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Din partea Comunității 

Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR), al cărei 

semn electoral este LOTCA, pentru 
alegerile locale din 27 septembrie 
2020 s-au înscris în cursa electorală 
pentru funcția de primar patru etnici: 
Filip NICULAEV - la 
Climăuți/Mușenița, județul Suceava; 
Dorina MELICOV - la Ghindărești, 
județul Constanța; Ignat IVAN - la 
Slava Cercheză, județul Tulcea; 
Victor SARAEV - la Sulina, județul Tulcea. 

De asemenea, liste din partea CRLR au fost depuse pentru Consiliul 
Județean (la Brăila), iar pentru Consiliul local - în localitățile: Brăila, 
Brătești/Stolniceni-Prăjescu (jud. Iași), Carcaliu (jud. Tulcea), 
Climăuți/Mușenița (jud. Suceava), Focuri (jud. Iași), Ghindărești (jud. 
Constanța), Lipoveni/Mitocul Dragomirnei (jud. Suceava), Manolea (jud. 
Suceava), Mila 23/Crișan (jud. Tulcea), Sarichioi (jud. Tulcea), Slava 
Cercheză (jud. Tulcea), Sulina (jud. Tulcea), Periprava /C.A. Rosetti (jud. 
Tulcea), Târgu Frumos (jud. Iași), Tulcea. 

Pentru afirmarea etniei rușilor lipoveni, pentru promovarea valorilor, a 
tradițiilor și obiceiurilor strămoșești, pentru asigurarea unității și a armoniei 
multiculturale locale și naționale, prin primarii și consilierii din partea 
CRLR se va urmări asigurarea respectării și promovării libertăților și 
drepturilor fundamentale și ale etnicilor, consacrate de Constituția 
României, tratatele și convențiile internaționale semnate și ratificate de țara 
noastră.

ALEGERILE LOCALE - 2020ALEGERILE LOCALE - 2020
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Светлана МОЛДОВАН 
 

Раз в четыре года представители 
местных общин выбирают 
председателя Общины русских-

липован Румынии (ОРЛР) на следующие 
четыре года, кандидата в депутаты, который 
будет представлять ОРЛР в Парламенте 
Румынии после парламентских выборов, а 
также новый состав Координационного 
совета и членов двух комиссий ОРЛР: этики 
и дисциплины и Комиссии цензоров. 

В этом году, Национальная конференция 
представителей ОРЛР состоялась 11 августа 
во дворе Культурного центра ОРЛ-
Каркалиу/Камень уезда Тульча и в её работе 
приняли участие 67 из 72 (согласно Уставу 
ОРЛР) делегата из местных общин русских-
липован Румынии.  

После выбора членов президиума 
(председатель ОРЛР Силвиу Феодор, 
депутат Андриан Амплеев, мэр Георгий 
Панфилов из Камня, Палагия Радион - 
председатель ОРЛ-Фэлтичень, Николае 
Артион – председатель ОРЛ-Констанца) 
было зачитано поздравление от ВПС 
Леонтия, архиепископа Белокриницкого и 
Бухарестского и всех древлеправославных 
христиан митрополита, в котором владыка 
поздравил участников и пожелал 
плодотворной работы делегатам: 

«В этом году Общине исполнилось 30 лет. 
За эти годы нам удалось пережить вместе 
хорошие и трудные времена, вместе 
организовать масштабные мероприятия, 
которые имели как главную цель – 
поддержку нашего старообрядческого 
общества, сохранение наших духовных 
традиций, направление на истинный путь 
молодых старообрядцев. 

Дорогие председатели местных общин 
русских-липован Румынии, перед нами стоит 
ещё одна большая задача: привлечение 
молодого поколения к настоящим ценностям 
и готовить их, чтобы они стали бойцами за 
веру и защитниками древлеправославия, 
хранителями наших традиций и родного 
языка. 

Да сохранит Господь всех нас и от этой 

эпидемии, которая царствует сегодня во 
всём мире, укрепляя нашу веру и 
христианскую братскую любовь между 
нами. 

Старайтесь более стяжать смирение и 
благоразумие, присно вспоминая слова 
святого апостола Павла: «Всяка власть от 
Бога есть». 

Желаю всем от Господа Бога, молитвами 
Его Пречистой Матери и священномученика 
и исповедника протопопа Аввакума за 
благочестие пострадавшего, которому в 
этом году празднуем 400-летие со дня 
рождения, доброго здоровья, укрепления в 
древлеправославной вере, благих успехов и 
благополучно провести заседание». 

Поступил также в адрес делегатов текст с 
пожеланиями конструктивной и 
результативной работы от Чрезвычайного и 
Полномочного Посла России в Румынии 
Валерия Кузьмина, в котором говорится: 
«Всех вас объединяет русский язык и 
православная вера, а также бережное 
отношение к русской культуре, обычаям и 
традициям. И это очень важно, ибо язык - 
это стержень любой культуры. Вы же, как 
живущие на стыке двух народов и двух 
культур, по сути, способствуете общению, 
выстраиваете, образно говоря, мост между 
русской и румынской культурами. 
Посольство всегда поддерживало и будет 
поддерживать инициативы 
соотечественников, направленные на 
укрепление их связей с исторической общей 
Родиной. Эффективность такого 
взаимодействия в значительной мере 
зависит, разумеется, и от «встречного 
движения». Вы должны сознавать, что 
общий успех зависит в не меньшей степени 
от Ваших собственных усилий, от позиции 
руководства Общины. На делегатов 
конференции возложена ответственная 
миссия: вам предстоит подвести итоги 
деятельности Общины за прошедший 
период, наметить планы на будущее, а 
также выбрать председателя и кандидата 
на пост депутата парламента от ОРЛР. 
Хотелось бы пожелать участникам 
конференции конструктивной и 

результативной работы». 
Всё происходящее 11 августа с.г. в селе 

Каркалиу зафиксировано в протоколе 
конференции с отражением работы делегатов 
и хода выступлений, включая принятые 
решения. В качестве членов Комиссии по 
составлении протокола были избраны 
преподавательницы: Мария Миля из 
Брэилы, Тамара Алистарх из Тульчи и 
Анфиса Демид из села Гиндэрешть.  

В ходе работы Конференции были 
подведены итоги деятельности председателя 
ОРЛР Силвиу Феодора и депутата 
Парламента Румынии Андриана Амплеева, 
а также Координационного совета Общины и 
Комиссий ОРЛР за период с ноября 2019 г. 
по август 2020 г. Были также рассмотрены 
финансовые аспекты и инвестиционная 
деятельность ОРЛР. 

 НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРЛР И ОН 
ЖЕ И КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ 

ОБЩИНЫ 

После дебатов, на Конференции 
делегаты избрали председателя 

Общины на следующие четыре года – 
инженера-строителя Силвиу Феодора, 
бывшего председателя ОРЛР (с 2016 по 2020 
гг.); а кандидатом в депутаты в новый состав 
Парламента Румынии был выдвинут тоже 
инженер Силвиу Феодор (выборы состоятся 
в Румынии 6 декабря 2020 г.).  

Напоминаем, что на должность 
председателя ОРЛР баллотировались два 
кандидата: Силвиу Феодор и Николае 
Артион – председатель ОРЛ-Констанца, а на 
должность депутата – три: Андриан 
Амплеев (Тульча) – сегодняшний депутат 
(до декабрьских парламентских выборов), 
Силвиу Феодор – председатель ОРЛР и 
Некулай Феодот (председатель ОРЛ-Тыргу 
Фрумос). 

Для должности председателя Силвиу 
Феодор набрал 56 голосов из 67 (10 – 
Николае Артион и 1 – нулевой), а для 
кандидата в депутаты – 43 голоса (19 голосов 
набрал Андриан Амплеев и 5 – Некулай 
Феодот). 

 
КООРДИНАЦИОННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ   

СОВЕТСОВЕТ  ОБЩИНЫОБЩИНЫ 

В состав Координационного совета 
Общины входят, как это предвидено в 

уставе ОРЛР, 11 членов, из которых по 
назначению вошли председатель ОРЛР 
(Силвиу Феодор), депутат от Общины (до 
парламентских выборов - Андриан 
Амплеев) и председатель Ассоциации 
молодёжи русских-липован (Валентин 
Филат). Делегаты конференции должны 
были ещё выбрать в члены 
Координационного совета 8 человек из 
предложенного председателем списка. В 
итоге, членами Координационного совета на 
следующие четыре года стали кроме трёх 
вышеуказанных: Светлана Крэчун из 
Бухареста, Игнат Иван из Русской 
Славы, Иван Василе из Каркалиу, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯНАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ОРЛРОРЛР
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Витали Кристиан Финоген из Сарикёя, 
Палагия Радион из Фэлтичень, Мария 
Миля из города Брэила, Анфиса Демид из 
Гиндэрешть, Трофим Артамон из Тульчи. 
После парламенских выборов войдёт и 
Фэникэ Тимофте – председатель ОРЛ-
Фокурь. (Не вошли в состав 
Координационного совета следующие 
предлагаемые также председателем ОРЛР 
делегаты: Филип Никулаев, Валерю 
Иванов, Овидю Иванов, Никола Феодот, 
Никушор Якоблев, Рафаель Никита, 
Морой Кристиан). 

Поздравляем всех с выбором и желаем 
плодотворной работы, больших успехов в 
претворении планов и привлекательных 
проектов для всех русских-липован Румынии 
в области дошкольного и школьного 
образования, культурно-просветительной 
жизни, воззрождения и утверждения русских 
традиций и обычаев!  

 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О КОНФЕРЕНЦИИВПЕЧАТЛЕНИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Профессор Бухарестского 
университета Аксиния Красовски, 

д-р филологических наук, вицепредседатель 
Бухарестской местной общины, поделилась с 
нами своими впечатлениями об этом важном 
событии Общины русских-липован 
Румынии:  

«После долгого времени неучастия в 
подобного рода мероприятий ОРЛР на этот 
раз мне довелось представить 
Бухарестскую общину русских-липован в 
качестве её уполномоченного делегата на 
Национальной конференции представителей, 
главная цель которой состояла в избрании 
нового председателя ОРЛР и депутата, т.е. 
представителя в Нижней Палате 
румынского Парламента. По сравнению с 
тем, как происходило раньше это 
мероприятие есть большая разница, 
причина которой может исходить из 
положения, вынуждающее принятие особых 
мер предохранения от заражения 
коронавирусом, но также может быть 
объяснима и взрослением и созреванием 
Общины. Я имею ввиду тот пафос, с 
которым выступали участники конференции 
в прошлом и который почти отсутствовал 
на этот раз. Я не хочу сказать, что это 
хорошо или плохо. Конечно, вспоминается 
прошлое чувство неловкости, когда 
некоторые «энтузиасты» выражались 
слишком образно в адрес кандидатов или их 
соратников, когда сами кандидаты 
критиковали действующее руководство или 
своих оппонентов, выявляя недостатки в их 
деятельности… Но все смирялись с 
окончательным результатом, все 
неприятности оставались внутри круга 
участников конференций, некоторые 
отчуждались, другие продолжали 
действовать на благо Общины. 

На настоящей конференции было 
достаточно тихо, спокойно, все слушали 
внимательно отчёты за проделанную 
работу ещё действующего руководства, а 
потом выступления кандидатов на две 
выдвинутые должности. Не было ни 
вопросов, ни комментариев, а очень 
хотелось задать хотя бы пару вопросов для 
выяснения некоторых услышанных 
утверждений. Мне, лично, понравились все 
кандидаты: их оптимизм и энтузиазм, 
желание что-то изменить в лучшее (по их 
мнению), внести свой вклад в развитие 
Общины. Всё это было у всех, но не все были 
убедительны в своих речах. Многие идеи и 
проекты, представленные ими дополняют 
друг друга и могут быть применимы. 

Конечно, хотелось бы услышать всех, 
выступая на родном русском языке, пусть в 
своей диалектальной форме. Особенно для 
этих две важные должности, на которые 
они баллотировались, владение русским 
языком должно быть почти основным 
критерием. 

Единственный момент, который немного 
возмутил атмосферу и задержал процесс 
выборов это было замечание о том, что 
бюллетени были нумерованы, что подняло 
подозрение якобы можно узнать кто за кого 
голосовал. И возобновление голосования 
должно было развеять все подозрения, так 
как результат остался таким же, как и 
после первого тура.  

Конечно неприятно терять, да ещё с 
большой разницей в голосах. Но не все 
способны признавать неудачу и вместо 
того, чтобы сосредоточиться на удаление 
недостатков и усовершенствование своих 
преимуществ, они действуют не думая о 
последствиях. Вот такое поведение после 
конференции одного из кандидатов может 
отрицательно отразиться на будущее 
развитие нашей Общины. Его жест – 
подавать в суд – дискредитирует его 
самого: это нехристианский жест, 
особенно для человека, который считает 
себя старообрядцем, но последствия жеста 
будут катастрофичны для всей нашей 
Общины. Можно только надеяться на то, 
что он вовремя опомнится и станет вновь 
той уважаемой особой, которой многие из 
нас его считали.  

Хочу всё-таки поздравить вновь 
избранного председателя ОРЛР Силвию 
Феодора и будущего нашего представителя 
в Парламенте Румынии после декабрьских 
выборов и пожелать ему крепости сил, 
мудрости и энтузиазма в совершении блага 
для всех нас». 

Не легко было организовать в селе 
Каркалиу данную Конференцию. 
Сотрудники ОРЛР, с поддержкой членов 
местной общины села Каркалиу/Камень 
отлично сумели это сделать в особых 
условиях, вызванных пандемией 
короновируса и выразили огромное спасибо 
всем участникам Национальной 
конференции за ношение масок и 
соблюдение всех правил в контексте 
эпидемиологической ситуации.  

 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВОГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО  

РОССИИ В КОНСТАНЦЕРОССИИ В КОНСТАНЦЕ 

Сразу после Конференции Генконсул 
России в Констанце Т.М. Грушко в 

своём письме поздравила Силвиу Феодора с 
переизбранием на пост председателя 
Общины русских-липован Румынии и 
избранием в качестве кандидата на 
должность депутата от русских-липован в 
Парламенте Румынии, пожелав ему и 
Общине: «новых успехов в деле сохранения 
русского языка и культуры, традиций и 
обычаев русских-липован, поступательном 
развитии Общины и выражаем надежду на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество». +
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Pe 11 august 2020, la 
Centrul Cultural al CRL-
Carcaliu din județul 

Tulcea a avut loc Conferința 
Reprezentanților Comunității 
Rușilor Lipoveni din România 
(CRLR), care a reunit, în 
conformitate cu prevederile 
Statutului, un număr de 54 delegați 
sosiți din toate localitățile unde 
asociația etnică are filiale 
teritoriale, 9 membri ai Consiliului 
Director al CRLR și 4 membri 
fondatori. Așadar, cvorumul 
necesar validării Conferinței 
Reprezentanților a fost întrunit, în 
total fiind prezenți 67 de 
reprezentanți cu drept de vot, din 
72 de persoane convocate.  

Având în vedere pandemia de 
coronavirus și regulile stabilite de 
către autoritățile române cu privire 
la adunările de persoane, lucrările 
conferinței s-au desfășurat în aer 
liber, în curtea interioară a 
Centrului Cultural, mai mult decât 
generoasă din punct de vedere al 
suprafeței. Aici au fost montate 
copertine care să-i ferească pe 
participanți de eventualele 
intemperii și de soarele puternic al 
verii, iar scaunele au fost așezate la 
distanță. La vegherea respectării 
regulilor s-au implicat deopotrivă 
organizatorii Conferinței – 
personalul angajat al CRLR și 
direcția executivă a Comunității, 
coordonator fiind directorul general 
Alin Valentin Stalenoi, 
reprezentanții comunității locale, 
precum și personalul Direcției de 
Sănătate Publică Tulcea. Toți 
participanții au primit măști, au 
avut asigurat dezinfectant și 
culoare speciale de acces. 

 
PRIMA DUPĂ PRIMA DUPĂ   

NOIEMBRIE 2017NOIEMBRIE 2017
  

Ultima Conferință a 
Reprezentanților a avut loc 

pe 18 noiembrie 2017, la Fălticeni, 
jud. Suceava, iar importanța ei este 
deosebită datorită faptului că 
Statutul CRLR a suferit modificări 
și i-au fost aduse amendamente 
semnificative privind organizarea 
tuturor structurilor Comunității. 
Din punct de vedere practic, 
Conferința care a avut loc la 
Carcaliu este prima reunire din 
2017 și până în prezent a 
delegaților în ceea ce este organul 

suprem de conducere al 
Comunității. De aceea, consider că 
sunt necesare anumite clarificări cu 
privire la diferențele care există 
între Conferință și un alt organ de 
conducere, la fel de important, al 
CRLR – Adunarea Generală. 
Primul aspect important este 
periodicitatea – Conferința se 
convoacă o dată la patru ani sau 
mai devreme, doar în cazul 
excepțional al vacantării postului 
de președinte sau deputat, pe când 
Adunarea Generală se convoacă 
anual și doar între două Conferințe 
ale Reprezentanților. Al doilea 
aspect important este 
reprezentativitatea comunităților 
locale în cele două structuri de 
conducere: Adunarea Generală este 
formată din președinții 
Comunităților locale, membrii 
Consiliului Director, membrii 
fondatori ai CRLR, precum și 
membrii Direcției Executive a 
CRLR, pe când la Conferință 
participă numai delegații aleși prin 
vot secret în cadrul Adunărilor 
Generale ale Comunităților locale, 
membrii Consiliului Director și 
membrii fondatori ai CRLR. Cele 
două apecte analizate mai sus ne 
conduc către cea mai importantă 
atribuție a Conferinței - dreptul 

exclusiv de a desemna, prin vot 
secret, președintele organizației, 
membrii Consiliului Director, 
membrii Comisiilor de specialitate 
și candidatul pentru funcția de 
deputat din partea CRLR în cadrul 
Parlamentului României.  

 
LA CARCALIULA CARCALIU 

În vederea bunei desfășurări a 
Conferinței Reprezentanților 

s-au urmărit punctual pașii 
prevăzuți în statutul CRLR. Astfel, 
prin hotărârea Consiliului Director 
al CRLR, a fost transmisă, cu 30 de 
zile înaintea datei desfășurării 
Conferinței, Ordinea de zi, pe care 
s-au regăsit următoarele puncte ce 
au reflectat perioada de activitate 
cuprinsă între lunile noiembrie 
2019 și iulie 2020: rapoartele de 
activitate ale Consiliului Director 
al CRLR, al deputatului din partea 
CRLR în Parlamentul României, 
Comisiei de Cenzori și Comisiei de 
Etică și Disciplină din cadrul 
CRLR. Prezentarea bugetului de 
venituri și cheltuieli, a programului 
de investiții și dotări, precum și a 
programului de activități culturale 
pentru perioada ianuarie – 
decembrie 2021. Cel mai important 
punct de pe Ordinea de zi a fost cel 
dedicat alegerii organelor de 

conducere ale Comunității Rușilor 
Lipoveni din România – 
președintele CRLR, membrii 
Consiliului Director, candidatul 
pentru funcția de deputat, dar și 
mebrii comisiilor de specialitate. În 
dosarele delegaților cuprinzând 
materialele Conferinței s-au mai 
regăsit și raportul de activitate al 
redactorului-șef al periodicului 
bilingv „Zorile”, Svetlana 
Moldovan, al președintelui 
Centrului de Studii și Cercetări 
privind Rușii Lipoveni din 
România și redactorul-șef al 
revistei „Kitej-grad”, Palaghia 
Radion, precum și al tipografiei 
digitale a CRLR, întocmit de 
Mihăiță Damian. 

În preziua Conferinței, în cadrul 
ultimei ședințe a Consiliului 
Director (despre care se reflectă în 
pag. 6-7; membrii CD au fost aleși 
la Năvodari, jud. Constanța, în 
august 2016), au fost desemnate 
persoanele pentru Comisia de 
validare a delegaților: Vitali 
Cristian Finoghen – membru al 
Consiliului Director al CRLR și 
președintele CRL-Sarichioi, 
Valentin Filat – tehnoredactorul 
periodicului „Zorile” și 
președintele Asociației Tinerilor 
Ruși Lipoveni din România 
(ATRLR) și Alina Farapon – 
referent cultural al CRLR.  

După validarea delegaților, au 
putut fi formate Comisiile necesare 
desfășurării Conferinței. Astfel, pe 
baza propunerilor și în urma 
validării de către delegați, din 
prezidiul care a moderat lucrările 
Conferinței au făcut parte: Silviu 
Feodor – președintele CRLR, 
deputatul Andrian Ampleev, 
Palaghia Radion – membru al 
Consiliului Director și președintele 
CRL-Fălticeni, Artion Nicolae – 
președintele CRL-Constanța și 
Gheorghe Panfil – primarul 
comunei Carcaliu, jud. Tulcea. 
Consemnarea dezbaterilor în 
procesul-verbal s-a realizat de către 
o comisie formată din Tamara 
Alistarh – membră a CRL-Tulcea, 
Maria Milea – președintele CRL-
Brăila și Anfisa Demid – 
președintele CRL-Ghindărești. Din 
Comisia de numărare a voturilor au 
făcut parte: Timofte Moroi din 
Focuri, Rafael Nichita – 
președintele CRL-Năvodari și 
Trofim Artamon din 
Tulcea. F

CONFERINȚACONFERINȚA  
REPREZENTANȚILOR REPREZENTANȚILOR   
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În deschiderea lucrărilor, 

președintele Feodor a mulțumit 
reprezentanților comunității locale 
și președintelui CRL-Carcaliu, 
Vasile Ivan, pentru operativitatea 
de care au dat dovadă în pregătirea 
condițiilor de desfășurare ale 
Conferinței. De asemenea, 
apreciind colaborarea cu 
autoritățile locale, reprezentate de 
primarul comunei Gheorghe 
Panfil, președintele CRLR i-a 
înmânat acestuia o diplomă de 
onoare „pentru contribuția 
deosebită adusă la promovarea 
valorilor tradiționale, culturale și 
spirituale ale rușilor lipoveni din 
România”. 

 
PREZENTAREAPREZENTAREA  

RAPOARTELOR DERAPOARTELOR DE  
ACTIVITATEACTIVITATE 

Din raportul de activitate al 
Consiliului Director, 

delegații au aflat că, în ciuda 
pandemiei de coronavirus (care a 
culminat cu perioada impunerii 
stării de urgență din martie și până 
în mai a.c. și apoi a stării de alertă), 
care a anulat multe dintre 
manifestările cultural-educaționale 
tradiționale ale CRLR, au avut loc 
totuși evenimente culturale, prin 
implicarea președintelui CRLR, 
Silviu Feodor și a aparatului 
executiv al Comunității. Dintre 
acestea amintim: taberele de vară 
de limbă rusă maternă pentru copii, 
lansări și prezentări de carte, 
consfătuirea cadrelor didactice, 
Adunarea Generală a Asociației 
Tinerilor Ruși Lipoveni din 
România (ATRLR), precum și 
apariția cu regularitate a 
publicațiilor noastre „Zorile” și 
„Kitej-grad”, dar și evenimente 
locale și naționale, dintre care 
menționăm: „Contribuția rușilor 
lipoveni la îmbogățirea materială 
și culturală a zonei Deltei 
Dunării” la Sulina, jud. Tulcea, 
„Personalitatea profesorului Ivan 
Evseev. 10 ani de la inaugurarea 
Centrului Cultural „Vicol Ivanov” 
al CRL-Tulcea” sau „La o cafea 
despre Brăila cu rușii lipoveni”. 
Singurul concurs școlar național, 
organizat de CRLR și Ministerul 
Educației, desfășurat în acest an a 
fost „Istoria și tradițiile rușilor 
lipoveni. Nunta la rușii lipoveni”, 
ediția a II-a, care a avut loc la 
Brăila, în perioada 21-23 februarie. 

De remarcat este și activitatea 

editorială din cadrul editurii 
„C.R.L.R.” pentru perioada 
analizată, când au văzut lumina 
tiparului opt titluri, unele de o reală 
importanță științifică, cum ar fi: 
volumul II „Rușii lipoveni în studii 
și documente. Moldova și 
Bucovina”, al prof. univ. dr. 
Leonte Ivanov, sau cel al 
doctorului în istorie Alexandr 
Varona - „Staroverii. Pagini de 
istorie și spiritualitate”. Nu sunt de 
neglijat nici cele trei volume 
bilingve ale evangheliilor 
apostolilor Luca, Matei și Marcu 
(în slavona bisericească și în limba 
română). Expansiunea fondului de 
carte al Comunității noastre i se 
datorează în mare măsură 
președintelui Silviu Feodor, care a 
acordat editării de carte o atenție 
deosebită și care a angrenat forțele 
tuturor factorilor implicați. 

În ceea ce privește activitatea 
deputatului Andrian Ampleev, din 
raportul de activitate remarcăm 
faptul că reprezentantul CRLR în 
Parlamentul României a fost 
inițiator sau coinițiator în 7 
proiecte legislative și a susținut 3 
declarații politice: despre vizita 
oficială, în România, a unei 
delegaţii a Grupului parlamentar de 
prietenie cu România din Duma de 
Stat a Federaţiei Ruse; intervenţie 
consacrată împlinirii a 30 de ani de 
la înfiinţarea Comunităţii Ruşilor 
Lipoveni din România și declarația 
consacrată Zilei Naţionale a 
Federaţiei Ruse. De asemenea, în 
urma întrevederilor cu secretarul de 
stat pentru culte, Victor Opaschi, 
s-a obținut finanțarea din bugetul 
de stat pentru continuarea lucrărilor 
de construcții la mănăstirile 
„Uspenia” și „Vovidenia” din 
Slava Rusă, jud. Tulcea, și la 
bisericile ortodoxe de rit vechi din 

Chilia și Periprava din Delta 
Dunării. Pentru rezolvarea unor 
probleme care îi privesc pe etnicii 
ruși lipoveni, semnalate de către 
aceștia cu diverse ocazii sau în 
cadrul audiențelor, deputatul 
Andrian Ampleev a avut întâlniri 
de lucru cu autoritățile locale și 
centrale unde a încercat 
soluționarea acestora. Totodată, 
domnia sa a acordat un Premiu de 
excelență elevilor cu merite 
deosebite la învățătură în cadrul 
concursului școlar „Istoria și 
tradițiile rușilor lipoveni” de la 
Brăila, așa cum a făcut și cu 
prilejul altor concursuri școlare, și 
a facilitat vizitarea Palatului 
Parlamentului de către două 
grupuri de elevi de la Școla 
Gimnazială din Sarichioi, jud. 
Tulcea, și Școala nr. 2 „Poet 
Ovidiu” din localitatea Ovidiu, jud. 

Constanța. În urma demersurilor în 
cadrul Grupului parlamentar al 
Minorităților Naționale, prof. univ. 
dr. Feodor Chirilă a fost propus și 
ales ca membru în Consiliul 
Național pentru Integritate din 
cadrul Senatului României. 

Prezentarea detaliată a situației 
economico-financiare a 
Comunității a fost făcută de către 
contabilul-șef al CRLR, Natașa 
Felea, și de către președintele 
Comisiei de cenzori, Iacob 
Nazarov. Din raportul privind 
programul de investiții și dotări a 
CRLR, prezentat de Valentin Filat, 
se remarcă următoarele puncte: s-au 
realizat recepțiile la terminarea 
lucrărilor la Centrele Culturale din 
Năvodari, jud. Constanța, și Focuri, 
jud. Iași; s-au finalizat proiectele 
tehnice și se află în diverse stadii 
de obținere a autorizațiilor de 
construire sau modernizare a 
Centrelelor Culturale din Iași și 

Ghindărești, jud. Constanța, iar 
pentru Centrele din Sulina, jud. 
Tulcea, și Rădăuți, jud. Suceava, au 
fost obținute autorizațiile de 
construire. În urma solicitării 
președintelui Silviu Feodor 
adresată primarului Municipiului 
Brăila, Viorel Marian Dragomir, 
de a aproba organizației noastre 
etnice, cu titlu de gratuitate, un 
imobil în vederea amenajării unei 
case tradiționale, având ca 
destinație un muzeu, și a unui 
spațiu pentru desfășurarea unor 
activități specifice rușilor lipoveni, 
Consiliul Local Municipal a dat un 
răspuns favorabil cererii. De 
departe unul dintre punctele cele 
mai importante este cel referitor la 
sediul central al CRLR din 
București. În urma hotărârii din 
2017 a membrilor Consiliului 
Director (CD) al CRLR, s-a reușit 
achiziționarea, în februarie 2018, a 
unei suprafețe de teren de 561 mp. 
După emiterea Certificatului de 
urbanism de către Primăria 
Sectorului 1 a municipiului 
București, au fost demarate 
demersurile privind obținerea 
avizelor și acordurilor prevăzute în 
document. Pe parcursul etapelor 
privind obținerea autorizației de 
demolare a corpurilor de clădire 
degradate aflate pe acest 
amplasament, s-a constatat 
necesitatea unei suprafețe 
suplimentare de teren, astfel încât 
să asigure o funcționalitate optimă 
a Centrului și care să acopere gama 
largă de activități a Comunității 
Rușilor Lipoveni din România. 
Având în vedere aceste aspecte, la 
inițiativa președintelui Silviu 
Feodor și cu acordul unanim al 
membrilor CD al CRLR privind 
oportunitatea și necesitatea 
achiziționării a încă unei suprafețe 
de teren, au fost demarate 
demersurile privind mărirea 
suprafeței imobilului. Astfel, pe 30 
iunie 2020, parcurgând în prealabil 
toate procedurile pentru 
achiziționarea suprafeței 
suplimentare, a fost semnat 
contractul de vânzare-cumpărare a 
unei suprafețe de 400 mp, 
adiacentă suprafeței de 561 mp. 
Prin alipirea suprafețelor, aria 
totală a celor două terenuri este de 
960 mp, suficientă pentru 
realizarea Centrului Cultural al 
CRLR în capitala României. 
(Continuarea pe pag. 36) F
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Svetlana MOLDOVAN 
 

În impozantul Centru 
Cultural al CRL-Carcaliu, 
județul Tulcea, a avut loc, în 

data de 10 august 2020, ultima 
ședință a membrilor Consiliului 
Director al Comunității Rușilor 
Lipoveni din România (CRLR), 
care și-au încheiat mandatul de 
patru ani (menționăm că în data de 
11 august a.c. au fost aleși noi 
membri ai CD pentru următorii 
patru ani). 

Cu respectarea Ordinii de zi a 
reuniunii, au fost analizate și 
aprobate: 

● materialele pentru Conferința 
Națională a Reprezentanților 
CRLR, care s-a desfășurat a doua 
zi, pe 11 august 2020, tot la sediul 
CRL-Carcaliu (v. pag. 4-5 și 36); 

● au fost validate candidaturile 
pentru funcția de președinte al 
CRLR (Silviu Feodor, președintele 
în exercițiu și Nicolae Artion, 
președintele CRL-Constanța) și 
pentru cea de candidat susținut de 
CRLR la alegerile din decembrie 
a.c. pentru demnitatea de deputat al 
CRLR în Parlamentul României 
(și-au depus candidaturile, în 
ordine alfabetică: deputatul 
Andrian Ampleev, Silviu Feodor 
- președintele CRLR, Neculai 
Feodot - președintele CRL-Târgu 
Frumos); 

● Constituirea Comisiei de 
validare a reprezentanților la 
Conferința Națională a Comunității 
Rușilor Lipoveni din România, 
desfășurată în conformitate cu art. 
27 din Statutul CRLR, fiind 
desemnați: Vitali Cristian 
Finoghen din Sarichioi, Valentin 
Filat din Ghindărești și Alina 
Farapon din București; 

● au fost validate alegerile din 
cadrul Asociației Tinerilor Ruși 
Lipoveni din România (ATRLR), 
desfășurate în data de 18 iulie 
2020, la Gura Humorului, județul 
Suceava, unde au fost aleși în 
Consiliul Director al ATRLR, 
pentru perioada iulie 2020 - iulie 
2022: președinte – Valentin Filat 
din Ghindărești, vicepreședinte – 
Mihăiță Damian din Ghindărești, 
secretar – Tomiță Ivanov din Iași, 
membri – Alina Farapon din 
București și Leonard Filip din 
Manolea;  

● De asemenea, au fost validate 
noile comitete locale de conducere 

ale comunităților de ruși lipoveni, 
alese până la data de 10 august 
2020, în prezența a cel puțin un 
membru din CD, cum este prevăzut 
în Statutul CRLR. 

 
VALIDAREA NOILOR 

COMITETE DE CONDUCERE 
 

Membrii CD al CRLR au 
validat la ședința din 

Carcaliu, din 10 august 2020, mai 
multe comitete de conducere ale 
comunităților rușilor lipoveni, alese 
la Adunările Generale desfășurate 
în lunile iulie și august 2020: din 
Mila 23 și Mahmudia (județul 
Tulcea); din Suceava; din Gura 
Humorului (județul Suceava); din 
Roman (județul Neamț); din 
Bordușani (județul Ialomița), din 
Jurilovca, Carcaliu, Slava Rusă și 
Slava Cercheză (ultimele patru din 
județul Tulcea): 

● Reamintim că la Adunarea 
Generală a CRL-Mila 23, județul 
Tulcea, din 30 iulie 2020, 
desfășurată în prezența 
președintelui CRLR (care este și 
membru de drept în Consiliul 
Director), Silviu Feodor, și a 
directorului general al CRLR, Alin 
Valentin Stalenoi, a fost ales noul 
comitet cu următoarea 
componență: 

- președinte: Elena Munteanu; 
- vicepreședinte: Cristina 

Stepanov;  
- secretar: Raluca Munteanu;  
- membri: Liliana Covaleov și 

Natalia Gherasim; membru 
supleant: Nelu Radaschin.  

● La Adunarea Generală a 
CRL-Mahmudia, din 26 iulie 2020, 
care a avut loc în prezența 
consilierului Vitali Cristian 
Finoghen – președintele CRL-
Sarichioi, au fost aleși: 

- președinte – Călin Ivanov; 
- vicepreședinte – Grigore 

Matfei;  
- secretar – Domnița Matfei; 
- membri – Daria Reazim, Gigi 

Ivanov, Simion Erofei.  
● La Adunarea Generală a 

CRL-Suceava, din 19 iulie 2020, 
care a avut loc în prezența 
membrilor din CD Palaghia 
Radion – președintele CRL-
Fălticeni și Silviu Feodor – 

președintele CRLR, au fost aleși: 
- președinte – Simion 

Timofeiov; 
- vicepreședinte – Ionuț Bălan;  
- secretar – Simion Radion; 
- membri – Andrei Tudosi, Ana 

Vasiliu; 
- membri supleanți: Cristina 

Maliș, Ciprian Radion.  
● La Adunarea Generală din 

Gura Humorului, județul Suceava, 
din data de 19 iulie 2020, a 
participat din partea CD – prof. 
univ. dr. Feodor Chirilă, membru 
fondator al CRLR. Au fost aleși în 
noul comitet de conducere: 

- președinte – Miftode Timofte; 
- vicepreședinte – Ecaterina 

Avdei;  
- secretar – Irina Claudia 

Alexandrov. 
● La Adunarea Generală din 

Roman, județul Neamț, din data de 
2 august 2020, au participat din 
partea CD – Svetlana Crăciun - 
președintele CRL-București, 

Neculai Feodot - președintele 
CRL-Târgu Frumos și președintele 
CRLR, Silviu Feodor, iar din 
partea Comunității Centrale - 
directorul general al CRLR, Alin 
Valentin Stalenoi. Au fost aleși în 
noul comitet de conducere: 

- președinte – Radu Chiprian; 
- vicepreședinte – Ionuț 

Miftode;  
- secretar – Vasile Alexa; 
- membri – Dana Evdochia 

Diaconescu; Ciprian Afanase - 
președintele organizației de tineret.  

● La Adunarea Generală a 
CRL-Slava Cercheză, județul 
Tulcea, din data de 4 august 2020, 
la care a participat din partea CD 
Ignat Ivan - președintele CRL-
Slava Rusă, s-a votat și noua 
componență a comitetului de 
conducere: 

- președinte – Paraschiva 
Bădescu; 

- vicepreședinte – 
Alexandra Marcov;  F

ULTIMA ȘEDINȚĂ A MEMBRILORULTIMA ȘEDINȚĂ A MEMBRILOR  
CONSILIULUI DIRECTOR AL CRLRCONSILIULUI DIRECTOR AL CRLR

Elena MunteanuElena Munteanu Radu ChiprianRadu Chiprian

Călin IvanovCălin Ivanov Paraschiva BădescuParaschiva Bădescu
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- secretar – Olga Niculai; 
- membri – Valentin 

Haralambie, Pavel Alempi. 
● Din partea Consiliului 

Director al CRLR, a participat 
președintele CRLR, Silviu Feodor, 
la Adunarea Generală a CRL-
Bordușani, județul Ialomița, din 
data de 6 august 2020, unde au fost 
aleși: 

- președinte – Ilarion Școlnicu; 
- vicepreședinte – Fioana 

Costilov;  
- secretar – Agafia Școlnicu; 
- membri – Vasilica Seiliuc, 

Polin Oprea și Vasilica 
Sprânceană.  

● La Adunarea Generală din 
Jurilovca, județul Tulcea, din data 
de 8 august 2020, a participat 
președintele CRLR, Silviu Feodor. 
Au fost aleși în noul comitet de 
conducere: 

- președinte – Mirela Isacov; 
- vicepreședinte – Eleonora 

Macamol;  

- secretar – Cătălin Cozma; 
- membri – Viorel Terente și 

Svetlana Feodot.  
-La Adunarea Generală din 

Carcaliu, județul Tulcea, din data 
de 2 august 2020, a participat 
consilierul Ivan Vasile. Au fost 
aleși în noul comitet de conducere: 

- președinte – Ivan Vasile; 
- vicepreședinte – Ștefan 

Lovin;  
- secretar - Volodea Chirilă; 
- membri – Paula Amelian, 

Serghei Feodosei, Panfil 
Gheorghe, Vasile Lavrente, Iulia 
Chirilă și Ivan Petro.  

● La Adunarea Generală a 
CRL-Slava Rusă, județul Tulcea, 
din data de 5 august 2020, la care a 
participat din partea CD Ignat 
Ivan - președintele CRL- Slava 
Rusă, s-a votat și noua componență 
a comitetului de conducere: 

- președinte – Ignat Ivan; 
- vicepreședinte – Irina 

Silivestru;  
- secretar – Feodor Petro; 
- membri – Artiom Gurei și 

Olga Zenovei. 
Le urăm succes tuturor 

membrilor din comitetele de 
conducere în activitatea pe care o 

vor desfășura pe plan local în 
următorii patru ani! 

În încheiere, reamintim membrii 
Consiliului Director al CRLR, care 
și-au desfășurat activitatea până în 
luna august 2020 și pe care îi 
felicităm pentru realizările lor: 

● președintele CRLR, Silviu 
Feodor,  

● deputatul CRLR, Andrian 
Ampleev, 

● președintele ATRLR, 
Svetlana Crăciun,  

● Palaghia Radion - 

președintele CRL-Fălticeni,  
● Vitali Cristian Finoghen - 

președintele CRL-Sarichioi,  
● Vasile Ivan – vicepreședinte 

al CRL-Carcaliu,  
● Neculai Feodot - președintele 

CRL-Târgu Frumos,  
● Ignat Ivan - președintele 

CRL-Slava Rusă,  
● Feodor Chirilă din București, 

membru fondator al CRLR,  
● Filip Niculaev - președintele 

CRL-Climăuți. 
Redăm în încheierea 

materialului nostru articolele din 
Statutul CRLR cu privire la 
Consiliul Director al CRLR: 

„Art. 35. Consiliul Director este 
organul de conducere al CRLR 
care îndeplinește și asigură 
punerea în practică a hotărârilor 
Adunărilor Generale anuale și pe 
cele ale Conferinței 
Reprezentanților. 

Art. 36. (1). La propunerea 
președintelui Comunității, 
Conferința Reprezentanților alege 
Consiliul Director pentru un 
mandat de patru ani, în 
componența a 7 - 11 membri; în 
acest număr sunt incluși și membrii 
de drept. 

(2). Președintele ales al CRLR 
propune 15 candidați pentru 
Consiliul Director din rândul 
membrilor cu minimum trei ani 
vechime de activitate în 
Comunitate, iar Conferința 
Reprezentanților alege între 7 și 11 
persoane, după caz. Membrii de 
drept ai Consiliului Director sunt: 
președintele CRLR, reprezentantul 
în Parlament al CRLR și 
reprezentantul ATRLR. 

(3). Consiliul Director se 
întrunește o dată pe lună sau ori de 
câte ori este necesar, la convocarea 
președintelui Comunității, sau la 
cererea unei treimi din numărul 
membrilor Consiliului Director. 
Hotărârile se iau cu majoritatea 
simplă a membrilor prezenți. 

(4). Organizarea și funcționarea 
Consiliului Director se realizează 
potrivit unui Regulament propriu 
de organizare și funcționare, 
regulament ce va fi adoptat în 
termen de trei luni de la alegere. 

(5). În raport cu resursele 
financiare ale Comunității, 
președintele CRLR și membrii 
Consiliului Director pot fi salariați 
ai CRLR. 

Art. 37. Atribuțiile Consiliului 

Director: 
a) convoacă Conferința 

Reprezentanților a CRLR (ordinară 
și extraordinară); 

b) convoacă Adunarea 
Generală a CRLR; 

c) urmărește îndeplinirea 
hotărârilor Conferinței 
Reprezentanților; 

d) prezintă Conferinței 
Reprezentanților raportul de 
activitate pe perioada anterioară, 
execuția bugetului de venituri și 
cheltuieli, bilanțul, proiectul 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul următor, precum și 
proiectul programului de acțiuni al 
Comunității pentru perioada 
următoare; prezintă Conferinței 
Reprezentanților candidații pentru 
funcția de președinte al 
Comunității, pe baza 
candidaturilor depuse din teritoriu; 

e) demite conducerile 
comunităților locale pentru motive 
temeinice, pentru lipsă de activitate 
sau pentru acțiuni ce au adus 
grave prejudicii activității și 
imaginii Comunității, desemnând o 
conducere interimară; 

f) aprobă Executivul CRLR 
(directorul general, adjunctul 
acestuia și secretarul general) 
propus de președintele Comunității, 
dintre membrii Comunității, cu 
experiența și competența 
recunoscută și care cunosc bine 
limba rusă maternă; 

g) stabilește căile de asigurare 
a veniturilor Comunității; 

h) stabilește candidații pentru 
bursele de studii și specializare în 
străinătate; 

i) aplică măsurile disciplinare 
prevăzute de Statut; 

j) aprobă lista lucrărilor 
elaborate de etnici ce urmează a fi 
publicate; 

k) analizează periodic 
activitatea comunităților locale și 
hotărăște măsurile necesare; 

l) aprobă organigramele și 
statele de funcțiuni ale structurilor 
Comunității și politica de personal; 

m) repartizează pe capitole 
prevederile bugetului pe cheltuieli; 

n) analizează activitatea 
deputatului din partea CRLR; 

o) propune Conferinței 
Reprezentaților, cu votul a două 
treimi dintre membrii săi, 
revocarea președintelui CRLR dacă 
acesta nu își îndeplinește 
atribuțiile din prezentul Statut”.

Mirela IsacovMirela Isacov

Ilarion Școlnicu Ilarion Școlnicu Ivan VasileIvan Vasile
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Александра ФЕНОГЕН 
 

На протяжении более 
300 лет русские-
липоване сохранили, 

наряду с другими культурными и 
духовными ценностями, свои 
фольклорные традиции. У наших 
предков не было радио, 
телевидения или интернета, и 
они развлекались, сочиняя и 
исполняя народные песни и 
танцы, игры, рассказывая сказки, 
прибаутки… вкладывая в них 
свою душу, свои радости и 
печали, счастье и горе. К 
сожалению, в наши дни всё 
труднее вспоминать старинные 
песни и сказки, раз бабушки и 
дедушки, которые их знали 
уходят, а внукам чаще всего 
интереснее послушать какую-то 
современную «попсу» на Youtube 
или сыграть на компьютере в 
интересную бессмыслицу, 
которая старается заменить 
реальный мир виртуальным.  

Но, к счастью, в сёлах и 
городах, где проживают наши 
соотечественники, были созданы 
фольклорные ансамбли, которые 
стараются собирать наш 
подлинный фольклор, исполнять 
его, и, таким образом, передают 
дальше, своим детям и внукам, 
даже если молодёжь порой 
сопротивляется. Есть некоторые 
ансамбли с длинной традицией, 
другие помоложе, но все они 
прилагают усилия, чтобы песни 
наших бабушек и дедушек не 
были забыты.  

За последние годы, при 
финансовой помощи Общины 
русских-липован Румынии 
(ОРЛР), некоторые из этих 
ансамблей записали свои песни 
на СД (CD), что, конечно, 
способствует их сохранению и 
продвижению.  

Одним из фольклорных 
ансамблей русских-липован, 
хорошо известным среди наших 
соотечественников – это 
ансамбль «Лодка» из города 
Тульча, который за последние 
годы записал несколько СД. Его 
руководитель, она же и 
председатель тульчинской 
общины, Наталья Нойман, 
рассказала нам о деятельности 
своего хора. 

Наталья Нойман: - «Наш 
фольклорный ансамбль «Лодка», 
на самом деле продолжает 
деятельность русско-
украинского ансамбля, который 
действовал в ’50 годы прошлого 
столетия в городе Тульча. Он 
просуществовал где-то с 55 по 
58 год, когда по политическим 
причинам его отменили. Потом, 
когда была создана Община 
русских-липован, у нас в городе 
группа людей решила основать 
наш сегодняшний хор. Это были 
дядя Серёжа и преподаватель 
русского языка Петя Мойсеев. 
Они нашли членов бывшего 
ансамбля, которые уже были в 
возрасте – бабушки и дедушки, 
но с радостью откликнулись и 
пришли в хор. И я пришла, и 
другие учителя пришли, и мы 
начали выступать не только в 
городе Тульча, но и в сёлах, когда 
нас приглашали. Приблизительно 
в 2004-2005 годах мы записали 
свою первую кассету. На кассете 
- 15 песен, в основном это песни 
наших липован из Тульчи, 
которые они пели с начала 
существования ансамбля, 
старинные песни. C 2005 г. я 
начала руководить хором. Мы 
старались, конечно, петь 
старинные песни, но 
постепенно, так как мы 

участвовали в разных 
мероприятиях и нам надо было 
выступать по разным случаям, 
мы включили в наш репертуар и 
современные русские песни. Но 
мы не забыли, разумеется, 
старинные русские песни, и свои, 
липованские. У нас очень 
обширный, богатый репертуар. 
Если задаться целью, мы легко 
можем спеть не менее 50 песен, 
очень хорошо заученных. Но в 
репертуаре у нас больше 100 
песен. А в моей папке записано 
189 песен. Когда намечается 
какое-то мероприятие, я 
выбираю песни и составляю 
репертуар. То есть, мы 
стараемся петь и по-старинному, 
и по-современному. Всё зависит 
от мероприятия. Если публика 
состоит больше из румын, мы 
поём такие песни, которые им 
знакомы, чтобы им было 
приятно, где только русские-
липоване, в основном поём 
протяжные наши старинные 
песни. Нам очень хочется, 
чтобы публика поняла наше 
послание, чтобы люди вместе с 
нами переживали песни, то, о 
чём мы поём.  

Нас сейчас восемнадцать 
человек в ансамбле, в том числе, 
трое мужчин, но обещают 
прийти и другие. С мужчинами 
очень трудно. Молодые 
работают, кто постарше, 
говорят, что уже потеряли 
голоса. А я так поступаю: 
приходят ко мне, а я им говорю: 
«А ну, спойте мне, пожалуйста. 
У вас хороший голос, давайте, 
приходите к нам». Так я нашла 
уже двоих, наших, простых 
людей, поговорила и с их 
жёнами, чтобы их отпустили. 
Есть у нас и молодёжь. На 
самом деле, у нас больше 
молодёжи, чем людей 
постарше».  

Общеизвестно, что главная 
проблема наших фольклорных 
ансамблей — это отсутствие 
инструменталистов, чтобы 
аккомпанировать им. Всех наших 
гармонистов можно пересчитать 
чуть ли не на пальцах одной 

руки. Приходится как-то 
выкручиваться. - «Когда у членов 
нашей «Лодки» есть время, они 
приходят на подготовку. У нас 
репетиции раз в неделю, но, 
когда надо, встречаемся и по 
три раза. Трудновато с 
аккомпанементом. Нам 
аккомпанирует учитель музыки, 
очень толковый, с которым нам 
очень легко работать. Он не 
русский-липован, а украинец, 
очень любит с нами работать, и 
нам помогает. Но он живёт в 
другом городе, в Иссакче. И 
поэтому нам, конечно, трудно.  

У нас есть и ансамбль 
танцоров – «Молодцы», их 
готовит Жора Роман, я думаю, о 
нём не нужно особо 
рассказывать, все знают, кто он 
такой, и как он занимается. Он 
же готовит и группу наших 
маленьких танцоров, детский 
ансамбль «Соловей». Мы очень 
рады, что он ещё может этим 
заниматься, потому что ему 
уже 85 лет – это немало. Но он 
молодец, и станцует, и 
покажет… На первом школьном 
конкурсе «История и традиции 
русских-липован», организованном 
на национальном уровне в Тульче, 
приходил и Жора Роман и провёл 
мастер-класс, научил детей, 
участвующих в конкурсе, 
танцевать хоровод. Дети водили 
хоровод, хор пел, и мероприятие 
удалось на славу».  

Ансамбль «Лодка» хорошо 
знают и любят в Тульче, и не 
только русские-липоване. Он 
часто принимает участие в 
межэтническом проекте 
ассоциации «EuDivers». В этом 
году, из-за пандемии, масштабы 
мероприятия были, конечно, 
поменьше, но Наталья Нойман 
рассказала нам, как они 
выступали на «Неделе 
этнических меньшинств» 
прошлым летом. 

Н.Н.: - «В нашем городе уже 
15 лет идёт проект, в рамках 
которого мы также выступаем, 
это проект ассоциации 
«EuDivers» - Неделя этнических 
меньшинств. Обычно, вечер 
русских-липован в четверг, 
потому что нет праздников ни 
до, ни после, и люди с 
удовольствием приходят 

««СС  тех пор, как я поступила в Общину, я считаю её своей второй семьёйтех пор, как я поступила в Общину, я считаю её своей второй семьёй…»…»
О песнях, о людях, о жизни – О песнях, о людях, о жизни –   
беседа с Натальей Нойманбеседа с Натальей Нойман. . 

F
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нас смотреть. Приходят много 
наших русских-липован, площадь 
в центре Тульчи бывает 
переполнена, и мы поём много 
песен. Нас в Тульче хорошо 
знают и любят. В прошлом году 
нас попросили, чтобы выступали 
только мы, потому что русские-
липоване из Тульчи с большим 
нетерпением ждут нас, и наши 
песни. Мы начинали наше 
выступление песней «За тихой 
рекою». Это русская песня, 
духовная. До этого к нам пришла 
новый член ансамбля, 
молоденькая девчонка - Ирина 
Фирса. Я её знала, знала её 
родителей, но не знала, какой у 
неё голос. И когда она первый 
раз запела – а у неё сопрано, и 
видно, что обработанный голос. 
Потом я узнала, что, когда она 
была студенткой ветеринарного 
института в Бухаресте, 4 года 
занималась и классическим 
пением. И я подумала: «она 
никогда не споёт нашу русскую 
песню, её голос к этому не 
подходит». Но вот, я нашла эту 
песню. Бог помог. И мы начали 
этой песней. Вы знаете, какая 
тишина вдруг наступила… Там 
были сотни людей, и все как 
завороженные слушали… И так 
хорошо получилось!  

Мероприятие закончилось у 
нас в Общине, за столом. Так мы 
привыкли, посидеть, 
поговорить. Пришло два 
молодых человека, потом ещё 
два. Один из них оказался 
моряком. Он три месяца 
плавает, три месяца дома, и он 
очень хорошо играет на 
аккордеоне. И голос у него 
замечательный. Он пообещал, 
что, когда будет дома, будет 
нам помогать. Жена его врач, и 
у неё голос тоже очень хороший. 
Они из Молдовы, но к нам 
приютились, и сказали, «будем 
членами вашей общины». И ещё 
двое молодых людей, которые 
живут сейчас в Шотландии, но 
собираются возвращаться, 
сказали, что, когда вернутся, 
придут к нам в ансамбль. Люди к 
нам идут, потому что у нас 
открытые мероприятия – я 
обычно приглашаю членов хора, 
детей, танцоров наших, а за 
ними и другие приходят. А им 
что, отказывать, что, у нас разве 
нет места? Нет, пожалуйста, 

приходите, сколько хотите! 
Найдётся кусочек хлеба и для 
вас!». 

Ансамбль «Лодка» выступал 
также во многих наших сёлах, 
где тульчинских артистов всегда 
с радостью принимают и 
слушают. Но больше всего им 
запомнился фестиваль в 
Беларуси, куда они ездили три 
года назад. 

Н.Н.: - «Наш ансамбль, кроме 
Тульчи, выступал также в 
Констанце, и во многих наших 
сёлах. Когда мы выступаем для 
наших русских-липован, мы 
чувствуем, что людям нравится, 
как мы поём. Три года назад мы 
ездили в Беларусь, на 
международный фестиваль. Нас 
там приняли очень хорошо.  В 
день открытия фестиваля мы 
должны были исполнить на 
сцене две песни. По очереди 
выступали ансамбли из разных 

стран, и все приносили флэшки, 
и пели под фонограмму. И вот, 
пришёл и наш черёд. А люди уже 
разговаривают между собой, 
никто не слушает. Наша 
сопровождающая от 
организаторов, Наташа, 
спрашивает: «А где ваша 
флэшка?». А я ей говорю: 
«Господи, какая флэшка? У нас 
нету флэшки». «А как вы будете 
петь? Вживую?». «Да, мы так 
будем петь, вживую». «Ой, 
Наталья Семёновна, что вы 
говорите!». А я ей: «Не 
беспокойтесь, Наташа!».  

Мы вышли на сцену, и начали 
петь нашу первую песню. И, 
постепенно, с тревогой 
смотревшая на нас Наташа 
начинает расслабляться и 
показывает нам большой палец, 

мол, всё отлично. И видно, что 
она переживает, но в то же 
время и радуется, и довольная… 
И все, которые уже дремали в 
зале проснулись, и те, кто сидел 
в последних рядах и разговаривал 
замолчали, и собрались те, кто 
уже вышли. Наши песни очень 
им понравились. Это было наше 
первое выступление. Второе 
выступление – по правилам 
фестиваля, на второй день 
вечером ансамбли выезжают по 
сёлам в окрестностях Дубровно, 
где проходил фестиваль. Это в 
30-40 км от российского города 
Смоленска. Приехали мы в село, 
было уже половина десятого, а в 
доме культуры никого, ни одного 
человека. Мы ходим, волнуемся, 
для кого же мы будем петь? А 
наша сопровождающая и 
директор Культурного центра 
нам сказали: «не беспокойтесь, в 
десять придут все жители села. 

Они сейчас в поле, но помоются 
и придут». В 10:00 зал 
наполнился. Ну, собрались люди, 
и мы начали петь. Господи, в 
каком же они были восторге! 
Как же они переживали вместе 
с нами, как же они радовались, 
как же они нам аплодировали! И 
мы спели, не особо напрягаясь, 
десять песен. А директор Дома 
культуры кричит: «Наталья 
Семёновна, Бог Троицу любит!». 
И мы спели ещё три песни. То 
есть, тринадцать песен в целом. 
Я вам скажу правду, мы совсем 
не устали, мы бы ещё столько 
спели бы. Потому что мы 
видели, как люди нас слушали. 
Как они чувствовали нашу 
радость, и счастье выступать 
перед ними. Мы знали, что перед 
нами сидят люди, которые весь 

день проработали в поле. И они с 
такой радостью нас слушали, 
никто не поднялся и не вышел из 
зала. А потом нас посадили за 
стол, кормили нас, и Директор 
дома культуры говорил мне: 
«Наталья Семёновна, какой у 
вас хор! Что вы с нами сделали! 
Как замечательно вы пели!». 

Нас было восемнадцать и два 
водителя. Шестнадцать членов 
ансамбля, два местных предсе-
дателя ОРЛР - Сава Бариз из 
Плопаны и Иоаким Иванов из Ясс. 
И они тоже с нами выступали на 
сцене, я их приготовила. Так 
здорово получилось, мы это 
наше выступление никогда не 
забудем, и я думаю, что и им 
очень понравилось. 

А наше третье выступление 
было на закрытие фестиваля, на 
стадионе. Мы спели румынскую 
песню – одели румынские 
рубашки, и русскую песню. Им 
тоже очень понравилось, 
отклики были очень хорошие. Но 
и мы очень старались. И у нас 
всё получилось».  

Работать с русским языком и с 
русскими-липованами Наталья 
Нойман мечтала всю жизнь. 
Сейчас она говорит, что её мечты 
сбылись, и свою кипучую 
энергию щедро дарит людям, её 
окружающим – детям, членам 
ансамбля «Лодка», другим 
членам тульчинской общины, 
вкладывая свою душу во все 
проекты, инициатором или 
участником которых она является. 

Н.Н.: - «Я когда работала 
преподавателем румынского 
языка, меня всегда тянуло к 
русскому. К нашей религии, к 
говору, к нашим людям..., ко 
всему. Бог дал, и создалась 
Община. Я счастлива, потому 
что у меня всё получилось. Я 
начала работать с детьми, как 
преподаватель родного русского 
языка, потом я пришла в общину 
и стала её членом, потом членом 
комитета и председателем, - я 
практически делаю то, о чём я 
когда-то мечтала. Я всем этим 
хотела заниматься, и на сцене 
выступать, и с детьми 
работать – всё это было 
мечтой моей души. И хочу 
добавить, что с тех пор, как я 
поступила в Общину, я считаю 
её своей второй семьёй, и 
всегда так считать буду». +

АнсамбльАнсамбль « «Лодка»Лодка»
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Svetlana MOLDOVAN 
 

De-a lungul timpului, 
Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România 

(CRLR) a organizat mai multe 
evenimente de interes național și 
chiar internațional la Suceava, 
unde, conform Recensământului 
populației din 2011, trăiesc, din cei 
peste 1890 de ruși lipoveni din tot 
județul, doar, surprinzător, 93.  

Dacă ar fi să întocmim un 
istoric al evenimentelor organizate 
de CRLR la Suceava, am începe 
chiar cu anul 1990, când, la 
solicitarea Comunității, prin 
Ministerul Învățământului, la 
Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” s-a înființat pentru anul 
școlar 1990-1991, pentru elevii ruși 
lipoveni, o clasă de liceu cu profil 
pedagogic (a funcționat până în 
anul 1997). În 1995, au absolvit 
acest Colegiul Național din 
Suceava șapte elevi ruși lipoveni 
din partea de nord a țării, iar în 
1996 - trei elevi. Actualmente, unii 
dintre aceștia lucrează la școlile din 
județul Suceava: Climăuți, Rădăuți, 
Lipoveni/Socolinți, Lespezi. Câțiva 
dintre absolvenți au urmat apoi și 
cursurile universitare la diverse 
facultăți (amintim că o clasă 
pedagogică a funcționat și la 
Școala Normală din Tulcea, unde 
au absolvit, în 1995, 15 învățători 
și 12 educatoare, etnici ruși 
lipoveni, iar în 1996 - 27 de elevi 
cu specializarea învățători. La ora 
actuală, cei mai mulți dintre 
absolvenți lucrează în localitățile 
Sarichioi și Carcaliu).  

Un alt mare eveniment, 
organizat la Suceava de către 
membrii redacției „Zorile”, cu 
sprijinul financiar al CRLR,  a fost 
ediția a II-a a simpozionului 

științific internațional al 
Comunității cu tema „Cultura 
rușilor lipoveni în context 
național și internațional”, 
desfășurat în perioada 8-9 
octombrie 1996. Atunci s-au 
marcat și 150 de ani de la 
întemeierea ierarhiei ortodocșilor 
de rit vechi de Fântâna Albă, cu o 
deplasare a participanților la 
Fântâna Albă – Belaia Krinița 
(Ucraina), primul sediu al 
Mitropoliei Bisericii Ortodoxe de 
Rit Vechi din România. Organizate 
în vederea păstrării și a punerii în 
valoare a culturii tradiționale, 
simpozioanele s-au bucurat mereu 
de prezența a numeroși oameni de 
știință din țară și străinătate, iar 
comunicările și referatele științifice 
prezentate la simpozioanele 
internaționale și la cele naționale, 
și ele două la număr (Sarichioi - 
1995 și Suceava - 1996), s-au 
concretizat, cu implicarea 
membrilor redacției „Zorile”, în 
șapte volume, publicate cu sprijinul 
financiar al Comunității la editurile 
„Ararat”, „Kriterion” și 
„C.R.L.R.”. 

În organizarea celei de a doua 
ediții a simpozionului științific 
internațional și a seminarului 
național al CRLR, ambele 
desfășurate în 1996 la Suceava, s-au 
implicat atât președintele local 
Roman Feodor, cât și inginerul 
sucevean Simion Timofeiov. 

Tot la Suceava, în perioada 9 – 
12 august 2017, CRLR a organizat 
ediția a IV-a a Festivalului de 
Cântări Religioase și Stihuri 
Duhovnicești. Tema evenimentului 
a fost „Rămânem doar cu ceea ce 
dăruim”, iar Festivalul, desfășurat 
sub deviza: „Familia. Biserica. 
Școala”, a fost dedicat aniversării a 
930 de ani de la aducerea sfintelor 

și cinstitelor moaște ale Sfântului 
Ierarh Nicolae la Bari (Italia) de la 
Mira Lichiei (astăzi Demre, în 
apropiere de Kale, Turcia) în anul 
1087. 

Acest Festival al CRLR, inițiat 
în 2014 de către membrii redacției 
„Zorile”, este un proiect național 
structurat pe două secțiuni: 
Interpretare de cântări psaltice și 
Interpretare de stihuri 
duhovnicești. Se urmărește 
stimularea dezvoltării interesului 
elevilor ruși lipoveni pentru 
însușirea cântărilor psaltice 
(крюковое пение), pentru lectura și 
interpretarea unor texte cu subiect 
religios, pentru verificarea 
competențelor de înțelegere și 
utilizare corectă a termenilor 
religioși, urmărindu-se 
comunicarea corectă în limba rusă 
maternă, dar și cunoașterea 
slavonei bisericești, vizând 
limbajul specific teologic, 
competențele sociale, civice și 
moral-creștine. Din anul 2019, 
acest concurs școlar național se 
desfășoară în parteneriat cu 
Ministerul Educației și Cercetării și 
este organizat prin Inspectoratele 
Școlare Județene. 

De asemenea, au avut loc la 
Suceava, de-a lungul vremii, câteva 
ediții ale Olimpiadei Naționale de 
limbă maternă rusă, organizate de 
Ministerul Educației și Cercetării, 
cu sprijinul Comunității Rușilor 
Lipoveni din România (edițiile din 
martie 1998, martie 2002). 

 
Simion TIMOFEIOVSimion TIMOFEIOV 

În Suceava, în cei 30 de ani de 
existență a CRLR, s-au 

implicat în activitatea comunității 
locale a rușilor lipoveni soții 
Marfa și Simion Timofeiov și, 
înainte de a reda discuția noastră 

despre CRL-Suceava, aș dori să-i 
prezint pe cei doi soți dedicați 
etniei din care fac parte. 

Născut pe 3 septembrie 1945, în 
localitatea Rădăuți, județul 
Suceava, Simion Timofeiov a 
absolvit în anul 1969 Facultatea de 
Hidrotehnică a Institutului 
Politehnic din Iași. A fost 
proiectant (în perioada 1972-1991) 
în domeniul construcțiilor care se 
promovau în agricultură, iar între 
1991 și 2002 a lucrat la aplicarea 
pe teren a legilor de retrocedare a 
proprietăților în cadrul S.C. 
„Hidrotera” S.A. Suceava.  

A fost membru al Consiliului 
Provizoriu de Uniune Națională 
(CPUN) din Suceava între anii 
1990 și 1992, făcând parte din 
biroul executiv al acestui organism 
provizoriu local, răspunzând de 
problemele care vizau minoritățile 
naționale din Bucovina. 

A participat în 1990 la 
înființarea și susținerea 
organizațiilor locale ale CRLR în 
localitățile din nordul țării: 
Lipoveni (Socolinți), Climăuți, 
Manolea, Suceava, Gura 
Humorului, Rădăuți, Fălticeni.  

A fost membru al Consiliului 
Național al CRLR din 1990 și până 
în 1998, vicepreședinte al CRLR 
(1996-1998) și membru al Biroului 
Executiv între 1990 și 1998. 

A participat la prima Conferință 
internațională a diasporei ruse 
(august 1991), la Novosibirsk - 
Rusia, unde s-a constituit Casa 
Rusă Siberiană, fiind membru 
fondator al acesteia - o organizație 
a societății ruse civile, ce avea ca 
scop coordonarea relațiilor 
culturale și comerciale cu toată 
diaspora rusă interesată de 
resursele Siberiei. În 
1992, împreună cu alți 

ÎN SUCEAVAÎN SUCEAVA

F

Simion și Marfa TimofeiovSimion și Marfa Timofeiov
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patru oameni de afaceri din 
Suceava și Botoșani, a participat și 
la cel de al doilea congres 
internațional al Casei Ruse 
Siberiene, desfășurat la Omsk - 
Rusia. În anul 1996, a reprezentat 
comunitatea la simpozionul 
științific internațional „Spațiul 
multietnic al zonelor de graniță și 
valorile umanității de mâine” 
(Seyny, Polonia).  

În anul 1998 a organizat 
deplasarea grupului vocal „Rossia” 
din Manolea și a ansamblului 
„Iolociki” din Gura Humorului la 
Festivalul folcloric „Întâlniri 
bucovinene” din Polonia și la alte 
manifestări culturale în țară. 

În prezent, Simion Timofeiov 
este pensionar, continuând încă 
activitatea de proiectare în 
construcții ca persoană fizică 
autorizată (expert evaluator 
imobiliare, diriginte de șantier). 
Este președinte al CRL-Suceava, 
începând cu anul 2013, fiind reales 
în iulie a.c. pentru încă patru ani. 

 
Marfa TIMOFEIOVMarfa TIMOFEIOV 

Marfa Timofeiov, soția, 
este filolog, fost cadru 

didactic și fost inspector școlar în 
Suceava. A participat, imediat după 
constituirea CRLR în București, 
împreună cu soțul, la fondarea 
filialelor CRLR pe teritoriul 
județului Suceava. În perioada 
1998-2000, Marfa Timofeiov a 
fost membru supleant al 
Consiliului Național al CRLR. 

S-a născut pe 10 septembrie 
1949, tot în localitatea Rădăuți, 
județul Suceava. A absolvit în anul 
1972 Facultatea de Filologie, secția 
Germană-Engleză, în cadrul 
Universității „Al.I. Cuza” din Iași. 
A fost profesor titular de limba 
germană la Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare” din Suceava.  

Între anii 1990 și 1998, Marfa 
Timofeiov a fost inspector școlar 
de limba germană, răspunzând de 
toate limbile minorităților 
naționale la Inspectoratul Școlar 
Județean Suceava, perioadă în 
care a introdus studiul limbii 
ruse ca limbă maternă în 
localitățile: Climăuți, Rădăuți, 
Lipoveni și Manolea din județul 
Suceava. În cadrul Liceului 
Pedagogic din Suceava a 
școlarizat două promoții de elevi 
ruși lipoveni între anii 1994 și 
1996. 

A fost la specializări și cursuri 
de perfecționare la Institutul „A.S. 
Pușkin” din Moscova (Rusia, în 
1994 și în 1996), în Germania 
(1991, 1993, 2000) și în Austria 
(1994). 

 
UN NOU COMITET DEUN NOU COMITET DE  

CONDUCERE LA SUCEAVACONDUCERE LA SUCEAVA
  

Despre CRL-Suceava, dar și 
despre istoricul comunității 

locale, am stat de vorbă cu Marfa 
Timofeiov, fost inspector școlar în 
Suceava, mulți ani responsabil pe 
probleme de cultură și învățământ 
la Comunitatea locală. 

— De unde provin rușii 
lipoveni din Suceava, oraș-
municipiu de reședință a județului 
cu același nume, situat în Podișul 
Sucevei? 

— Orașul nostru se află în 
apropiere de Fântâna Albă/ Belaia 
Krinița (Ucraina) - ,,Mecca” 
ortodocșilor ruși de rit vechi din 
întreaga lume! Colonizarea rușilor 
lipoveni în Bucovina s-a făcut pe 
pământurile mănăstirești, respectiv 
Climăuți – mănăstirea  Putna, 
Lipoveni (Socolinți) – mănăstirea  
Dragomirna, Manolea – mănăstirea 
Probota.   

Dacă în Rădăuți mulți ruși 
lipoveni sunt originari din 
Climăuți, iar în Fălticeni sunt cei 
din Manolea, ceea ce conferă o 
anumită unitate a enoriașilor și o 
mentalitate oarecum comună, în 
Suceava se regăsesc locuitori din 
toate cele trei sate, inclusiv din 
orașele Rădăuți, Fălticeni, Botoșani 
și altele. Biserica ortodoxă de rit 
vechi, a cărei construcție a început 
în anul 1994, n-a reușit încă, și nici 
timpul, să creeze acea coeziune a 
unei obști unite.   

— Lăcașul de cult ortodox de 
rit vechi din Suceava s-a sfințit pe 
16 iunie 1996 și mi-amintesc cât 
de încântat venise de la eveniment 
redactorul-șef din acea perioadă 
al „Zorilor”, prof. univ. dr. Andrei 
Ivanov, unde, după spusele 
profesorului, „puținii oameni din 
Suceava, conduși de președintele 
Feodor Roman, fac lucruri mari”. 
Evenimentul a fost reflectat în 
„Zorile” în nr. 7/1996. Au apărut 
și câteva interviuri cu suceveni 
ruși lipoveni în nr. 8/1994. Unde 
se reuneau staroverii din Suceava 
înainte de a se ridica biserica 
ortodoxă? 

— În Suceava, prima casă de 

rugăciuni (malennaia) a apărut 
după cel de-al Doilea Război 
Mondial, prin strădania fraților 
Colomeischi, Epifanie și Ion, care 
au cumpărat prapuri, cărți liturgice 
și alte obiecte de cult de la o casă 
de rugăciuni staroveră din Cernăuți 
(Ucraina), care s-a dezafectat și pe 
locul căreia a fot construită o 
biserică nouă. Malennaia din 
Suceava a funcționat pe strada 
Vasile Alecsandri (astăzi, Ștefan 
Ștefureac). Prin anii 1950, în 
Suceava erau 43 de persoane de 
religie ortodoxă de rit vechi, cam 
15 familii. 

Între anii 1954 și 1956, 
malennaia a fost închisă, iar toate 
bunurile de cult au fost preluate și 
păstrate de Ustinia Colomeischi, 
nora lui Epifanie Colomeischi, 
moștenitoarea averii acestuia, 
inclusiv a Hanului Domnesc din 
municipiul Suceava, o persoană 
evlavioasă, inimoasă și cu suflet 
nobil și care, cu drag și răbdare, le-a 
păstrat și le-a transmis comunității 
de staroveri. Ustinia Colomeischi 
îi învață astăzi pe elevii clasei de 
limba maternă cântecele vechi 
specifice zonei noastre. 

În anul 1993, prin strădaniile lui 
Ștefanov Iacob (ustavșikul de 
atunci, dascăl) și Roman Feodor 
(primul președinte al CRL-
Suceava), s-a reluat slujirea 
religioasă la malennaia din 
Suceava, în casa familiei Afanasov 
(Ioan și Ana) din strada Cernăuți, 
nr. 27. 

A urmat apoi activitatea de 
căutare a unui teren pentru 
construirea unui lăcaș de cult și cu 
ajutorul  medicului Timofeiov 
Vasile, la data respectivă consilier 
municipal, s-a găsit o parcelă de 
teren, proprietatea Ustiniei 
Colomeischi, care a fost de acord 
să o doneze Mitropoliei noastre 
Ortodoxe de Rit Vechi din Brăila.  

În anul 1994 s-a început 
construcția bisericii ortodoxe, cu 
hramul Sfântul Nicolae de vară 
(sărbătorit pe 22 mai). Lucrările au 
durat până în anul 1996, cu 
implicarea voluntară în construcție 
a enoriașilor suceveni și a 
comunității locale, coordonată 
atunci de președintele Feodor 
Roman. 

Biserica s-a sfințit pe 
16 iunie 1996 de către PS F

Simion Timofeiov, actualul președinte al CRL-Simion Timofeiov, actualul președinte al CRL-
Suceava, și Roman Feodor, primul președinte.Suceava, și Roman Feodor, primul președinte.

În anul 1996, În anul 1996,   
cu PS Afanasie, episcop de Moldovacu PS Afanasie, episcop de Moldova
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episcop Afanasie de Moldova. 
Preot paroh a fost hirotonisit pentru 
Suceava părintele Evdochim 
Nechitovici, care păstorește 
eparhia și-n zilele noastre. 

— Împreună cu soțul dvs, 
Simion Timofeiov, imediat după 
Revoluția anticomunistă din 
Decembrie 1989, venind în 
sprijinul membrilor fondatori ai 
CRLR din București, v-ați 
implicat în constituirea 
comunităților locale din Bucovina 
și Moldova, soțul fiind o perioadă 
și vicepreședinte al CRLR. Din 
anul 2013, când inginerul Simion 
Timofeiov a fost ales președinte al 
CLR-Suceava, a început 
reorganizarea activității 
comunității locale. Cum au fost 
începuturile și care este situația în 
prezent? 

— A fost o activitate destul de 
dificilă. Și dacă în 1990 era un 
entuziasm colectiv, specific oricărui 
început, cu timpul acesta s-a 
estompat. Au fost stabilite 
obiective clare, întocmite tabele cu 
etnici, sarcini trasate, s-a 
comunicat foarte mult cu etnicii. A 
fost un management de calitate, și, 
pe ici, pe colo, au început să apară 
și rezultatele.  

Sediul comunității noastre este, 
din păcate, un apartament mic, 
achiziționat de fostul președinte 
local, dna Ana Vasiliu, și se află pe 
str.  Aleea Venus (nr. 111, sc. B, ap. 
3). Începând cu anul 2013, noul 
președinte, ing. Simion Timofeiov, 
a inițiat și coordonat reabilitarea și 
dotarea sediului, cu sprijinul 
CRLR, cu aparatura necesară unei 
bune utilizări. Acum este un sediu 
funcțional, cochet și unde ne 
desfășurăm activitatea, 
preponderent cu copii, elevi și 
studenți. Din păcate, populația este 

îmbătrânită, iar cântărețele noastre 
nu mai au curajul să apară pe 
scenă. Tot la sediu, Ivan Nistorov, 
un crâlașan de-al nostru, i-a învățat 
pe copii slavona bisericească.   

Mă bucură faptul că sunt alături 
de noi: matușca noastră Elena 

Nechitovici, împreună cu sora ei, 
mama artistului instrumentist 
Nicolae Maliș, familia Robu, cu 
nepoțeii și, de subliniat, nurorile, 
care nu sunt etnice, dar sunt 
interesate de activitatea noastră. La 
fel, două mame, vorbitoare native 
de limbă rusă, sunt prezente mereu, 
la orice acțiune și sunt oricând un 
sprijin de nădejde.  

— Referitor la studiul limbii 
materne ruse, ce măsuri s-au 
întreprins pe plan local? 

— Grupa de studiu a limbii ruse 
materne din Suceava funcționează 
din anul școlar 2014-2015, prin 
strădania și la insistențele 
președintelui CLR-Suceava, ing. 
Simion Timofeiov, frecventată de 
copiii din municipiu (din păcate, nu 
prea mulți, populația fiind 
îmbătrânită) și de tineri proveniți 
din satul Lipoveni/Socolinți, care 
învață la diferite licee din oraș. 
Elevii au participat la multe 

evenimente culturale organizate de 
CRLR. 

Prima profesoară de limbă 
maternă a fost, timp de trei luni, 
Valentina Nazarov din Fălticeni, 
apoi Agripina Anfimov din 
Rădăuți, iar din anul școlar 2016-

2017 și până în prezent este Iuliana 
Solomon, născută în Tadjikistan, 
căsătorită cu un cetățean român, cu 
domiciliul stabil în Pașcani. 

În prezent, elevii din Suceava, 
îndrumați de către prof. de limba 
rusă maternă Iuliana Solomon, 
participă la tot mai multe 
evenimente ale Comunității. Anul 
trecut, de la concursul național 
școlar „Istoria și tradițiile rușilor 
lipoveni”, organizat de CRLR și 
Ministerul Educației și Cercetării la 
Tulcea în perioada 7-9 martie, 
elevul Nikolai Filip Larionov din 
clasa a IX-a de la Colegiul 
Economic „Dimitrie Cantemir” din 
Suceava, care a reprezentat și 
județul nostru, s-a reîntors în oraș 
cu o mențiune. 

— În ce domenii de activitate 
s-au remarcat rușii lipoveni din 
Suceava?  

— Paleta profesională a 
etnicilor ruși lipoveni din Suceava 
este diversă, specific urbană și 
intelectualizată, dintre care îi 
menționez pe: ing. Radianov 
Corneliu – director ACET 
Suceava, sucevean de origine; 
Roman Feodor – antreprenor în 
turism, fost președinte al CRL-
Suceava; Lazarov Ioan, originar 
din Rădăuți, antreprenor S.C. 
producție de mobilă și sculptură în 
lemn; Timofeiov Vasile (medic, 
fost director de policlinică și 
consilier municipal); Timofeiov 
Simion (inginer constructor, 
proiectare) - originar din Rădăuți, 
din familia descendenților 

mitropolitului Chiril de Fântâna 
Albă; Timofeiov Marfa (prof. 
germană-engleză, fost inspector 
școlar, consilier județean); 
Timofeiov Tudose Tatiana, ing. 
chimist; Bardan Tatiana, născută 
Timofeiov, medic neurolog la 
Spitalul județean din Suceava; 
Radu Timofeiov, medic chirurg 
ortoped; ec. dr. ing. lector univ. 
Bălan Ionuț, vicepreședinte al 
CLR-Suceava; Vasiliu Ana, medic 
stomatolog, fost președinte al CLR-
Suceava; Radion Simion – 
profesor, secretar CLR-Suceava; 
Irina Radion, economist; 
Nechitovici Ionuț, ing. 
mecatronică; dascălul bisericii 
locale, Ivanov Fedea – jurist, 
consultant de religie la clasa de 
limba rusă maternă; Dumitrov 
Anișoara Nina – doctor în 
filologie la Universitatea din 
Suceava ș.a.  

Acestea sunt doar câteva nume 
pe care le amintim, persoane cu 
care colaborăm, mult mai multe se 
remarcă în viața de zi cu zi în 
anonimat, cu profesionalism, cinste 
și onoare, calități specifice etniei 
noastre. 

— Recent, în luna iulie 2020, a 
avut loc Adunarea Generală de 
alegeri a noului comitet de 
conducere a CRL-Suceava, 
comitet care a fost validat la 
ședința Consiliului Director al 
CRLR din data de 10 august a.c. 
Care este noua componență a 
echipei pentru următorii patru 
ani? 

— La Adunarea Generală a 
CRL-Suceava din 19 iulie 2020, 
care a avut loc în prezența 
membrilor din Consiliul Director al 
CRLR Palaghia Radion – 
președintele CRL-Fălticeni și 
Silviu Feodor – președintele 
CRLR, au fost aleși: președinte – 
Simion Timofeiov; vicepreședinte 
– Ionuț Bălan; secretar – Simion 
Radion; membri – Andrei Tudosi, 
Ana Vasiliu; membri supleanți: 
Cristina Maliș, Ciprian Radion.  

— Le urăm succes celor din 
noua echipă de conducere și 
activități cât mai frumoase la 
Suceava, iar dvs vă mulțumim 
pentru timpul acordat! 

— Și eu vă mulțumesc și urez 
publicației noastre viață lungă și 
aniversare frumoasă cu ocazia 
împlinirii în noiembrie a.c. a 
30 de ani de apariții! +

Participanții la simpozionul științific „Cultura rușilor lipoveni înParticipanții la simpozionul științific „Cultura rușilor lipoveni în  
context național și internațional”, ediția a II-a, Suceava, 1996.context național și internațional”, ediția a II-a, Suceava, 1996.
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Lucrarea dlui Mihai 
Adrian Jianu (în curs de 
apariție la Editura 

„C.R.L.R.” din București), 
intitulată „Bizantinismul rusesc de 
la Kiev la Moscova”, în fapt, teza 
de doctorat a acestuia, intitulată 
„Importanța misionarismului 
bizantin în dezvoltarea politico-
religioasă a Rusiei medievale” și 
susţinută cu brio la sfârșitul anului 
2016 în faţa unei comisii formate 
din reputaţi specialişti în teologie și 
în istoria Bisericii, reprezintă, într-o 
anume măsură, o premieră pentru 
publicul din România interesat de 
istoria Rusiei, a rușilor și a 
creștinismului rus, atât prin 
dificultatea subiectului pus în 
discuţie, cât şi prin abordarea 
complexă, istorico-teologică, a 
acestuia. 

Este adevărat că s-au scris la noi 
în țară câteva studii despre 
creștinarea rușilor sau Botezul 
Rusiei kievene sub Vladimir cel 
Mare (980-1015), însă subiectul a 
fost abordat punctual, cu referire 
mai mult la condițiile interne ale 
actului creștinării și la contextul 
internațional din perioada 
respectivă, cu accentul pus strict pe 
raporturile ruso-bizantine din acea 
vreme. Însă, articolele respective, 
scrise în reviste sau publicații de 
specialitate, au rămas practic 
necunoscute publicului larg. Pe 
deasupra, ele au apărut cu mulți ani 
în urmă, așa încât sunt și greu 
accesibile. În plus, lucrarea de față 
nu se oprește doar la momentul 
creștinării sau Botezului rușilor, ci 
prezintă, de fapt, evoluția credinței 
creștine și a Bisericii rusești în 
primele secole de la creștinare, 
până în secolul al XV-lea. Este 
perioada de formare și consolidare 
a ceea ce putem numi, pe bună 
dreptate „creștinismul rusesc”, 
adică tezaurul de credință și tradiții 
specifice rusești, pe care l-au 
moștenit staroverii/creștinii 
ortodocși de rit vechi, cei care au 
păstrat cu sfințenie credința, textele 
sfinte și ritualurile vechii Biserici 
Ruse, transmise de bizantini 
rușilor, dar receptate și modelate de 
aceștia într-o manieră creatoare 
proprie, care a făcut ca rușii să 
păstreze modelul creștinismului 

bizantin, îmbrăcându-l însă, cum s-
ar spune, în haine rusești, dându-i 
un specific aparte, prin folosirea 
limbii slavone, ce-l 
individualizează în rândul 
popoarelor ce fac parte din aria de 
influență a Bizanțului. 

În acest context, prin publicarea 
lucrării dlui Mihai Adrian Jianu, 
se readuce în atenția publicului 
român un subiect mai puțin 
cunoscut, într-o abordare 
complexă, bine documentată,  
dintr-o perspectivă mai puțin 
încercată de specialiști, și anume 
cea a bizantinologiei, care aduce un 
plus de valoare lucrării. 

Aceasta este utilă rușilor 
lipoveni, întrucât prezintă detaliat 
evoluția istorică a poporului rus și 
a Bisericii Ruse medievale, de la 
creștinare până în secolul al XV-
lea, când statul și Biserica Rusă, 
sub sceptrul marelui cneaz al 
Moscovei, devin independente față 
de Hoarda de Aur, respectiv 
Patriarhia Constantinopolului, 
perioada aceasta fiind cea în care 
se formează și se consolidează 
tradiția creștină, specifică rușilor, 
moștenită și transmisă de staroveri 
prin raportare la Bizanț și la 
celelalte popoare ortodoxe. 

Un plus de valoare îi dă lucrării 
abordarea de către autor a evoluției 
creștinismului rus de la începuturi 
până în secolul al XV-lea, acesta 
încadrându-l însă în ansamblul 
creștinismului ortodox, bizantin și 
balcanic, din perioada respectivă. 

De aceea, ea nu poate fi 
încadrată imperativ într-un 
domeniu anume, precum istoria, 
teologia, filosofia culturii sau 
etnografia, ci cuprinde elemente 
din toate aceste ramuri ştiinţifice, 
structurate într-un tot armonios ce-i 
dă substanţă şi o face cu atât mai 
interesantă, fără a neglija ceilalți 
factori de influență pentru evoluția 
Rusiei în perioada menționată. 

Prin urmare, lucrarea prezintă 
interes pentru comunitate pentru că  
familiarizează cititorul rus lipovean 
cu perioada anterioară reformei 
patriarhului Nikon, perioadă în care 
s-au format acele obiceiuri, tradiții 
și ritualuri transmise din generație 
în generație și pe care ei le păstrează 
și le promovează și astăzi. 

Din punctul de vedere al 
istoricului, nu pot să nu remarc 
prezentarea reuşită a genezei şi 
evoluţiei creștinismului rus în 
perioada studiată de autor, precum 
şi a istoriografiei acestei teme. 

În privinţa modelului cultural 
bizantin, adoptat și asimilat de 
vechii ruși într-o manieră proprie, 
specifică temperamentului și 
spiritului lor colectiv, cred că ar fi 
de prisos aici o analiză a modului 
în care sunt acestea abordate în 
lucrare. Vreau să adaug doar că 
temele, personajele și problemele 
alese de autor pentru prezentarea 
acestuia sunt sugestive şi 
reprezentative și pentru rușii 
staroveri, inclusiv pentru rușii 
lipoveni din România. 

De fapt, Mihai Adrian Jianu 
reuşeşte să surprindă elementele 
esenţiale ale gândirii şi modului de 
viaţă al rușilor în primele secole de 
după creștinare, explicând în 
acelaşi timp evoluţia acestora, pe 
baza izvoarelor și a literaturii de 
specialitate menționate în 
bibliografia lucrării, raportându-se 
permanent la modelul de bază, 
adică cel bizantin. 

Însă, aşa cum am subliniat, 
lucrarea este una riguros ştiinţifică, 
motiv pentru care ea poate fi 
considerată un reper pentru 
cercetătorii interesaţi de istoria 
Vechii Rusii, a Imperiului Bizantin, 
dar și a istoriei Bisericii și a 
credinței creștine în Estul Europei, 
aparatul critic şi bibliografia 
consultată fiind o garanţie în plus 
în acest sens. 

Caracterul ştiinţific al lucrării 
este dublat de talentul literar al 
autorului, care face ca lucrarea să 
fie accesibilă şi publicului larg, mai 
puţin iniţiat în problematica 

Bizanțului și a Vechii Rusii. 
Pentru ruşii lipoveni şi pentru 

Comunitate, lucrarea lui Mihai 
Adrian Jianu poate reprezenta un 
moment de referinţă, având în 
vedere că nu s-au publicat în 
ultimul timp în România multe 
lucrări ştiinţifice dedicate istoriei 
Rusiei medievale, de o asemenea 
anvergură, care istorie reprezintă 
fondul cultural și spiritual comun 
pentru toți rușii, mai ales pentru 
staroveri, dar și pentru Ortodoxie 
în general, iar o difuzare şi o 
publicitate pe măsură ar fi un plus 
pentru imaginea publică a 
Comunităţii. 

Lucrarea „Bizantinismul rusesc 
de la Kiev la Moscova” este utilă 
atât specialiştilor, cât şi publicului 
larg, aducând în atenţie viaţa şi 
opera unor personalităţi de primă 
mărime ale literaturii ruse, unele 
dintre ele mai puţin cunoscute, iar 
altele, ignorate de opinia publică 
românească.  

De asemenea, consider că 
publicarea acestei lucrări va spori 
interesul pentru cultura şi literatura 
rusă în rândul cititorilor români, 
dar şi în rândul membrilor etniei 
noastre. 

În plus, apariția lucrării prin 
Editura „C.R.L.R.” ridică prestigiul 
şi cota acesteia atât pe piaţa 
editorială, cât şi printre specialiştii 
rusişti, precum şi în rândurile 
comunităţii academice româneşti. 

Un plus de atractivitate pentru 
această carte este dat și de 
ilustraţiile atent şi inspirat 
introduse de autor, unele dintre ele 
fiind inedite în peisajul editorial de 
la noi din ţară, fapt ce nu poate 
decât să sporească interesul 
cititorilor privind istoria, cultura și 
literatura rusă în general, dar şi 
privind autorii prezentaţi în carte, 
în special.  

În fine, cartea se poate constitui 
oricând într-un instrument de lucru 
pentru studenţi, masteranzi sau 
doctoranzi interesaţi de istoria și 
cultura rusă. 

Pentru aceste motive, dar şi 
pentru valoarea intrinsecă a 
lucrării, apreciez că această lucrare 
vede lumina tiparului, până la 
finalul anului în curs, cu sprijinul 
CRLR și o recomand spre lectură 
tuturor rușilor lipoveni. 

 
Alexandr VARONA, 

doctor în istorie

BIZANTINISMUL RUSESC 
DE LA KIEV LA MOSCOVA

Mihai Adrian JianuMihai Adrian Jianu
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Începuturile presei în 
Principate datorează mult 
rușilor. Primul ziar din 

Moldova, „Courier de Moldavie”, 
editat în franceză, dar, din când în 
când, și cu știri în română2, a 
apărut la Iași începând cu 18 
februarie 1790. Era în toi Războiul 
Ruso-Austro-Turc (1787-1792), iar 
trupele mareșalului Potiomkin, 
staționate în Principat, își aveau 
cartierul general în urbea de pe 
malul Bahluiului. La dispoziția 
mareșalului se aflau o tipografie de 
campanie și câțiva tipografi de la 
Colegiul de Război din Petersburg. 
La această tipografie, instalată în 
incinta Palatului Ghica din 
apropiere de Râpa Galbenă, va fi 
editat acest ziar, din nevoia de 
informare a publicului asupra 
mersului războiului, dar și pentru 
a-i informa pe cititorii din capitala 
Principatului despre cele mai 
importante evenimente interne și 
din Europa3. 

Al doilea ziar, „Albina 
românească”, va apare tot la Iași, 
de pe 1 iunie 1829, sub patronajul 
lui Gheorghe Asachi. De altminteri 
și denumirea publicațiilor 
românești e inspirată de titlul 
revistelor din Rusia: „Albina 

românească” de la „Северная 
пчела”/„Albina Nordului”; 
„Curierul românesc” de la 
„Русский Вестник”/„Curierul 
rus”; „Contemporanul” de la 
„Современник” etc. 

În cuprinsul Imperiului Rus, 
ortodocșii de rit vechi nu aveau 
dreptul să publice lucrări, să 
editeze cărți de cult ori să scoată 
ziare și reviste. De aceea, atenția 
lor s-a îndreptat asupra centrelor 
populate cu staroveri din afară, de 
preferință din țările vecine. O 

problemă destul de dificilă o 
reprezenta achiziționarea tiparniței 
și a caracterelor rusești ori slavone. 
Știm că unul din liderii luminați ai 
Ortodoxiei de Rit Vechi, episcopul 
Pafnutie4, a încercat să ridice 
nivelul de educație al populației 
starovere, prin înființarea de școli 
pe lângă mănăstiri și biserici și prin 
o mai profundă implicare a clerului 
în instruirea maselor. Era conștient 
de faptul că turmei păstorite de 
ierarhii staroveri îi lipseau în 
primul rând cărțile, manualele, 
lucrările cu conținut teologic și de 
istorie a Bisericii de Rit Vechi, 
scop în care a întreprins, în 1861, o 
călătorie la Londra, în cuibul 
emigrației ruse coordonate de 
Aleksandr Herzen. Episcopul era 
interesat de posibilitatea de a 
imprima, la Tipografia rusă liberă 
a lui Herzen și Ogariov, texte ce 
priveau universul spiritual starover, 
scrise de intelectuali din interiorul 
acestei fracțiuni prigonite, ca 
replică la sumedenia de cărți 
polemice, denigratoare și nu 
arareori mincinoase, redactate de 
reprezentanți ai Bisericii oficiale 
ruse. Nu știm cum a decurs 
întâlnirea cu Herzen și Ogariov, 

însă, la revenirea în patrie, 
episcopul Pafnutie „va interzice 
turmei sale să aibă relații cu ateii 
londonezi”5. În anul următor, va 
pleca spre Moscova și Petersburg, 
cu un pașaport fals, emisarul 
grupului de emigranți ruși de pe 
malurile Tamisei, Vasili Kelsiev, 
care va avea, de asemenea, întâlniri 
cu ortodocșii de rit vechi și cu mai 
mulți fruntași ai mișcării 
revoluționare din Rusia6. De la 
Pavel Prusul, el va obține spre 
publicare manuscrisul cărții 
Поморские ответы/Răspunsurile 
din Pomorie7, însă lucrarea nu va fi 
tipărită la Londra. Au apărut în 
schimb, sub îngrijirea lui Kelsiev, 
patru volume din Сборник 
правительственных сведений о 
раскольниках/Culegere de 
informații guvernamentale despre 
schismatici (1860-1862) și alte 
două din Собрание 
постановлений по части 
раскола/Culegere de dispoziții cu 
privire la schismă (1863), alcătuite 
pe baza materialelor privitoare la 
staroveri, pe care Kelsiev începuse 
să le adune, la inițiativa lui Herzen, 
din 1860, dar și a textelor primite 
de la ortodocșii de rit vechi din 
Rusia8. 

Tot în ideea unei viitoare 
colaborări cu fracțiunea staroveră, 
Kelsiev are inițiativa editării unui 
supliment al gazetei 
„Kolokol”/„Clopotul”, intitulat 
„Obșcee vece”, care să se adreseze 
unei mase mai largi de cititori și, în 
special, comunităților starovere. 
Suplimentul a apărut vreme de doi 
ani (1862-1864) și a cuprins 
articole în care se combătea 
discriminarea politică a celor de 
altă confesiune, se dezbăteau 
probleme de religie și se încurajau 
toleranța și libertatea credinței. 

După mutarea lui Kelsiev în 
Dobrogea și înființarea „coloniei 
rusești de la Dunăre”9, el 

O tipografie sătească în veacul al XIX-leaO tipografie sătească în veacul al XIX-lea1

F
Note:Note:  

1 Fragment din lucrarea Rușii lipoveni din România. O istorie pe scurt, în curs de apariție 
la Editura „C.R.L.R.”. 
2 De partea în română era responsabil ginerele lui Constantin Moruzi, Scarlat Sturza. 
3 Lui Grigori Potiomkin i se datorează și emanciparea boierimii moldovene și, mai cu 
seamă, a doamnelor și domnițelor, grație fastuoaselor banchete pe care le organizase 
mareșalul pe perioada șederii în Principate. 
4 Episcopul de Kolomna Pafnutie (Polikarp Petrovici Ovcinnikov, 1827-1907) era 
originar din Satrodubie și a fost tuns în monahism la mănăstirea Fântâna Albă. Va trăi o 
vreme la Mănăstirea Tisa, după care, la Moscova, va fi hirotonisit preot (1857). Un an mai 
târziu, va fi uns episcop de Kolomna. În 1865, va trece în sânul bisericii omopiste, iar apoi 
în cel al Bisericii oficiale ruse, alegând să facă parte din obștea monahală a Mănăstirii 
Ciudovo din incinta Kremlinului moscovit. În 1882, revine în cadrul Ortodoxiei de Rit 
Vechi, va rămâne o vreme la Mănăstirea Sf. Nicolae din Manolea, după care, până în anul 
morții, va fi simplu monah al Mănăstirii Fântâna Albă.  
5 Революция 1917 года в России как серия заговоров / Revoluția din 1917 în Rusia ca o 
înșiruire de conspirații, Moscova, 2017. 

6 Din cercul revoluționarului polonez Artur Benni, în special. 
7 Titlul exact al cărții e Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита 
/ Răspunsurile locuitorilor din pustie la întrebările ieromonahului Neofit, iar manuscrisul 
datează de la începutul secolului al XVIII-lea, fiind redactat de câțiva lideri ai comunității 
ortodocșilor de rit vechi de la Vâg, coordonați de frații Andrei și Semion Denisov 
(istoricii literari îl consideră pe Andrei Denisov drept principal autor al răspunsurilor). 
Este o excelentă lucrare polemică, întinsă pe 366 de coli, în care se dă argumentat și 
explicit răspunsul la cele 106 întrebări ale trimisului Bisericii oficiale ruse, ieromonahul 
Neofit. 
8 Herzen intuise spiritul de libertate și atitudinea de revoltă împotriva oricărei autorități 
sau opresiuni ce-i caracteriza pe ortodocșii de rit vechi și dorea să folosească acest 
potențial în interesul preconizatelor schimbări revoluționare din Imperiul rus. 
9 Structurată în genul falansterului fourerian, colonia își propunea să-i atragă pe rușii 
refugiați din Imperiu, pe staroveri, ca și pe emigranții polonezi din teritoriu, în rândul 
cărora să facă propagandă revoluționară și să experimenteze principiile vieții în comun. 
Comuna a avut o existență scurtă, din decembrie 1863, până în aprilie 1865 și s-a dovedit 
a fi, în cele din urmă, un eșec. 
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va încerca să pună bazele unor 
școli pentru copiii cazacilor 
nekrasoviști, să facă propagandă 
socialistă în rândul comunităților 
de rit vechi și, mai cu seamă, să 
organizeze la Tulcea, cu sprijinul 
arhiepiscopului de Slava, 
Arkadie10, și a lui Michał 
Czajkowski11, o tipografie pentru 
staroveri12 sau, după propria-i 
expresie, „o a doua tipografie rusă 
liberă”13. Numai că discuțiile 
purtate cu arhiepiscopul la 
mănăstirea din Slava Rusă n-au 
avut rezultatul scontat: Arkadie a 
refuzat categoric propunerea lui 

Kelsiev de implicare în politică, ca 
și pe cea de susținere a înființării 
unei tipografii, „pentru răspândirea 
în mulțime a scrierilor împotriva 
cârmuirii”; mai mult, oaspetele este 
poftit să părăsească incinta 
mănăstirii. „Nu cu dușmanii 
acestuia [ai împăratului Alexandru 
al II-lea] și ai maicii noastre, 
pământul rusesc, trebuie să avem 
noi legături”, se adresează 
arhiepiscopul în predica ținută, 
imediat după aceea, în fața 
cazacilor nekrasoviști, „ci cu frații 
noștri, ortodocșii de rit vechi ruși, 
care i-au înaintat în scris țarului 
Alexandru încrederea lor”14. 
Povestea însă nu se încheie aici: 
Arkadie de Slava va trimite două 
adrese, în fapt două denunțuri, 
Curții imperiale ruse și staroverilor 
din Klințî, prevenindu-i pe 
destinatari de intențiile 
complotiștilor din emigrația de la 
Dunăre. La rândul său, Kelsiev i se 
plânge lui Sadâk-Pașa de eșecul 
discuțiilor cu liderul spiritual al 
cazacilor nekrasoviști, șleahticul 
polonez îl denunță și el pe Arkadie 
sultanului Abdul Aziz, învinuindu-l 
de trădare și neloialitate față de 
Poartă, alăturând și textul predicii 
ținute de arhiepiscop. Va urma o 
anchetă, cei mai activi dintre 
cazacii nekrasoviști  „vor fi trimiși 
sub convoi la Stambul, iar de acolo 
în surghiun, în ținuturi izolate din 
partea asiată a Turciei”, în vreme 
ce Arkadie se va autoexila, pentru o 
vreme, la Izmail.  

O a doua încercare de a înființa 

o tipografie pe teritoriul actual al 
României se raportează la anii ’70 
ai veacului al XIX-lea. Pe atunci, 
mai exact în 1874, se întemeiază la 
Fântâna Albă „Frăția Cinstitei și 
Dătătoarei de Viață Cruci”, al cărei 
scop era purtarea disputelor 
polemice cu reprezentanții altor 
orientări ale Ortodoxiei de Rit 
Vechi sau ai Bisericii oficiale ruse, 
precum și publicarea lucrărilor 
scrise de autori din cadrul 
fenomenului starover în tipografii 
din afara granițelor imperiului și, 
pe cât posibil, în tiparnițe proprii. 
În acest scop, va fi achiziționată o 
presă de imprimat, iar călugărul 
Anastasie, viitorul episcop de 
Izmail15, va fi trimis pe lângă 
Onisim Șvețov16, în cancelaria de la 
Cimitirul Rogojskoe a 
arhiepiscopului Antonie (Șutov)17, 
pentru a deprinde munca de 
corector18. Însă nu lui Anastasie îi 
va fi dat să pună bazele plănuitei 
tipografii. 

 
DOUĂ COMUNITĂȚIDOUĂ COMUNITĂȚI  

STAROVERESTAROVERE  
 

Atenția liderilor staroveri se 
va îndrepta spre Moldova, 

unde existau două comunități 
starovere puternice, la Iași și într-un 
sat din sud-estul județului Suceava, 
Manolea. Presa de imprimat va fi 
trimisă la Mănăstirea Sfântul 
Nicolae din așezarea suceveană, 
unde, pentru început, de activitatea 
tipografică se va ocupa 
arhimandritul Isaiia. Sursele 

românești vorbesc de 1875 ca an al 
înființării tipografiei la Manolea și 
de o altă tiparniță, achiziționată 
acum: 

„Prima tipografie în oraşul 
Fălticeni a fost înfiinţată în mai, 
1873, de către Scarlat Tăutu, sub 
firma Imprimeria Fraţilor Tăutu, 
originari din P. Neamţ. Afacerile 
mergând prost, Tăutu se desfăcu de 
tipografie, vânzând-o călugărilor 
din schitul lipovenesc Manolea, 
com. Uideşti, cu 40 de galbeni”19. 

În scurtă vreme, încep să iasă în 
lume și primele lucrări imprimate 
la Mănăstirea Sfântul Nicolae din 
pomenita localitate: în 1877, un 
Nomocanon cu Cinovnic20, în 1883, 
un Ceaslov21, pentru ca, după 
plecarea arhimandritului Isaiia în 
Rusia, tipărirea cărților să cadă în 
sarcina lui Onisim Șvețov, ajutat de 
părintele Pafnutie, viitorul episcop 
de Kazan22. Prima descindere a 
acestuia din urmă la Manolea 
avusese loc în 1883, cu același țel, 
coordonarea muncii tipografice. 
După doi ani petrecuți la această 
mănăstire, va urma un nou sejur 
moscovit, în 1885, când va fi tuns 
călugăr de noul arhiepiscop al 
Moscovei și al întregii Rusii, 
Savvatie23, sub numele Arsenie, și 
o nouă revenire la așezământul 
monahal pe care-l îndrăgise. 

Aici va desfășura o intensă 
activitate scriitoricească și de 
editare de carte. Până la acea dată, 
reușise să dea literaturii История о 
существовании 
священства в 

Pagina de titlu a volumuluiPagina de titlu a volumului   
Răspunsurile din PomorieRăspunsurile din Pomorie , tipărit la, tipărit la   
Mănăstirea „Sfântul Nicolae” dinMănăstirea „Sfântul Nicolae” din  

Manolea în 1884Manolea în 1884

10 Episcopul de Slava Arkadie (Andrei Rodionovici Șapoșnikov) era originar din Klințî, 
gubernia Cernigov, și s-a călugărit la Mănăstirea Lavrentie din Starodubie, unde, din 1832, 
va fi egumen. Apreciat pentru erudiția, înțelepciunea și spiritul său întreprinzător, va reuși 
să adune în jurul său câțiva tineri talentați, ce vor juca un rol important în înființarea 
Mitropoliei de la Fântâna Albă (călugării Pavel și Alimpie) sau se vor afirma ca scriitori 
(I.G. Kabanov-Ksenos). După închiderea de către autorități a Mănăstirii Lavrentie, 
Arkadie se va muta în Dobrogea, la Slava Rusă. Episcop al „creștinilor rătăcitori” (al 
ortodocșilor de rit vechi care au migrat în interiorul Imperiului turc, ferindu-se din calea 
războiului) și al cazacilor nekrasoviști din 1854. Moare în 1868, fiind înmormântat în 
cimitirul Mănăstirii „Uspenia”din Slava Rusă. 
11 Michał Czajkowski (după trecerea la Islam, Mehmet Sadâk Pașa, 1804-1886), 
șleahtic și activist polonez, scriitor, participant la Revolta din 1830, emigrant din 1831 la 
Paris și în Imperiul Otoman. Odată cu declanșarea Războiului Crimeii, va face parte din 
corpul activ de armată turc, în cadrul căruia va comanda un detașament de cazaci, 
„Legiunea slavă”. Va trece în rezervă în 1869, iar în 1872 va cere permisiunea de a reveni 
în cadrul Imperiului Rus. 
12 Scopul declarat al tipografiei era de a tipări cărți de cult și lucrări starovere, iar cel 
ascuns, de a scoate proclamații și manifeste, care să-i agite pe cazacii trăitori în Dobrogea 
împotriva Rusiei. 
13 И.Ф. Макарова, Польское восстание 1863-1864 гг. в судьбе белокриницкаго 
епископа Аркадия Славскаго: новые факты биографии / I.F. Makarova, Revolta 
poloneză din anii 1863-1864 în destinul episcopului de Fântâna Albă, Arkadie al Slavei: 
noi date biografice, p. 97. 
14 Makarova, Ibidem. 
15 Anastasie se născuse în 1839, într-un sat din gubernia Moscovei, se ocupase cu negoțul 
de obiecte lucrate manual, după care va trece granița în Dobrogea, la Mănăstirea din Slava 
Rusă, unde, în 1857, va fi tuns călugăr. Șaptesprezece ani mai tîrziu, va fi ridicat la rangul 
de ierodiacon, iar în 1875, va fi hirotonisit ieromonah și ales egumen al Mănăstirii cu 
hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel de lângă Vâlcov. În 1881, va fi uns episcop de 
Izmail. Se va pristăvi în 1906. 
16 Onisim Șvețov (1840-1908) este numele de mirean al viitorului episcop de Ural’ și 
Orenburg, Arsenie, unul din liderii de frunte ai Ortodoxiei de Rit Vechi. Se născuse într-un 

sat din gubernia Vladimir, ținea de orientarea „fără preot”. La Moscova, îl va cunoaște pe 
arhiepiscopul Antonie (Șutov), sub influența căruia trece în sânul orientării „cu preot”. 
Vreme de 15 ani, va lucra în cancelaria arhiepiscopului, desăvârșindu-și educația pe seama 
impresionantei biblioteci a mentorului său. 
17 Arhiepiscop al Moscovei și al întregii Rusii (pe numele de mirean, Andrei Ilarionovici 
Șutov, 1800/1812-1881), ierarh luminat și vizionar, ce se formase la renumita Mănăstire 
Lavrentie din Starodubie. A avut un rol aparte în ridicarea nivelului cultural al turmei pe 
care o păstorea; biblioteca pe care o deținea stă la baza actualului fond de carte al 
Centrului spiritual de la Cimitirul Rogojskoe.    
18 A se vedea В.В. Боченков, Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургскийю 
Жизнь и творчество / V.V. Bocenkov, Arsenie (Șvețov), episcop de Ural’ și Orenburg. 
Viața și opera, studiu introductiv la ediția Сочинения/ Opere, vol. I, Moscova-Rjev, 2008, 
p. 22. Arhiepiscopul Antonie ținea anume pe lângă el în cancelarie câțiva copiști, spre a 
răspândi scrieri apologetice și predici în rândul staroverilor.  
19 Vasile Costăchescu, Istoria orașului Fălticeni. Cu un scurt istoric al județului Baia. 
1340-1941, Fălticeni, 1941, p. 187. 
20 Rus. Номоканон с Чиновником. Față de Slujebnic, cartea numită Cinovnic conține texte 
și lămuriri adresate arhiereilor (cinul ridicării în rang al citeților, ipodiaconilor, cinul 
hirotonisirii, al sfințirii antimiselor, al preparării mirului, al întâmpinării arhiereilor 
ș.a.m.d.). 
21 Rus. Часослов. 
22 „Братское слово”/„Cuvântul Frăției”, nr. 5/1886. Pafnutie (Patap Moksimovici 
Șikin, 1815-1890) era unul din păstorii erudiți ai vremii, membru al Consiliului 
duhovnicesc din Moscova. 
23 Arhiepiscopul Savvatie (Stepan Vasilievici Levșin, cca. 1825-1898) fusese călugărit în 
1856, după care va fi hirotonisit ieromonah. Va fi persecutat de autorități, va sta o vreme 
în închisoare, iar în 1862, va fi uns episcop de Tobolsk și de Siberia. După două încercări 
nereușite de a-l aresta, jandarmii îl prind în 1856 și, sub învinuirea că face propagandă 
staroveră și că își atribuie cinul de episcop, va fi condamnat la șase ani de închisoare la 
Tomsk. În 1882, va fi ales arhiepiscop de Moscova și al întregii Rusii, iar în 1898, 
autoritățile îl determină să dea în scris că nu va mai oficia slujbe și că nu se va mai intitula 
arhiepiscop.

F
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старообрядческой Христовой 
Церкви/Istoria existenței preoțimii 
în Biserica Ortodoxă de Rit Vechi a 
lui Hristos, iar în singurătatea și 
liniștea așezământului monahal, va 
finaliza textul lucrării 
Истинность старообрядческой 
иерархии противу взводимых на 
нее обвинений/Adevărul ierarhiei 
ortodoxe de rit vechi față în față cu 
învinuirile ce i se aduc24 și va scrie 
Оправдание старообрядству-
ющей Святой Христовой Церкви 
в ответах на притязательные и 
недоумительные вопросы 
настоящего времени / 
Îndreptățirea Sfintei Biserici de Rit 
Vechi a lui Hristos în răspunsuri la 
întrebările pretențioase și perplexe 
ale timpului nostru25. 

Sub îngrijirea lui Arsenie, vor 
apărea tot la Manolea, în 1884, 
Поморские ответы/Răspunsurile 
din Pomorie, un text clasic al 
apologeticii starovere, al cărei 
succes ajunsese să-l îngrijoreze pe 
istoricul N.I. Subbotin. Însemnările 
din Letopiseț ale acestuia din urmă 
ne dau o idee și despre modul în 
care se răspândeau aceste cărți, atât 
în parohiile din Moldova și Austria, 
cât și în Imperiul Rus: 

„Cititorilor le este cunoscut că 
Onisim Șvețov (acum ieromonahul 
Arsenie), ajutat fiind de Pafnutie26, 
a tipărit în străinătate, la 
Mănăstirea schismatică din 
Manolea, Răspunsurile din 
Pomorie. Această carte e răspândită 
cu succes de către schismatici: 
multe exemplare din ea sunt duse 
în diferite locuri de Șvețov însuși, 
multe se vând de către negustorii 
de carte schismatici la iarmarocul 
de la Nijni-Novgorod și la 
Moscova. De la iarmaroc au ajuns 
și în Siberia, ca și în alte locuri 
îndepărtate ale Rusiei... 
Răspândirea acestei cărți a făcut și 
continuă să facă Bisericii un rău 
greu de calculat... În genere, 
schismaticii pomenesc cu mândrie 
această carte și le spun ortodocșilor 
că, acela care o citește, nu va mai 
merge la biserică și își va face 
obligatoriu semnul crucii cu două 
degete. În Răspunsurile din 
Pomorie se aduc, într-adevăr, 

numeroase mărturii în sprijinul 
semnului crucii cu două degete, 
această dogmă esențială a 
ortodocșilor de rit vechi”27. 

Un an mai târziu, vor ieși de sub 
teascurile tipografiei din Manolea 
textul polemic al scriitorului 
Aleksei Rodionov28, Зитуменос 
или взыскание…29/Zitumenos sau 
disputa…, și, într-un tiraj de trei 
mii de exemplare, lucrarea 

călugărului Arsenie, Adevărul 
ierarhiei ortodoxe de rit vechi...30  

Manolea n-a fost singurul loc de 
pe teritoriul României, în care se 
tipăreau lucrările intelectualilor 
staroveri. Ele au apărut și la Iași, 
Tulcea ori Brăila. Astfel, la Tulcea, 
în 1885, apare Паноплия отцов 
Русской православной 
церкви/Panoplia Părinților 
Bisericii Pravoslavnice Ruse, 
alcătuită de „Frăția călugărilor 
Mănăstirii Sfântul Nicolae din 
Manolea”, probabil sub 
coordonarea episcopul Ghennadie 
(Beleaev), refugiat aici după cei 19 
ani de temniță petrecuți în Rusia, 
iar călugărul Arsenie va publica, în 
fosta capitală a Moldovei, Iași, 
Показание всеобдержности 
двуперстного сложения в 
древней православной церкви и 
погрешностей противу святого 
Евангелия в новообрядствующей 
церкви/Mărturie a caracterului 
general al semnului crucii cu două 

degete în vechea Biserică 
Ortodoxă și a greșelilor față de 
Sfânta Evanghelie în Biserica de rit 
nou, precum și lucrarea lui Efim 
Perevoșcikov31, Книга об 
антихристе /Carte despre 
antihrist, ambele în 1888. 

Nu știm dacă, după 1886, 
Arsenie a mai revenit în satul de pe 
malul Platoniței; va urma pentru el 
o perioadă de peregrinări, de 

discuții și dispute publice pe teme 
religioase cu misionari sinodali ori 
cu reprezentanți ai staroverilor din 
orientarea „fără preoți”. Va sta 
îndelung la Bezvodnoe32, o 
localitate din regiunea Nijni 
Novgorod, unde, după versiunea 
lui Subbotin, ar fi luat și tiparnița 
de la Manolea33 și ar fi încropit o 
bogată bibliotecă, de peste 500 de 
volume. 

La Bezvodnoe însă nu s-au 
tipărit cărți: ironia sorții34 a făcut ca 
o revărsare a Volgăi să inunde 
încăperea în care doar ce se 
amenajase tipografia, din care 
pricină aceasta a fost mutată la 
Nijni Novgorod. Unul dintre cei 
care l-au ajutat în activitatea 
tipografică pe călugărul Arsenie 
(din 1898,  episcop de Ural’ și 
Orenburg) a fost preotul Stefan 
Labzin. Acestuia i-a dat Arsenie 
spre păstrare manuscrisul lucrării 
Istoria existenței preoțimii în 
Biserica Ortodoxă de Rit Vechi a 
lui Hristos, ce va fi tipărit la 

Ural’sk, în 1910, deja după moartea 
autorului35. Preotul Stefan a 
publicat o parte din corespondența 
episcopului și este autorul unei 
cărți, Детство и жизнь епископа 
Арсения Уральского и его письма 
к разным лицам/Copilăria și viața 
episcopului Arsenie de Ural’ și 
scrisorile acestuia către diverși, în 
care afirmă că lucrările tipărite în 
Iași sub semnătura lui Arsenie, în 
tipografia  „Б.Н. П…къ” 
(abreviere ce înseamnă „Богъ намъ 
помощникъ”/ „Dumnezeu e 
ajutorul nostru”), ar fi apărut în 
realitate la Nijni Novgorod, unde 
ajunsese în cele din urmă tipografia 
de la Mănăstirea din Manolea. 
Oricum, dacă așa stau lucrurile, 
episcopul a putut lua în Rusia doar 
tipografia adusă din dispoziția 
arhiepiscopului Antonie (Șutov), și 
nu pe cea achiziționată de la frații 
Tăutu. Pentru că există o mențiune 
în corespondența mitropolitului de 
Fântâna Albă, Tihon Kacealkin, 
care lămurește, în bună măsură, 
soarta tiparniței rămase: „Căci noi 
am avut o tipografie”, îi scrie el 
arhiepiscopului Flavian al 
Moscovei și al întregii Rusii, „dar 
în timpul bombardării de către 
nemți cu bombe incendiare, aceasta 
a ars în Mănăstirea din Manolea”36. 

Lucrurile se petreceau în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, 
când populația din sat, ca și 
monahii și monahinele trăitoare în 
așezăminte, au fost evacuați, din 
pricina frontului aflat în apropiere.  

În orice caz, incendiul din 
toamna anului 1960, care a 
prefăcut în scrum biserica și 
clopotnița Mănăstirii Sfântul 
Nicolae, iar odată cu ele arhiva și 
cărțile existente acolo, a distrus și 
ceea ce mai rămăsese din fosta 
tipografie, în cazul în care mai 
rămăsese ceva. Nu cunoaștem 
niciun titlu tipărit la Manolea în 
secolul XX, însă, printre ruinele 
locașului de cult, copiii mai găseau, 
prin anii ʼ70 ai acelui veac, litere 
de plumb cu caractere slavone, 
ideale pentru șotron sau pentru a fi 
date la schimb cu alte rarități din 
vremurile de altădată.

24 Cartea va fi tipărită la Manolea în 1885. https://ruvera.ru/articles/pomorskie_otvety 
25 Lucrarea va vedea lumina tiparului la Iași, în 1887. 
26 Ovcinnikov. Înainte de a se stabili la Fântâna Albă, fostul episcop de Kolomna a stat ca 
simplu monah la Mănăstirea Sfântul Nicolae din Manolea. 
27 N.I. Subbotin, Летопись происходящих в расколе событий / Letopisețul 
evenimentelor ce s-au petrecut în cadrul schismei, 1886, cap. Пропаганда раскола 
посредством распространения изданных за границей книг / Propaganda schismei prin 
intermediul răspândirii cărților editate în străinătate. Frecvența apelativului „schismatici” 
reflectă poziția autorului față de fenomenul starover. 
28 Fost ucenic al fraților Andrei și Semion Denisov de la Vâg. A trăit între 1710 și 1780. 
29 Titlul complet al cărții e următorul: Зитуменос или взыскание, аще двуперстное 
сложение на изображение креста. 
30 V.V. Bocenkov, op.cit., p. 22-23. 
31 Efim Grigorievici Perevoșcikov – teolog din cadrul omopismului, originar din 

gubernia Nijni Novgorod. Cartea despre Antihrist a apărut într-o primă versiune la Kazan’, 
în 1873. Moare în 1876. 
32 Sat pe Volga, în gubernia Nijni Novgorod, cunoscut și pentru că aici s-au filmat două 
din peliculele regizorului Andrei Koncealovski. 
33 Idem, p. 31. 
34 Bezvodnoe s-ar traduce prin „loc lipsit de apă”. 
35 Юрий Комаровский, Храм Покрова Пресвятыя Богородицы в Верее / Iuri 
Komarovski, Catedrala Acoperământul Maicii Domnului din Vereia // „Podmoskovskii 
letopiseț”, nr. 1 (47)/2016, p. 53. 
36 Scrisoare din 21 decembrie 1952. A se vedea В поисках общего языка. Пeрeписка 
aрхиепископии Московской и всея Руси и митрополита Тихона (Качеалкина)/În 
căutarea unei limbi comune. Corespondența arhiepiscopiei Moscovei și a întregii Rusii și 
a mitropolitului Tihon (Kacealkin), în revista „Vo vremea ono...”, nr. 7/2015, p. 79. 

Pagină de titlu și fragment din cartea Pagină de titlu și fragment din cartea Mărturie aMărturie a   
caracterului general al semnului crucii cu două degete.caracterului general al semnului crucii cu două degete.
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Alexandr VARONA 
 

Problematica reformei 
patriarhului Nikon i-a 
preocupat nu numai pe 

teologi, cum s-ar părea la prima 
vedere, ci şi pe istorici, literaţi, 
filosofi, lingvişti sau sociologi. 
Analiza diversităţii de opinii 
exprimate în literatura de 
specialitate cu privire la conţinutul 
reformei şi dezbaterea lor ar 
necesita o lucrare specială care să 
trateze evoluţia gândirii istorice, 
filosofice şi teologice pe această 
temă deloc uşoară. 

Deşi mulţi dintre cercetătorii 
fenomenului „raskolului” 
apreciază că reforma lui Nikon a 
avut în vedere exclusiv ritul 
Bisericii Ruse, considerăm că o 
asemenea idee nu acoperă întreaga 
problematică a reformei şi nu 
propune o explicaţie cuprinzătoare 
a obiectului acesteia. Chiar şi dacă 
am face abstracţie de viziunea 
tradiţională asupra 
interdependenţei dintre ritual şi 
credinţă, dintre formă şi conţinut, 
am putea observa că reforma nu s-
a redus numai la ritual, măcar şi 
pentru simplul fapt că ea a 
modificat semnificativ textul 
Simbolului Credinţei, care 
cuprinde expunerea învăţăturilor 
fundamentale ale credinţei 
creştine: dogma hristologică şi cea 
a Sfintei Treimi. 

Reformatorii au urmărit să 
copieze ad-literam textul grecesc al 
Simbolului Credinţei fără a lua în 

considerare particularităţile 
gramaticale ale celor două limbi: 
greaca şi slavona bisericească. 
Astfel, ei au înlăturat cuvântul 
„iar” din expresia „născut, iar nu 
făcut” ce se referă la Dumnezeu 
Fiul şi care în limba slavonă ca şi 
în limba rusă, de altfel, exprima 
tranşant ideea că Fiul nu fusese 
creat, ci s-a născut din Tatăl, fiind 
consubstanţial acestuia. Staroverii 
au considerat că înlăturarea lui 
„iar” (în slavonă – „a”) slăbeşte 
contrapunerea celor două concepte, 
naşterea şi creaţia, care s-a făcut 
tocmai pentru a combate teza 
principală a ereziei ariene, care-l 
prezenta pe Fiu ca o creaţie a 
Tatălui, inferioară ca substanţă 
acestuia din urmă. 

 
Simbolul CredințeiSimbolul Credinței 

Expresia „a cărui Împărăţie 
nu are sfârşit”, din 

articolul 7 al Simbolului 
Credinţei a fost modificată de 
reformatori, devenind „a Cărui 
Împărăţie nu va avea sfârşit”, care 
făcea posibilă o interpretare 
discutabilă a ideii veşniciei 
Împărăţiei Divine, în sensul că 
aceasta nu a venit odată cu 
întruparea, cu jertfa pe cruce şi cu 
Învierea Domnului Isus Hristos, ci 
va veni în viitor. O astfel de 
interpretare, în opinia polemiştilor 
staroveri, concordă cu teza iudaică 
potrivit căreia Isus nu a fost Mesia, 
şi că Mesia urmează să vină şi să 
conducă lumea. 

De asemenea, în cursul 

reformei nikoniene a fost modificat 
şi articolul 8 al Simbolului 
Credinţei prin eliminarea 
cuvântului „adevărat” din 
expresia „şi întru Duhul Sfânt, 
Domn Adevărat şi de Viaţă 
Făcător”, fapt care putea fi 
interpretat că Biserica nu 
recunoaşte Duhul Sfânt ca Domn 
Adevărat, cum se întâmplă în cazul 
Tatălui şi Fiului, cărora li se 
ataşează în Simbolul Credinţei 
atributul de Domn Adevărat. 
Cuvântul corespunzător în greacă – 
to kirion – putea fi tradus în 
slavonă şi ca – domn – gospod’, 
dar şi ca adevărat – istinnâi. 
Traducerea veche includea ambele 
cuvinte, subliniind astfel faptul că 
Duhului Sfânt i se acordă aceeaşi 
cinstire de către credincioşi ca şi 
celorlalte două persoane ale Sfintei 
Treimi. Noua traducere nu mai 
respectă simetria atributelor celor 
trei persoane ale Sfintei Treimi, 
sacrificând sensul expresiei pentru 
o traducere pur literală a textului 
grecesc1. 

Modificările aduse unui text 
atât de important ca Simbolul 
Credinţei, considerat sfânt de 
credincioşii ruşi vreme de aproape 
şapte veacuri, au fost receptate 
deosebit de dureros. Simbolul 
Credinţei – Crezul – reprezintă 
baza unităţii de credinţă a Bisericii 
şi cea mai mică modificare a lui 
punea în pericol această unitate. 
Exemplul clasic al unei asemenea 
modificări „a unei singure litere” 
este cel al introducerii de către 

arieni în termenul omousios – de o 
fiinţă, consubstaţial – a unei litere i 
– iota – care l-a transformat în 
omiousios – asemănător după 
fiinţă – care denatura învăţătura 
despre raportul dintre Dumnezeu 
Tatăl şi Dumnezeu Fiul. Tocmai de 
aceea Sinoadele Ecumenice au 
interzis orice modificări, chiar şi 
cele mai nesemnificative, ale 
Simbolului Credinţei, sub 
sancţiunea anatemei. Fiecare 
creştin – cleric sau laic – îşi afirma 
unitatea cu Biserica prin 
mărturisirea Simbolului 
Credinţei. 

 
IsusIsus 

Cuvântul, în percepţia 
mistică medievală, avea o 

valoare sacrală, fiind nemijlocit 
legat de credinţa în Dumnezeu. 
Legătura profundă dintre cuvânt şi 
esenţa pe care o exprimă era 
indiscutabilă pentru credinciosul 
rus. O asemenea atitudine faţă de 
cuvânt excludea neglijenţa în 
expresii, echivocul şi inexactităţile. 
De aceea, modificările operate de 
corectorii lui Nikon, care par 
minore la prima vedere, aveau, în 
viziunea cărturarilor tradiţionalişti, 
consecinţe ce mergeau mult mai 
departe decât ar fi putut bănui 
patriarhul sau altcineva. 

Modificările textelor cărţilor 
bisericeşti au atins şi forma de 
scriere a numelui Mântuitorului. 
Valoarea mistică a numelui lui 
Dumnezeu este subliniată încă în 
Vechiul Testament. În tradiţia 
rusească, numele Mântuitorului se 
scria Isus. Corectorii lui Nikon au 
introdus forma Iisus, care 
reproducea fidel forma grecească. 
Numai că ruşii nu erau greci, ci 
slavi, iar forma Isus se potrivea 
mai bine literei şi spiritului 
limbilor slave. De altfel, ea a şi 
fost folosită mult timp în toate 
cărţile slavone, fie că erau bulgare, 
sârbeşti, ruseşti sau chiar 
româneşti2. Pe monedele emise de 
marele cneaz Vladimir, care a 
creştinat Rusia, numele 
Mântuitorului era inscripţionat cu 
un singur i: Isus Hristos3. 

Cu toate acestea, unul dintre 
ierarhii de marcă ai Bisericii Ruse 
din vremea lui Petru cel Mare, 
mitropolitul Dimitrie al 
Rostovului, îi ironiza pe staroveri 
în cartea sa Rozysk4, 
pentru ataşamentul lor 

Principalele teme ale polemiciiPrincipalele teme ale polemicii   
staroverilorstaroverilor  cu Biserica Ortodoxă Rusă cu Biserica Ortodoxă Rusă

F

Nikita Pustosviat. Dispută despre credință Nikita Pustosviat. Dispută despre credință   
(tablou de V. Perov. 1880-1881).(tablou de V. Perov. 1880-1881).   

(sursa: www.wikipedia.org)(sursa: www.wikipedia.org)
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faţă de vechea formă rusească de 
scriere a numelui lui Hristos, 
afirmând că în greacă aceasta ar 
însemna „cel cu urechile la fel” şi 
că, prin urmare, „raskolnicii” 
venerează sub numele de Isus un 
alt Dumnezeu decât Iisus al 
„ortodocşilor”. Cu astfel de 
interpretări şi traduceri nu este de 
mirare că şi staroverii au început să 
susţină că sub numele de Iisus este 
venerat altcineva şi nu Mântuitorul 
cel adevărat. 

 
Semnul cruciiSemnul crucii 

Cea mai importantă 
modificare de ritual făcut 

de patriarhul Nikon a fost cea a 
semnului crucii, element de 
maximă importanţă al tuturor 
slujbelor şi rugăciunilor Bisericii 
Ortodoxe. Sf. Vasile cel Mare 
considera că acesta este primul şi 
cel mai răspândit obicei aparţinând 
Tradiţiei nescrise a Bisericii. 
Forma semnului crucii a fost 
elementul central al polemicii 
staroverilor cu Biserica oficială. 
Modificarea acesteia de către 
Nikon a fost „reforma” cea mai 
vizibilă şi cea mai dureros 
receptată de către credincioşii ruşi. 
Încărcătura simbolică şi dogmatică 
pe care o avea semnul crucii în 
Rusia pre-petroviană era enormă. 
Dispunerea degetelor în cadrul 
vechiului semn rusesc al crucii 
exprima simbolic cele două dogme 
fundamentale ale credinţei 
creştine: dogma Sfintei Treimi şi 
cea hristologică, adică a celor două 
naturi, divină şi umană, ale lui Isus 
Hristos. Degetul arătător şi cel 
mijlociu ridicate, ultimul puţin 
îndoit, exprimau divinitatea şi 
umanitatea lui Hristos, iar celelalte 
trei degete unite, Sfânta Treime. 

Credinciosul rus, atunci când îşi 
făcea cruce, mărturisea credinţa în 
Hristos cel răstignit, în divino-
umanitatea acestuia, ca şi în Sfânta 
Treime (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh), 
nedespărţită şi neîmpărţită. 
Înlocuirea formei tradiţionale a 
semnului crucii – cu două degete, 
dvoeperstie – de către Nikon, cu 
cea folosită de greci la acea vreme 
– cea cu trei degete, troeperstie – 
a fost un veritabil şoc pentru 
societatea rusă. Mulţi nu puteau 
înţelege de ce a fost nevoie ca 
semnul crucii cu două degete să fie 
înlocuit, mai ales că simbolistica 
noii forme a semnului crucii nu era 
satisfăcător exprimată şi 
argumentele pentru introducerea 
acesteia erau şi mai şubrede, 
spunându-se în general că aceasta 
este forma semnului crucii 
moştenită după tradiţia Sfinţilor 
Apostoli, şi că cele trei degete 
împreunate, cel mare, arătătorul şi 
mijlociul, reprezintă Sf. Treime, în 
numele căreia se închină creştinii 
ortodocşi. Nu se spunea nimic însă 
despre cele două naturi ale lui Isus 
Hristos, iar despre cele două 
degete rămase, inelarul şi cel mic, 
se spunea că rămân nelucrătoare – 
prazdnye, adică fără nicio 
semnificaţie simbolică. 

Staroverii le reproşau 
reformatorilor nikonieni că au 
înlocuit vechea formă a semnului 
crucii, a cărei simbolistică era clară 
şi în concordanţă cu dogmatica 
Bisericii Ortodoxe, cu una nouă, a 
cărei provenienţă era obscură5, şi a 
cărei semnificaţie simbolică părea 
îndoielnică şi contradictorie6. Întru 
susţinerea vechii forme a semnului 
crucii, staroverii se sprijineau pe 
practica rusească multiseculară, 
dar şi pe scrierile Sfinţilor Părinţi 

ai Bisericii, precum: Sfinţii Chiril 
al Ierusalimului şi Petru 
Damaschinul, Sf. Meletie din 
Antiohia (sec. IV), Fericitul 
Teodoret, episcopul Cirului 
(sec.VI), preacuviosul Maksim 
Grecul (sec. XVI) şi pe autoritatea 
Sinodului Stoglav din 1551. 
Adepţii ritului vechi demonstrau 
vechimea semnului crucii cu două 
degete făcând trimitere la vechile 
icoane ruseşti şi bizantine, dar şi la 
icoanele făcătoare de minuni. 
Argumentaţia destul de şubredă şi 
foarte generală a Bisericii oficiale 
nu-i putea convinge pe credincioşi 
de necesitatea înlocuirii formei 
semnului crucii şi, mai ales, de 
justeţea unei astfel de măsuri. Cum 
să convingi un cleric sau un laic să 
renunţe la semnul crucii pe care şi-
l făcea el, şi l-au făcut şi părinţii, 
bunicii şi strămoşii lui, ba chiar şi 
sfinţii Bisericii din care face parte, 
spunând că acesta reprezintă o 
erezie? Oare, au mărturisit o erezie 

şi străbunii şi sfinţii şi întreaga 
Biserică Rusă până la Nikon? Aşa 
ceva era inacceptabil pentru 
conştiinţa creştinului rus, fidel 
tradiţiei şi credinţei moştenite din 
generaţie în generaţie. Susţinătorii 
noului semn al crucii nu prea 
aveau elemente concrete pe care să 
se bazeze în propaganda lor pentru 
introducerea acestuia, în afara 
faptului, deloc lipsit de importanţă, 
că toţi ceilalţi creştini ortodocşi, 
adică grecii, sârbii, bulgarii, 
românii ş.a., folosesc troeperstie 
pentru închinăciune. De aceea, au 
şi fost „fabricate” cele două 
„documente” care susţineau 
modificările nikoniene: „Actele 
Sinodului de la Kiev din 1157 
contra ereticului Martin 
Armeanul” şi „Molitfelnicul 
(Trebnicul, în limba rusă) 
mitropolitului Theognost”. 

O altă inovaţie a lui Nikon 
legată de semnul crucii priveşte 
modalitatea de dispunere a 
degetelor mâinilor pentru 
binecuvântare. Până la reforma 
nikoniană, atât pentru închinare, 
cât şi pentru binecuvântare se 
folosea aceeaşi formă a semnului 
crucii. După reformă, s-au introdus 
practic două forme ale semnului 
crucii: una pentru închinare – cea 
cu trei degete – despre care am 
vorbit mai sus, şi o alta pentru 
binecuvântare, numită 
imianoslovnoe perstoslojenie, 
adică mod de dispunere a 
degetelor, reprezentând cuvintele 
ce alcătuiesc numele Domnului. Se 
justifica aceasta prin faptul că 
binecuvântarea se făcea în numele 
lui Isus Hristos, semnul de 
binecuvântare reprezentând literele 
din care este alcătuit, în varianta 
prescurtată, numele acestuia: IS 
HS, în slavă IC XC, şi că aşa i-ar fi 
binecuvântat însuşi Isus pe apostoli 
atunci când s-a înălţat la ceruri. 
Staroverii le reproşau 
reformatorilor că o asemenea 
explicaţie ar putea fi valabilă 
pentru slavi şi greci, dar pentru 
popoarele care au cu totul alte 
alfabete, este practic imposibil să 
reprezinţi numele lui Isus Hristos 
cu degetele. De ce a trebuit Isus 
Hristos să-i binecuvânteze pe 
ucenicii săi evrei folosind literele 
alfabetului grec sau slav, ultimul 
nefiind inventat încă la vremea 
aceea? – întrebau 
staroverii7. F

„Actele Sinodului de la Kiev„Actele Sinodului de la Kiev  
din 1157 contra ereticuluidin 1157 contra ereticului   

Martin Armeanul”Martin Armeanul”

  „Molitfelnicul„Molitfelnicul  ( (TrebniculTrebnicul ) ) mitropolitului Theognost”mitropolitului Theognost”
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Pentru credincioşii 
tradiţionalişti forma neverbală de 
exprimare a celor mai importante 
dogme ale învăţăturii creştine, 
conţinută în semnul crucii, avea 
aceeaşi valoare ca şi mărturisirea 
lor verbală. Ritualul era pentru ei 
expresia credinţei, forma sa 
vizibilă, iar semnul crucii 
reprezintă o mărturisire de credinţă 
prin însăşi simbolistica sa. 

Nici forma crucii pe care a fost 
răstignit Isus nu a scăpat neatinsă 
de modificările nikoniene. În Rusia 
medievală aceasta era reprezentată 
ca având trei componente: 
verticală, orizontală şi cea de la 
picioarele Mântuitorului, la care se 
adăuga şi tăbliţa de deasupra 
capului acestuia, pe care Pilat a 
scris celebra expresie „Isus din 
Nazaret, Regele Iudeilor”. Cele 
trei componente simbolizau 
împlinirea profeţiei lui Isaia despre 
cele trei esenţe de lemn de unde va 
începe gloria Ierusalimului8. Pe 
această cruce a fost răstignit Isus 
Hristos, susţin staroverii, căci ea 
corespunde relatărilor din Sf. 
Scriptură, iar ei au moştenit-o 
astfel de la creştinarea strămoşilor 
lor în vremea lui Vladimir. 
Biserica Rusă medievală nu 
respingea nici crucea cu două 
componente, numai că, potrivit 
concepţiei sale, pe aceasta nu putea 
fi reprezentată răstignirea lui Isus 
Hristos. Crucea cu două 
componente sau cu patru 
extremităţi, cum i se mai spune, 
era prezentă pe odăjdiile bisericeşti 
şi pe alte obiecte de cult. De 
asemenea, reprezentarea crucii cu 
patru extremităţi era acceptată la 
oficierea tainei mirungerii, a tainei 
Sf. Maslu, la binecuvântarea 
preotului sau a arhiereului. Pe 
turlele bisericilor, pe altar, antimis, 
pe prescuri şi pe alte obiecte şi în 
alte locuri importante, crucea care 
trebuia reprezentată era cea cu trei 
componente sau cu opt extremităţi. 
Eliminarea acesteia din urmă de 
către reformatorii lui Nikon şi, mai 
ales, atitudinea extrem de 
răuvoitoare a ierarhiei şi a clerului 
Bisericii oficiale faţă de ea, au 
făcut ca staroverii să-şi 
construiască foarte atent şi foarte 
solid ansamblul de dovezi în 
sprijinul crucii cu opt extremităţi. 
Biserica oficială, după ce a purtat o 
acerbă polemică de două secole pe 
tema crucii lui Hristos, în care nu 

au lipsit acuzaţiile de erezie şi 
epitetele greu de reprodus, s-a 
întors la sfârşitul secolului al XIX-
lea la venerarea acesteia, fără nicio 
explicaţie. Acest lucru ne 
îndreptăţeşte să credem că ierarhia 
Bisericii Ruse a recunoscut faptul 
că eliminarea crucii cu opt 
extremităţi a fost o măsură eronată 
şi că, în consecinţă, polemica pe 
această temă cu staroverii a fost 
fără sens. 

 
Cântarea „aleluia”Cântarea „aleluia” 

Modificarea cântării 
„aleluia” a constituit o 

altă temă importantă a polemicii pe 
marginea reformei lui Nikon. 
Rânduiala slujbelor din Biserica 
Rusă, înainte de reformă, prevedea 
cântarea „aleluia, aleluia, slavă 
Ţie, Dumnezeule” (traducerea ad 
literam din slavona bisericească). 
Cum „aleluia” se traducea din 
ebraică prin expresia „slavă Ţie, 
Dumnezeule”, toată cântarea se 
interpreta ca fiind o laudă adusă 
Sfintei Treimi. Sinodul Stoglav din 
1551 a statuat această formulă, 
bazându-se pe tradiţia şi pe 
relatările din Viaţa Sfântului 
Eufrosin din Pskov. 

Reformatorii, respingând 
hotărârea acestui sinod şi relatările 
din Viaţa Sf. Eufrosin ca fiind 
„false”, au modificat cântarea 
introducând încă un „aleluia”, 
explicând că fiecare „aleluia” se 
cântă în numele fiecărei persoane a 
Sf. Treimi, iar „slavă Ţie, 
Dumnezeule” în numele unităţii de 
substanţă a acestora. Apărătorii 
vechii tradiţii considerau că prin 
această măsură se crea impresia că 
se mai adăuga ceva la Sf. Treime. 

De altfel, o astfel de formulă 
fusese condamnată de vechea 
Biserică Rusă la Sinodul Stoglav şi 
de Maksim Grecul ca un obicei 
latin, catolic adică, ce are la bază o 
teză a Bisericii Apusene cu privire 
la purcederea Duhului Sfânt şi de 
la Fiul, celebra Filioque, 
neacceptată de Biserica Ortodoxă. 

  
Oficierea liturghiei Oficierea liturghiei   

pe șapte prescuripe șapte prescuri
  

Rânduiala Sfintei Liturghii şi 
textul acesteia au suferit şi 

ele serioase modificări. Astfel, 
reformatorii au stabilit, copiindu-i 
pe greci, ca liturghia să se oficieze 
pe cinci prescuri, în loc de şapte, 
cum se făcea până atunci, 
considerând că două prescuri sunt 
în plus, şi că oficierea liturghiei pe 
şapte prescuri se datorează abaterii 
ruşilor de la rânduiala ortodoxă. 
Staroverii au arătat, în majoritatea 
scrierilor, că Biserica Rusă a 
oficiat liturghia pe şapte prescuri 
încă din vremea lui Vladimir, adică 
din secolul al X-lea, dovedind 
aceasta cu extrase din vechile 
manuscrise ruseşti sau chiar din 
texte greceşti. Cercetările 
liturgiştilor ruşi de la sfârşitul sec. 
al XIX-lea, în special cele ale lui I. 
Mansvetov, înclină să le dea câştig 
de cauză în această problemă 
staroverilor. Mansvetov a arătat 
că în Tipiconul din vremea 
împărătesei Irina (sec. al VIII-lea) 
şi într-un manuscris al Bibliotecii 
Sinodale Ruse se prevede ca 
liturghia să se oficieze pe şapte 
prescuri9. 

Ce semnificaţie aveau cele 
şapte prescuri la care staroverii 
ţineau atâta? Înainte de a răspunde 

la această întrebare, trebuie să 
spunem că prescurile despre care 
vorbim se aduc spre pregătire în 
prima parte a liturghiei, numită 
proscomidia. Prima prescură se 
aduce pentru pâinea Domnului. 
Din ea, preotul decupează o parte 
dreptunghiulară ce se numeşte 
Agneţ, pentru că ea îl reprezintă pe 
Isus Hristos, cel care, ca Agneţul, 
adică Mielul, a fost jertfit pentru 
păcatele lumii. Acest Agneţ este 
împuns de preot în partea dreaptă 
cu cópia (sulița), un instrument 
folosit la săvârşirea liturghiei, după 
care este pus pe diskos, preotul 
spunând o frază cu referire la 
momentul evanghelic al 
împungerii Mântuitorului şi la 
scurgerea de sânge şi apă ce i-a 
urmat. După acest moment, în potir 
se toarnă vinul şi apa. Din celelalte 
şase prescuri preotul scoate câte o 
fărâmă triunghiulară. A doua 
prescură este adusă întru cinstirea 
Sfintei Fecioare, a treia – a Sf. Ioan 
Botezătorul şi a tuturor sfinţilor, a 
patra – pentru întâistătătorul 
Bisericii şi pentru tot clerul, a 
cincea – pentru ţar, ţarină şi copiii 
lor (astăzi aceasta este adusă 
pentru „stăpânire”), a şasea – 
pentru creştinii pravoslavnici în 
viaţă, iar a şaptea – pentru cei 
adormiți în Domnul. Eliminarea a 
două din aceste prescuri a fost 
interpretată de apărătorii tradiţiei 
liturgice ruse ca o încălcare a 
rânduielilor liturghiei ortodoxe, 
mai ales că ea privea taina 
euharistiei, elementul central al 
cultului ortodox. 

 
După soareDupă soare  

Un alt element de ritual 
modificat de Nikon, 

sesizabil de orice credincios ce 
participa activ la slujbele 
bisericeşti, era modul de deplasare 
al participanţilor, în cerc 
(circumvenirea şi circumducţia), la 
diferite slujbe, botez, cununie, 
sfinţirea bisericii, atunci când 
rânduiala prevedea efectuarea unei 
procesiuni religioase. Până la 
Nikon aceasta se făcea după soare 
( rus. posolon’), ce simboliza 
faptul că enoriaşii îl urmează pe 
Hristos, iar după „îndreptarea” 
făcută de corectorii lui Nikon, ea 
se făcea în sensul opus. Staroverii 
obiectau la această modificare, 
pentru că ea putea fi interpretată în 
aşa fel, încât să se creadă F
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că cei care fac procesiunea în 
sensul opus mersului soarelui, o 
fac împotriva lui Hristos. 

Modificări neinspirate, care 
îngreunau şi chiar denaturau sensul 
textelor sfinte, s-au făcut şi în 
rânduiala slujbei Botezului, ca şi-n 
multe alte texte şi cărţi religioase 
ruseşti, precum Ceaslovul, 
Psaltirea sau chiar Evangheliarul. 
Răspunsurile din Pomorie fac o 
prezentare critică a schimbărilor 
făcute în cursul reformei 
nikoniene, împărţindu-le în 58 de 
articole, multe dintre ele referindu-
se la grupuri de modificări de 
acelaşi gen10. 

 
Modificări de textModificări de text 

Unele dintre modificările de 
text priveau nemijlocit 

chiar latura filozofică a învăţăturii 
ortodoxe. Este vorba de texte care 
se refereau la fiinţa divină şi la 
atributele acesteia, la sufletul 
omului sau la cauza primordială a 
lumii. Critica staroverilor nu s-a 
referit strict doar la problema 
reformei lui Nikon, ci a vizat şi 
aspecte ale vieţii religioase a 
Bisericii oficiale, apărute după 
introducerea reformei, dar care 
sunt o consecinţă a ei. Este vorba 
de noua manieră de a picta 
icoanele şi de noul stil din muzica 
bisericească. Sfinţii reprezentaţi pe 
icoane nu mai erau figurile ascetice 
ale picturii bisericeşti medievale, ci 
semănau mai mult cu portretele 
pictate în manieră naturalistă, 
proprie barocului european. 
Muzica bisericească a suferit şi ea 
o reformă substanţială. Motivele 
ascetice ale cântării psaltice 
(monodice) bisericeşti au fost 
înlocuite de cântarea pe mai multe 
voci, asemănătoare cu muzica de 
operă. Aceste evoluţii în sfera 
esteticii religioase nu aveau nimic 
în comun cu tradiţia bisericească 
rusă şi, într-un fel, distrugeau 
armonia serviciului divin, 
înlocuind elementul spiritual cu cel 
senzorial, concentrarea detaşată de 
patimi, cu trăirile emoţionale, de 
tip pasional. În Ortodoxie, după 
cum se ştie, eliberarea de patimi, 
pacea spirituală se consideră o 
virtute, iar pasiunile, trăirile 
emoţionale ţin de sufletul uman, 
care este supus păcatului. 
Pătrunderea elementelor vizuale şi 
sonore ce se adresau simţurilor şi 
nu spiritului uman era receptată de 

credincioşii tradiţionalişti ca o 
degradare a culturii spirituale a 
Bisericii. 

Modificările efectuate în 
practica bisericească rusă în timpul 
lui Nikon şi după aceea au privit 
întreg ansamblul vieţii Bisericii, 
generând critici pe mai multe 

planuri. Numai modificările 
operate în textul Psaltirii de 
corectorii lui Nikon au constituit 
obiectul unor studii speciale11, 
nemaivorbind de alte cărţi şi de 
alte rânduieli schimbate. 
Consecinţele reformei nu ar fi 
fost poate atât de dezastruoase, 
dacă ea s-ar fi limitat să le 
introducă doar ca o variantă a 
ritualului şi a rânduielilor 
slujbelor bisericeşti. Numai că 
noile texte, noile simboluri şi noile 
ritualuri erau contrapuse celor 
vechi, ca fiind singurele modele 
valabile şi ca avându-şi originea în 
primele veacuri creştine, iar orice 
abatere de la ele era privită ca o 
erezie ce trebuie eliminată. Celor 
care ţineau la modelul tradiţional 
rusesc nu li se lăsa nicio 
alternativă. Mai mult, 
excomunicarea lor la Sinodul din 
1666-1667 şi anatemizarea 
riturilor, cărţilor şi a rânduielilor la 
care ei ţineau atâta nu a făcut decât 
să-i întărească în convingerea că 
ceea ce apără ei are o importanţă 
extraordinară tocmai din punct de 
vedere dogmatic. Unul dintre 
istoricii de marcă ai mişcării 
adepților ritului vechi se întreba, 
referindu-se la importanţa pe care 
o dădeau staroverii ritualului şi 
cărţilor vechi: „dacă acestea nu ar 
fi fost importante, pentru ce a 
trebuit ca ei să fie declaraţi nu 
doar «neascultători», ci şi eretici, 

şi pe parcursul a sute de pagini din 
«Actele Soborului» să se precizeze 
detaliile slujbelor bisericeşti până-
n cele mai mici amănunte?”12. 

Reformatorii trebuiau să-şi 
fundamenteze teoretic acţiunile, iar 
argumentul obligativităţii supunerii 
necondiţionate faţă de ierarhie era 

unul extrem de şubred într-o Rusie 
trecută prin nenumărate tulburări 
sociale în secolul al XVII-lea. 
Necesitatea argumentării 
reformelor nikoniene i-a condus pe 
reformatori către fabricarea unor 
falsuri, care să completeze 
justificările neconvigătoare ale 
necesităţii reformei. În cursul 
polemicii cu staroverii, nu se putea 
vorbi la general despre eretici care 
au denaturat cândva Ortodoxia în 
Rusia. Fie erau prezentate dovezi 
concrete, fie se renunţa la teza de 
bază. De aici au şi apărut cele două 
falsuri fabricate la începutul 
secolului al XVIII-lea, despre care 
am mai vorbit pe parcursul lucrării: 
„Actele Soborului de la Kiev din 
1157 împotriva călugărului 
Martin Armeanul” şi 

„Molitfelnicul (Trebnik) 
mitropolitului Theognost”. 

Promovarea reformei nikoniene 
era însoţită de eforturi susţinute de 
înjosire şi discreditare a tot ceea ce 
ar fi putut susţine vechea tradiţie 
ortodoxă rusă. Au fost eliminate 
hotărârile Sinodului Stoglav, 
declarate ca fiind luate „din 
ignoranţă şi fără judecată”. 
„Povestea” sau „Legenda 
Comănacului Alb”, „Viaţa Sf. 
Eufrosin”, „Cartea lui Kirill” şi 
alte scrieri ale literaturii religioase 
ruse vechi erau declarate 
mincinoase. Toate aceste acţiuni 
erau văzute de adepţii Ortodoxiei 
tradiţionale drept imorale şi 
nedrepte, consecinţele lor în plan 
mistic fiind ireparabile. Ruperea de 
tradiţia bisericească şi introducerea 
unor inovaţii insuficient 
fundamentate teoretic au pus 
ierarhia şi pe cei care i s-au supus 
în afara Bisericii, gândeau 
staroverii. Pentru ei, Biserica 
oficială a încetat să mai fie 
purtătoarea harului Duhului Sfânt, 
cu toate că ea păstra formele 
exterioare ale vieţii bisericeşti. 
Bezpopovţii au adoptat această teză 
integral, în timp ce popovţii au 
nuanţat-o aducând argumente de 
ordin teologic, istoric şi canonic în 
sprijinul ideii existenţei harului la 
preoţii ortodocşi care trec la 
staroveri. 

 
Din cartea „Staroverii. Pagini de 

istorie și spiritualitate” 
(autor: Alexandr Varona, Editura 
„C.R.L.R.”, București, 2020, pag. 

120-128), dedicată „tuturor 
etnicilor cu ocazia jubileului de 30 
de ani de la înființarea, în 1990, a 
Comunității Rușilor Lipoveni din 

România”. 
Note: 
1 Șahov, M.O., Filosofskie aspekty staroverija, p. 45; Melnikov, F.E., Istorija 

Drevle-pravoslavnoj Staroobriadceskoi Cerkvi, p. 26. 
2 După F.E. Melnikov, în România, în toate cărţile de cult în limba slavonă, dar şi în 

cele vechi româneşti, numele Domnului se scria Isus (vezi. Melnikov, F.E., Op. cit., p. 
25, nota 11). 

3 Vezi fotografiile din Vladimirskij Sbornik, Belgrad, 1938. 
4 Denumirea completă a cărţii este mult mai lungă. În bibliografiile în care aceasta 

este citată se folosește forma Rozysk o rakol’ničeskoj brynskoj vere sau mai simplu, 
Rozysk. Lucrarea a fost scrisă în 1709, dar s-a tipărit abia în 1745. Ulterior, ea a fost 
reeditată de foarte multe ori, fiind folosită de clerul ortodox rus în polemica sa cu 
staroverii. 

5 Unii polemişti staroveri mai pătimaşi nu se sfiiau s-o numească „eretică” sau 
„papistaşă”, fără a aduce însă dovezi clare în acest sens. 

6 „Nu Sf. Treime a fost răstignită pe cruce, ci Domnul nostru Isus Hristos” – spuneau 
staroverii, iar această teză se întâlneşte în cvasitotalitatea scrierilor polemice şi 
apologetice ale adepţilor ritului vechi. 

7 Melnikov, F.E., Op. cit., p. 73. 
8 Vezi Cartea lui Isaia, cap. 60, versetul 13. 
9 Melnikov, F.E., Op. cit., p. 25, nota 9. 
10 Pomorskie otvety, răspunsul 50. 
11 Cel mai recent este studiul K voprosu o cerkovnoj reforme XVII veka, sravnenie 

staroj, doreformennoj i novoj Psaltyri în Kutuzov, B.P., Op. cit., T. 1. 
12 Zenkovski, S.A., Op. cit., p. 306. 

Soborul bisericesc. 1654 (tablou de A. Kivșenko. 1880).Soborul bisericesc. 1654 (tablou de A. Kivșenko. 1880).   
(sursa: www.wikipedia.org)(sursa: www.wikipedia.org)
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Recent, a apărut la 
București cartea 
„Despre lipoveni, 

numai de bine” semnată de 
Berty Neumann din Tulcea 
(Editura „C.R.L.R.”, 128 de 
pagini, format A5, 
tehnoredactor: Valentin Filat). 
Prefața volumului de versuri și 
proză scurtă este semnată de 
către prof. univ. dr. Feodor 
Chirilă, care este de părere că 
volumul: „este monumentul 
literar cel mai impunător ce s-a 
ridicat până astăzi etniei 
noastre, a rușilor lipoveni”, 
exprimându-și în finalul prefeței 
gratitudinea: „Îți mulțumim, 
dragă frate și prieten!”.  

În Cuvânt înainte, autorul 
afirmă: „Pot spune că această 
comunitate a devenit a doua 
mea familie, dacă nu chiar 
prima în anumite situații. 
Biserica Staroveră, enoriașii ei, 
am simțit că m-au primit cu 
brațele deschise în rândurile 
lor. Am avut fericitul prilej să 
călătoresc prin țară, să cunosc 
bine comunitățile rușilor 
lipoveni și așa am putut să-mi 
dau seama de noblețea rusului 

lipovean, de mândria lui, 
năzuința lui spre frumos, 
libertate și dreptate. Am 
participat alături de ei la 
înălțătoare slujbe religioase în 
minunate biserici, la hramuri, 
la momente festive. [...] 

Cartea aceasta este darul 
meu modest pentru minunatele 
clipe trăite împreună cu rușii 
lipoveni și-i rog să-l primească 
cu inima deschisă, pentru că 
fiecare rând este sincer și 
adevărat”. 

Pe pagina de gardă, autorul 
menționează: „Se dedică 
această carte tuturor etnicilor 
cu ocazia jubileului de 30 de 
ani de la înființarea, în 1990, a 
Comunității Rușilor Lipoveni 
din România (CRLR)”. 

În volum sunt inserate 
imagini din viața de zi cu zi a 
rușilor lipoveni, dar și cu 
monumente arhitectonice sau 
ale localităților unde trăiesc 
etnici ruși lipoveni.  

Cei interesați de volum se 
pot adresa Comunității Rușilor 
Lipoveni din România, 
începând cu luna octombrie 
2020, la numărul de telefon 021 
312 09 94 sau pe office@crlr.ro. 

APARIȚIE EDITORIALĂAPARIȚIE EDITORIALĂ

Berty NeumannBerty Neumann

Ilustrație la poeziaIlustrație la poezia  
„Culorile noastre”„Culorile noastre”   

din volumul din volumul   
„Despre lipoveni,„Despre lipoveni,   
 numai de bine” numai de bine”

Ivan NICOLAEV din Climăuți, județul Suceava, a participat la cea de a 
doua conflagrație mondială, iar pe 2 septembrie 2020 a împlinit 100 de ani. 

S-a născut pe 2 septembrie 1920,  într-o familie numeroasă. În armată a fost 
recrutat la vârsta de 20 de ani. A făcut parte din „Regimentul 6 pioneri” din Alba 
Iulia, unde a făcut și instructajul, apoi din „Regimentul 7 pioneri” din Radna, 
unde ocupația sa era să mineze terenul. Își amintește că, aici, au fost pregătiți și 
echipați pentru a pleca pe front, însă în urma unui telefon primit, cei care făceau 
parte dintr-o minoritate națională, au fost opriți. Pe front, după Odesa, dedușka 
Ivan, a ajuns până spre Moscova. A stat în prizonierat în mai multe lagăre din 
URSS: Armavir, Krasnogorsk, Pokrov, Moscova ș.a. 

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

Veteranul de război Nicolaev Ivan a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 
100 de ani, la sediul Comunității rușilor lipoveni din satul Climăuți, acolo unde 
ansamblul vocal „Zelionaia vișenka” a ținut să-i fie aproape. 

Cu ocazia aniversării centenarului, îi urăm un călduros La mulți ani!, multă 
sănătate și bătrâneți liniștite alături de familie și cei dragi.

La mulți ani! 100 de ani!La mulți ani! 100 de ani!

Pe 2 septembrie 2020, la 
Ambasada Federației Ruse în 

România, cu prilejul aniversării a 75 
de ani de la încheierea celui de-al 
Doilea Război Mondial, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Rusiei, Excelența Sa Valery 
Kuzmin, i-a înmânat președintelui 
CRL-Constanța, Nicolae Artion, 
Diploma de onoare din partea 
Comisiei Guvernamentale pentru 
compatrioții din străinătate, pentru 
deosebita contribuție la păstrarea și 
promovarea limbii și culturii ruse, 
precum și la dezvoltarea și întărirea 
relațiilor bilaterale. 

La eveniment au participat 
veterani de război, conaționali ruși 
care locuiesc în România, precum și 
laureaţii concursului literar și de 
istorie dedicat celei de-a 75-a 
aniversări a victoriei asupra 
nazismului și fondării Organizației 
Națiunilor Unite.

DIPLOMĂ DEDIPLOMĂ DE  
ONOAREONOARE
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Александра ДУМИТРИКЭ 

 

Мне недавно было 
дано узнать что 
такое «колотушка». 

Дети играли с колотушкой на 
улице, по пылью: загнут 
подсолнух, сломят голову и, 
вместо её, на краю, привяжут 
кабак. Выходило своего рода 
колесо. Некоторые затыкали в 
кабак птичье перья, чтобы 
добавить  красоты. Так и бегали 
с кабаком по улице. Другие, на 
место кабака, привязывали 
голову подсолнуха - чем больше, 
тем красивее. «Рано утром, если 
один вышел с кабаком, вся улица 
играла до вечера с кабаком. Если 
другой вышел с таратайкой, вся 
чиквария (т.е. дети) ездила до 
поздна с таратайкой, шутливо 
рассказывает Феодор Калистрат 
(52  лет) из Черкезской Славы 
уезда Тульча. Так же и с едой. 
Выйдешь на улицу с куском 
свежеиспеченного хлеба, 
горячего-горячего, намазанным 
нардеком, сахаром или маслом и 
солью. Низ, иногда, натирали 
чесноком. В следующую минуту, 
все товарищи вышли с хлебом! 
Бывало, ветер сдует, упустишь 
хлеб, а весь пыль оказался - как 
же быть иначе - на намазанном 
боку. Но это было совсем 
неважно. Голод-же был, подуем 
немножко и проглотнём, не 
разжевывая, не дыша. Хлеб в 
печках пекли, по 8-10 сразу. 
Семья была большая. Потом, 
помню, рушником накрывали, 
чтобы «остынул» и 
«настоялся». В это время, как 
минимум один хлеб пропадал 
исподтишка. 

В зависимости от времени 
года, на гульню с чем-попало 
выходили. Помню, разрежишь 
огурец вдоль, прорежишь ножом 
полоски, посолишь и потерёшь 
половинки друг об друга. Так 
сладко ели»!. 

 
«Хайда, дети – сопру лизать!» 

 

Большой радостью для 
детишек было облизывать 

чугун с нардеком. «Из чем 
попало нардек варили – говорит 
тётя Арина Попович (70 лет) из 
Русской Славы уезда Тульча - раз 
голод был: из кабака, из арбуза... 
Зато был очень вкусным. Сидели, 
удалбывали ложкой, вычищали и 

варили в чугуне. Другие варили 
нардек из сочного винограда. По 
два дня кипел, раз он жидкий. А 
после-жа, хайда, дети – сопру 
или чугун лизать! Такая радость 
была! Такие у нас сладости 
были. У многих даже сахара не 
бывало, не было с чем компот 
или джем варить. По 20-30 
банок компота делали за весь 
год. 

А ещё пастилу раньше все 
готовили - из слив, из алычи. Их 
сперва поварят, пропустят  
через сито, а потом растянут 
на плоской поверхности. Сахару 
не сыпали, всё натурально 
варили, без никаких добавок. А 
сейчас-то мало-кто ещё 
уздумляет, раз в магазине и 
летом, и зимой разные фрукты 
найдёшь. Между прочим, в пост 
сахар не давали есть, так как 
его считали скоромным: для его 
производства были использованы 
кости животных. Леденцовый 
раньше сахар был, в форме 
кристалла. Канди его называли. 
Мне всё крёстный давал по 
кусочку, когда от работы шёл 
домой. Встретишься с 
крёстным, в зем ему кланешься – 
так их сильно раньше 
почитали». 

Многие с удовольствием 
вспоминают вкус высушенных 
на солнце некрупных абрикос, 
нарезанных тонкими ломтиками 
яблок, персик, слив: «Пойду к 
бабки - дров ей наколю или чем-
то другом подсоблю [помогу], а 
она мне наполнит карманы 

сушняками [сухофруктами]. А на 
них иногда уже сашель... Ели - 
как же не есть?! -, нам было всё 
равно. Сушили в духовке или на 
солнце ломтики яблок, персиков, 
слив и т.д. Некоторые зимой 
варили из них компот без сахара» 
- вспомнила Арина Попович. 

 
«Хлеб наш насущный...» 

 

Наши дедушки и бабушки 
часто говорят, что дети 

современного общества намного 
счастливее тех, кому довелось 
перетерпеть трудности войны 
или голода, тех, которые своей 
жизнью были свидетелями 
многих мировых перемен. Мне 
бабушка часто рассказывала, что, 
во время голода, вся семья с 
маленькими детишками ходила 
на степ [поле] собирать «колыс», 
то есть колосья пшеницы, 
оставшиеся на земле после 
обмолота. В поле был так-
называемый «гарман». Это 
ровное, постоянно подметенное 
и забрызганное водой избитое 
место, где молотили снопы 
пшеницы. Зёрна вытаптывались 
с помощью коней, а потом их 
веяли на ветру. Раньше, 
сельскохозяйственной техники 
не было, поэтому люди 
использовали, вне собственных 
рук, рабочую силу лошадей. В 
начале июля начинался сбор 
зерна урожая пшеницы. Колосья 
пшеницы жали вручную, серпом 
и сразу вязали снопы. Пшеницу 
надо было собирать как можно 

скорее, чтобы не посыпались из 
колосьев спелые, золотистые 
зёрна, а также, чтобы дождь не 
застал. «Мокрые зёрна 
зацветают», говорили старики. 

Все члены семьи были 
заняты уборкой урожая 
пшеницы, в том числе дети, так 
как их не было с кем дома 
оставлять. На степе им строили 
«колибы» на деревянных 
столбах, крыши которых 
покрывали кустами или 
разными «халтурями», то есть 
обрывками текстильного 
материала. Это - я с 
удовольствием вспоминаю - 
было большой радостью для 
детишек, так как представляло 
собой новость, совсем другое 
обстоятельство по сравнению с 
местами, где мы обычно играли. 

Кроме того, многие из бедных 
семьей ходили на мельницу 
собирать макуху, то есть то, что 
оставалось после отжима на 
прессах растительного масла - 
остатки жареных семян 
подсолнечника. Всё это они ели 
при голоде. 

«Пшеничная мука не 
находилась, поэтому белого 
хлеба у нас не было, рассказала 
нам тётя Маруся Епифан (72 
лет) из с. Сарикёй уезда Тульча. 
Помню, пекли, в одно время,  
хлеб из ячменя. Ячменная мука 
не эластична, разлезиться по 
всем столе и сидишь её 
собираешь. Она не связывается 
как пшеничная, а ещё, ячменный 
хлеб дуже скоро начинает 
крошиться, черстветь, 
закрепать». 

Дрожжи были сухие, 
натуральные, сделанные из 
виноградного сусла. Помню, у 
моей бабушки в Русской Славе 
сухие дрожжи висели в 
холщовой сумочки, в каморке, 
чтоб их мышка или кошка не 
доставала: «кошка понюхает – 
надо укидывать, а то хлеб не 
будет подходить», говорили 
старики. По окончании брожения 
сусла, тщательно собирут 
появившуюся на поверхности 
пену, помешают её с попушовой 
(кукурузной) мукой или с 
высевкой, а из 
полученного теста 

Воспоминания из далёкого детстваВоспоминания из далёкого детства  
наших бабушек и дедушекнаших бабушек и дедушек

F
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приготавливали небольшие 
круглые лепёшечки, которые 
сушили на солнце по несколько 
дней. «Хлеб учиняли с вечера, 
целый ночь кис в квашне, а на 
другой день, с ним надо было 
нянчиться целый день, 
продолжает тётя Маруся 
Епифан. В печки пекли по 10-12 
форм. Зато, хлеб раньше лежал 
по целой неделе, и холодильников 
у нас не было. Зацветёт – 
обрежим, закрепнет – опарим». 

Леонид Думитрикэ (52 года) 
житель Русской Славы и он 
помнит, что «раньше, у нас в 
селе, как и в других липованских 
местностях, была ручная, 
каменная мельница. Колосья 
пшеницы, кукурузу или ячмень 
тёрли на двух круглых камнях, 
диаметром 30–40 см. Верхний 
камень был обычно слегка 
вогнутым, в то время как 
нижний был выпуклым. Они 
вращались вокруг центральной 
деревянной оси с помощью 
деревянной ручкой. Честно 
говоря, занимало целую вечность 
ведро крупы смолоть. 

Я, лично, от голода не 
страдал, а помню мать мне 
рассказывала, что бывали 

времена, когда ели даже щир, 
чем кормили птиц и поросят [ro. 
ştir]. Щи варили из картофельных 
листьев, из щавеля, так как 
квашеную капусту доедали 
зимой, а свежая капуста 
появлялась только поздней 
осенью. Картошка многодетной 
семьи тоже не хватала, иногда 
даже не оставалось на посадку. 
Щи и суп закисляли зелёными 
сливами [алычами]». 

 
Послевоенные годы лишили 
многих детей своего детства 

 

Бабушка мне часто 
говорила, что, будучи 

девочкой, они, как большинство 
семьей русских-липован, в 
послевоенный период жили 
очень бедно. Ходили в грубой, 
поношенной одежде – 
«порвётся – зашьёшь, 
замарается – постираешь с 
вечера для другого дня». С 
весны, и до поздней осени 
бегали босиком. Взрослые 
носили лапти, которые плели из 
липового лыка. Их 
заготавливали на лето в 
холодное время года. Зимой 
носили постолы, которые делали 
из целого куска свиной кожи. 
Ошпаренную свиную шкуру 
оставляли сохнуть на 10-15 
дней. «Бывало и такое, что 
закапаешь кожу в землю, чтобы 
трошки [немножко] помягчела, а 
ночью собаки раскопают и 
поедят. Вот-то и без попуц [т.е. 
без обуви] остался», с улыбкой 
вспоминает те далёкие времена 
Леонид Думитрикэ. 

Война, суровые 
послевоенные годы, нелёгкие 
времена коммунистического 
режима, лишили многих детей 
своего детства. Сегодня трудно 
представить себе, что маленькие 
дети работали, во многих 
случаях, наравне с взрослыми. У 

тёти Маруси Епифан из 
Сарикёя яркие воспоминания 
детства часто омрачаются 
воспоминаниями о трудных 
условиях жизни и о выполнении 
разных работ: «Мучились мы. 
Зимой, батька брал нас, 
детишек, в 3 часа утром на 
плавню. Нам надо было 
собирать по 2500 пуков камыша, 
чтобы контракт батька не 
потерял. Он был, как 
большинство мужиков в 
Сарикёе, рыбалкой. А зимой, 
когда рыбальства не было, они 
камыш сбивали. 

Дровы [а] были дорогие. У 
многих не было чем их 
привозить. Мы жили по главным 
шоссе в Сарикёе. Помню, какая-
то редкая машина проедет - все 
мы, дети, гонялись за ней, 
бензин нюхать. Пучками-
пучками собирали камыш. А 
связывали его тоже молодым 
камышом. Целый день работы 
протапливали за один вечер. 
Сиди-ка ты, детишка, делай те 
пучочки маленькие... Аж потом 
мы плитку и лежанку 
переделали. У нас маменька 
была мастерица большая - 
лежанки, печки понимала 
делать. И как сделала нам 
плитку длинную, и как напихаем 
туда пуков пять-шесть камыша 
- в хате не можно было сидеть. 
А с маленькими пучками варили». 

 
«Не чувствовали ног, не 

чувствовали рук» 
 

Как бы тяжело не было, но 
дети находили время для 

игр: «Целый день бьёшь и 
собираешь камыш, а вечером, и 
тебе несколько пучков дадут, 
продолжает тётя Маруся 
Епифан. На санях привозили 
домой. Не чувствовали ног, не 
чувствовали рук. Зато, даже не 
успеем от камыша прийти – 
скоро под низ, на гульню! До 10 
часов ночи катались на санях! А 
в 3 часа утром, снова вставали 
на плавню идти. Плачим... А 
хочешь, не хочешь надо ехать, 
чтобы раненько там был, места 
захватывать. Как за 
балабончиками [т.е. 
подснежниками] ходили, так и 
за камышом. В одних местах 
камыш редкий, в других густой... 

Дровами топили только на 
Рождество, на Крещение, на 

большие праздники. Повозочку 
купим и приберём. А от камыша 
- пылью, залы полно! В субботу 
приберём по хате, чтобы в 
воскресенье чистенько было, 
дровами протопим печку, а 
потом, с понедельника - опять 
камышом. 

Зато, летом – чёрный Разин! 
Только головы детишек блищели 
в воде. Все плавать умели. 
Матки пойдут на колхоз, 
прикажут нам «цыплят 
глядите», а мы, малые дети, 
возьмём, в тряпку заверним 
хлебушик, в песок закопаем, 
чтобы домой не идти. Когда 
проголодаемся – раскопаем, 
поедим и потом купаемся до 
поздна! Матки придут от 
колхоза, а вода у цыплят аж 
зелёная! От по спине 
заробляли!». 

Дети часто старались 
помогать родителям в домашних 
делах - кормили кур, поросят, 
доили коров, овец, коз. Конечно 
же, это не всегда им и удавалось: 
«Пойдёт мама на колхоз, а меня 
оставит дома, за хозяйство 
ухаживать -  с улыбкой 
вспоминает Леонид Думитрикэ 
из Русской Славы. «Налужи 
[почисти] свиньям лигян попуши 
[кукурузы]» - говорит. Но эта-
жа - копытная работа, а 
товарищи на улице сидят 
дожидают. А я полезу на 
горишу, наберу лигян 
налуженной сухой кукурузы, и 
вот-то управился. Раз, другой 
раз – покамест мама догадалась 
и однажды мне говорит: 
«принеси-ка те качилайки 
[отходы кукурузы], что у тебя 
остались, я запалю плитку. А 
где же они!? У нас не хватало 
времени даже поесть из-за 
гульни!». 

Семейные истории, рассказы 
представителей старших 
поколений обладают 
необыкновенной красотой и 
подлинным характером. Пока 
молодое поколение собирает и 
хранит истории таких людей, 
которые, по сути своей, 
оказываются близки к 
природному естеству, пока наши 
дети узнают о наших землях, о 
родовых связях и с почитанием 
относятся к старикам, всё-таки 
остаётся надежда, что не всё 
потеряно, хотя бы времена 
так быстро меняются. +

МарусяМаруся  ЕпифанЕпифан    
изиз  СарикёяСарикёя
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Аксиния КРАСОВСКИ 
 
«Не было бы у русских 

«обрядоверия», не было бы и 
русской души, вернее духа, но 
понимание догматического и 
духовного значения обрядов из 
всех русских в полной мере 
свойственно лищь одним 
старообрядцам»1, - писал Вл.  
Рябушинский. 

Рождению человека всегда 
придавалось особое значение, о 
чём свидетельствуют обряды, 
которые условно можно 
разделить на три группы: само 
рождение, т. е. появление на 
свет; приём в общину нового 
члена; очищение матери.  

● Рождение ребёнка – один из 
самых обыкновенных, но всегда 
удивительных явлений в жизни, 
которое привлекало внимание 
людей с древних времён. Наряду 
со свадьбой и погребением, 
приход человека в мир считается 
одним из трёх великих 
переходных обрядов, которые 
вместили в себя все элементы 
верований и магических 
действий, создающие 
традиционную культуру2. 
Поскольку старообрядцы 
считаются самыми 
представительными ревнителями 
старины, они и сохранили все 
обряды, признанные или 
допускаемые церковью, а 
языческие верования были 
приурочены к ересям и уцелели 
лишь те из них, которые 
приобрели христианский облик. 
Так, например, известно, что 
издавна у всех древних народов 
покровительницами рождений 
были великие Богини Земли. 
После принятия христианства 
эта функция перешла к Божьей 
Матери, к которой обращаются 
при зачатии и появлении в мир 
нового человека. Известный 
апокриф «Богородичный сон», 
хотя и не рекомендуется 
церковью, поскольку это не 
канонический текст, но и не 
запрещается, а используется 
почти у всех славян в роли 

своеобразного талисмана.  
Важнейшим действующим 

лицом при родах являлась бабка-
повитуха, которая с момента 
своего прихода и до расставания 
с роженицей исполняла 
обязанности главной 
распорядительницы в доме: она 
ухаживала за новорождённым и 
его матерью, для которых 
специально топила ежедневно 
баню, купала младенца и 
растирала родиху (роженицу), 
готовила еду и убирала дом. 
Роженица должна была 
восстанавливаться и кормить 
новорождённого и, так как 
считалась «нечистой», ей было 
запрещено касаться 
определённых вещей, особенно 
святыней (икон), а также 
выходить за пределы двора, на 
улицу, и общаться с людьми. 
Иногда, также на долю бабки-
повитухи выпадала и 
обязанность заявлять имя 
ребёнка в гражданские органы. 
Есть случаи, когда, не вспомнив 
фамилию отца ребёнка, она 
записывала его на девичью 
фамилию его матери, поэтому 
часто бывало, что сёстры и 
братья носили разные фамилии. 

В соответствии с поверьями о 
«нечистоте» беременной и 
роженицы, для того, чтобы она 
не «осквернила» жилого дома, 
она даже зимой уходила рожать 
подальше от жилья – в баню, 
которую специально 
протапливали. Бабка-повитуха 
старалась облегчить страдания 
роженицы, осуществляя как 
действия магического свойства, 
так и рациональные приёмы 
народной медицины. К первым 
относились меры против сглаза: 
повитуха опрыскивала роженицу 
водой с углем или с серой, 
мазала «уговорным» маслом. 
Магические действия 
усиливались приговорами, в 
которых призывалась в помощь 
Богородица. Так меры помощи 
роженице отчётливо языческого 
характера перемежались с 
действиями, заимствованными 

из культовой практики 
православия, сопровождаясь 
произнесением текстов молитв. 
К сороковому дню после 
рождения, когда роженица 
считается очищенной и 
принимает вместе с 
новорождённым молитву от 
священника, повитуха 
прощалась с ней. При этом 
совершался определённый 
обряд, называемый «обрядом 
обмывания рук», который 
состоял в том, что обе женщины 
мыли друг другу руки, молились 
вместе (начал), кланялись в ноги 
и целовались прощаясь. За 
проделанную работу, повитуха 
принимала в подарок обычно 
мыло, полотенце или отрезок 
материала на платье, а также и 
деньги. 

Бабки-повитухи пользовались 
особым уважением со стороны 
родившей женщины, которая 
приучала и своего ребёнка 
уважать их как своих родных 
бабушек. В день именин 
повитухи, ребёнка или его 
матери, женщина, которая 
рожала с помощью бабки-
повитухи никогда не забывала её, 
а пекла специально для неё 
разные пироги. В некоторых 
сёлах русских-липован был и 
обычай, который состоял в том 
что, на первый после родов 
Новый год или на первую же 
Масленицу, женщины 
собирались на «бабьи-кашки» у 
повитухи, при помощи которой 
родился ребёнок. Это было 
исключительно женское 
«собрание» и веселие, которое 

сопровождалось катанием 
повитухи на санках, если 
конечно был снег. 

В настоящее время, поскольку 
беременность и роды находятся 
под контролем медицинских 
учреждений, исчезли и обряды, 
связанные с повивальной бабкой. 
Её роль намного упростилась, 
ограничиваясь растиранием 
роженицы и купанием младенца - 
три раза на первой неделе после 
приезда из роддома. 

● Христианское таинство 
крещения - «это 
преобразованный и 
переосмысленный обряд, 
присущий абсолютно всем 
народам на первобытной стадии 
– обряд посвящения ребёнка в 
полноценные члены рода»3. Для 
христиан, и в особенности для 
старообрядцев, это уже более 
совершенный символический акт – 
принятие в члены всего 
христианского сообщества и 
принятие человеком 
определённой философии и 
образа жизни. 

Обычаи, связанные с 
крещением, включают в себя 
имя-наречение, приглашение 
крёстных отца и матери (которые 
не должны быть мужем и 
женой), проведение самого 
обряда крещения, а затем, обряда 
причащения в храме, после чего 
следуют крестины уже в 
домашних условиях – обед в 
честь новорождённого. 

Крёстными отцами 
(кумовьями) обычно становятся 
братья или сёстры родителей 
ребёнка. Очень редко 

Обряды, обычаи и верования русских-липован, Обряды, обычаи и верования русских-липован,   
связанные с рождениемсвязанные с рождением  ии  

крещениемкрещением

F

Кирилл (Карл) Лемох. Новое знакомство. 1885Кирилл (Карл) Лемох. Новое знакомство. 1885
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бывает, когда в кумовья 
приглашаются чужие люди, 
поскольку считается, что 
крестная связь сильнее кровной, 
и это может препятствовать 
заключению будущему 
возможному браку между 
людьми, связанными крестом. 
Поэтому в одной и той же семье 
все родившиеся дети имеют по 
мере возможности тех же 
крёстных. 

Старообрядческая церковь не 
принимает в качестве кумовей 
людей некрещёных или другого 
исповедания веры. Роль 
крёстных очень важная, и она не 
ограничивается лишь обрядом 
крещения, в котором крёстные 
отец и мать отрекаются от 
сатаны за крещаемого младенца 
и клянутся за него в 
исповедовании верности Христу. 
Они также должны взять на себя 
обьязанность духовного 
воспитания их крестника и 
помощи ему в жизни. В свою 
очередь, крестник должен особо 
уважать своих крёстных.    

Наречение именем делается 
обычно с соблюдением 
церковного календаря. Имя 
должно быть христианским, т. е. 
именем Ангела-хранителя, и 
выбирается оно в соответствии с 
полом новорождённого: если это 
мальчик, то обязательно надо 
искать имя в одном из 8 дней 
календаря после его рождения. 
Для девочки можно выбрать имя 
как до восьмого дня после 
рождения, так и до её рождения. 
Но это правило не соблюдается 
очень строго, и бывают выбраны 
и имена на большем расстоянии 
дней. 

Крещение младенца обычно 
совершается как можно скорее  
(желательно на восьмой день 
после рождения), чтобы 
защитить его от нечистой силы. 
У русских-липован этот обряд 
происходит рано утром, до 
рассвета, чтобы день застал 
младенца уже христианином. 
Считается, что именно в этот 
момент лучше и скорее 
слышится и принимается 
молитва Ангелом-хранителем, и 
исчезает влияние нечистой силы. 
Крещение человека 
уподобляется восходу солнца, 
которое, по русскому преданию, 
«явилось из пазухи Божией: 

показываясь ранним утром на 
краю неба, одетого пеленою, 
Солнце кажется как бы 
рождающимся из тьмы»4. С 
другой стороны, священник тоже 
должен быть совершенно 
чистым, не осквернённым даже и 
плохой мыслью, так как это 
таинство совершается с участием 
Святого Духа. Поэтому и вода 
для крещения должна быть 
несогретой и из природного 
источника (так называемая 
непочатая). До крещения 
новорождённый лишь 
пеленается, а уже после этого 
обряда, когда священник одевает 

на него белую рубашечку, 
гайтанный (нательный) крестик 
и поясок – символические знаки 
христианства –,  позволяется 
одевание его в настоящую 
одежду.  

Крест, носимый на теле, 
свидетельствует о крепком 
исповедании Исуса Христа, 
распятого за людей и 
растерзавшего на кресте 
рукописание человеческих 
грехов. Форма нательного креста 
различается: мужской крест – 
четырёхконечный, как знамение 
креста, а женский имеет подобие 
звезды. Эта разница в форме 
нательного креста указывает на 
некоторую зависимость 
женщины от мужчины, о чём 
была дана заповедь первым 
людям сразу после их 
грехопадения. Вспомним слова, 
сказанные Господом Богом Еве: 
«к мужу твоему влечение твое и 
он будет господствовать над 
тобою». Как некоторые 
небесные планеты заимствуют 
свет от солнца, так и крест 
женщины, т.е. её земной удел, 
есть как бы отображение её 

отношения к мужу5.  
Пояс, как и крест – это оберег, 

который как амулет играл 
большую роль и в язычестве. Он 
символически делит 
человеческое тело на две 
половины – земную и небесную, 
нечистую и чистую и выполняет 
функцию защиты от злых сил.  

После Крещения 
новорождённого нельзя купать 8 
дней, чтобы не смыть миро, 
«печать дара Духа Святого». 

● Обряд сорокового дня 
содержит очистительные 
молитвы матери. Сущность этих 
молитв состоит в том, чтобы 

отлучённую от храма на время 
родов родильницу снова ввести в 
храм, почему и называется этот 
обряд воцерковлением. 

Бывают случаи, когда 
новорождённый сильно заболеет, 
ему угрожает смерть, и нет 
поблизости священника, который 
его покрестил бы, чтобы спасти 
его душу и не предать её во тьму 
вечную, обязательно 
совершается обряд погружения. 
Родители или другие 
находящиеся поблизости люди – 
обязательно христиане – готовят 
просторный сосуд с водой и 
начинают молиться. Сперва 
совершается семипоклонный 
начал, потом читаются 
следующие молитвы: Царю 
небесный, Трисвятое (3 раза), 

Господи помилуй (12 раз), 
Приидите поклониться, 
Помилуй мя Боже, Верую (3 
раза). Младенца держат лицом к 
востоку, и тот кто руководит 
обрядом, погружает его три раза 
в воду, произнося при этом 
слова: погружается раб Божий, 
младенец (имя рек), во имя Отца 
(погружение в воду), и Сына 
(погружение в воду), и Святого 
Духа (погружение в воду). Перед 
каждым погружением 
присутствующие говорят Аминь, 
в ответ на слова руководителя 
обряда. Это молитвенное 
правило оканчивается обычным 
семипоклонным началом. 

Обряд погружения по 
значению ставится почти 
вровень с обрядом крещения как 
такового. Если младенец умрёт, 
он обретает все права 
христианина: по нему служат 
погребение и все принятые 
поминальные службы, его имя 
поминается в молитвах по 
умершим. Если же младенец 
уцелеет, его не крестят вторично, 
а довершают начатый обряд. 
Священник помазует его миром 
и совершает все остальные 
элементы обряда крещения 
кроме погружения.  

Обряд крещения несёт в себе 
облагораживающую функцию, 
потому что он был и остаётся 
актом приобщения ребёнка к 
своему народу, имеющему 
древнюю историю и богатые 
культурные традиции. Для 
старообрядцев этот важный 
обряд обьясняется их желанием 
приобщить новорождённого к 
Церкви, к религии, в чём состоит 
и смысл земной человеческой 
жизни. 

(Из сборника «Культура 
русских-липован 

(старообрядцев Румынии) в 
национальном и международном 

контексте», издательство 
«Критерион», том III, Бухарест, 

2001 г., стр. 250-256)
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Представьте себе, что 
100 лет назад вы 
попали в село Слава 

Черкезэ уезда Тульча, зашли в 
одну из комнат, называемую 
передняя хата; она всегда 
убрана, чиста; белая и синяя 
краски украшают её. На востоке, 
в переднем куту (углу),  
божничка - иконостас, на 
котором стоит икона Спасителя, 
Богородицы или святых, 
зашитников и хранителей всего 
дома. Перед иконостасом горит 
лампада с маслом и поплавком 
(фитилём), негасимый огонь 
горит всегда на праздниках. 
Около восточных окон - длинная 
раскрашенная лавка из дерева, к 
западной стене (задней стене) 
поставлена кровать, в другом 
углу - большая печка, в которой 
пекут пироги, блины, стряпают и 
на которой дети отогревают 
зимой озябшие руки. В куту 
около дверей - полка скрывала от 
глаз всю посуду. Потолок лежал 
на толстой матице. Изредка на 
ней бывали забиты гвозди, на 
которых висели: шляпа отца, 
плётка для устрашения малышей 
или армуды - гутули (айва) для 
зимы. Самое же интересное - это 
то, что на половине длины 
матицы вбивали большой гвоздь 
для люльки. Она была сделана из 
дерева, дно из полотна, чтобы 
было мягко младенцу. Случалось 
раньше, что на этой матице 
висело по 2-3 люльки для детей 
матери, дочери и невестки (все 
родили). Висели они на верёвках 
и слегка качались, а чтобы мухи 
не шипали маленького, 
обвивались люльки полотном 
или большой кистевой шалью. 
Всё время на эту люльку взирали 
ласковые, строгие и прекрасные - 
синие, карие, зелёные или 
чёрные - глаза матерей, которые 
с любовью, со счастьем 
смотрели на свою крошечку, 
свои чада, любовались, смеялись 
и плакали от радости. Как 
говорится: «Новое сито, на стене 
нависится».  

Ребёнок узнавал (угадывал) 
мать по голосу, глазам, по 
улыбке. И так появилось 
желание, выражая свою любовь 
к ребёнку, погурковать 
(поговорить) с ним, побаюкать. 

Мать шептала слова, подходящие 
для этого возроста, составляла 
стишки, ставила на ноты, чтоб 
были поинтересней, пела 
соловьиным, нежным, ласковым 
и тихим голосом. Ребёнок 
утихал, прислушивался и 
засыпал крепким сном. Мать 
звала Ангелов-хранителей, 
котиков, синичек, воробьёв, 
разных зверушек, чтобы 
принесли сон и тишину 
младенцу.  

Здесь, около люльки, около 
любимого чада рождалась 
колыбельная песня. Младенец 
был свит (завёрнут) в чистое 
полотенце, а на груди у него 
висел крестик, который надевал 
и надевает до сих пор свяшенник 
при крещении младенца. 

Если ребёнок не спал, мучила 
его «бессонница», плакал, мать с 
лаской, нежным, тихом голосом 
пела песню «Ангелы, с небес 
слетайте!». А слова в ней 
звучали вот эти (в песнях 
сохраняем русско-липованский 
говор):  
Ангелы, с небес слетайте 
И младенца сповивайте, 
Сладко над ним воспевайте. 
Рай, рай, мой рай! 
О, любезне сыне (дочь) мой (моя), 
Ангелы с небес грядите, 
Сна младенцу принесите. 
Рай, рай, мой рай! 
О, любезне сыне мой (дочь моя). 

Поётся, пока заснёт ребёнок и 
спит спокойно.  

Когда чадо подрастает, ему 
поют другие колыбельные, 
например: 
Арара, арара, 
Купил батька барана, 

Да не доенного. 
А матка доила, 
Доёнку разбила. 
А ты, котик, не гуляй, 
Черепочки подбирай, 
Черепочки склизки, 
А камушки близки. 
Ехал дед Сидор, 
Конфеты пораскидал. 
Ехал дед Абрам, 
Конфеты подобрал. 
Ехала Катерина - 
Всем конфеты разделила. 

Мать хлопала легко по спинке 
ребёнка и приговаривала до тех 
пор, пока у него не закрывались 
глаза. 

Всё на простые ноты пели и 
ещё одну песню - «А чичи, а 
чичи»: 
А чичи, а чичи, 
А у печки колачи. 
Пришёл мальчик, обпёк пальчик, 
Пошёл на базар -  никому не 
сказал. 
Ни попу, ни дьяку, ни Ивану-
буслаку. 
Иван -  буслак, загоняй волков 
На татарский двор. 
Там татары живуть, 
Они шапки шьють, 
Шапочки, татарачки - качая 
люльку, пока младенец не 
засыпал. Если малыш или 
ребёнок, уже повзрослее, не 
хотел спать, мать брала его на 
колени (на руки) и качала дитя, 
приговаривая: 
Ай дуду, а дуду, 
Сидить голубь на дубу 
И играеть во трубу. 
Во трубу берёзывую 
И тверёзывую. 
Прилетела синичка, воробьёва 
сестричка. 

Ударила (Ваню, Таню) по носу, 
Полетела по лесу, 
Полетела, ды нима у зелёного 
сада. 
Что она там видела? 
Чёрную ветку. 
А чего ты играла? 
Там были старцы, 
Перебили пальцы. 
Бабушка, бабушка, 
Дай кусочек сальца, 
Я помажу пальцы. 
Попова ребята 
Горох молотили, 
Попу не сказали, 
Поп сам догадался, 
Из кроватя подорвался, 
Попадья из печи, поломала плечи. 
Работник из лавки поломал 
булдавки, 
А хлопчик (Ваня) из грубы-грубки 
(А девочка Таня из грубы-грубки) 
Поломал (ла) зубы (зубки). 
Люлю, баю, закачаю. 
Не ложися, Ваня, с краю: 
Придёть серенький волчок, 
Хватить Ваню (Таню) за бочок 
И потянить во лесок, 
Закапаеть во песок 
И притопчить лапками. 

Пела эту песню, пока ребёнок 
ни засыпал, потом она тихонько 
и нежно целовала его и клала в 
люльку, ограждала крестом и 
читала молитву: Господи Исусе 
Христе, сыне Божий, сохрани и 
помилуй чадо мое. Ангел 
Хранитель, спаси и помилуй его 
и принеси ему сон. 

Все эти песенки передавались 
из поколения в поколение устно, 
и к сожалению, это всё остаётся 
в прошлом: очень мало из 
липованок знают нынче эти 
песенки. Я записала их со слов 
Аксинии Иванов, 67 лет (в 1999 
г.), Матроны Алексей, 65 лет 
(1999), Вассы Феноген 60 лет 
(1999). Потому что это осталось 
в прошлом, нет люлек - их 
заменили коляски и краватки, а 
дети, как народилися, уже 
слушают громкую музыку. 

Хочу также сказать, что над 
люлькой или на руках, чтоб 
Ангел-хранитель принёс сон 
младенцу, мать умильно, тихо и 
нежно пела церковные стихи: 
Богородица дева, радуйся! 
Обрадаванная Мария, Господь с 
тобою, 
Благословенна ты в женах 
И богословен плод чрева 
твоея. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯКОЛЫБЕЛЬНАЯ  ПЕСНЯПЕСНЯ

F

Картина «Колыбельная песня»Картина «Колыбельная песня»  
(Ф.Н. Ранее, 1886 г.)(Ф.Н. Ранее, 1886 г.)
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Яко радила еси Христа Спаса, 
Избавителя душам нашим. 

А другой стишок это был -     
О, всепетая! 
О, всепетая мати раждешая, 
Всех святых святейшая слава! 
Нынешное припошение 
приемших, 
От всякия напасти избави всех 
И грядущия изми муки 
Вопиющия ти, алилуия! 

Прося Бога, Ангела-хранителя 
младенца, мать видела, что 
совершалось чудо - ребёнок 

засыпал спокойным сном. 
Ребёнок всякий раз был свит, и 
мать ограждала его крестом. 

А случалось ещё так: мать, 
усталая от домашних забот, 
привязывала верёвку от люльки 
за ногу, ложилась на кровать и 
качала её и пела песенку Вот на 
озере, котороя звучала вот так: 
Вот на озере широком. 
Серый гусь плывёть 
Он своим-то голосочком 
Песенку поёть. 
Лиса хитра поткралыся, 
К бережку пришла. 
Гуся серого схватила 
И в лес унесла. 
А той гусик начал плакать, 
Стал лису просить: 
- Отпусти меня, лисица, 
Дай мене пожить. 
А лисица отвечала: 
- Не пущу домой, 
Мои детки дожидають 
Погулять с тобой. 

Это повторялось очень много 
раз. Случалось, что мать 
засыпала, а ребёнок ворочался с 
боку на бок.  

Песенка «Гайда, гайда люлю» 

помнится до сих пор: 
Гайда, гайда люлю, 
Чужим детям дулю, 
А Ванюше калача, 
Что бы спал(а) три ноча. 
 
Бежить котик по лавочки, 
Ведёть кошку за лапочки. 
Дала коту папки 
У обои лапки. 
А котичик, котичик 
Разявил он ротичик. 
Ды папычку, ням, ням, 
Ды Танюшку, хам, хам. 

 
Кукурику певня, куда я иду, 
Потеряла кичку, ды не найду. 
Идуть хлопцы, ды хохочуть, 
Нашли кичку, ды волочуть. 
Кичка моя, садись на коня, 
Поедем у речку, поймаем овечку, 
А у овечки три хвоста, 
А Гриша - гритата (или 
ритата). 

В наши дни детей не свивают: 
дети не спят в люльке, все 
торопятся на работу, и осталось 
всё это где-то, спустя много лет, в 
воспоминаниях. И так теряются 
наши традиции и обычии, просто 
совсем забыты и, как в сказке, 
всему этому конец. 

(К подготовке следующего 
школьного конкурса История и 

традиции русских-липован на 
тему: «Обряды и обычаи, 
связанные с рождением и 

крещением», публикуем этот 
материал из сборника «Культура 
русских-липован (старообрядцев 

Румынии) в национальном и 
международном контексте», 

издательство «Критерион», т. III, 
Бухарест, 2001 г., стр. 281-286)

У люльки (Больное дитя)У люльки (Больное дитя)  
(К.В. Лемох, 1875 г.)(К.В. Лемох, 1875 г.)

В честь  400-летия со дня рождения протопопа Аввакума 
состоялись на Рогожском в Москве, с 5 по 7 сентября 
2020 г., праздничные мероприятия (фотовыставки, 

концерт «Распевы Святой Руси», поездка в Троице-Сергиеву лавру). 
В Московском международном Доме музыки прошёл 6 сентября 

2020 г. праздничный концерт песнопений «Распевы Святой Руси» с 
участием ведущих старообрядческих хоров.  

Из Румынии принял участие в нём архиерейский хор 
«Благовестник» Славской епархии под руководством Василия 
Лавренте из села Каркалиу / Камень уезда Тульча. Члены этого 
хора исполнили песнь пророка Исаии на великой павечернице 
демественного распева; затем стихеру Всемилостивому Спасу на 
«Господи возвах»; стихеру преподобному Сергию по 50-м псалме; 
ирмосы из службы благоверной княгини Ольги; стих похвальный 
Пресвятой Богородице. 

Они же исполнили и гимн Общины русских-липован Румынии 
(стихи Ерофея Иванова, музыка: Мария Миля).

««БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК »»
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Dunăre bătrână și albastră - locul copilăriei mele fericite și 
prilej de reculegere în serile de vară, locul din care ajungea 
hrana pe mesele noastre, locul în care barca bunicului 

Chersan Leon se unduia în bătaia vântului! Încărcată de istorie, 
emoții, energie și magie, e locul de care mi-e cel mai dor atunci când 
sunt plecată departe! 

 
BAIA NOASTRĂBAIA NOASTRĂ  

 

La sosirea noastră din Italia în vara aceasta la Carcaliu, județul 
Tulcea, primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne relaxăm în 

saună. Este momentul meu preferat și după care tânjesc mereu când 
sunt plecată din țară. Când le povestesc prietenilor mei despre 

saună, mulți rămân uimiți că am așa ceva acasă. O avem 
dintotdeauna și nu pentru că aș fi vreo privilegiată 

sau avută. Baia sau bania lipovenească cu abur 
este nelipsită din casele lipovenilor din 

România din moși-strămoși.  
În trecut, toate băile erau 

construite separat de casă 
și erau negre în interior, 
de la fum, cu un vas 

metalic pentru apă 
fierbinte, încălzit din 

exterior și înconjurat de 
pietre de munte (pe care se 

aruncă apă pentru 
intensificarea aburului) și cu 

nelipsita mătură de stejar. Astăzi, 
băile sunt albe și modernizate după 

bunul plac, dar procedeul a rămas 
același.  

Bania este leacul trupului și al 
minții în toate anotimpurile. Pe pietrele 

fierbinți, obișnuiesc să arunc și câteva 
picături de esență de mentă sau eucalipt, ca 

apoi să închid ochii și să îmi eliberez mintea. 
Anul acesta am folosit faimosul ulei din 31 de 

ierburi, care este absolut minunat, dar și frunze 
de mentă proaspătă pe care le-am adăugat în cazanul cu apă fierbinte, 
pentru un parfum intens și răcoritor. 

 
PE MALUL DUNĂRIIPE MALUL DUNĂRII 

 

Văzând gunoaiele de pe malul Dunării, am luat inițiativa de a 
curăța petecul de pădure în dreptul Carcaliului, anunțând 

evenimentul pe profilul meu de facebook. Am început ziua fără mari 
așteptări, dar cu oarecare emoții. Când am pornit spre Dunăre, eram 
șase persoane și încercam să nu părem demoralizați și dezamăgiți de 
prezența atât de mică la această inițiativă atipică pentru cei din zonă. 
Dar chiar nu avea importanță! Eram tineri de-ai locului, toți veniți în 
concediu din Italia, Anglia, Belgia și Ucraina. Nu am vrut să dăm lecții 
nimănui, am vrut să sensibilizăm oamenii cu privire la o problemă care 
e răspândită în toată țara, nu numai pe bucățica noastră de Dunăre. 
Pescarii erau nedumeriți de prezența noastră pe malul Dunării. Unii au 
glumit, alții au plecat capul, felicitându-ne sau încercând să găsească 
vinovații pentru mizeria de pe mal. Au fost și oameni care ne-au 
ironizat. Am întâlnit și persoane care, cu cazanul de ciorbă clocotind 
alături, au lăsat pentru câteva momente relaxarea și ne-au ajutat să 
cărăm sacii la punctul de colectare. Am avut și prieteni care ne-au adus 
o bere rece când am terminat munca. Și, cel mai important, am întâlnit 
copii care se scăldau și au început să ne aducă pet-uri de prin apă sau 
de prin împrejurimi. Și iată că acest gest a șters tot gustul amar de la 
începutul zilei cu pricina. Copiii au nevoie de exemple, de astfel de 
exemple!  

Acțiunea noastră nu a avut nicio clipă iz politic sau electoral. Vreau 
să mulțumesc dlui primar Panfil Gheorghe, care fără cea mai mică 
ezitare, a trimis o mașină care să colecteze sacii strânși și să 
ne și ajute la descărcarea acestora.  

ÎN VARA ACEASTA, ÎN VARA ACEASTA,   
LA CARCALIULA CARCALIU

F

Într-o zi de sărbătoare, Într-o zi de sărbătoare,   
la Carcaliu...la Carcaliu...

Bania este leaculBania este leacul   
 trupului și al minții... trupului și al minții...

Nu am mutat munții dinNu am mutat munții din  
loc, dar...loc, dar...

... a fost o senzație faină să... a fost o senzație faină să  
vedem pădurea curată învedem pădurea curată în  
urma noastră. Locurileurma noastră. Locurile   
copilăriei noastre!copilăriei noastre!
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Vă rugăm, când mai mergeți la picnic, indiferent de loc, luați un sac menajer și nu 
mai aruncați gunoaiele la întâmplare. Aveți grijă de natură! 

Sunt mândră de cei care ne-am implicat în iulie a.c. și le mulțumesc tuturor. Nu am 
mutat munții din loc, dar a fost o senzație faină să vedem pădurea curată în urma 
noastră. Locurile copilăriei noastre! 

 
SCRINUL BUNICII DIN CARCALIUSCRINUL BUNICII DIN CARCALIU

  

Câte amintiri se rostogolesc în locurile natale! Copil fiind, aveam impresia că în 
scrinul bunicii Caterina zăceau toate minunile și bogățiile lumii. Era în camera 

bunicii, iar noi, copiii, îl admiram cu sfințenie și cu o oarecare teamă. Nu aveam voie să 
scotocim după bunul plac în această ladă magică cu miros de lemn și naftalină. 

În zilele de sărbătoare, ne chema bunica Ecaterina (Leon) și ne așezam în jurul ei 
când deschidea cufărul. De acolo, ieșeau rând 
pe rând, așezate meticulos, stofe sobre, 
mătăsuri colorate, batice rusești pentru cei mici 
și pentru cei mari și, împăturite cu sfințenie și 
cu respect, toate cele necesare ritualului de 
înmormântare: pânza albă și lungă de câțiva 
metri cu care ar urma să fie înfășurată, coronița 
de hârtie (venecik) în slavona bisericească, cu 
slove misterioase și fascinante, lestovka 
(mătăniile), pois (brâul), precum și baticele și 
materialele care ar urma să fie atârnate pe 
năsălie și pe patru prapori. Tradiția spunea că 
năsălia cu trupul celui decedat trebuia să fie 
purtată de nepoți, gineri, fii, bărbați în putere, 
iar cele patru steaguri reveneau musai 
nepoatelor. Mezinul familiei ducea crucea din 
fața convoiului funerar, iar vasul de porțelan ce 
conținea coliva (care, la rușii lipoveni, se 
pregătește altfel) trebuia dus de o rudă 
apropiată, o fină, o noră, o nepoată. Bunica ne 
repeta la nesfârșit ce și cum trebuia să revină 
fiecăruia, iar noi îi promiteam că vom respecta 
cu sfințenie dorințele ei.  

Bunica Ecaterina aștepta moartea și vorbea 
despre ea cu seninătate. Credea cu tărie că pe 
lumea cealaltă o așteptau părinții ei și că în 
lumea de dincolo erau infinite livezi de meri ce 
abia așteptau să fie culese. Am crescut cu această imagine a raiului, o întindere 
nesfârșită de meri gustoși. 

În acest an, revenind în satul natal, într-una din primele nopți la Carcaliu, 
am visat-o. Cu chipul tânăr, exact ca-ntr-una dintre puținele fotografii pe care 
le am, încercând din răsputeri să deschidă poarta de la intrarea în curte. M-am 
trezit în lacrimi și cu inima bătând să îmi iasă din piept! 

Casa din Carcaliu păstrează din ce în ce mai puține amintiri de la 
bunici, semn al trecerii timpului. Mi-am adus aminte de acest cufăr 
încărcat cu amintiri și peste care s-a depus negura uitării și mi-
am dorit să îl readuc la viață în această vară! L-am făcut 
albastru, albastru lipovenesc!  

Îl vom umple cu amintiri și arome ale altor bunici, pentru 
alte generații de nepoți. E încercarea timidă de a opri nițel 
timpul și de a păstra vie amintirea generațiilor ce-au fost și 
vor veni. Царство небесное, бабика Катя! 

  
MIROSUL COPILĂRIEIMIROSUL COPILĂRIEI 

 

În amintirile mele despre copilăria de la Carcaliu, văd pe lejanka (cuptorul 
cu o prelungire sub formă de pat) babicii Caterina săculețul de stofă plin 

cu pește uscat, cu izu-i și gustu-i specifice și inconfundabile. Închid ochii și-l 
vizualizez. Îi văd și pe bunicii Caterina și Chersan, amândoi calzi și blânzi! 

Îmi place să mă întorc în copilărie, mai ales prin gusturi și mirosuri. Toate 
simple, dar incredibil de autentice și prețioase.  

 
Natașa DĂNILĂ POPESCU, 

Torino, Italia 

29ZORILE

Familia Familia   
PopescuPopescu

Bunicii Ecaterina Bunicii Ecaterina   
și Chersan și Chersan LEONLEON

Era în camera bunicii, iarEra în camera bunicii, iar   
noi, copiii, îl admiram cunoi, copiii, îl admiram cu  
sfințenie și cu o oarecaresfințenie și cu o oarecare  
teamă.teamă.

BabușkaBabușka     
DariaDaria

Nr. 8-9 (333-334)/2020



30 ÇÎÐÈ

В новоотремонтированн
ом храме 
Новозыбского 

согласия в селе Русская Слава 
уезда Тульча отметили 9 августа 
2020 г. престольный праздник во 
имя Святого великомученика 
Пантелеймона целителя. 

Реставрация храма, чей 
храмовой праздник был, до 
недавнего времени «Покров 
Пресвятой 
Богородицы», проходила 
полтора года. За это 
время были укреплены 
фундаменты, отреставрированы 
стены и своды, заменены 
электроустановки и залиты 
тротуары вокруг церкви. У трёх 
главных входов были построены 

крыльцы с крышами, 
опирающимися на колонны. 
Интерьёр также был полностью 
переделан, а столярные изделия, 
окна и двери были 
восстановлены или заменены, в 
зависимости от степени 
деградации. 

Работы по укреплению и 
реставрации церкви, которые 
стали необходимы из-за 
постоянной деградации, 
вызванной проседанием 
фундамента, сейсмическим 
воздействием и инфильтрацией 
воды, добровольно 
вели верующие Новозыбского 
согласия из села Сарикёй уезда 
Тульча, в то время как о 
иконописных работах 
позаботился иконописец 
Джеордже Павел из Сарикёя. 

Инициатива по 
восстановлению церкви  

принадлежит отцу Трофиму 
Кирилэ, который более двух 
десятилетий является 
приходским священником 
церкви «Святого 
Великомученика  Георгия 
Победоносца» в Черчезской 
Славе уезда Тульча. Батюшка 
Трофим уже несколько лет 
также отвечает за духовные и 
административные обязанности 
храма Новозыбского согласия в 
соседней Русской Славе, где, к 
сожалению, не осталось ни 
одного прихожана кто бы 
продолжал там служить. 

После чина великого 
освящения состоялась первая 
Божественная литургия на 
освященном во имя Святого 
великомученика Пантелеймона 
целителя  престоле, которую 
отслужили священнопротоиереи 
Фёдор Казамон из с. Сарикёй, 
Трофим Кирилэ из с. 
Черкезская Слава, Доримент 
Антонов из г. Тульча и Симион 
Ерофей из Махмудии. 

После литургии 
священнопротоиерей Трофим 
Кирилэ, настоятель прихода 
«Св.  Георгия Победоносца» в 
Черкезской Славе уезда Тульча  
помянул и поблагодарил 
благотворителей, чьими трудами 
был отремонтирован этот храм. 

С этим знаменательным 
событием также поздравил всех 
молящихся священник Фёдор 
Казамон из с. Сарикёй уезда 
Тульча. Батюшка обратился к 
присутствующим со словами 
проповеди, объяснив почему 
храм посвящён именно Святому 
великомученику Пантелеймону 
целителю и рассказал 
о мученическом 
подвиге целителя. 

С поздравительным словом к 
верующим обратился также 
председатель Общины русских-
липован Румынии, Силвиу 
Феодор, с волнением заявляя, 
что „Я тронут до слёз - во 
первых, потому что я сегодня 
принимаю участие в этом 
торжестве и, во вторых, 
потому что Община русских-
липован Румынии в начале этого 

года запланировала отметить в 
рамках Фестиваля церковных 
песнопений и духовных стихов и 
круглую дату – 1715-летие со 
дня мученической кончины 
Святого великомученика 
Пантелеймона целителя (305 г.). 

Моё присутствие здесь, 
благодаря приглашению от 
отца Трофима, настоятеля 
церкви «Святого 
Великомученика Георгия» из села 
Черкезская Слава, увеличило 
мои переживания из-за того, 
что мы не смогли провести это 
великое мероприятие – 
Фестиваль церковных 
песнопений и духовных стихов 
из-за пандемии, связанной с 
коронавирусом. Но Святой 
великомученик Пантелеймон 
целитель собрал нас в этой 
церкве в день празднования его 
памяти и для меня это 
утешение, потому что мы 
сегодня имеем возможность ему 
вместе помолится.  

Меня очень радует 
присутсвие многих из наших 
детей и юношей из наших сёл и 
городов в окрестностях этого 
населённого пункта, Русской 
Славы, где находится эта 
славная церковь с престольным 
праздником «Святого 
великомученика Пантелеймона 
целителя», благодаря их 
таланту и знаний, постоянно 
принимают участие в наших 
мероприятиях.  

Святой великомученик 
Пантелеймон целитель 
является для нас не только 
посредником угодником Божим 
для укрепления нашего здоровья, 
но и примером для нашего 
подрастающего поколения в 
области избрания хорошей, 
благородной профессии – 
профессия медика.  

Я был тронут и очень 
красивой службой, которую 
возглавили четыре священника - 
Фёдор Казамон из с. Сарикёй, 
Трофим Кирилэ из с. 
Черкезская Слава, Доримент 
Антонов из г. Тульча и Симион 
Ерофей из Махмудии, а 
также славным 

В РУССКОЙ СЛАВЕВ РУССКОЙ СЛАВЕ   
УЕЗДА ТУЛЬЧАУЕЗДА ТУЛЬЧА

F

ПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙ  
ПРАЗДНИК ВО ИМЯ ПРАЗДНИК ВО ИМЯ   

ВЕЛИКОМУЧЕНИКАВЕЛИКОМУЧЕНИКА  
ПАНТЕЛЕЙМОНАПАНТЕЛЕЙМОНА

ИконописецИконописец  
ДжеорджеДжеордже  

ПавелПавел
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пением и чтением.  

Обращаю слова поздравления 
всем тем, кто внёс большой 
вклад и выделил труды и 
ресурсы для восстановления 
этого храма. И тем более, это 
происходит в год, когда всё 
старообрядчество отмечает 
великое событие – 400-летие со 
дня рождения Святого 
священномученика и 
исповедника протопопа 
Аввакума. Великая личность и 
вождь старообрядческого 
движения, образ нашего 
сближения и единства, 
благодаря которому мы имеем 
возможность хранить нашу 
душеспасительную веру и 
культуру, а также стараться 
не терять знание 
церковнославянского языка 
(наша великая духовная 
ценность), который можно 
легко понять при помощи 
знания родного русского языка.  

Низко кланяюсь перед вами и 
ещё раз благодарю за 
предоставленную мне великую и 
бесконечную радость быть на 
этом торжестве вместе с 
вами.  

 Желаю вам крепкого 
здоровья, спасения души, 
благоденствия, неиссякаемой 
энергии и великой Божией 
помощи!».   

Разделить духовную радость 
великого события и возносить 
общую молитву к Богу вместе с 
многочисленными верующими 
Новозыбского согласия из 
местностей Сарикёй, Тульча, 
Махмудия, Слава Черкезэ, и с 
местными староверами 
Белокриницкого согласия также 
прибыли на освящение храма 
депутат Общины русских-
липован Андриан Амплеев и 
мэр коммуны Слава Черкезэ, 
Игнат Иван. 

Предполагается, что 
новоотремонтированная церковь 
была построена в начале 
девятнадцатого века и была 
задумана с самого начала с 
алтарём, в отличие от храма 
Новозыбского согласия в 
Махмудии например, где алтарь 
был пристроен к 
первоначальной постройке 
только в 1990–1991 гг., когда 
восстановили священнический 
клир, присоединившись к 

Новозыбской иерархии. Такое 
предположение также 
подтверждается исследователем 
Григоре Дэнеску, который 
записал в «Географическом и 
историко-статистическом 
словаре уезда Тульча» (Бухарест, 
1896 г.), что храм датируется 
1824 годом.  

На протяжении всей своей 
истории, церковь претерпела 
несколько ремонтов как внутри, 
так и снаружи. Доказательство 
тому - каменная плита, 
обнаруженная во время 
реставрационных работ 
координатором рабочей группы 
из с. Сарикёй. 
Надпись упоминает, скорее 
всего, о первом капитальном 
ремонте (1930 г.), а также о 
именах тех, кто внёс вклад в 
эту работу. Она расположена в 
верхней части передней стены 
паперти и на протяжении 90 лет 
была покрыта иконой «Покров 
Пресвятой Богородицы». 

С 1999 года прошли новые 
ремонтные работы и, при этом, 
были пристроены также 
каменные подпорные стены. 
Храм был освящён сразу после 
завершения работ покойным 
епископом Тульчийским 
Евмением. 

Церковь расположена вдоль 
речки Слава, в старом центре 
села, где поселились первые 
жители русские-липоване. 
Участок земли, который уже 
почти 200 лет принадлежит 
храму «Святого великомученика 
Пантелеймона целителя», был 
выделен церкви двумя семьями 
из соседнего села Слава 
Черчезэ. 

 
ПРЕСТОЛ В ЧЕСТЬ 

СВЯТЫХ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКОВ 

ДАДЫ, ГАВЕДАЯ, КАЗДОИ И 
ГАРГАЛА 

 

В день памяти Святого 
великомученика 

Пантелеймона целителя (9 
августа), в мужском  монастыре 
«Успения Пресвятой 
Богородицы» в селе Русская 
Слава уезда Тульча состоялось в 
этом году радостное для 
всех верующих событие. 
Высокопреосвященнейший 
архиепископ Славский 
Флавиан совершил великое 
освящение летнего алтаря в 
честь Святых великомучеников 
Дады, Гаведая, Каздои и Гаргала 
и отслужил Божественную 
архиерейскую литургию. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили настоятели и 
клирики храмов Славской 
епархии, братия Свято-
успенского монастыря и гости 
праздника в священном сане. 

Богослужебные песнопения 
исполнили члены архиерейского 
хора Славской епархии 
«Благовестник», под указкой 
уставщика Василия Лавренте 
из с. Каркалиу уезда Тульча, а 
также клирошане старообрядцы, 
прибывшие на радостное 
событие из разных уголков 
Румынии. Как мы узнали от 
дьяка Василия Лавренте, хор 
«Благовестник» «отметил в 
день исторического события 
освящения летнего алтаря в 
монастыре «Успения 
Пресвятой Богородицы» 

годовщину своего 
существования. Спаси Христос 
всех тех, кто поздравил нас с 
годовщиной и пожелал членам 
хора успехов в усовершенст-
вовании искусства крюкового 
пения и неотложной поддержки!». 

Решение построить летний 
алтарь в Свято-успенском 
мужском монастыре было 
принято в контексте эпидемии 
коронавируса, при 
условии соблюдения  социально
й дистанции  и санитарно-
эпидемиологических правил и 
норм, установленных 
государственными властями. 

Ко всем собравшимся  с 
архипастырским словом 
обратился ВПС архиепископ 
Славский Флавиан. Владыка 
приветствовал и поздравил 
молящихся с великим духовным 
событием, отмечая, что 
«сегодняшний день является 
особым для нашей обители. 
Сегодня мы впервые совершили 
Божественную литургию на 
новоосвяшённом престоле в 
честь Святых великомучеников 
Дады, Гаведая, Каздои и Гаргал
а. Их мощи уже лежат на 
некоторых престолах наших 
церквей, но престол именно во 
имя Святых великомучеников 
Дады, Гаведая, Каздои и 
Гаргала, если я не ошибаюсь, 
является единственным». 

Архипастырь выразил своё 
глубокое благодарение за то, что 
разделить духовную радость 
освящения летнего алтаря 
прибыло множество верующих 
из разных уголков страны: 
«Надеемся что, как всегда, 
небесные покровители нашей 
обители, Святые 
великомученики Дада, Гаведай, 
Каздоя и Гаргал, будут рядом с 
нами, а на день их памяти, 12 
октября, который мы будем 
праздновать теперь уже как 
храмовой праздник, мы снова 
соберёмся воздавать честь 
угодникам Божиим, которые 
посвятили свою жизнь 
исповеданию веры Христовой.  

Святые великомученики да 
укрепят и нас в вере и исцелят, 
возносимыми молитвами к Богу, 
наши душевные и телесные 
болезни!». 

 
Александра ДУМИТРИКЭ
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Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România 
(CRLR) a organizat, în 

perioada 28 iulie – 3 august 2020, 
ediția a doua a „Taberei de tradiții, 
cultură și limbă maternă” pentru 
copiii pasionați de limba rusă. Drept 
răsplată pentru efortul depus în 
învățarea limbii ruse, tinerii învățăcei 
din capitală, care s-au evidențiat la 
cursurile de limbă maternă inițiate de 
președintele CRL-București Svetlana 
Crăciun, au participat în a doua serie, 
după copiii din Botoșani, la activitățile 
din tabăra de la sediul CRL-Năvodari, 
jud. Constanța, unde au însușit noțiuni 
privind tradițiile, limba și cultura rusă. 

Pe parcursul celor 6 zile de tabără, 
copiii au luat parte la ateliere practice, 
sesiuni de socializare, activități 
sportive, ateliere de dicţie, cor și 
momente artistice, precum și ateliere 
de creație. Pe lângă aceste cursuri de 
limbă rusă, copiii au desfășurat zilnic 
și diverse alte activități și jocuri. 
Jocul, componentă esențială în viața 
copilului, este asociat cu ideea de 
învățare, pentru dezinhibare, 
influențând în mod pozitiv 
performanțele elevilor în procesul de 
învățare. Astfel, și-au dezvoltat 
abilități de exprimare și comunicare, 
toate activitățile fiind atent structurate 
cu scopul ca fiecare copil să-și 
descopere resursele interioare, 
calitățile pe care le are. Firește, timpul 
a fost limitat, considerăm că s-a 
consilidat fundamentul privind 
învățarea limbii și culturii ruse pentru 
acești copii minunați. 

În ziua de astăzi este foarte greu să 
captezi atenția unui copil asupra 
studiului, chiar dacă este vorba despre 
un subiect de care este pasionat. 
Astfel, spre uimirea echipei noastre de 
coordonatori, copiii au dat uitării 
dispozitivele moderne și s-au 
concentrate asupra naturii care îi 
înconjura și asupra activităților pe 
care le desfășurau pe parcusul zilei. 
Acesta a fost primul obstacol 
important pe care echipa noastră l-a 
trecut cu ușurință.  

Am fost întâmpinați cu multă 
căldură de membrii comunității locale 
a rușilor lipoveni din Năvodari, cărora 
le mulțumim și prin intermediul 
publicației „Zorile”: dlui președinte 

Rafael Nichita, precum și celorlalți 
membri, care au fost alături de noi pe 
întreaga perioadă a taberei. Într-una 
din zile am fost vizitați de tinerii de la 
CRL-Năvodari și, astfel, s-au legat 
conversații în limba maternă, pentru 
care le mulțumim. Și pentru inițiativă! 
A urmat un schimb de impresii și am 
aflat lucruri interesante despre tinerii 
ruși lipoveni din Năvodari, 
desfășurând apoi împreună și activități 
de dezvoltare personală.  

Dna Elena Adochiței, un om cu 
experiență în organizarea taberelor 
pentru copii, a îmbinat mai multe 
tehnici și a reușit să facă înviorarea, 
activități sportive pe plajă și activițăți 
acvatice, cele mai apreciate de către 
copii momente ale zilei. 

Cireașa de pe tort a programului a 
fost vizita de la Complexul Muzeal de 
Științe ale Naturii, Delfinariu, Acvariu 
și Planetariu, unde copiii au învățat și 
cuvinte cu tematică maritimă. De 
asemenea, cântecele în limba rusă au 
întreținut voia bună și ne-au însoțit în 
fiecare deplasare.  

Proiectul „Tabăra de tradiții, 
cultură și limbă maternă” al CRLR s-
a încheiat cu succes și cu multe 
amintiri frumoase. Așteptăm cu 
nerăbdare reînceperea cursurilor de 
limba rusă de la sediul din București, 
cu cât mai mulți noi elevi în grupă.  

Mulțumim dlui președinte Silviu 
Feodor al CRLR și conducerii CRL-
București pentru organizarea ediției a 
doua a acestei tabere în care copiii 
noștri au învățat, au legat prietenii și, 
ca să-i citez doar pe câțiva dintre ei: 
„am văzut cel mai frumos răsărit de 
soare! ”, „am văzut pentru prima dată 
leul de mare”, iar unii, ajunși acasă, 
le-au spus părinților: „vreau în 
tabără!”. Pe noi, însoțitorii și 
îndrumătorii, cuvintele acestea ne-au 
emoționat.  

Mulțumim Svetlanei Crăciun 
pentru materialul video realizat, pe 
care îl puteti găsi pe YouTube (Tabăra 
de tradiție, cultură și limbă maternă, 
ed II  - 28.07.-03.08.2020, Năvodari, 
jud Constanța), unde sunt și impresiile 
copiilor din București - cel mai bun 
feedback! 

 
Irinel MIRONOV, 

București 

TRADIȚII, CULTURĂ ȘITRADIȚII, CULTURĂ ȘI   
LIMBĂ MATERNĂ RUSĂLIMBĂ MATERNĂ RUSĂ
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Лето – прекрасная пора, 
когда тепло и 
солнечно! Летом 

можно отправиться куда 
захочешь: на море, в горы или 
даже в кругосветное 
путешествие! 

В конце июля 2020 г., Община 
русских-липован Румынии 
(ОРЛР) организовало для наших 
детей второй Летний лагерь в 
городе Нэводарь на берегу 
Чёрного моря. Мы очень 
признательны председателю 
Общины Силвию Фёдору и 
Светлане Крэчун за 
предоставленную членам 
местной общины Бухареста 
возможность участвовать в 
проекте Традиции, культура и 
родной язык, в рамках которого 
дети изучали русский язык, наши 
традиции и обычаи.  

Главная задача Летнего лагеря - 
это, прежде всего, организация 
своеобразного отдыха детей. 
Обстановка в нём существенно 
отличается от домашней, что 
является ключевым фактором в 
определении программ и целей 
лагеря. Совместное проживание 
детей в группе сверстников 
позволяет обучать их нормам 
социальной жизни, поведению в 
коллективе, культуре 
взаимоотношений. Атмосфера 
лагеря располагает к раскрытию 
способностей детей, проявлению 
инициативы, способствует 
приобщению к духовности, 
усвоению принципа безопасного 
и здорового образа жизни. 

 И вот начались трудовые 
будни... Каждое утро мы очень 
рано вставали, шли на зарядку 
под руководством Елены 
Адокицей, потом завтракали и я 
вела уроки русского языка, затем 
следовал обед и море. Занятия 
проходили не только в 
библиотеке Культурного центра 
русских-липован города 
Нэводарь, но и на улице и в 
игровом зале. Произносили 
новые слова на русском языке, 
но и рисовали их цветными 
карандашами. Тематика у нас 
была «Море» и дети учили слова 
и названия морских животных, 
стихи о море, стишки для 
дикции. Все занятия мы 
проводили вместе с опытным 
педагогом Еленой Адокицей. 

Я пыталась проводить 

занятия в игровой форме, ведь 
так детвора не скучает и лучше 
усваивает материал. Конечно же, 
перед играми надо было хорошо 
подготовиться. Мы начинали с 
обсуждения темы на румынском 
языке и переводили на русский 
язык слова, повторяя их вместе. 
Потом обязательным было 
выразительное чтение. 
Заинтересовали школьников 

учебными играми с мячом: 
ученики по очереди при 
получении мяча представлялись. 
Дети оказались очень 
способными и активными: мы 
изучали новые слова, а 
школьники пытались не только 
самостоятельно учиться но и 
запоминать небольшие стихи. 
Занятия были игровыми во всём 
многообразии: подвижные, 
творческие, для развития 
внимательности и смекалки. 
Благодарим спортсменку 
Харипину Евдокимову, которая 
провела уроки по плаванью и 
очень помогала в вопросе 
воспитания. Если вдруг кто-то 
скучал по родителям мы уделяли 
всё наше время и внимание и 
таким образом все чувствовали 

себя как дома. 
 У нас была именинница 

Марина и все её поздравили и 
пели ей Многое лето! И даже 
устроили маленькую вечеринку. 

Пришёл и день 
долгожданный, посещения 
Дельфинария Констанцы. 
Дрессировщики нас удивили 
спектаклем дельфинов. 
Выступление было 

фантастическим, слушали пение 
дельфинов и соло морских львов. 
А Музей природы и наук 
подарил нам столько 
впечатлений. Обрадовала то, что 
дети смотрели с интересом всё, 
задавали вопросы, применяли 
слова, которые учили. 
Следовательно, я благодарна за 
такую чудесную возможность 
испытать свои силы в роли 
учителя, поработать вместе с 
опытными профессионалами и 
получить опыт работы с детьми. 
После занятий с детьми в лагере 
в городе Нэводарь я поняла, что 
нужно всё время искать всё 
новые и новые методы 
преподавания, которые были бы 
в то же время эффективными и 
интересными для детей. 

По дороге в Констанцу и 
обратно мы пели детские песни 
на русском языке. 

Хочу отметить что перед и 
после еды мы все молились и 
хочу поздравить родителей, 
потому что их дети практически 
все знали молитвы.  

В субботу и в воскресенье мы 
ходили в местную церковь с 
храмовым праздником во имя 
Святого Великомученика Георгия 
Победоносца. Наши дети знают 
все церковные правила и часть 
из них читает на церковно-
славянском языке.  

Запомнился и предпоследний 
день в лагере, когда Елена 
Адокицей так трогательно 
рассказала детям про жизнь 
Святого и славного пророка 
Илия и читали Тропарь и 
Кондак. Я не могу выразить 
словами, насколько чистыми 
были их ангельские голоса, 
насколько эмоциональными 
были моменты в церкви. 
Благодарим председателю 
местной общины Рафаел 
Никита, низкий поклон всем, 
кто потрудился чтобы мы 
отлично отдыхали и учили 
традиции, язык и русскую 
культуру. 

Дети нам признались, что не 
хотят уезжать и что надеяться 
что им посчастливится побывать 
снова в городе Нэводарь. У всех 
нас осталась масса ярких 
впечатлений от этого Летнего 
лагеря, организованного 
Общиной русских-липован 
Румынии. 

 
Иринел МИРОНОВ, 

Бухарест 

««ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И   
РОДНОЙРОДНОЙ  РУССКИЙ ЯЗЫК»РУССКИЙ ЯЗЫК»
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ASOCIAȚIA TINERILOR RUȘI LIPOVENI DIN ROMÂNIAASOCIAȚIA TINERILOR RUȘI LIPOVENI DIN ROMÂNIA

Marele scriitor rus Nikolai Gogol a spus odinioară că tinerețea este fericită, tocmai fiindcă are în fața ei viitorul. Se știe căMarele scriitor rus Nikolai Gogol a spus odinioară că tinerețea este fericită, tocmai fiindcă are în fața ei viitorul. Se știe că  
tinerii reprezintă viitorul fiecărei comunități, căci aduc cu sine speranța și nădejdea unor timpuri mai bune. Noi, membriitinerii reprezintă viitorul fiecărei comunități, căci aduc cu sine speranța și nădejdea unor timpuri mai bune. Noi, membrii   

Consiliului Director al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România (ATRLR), ne-am propus să vă facem cunoștință cu ei, prinConsiliului Director al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România (ATRLR), ne-am propus să vă facem cunoștință cu ei, prin  
intermediul periodicului „Zorile”, întrucât considerăm că ne putem mândri cu aceștia!intermediul periodicului „Zorile”, întrucât considerăm că ne putem mândri cu aceștia!  

Nu uitați! Puteți să urmăriți paginile ATRLR din rețelele de socializare Facebook și Instagram, acolo unde vom continua săNu uitați! Puteți să urmăriți paginile ATRLR din rețelele de socializare Facebook și Instagram, acolo unde vom continua să  
distribuim materiale interesante despre tinerii noștri ruși lipoveni!distribuim materiale interesante despre tinerii noștri ruși lipoveni!

● Andrei Demit din Ghindărești, jud. Constanța, este un tânăr pasionat 
de limbaje de programare. Are un portofoliu impresionant de realizări în 
domeniul IT, iar pe 26 august este ziua lui de naștere. Asociația Tinerilor 
Ruși Lipoveni din România i-a urat un călduros La mulți ani!, succes în 
carieră și cât mai multe realizări! 

Puteți urmări munca lui Andrei online în cadrul proiectului Cerebrus, 
unde puteți învăța gratuit limbajul de programare Python și nu numai. 

● Alina Filip din Sarichioi, jud. Tulcea, membru al Consiliului 
Director al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România în perioada 
2013-2015 și președintele organizației locale de tineret din Sarichioi, și-a 
sărbătorit ziua de naștere pe 26 august. Noi îi urăm un călduros La mulți 
ani!, proiecte de succes în continuare și să fie mereu cu zâmbetul pe buze, 
așa cum ne-a obișnuit! Împreună cu soțul său, Alex, au pus pe harta 
turistică națională frumoasa comună Sarichioi și își așteaptă mereu 
oaspeții cu drag la Casa Filip, o căsuță ruptă din basmele rusești. 

● Andrei Macarov este un tânăr din Tulcea, student la Facultatea de 
Arhitectură Navală din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 
Este secretarul ATRLR-Tulcea din 2018.  

De ziua lui de naștere, i-am urat un călduros La mulți ani!, succes în 
toate proiectele și la cât mai multe nave lansate la apă în viitor!

● Irina Niculaev din Climăuți, jud. Suceava, membru al Consiliului 
Director al ATRLR în perioada 2018-2020 și președinte al organizației 
locale de tineret din Climăuți, și-a serbat recent ziua de naștere.  

I-am urat un călduros LA MULȚI ANI, mult succes în activitatea pe 
care o desfășoară și să ne molipsească necontenit cu zâmbetul și energia ei 
fantastică!
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● Alexandru Dunaev este un tânăr actor rus lipovean, care, 
după cum ne sugerează numele său, nu putea să se nască decât 
într-un oraș de pe malul Dunării, la Tulcea. 

Dragostea pentru actorie a descoperit-o în liceu, când a făcut 
parte din trupa de teatru a liceului, pășind pentru prima dată, 
alături de colegii săi talentați, pe scena teatrului „Jean Bart” din 
Tulcea. 

Așteptăm cu toții redeschiderea teatrelor pentru a-l revedea 
pe scenă! Până atunci, îl putem urmări în rolul preotului Emilian 
Radu din filmul Cardinalul, în regia lui Nicolae Mărgineanu, 
sau în serialul TV „Lecții de viață”. Probabil că mulți dintre voi 
l-au văzut în spoturile publicitare, printre care și clipul de 
promovare al României prin Ministerul Turismului. 

De asemenea, îl puteți urmări și pe YouTube în cadrul 
emisiunii „Despre tot și despre nimic”. 

Alex Onofrei și Cosmin Leon, doi tineri din Sarichioi, jud. Tulcea, pasionați de 
folclorul rusesc, au dat viață unui proiect inedit – Folk Band Ruskyi Ritm. Pentru a crea o
armonie complexă și a da cântecului rusesc o notă modernă, celor doi băieți, Alex (la 
armonică - garmoșka) și Cosmin (la tobă), li s-au alăturat încă trei artiști: Ciprian Onosă
(la chitară), Vlad Blejan (la pian) și Cătălin Dumitrache (la chitară bas). 

Tinerii de la Folk Band Ruskyi Ritm sunt mereu prezenți la festivalurile tradiționale 
din Dobrogea, la evenimentele Comunității Rușilor Lipoveni din România, dar și la orice 
tip de petrecere privată, unde este nevoie de o atmosferă tradițională autentică. 

Alexandra și Petre Platon, preocupați de un stil de 
viață sănătos, au pornit o afacere dulce, care izvorăște din 
frumoasele păduri înconjurătoare ale localității natale a 
Alexandrei - Slava Cercheză, jud. Tulcea. 

Gama de produse melifere naturale, numai bune de pus 
pe masa oricărei familii, o puteți găsi accesând pagina de 
Facebook ALbine. 

Tinerii continuă astfel și promovarea ocupațiilor 
tradiționale ale rușilor lipoveni, fiind un bun exemplu că 
orice idee poate deveni realitate. În cazul lor, ideea este 
una dulce, dar care implică și multă muncă. De aceea, cei 
doi tineri muncesc... precum albinele! 

Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni din România îi 
felicită pentru munca lor și le urează succes în afacere! 

Totul este bine, dacă ai Totul este bine, dacă ai AlAlbine!bine!  
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CANDIDAȚI ȘI ALEȘICANDIDAȚI ȘI ALEȘI 

În conformitate cu prevederile 
Statutului Comunității, 

candidaturile pentru funcțiile de 
reprezentare a organizației, cea de 
președinte al CRLR și reprezentant 
în Parlamentul României, sunt 
depuse cu zece zile înaintea 
Conferinței Reprezentanților. 
Astfel, până la 1 august 2020 și-au 
depus candidaturile, platformele-
program și curriculum vitae, cinci 
candidați – doi pentru președinția 
CRLR și trei pentru funcția de 
candidat pentru demnitatea de 
deputat din partea organizației. 
Toate candidaturile au primit aviz 
favorabil din partea Consiliului 
Director (care a avut loc în data de 
10 august 2020). 

Astfel, pentru a ocupa funcția 
de președinte al CRLR au candidat: 
președintele în funcție, Silviu 
Feodor, și Artion Nicolae, 
președintele CRL-Constanța, în 
timp ce pentru funcția de candidat 
pentru alegerile parlamentare din 
partea CRLR și-au arătat intenția: 
președintele CRLR - Silviu 
Feodor, deputatul Andrian 
Ampleev și Neculai Feodot, 
membru al Consiliului Director și 
președintele CRL-Târgu Frumos. 

Candidații au venit pregătiți cu 
broșuri și mape de prezentare pe 
care le-au înmânat delegaților, însă 

au avut și posibilitatea de a 
evidenția pe scurt aspecte din 
platformele-program în fața 
publicului elector și de a răspunde 
întrebărilor.  

Momentul mult așteptat al 
exprimării votului a debutat de 
îndată ce membrii Comisiei de 
numărare a voturilor au finalizat 
pregătirea buletinele de vot. În cele 
două cabine special amenajate, 
fiecare delegat a putut să își aleagă 
candidatul preferat, în mod secret, 
așa cum este prevăzut în Statutul 
CRLR. Prima rundă de alegeri a 
fost pentru desemnarea 
președintelui CRLR, unde 
candidații au fost doi ingineri 
constructori de profesie: Silviu 
Feodor și Artion Nicolae. În urma 
scrutinului, pentru ocuparea 
funcției de președinte al 
Comunității a fost ales, pentru 
patru ani, Silviu Feodor, cu 57 de 
voturi „pentru”.  

În ceea ce privește exprimarea 
votului pentru candidatul la funcția 
de deputat, acesta a început cu 
stângul, întrucât Neculai Feodot, 
unul dintre cei trei candidați, în 
timp ce se afla în cabina de vot a 
observat faptul că buletinul de vot 
era numerotat. Numerotarea s-a 
realizat de către membrii comisiei 
de numărare, însă acest lucru a 
trebuit remediat pentru asigurarea 
caracterului secret al votului. 
Așadar, nu doar că procesul de 

votare a fost întrerupt, dar delegații 
la Conferință au decis, în 
unanimitate, reluarea votului și 
pentru funcția de președinte. 
Așadar, după ce s-a reluat votul 
pentru ocuparea funcției de 
președinte al CRLR, noile 
rezultatele au fost: Silviu Feodor - 
56 de voturi, Artion Nicolae – 10 
voturi și un vot nul. 

La alegerile pentru candidatul la 
funcția de deputat, rezultatele au 
fost: Silviu Feodor – 43 de voturi, 
Andrian Ampleev – 19 voturi și 
Neculai Feodot – 5 voturi. Astfel, 
pentru următorii 4 ani, președinte 
al CRLR și deputat în Parlamentul 
României din partea organizației, 
după alegerile parlamentare din 
decembrie 2020, va fi Silviu Feodor. 

Una dintre prerogativele 
președintelui Comunității este 
aceea de a desemna 15 persoane 
pentru ocuparea celor 8 locuri 
vacante din Consiliul Director, 
organul decizional al CRLR în 
perioada dintre două Adunări 
Generale și Conferințe ale 
Reprezentanților. În componența 
acestuia intră de drept președintele 
Comunității, deputatul și 
președintele organizației de tineret, 
iar numărul total de mebri ai 
Consiliului este de 11 persoane. 
Având în vedere că în urma 
scrutinului președintele și deputatul 
sunt aceeași persoană, delegații au 
trebuit să voteze 9 persoane din 

lista de 15 candidați propuși, 
urmând ca ultimul membru să-și 
ocupe funcția din ianuarie 2021. 
După ce și-au exprimat delegații 
opțiunile, au fost aleși membri ai 
Consiliului Director: Svetlana 
Crăciun din București (49 de 
voturi), Maria Milea din Brăila 
(48 de voturi), Palaghia Radion 
din Fălticeni (44 de voturi), Ivan 
Vasile din Carcaliu (44 de voturi), 
Vitali Cristian Finoghen din 
Sarichioi (39 de voturi), Ivan 
Ignat din Slava Rusă (38 de 
voturi), Anfisa Demit din 
Ghindărești (38 de voturi), Trofim 
Artamon din Tulcea (36 de 
voturi). Cum aminteam anterior, 
după alegerile parlamentare din 
decembrie, în componența 
Consiliului Director va fi și 
Timofte Fănică din Focuri, care a 
obținut 32 de voturi. 

În ceea ce privește comisiile de 
specialitate, din componența 
Comisiei de Etică și Disciplină fac 
parte: Rafael Nichita din 
Năvodari, Valodia Chirilă din 
Carcaliu și Marcov Alexandra din 
Slava Cercheză, în timp ce Comisia 
de cenzori este formată din: Iacob 
Nazarov din Fălticeni, Iulia 
Budacov din Tulcea și Ovidiu 
Ivanov din Botoșani.  

Conferința Reprezentanților s-a 
încheiat cu aprobarea rapoartelor 
prezentate și a procesului-
verbal al ședinței. +

NeculaiNeculai   FeodotFeodot Andrian AmpleevAndrian Ampleev

Nicolae ArtionNicolae Artion Silviu FeodorSilviu Feodor
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