, studenților și al generației
tinere, stârnirea interesului pentru lumea
teatrului și oferirea unei perspective
profesionale asupra acesteia. Conștientizarea
de către participanți a importanței păstrării
valorilor culturale ale fiecărei etnii (acestea
constituind fundamentul identității etnice),
promovarea și transmiterea valorilor specifice
culturilor etnice și asumarea identității etnice,
crearea unui mediu propice pentru
promovarea valorilor multiculturale în
România prin popularizarea artei teatrale
specifice fiecărei minorități și diseminarea
valorilor culturale etnice la nivelul societății
civile, precum și promovarea diversității
etnice și culturale a României prin implicarea
activă a tinerilor în viața comunității din care
fac parte și încurajarea acestora în
recunoașterea valorilor etnice, sunt
deasemenea obiective ale acestui Festival.
Proiectul se va bucura de o gamă variată
de promovare, atât în mass-media locală, cât
și națională, iar rezultatele vor fi cuantificate
prin chestionare, impresii și opinii, și vor fi
prezentate corespunzător.
Valentin FILAT
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lexandru Vasiliu este un tânăr născut la
Vaslui, cu studii universitare și postuniversitare absolvite la Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, specializarea
Construcții Civile, Industriale și Agricole.
Însă, pasiunea lui este handbalul, sport pe care a
început să-l practice în localitatea natală și pe care
l-a aprofundat în timpul studiilor la Liceul Sportiv
din Vaslui. S-a remarcat, încă de la început, în
poziția de portar. Debutul la echipa locală
„Moldosin” Vaslui în 2006 a fost începutul unei
cariere care avea să-l poarte spre cluburi, precum:
HCM Constanța, CSM Călărași, Politehnica
Timișoara, HBCV Lille metropole. În prezent,
activează la „Hbcoc Objat”, acolo unde, printre
altele, se preocupă de formarea sportivilor,
modelând viitorul unei grupe de tineri de 13 ani la
această disciplină
sportivă.
Are o carieră de
succes, lucru
demonstrat de
numeroasele
competiții
câștigate, precum și
de diplomele și
distincțiile „Pentru
cel mai bun portar”
obținute la
diversele turnee din
țară și din
străinătate.
ATRLR
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