www.zorile.ro
Двуязычный ежемесячник Общины русских-липован Румынии, основанный в 1990 г. № 7 (356)/2022
Periodic bilingv lunar al Comunității Rușilor Lipoveni din România. Fondat în 1990. Nr. 7 (356)/2022. ISSN/1221-6550

Din sumar /
Содержание
 Ghindăreşti: frânturi de
istorie subiectivă – p. 6-8
 Ignat IVAN - „Primar de 8
stele”! – p. 9
LA SULINA, A BĂTUT
VÂNTUL SCHIMBĂRII –
p . 4-5, 10
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A CRLR –
p . 2-3

 Prin Dobrogea, pe urmele
înaintașilor – p. 12-13
 Dialog cu scenograful Marfa
Axenti – p. 14-15
 TILOFEST - Sărbătoarea de
suflet a rușilor lipoveni din
Spania – p. 16-17
 Sănătate prin mișcare – p.
18-19
 Общее собрание
Ассоциации молодёжи
русских-липован Румынии - с.
19
 Noi comitete de conducere p. 20

„TINERII ȘI INTERCULTURALITATEA ÎN
AREALUL DELTEI DUNĂRII” – p . 10-11

ÇÎÐÈ

2

№ 7 (356)/2022

Adunarea Generală
extraordinară a CRLR

Î

n perioada 10-18 iulie 2022,
orașul Sulina, jud. Tulcea, a
găzduit mai multe
evenimente ale Comunității Rușilor
Lipoveni din România. Unul dintre
acestea a fost și Adunarea Generală
extraordinară a Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR),
convocată de președintele
asociației etnice, deputatul Silviu
Feodor, în conformitate cu
dispozițiile Statutului CRLR și ale
Regulamentului Consiliului
Director (CD), ca urmare a
hotărârii adoptate în cadrul ședinței
CD din data de 28 iunie 2022,
desfășurată în format online.
Adunarea Generală
extraordinară a avut loc pe 11 iulie
2022, în Sala de conferințe а
hotelului Delta Palace din Sulina,
cu următoarea Ordine de zi: (1)
Aprobarea înființării organizațiilor
locale ale Comunității Rușilor
Lipoveni din România din Vaslui,
Pașcani, jud. Iași, Chilia Veche,
jud. Tulcea și Cernavodă, jud.
Constanța (raportor: Silviu
Feodor); (2) Importanța
Recensământului populației și
locuințelor din anul 2022
(raportori: membrii CD); (3)
Aprobarea înscrierii tuturor
sucursalelor CRLR în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la
grefa Judecătoriei Sectorului 1
București, în conformitate cu art.
13 alin. (2) din Legea 26/2000 cu
privire la asociații și fundații cu
modificările și completările
ulterioare (raportor: Alin Valentin
Stalenoi, director general al
CRLR); (4) Diverse.
Conform Statutului, Adunarea
Generală а CRLR este alcătuită din
președinții comunităților locale,
membrii Consiliului Director,
membrii fondatori ai CRLR,
precum și membrii Direcției
executive а CRLR. La Adunarea
Generală pot participa, cu statut de
invitați, specialiști din diverse
domenii de activitate, însă numai
cu aprobarea Consiliului Director.
La Sulina, au fost prezenți 28 de
președinți, 5 membri fondatori, 8
membri ai Consiliului Director
(cinci prezenți fizic și trei online),
directorul general al CRLR,
precum și invitați din partea
comunităților recent înființate.

DIN ACTIVITATEA CRLR
Comisia care a prezidat lucrările
Adunării Generale a fost formată
din: deputatul CRLR, Silviu
Feodor, Demid Anfisa (președinte
al CRL-Ghindărești și al Comisiei
pe probleme economice și sociale
din cadrul Consiliului Director al
CRLR), Lidia Prisăcariu
(președintele CRL-Lipoveni),
părintele paroh Petre (Evtei) de la
biserica ortodoxă de rit vechi din
Ghindărești, jud. Constanța,
precum și gazda noastră, Victor
Saraev, președintele interimar al
CRL-Sulina. Redactarea
procesului-verbal al evenimentului
a revenit în sarcina comisiei
formate din Svetlana Florentina
Crăciun (președintele CRLBucurești, membru al Comisiei de
învățământ, tineret și sport și al
Comisiei pe probleme economice
și sociale din cadrul CD) și
Claudia Ciotic (vicepreședinte al
CRL-Tulcea). Comisia de
numărare a voturilor a fost formată
din Ivan Vasile (președintele CRLCarcaliu, jud. Tulcea, membru al
Comisiei de investiții) și Fănică
Timofte (președintele CRL-Focuri,
jud. Iași).
De ce extraordinară?

M

ulți, probabil, se vor
întreba ce anume s-a
întâmplat de era necesară o
Adunare Generală în regim
extraordinar. Reamintim că nu este
prima acțiune de acest gen, în luna
ianuarie a.c. având loc Adunarea
extraordinară dedicată consultărilor
pe tema Recensământului
populației și locuințelor din acest
an. Conform Statutului CRLR,
Adunările Generale extraordinare
pot fi convocate ori de câte ori este

necesar. De această dată, a fost
vorba de articolul 34 (Atribuțiile
Adunării Generale), alineatul (e),
din Statut, care stipulează că acest
for decizional „aprobă înființarea
sau dizolvarea de Comunități
locale ale CRLR”, deci, Adunarea
Generală de la Sulina s-a referit la
recentele comunități locale,
înființate la Vaslui, Pașcani,
Cernavodă și Chilia Veche.
Înregistrarea tuturor sucursalelor la
Judecătoria Sectorului 1 din
capitală nu suferea nici ea amânare,
motiv pentru care o consultare
lărgită a fost binevenită.
Conform art. 13.1 alin. (1) și (2)
din O.G. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, Comunitatea
își poate constitui sucursale, ca
structuri teritoriale fără
personalitate juridică. Sucursalele
se constituie prin hotărâre a
Adunării Generale. Potrivit art.
13.2 din aceeași ordonanță,
„Sucursalele îşi pot desfăşura
activitatea numai după înscrierea
lor în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor. Cererea de înscriere,
însoţită de hotărârea Adunării
Generale, se va depune la grefa
judecătoriei în a cărei
circumscripţie îşi are sediul
asociaţia”.
De la înființarea CRLR în anul
1990 și până în prezent,
organizațiile locale ale Comunității
au funcționat fără ca acestea să fie
înregistrate ca sucursale în
condițiile legii, deși, în mai multe
rânduri, au fost solicitate înscrisuri
din care să rezulte o astfel de
înregistrare.
Prin urmare, a fost necesară
intrarea de urgență în legalitate.
Adunarea Generală trebuia să
aprobe, ceea ce a și făcut prin

hotărârea adoptată, înscrierea
organizațiilor locale ca sucursale în
registrul special al Judecătoriei
Sectorului 1 din București.
Intrarea în legalitate a
sucursalelor prezintă o importanță
deosebită și din punctul de vedere
al atragerii de fonduri europene, în
vederea finanțării proiectelor în
care sunt implicate organizațiile
locale ale CRLR, întrucât
procedura de finanțare a unor astfel
de proiecte presupune prezentarea
unor înscrisuri din care să rezulte,
printre altele, și forma legală de
organizare a comunităților locale.
Deputatul Silviu Feodor a
mulțumit tuturor pentru prezența la
eveniment și a făcut o descriere
minuțioasă a pașilor întreprinși în
vederea înființării comunităților din
Vaslui, Pașcani, Cernavodă și
Chilia Veche (în nr. 5-6/2022 al
periodicului nostru „Zorile” au fost
consemnate comitetele de
conducere). De asemenea, a
evidențiat manifestările ample, care
au avut loc la nivel de Comunitate
Centrală și le-a anunțat pe cele ce
urmează să se desfășoare, multe și
cu implicarea comunităților locale.
Alte hotărâri!

Î

n afară de cele două aprobări
de mai sus (privind
înființarea organizațiilor locale ale
Comunității Rușilor Lipoveni din
Romania din Vaslui, Pașcani, jud.
Iași, Chilia Veche, jud. Tulcea și
Cernavodă, jud. Constanța și
Aprobarea înscrierii tuturor
sucursalelor CRLR în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la
grefa Judecătoriei Sectorului 1
București), delegații de la Adunarea
Generală extraordinară de
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la Sulina au hotărât să fie dotate
Cabinetele de limba rusă maternă
cu materiale didactice și auxiliare,
precum și aparatură necesară
desfășurării orelor. De asemenea,
s-a aprobat achiziționarea de
terenuri la Periprava, jud. Tulcea, și
la Gura Humorului, jud. Suceava,
în vederea construirii de Centre de
Educație și Cultură pentru
comunitățile locale ale rușilor
lipoveni.
ȘEDINȚA MEMBRILOR
CONSILIULUI DIRECTOR
AL CRLR

Ș

edința pe luna iulie a.c. a
membrilor Consiliului
Director (CD) al Comunității
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) s-a desfășurat în data de

ZORILE
28 iulie, în format online.
Au fost prezentate activitatea
CRLR din perioada iunie – iulie
2022 și problemele curente
(raportori: Silviu Feodor,
președinte al CRLR și deputat;
membrii CD al CRLR), precum și
execuția bugetului de venituri și
cheltuieli pentru luna iunie 2022
(raportori: Silviu Feodor,
președinte al CRLR și deputat;
Natașa Felea, contabil-șef).
Membrii Consiliului Director
(CD) al CRLR au luat act de
alegerile din cadrul Adunării
Generale a Asociației de Tineret
(ATRLR) a CRLR din data de 15
iulie 2022, desfășurată la Sulina,
fiindu-le prezentată noua
conducere a ATRLR (raportori:
Silviu Feodor, președinte al CRLR
și deputat; Valentin Filat, membru

al CD; Iulia Haralambie, președinte
ales al ATRLR);
A fost propus
pentru procedura
de atribuire a
contractelor de
lucrări în
cadrul
platformei de
Achiziții
Publice
(SICAP)
Centrul de
Educație și Cultură
al CRL-Fălticeni
(raportori: Valentin Stalenoi,
director general; membrii Comisiei
de investiții din cadrul CRLR).
Membrii CD au validat alegerile
noilor comitete locale de conducere
ale CRL-Piatra Neamț și CRLBotoșani (v. componența

3
comitetelor de conducere pe pagina
20 a publicației noastre).
Despre proiectele
culturale pentru luna
august 2022, vom
reveni în numărul
viitor al periodicului
„Zorile”. Îl anunțăm
doar pe cel ce se va
desfășura pe 9
august 2022 în
localitatea Lipoveni,
jud. Suceava.
Evenimentul cultural și
spiritual este denumit
„Legătura dintre veacuri - o istorie
vie”.
La finalul ședinței s-au aprobat
mai multe referate de necesitate
sosite pe adresa secretariatului CRLR
din partea comunităților locale.
V.F. și S.M.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЛР

В

городе Сулина уезда
Тульча состоялось 11
июля 2022 г.
Чрезвычайное Генеральное
собрание Общины русскихлипован Румынии (ОРЛР) и в её
работе приняли участие 28
председателей местных общин
русских-липован, пять
основателей ОРЛР, члены
Координационного совета (КС),
генеральный директор и гости.
За ходом работы
Генерального собрания
внимательно следил и
предоставлял слово говорящим
председатель Общины - депутат
Силвиу Феодор и это сразу
после выбора остальных членов
президиума (батюшки Петро из
села Гиндэрешть, Лидии
Присэкариу - председателя
ОРЛ-Липовень уезда Сучава,
Демид Анфисы - председателя
ОРЛ-Гиндэрешть и Виктора
Сараева – временно
исполняющего должность
председателя ОРЛ-Сулина уезда
Тульча).
Депутат Силвиу Феодор
подчеркнул необходимость
организования Чрезвычайного
собрания так как в последние
месяцы были созданы новые
местные общины (в городе
Пашкань уезда Яссы, в городе
Чернаводэ уезда Констанца, в
селе Килия Веке уезда Тульча).
Согласно Уставу Общины,

местные общины не могут
существовать без согласия
остальных филиалов ОРЛР.
Председатель всем
поблагодарил за то, что вместе
проводят масштабные
мероприятия в поддержку
русского языка и культуры,
православного
старообрядческого общества, для
сохранения духовных и
культурных ценностей,
традиций. За последнее время и
центральная Община и местные
организации стараются привлечь
молодое поколение так как
представители молодёжи это и
есть будущее Общины, они
хранители традиций, культуры,
родного языка и религии.
Председатели местных общин
и члены КС доложили о

проделанной работе в этом году
в местных этнических
организациях и рассказали о
планах на текущий год.
Передали содержание
выступлений, резюмировали всё
происходившее и зафиксировали
в протоколе Генерального
собрания всё происходящее с
отражением хода выступлений,
включая принятые решения
Светлана Флорентина Крэчун
– председатель ОРЛ- Бухареста и
Клаудиа Чотик –
вицепредседатель ОРЛ-Тульчи.
Более подробно о Собрании –
читайте материал на румынском
языке на страницах 2-3.
Напоминаем что в состав
Координационного совета (КС)
Общины входят: председатель
ОРЛР – депутат Силвиу Феодор,

председатель Ассоциации
молодёжи русских-липован
(Валентин Филат был
председателем с июля 2020 по 31
июля 2022 г.; с августа 2022 г. –
Юлия Хараламбие), Светлана
Флорентина Крэчун –
председатель ОРЛ-Бухареста,
Игнат Иван – председатель
ОРЛ-Русской Славы, Иван
Василе – председатель ОРЛКаркалиу, Витали Кристиан
Финоген – председатель ОРЛСарикёя, Палагия Радион –
председатель ОРЛ-Фэлтичень,
Мария Миля – председатель
ОРЛ-Брэила, Анфиса Демид –
председатель ОРЛ-Гиндэрешть,
Трофим Артамон из города
Тульча, Фэникэ Тимофте –
председатель ОРЛ-Фокурь.
Из основателей ОРЛР
присутствовали в Сулине
Феодор Кирилэ, Фёдор
Петухов, Николае Феодот, Иван
Попов и Иван Тихон.
Очередное Генеральное
собрание ОРЛР намечено на
конец года, когда и подведутся
итоги деятельности председателя
и депутата Парламента
Румынии, Координационного
совета Общины, Комиссий
ОРЛР, а также будут
рассмотрены финансовые
аспекты и инвестиционная
деятельность ОРЛР и наметят
планы на будущий год.
Светлана МОЛДОВАН
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Valentin FILAT

P

e 15 iulie 2022, în sala de
conferințe a Centrului de
agrement „Briza Mării”
din Sulina, jud. Tulcea, s-au reunit
delegații și reprezentanții
asociațiilor locale de tineret în
cadrul Adunării Generale a
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni
din România (ATRLR). Scopul
principal al întrunirii a fost acela de
a alege, pentru un mandat de doi
ani, noua conducere a organizației
de tineret a Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR).
La eveniment au participat, în
calitate de invitați: deputatul Silviu
Feodor - președintele CRLR;
Michael Cristian Leonov subsecretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
coordonatorul activității de pescuit
și acvacultură la nivel național,
precum și toți tinerii aflați în
Tabăra de vară „Tinerii și
interculturalitatea în arealul
Deltei Dunării”, organizată de
CRLR și ATRLR în perioada 10-18
iulie 2022.
Ordinea de zi a Adunării a avut
următoarele puncte: (1) Raportul
de activitate și darea de seamă a
Consiliului Director al ATRLR
pentru perioada iulie 2021 – iulie
2022; (2) Prezentarea
candidaturilor pentru funcția de
președinte al ATRLR și a
platformelor program; discuții pe
marginea acestora; (3) Alegerea
președintelui ATRLR și a
membrilor Consiliului Director
(CD) al ATRLR; (4) Diverse.
În deschiderea lucrărilor
Adunării Generale, deputatul
Silviu Feodor, referindu-se la
Tabăra de vară, printre altele, a
menționat: „Dorim să aducem
câteva elemente de noutate de
fiecare dată când organizăm aceste
tabere pentru tinerii noștri. De
data aceasta, am invitat-o pe
doamna profesor Adriana Maria
Popa de la Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” din București pentru a
desfășura un atelier de arhitectură
cu voi. În urma acestuia, cei care
se vor remarca printr-o înclinație
spre nobila meserie de arhitect, vor
participa la un atelier aplicat. De
asemenea, avem în vedere
organizarea unei tabere științifice
la Institutul de Fizică Atomică
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LA SULINA, A BĂTUT VÂNTUL SCHIMBĂRII
(IFA) de pe platforma Măgurele. În
ultimii ani, am remarcat faptul că
nu prea avem tineri istorici... Sunt
doar câțiva studenți pe care îi
avem în vedere la universitățile din
Iași și din București. Împreună cu
studenții de la facultățile cu profil
de istorie, putem găsi o variantă de
susținere, cu perspectiva chiar de a
conlucra cu experți în istorie,
precum doctorul în istorie
Alexandr Varona, de exemplu. Ne
dorim ca din rândurile
dumneavoastră să se desprindă
tineri care să îmbrățișeze această
sferă profesională, a cercetării în
domeniul istoriei și culturii
noastre, deoarece avem mare
nevoie de experți. Găsim în
continuare lucruri fantastice
despre înaintașii noștri, oameni cu
caractere puternice, asupra cărora
momentele istorice și-au pus
amprenta, din care noi putem
extrage modele ideale pentru
supraviețuirea noastră în condițiile
lumii moderne. Referitor la limba
noastră, din păcate, noi nu mai
vorbim așa cum ar trebui. Limba
noastră maternă nu trebuie să fie
neglijată! Este datoria noastră să o
știm și, astfel, să acordăm respect,
prețuire și considerație față de
înaintașii noștri. Am editat mai
multe cărți în sprijinul dvs.,
bilingve, precum Psaltirea pentru
învățăcei, Faptele apostolilor,
Evangheliile Sfinților Apostoli,
aproape întregul Testament nou, în
afara Apocalipsei, care nu este
carte liturgică, insistând astfel și
asupra înțelegerii limbii slavone.
Următorul nostru mare proiect este
acela de a realiza un dicționar
slavon-rus-român sub forma unei
aplicații asemănătoare
binecunoscutului dexonline.ro.
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România susține tinerii săi,
întrucât voi sunteți viitorul. Prin
Centrele noastre de Educație și
Cultură, organizăm activități
culturale care să vină în
întâmpinarea voastră. Punem
accent pe aceia dintre voi, care au
rezultate deosebite în cadrul
concursurilor școlare. Rugămintea
este să respectați în continuare
valorile noastre culturale și
spirituale. Suntem diferiți față de
bătrânii noștri, oameni modești ce
aveau ca bogăție și cărțile în

slavonă bisericească. Însă, noi
avem un orizont infinit mai mare de
a însuși noțiuni, pe care trebuie să
le valorificăm în spiritul nostru
creștinesc”.
În finalul intervenției sale,
președintele CRLR i-a felicitat pe
membrii Consiliului Director al
ATRLR pentru ducerea la bun
sfârșit a mandatului lor, pe
organizatorii Taberei de vară
„Tinerii și interculturalitatea în
arealul Deltei Dunării”, precum și
pe membrii direcției executive a
CRLR, coordonată de către
directorul general Alin Valentin
Stalenoi.
Apoi, tinerilor li s-a adresat și
subsecretarul de stat Mihai
Leonov, care a felicitat
organizatorii Taberei și le-a urat
succes delegaților prezenți la
Adunarea Generală. Acesta a
menționat că și el, cu ani în urmă, a
început să activeze tot în cadrul
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni
din România, și, datorită suportului
Comunității Rușilor Lipoveni din
România, astăzi a ajuns într-o
funcție publică înaltă, din care
poate oferi ajutor în sectorul
piscicol tuturor etnicilor noștri.
După intervențiile invitaților la
Adunarea Generală a ATRLR, s-au
constituit comisiile de redactare a
procesului-verbal și de numărare a
voturilor. Adunarea Generală a fost
moderată de către deputatul Silviu
Feodor și subsemnatul, președinte
al ATRLR. Astfel, la propunerea
delegaților, procesul-verbal a fost
redactat de către: Livia Ivan din
Sarichioi (jud. Tulcea), Raisa
Pungă din București și Rafael
Grosu din Năvodari (jud.
Constanța), în timp ce comisia de
numărare a voturilor a fost formată
din: Victor Pricob din Manolea
(jud. Suceava), Constantin Tudosă
din Fălticeni (jud. Suceava), Ana
Vasiliev din Slava Rusă (jud.
Tulcea), Ecaterina Antonov din
Tulcea și Valentin Avram din
Brăila.
DAREA DE SEAMĂ,
ÎNTR-O NOTĂ PERSONALĂ

L

a primul punct de pe
Ordinea de zi, referitor la
activitatea Consiliului Director al
ATRLR și a președintelui, am
evidențiat atât lucrurile care s-au

realizat, dar în special pe cele care,
din păcate, nu am reușit să le
îndeplinim în mandatul nostru din
perioada iulie 2021 – iulie 2022.
Mi s-a părut corect să procedăm
astfel, întrucât și aceste proiecte au
fost gândite, au necesitat timp
pentru a le pregăti și au implicat
resurse dintre cele mai diverse. Ori,
neîndeplinirea lor nu înseamnă un
eșec total, ci poate fi văzută ca o
modalitate de îmbunătățire a
anumitor aspecte în viitor. Astfel, sau evidențiat în special taberele de
vară, în perioada iulie 2021 - iulie
2022 fiind organizate trei tabere de
tineret, care au reunit 420 de tineri
din toate localitățile în care există
comunități de etnici ruși lipoveni.
Lor li s-au alăturat și invitații, cum
ar fi tinerii bulgari din Banat și
sârbii din Timișoara, dar și grupul
de tineri sportivi din Măgurele. În
afară de tabere, am susținut
activitățile locale și am acordat
sprijin logistic și suport în
organizarea evenimentelor propuse
de președinții asociațiilor de tineret
din țară. Ne-am făcut remarcată
prezența și prin intervențiile la
emisiunea „Conviețuiri” de la
TVR, dar și prin intermediul
paginilor noastre de
Meta/Facebook și Instagram. Se
subînțelege că, principalul nostru
aliat în diseminarea informațiilor a
fost periodicul „Zorile”, unde am
scris despre toate cele întreprinse,
dar am evidențiat și tinerii noștri
care se remarcă în diverse domenii
de activitate sau cei care au o
poveste de spus ce poate servi
drept exemplu pentru alți tineri.
Am colaborat și cu Departamentul
pentru Relații Interetnice, marcând
alături de alte minorități „Ziua
limbii materne”. Am participat
activ la evenimentele pregătitoare
din ajunul Recensământului
populației și locuințelor și am
încercat să dăm o mână de ajutor în
procesul de autorecenzare.
Conflictul militar din țara vecină
nu ne-a lăsat indiferenți și ne-am
arătat buna creștere în spiritul
iubirii aproapelui, participând activ
în dinamica gestionării crizei
refugiaților. Aici aș dori să le
mulțumesc tuturor tinerilor care
s-au implicat în activitățile de
voluntariat din proprie
voință, dar și celor la care
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eu personal am apelat pentru a se
mobiliza la diverse puncte de
asistență din țară, pe alte linii decât
cele ale Comunității. Spuneam la
începutul relatării mele că nu
trebuie să ocolim subiectul
activităților pe care nu am reușit să
le realizăm. Marea dezamăgire
personală a fost decizia de ultim
moment de a anula Festivalul
interetnic de teatru „Unitas in
diversitas”, un eveniment care sper
ca în viitor să adune la un loc pe
scenă mulți tineri pasionați de
această artă nobilă. Ideea acestui
festival este izvorâtă dintr-un alt
mare eveniment al Comunității

ZORILE
contabilul-șef Natașa Felea și
directorul general Valentin
Stalenoi ne-au oferit consultanță și
sprijin pe parcursul tuturor
etapelor. Și câte și mai câte lucruri
și lucrușoare nu s-au făcut! Dar
eram în plină pandemie, multe
trupe de teatru nu mai făcuseră
repetiții de peste un an, iar timpul
de pregătire era unul extrem de
scurt. O felicit pe dna Zinaida
Gromic, precum și pe elevii
dânsei, căci în timp record s-au
mobilizat și au reușit să pună în
scenă un fragment dintr-o piesă de
teatru. Și, iarăși, pandemia ne-a
bătut la ușă, iar cortina, în cele din

Economică Regională (ADER) și
Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR).
Trebuie să recunosc că, în
calitate de președinte al Asociației
Tinerilor Ruși Lipoveni din
România, prioritatea mea
principală la preluarea mandatului
pe 19 iulie 2020, în timpul
Adunării Generale care a avut loc
la Gura Humorului, jud. Suceava, a
fost o reformă a ATRLR la nivel de
Regulament de organizare și
funcționare. Nu a fost un capriciu
și nicidecum dorința de a marca
cumva mandatul meu printr-un

Deputatul Silviu Feodor, adresându-se tinerilor
în timpul Adunării Generale a ATRLR

noastre, Festivalul Poeziei Ruse,
acolo unde am văzut multe tinere
talente, cu potențial enorm în sfera
dramaturgică. Festivalul de teatru
l-am gândit împreună cu bunul meu
prieten Mihăiță Damian pe
străzile din Timișoara, după ce
asistasem la câteva montaje literarartistice deosebite, pregătite de
copiii și cadrele didactice
participante la Festivalul de Poezie.
Dezvoltarea ideilor pentru
accesarea finanțării pentru proiect a
revenit ulterior în sarcina colegilor
mei din Consiliul Director, Alina
Farapon și Mihăiță Damian,
acesta din urmă având un aport
imens și în accesarea de surse
alternative de finanțare și
sponsorizare, precum și de
angrenare a unor teatre cu prestigiu
din țară. Deputatul Silviu Feodor a
depus eforturi uriașe pentru a
obține parteneriatul cu Teatrul
„Maria Filotti” din Brăila, locul
unde urma să se desfășoare acest
eveniment, colegii noștri din
direcția executivă, în special

urmă, a căzut peste acest vis frumos.
Proiectul „SkillBox” –
aptitudini moderne pentru tineri
creativi, dinamici și activi digital,
în care am avut calitatea de coparteneri, a fost un alt vis care nu
s-a materializat. Proiectul urma să
atingă nevoia tinerilor de a avea
acces la informare și ghidare
gratuită în carieră, pe înțelesul lor,
pentru a face față mai bine
oportunităților de angajare sau
start-up (pentru tinerii
antreprenori), echiparea acestora cu
un set de aptitudini de bază, de
cetățenie digitală și colaborare
online, cu efecte benefice asupra
nivelului de trai și a bunăstării
individuale a beneficiarilor
proiectului. Urmau să participe 75
de tineri ruși lipoveni în diverse
ateliere digitale de dezvoltare a
aptitudinilor în sfera IT, însă
proiectul nu a primit în cele din
urmă finanțarea de la Ministerul
Tineretului și Sportului. Partenerii
noștri în acest proiect au fost
Alianța pentru Dezvoltare

astfel de demers, ci a fost
observația pertinentă a
schimbărilor apărute la nivel de
societate, per ansamblu. Pentru cei
care cunosc mai puțin istoria
Asociației, reamintesc că noi Svetlana Crăciun (președintele
ATRLR la acea vreme),
subsemnatul și colegii noștri din
Consiliul Director al Asociației am făcut cu succes acest lucru în
2014. A fost o ședință maraton, de
șase ore, fără pauză, unde am
analizat, am amendat și am
modificat Regulamentul,
adaptându-l cerințelor vremii și
Statutului CRLR... Însă, vremurile
s-au schimbat covârșitor în cei opt
ani scurși de atunci. „Garda veche”
a Asociației a trecut, pe rând,
pragul de 35 de ani și a fost nevoită
să predea ștafeta. Dar cui? Nimeni
nu se înghesuia să o primească și,
iaca!, ne-am trezit cu problema că
nu ne mai putem organiza în baza
Regulamentului pentru simplul fapt
că nimeni nu vrea să preia
responsabilitatea funcțiilor, iar cei
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care se încumetă totuși să o facă,
într-un final, abandonează la scurt
timp după, lăsând de izbeliște
tinerii din asociațiile locale. Avem
și cazuri fericite, de președinți ai
asociațiilor locale care se zbat să
unească tinerii, să-i adune la un
loc, dar chiar și ei resimt rigoarea
strictă a formei de organizare a
Asociației. Revenind la anul 2020,
ne confruntam atunci și cu o altă
problemă inedită – pandemia. Nu
aveam voie să organizăm adunări
generale, iar, dacă organizam, eram
cu un ochi la spate și cu sufletul
purice timp de două săptămâni,
rugându-ne să nu fie nimeni
declarat „covidat”. Condiții de
organizare a unor dezbateri
serioase pe marginea modificării
regulamentului? Nici nu putea fi
vorba, nici măcar online, procesul
nefiind unul tocmai ușor.
Regulamentul propus trebuie să fie
în concordanță cu legile țării, cu
Statutul CRLR, după care e nevoie
de o dezbatere detaliată pe articole
cu toți delegații și reprezentanții
tinerilor din toate localitățile,
introduse modificările și apoi
retrimis spre analiză tuturor
asociațiilor și votat pe articole în
cadrul Adunării Generale a
ATRLR, trimis spre analiză și
aprobare membrilor Consiliului
Director al CRLR și abia atunci
procesul ia sfârșit. Oricât de
încâlcit ar fi acest proces, el trebuie
să aibă loc!
Închei prin a spune, că înțeleg
că se puteau face mult mai multe.
Nădăjduiesc totuși că prin cele câte
s-au făcut, s-au realizat lucruri
bune și nicidecum unele ce au dus
la regres. La mai puțin de trei luni
de la împlinirea vârstei de 35 de
ani, închei, la Adunarea Generală
de la Sulina, și activitatea mea în
cadrul Asociației de tineret,
începută cu 17 ani în urmă. Chiar
dacă pentru mulți dintre cei care au
participat la Adunare, între timp, eu
sunt diadia (unchiul) Valik, privesc
acest lucru nu ca pe o detașare de
tineri, o îmbătrânire, ci ca pe o
încununare a activității mele
îndelungate în cadrul Asociației.
Am simțit în această adresare că ei
înțeleg că sunt unul dintre ei,
printre ei și astfel, de-al lor, iar asta
nu este chiar ușor de realizat.
(Continuare
pe pag. 10)
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GHINDĂREŞTI: FRÂNTURI DE ISTORIE SUBIECTIVĂ
Alexandr VARONA

M

ergând pe cursul
Dunării de la
Cernavodă spre
Brăila, călătorul nu se poate să nu
observe pe malul drept, la cca. 7
km în amonte de Hârşova, o
aşezare deosebită de tot ceea ce a
întâlnit până acum. Este vorba
despre localitatea Ghindăreşti. El
va remarca în mod deosebit
biserica acesteia, ce se înalţă
maiestuos între celelalte clădiri ale
satului, simbolizând parcă aspiraţia
omului către înălţimile spiritului,
către comuniunea lui cu Creatorul.
Arhitectura complet diferită de
bisericile din celelalte sate întâlnite
pe parcursul călătoriei îl va
determina să poposească aici, în
speranţa că va obţine câteva
informaţii interesante cu privire la
acest lăcaş de cult şi la locuitorii
Ghindăreştiului, jud. Constanța.
De ce Ghindăreşti?

Î

nsăşi denumirea comunei are
o istorie interesantă. Din
datele pe care le avem la îndemână,
localitatea apare în documentele
din sec. al XIX-lea sub diverse
denumiri: Gesderesti, Destorkeni,
Ghindery, Ghinry, Guizdar,
Ghizdăreşti, Lipoveni, Novinki
ș.a.. Denumirea actuală a fost dată
după 1912 şi, de atunci, în toate
documentele oficiale această
localitate extrem de interesantă
apare sub denumirea de
Ghindăreşti. Din punct de vedere
istoric, se ştie astăzi că satul a fost
locuit din cele mai vechi timpuri,
lucru demonstrat de cercetările
arheologice efectuate aici în anii
1960-1970.
Primele mărturii istorice datează
din epoca antică. Astfel, din
cercetările efectuate de profesorul
de istorie Peter Osip, originar chiar
din Ghindăreşti, aflăm că în lista
localităţilor şi cetăţilor Imperiului
Roman Tabula Imperii Romani era
inclusă şi o fortificaţie de zid, cu
val şi şanţ de apărare, aparţinând
reţelei de pe limesul dunărean, pe
teritoriul cetăţii Carsium
(Hârşova).
În ceea ce priveşte locuitorii de
astăzi ai Ghindăreştiului, pentru
mulţi dintre români va fi o revelaţie
să afle că în proporţie de peste 90%

Pescari din Ghindărești. Anul 1914

sunt lipoveni sau ruşi lipoveni, cum
se numesc aceştia după 1990. Păi
bine, ştiam că lipovenii locuiesc în
Deltă, cum de ei mai există şi prin
alte părţi, se vor întreba mulţi.
Pentru a afla cine sunt aceşti ruşi
lipoveni şi cum au ajuns ei aici în
Ghindăreşti, este necesară o scurtă
incursiune în istorie.
Rit vechi, ortodoxie, ruși lipoveni

L

ipovenii sunt ruşi ortodocşi,
dar de rit vechi, spun ei,
pentru că s-au încăpăţânat să nu
renunţe la tradiţiile creştine ale
strămoşilor, pe care ţarul Aleksei
Mihailovici (1645 – 1676) şi
patriarhul Nikon al Bisericii Ruse
au hotărât să le abandoneze la
mijlocul secolului al XVII-lea. Pe
pământurile românești aceștia au
ajuns, după cum atestă
documentele, în mai multe etape,
însă primele așezări stabile datează
din deceniile de început ale
secolului al XVIII-lea, deși există
indicii că primii ruși de rit vechi sau așezat aici mult mai devreme.
Este vorba despre așezările rușilor
lipoveni din Moldova și Bucovina.
În Dobrogea, așezarea lor în
grupuri compacte este legată, după
cum spune marea majoritate a
specialiștilor, de consecințele marii
răscoale căzăcești din 1707-1708,
conduse de atamanul Kondrati
Bulavin. Moartea conducătorului și
înfrângerea răscoalei au cauzat
exodul unei importante părți a
cazacilor răsculați din regiunile de
baștină de pe Don, sub conducerea
lui Ignat Nekrasov (după numele
căruia au și fost numiți
nekrasoviști) spre ținuturile

Kubanului, aflate în posesia hanilor
Crimeii, supuși Imperiului Otoman.
Acești cazaci erau adepți ai
ortodoxiei de rit vechi și, pe lângă
libertățile social-politice
tradiționale la care țineau atât de
mult și pe care se temeau să le
piardă odată cu subordonarea totală
față de autoritatea statului rus, ei
s-au răsculat și întru apărarea
credinței lor, moștenite de la
strămoși.
După moartea lui Ignat
Nekrasov (1737/1738), nici
Kubanul nu mai prezenta siguranță
pentru cazacii de rit vechi, așa
încât, începând cu 1740, ei
emigrează, în mai multe etape,
până la sfârșitul secolului al XVIIIlea, în Dobrogea. Din această
perioadă datează și începuturile
așezării rușilor lipoveni la
Ghindărești.
Cert este că în 1774, după cum
arată marele istoric român C.C.
Giurescu în lucrarea Știri despre
românii din Dobrogea în hărți
medievale și moderne, apărută în
1966 la Constanța, pe harta
întocmită în 1774 de cartograful
rus I.F. Schmidt, membru al
Academiei de Științe din Sankt
Petersburg, apare și localitea
Gizdareszti, la sud de Hârșova. Nu
se precizează însă cine erau și
locuitorii acestei așezări.
Localitatea mai apare pe o hartă
austriacă întocmită la 1790 sub
denumirea de Gizderestj. Primele
știri sigure despre rușii lipoveni din
Ghindărești datează din 1837,
într-un document menționat de
același C.C. Giurescu într-o altă
lucrare mai amplă, Istoria
pescuitului și a pisciculturii în

România, apărută la București, în
1964, ca și de Tudor Mateescu, în
valoroasa colecție intitulată
Documente privind istoria
Dobrogei (1830-1877), editată la
București, în 1975, care include și
un document din 1855 despre
lipovenii din satul din Ghizdărești.
Documentul din 1837 este foarte
important, întrucât vorbește despre
„lipovenii pescari din Ghizdărești”
care vindeau peștele prins
precupeților la schela de la gura
Ialomiței. Dar, rușii lipoveni se
așezaseră aici ceva mai înainte,
după cum reiese din documentele
și informațiile menționate de A.A.
Prigarin, reputat istoric al
staroverilor și cunoscut etnolog,
profesor la Universitatea Națională
„Ilia Mecinikov” de la Odesa
(Ucraina), în lucrarea sa Russkie
staroobriadțî na Dunae, apărută în
2010, acesta legând așezarea
rușilor lipoveni de mișcările de
populații din Dobrogea din vremea
și de după Războiul ruso-turc din
anii 1806-1812. Informații
interesante despre satul Ghindărești
și locuitorii acestuia în secolul al
XIX-lea găsim în lucrarea recentă a
Ceraselei Dobrinescu, Rușii
lipoveni din Dobrogea - istorie și
tradiții specifice, editată în 2019, la
București, de Editura „C.R.L.R.”.
Autoarea aduce o serie de
informații foarte interesante despre
Ghindărești, culese din diverse
izvoare istorice, atât pentru
perioada otomană, cât și pentru
perioada următoare. Spre exemplu,
de mare interes sunt notele de
călătorie ale lui Grigori Petrovici
Danilevski (citate de aceasta din
Călători străini despre Țările
Române în secolul al XIX-lea, serie
nouă, vol. VIII (1862-1866),
Editura Academiei Române,
București, 2013, sub coordonarea
dnei Daniela Bușă) în care
scriitorul rus, plecat în voiaj de la
Odesa spre Viena, în iulie 1866,
trece pe lângă Bezdărești, „ un sat
uriaș, cu 2000 de suflete de
schismatici (staroveri – n.n.) ruși,
al căror hatman (ataman – n.n.)
poartă numele de Grigori
Raznoțvetov”. De asemenea,
informații de interes despre
locuitorii din Ghindărești întâlnim
și în lucrarea binecunoscută a
episcopului Dunării de Jos
Melchisedec (Ștefănescu)
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Lipovenismul, apărută la București
în 1871.
După 1878, când Dobrogea a
intrat în componența statului român
modern, rușii lipoveni din
Ghindărești, ca și cei mai mulți din
conaționalii lor din alte localități
ale Dobrogei, au rămas pe loc,
fiind întotdeauna cetățeni loiali ai
acestuia și îndeplinindu-și cu
demnitate obligațiile fiscale,
militare sau economice, în ciuda
vicisitudinilor vremurilor și ale
adversităților manifestate uneori de
unii concetățeni ajunși în diverse
poziții de decizie prin manevre mai
mult sau mai puțin oneste. Nici
pentru locuitorii din Ghindărești
veacul recent încheiat nu a fost
ușor, schimbările intervenite în
societatea românească înainte și
mai ales după Marea Unire
influențând și pe rușii lipoveni de
aici, dar și din toată țara.
Reglementarea pescuitului,
ocupația de bază a acestora, nu a
fost nici în perioada de dinaintea
Primului Război Mondial, nici în
epoca interbelică, nici după Al
Doilea Război Mondial, una care
să favorizeze pescarii ruși lipoveni,
lucru care s-a răsfrânt asupra
coeziunii comunității. Oamenii au
fost nevoiți să-și caute de lucru
pentru a-și asigura existența, fapt
ce a atras, în special după Al
Doilea Război Mondial, migrația
spre orașe a locuitorilor din
așezările de ruși lipoveni, cu
consecințe importante asupra
capacității de conservare a
specificului etnic al acestora. O
perioadă de cumpănă pentru
locuitorii Ghindăreștiului a fost cea
din anii războiului, când, din cauza
originii etnice, ei au fost suspectați
deseori de atitudine favorabilă
Uniunii Sovietice de către
autoritățile române ale vremii, deși
nu existau dovezi concludente în
acest sens.
Un episod din vremea
războiului rămas în memoria
colectivă a locuitorilor din
Ghindărești a fost acela în care, din
cauza denunțurilor calomnioase ale
unor locuitori din satele vecine,
dornici să pună mâna pe
pământurile lipovenilor din
Ghindărești și pe casele și
gospodăriile lor, care i-au acuzat pe
aceștia că fac semnale aviației
sovietice punând focuri pe câmp,
autoritățile militare de la Constanța

ZORILE
au fost pe punctul de a deporta
populația din Ghindărești. Salvarea
a venit, conform legendei rămase
în memoria colectivă, de la preotul
român din Horia, localitate
învecinată, fost coleg de serviciu
militar cu părintele Martinian,
parohul bisericii ortodoxe de rit
vechi din Ghindărești, care l-a
anunțat pe acesta despre intenția
autorităților. Părintele Martinian l-a
convins pe comandantul militar de
la Constanța, responsabil pentru

foarte mulți ruși lipoveni din alte
localități dobrogene - Jurilovca,
Sarichioi, Carcaliu ș.a. Însă marea
majoritate a acestora, și la
Ghindărești și în celelalte localități,
a rămas pe loc, nefiind convinși că
în patria istorică, de unde au plecat
strămoșii lor, lucrurile stăteau mai
bine decât în România.
După război, regimul comunist
și-a pus amprenta și asupra rușilor
lipoveni, lovind în credința,
tradițiile și modul de viață

Panorama Ghindăreștiului,
cu Vâsokii Kameni și monumentul
„ Crucea Staroveră” în plan apropiat

Procesiune spre monumentul „Crucea Staroveră”
în ziua de prăznuire a sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci

operațiunea de deportare, că
locuitorii sunt pașnici și că nu au
nicio intenție dușmănoasă, focurile
puse pe câmp fiind o practică
uzuală de curățare a pământurilor
arabile, pentru a le pregăti în
vederea unui nou sezon destinat
semănăturilor. Lucrurile s-au
lămurit, dar în comună a fost lăsat
un detașament de militari români și
germani pentru supraveghere.
Regimul represiv, umilințele și
suferințele din timpul războiului au
determinat o parte din locuitorii
comunei să aleagă plecarea în
URSS în 1947, la fel cum au făcut

tradițional al acestora. Dacă mai
adăugăm și suspiciunile total
nefondate ale puterii comuniste
față de ei, atât în perioada lui Dej,
cât și în timpul lui Ceaușescu, ne
vom putea face o imagine cu
privire la situațiile cărora trebuiau
să le facă față aceștia. Desigur, nu
putem vorbi despre persecuție
etnică sistematică, însă o politică
asimilaționistă nedeclarată față de
rușii lipoveni s-a simțit. Spre
exemplu, deși, teoretic, aceștia
aveau dreptul la școli în limba
maternă sau cel puțin să studieze
limba rusă ca limbă maternă, în
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realitate, nu aveau nicio posibilitate
reală în acest sens, „Școala
pedagogică cu limba de predare
rusă” fiind închisă în 1959, iar
școlile elementare sătești, inclusiv
cea din Ghindărești, fiind trecute la
programul cu predare în limba
română, unde elevii ruși lipoveni
studiau rusa ca limbă străină. Ce să
mai vorbim de elevii ruși lipoveni
din orașe, care în majoritatea
cazurilor aveau posibilitatea de a
învăța limba rusă literară, aceasta
fiind materie de studiu în cele mai
multe instituții de învățământ, însă
numărul de ore alocat acesteia era
insuficient.
După momentul Decembrie
1989, lucrurile s-au schimbat, în
localitate s-a constituit organizația
etnică locală a Comunității Rușilor
Lipoveni din România în ianuarie
1990, speranțele pentru o viață mai
bună pe plan material și spiritual au
renăscut. Schimbările, desigur, au
avut loc, însă în cei peste treizeci
de ani de la Revoluție, aceste
schimbări nu au adus doar lucruri
bune pentru locuitorii satului.
Agricultura, creșterea animalelor,
pescuitul au rămas în continuare
ocupații de bază pentru localnici,
nu în proporțiile din trecut, e
adevărat. Lor li se adaugă, mai nou,
implicarea în ceea ce se cheamă
turismul rural, care este încă la
început. Localitatea s-a modernizat
vizibil, mai ales în ultimii ani,
grație în special insistenței,
disponibilității pentru dialog cu
autoritățile și tenacității primarului
Vasile Simion (este părerea mea
subiectivă), iluminatul public s-a
generalizat, străzile au fost
asfaltate, au fost efectuate diverse
lucrări de amenajare teritorială,
însă evoluțiile negative, mai ales
din economia națională, au
determinat o migrație masivă a
forței de muncă, a populației active
a satului, spre țările mai dezvoltate
din Europa de Vest, Spania și Italia
în special, fenomen general pentru
societatea românească, de altfel.
Fenomenul este reflectat în
rezultatele recensământului din
2011, care ne arată o scădere
masivă a numărului rușilor lipoveni
din Ghindărești, de la 2712
persoane în anul 2002, la 1865 de
persoane în anul 2011. Lucrurile
par să se stabilizeze. În prezent,
unii dintre cei plecați se
reîntorc, însă provocările

F
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lumii contemporane nu ocolesc nici
comunitatea din Ghindărești, unde
rușii lipoveni rămân în continuare
absolut majoritari.
Religie și tradiții

N

u se poate să nu observi,
trecând prin Ghindărești
sau prin alt sat lipovenesc,
respectul deosebit al oamenilor
pentru Biserica lor, pentru credința
pe care au moștenit-o de la
strămoși. Multă lume îi include pe
rușii lipoveni în rândul așanumiților stiliști, adică a celor care
nu au acceptat îndreptarea
calendarului, adică trecerea la stilul
nou, după Primul Război Mondial.
Într-adevăr, lipovenii țin calendarul
iulian, adică cel de stil vechi, însă
ei sunt de rit vechi, ceea ce e cu
totul altceva. Termenul de rit vechi
a fost acceptat de ierarhia
ecleziastică a acestora și
desemnează pe creștinii ortodocși
ruși care n-au renunțat la tradițiile
religioase și formele de cult
anterioare reformei patriarhului
Nikon, tradiții pentru care strămoșii
lor au fost crunt prigoniți. Cultul
bisericesc la rușii lipoveni se
deosebește de cel al Bisericilor
Ortodoxe actuale prin aceea că
păstrează o serie de elemente care,
începând din secolele XII-XIII, au
dispărut treptat în Bizanțul ortodox
și la popoarele aflate sub dominația
lui spirituală, iar la ruși, în urma
reformei nikoniene din a doua
jumătate a secolului al XVII-lea.
Aceste elemente privesc semnul
crucii, unele expresii din Crezul
ortodox, oficierea liturghiei și alte
aspecte ale cultului și practicii
bisericești. Ceea ce se remarcă la
rușii lipoveni este, în primul rând,
atașamentul față de credință, pe
care ei o consideră factorul esențial
al păstrării identității lor etnoreligioase. Chiar dacă spiritul
lumesc a pătruns și în rândurile
rușilor lipoveni, ei nu-și uită
obârșia, credința și tradițiile atât de
bogate în semnificații. La
Ghindărești, de pildă, cea mai mare
sărbătoare este, după Paște și
Crăciun, Înălțarea Domnului,
hramul impunătoarei biserici
ortodoxe de rit vechi parohiale de
aici. În fiecare an, această zi
prilejuiește locuitorilor momente
de renaștere a obiceiurilor și
tradițiilor de sărbătoare: oamenii se
duc la biserică la slujbă, se face

masă mare, la care participă atât
localnicii, cât și oaspeții din alte
localități, mai ales din cele în care
trăiesc rușii lipoveni în Dobrogea,
fiecare familie îi găzduiește pe
aceștia, clopotele bisericii bat toată
ziua pentru a vesti bucuria
sărbătorii și alte atâtea și atâtea
obiceiuri străvechi. Mai există în
Ghindărești o biserică, mai mică,
ce poartă hramul Botezului
Domnului, care a fost înălțată după
1989, pe locul unei biserici mai
vechi cu același hram, ce a ars întrun incendiu în anul 1951.

paroh, în prezent, pensionat.
Și fiindcă vorbim despre religie
și credință, se cuvin a fi spuse și
câteva cuvinte despre istoricul
lăcașurilor de cult din Ghindărești.
Prima biserică a fost construită
înainte de 1860, avea stâlpii din
lemn, iar pereții din nuiele, fiind
sfințită de mitropolitul Kiril de
Belaia Krinița (Fântâna Albă) pe 10
octombrie 1860, purta hramul
Botezului Domnului, conform
datelor publicate de Novinskii
Staroobriadeț, nr. 2/2000. Aceasta
a fost distrusă într-un incendiu pe

Bisericile
ortodoxe de rit
vechi din
Ghindărești
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mitropolitul Pafnutie de Fântâna
Albă și episcopul Savatie de Slava,
părintele Martinian, despre care am
vorbit mai sus, fiind hirotonisit cu
această ocazie. De menționat se
cuvine, de asemenea, faptul că,
multă vreme, parohul acestei
biserici a fost părintele protopop
Timofei Gavrilă, devenit din 1985
mitropolitul Timon, predecesorul
actualului mitropolit Leontie,
părinte căruia locuitorii satului i-au
păstrat o frumoasă amintire, el
slujind cu credință și devotament
lui Dumnezeu și îndrumând pe
calea vieții creștine pe credincioșii
din Ghindărești ca preot și
protopop până în iunie 1985, când
a îmbrăcat haina monahală și a fost
intronizat ca mitropolit al tuturor
creștinilor ortodocși de rit vechi,
sediul mitropoliei fiind, după cum
se știe, la Brăila, începând din
1940.
În loc de încheiere

Î

Monumentul
„Crucea Staroveră”

Din punct de vedere
administrativ–bisericesc, parohia
din Ghindărești aparține Eparhiei
Ortodoxe de Rit Vechi a Slavei,
păstorită de arhiepiscopul Flavian
(Fedea), cu sediul la Mănăstirea
„Uspenia” din Slava Rusă, jud.
Tulcea. Preot paroh în Ghindărești
în prezent este părintele Petru
Evtei, iar coslujitor este părintele
protopop Tănase Gavrilă, fostul

21 august 1951, dar pristolul,
icoanele vechi și unele obiecte de
cult au fost salvate. Pe locul vechii
biserici, a fost construită una nouă,
cu același hram, care a fost sfințită
în cursul anului 2000. Cea de-a
doua biserică, cea mare, ce poartă
hramul Înălțării Domnului, a fost
construită în perioada 1906-1936,
fiind sfințită în 1938, chiar de
praznicul Înălțării Domnului, de

n prezent, în comuna
Ghindărești funcționează o
școală gimnazială, ce poartă
numele marelui poet rus Serghei
Esenin, există un dispensar, o
farmacie, comuna dispune de
aducțiune de apă, linie electrificată,
două blocuri, multe gospodării
moderne, care dispun de rețea de
alimentare cu apă în continuă
modernizare, drumuri asfaltate și
pietruite, cămin cultural, sală de
sport și teren de fotbal, societăți
comerciale, societăți agricole și
asociații piscicole.
De asemenea, în comună
activează, având sediu propriu,
organizația locală a Comunității
Rușilor Lipoveni din România, cea
mai veche dintre organizațiile
locale ale Comunității și una dintre
cele mai puternice, prin ale cărei
eforturi s-a realizat monumentul
„Crucea Staroveră” rusă, înalt de
10 metri și ridicat pe Vîsokii
Kameni (formațiune stâncoasă
datând din paleolitic care pătrunde
în fluviul Dunărea). Monumentul
„Crucea Staroveră” reprezintă o
emblemă pentru această așezare
reprezentativă a rușilor lipoveni din
Dobrogea și din întreaga țară, iar
localnici nu ezită să-și afirme
identitatea lor etnică și religioasă,
în semn de respect pentru strămoșii
lor, sosiți aici pentru a-și
păstra idealurile și credința.

+
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Ignat IVAN

-

PRIMAR DE 8 STELE!
Svetlana MOLDOVAN

C

omuna Slava Cercheză, în
componența căreia intră localitățile
tulcene Slava Rusă și Slava
Cercheză, are un „primar de 8 stele”! Așa se
menționează pe Diploma de Excelenţă ce i-a
fost acordată recent, la București, primarului
Ignat Ivan pentru longevitate la cârma
conducerii administraţiei publice locale, oferită
cu prilejul sesiunii aniversare din 2022 a
Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din
România (ACoR), la împlinirea a 25 de ani de la
înfiinţarea acesteia.

Ignat IVAN este singurul edil din județul
Tulcea cu opt mandate de primar (între 1992 și
2024), dintre care șapte au fost din partea
Comunității Rușilor Lipoveni din România
(CRLR), iar în primul, cel din perioada 19921996, Ignat Ivan era ales pe listele Frontului
Salvării Naționale, Comunitatea participând cu
candidații săi abia de la alegerile locale din anul
1996.
Pe lângă funcția de primar, Ignat Ivan este
și președintele Comunității rușilor lipoveni din
localitatea Slava Rusă (începând cu anul 2001),
fiind și membru în Consiliul Director al
Comunității Rușilor Lipoveni din România
(CRLR).
Rușii lipoveni din comuna Slava Cercheză,
în marea lor majoritate, parcă nefiind atrași de
promisiunile reprezentanților partidelor, s-au
grupat de fiecare dată în jurul CRLR, care
promovează tradițiile și obiceiurile comunității
etnice, cultura specifică și spiritualitatea,
realegându-l ca primar al comunei pe Ignat
IVAN, inginer agronom de profesie. Cu o mare
experiență deja la Primăria comunei Slava
Cercheză, Ignat Ivan este un primar apropiat de

oameni, care implementează proiecte ce oferă
bunăstare și contribuie la dezvoltarea
comunității rurale, alcătuită preponderent din
etnici ruși lipoveni.
În cei 30 de ani de când Ignat Ivan se află la
conducerea administraţiei locale (din 1992), s-au
înregistrat realizări frumoase și au fost
soluționate (împreună cu echipele din care
făceau parte și mulți consilieri din partea
CRLR) numeroase probleme cu care se
confruntau localnicii de-a lungul vremii.
Dintre realizările și marile proiecte din cele
opt mandate, primarul Ignat Ivan evidențiază
alimentarea la reţeaua de apă a ambelor
localități și racordarea la canalizare a teritoriului
comunei, asfaltarea comunei în proporţie de
85% și speranța că în acest mandat se va ajunge
la 100%, modernizarea sistemului de iluminat
stradal și a Căminului Cultural, implementarea
proiectului european „Dezvoltarea
infrastructurii, a serviciilor de bază pentru
populație și punerea în valoare a moștenirii
culturale în comuna Slava Cercheză, prin care
s-au realizat: introducerea sistemului de
canalizare în comună, construirea unei stații de
epurare; asfaltarea drumurilor comunale;
construirea unei clădiri „After School” destinată
copiilor din familii cu venituri mici – unde să-și
pregătească temele pentru acasă și să învețe
tehnica operării pe calculator și servesc o masă
caldă; achiziționarea de costume populare
pentru membrii ansamblurilor folclorice. De
asemenea, primarul Ignat Ivan anunță
demararea unui proiect de livrare a gazelor
naturale către populația comunei.
Referitor la alegerile locale viitoare, primarul
comunei Slava Cercheză a declarat recent că
„este ultimul meu mandat. Voi lăsa să candideze
oameni care au mai multă energie”.

MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI
COMPETIȚII, CU SPRIJINUL CRLR

D

e-a lungul vremii, atât la Slava Rusă,
cât și la Slava Cercheză, au fost
organizate, multe cu sprijinul și implicarea
CRLR, diverse acțiuni, manifestări culturale,
competiții sportive, spectacole cultural-artistice,
care au pus în valoare de fiecare dată specificul
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tradițiilor și obiceiurilor rușilor lipoveni.
De exemplu, la Slava Cercheză,
manifestările culturale sunt prilejuite de Ziua
Satului (pe 6 mai și pe 8 noiembrie), elevii și
tinerii sunt angrenați în diverse evenimente ale
Comunității, un rol determinant avându-l și
cadrele didactice de la Școala Gimnazială.
Zilele satului Slava Rusă se desfășoară pe 28 și
pe 29 august, cu ocazia hramului bisericii de la
mănăstirea de călugări „Uspenia”, ortodoxă de
rit vechi, când au loc și Zilele Cetății Ibida (este
vorba despre singura cetate străbătută de un curs
de apă, pârâul Slava, al cărei sit arheologic se
întinde pe o suprafață de 24 de hectare). De
fapt, mănăstirile „Uspenia” (de călugări) și
„Vovidenia” (de măicuțe) din Slava Rusă sunt o
atracție atât spirituală, cât și turistică și nu doar
atunci când se prăznuiesc hramurile bisericilor
ortodoxe din așezămintele monahale, care
reunesc, într-o mare familie, rușii lipoveni din
toată țara.
Prin urmare, este vorba despre o comună
bogată, și cu un mare potențial turistic, dintre
atuurile căreia menționăm: Cetatea Ibida (cu
avantajele și dezavantajele ei), cele două
complexe monahale ortodoxe de rit vechi
(„Uspenia” și „Vovidenie”), bisericile ortodoxe
de rit vechi din cele două localități, tradițiile și
obiceiurile locale specifice, sportul, drumețiile,
agroturismul, o infrastructură bună, un relief
pitoresc.
Despre dezavantajele sitului arheologic Ibida
ne-a relatat primarul Ignat Ivan: „oamenii din
Slava Rusă, în special cei care locuiesc în zona
sitului, unii de generații întregi deja, nu au
posibilitatea legală să-și repare locuințele sau să
își îngrădească gospodăria în care poate că au
trăit și părinții, și bunicii lor. Nici nu se pune în
discuție o construcție nouă pe terenul respectiv
– care nu e permisă sub nicio formă. Din această
cauză, gospodăriile din zona sitului au devenit
niște ruine. Ce să mai vorbim de dezvoltarea
agroturismului în acea zonă! Oamenii care
încearcă să-și repare casele în zona sitului
arheologic sunt amenințați cu dosare penale sau
amendați. Din punctul meu de vedere,
instituțiile abilitate, care răspund de siturile
arheologice, ar trebui să ofere, poate, alte
terenuri în schimb pentru contrucția de locuințe,
ori despăgubiri financiare”.
Cele două comunități locale ale rușilor
lipoveni, atât din Slava Cercheză, cât și cea din
Slava Rusă, beneficiază de Centre de Educație
și Cultură, în care au găzduit, de-a lungul
timpului, numeroase evenimente culturale și
științifice, de muzică folclorică ori psaltică,
ateliere de iconografie sau simple tabere-ateliere
de limba rusă ori slavonă bisericească, activități
pentru copii și tineret. Urmează să se desfășoare
acolo și altele, după finalizarea lucrărilor de
reabilitare și de modernizare. Succes membrilor
din comitetele de conducere în implementarea
proiectelor, care să-i reunească pe toți
etnicii interesați!

+
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„Tinerii și interculturalitatea
în arealul Deltei Dunării”

CANDIDAȚII ȘI ALEGEREA ORGANELOR
DE CONDUCERE

D

upă prezentarea Dării de seamă și a Raportului de activitate a
Consiliului Director al ATRLR, organele de conducere ale
Asociației au fost oficial dizolvate, următoarea etapă fiind
prezentarea candidaturilor pentru funcția de președinte al ATRLR.
Competiția electorală s-a ținut între Leonard Filip din Manolea (jud.
Suceava) și Iulia Haralambie din Sarichioi (jud. Tulcea). Ambii
candidați sunt președinți ai asociațiilor de tineret din localitățile
natale, cu activitate deosebită în cadrul acestora, dar și în Comunitate.
Au studii superioare finalizate sau în curs de finalizare, iar
obiectivele lor în ceea ce privește viitorul ATRLR nu sunt întocmai
diferite. Cu toate acestea, după exprimarea votului, Iulia
Haralambie din Sarichioi a obținut susținerea majorității, obținând
19 din cele 23 de voturi valabil exprimate.
Tânăra Iulia Haralambie este
absolventă a Facultății de Construcții
Civilie, Industriale și Agricole (FCCIA)
din cadrul Universității Tehnice de
Construcții București (UTCB), cu studii
de masterat, specializarea „Inginerie
Structurală”. A lucrat ca inginer
proiectant în diverse companii, iar în
prezent este inspector asistent în cadrul
Direcției de Investiții, Fonduri Externe și
Managementul Proiectelor a Consiliului
Județean Tulcea. Deosebit de atașată de
valorile tradiționale ale rușilor lipoveni și
de satul natal, a dus numele Comunității Rușilor Lipoveni din
România pe cele mai înalte culmi la concursurile școlare, obținând
prestigioase distincții în țară și în străinătate. Pentru următorii 2 ani
de zile, ea va fi reprezentantul tinerilor și membru în Consiliul
Director al CRLR. Îi urăm mult succes în noul mandat și toate
proiectele să fie reușite!
O prerogativă a președintelui ATRLR este aceea de a propune
componența viitorului Consiliu Director. Astfel, propunerile au fost:
Livia Ivan (din Sarichioi) pentru funcția de vicepreședinte; secretar –
Daniela Niculae din Ghindărești, jud. Constanța: membri: Leonard
Filip din Manolea și Constantin Tudosă din Fălticeni, jud. Suceava;
membri supleanți: Nichita Condratov din Iași și Ana Vasiliev din
Slava Rusă, jud. Tulcea. Propunerile au fost supuse la vot și adoptate
în unanimitate, în aplauzele tuturor celor prezenți în sală.
Deputatul Silviu Feodor a felicitat noua echipă de conducere a
Asociației și i-a asigurat pe tinerii proaspăt aleși de întreaga sa
susținere. Am remarcat, la rându-mi, că o echipă în care: doi membri
sunt ingineri constructori, alături de care se află un tânăr expert în IT,
o tânără contabilă și o viitoare absolventă în limbi străine, nu poate fi
altfel decât o echipă puternică și bine pregătită pentru provocările
mandatului pe care și l-au asumat.
La punctul Diverse, s-a consemnat în procesul-verbal al ședinței
Adunării Generale propunerea președintelui în funcție, a
subsemnatului, de a modifica Regulamentul de organizare și
funcționare al ATRLR și aducerea sa la o formă modernă, care să
corespundă nevoilor reale ale Asociației, atât în planul de organizare
formală, cât și în aspecte care țin de reprezentativitatea tinerilor în
structuri, obiectivele și scopul organizației de tineret. Am asigurat
noua conducere de întregul meu suport în atingerea acestui obiectiv și
reiterez disponibilitatea ca urmare a experienței mele în acest proces.
După epuizarea punctelor de pe Ordinea de zi, nefiind alte
adăugiri și completări, lucrările au fost declarate închise, iar ședința
Adunării Generale a Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din
România (ATRLR) a fost încheiată.

+

D

e departe unul dintre cele
mai așteptate evenimente
estivale în rândul elevilor,
studenților și tinerilor ruși lipoveni a
fost „Tabăra de vară «Tinerii și
interculturalitatea în arealul Deltei
Dunării»”.
Evenimentul a avut loc, și în acest
an, la Centrul de agrement „Briza
Mării” din Sulina, jud. Tulcea, în
perioada 10-18 iulie, și a fost
organizat de Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), cu
implicarea Asociației Tinerilor Ruși
Lipoveni din România (ATRLR) și cu
sprijinul Direcției Județene pentru
Sport și Tineret Tulcea.
Peste 200 de persoane (tineri ruși
lipoveni cu performanțe în anul școlar
încheiat și în diverse domenii de
activitate, precum și tineri cu
activitate deosebită în comunitățile
locale) și-au dat întâlnire pe 10 iulie,
pe faleza dunăreană din Tulcea, acolo
unde ne aștepta liniștită nava „Banat”.
Puteai zări furnicarul de entuziasm de
la o poștă distanță, glumele stârnind
hohote ce împânzeau faleza prăfuită,
aflată în reconstrucție. Era clar!
Mergeam în tabără!
Entuziasmul s-a manifestat și pe
valurile Dunării, tocmai până la
Sulina, unde am ajuns taman la
asfințit. Întrucât ziua era pe final,
deschiderea oficială a taberei de vară
a fost realizată a doua zi, luni. Tinerii
au primit din partea CRLR tricouri,
șepci și sacoșe personalizate, iar după,
au avut o sesiune de autocunoaştere,
de prezentare şi de cunoaştere
interpersonală împreună cu Anca
Libidov, Alexandra Cornei și Alina
Farapon de la CRLR. Profitând de
prezența în Tabără a echipei TVR de
la emisiunea „Conviețuiri”, câțiva
dintre tineri au avut momentul lor de
„glorie în lumina reflectoarelor”.
După-amiază, tinerii s-au alăturat
enoriașilor din Sulina la slujba de
vecernie din ajunul prăznuirii

hramului bisericii ortodoxe de rit
vechi „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din
Sulina.
În zorii următoarei zile, în straie de
sărbătoare, am pornit cu toții spre
lăcașul de cult pentru a participa la
Sfânta Liturghie oficiată de PS Paisie,
episcopul de Tulcea, care a oficiat
slujba dimpreună cu un sobor
impresionant de preoți. Vocile
tinerilor noștri s-au remarcat de
departe în cântările liturgice, făcându-i
pe localnici să trăiască clipe de
nostalgie și fericire.
Alături de noi a fost și deputatul
Silviu Feodor, președintele CRLR,
care a dăruit tututor, la finalul
serviciului divin, câte un exemplar din
ediția bilingvă (slavonă-română) a
Faptelor Apostolilor, volum editat de
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România, prin editura proprie.
Întrucât era zi de mare sărbătoare,
după-amiaza a fost petrecută pe malul
Mării Negre, pe plaja „La Filipka” din
Sulina, sub razele plăcute ale soarelui.
După răsfățul în apele răcoroase
ale mării, în a treia zi am plecat pe
străzile din Sulina în turul
obiectivelor turistice din localitate cu
lectorul universitar dr. Anca Libidov,
originară din orașul primelor raze de
soare din România, aceasta
dezvăluindu-ne o multitudine de
informații noi, istoria orașului în
perioadele sale de glorie, precum și în
cele de grea încercare. Apoi, am
vizitat bisericile din oraș, farul vechi,
promenada noastră finalizându-se la
Centrul de vizitare Sulina. Personalul
foarte amabil al acestei instituții ne-a
oferit gratuit turul informațional
complet, motiv pentru care le
transmitem cele mai sincere mulțumiri
și prin intermediul periodicului nostru
„Zorile”. Informațiile dobândite în
acest tur au fost cu adevărat
importante și interesante, și
vor rămâne mult timp în
amintirea noastră.
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Nu ne-am luat rămas bun de la
Anca Libidov, întrucât dupăamiaza celei de-a treia zi a fost
dedicată unei prezentări plăcut de
riguros întocmite de către lectorul
universitar, doctor în istorie, și
intitulate „Delta Dunării - pământul
făgăduinței”. Materialul prezentat a
captivat tinerii, el fiind cuprinzător
nu doar din punct de vedere al
datelor istorice. Profesionalismul și
experiența didactică a Ancăi i-a
angrenat în discuție și, spre finalul
prezentării, consider că au rămas
cu niște idei interesante despre
locul în care ne aflam - Sulina,
Delta Dunării.
Următoarele zile petrecute în
centrul de agrement au fost
dedicate competițiilor sportive,
care i-au reunit pe tineri atât pe
terenul de fotbal, cât și la tenis de
masă. Cum întrecerile pot fi foarte
intense și în alte domenii decât cele
fizice, tinerii au avut ocazia să-și
etaleze abilitățile și la jocuri,
precum: Monopoly, Remi etalat și
șah, acolo unde forța minții este
cea supusă presiunii. La finalul
acestor zile, se poate spune că a
câștigat spiritul de echipă și
noțiunea de fair-play!
În ultimele zile de tabără, tinerii
au avut ocazia să se cunoască cu
doamna profesor Adriana Maria
Popa de la Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” din București, cu care au
realizat schițele unor mici proiecte,
au adunat materiale din mediul
înconjurător ce pot fi folosite în
arhitectura locală și au aflat mai
multe despre meseria de arhitect,
despre cum pot accede la studiile
de licență, cum să se pregătescă
pentru examenele de admitere și
multe altele. Cum timpul nu a fost
suficient pentru a le cuprinde pe
toate, s-a făcut legământ pentru
continuarea extinsă a acestor
discuții în viitorul apropiat.
Și, într-un final, am auzit trista
sirenă a navei „Banat”, ce ne
chema spre îmbarcare. Considerăm
că în cele opt zile petrecute
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împreună s-au legat numeroase
prietenii și tinerii au avut suficient
timp pentru a se cunoaște și a
socializa.
Redăm mai jos câteva impresii
(primite imediat după finalizarea
Taberei de vară).
IMPRESII
 Flaviana Ivanovici din
Jurilovca, jud. Tulcea: „Deși am
participat și acum 3 ani la o ediție
a acestei tabere, acum a fost cu
totul altceva - a fost minunat! Am
cunoscut persoane interesante și
ne-am simțit toți bine, împreună.
Sper ca acest eveniment să
continue mult timp de acum
înainte”.
 Alessia Balan din Suceava:
„Tabăra de vară de la Sulina din
acest an a fost deosebită, în special
activitățile pe care le-am
desfășurat. Din păcate, s-a
terminat repede. O să îmi fie dor
de domnul Valentin și de această
tabără grozavă!”.
 Dimitrie Denis Nechita din
Lespezi, jud. Iași: „A fost minunat!
Am cunoscut foarte multe persoane
cu caractere superbe și sper să
rămânem prieteni pentru o
perioadă îndelungată de timp.
Activitățile din tabără au fost
foarte interesante și am luat parte
la ele cu plăcere și cu mult drag!
Organizatorii s-au comportat
exemplar cu noi, ceea ce ne-a făcut
să îndrăgim evenimentul. Sper ca
în anii viitori să mai particip la
acest gen de tabere!”.
 Climov Gabriel din
Lipoveni, jud. Suceava: „În urma
zilelor petrecute la Sulina, impresia
mea este următoarea: Tabăra este
super ok, activități multe, distracții,
foc de tabără, concursuri și câte și
mai câte... Multe locuri frumoase
vizitate, jocuri interactive, prieteni
noi... Pe scurt - în tabără a fost
minunat. Sper să ne revedem și la
anul, tot așa de voioși și plini de
bucurie”.
 Marina Ihorov din

Botoșani: „Pentru mine, această
tabără din Sulina a însemnat și
mers la biserică, și multă distracție
cu prieteni noi. Mă bucur tare mult
că am avut ocazia de a participa”.
 Andreea Andreiov din
Climăuți, jud. Suceava: „O
experiență de neuitat, cea mai
frumoasă tabără! Un eveniment
care te ajută să îți descoperi
înclinațiile cu tot felul de activități
și, pe lângă acestea, sunt și
persoane extraordinare cu care am
legat prietenii! Sunt foarte
bucuroasă că am avut șansa să
particip și sper să pot veni și anul
viitor. Se vede că a fost multă
muncă depusă în organizarea
acestui eveniment. Au fost condiții
foarte bune!”.
 Gabriel Carnei din Roman,
jud. Neamț: „M-am simțit plin de
viață. Când am ajuns în tabără, nu
știam dacă mă voi integra sau îmi
voi face prieteni. Am stat de vorbă
cu ceilalți în foișorul din fața
taberei și mi-am găsit imediat
prieteni. La plecare, când am urcat
în autocar, am simțit un gol în
mine, tristețea despărțirii!”.
 Arina Ivanov, însoțitorul
grupului din Brăila: „Doresc să vă
mulțumesc pentru experiența
deosebită oferită copiilor. Au fost
foarte încântați de toate
activitățile, iar la final erau foarte
tăcuți și triști. Apoi am reușit să
aflu că, de fapt, erau așa pentru că
se încheiase tabăra. Felicitări încă
o dată pentru organizarea
taberei!”.
 Raisa Cravcic din Năvodari:
„Întotdeauna am știut că Tabăra
de la Sulina este oportunitatea
perfectă de a cunoaște o sumedenie
de oameni și de a lega prietenii
strânse cu tineri minunați. Mă
bucur că anul acesta am avut
posibilitatea de a participa și eu în
această aventură de cunoaștere.
Cu ajutorul participanților și al
organizatorilor, am reușit să-mi
cunosc cât mai bine etnia, cântând
și participând la diferite activități
ce țin de cunoaștere, tradiții,
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cultură. Vreau să le mulțumesc
tuturor pentru săptămâna
antrenantă pe care am petrecut-o
împreună la Sulina și îmi doresc să
mă reîntorc și să ne revedem cu
toții”.
 Ioan Spiridon din Manolea,
jud. Suceava: „Pentru mine este a
doua oară când vin la Sulina și pot
să zic că nu regret deloc. Chiar
dacă au fost doar 8 zile, parcă a
trecut mult mai mult timp.
Experiența a fost una de neuitat!
Prieteniile care s-au închegat sper
că vor rămâne pentru totdeauna.
Cel mai mult mi-a plăcut faptul că
am cunoscut oamenii așa cum sunt
ei de fapt”.
 Paula Colominschi din
Suceava: „Pot să zic că a fost cel
mai frumos eveniment de până
acum. Am simțit toți oamenii plini
de viață, veseli, cu chef de
distracție. Am participat la diferite
activități interesante. Alergatul de
dimineață chiar mi-a plăcut. De
asemenea, am vizitat și orașul cu
priveliștea lui mirifică, care te face
să nu te mai desparți de acel loc. A
fost frumos!”.
 Livia Haralambie din
Sarichioi, jud. Tulcea: „Pentru
mine, Tabăra de vară de la Sulina
a fost cea mai frumoasă experiență
din acest an, pe care astept cu
nerăbdare să o mai repet. În cadrul
acesteia, mi-am revăzut o mare
parte din prieteni, dar am cunoscut
și multe persoane noi din diferite
zone ale țării. Ceea ce am apreciat
în mod deosebit la această tabără
a fost faptul că majoritatea
timpului petrecut a fost în natură,
tinerii fiind detașați de tehnologie.
Excursiile cu barca, alergarea de
dimineață spre plajă, participarea
la slujbele religioase, plimbările
prin oraș, activitățile sportive,
toate acestea au adus un plus
acestei tabere și au făcut-o să fie
mai atractivă și mai interesantă.
Țin să mulțumesc tuturor celor
care s-au implicat în
organizarea extraordinarului
eveniment”.

+
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La Ghindărești

La Slava Cercheză

La Ghindărești

Prin Dobrogea, pe urmele înaintașilor
Armanda FILIPINE

O

rganizată de
Comunitatea locală a
rușilor lipoveni (CRL)
din Brăila, cu sprijinul CRLR,
călătoria pe urmele înaintașilor, la
mai multe lăcașe ortodoxe de rit
vechi din Dobrogea a fost o
încununare a activității de peste an
a Centrului brăilean de Educație și
Cultură.
„Lăcașe ortodoxe de rit vechi
din Dobrogea” s-a numit activitatea
organizată și desfășurată de CRLBrăila în data de 28 iunie 2022, cu
finanțare și susținere logistică din
partea Comunităţii Rușilor
Lipoveni din România (CRLR).
Călătoria a fost inițiată și coordonată
de prof. Ana Oprea - secretarul
CRL-Brăila, cu sprijinul președintei,
prof. Maria Milea. A fost gândită
ca o încununare a activităților
organizate peste an la Centrul de
Educație și Cultură al CRL-Brăila.
Au participat 50 de copii, tineri și
adulți implicați în activitățile de
perpetuare și promovare a culturii,
a tradițiilor rușilor lipoveni,

precum și cadre didactice, părinți,
însoțitori și colaboratori ai CRLBrăila (de la Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale/Centrul de
Creație Brăila, de la Muzeul Brăilei
„Carol I”, din presa brăileană).
Au fost vizitate lăcașe de cult
ortodox de rit vechi din
Ghindărești, jud. Constanța, din
localitățile tulcene Slava Cercheză,
Slava Rusă, Jurilovca, Sarichioi
(era și Carcaliu pe listă, dar anumite
întârzieri de pe drum au zădărnicit
ducerea la îndeplinire a planului
complet). În fiecare localitate,
grupul brăilean a fost întâmpinat cu
căldură de preoți ori de alți slujitori
ai bisericilor, de președinți și
reprezentanți ai CRLR ori de
conducătorii administrației locale –
cum a fost la Sarichioi, unde
primarul este și președintele CRL.
Au fost oferite de fiecare dată
informații utile și interesante despre
istoria locului, despre localnici,
oaspeții brăileni fiind serviți cu
produse tradiționale de post, cu
fructe și băuturi răcoritoare
binevenite.

La Ghindărești,
județul Constanța

P

rimul popas a fost la
Ghindărești, la frumoasa
biserică ortodoxă de rit vechi, fiind
întâmpinați de preotul Piotr, dar și
de președinta comunității locale a
rușilor lipoveni - prof. Dorina
Demid - iar impresia a fost de
recunoaștere și prietenie, stări care
s-au păstrat pe tot parcursul
frumoasei călătorii prin Dobrogea.
La Ghindărești s-a mers și la
Crucea Staroveră - monumentul
înălțat de rușii lipoveni, prin
CRLR, în cinstea înaintașilor pe
aceste meleaguri dobrogene.
În comuna Slava Cercheză,
județul Tulcea

A

l doilea popas a fost la
Slava Cercheză, întâlnirile
fiind la biserici; prima la cea
ortodoxă de rit străvechi (de
Novozâbkov), unde preotul Kiril a
oferit detalii despre lăcașul de cult
- îngrijit doar de membrii localității
(tot ei, am aflat, fac posibilă plata

salariului slujitorului religios). Altă
întâlnire a fost la biserica ortodoxă
de rit vechi, care aparține de
Mitropolia de la Brăila, unde
grupul de brăileni a fost întâmpinat
de președintele comunității - prof.
Pașa Bădescu - și de câteva
membre ale ansamblului folcloric
local „Slaveanca”. Tot aici s-a mers
la Casa de Cultură, recent renovată,
pentru un moment de socializare.
Gazdele au pregătit gustări cu
preparate de post, apă rece și ni leau oferit la Căminului Cultural,
pentru că sediul Comunității rușilor
lipoveni din imediata apropiere e
încă în procesul de reparație (dar
deja spre final).
La biserica de rit vechi din
Slava Rusă, a doua localitate a
comunei Slava Cercheză, preotul
Kornilii a fost gazdă primitoare,
oferind detalii despre istoricul
sfântului lăcaș ortodox.
La Jurilovca

D

in traseu nu putea lipsi
Jurilovca. Aici, primul
popas a fost la biserica ortodoxă de
rit vechi, unde gazde ne-au fost
preotul Flor și preoteasa – matușka
Tatiana. Apoi, nefiind

F

La Jurilovca

La Jurilovca

La Jurilovca
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luna desfășurării deja celebrei sărbători a
borșului de pește lipovenesc, care ar fi fost
un alt popas în Jurilovca, binevenit într-o
zi atât de călduroasă, ne-am deplasat la
atelierul de creație tradițională „Katiușa
Design”, unde ne-a întâmpinat nimeni alta
decât Valentina Șevval, cea care deține
atestatul de artist meșteșugar puternic
ancorat în păstrarea tradițiilor autentice ale
costumului popular rusesc al lipovenilor,
Valentina fiind și proprietara pensiunii
„Nufărul Alb”. Iar pe terasa și în
restaurantul pensiunii, participanții brăileni
la călătoria dobrogeană s-au răcorit cu suc
de lămâie, felii de pepene și s-au îndulcit
cu o prăjitură a cărei față a fost stilizată să
reprezinte chipul unei rusoaice autentice.
Pentru că o călătorie în Dobrogea
istorică nu se poate fără pagina de istorie,
am poposit și la cetatea medievală Enisala.
Ce imagini frumoase, o panoramă a
întregului ținut (de aceea a și fost ales
locul de construcție a cetății)! Sperăm să
ajungă să vadă cât mai mulți minunatele
locuri.
La Sarichioi

P

unctul culminant al zilei, lăsând la
o parte drumul propriu-zis, care și
el a fost foarte plăcut, s-a petrecut la
Sarichioi. La frumoasa biserică ortodoxă
de rit vechi, dascălul Nicola Izotov și soția

ВСТРЕЧА
Ерофей
ИВАНОВ

Natalia au fost bune gazde. Tot aici, la
Sarichioi, primarul Vitali Cristian
Finoghen - deopotrivă președinte al CRLSarichioi - a venit să îi salute pe oaspeți.
Iar masa cu produse tradiționale, pregătite
de bucătari autohtoni la localul situat chiar
pe malul lacului Razem//Razin, a fost
delicioasă.
Cunoașterea și promovarea
valorilor tradiționale
„Scopul acestui proiect a fost atins prin
cunoașterea, promovarea și transmiterea
către generațiile viitoare a valorilor
noastre tradiționale. Dumnezeu să îi
binecuvânteze pe toți cei ce au contribuit
la realizarea acestei activităti, deloc ușor
de realizat”, susțin - pe bună dreptate organizatorii. Transportul a fost asigurat cu
implicarea membrilor Comitetului local
(Alexe Papenov și Cuțov Paul).
Cu siguranță, activitatea a fost un real
câștig pentru participanți. Așa ar putea fi,
reeditată, pentru oricare alt grup - fie din
comunități de ruși lipoveni, fie de români
ori turiști din străinătate.
Dobrogea, acest ținut încărcat de istorie
și bogat prin dărnicia timpului și a
comunităților care l-au locuit și încă îl
locuiesc, este un spațiu al legendelor și al
bucuriei descoperirilor poveștilor - pentru
cei mici, dar și pentru cei mari.

+

Где часто плакали во сне.
Тихо дверь я открываю,
Там парты, кафедра, доска.
Губы с болью я кусаю,
А в сердце прячется тоска.
26 октября 2005 г.

Я с любовью вспоминаю
Родную школу и друзей.
Вновь и вновь переживаю
Те годы юности моей.
Я помню класс, учителей –
Их помню мудрые слова.
Ведь память тех далёких дней
Во мне ещё пока жива.
Уж много лет прошло с тех пор,
Давно не видел я тебя.
Всё тот же тайный разговор
Свой продолжают тополя.
Благодарю судьбу мою
За то, что встретился с тобой.
Уж ты не та. И я стою
С седой поникшей головой.
Тут всё, как было: классы, двор,
Орешина среди двора.
И так же свой решает спор
Уже другая детвора.
И каштаны, что шептали
Слова любви, где при луне
Любовь девчёнкам обещали,
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La Sarichioi

În atelierul „Katiușa Design”

BAIA DE ABURI

Nichita DANILOV
Atunci când a simțit că i se apropie sfârșitul,
bunica mea Tatiana a rugat pe nora ei ce trebăluia prin curte
să-i încălzească baia de aburi, ca să poată pleca dincolo
cu trupul curat și sufletul spălat de o parte din păcate.
Privind spre cer, ne-a spus că ar fi dorit
să fie iarnă și să ningă, să bată crivățul cumplit,
iar ea să iasă pe ușa băii cu umerii și spatele
plin de ventuze și părul revărsat până la șolduri,
și să se tăvălească prin zăpada spulberată de crivăț,
iar apoi să intre și în copcă, după cum făcuse în tinerețe.
Dar acum era toamnă, astfel că bunica a adunat
un morman de frunze și după ce s-a scăldat
în apa rece și limpede a iazului din spatele casei –
o mulțime de peștișori și de salamandre
s-au încâlcit în părul ei alb ca spuma laptelui -,
s-a tăvălit prin covorul de frunze veștede de toamnă,
după care, oftând, și-a dat ultima suflare.
Citiți în numărul următor despre Seara
rusească din cadrul Festivalului „Săptămâna
Interetnică” (Tulcea, 28 iulie 2022).

(Из сборника стихотворений
Край ты мой родимый,
стр. 158, Изд. „C.R.L.R.”
Бухарест, 2017 г.)
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Dialog cu scenograful

Marfa Axenti

V

om relata, în cele ce urmează,
amănunte despre artistul Marfa
Axenti, scenograf la Teatrul
Național „Vasile Alecsandri” din târgul Iașilor,
și vom încerca, prin dialog, să-i conturăm un
portret.
S-a născut la 11 septembrie 1951 în orașul
Tulcea, fiind de mulți ani locuitor al Iașilor, iar
în casa Domniei Sale din cartierul ieșean
Păcurari, acolo unde am realizat interviul de mai
jos, din care dăm câteva fragmente în periodicul
„Zorile”, am rămas plăcut surprinși de zestrea
spirituală (icoane, cărți vechi în slavonă
bisericească, fotografii alb/negru de arhivă ș.a.),
pe care interlocutorul nostru o moștenește de la
înaintași, strămoși staroveri cărora le poartă un
respect deosebit.
Marfa Axenti a absolvit în anul 1975
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, secția Scenografie, la clasa
profesorului Constantin Albani, debutând, la
Studioul „Cassandra” din capitală, cu
spectacolul „Bolnavul închipuit” de Molière, în
regia Sandei Manu. Pasionată, încă din
copilărie, de artele frumoase, atrasă fiind de
muzică și desen, un rol important în cariera
Marfei Axenti l-au avut pe de o parte mama,
care a susținut-o tot timpul, iar pe de altă parte
tata, care îi procura revistele dedicate artei, întru
formarea viitorului scenograf.
Marfa Axenti semnează scenografia a peste
două sute de spectacole. În anul 2013, a obţinut,
pentru întreaga activitate, Premiul UNITER,
Premiul Uniunii Teatrale din România.
Doamna Axenti Marfa, căreia îi mulțumim
pentru că și-a deschis sufletul pentru noi,
povestindu-ne aspecte din cariera Domniei Sale,
are câte un gând de bine și de frumos pentru
fiecare dintre dumnevoastră, cei care veți citi
rândurile de mai jos.
— Înainte de toate vă învităm, Doamna
Axenti Marfa, să ne vorbiţi despre originile
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dumneavoastră, despre familia unde aţi
crescut și copilărit…
— M-am născut la Tulcea, exact în cartierul
ruşilor pravoslavnici, adică al ruşilor lipoveni de
la Monument. În Tulcea erau două cartiere de
lipoveni - unul la poalele cetăţii Aegisus, era
piscul vulcanic, cel mai înalt de acolo şi
Comorovca. Pe timpul lui Ceauşescu, din
comunitatea de la Comorovca a rămas doar
biserica, dărâmându-se casele şi, apoi, lumea a
fost împrăştiată pe la blocuri. La Monument au
mai rămas, din câte am văzut, casele, încă nu
s-au construit blocuri. Acolo am copilărit, având
o copilărie minunată. Am fost o familie cu rude
numeroase, mulţi verişori, eu fiind al şaselea
copil, cel mai mic din familia mea (mama m-a
născut la 41 de ani!). Sunt diferenţe interesante
între noi, frații: doi copii sunt făcuţi înainte de
război, doi copii, mai exact doi băieţi, s-au
născut în timpul celui de Al Doilea Război
Mondial (aceaștia au apărut în momentul când
tata a avut de două ori liber acasă), iar noi,
fetele, am apărut după război, sora-mea este cu
cinci ani mai mică decât mine, eu fiind născută
de mama când împlinise deja 41 de ani.
— Astăzi vorbim atât de puţin despre
copilărie. Pentru cei care ne citesc, vă invităm
să ne oferiţi o imagine a acesteia.
— Copilăria noastră în Tulcea era pe grupe
de vârstă. Eu făceam parte dintr-un grup de
copii, în care erau și cu trei ani mai mari, dar şi
alții cu trei ani mai mici decât mine. Sora mea
era în alt grup. Eram organizaţi. Fete şi băieţi,
cu toții eram ca fraţii! Bineînţeles că obsesia şi
tentaţia noastră era Monumentul, acolo unde
mai toată vara ne jucam și mereu eram cu
genunchii zdreliţi. Țin minte cum iarna luam
doagele de butoi de prin case şi mergeam să ne
dăm cu „schiurile”. Vara, neapărat făceam baie
în Dunăre și, fără să ne dăm seama, ne jucam cu
pericolul, fiind curenţi de apă foarte mari în
zonă. În adolescenţă, pentru că noi am avut
barcă tot timpul, se organizau plecări până la
Mila 35, unde era o cherhana şi de acolo
începea primul canal care te ducea în Deltă.
Mergeam cu „pologul” - un fel de cort în care
rămâneam peste noapte, dar cu nişte reguli
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foarte bine însușite.
Pot să spun că am cunoscut Tulcea în toată
splendoarea ei, din toate punctele de vedere.
— Referitor la primii ani de școală, ce ne
puteți povesti?
— Probabil, de la partid era vreo directivă,
potrivit căreia, dacă erai de origine rusă, trebuia
să faci școala în rusă, mai exact clasele I-VII. Și
pentru că Liceu în rusă nu aveam la Tulcea,
mama şi-a pus problema, observând că de mică
eu aveam talent la desen: „și dacă fata mea nu
vrea să fie profesor de limba rusă, ce-o să facă?
Cum să dea la altă facultate, necunoscând limba
română?”.
Am făcut grădiniţa și, pe urmă, clasele I-III
în limba rusă. Apoi, s-au desfiinţat şcolile. Şi
atunci, fiind cu litera A - Axenti, m-au transferat
la vechea şcoală turcă, acolo unde toţi elevii
erau etnici turci, învăţătorul era și el turc şi
explica într-o limbă pe care eu nu o cunoşteam poate doar vreo 20 de cuvinte... Situația aceasta,
pentru mine, a fost un şoc şi atunci i-am
comunicat mamei că eu nu mai merg la şcoală,
fiindcă nu aveam cu cine să vorbesc în timpul
recreaţiilor, iar la ore nu înţelegeam ce mi se
spunea. Mama a încercat să mă ajute, dar, având
şase copii, fraţii mei deja lucrau, avea de gătit,
de făcut treabă în gospodărie, în grădină. Mama
a făcut gimnaziul în limba română, fiind primul
copil din familia ei (atât şi-a permis atunci
bunicul!), că erau numai şcolile româneşti, dar
s-a îmbolnăvit de n-a putut să dea examenul de
absolvire. Știa să scrie şi să vorbească
româneşte. Pentru a veni în sprijinul meu, s-a
dus la „Spiru Haret”, la liceu, la un învăţător pe
nume Popescu, care i-a fost dascăl celui de-al
doilea frate de-al meu, Marcu. Popescu era
învăţător de dinainte de Război și mama știa căi foarte inteligent şi bun, cu o minte sclipitoare.
Acesta a acceptat să mă ia şi pe mine în clasă.
Într-adevăr, datorită lui şi cu sprijinul colegilor,
dar şi al familiilor colegilor, am luat menţiune în
clasa a IV-a.
Pentru că am fost foarte talentată la desen,
clasele V-VIII le-am făcut la Școala de muzică
şi desen cu Constantin Găvenea. Nu ştiam de
teatru, că, pe atunci, nu exista teatru la noi în
Tulcea, dar visam că o
să fac costume şi voi
crea decoruri. Nici nu
ştiam că se cheamă
decor, doar de costume
ştiam! Vedeam și eu la
televizor! Apoi, am
absolvit Liceul „Nicolae
Tonitza” din Bucureşti,
după care am intrat la
facultate.
— Iar în anul 1975
aţi absolvit Institutul de
Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu”, secţia
Scenografie. Biserica a
jucat şi joacă
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un rol important în viața dumneavoastră.
— Da, aşa este! Am fost botezată la biserica
ortodoxă de rit vechi cu popă. Străbunicul meu a slujit la
prima biserică, cea fără popă, fiind vorba despre lăcașul
care acum are preot, situat lângă Monument, dar, înainte
de anii 1990, s-a stins. Bunica a rămas singură şi, între
timp, venise Revoluţia,
Referitor la etnonimul „lipovean”, pe vremea
copilăriei mele, era considerat o poreclă, era supărare
mare dacă te numea cineva așa. Acum ne-am obişnuit.
Pentru identificare, nu mai dăm prea multe explicaţii.
Încă de mică știam limba slavonă, de cult, dar, sincer
vă spun, am uitat-o, iar cea care citea în slavonă
bisericească era bunica mea, mama tatălui meu. Tot ea
făcea și prescura pentru sfintele liturghii şi era toată ziua
pe lângă biserică. A rămas văduvă de război, după
Primul Război Mondial, atunci când a murit bunicul
meu, Luca, sub Caraiman.

Marfa Axenti, alături
de nepotul său

Pe bunicul meu Luca îl chema Nichiforov. Când s-a
făcut recensământul populaţiei în Dobrogea, erau foarte
puţini oameni cu carte şi, pe atunci ruşii întotdeauna
foloseau patronimicul: Axentievna/Axentievici însemna
că este a/al lui Axenti, şi... la sfârşit... ce să mai pună şi
Nichiforov? Își spuneau doar patronimicul. Astfel, am
pierdut numele de familie Nichiforov şi ne-am trezit - ba
Axentiev, am fraţi care erau trecuţi Acsente, Axenti, cu
cs, cu x, a depins de cei care făceau actele la
recensământ. Așa că, Nichiforov s-a pierdut! Practic,
trebuia să ne cheme Nikiforov/Nichiforov.
Din zestrea familiei, am cărţi bisericeşti, am icoane
vechi, am lestovka – o mătanie staroveră originală,
foarte frumoasă. Apropo de icoane, la ruşii lipoveni,
icoana nu se atârnă, ea trebuie să stea la loc de cinste pe
etajeră, iconostas. Mai am aici o cădelniţă, uite ce
frumoasă este şi ce lucrătură are!
Culmea este că eu nu am fost niciodată în Rusia, de
unde se trag strămoșii noștri.
Îmi place foarte mult Gogol, am și văzut piese foarte
multe, am montat Cehov extraordinar, în liceu m-am
apucat de Dostoievski, îmi plac foarte mult şi cărţile de
istorie. Întotdeauna a fost pasiunea lui tata, am avut casa
plină de cărţi la Tulcea. Tata era abonat la reviste
istorice... Ce să vă spun? Îs multe de vorbit!
Fragmente din interviul realizat de
Dumitru Șerban, redactor la Radio România Iași,
emisiunea „Comunități Etnice/
Ruși Lipoveni. Selecția și redactarea: S.M.
(foto: marfa.axenti@facebook.com)
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In memoriam,

Maria Nichiforov
(9 aprilie 1951 – 23 iunie 2022)

S

-a născut pe 9 aprilie 1951 în
localitatea campionilor – Mila 23,
comuna Crișan, jud. Tulcea, și a
plecat dintre noi pe 23 iunie 2022.
Caiacista Maria Nichiforov a fost
legitimată la clubul „Dinamo” București. În
anul 1969, campioana națională a debutat la
Campionatele Europene de kaiac-canoe de
juniori, în echipajul K4, proba 500 metri,
obținând atunci medalia de aur și titlul
continental.
În anul 1972, la Jocurile Olimpice din
Germania, desfășurate la München, a cucerit
medalia de bronz cu echipajul K2, proba de
500 m, alături de Viorica Dumitru, iar la proba de K1-500 m s-a clasat pe locul IV.
La seniori, în anul 1973, Maria Nichiforov a cucerit medalia de bronz la K4 – 500 m
(împreună cu Viorica Dumitru, Maria Cosma și Maria Ivanov). Era printre primele
medalii obținute la Campionatele Mondiale (CM) pentru kaiacul feminin românesc. În
anul 1974, tot la CM, alături de echipaje, Maria Nichiforov a obținut o medalie de argint
la proba K2 – 500 m și o medalie de bronz la K4 – 500 m.
Maestră emerită a sportului, Maria Nichiforov are un loc binemeritat în istoria
sportului românesc.
Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i fie amintirea luminoasă!
S.M.

La mulți ani, Petre CEAPURA!
P

e 12 iulie a.c., a împlinit 80 de ani! S-a născut la Jurilovca, județul Tulcea, în anul
1942.
Ca sportiv, Petre Ceapura, că despre el este vorba, a debutat la clubul „Dinamo” din
București, unde a avut o carieră excepțională, cucerind numeroase titluri de campion
național și fiind selecționat în echipajele reprezentative ale canotajului românesc.
Petre Ceapura din Jurilovca și membrii echipajului din care a făcut parte au cucerit la
Campionatele Mondiale din 1970 din Canada (de la St. Catharines) prima medalie de aur
a canotajului masculin românesc, în
proba de 2+1 rame.
Prima medalie olimpică pentru
canotajul masculin românesc la 2+1
rame, o medalie de bronz, a fost
câștigată de Petre Ceapura, fiind
în echipaj cu Ștefan Tudor și
Ladislau Lovrenschi (cârmaci), la
Jocurile Olimpice de la München
din 1972. Petre Ceapura a
participat la trei ediții ale Jocurilor
Olimpice (1968 - Ciudad de
México, 1972 - München și 1980,
ediția din Moscova).
A mai obținut 3 medalii de bronz
la Campionatele Europene de kaiaccanoe: în 1967 la 4+1 rame; în 1969
și 1973 la 2+1 rame.
Este maestru emerit al sportului.
Îl felicităm pentru cariera de
excepție, de mare sportiv, și îi urăm
multă sănătate!
Petre Ceapura în 1970, la Campionatele Mondiale
de la St. Catharines, Canada
(foto: Muzeul Sportului@facebook.com)

S.M.
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TILOFESTSărbătoarea de suflet a rușilor lipoveni din Spania

Î

n Țara Bascilor – o regiune
plină de farmec, cu o
amprentă culturală unică și
orașe de o frumusețe aparte, în
micuțul orășel Amorebieta-Etxano,
trăiește una dintre cele mai
numeroase comunități de ruși
lipoveni din Spania. Plecați din
România, pe fondul emigrației
economice din ultimii ani, rușii
lipoveni și-au luat cu ei, așa cum
au făcut strămoșii lor când au
părăsit Rusia, religia, tradițiile,
identitatea culturală și spirituală.
Originari din Dobrogea, un model
unic de conviețuire interetnică,
rușii lipoveni nu au avut niciun fel
de dificultate în a se integra și a-și
câștiga locul meritat în inimile
localnicilor.
Dorul de casă, dar și necesitatea
de a putea începe demersurile
pentru a avea un lăcaș de cult
ortodox de rit vechi îi determină pe
rușii lipoveni din Amorebieta să
constituie în anul 2005 Asociația
Rușilor din Euskadi. Câțiva ani
mai târziu, în 2008, ia naștere și
Corul „Juravca” ce își propune
nobilul obiectiv de a promova și a
perpetua cultura, tradițiile, precum
și tradiționalul cântec lipovenesc,
deprinse și transmise din generație
în generație. Apreciat de întreaga
comunitate, corul este invitat să
participe, de-a lungul anilor, la
diferite evenimente culturale
organizate pe plan local, dar nu
numai, câștigând respectul
autorităților locale, iar sprijinul
acestora și colaborarea nu au lipsit
niciodată în organizarea tuturor
activităților.
„Punți de legătură între oameni”

P

e data de 18 iunie 2022,
după o pauză de doi ani
cauzată de situația pandemică, sub
mireasma florilor de tei, rușii
lipoveni din Amorebieta-Etxano
s-au reunit pentru a celebra un
eveniment devenit tradiție, și
anume Tilofest, Sărbătoarea
Teiului.
„Tilofest este un prilej de a
aduce împreună culturi și tradiții
diferite, dar și de a construi punți

de legătură între oameni prin
intermediul cântecelor și dansului.
Într-o societate multiculturală,
precum cea în care trăim, este
esențial să clădim aceste punți,
convinși fiind că diversitatea
etnică, culturală, religioasă și
lingvistică reprezintă o bogăție
inestimabilă, prin spiritul de
conviețuire și acceptare pe care-l
generează”, ne-a povestit Veronica
Condrat, membră activă a
comunității de ruși lipoveni din
Spania.
Veronica, originară din Slava
Cercheză, jud. Tulcea, ne-a
povestit și despre începuturile
asociației, și despre Tilofest:
„Primul eveniment de acest fel
a fost organizat în anul 2008 din
dorința de a promova cultura,
tradițiile comunității noastre. În
următorii ani, a luat o mai mare
amploare și ne-am bucurat de
invitați din România, din rândul
comunității de ruși lipoveni,
precum Pima Bejenaru din
Sarichioi, Nicu Artion din
Ghindărești, dar și cunoscuți și
îndrăgiți artiști români, cum ar fi
Maria Dragomiroiu, Jean Paler și
Raoul. În 2018, ne-am hotărât să
dăm un nume acestui eveniment,
astfel că, ținând cont de faptul că
teiul are o simbolistică aparte
pentru comunitatea noastră, l-am
numit Tilofest (n.r. - tilo – tei în
limba spaniolă). Tot în anul 2018,
s-au pus bazele noii asociații
socio-culturale „Juravca”, prin
intermediul căreia ne-am propus să
construim din ce în ce mai mult
relații interculturale armonioase,
mesaj pe care l-am transmis și prin
intermediul ultimelor ediții
Tilofest”.
JURAVCA

Î

n acest an, Festivalul Teiului
din Amorebieta s-a bucurat de
participarea numeroasă a multor
asociații etnice din teritoriu, dar și
de cea a artiștilor și asociațiilor
spaniole. Pe scena festivalului au
evoluat, alături de membrii corului
„Juravca” – în calitate de gazde,
artiști și asociații basce,
rusești, lituaniene,
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bulgare, georgiene, moldovenești și
românești. Într-un cadru de
poveste, în prezența autorităților
locale spaniole, oamenii au
sărbătorit din toată inima unitatea
în diversitate, armonia între
popoare, cultura, pacea și bucuria,
după doi ani în care toate
activitățile au fost oprite pe fondul
pandemiei de coronavirus. Oamenii
au dansat, au cântat, și-au strâns
mâinile și s-au prins într-o horă,
simbol al înfrățirii și prieteniei între
popoare.
„Pentru noi, cei ce venim din
Dobrogea, conviețuirea interetnică
este firească, motiv pentru care o
folosim mereu drept exemplu.
Capacitatea de a ne adapta
situațiilor pe care le trăim ne-a
ajutat să ne integrăm în mod

armonios și oarecum natural,
inclusiv în străinătate. Bineînțeles,
fără a neglija faptul că am avut
norocul să găsim o comunitate care
ne-a primit cu brațele deschise și
cu mult respect”, ne-a mărturisit
Veronica Condrat.
Asociația „Juravca” și corul cu
același nume dau voce comunității
de ruși lipoveni din Spania,
răspunzând în mod pozitiv la
invitația de a participa la diferite
activități, evenimente și acțiuni
sociale: marșuri culturale, activități
dedicate comunităților de
emigranți, evenimente pentru
persoanele din casele de bătrâni,
participare la concerte pentru pace
etc. De asemenea, Asociația a
organizat, la rândul ei, numeroase
evenimente, precum „Ziua

Națională a României”, prilej cu
care au fost expuse costume și
obiecte tradiționale românești și
lipovenești, prezentări de carte,
fotografii și video cu și despre
România.
„Bogăția și frumusețea
culturii noastre”
„Principalul obiectiv al
Asociației „Juravca” este să fie un
punct de referință pentru
comunitatea rușilor lipoveni din
zonă. Prin întâlnirile săptămânale,
serile lipovenești prilejuite de
diferite sărbători, precum
Maslenița, Revelionul pe stil vechi
etc., ne dorim ca fiecare persoană
care vine la noi să își aline măcar
vremelnic dorul de casă și să aibă
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ocazia să își împărtășească
trăirile, tristețile și bucuriile. Iar
prin diferitele evenimente și
activități la care participăm, ne
propunem să arătăm țării-gazdă
bogăția și frumusețea culturii
noastre de care suntem foarte
mândri, să facem schimb de
experiență cu asociații și persoane
care, la fel ca și noi, au fost nevoite
să își părăsească țara, în căutarea
unui trai mai bun. Totodată,
ușurăm procesul integrării prin
metode cât mai frumoase și
constructive, vorbind despre noi și
ascultând despre ceilalți, învățând
unii de la alții”, conchide Veronica
Condrat.
A consemnat,
Natalia Dănilă Popescu

La Muzeul Național al Satului „ Dimitrie Gusti” din București

M

embrii ansamblurilor folclorice
reunite „Slaveanka” din Slava
Cercheză, jud. Tulcea, și „Vostok”
din Sulina, jud. Tulcea, au reprezentat
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) la „Târgul de pâine la seceratul
grâului”, desfășurat în zilele de 23 și 24 iulie
2022 la Muzeul Național al Satului „Dimitrie
Gusti” din București.
Așa cum au anunțat și organizatorii, a fost un
eveniment care i-a reunit pe toți „în jurul unei
felii de pâine”. Reprezentanții CRLR au expus
pe masa lor de prezentare, în afară de pâine, și
renumitele deja clătite/blinî, pirajki (piroști) și
alte produse de patiserie.
„În lume există oameni atât de înfometați,
încât nu există altă formă prin care îl pot găsi pe
Dumnezeu decât într-o felie de pâine”, spunea
Mahatma Ghandi - om politic și lider religios
indian, un scriitor prolific.
„Pâinea, un element definitoriu în civilizația
umană. Așa cum s-a născut o civilizație a
orezului, tot astfel avem o civilizație a grâului în
care pâinea joacă rolul central. Cerealele și
pâinea au modelat de mii de ani viețile
oamenilor, ca bază indispensabilă a existenței
umane, a culturii și civilizației. Știm cu toții că
dincolo de întrebuințarea sa ca aliment de bază
în istoria popoarelor, pâinii îi sunt atribuite
valențe divine, în credința iudaică și creștină,
aceasta fiind asociată cu însăși Viața. «Pâinea
noastră cea spre ființă» face parte din
rugăciunea Tatăl Nostru, rostită cu speranță de
milioane de oameni care împărtășesc aceeași
credință”, declara conf. univ. dr. Paula Popoiu,
managerul Muzeului Național al Satului
„Dimitrie Gusti”.
Scopul evenimentului de la Muzeul Satului,
după cum au anunțat organizatorii, a fost acela
de a afla tradițiile popoarelor în ceea ce privește
cultivarea grâului și realizarea pâinii de la
reprezentanții uniunilor minorităților naționale,
de la brutari, meșteri artizani, reprezentanți ai

misiunilor diplomatice acreditate în România.
Pe ulițele Muzeului Satului, precum și-n
curțile caselor expoziționale, inclusiv în
„Gospodăria Jurilovca”, unde se aflau și
membrii ansamblurilor de ruși lipoveni, au putut
fi admirate instalații de preparare a făinii,
respectiv a pâinii, au avut loc diverse ateliere
interactive, iar muzica, dansul și voia bună au
răsunat în tot muzeul, atrăgând sute de
vizitatori.
Despre participarea reprezentanților CRLR
la evenimentul cultural „Târgul de pâine la
seceratul grâului”, conf. univ. dr. Paula Popoiu,
mangerul Muzeului, a transmis într-o scrisoare
de mulțumire adresată președintelui Silviu
Feodor următoarele: „Standul dumneavoastră a
fost foarte apreciat de public și, de asemenea,
profesionalismul echipei dumneavoastră în
promovarea pâinii și a culturii specifice
Comunității Rușilor Lipoveni din România.
Cele mai alese mulțumiri și pentru prezența
celor două ansambluri - „Slaveanka” din Slava
Cercheză și „Vostok” din Sulina, care au
susținut momente artistice de înaltă ținută în
curtea „Gospodăriei Jurilovca” din incinta
muzeului nostru cât și la Scena Dumitra.
Dorim să vă asigurăm, Domnule Președinte,
de toată deschiderea noastră pentru o
colaborare fructuoasă, precum și de toată
considerația noastră pentru minunata activitate
desfășurată în promovarea dialogului
intercultural și interetnic”.
Participarea membrilor ansamblurilor
folclorice din cele două localități tulcene la
evenimentul din capitală s-a realizat cu sprijinul
financiar și logistic al CRLR, cu implicarea
directorului general Alin Valentin Stalenoi. În
cursul dimineții de duminică, oaspeții din Slava
Cercheză și Sulina au luat parte la slujba
religioasă de la biserica ortodoxă de rit vechi
„Înălțarea Domnului” a eparhiei din București/
Măgurele (preot paroh: părintele Ioan Bordeanu).
S.M.

18

ÇÎÐÈ

№ 7 (356)/2022

SĂNĂTATE PRIN MIȘCARE

Î

n data de 2 iulie 2022, pe
strada Razim a localității
tulcene Sarichioi s-a
desfășurat cel mai frumos și mai
energic eveniment al verii.
Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni
(ATRL) din Sarichioi, cu sprijinul
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), a organizat
activitatea sportivă „Sănătate prin
mișcare!”. Începând cu ora 9 a
dimineții, strada a fost animată de
copii, dar și de părinți curioși,
amestecându-se voci care își
manifestau nerăbdarea de a urmări
crosul, precum și de încurajări
calde din partea susținătorilor.
Inițiativa ATRL-Sarichioi a reușit
să strângă laolaltă peste 65 de
participanți, cu vârste cuprinse
între 3 și 65 de ani, toți dornici de
a-și arăta abilitățile de atleți sau de
a se implica în buna desfășurare a
evenimentului. Bucuroși că fiecare
dintre ei a primit un miniechipament special pentru alergare
(tricou și șapcă - inscripționate cu
numărul de concurs, dar și pix,
sacoșă personalizate), participanții
s-au aliniat la START cu zâmbetul

pe buze și cu multă determinare.
Toți cei prezenți au fost
conștienți de scopul principal al
evenimentului, acela de a promova
mișcarea ca fiind importantă pentru
un stil de viață sănătos. În acest
sens, atât la liniile de START și
FINISH, cât și pe traseu,
participanții au dat dovadă de
respect și bunătate cu cei din jur,
atmosfera fiind una relaxantă,
alergarea desfășurându-se în cele
mai bune condiții. Pentru acest
lucru vrem să mulțumim și Poliției
Locale Sarichioi, pentru siguranța
garantată pe traseu, astfel încât nu
s-au înregistrat evenimente
neplăcute.
Surprinzător a fost faptul că
părinții, care și-au adus copiii la
cros, au fost acaparați de spiritul
competiției și, plini de curaj, au
îmbrăcat și ei tricourile verzi, au
făcut încălzirea și au luat poziția de
„Start”. Ne-au demonstrat, astfel,
că mișcarea nu are vârstă, dând un
exemplu pozitiv tinerilor prezenți.
Într-adevăr, au existat și emoții:
atât din partea celor înscriși în
cursă, pentru că, în adâncul

sufletului, toți își doreau să câștige
competiția, precum și din partea
organizatorilor, pentru ca totul să
decurgă conform planului, emoții
din partea susținătorilor, care-și
doreau ca favoriții lor să treacă
linia de finish printre primii.
Entuziasmul și satisfacția atingerii
obiectivului propus au biruit
îngrijorarea! Cei care s-au
remarcat, ajungând pe primele trei
locuri, la fiecare categorie în parte,
au fost răsplătiți cu medalii
personalizate și coșulețe cu fructe
proaspete.
Concluzia evenimentului a fost
aceea că, de la mic la mare, cu toții
am fost câștigătorii unei experiențe
de neuitat. Cu toții, am câștigat un
dram de sănătate, care va contribui
la bunăstarea noastră și un strop de
conștientizare a faptului că un corp
sănătos necesită o viață activă.
Mulțumim CRLR și, totodată,
antreprenorilor locali, care ne-au
ajutat în diferite aspecte
organizatorice, fluidizând toate
etapele evenimentului. De
asemenea, o implicare
semnificativă a venit și din partea

directorului Școlii Gimnaziale
Sarichioi, dna Pavlov Natalia,
aceasta fiind prezentă la linia de
finish împreună cu alți voluntari,
pentru a stabili clasamentul
competiției. Suntem bucuroși că
am avut alături de noi oameni
deschiși, dornici de a ajuta și de a
realiza lucruri frumoase. Suntem
încrezători că întreaga comunitate
ne susține și ne sprijină
necondiționat, dându-ne curaj
pentru a gândi noi proiecte. Pentru
acest fapt, membrii din comitetul
de conducere al ATRL-Sarichioi se
declară veșnic recunoscători!
IMPRESII

Î

ncheiem relatarea noastră cu
redarea unor impresii ale
celor care au luat parte la
evenimentul nostru din Sarichioi:
 Livia Ivan, organizator,
Sarichioi, 27 de ani: „Crosul
„Sănătate prin mișcare”, organizat
de ATRL-Sarichioi, a fost un real
succes. Dimineața zilei de 2 iulie a
colorat cu râsete de copii și tineri
strada de jos a satului

F
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Sarichioi. Trăind în era tehnologiei,
am fost plăcut surprinsă de numărul
impresionant de participanți care au
ales să iasă din zona de confort și să
dea curs invitației noastre la mișcare.
Am descoperit tineri ambițioși,
hotărâți și dornici să își depășească
limitele. Părinții, care și-au însoțit
copiii la eveniment, au hotărât să se
alăture și ei ca participanți, oferindune o experiență socială inedită.
Aceștia au fost un exemplu pentru
copiii lor, dar și pentru generația din
care fac parte. Această inițiativă a
transmis un mesaj important
comunității noastre: mișcarea și
sportul sunt vitale la orice vârstă.
Acest fapt ne încurajează să inițiem și
alte proiecte cu tematică sportivă. Nea revigorat pe toți această experiență
și ne-a reamintit cât de importantă
este mișcarea în viața noastră.”;
 Octavian Tit, participant,
Sarichioi, 19 ani: „A fost neașteptat
de frumos, mai ales că ne-am revăzut
prietenii și am interacționat. Îmi
doresc să asist și să particip la cât
mai multe activități de acest tip!”;
 Sara Bordeanu, participant,
București, 10 ani: „Eu și fratele meu,

ZORILE

19

Mark, am participat la crosul
„Sănătate prin mișcare” de la
Sarichioi din data de 2 iulie 2022,
care mi-a plăcut foarte mult. Chiar
dacă nu am ajuns printre primii,
totuși nu am plecat acasă cu mâna
goală: am primit un premiu de
participare. A fost un eveniment
frumos, care sper să se mai repete în
viitor!”;
 Iustin Fabian Chihaea,
participant, Tulcea, 12 ani: „Deși am
mai participat și la alte concursuri de
alergare, emoțiile au fost un pic mai
mari la acesta, deoarece îi cunoșteam
pe unii dintre copiii participanți și
știam cât de rapizi sunt. Cu toate
acestea, am reușit să mă detașez și să
ajung primul. Premiile au fost foarte
drăguțe, am fost plăcut surprins. Vă
mulțumesc, ATRL-Sarichioi, pentru
premiile oferite și pentru toate
concursurile organizate pe plan
local!”.
Așadar, așteptăm să vă alăturați
inițiativei noastre, să credeți în forțele
proprii și să puneți preț pe sănătate!
Iulia HARALAMBIE,
președinta ATRL-Sarichioi

Общее собрание Ассоциации
молодёжи русских-липован Румынии

В

городе Сулина уезда
Тульча состоялось 15
июля 2022 г. Общее
собрание Ассоциации молодёжи
русских-липован Румынии
(АМРЛР), там где проходил с 10
по 18 июля 2022 г. и уже
входящий в традицию
мероприятий Общины русскихлипован Румынии (ОРЛР)
Молодёжный летний лагерь.
Представители местных
молодёжных ассоциаций избрали
на следующие два года
председателя и членов
Координационного совета
молодёжной организации
Общины русских-липован
Румынии (ОРЛР). Приняли
участие 30 молодых
представителей местных
организаций.
В ходе работы Общего
собрания АМРЛР делегаты
выбрали руководство Ассоциации
на следующие два года. Итак,
Юлия Хараламбие стала
председателем (она же и
председатель местной

молодёжной ассоциации в
селении Сарикёй уезда Тульча). В
Координационный совет АМРЛР
также были выбраны и: Ливия
Иван из Сарикёя –
вицепредседатель; Даниела
Никулае из с. Новенькое
(Гиндэрешть) уезда Констанца –
секретарь Ассоциации;
Константин Тудосе из г.
Фэлтичень уезда Сучава и
Леонард Филип из с. Маноля
уезда Сучава – члены
Координационного совета
Ассоциации, а альтернативными
членами стали – Никита
Кондратов из Ясс и Ана
Василиев из Русской Славы
уезда Тульча.
Поздравляем их всех и желаем
им успеха!
Более подробная информация
о мероприятиях в Сулине и
впечатления участников Общего
собрания АМРЛР и Летнего
лагеря читайте на румынском
языке, в материалах на стр. 4-5 и
10-11.
Светлана Молдован
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NOI COMITETE DE
CONDUCERE

P

otrivit articolului 18 din
Statutul Comunității Rușilor
Lipoveni din România
(CRLR), Adunarea Generală a unei
Comunități locale „alege pentru un
mandat de patru ani, prin vot secret
sau deschis, Comitetul local, în
componența căruia intră:
președintele, vicepreședintele,
secretarul și ceilalți membri în număr
de 3 - 9 persoane. Preluarea
conducerii Comunității locale de
către conducerea nou aleasă se face
după validarea alegerilor de către
Consiliul Director al CRLR – organul
ierarhic superior. Până la validarea
noii conduceri, activitatea va fi
coordonată de vechea conducere care
va preda cu proces-verbal, în mod
obligatoriu, noii conduceri, toată
arhiva Comunității locale, baza ei de
date, ștampila, evidența ei financiarcontabilă”.
În acest an, după ce s-au scurs
deja patru ani de la precedentele
Adunări Generale, sunt mai multe
comunități locale ale CRLR care-și
aleg comitetele de conducere, iar în
luna iulie a.c. au avut loc două astfel
de Adunări Generale.
LA PIATRA NEAMȚ,
JUD. NEAMȚ

A

dunarea generală de alegeri
în Comunitatea rușilor
lipoveni din Piatra Neamț, jud.
Neamț, a avut loc pe 21 iulie 2022, la
Centrul de Educație și Cultură al
comunității locale.
Și pentru că în Statutul CRLR,
conform art. 17 (4), „la Adunările
Generale ordinare și Adunările
Generale extraordinare ale
Comunității locale va participa în
mod obligatoriu, fără drept de vot, un
membru al Consiliului Director (CD),
în caz contrar, Adunarea Generală

fiind considerată nestatutară”, la
Piatra Neamț au fost de față chiar doi
membri ai CD al CRLR: președintele
CRLR – deputatul Silviu Feodor și
Fănică Timofte – președintele CRLFocuri, jud. Iași.
Pentru următorii patru ani, au fost
aleși la ședință:
 Președinte al CRL-Piatra
Neamț – Olimpia Marchelov;
 Vicepreședinte – Samuil
(Sorin) Ivanov;
 Secretar – Nadia Marchelov;
 Membri – Eustrate Alexa,
Ana Gălușcă;
 Membru supleant – Mihai
Izot.
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La Piatra Neamț,
județul Neamț

La Botoșani

LA BOTOȘANI

L

a Centrul Cultural „Corneliu
Finașcu” din Botoșani, a avut
loc, pe 24 iulie 2022, Adunarea
generală de alegeri a Comunității
locale a rușilor lipoveni. În prezența
unui membru al Consiliului Director
al CRLR, Paula Radion președintele CRL-Fălticeni, membrii
Comunității și-au ales președintele și
comitetul local de conducere pentru
următorii patru ani:
 Președinte - Ovidiu Ivanov;
 Vicepreședinte - Sonia
Rotaru;
 Secretar - Claudia Gorgan;
 Membri - Ana Ihorov și
Mihai Bucșă.
 Membru supleant - matușka
Olga Zakoliukina.
De asemenea, a fost aleasă
Comisia de etică și disciplină, din
care fac parte: Larisa Nistor,
Mariana Ciprian și Leonard Amos.
Urăm succes tuturor în activitate
și cât mai multe manifestări culturalartistice, științifice și sportive pe plan
local!
S.M.

Pe 20 iunie a.c., la Botoșani, a avut loc o întâlnire de lucru între
președintele CRLR, deputatul Silviu Feodor, și membrii CRL-Botoșani.

