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SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!

U

răm mult succes în noul an școlar atât copiilor de grădiniă și
elevilor, cât și cadrelor didactice și părinilor. Să avei parte
de multă sănătate și numeroase activităi care să vă
îmbogăească! Să fie un an școlar 2022-2023 cu mult optimism și
entuziasm!
Potrivit Ordinului de Ministru nr. 3.505/ 31 martie 2022 publicat în
Monitorul Oficial nr. 326 din 4 aprilie a.c., postat și pe site-ul
Ministerului Educaiei, reamintim că Anul școlar 2022-2023 începe în
data de 5 septembrie 2022 și va avea o durată de 36 de săptămâni.
„Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 27
februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive
lucrătoare.
Între 22 și 30 octombrie 2022, toi elevii, și nu doar copiii de grădiniă
și elevii de clasele primare (cum era în anii precedeni), vor avea vacană
de o săptămână.
Anul școlar 2022-2023 va avea și o vacană „mobilă”, așa fiind
denumită de oficialii din Educaie și fixată de inspectoratele școlare.
Fiecare jude va avea o structură ușor diferită a anului școlar, mai precis
modulele 3 și 4.
Ca o noutate, în anul școlar 2022 – 2023 vor fi cinci module de
învăare în loc de 2 semestre:
Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21
octombrie 2022; vacană: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până
duminică, 30 octombrie 2022;
Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22
decembrie 2022; vacană: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică,
8 ianuarie 2023;
Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3
februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17
februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare judeene/al municipiului
București, după caz; vacană: o săptămână, la decizia inspectoratelor
școlare judeene/al municipiului București, în perioada 6 – 26 februarie
2023;
Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20
februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor
școlare judeene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie
2023; vacană: de vineri, 7 aprilie 2023, până mari, 18 aprilie 2023;
Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16
iunie 2023; vacană: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3
septembrie 2023.
O altă noutate a Anului școlar 2022-2023 este faptul că nu vor mai fi
obligatorii tezele (evaluările scrise semestriale). Profesorul va pune note
în funcie de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planulcadru, iar media va fi încheiată anual. Prin urmare, elevii vor primi cu cel
puin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal
disciplinei în planul-cadru de învăământ.
În anul cu noi reguli, să avei, dragi elevi, rezultate frumoase, cât mai
bune, bucurii mari, satisfacţii și împliniri! Spor la învăătură! Cadrele
didactice să aibă parte de elevi interesai să atingă noile culmi ale
cunoașterii și să avei multă satisfacie în procesul de predare-învăare!
Să fie un an școlar cu împliniri personale și profesionale!
S.M.

CĂTĂLIN CHIRILĂ
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В добрый путь, новый учебный год!
Приятных встреч в учебном
2022-2023 году! Новых и
интересных открытий всем
вам, дорогие дети, ученики и
преподаватели!
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CĂTĂLIN CHIRILĂ DIN SARICHIOI CAMPION MONDIAL ȘI EUROPEAN!
Svetlana MOLDOVAN

A

fost o vară cu rezultate excepionale
pentru sportivul Cătălin Chirilă din
Sarichioi, jud. Tulcea, legitimat la
Clubul Sportiv „Steaua” din București.
„Canoistul de aur” este noua lui titulatură, fiind
pe deplin meritată și-l felicităm din inimă
pentru marile reușite obinute cu multă trudă și
talent!
Pentru că avea deja trei medalii de argint şi
una de bronz la etapele din acest an de Cupă
Mondială la kaiac-canoe de la Racice (Cehia) şi
Poznan (Polonia), de sportivul Cătălin Chirilă
se legau speranţele privind obinerea unei
medalii din partea delegaţiei României la
Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la
Halifax, din Canada, desfășurate între 3 şi 7
august 2022.
Și Cătălin Chirilă a strălucit! Întâi s-a
calificat direct, de pe prima poziie, în două
finale la Campionatele Mondiale de kaiaccanoe de la Halifax (Canada), la probele de
canoe simplu 500 m și la cea de canoe simplu
1000 m. Apoi, pe 6 august 2022, a devenit
vicecampion mondial la cursa de 500 de metri,
câștigând medalia de argint, iar în finala de pe 7
august 2022, la proba de 1000 m, a obinut
aurul. Cătălin Chirilă este campion mondial la
această probă olimpică, fiind un alt pas
important al lui în drumul spre Jocurile
Olimpice din anul 2024 de la Paris. Un pas
reușit! Felicitări, Cătălin, și mult, mult succes în
continuare!
În istoria sportului românesc, Cătălin Chirilă
este al patrulea sportiv cu aur mondial la 1.000
de metri, după Aurel Macarencu (în 1986), Ivan
Patzaichin – de două ori (în 1973 și 1977) și
Simion Ismailciuc (în 1963).
În luna mai a.c., Cătălin Chirilă declara că
„După Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul
trecut, mi-am promis că voi cuceri medalii
într-o probă sportivă în care România nu a mai
avut rezultate notabile în ultimii ani. Medaliile
mele din luna mai a.c. reprezintă startul oficial
în drumul pe care mi l-am propus spre Paris
2024!”.
Reamintim că sportivul de 24 de ani, din
localitatea Sarichioi, judeul Tulcea, Cătălin
Chirilă, antrenat de către Florin Popescu și
Petre Condrat, s-a clasat pe locul 5, în 2021, la
Jocurile Olimpice de la Tokyo. Iar în a doua
parte a lunii mai a.c., canoistul Cătălin Chirilă
de la CSA „Steaua” din București a câștigat
patru medalii în proba de simplu:
- două la Cupa Mondială de Canoe Sprint de
la Racice (Cehia) - World Cup 1, desfășurată pe
21 si 22 mai 2022 (bronz în cursa de 500 m și
medalie de argint la 1000 m);
- două medalii, ambele de argint, la World
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Patzaichin, de la plecarea dintre noi a căruia se
împlinește anul pe 5 septembrie 2022!
Cătălin Chirilă a încheiat acest sezon
competiional, la München, cu două medalii,
aur și bronz (bronz în proba de canoe simplu la
500 de metri). „Împreună scriem istorie!” spune
Cătălin, referindu-se și mulumindu-le celor doi
antrenori, precum și tuturor celor care-l susin
mereu!
Vom fi alături de Cătălin în pregătirea lui
pentru Paris 2024!
Mesaje de felicitare
n mass-media, pe reelele de socializare,
fiecare i-a transmis lui Cătălin Chirilă un
mesaj de felicitare imediat după ce acesta a
devenit campion mondial și apoi campion
european. Redăm mai jos câteva dintre mesaje:
 Ministrul Sportului, Eduard Novak:
„Incredibilă performana lui Cătălin Chirilă,
care ne aduce aurul mondial în proba olimpică
de canoe simplu pe distana de 1000 m la
Campionatele Mondiale de Canoe Sprint din
Canada!
Cătălin le calcă pe urme unor sportivi uriași
și sunt sigur că marele Ivan Patzaichin, care a
luat aur de două ori în această probă, ar fi
mândru de performana de azi! La fel de
mândru sunt și eu! Felicitări campionului
nostru, felicitări antrenorilor! Paris 2024 vă
așteaptă!”;
 Pe pagina de facebook a Comitetului
Olimpic și Sportiv al României (COSR):
„Cătălin Chirilă și cursa de aur de la Mondiale!
Canoistul român a câștigat aurul mondial pe
distana olimpică la canoe simplu 1000 m.
Primul aur după 36 de ani, al 4-lea român
campion mondial în această probă.
Ivan Patzaichin zâmbește din cer!
AUR mondial pentru Cătălin Chirilă!
Canoistul român a reușit să câștige medalia
de aur la canoe simplu pe distana de 1000 m la
Campionatele Mondiale de Canoe Sprint din
Halifax, Canada.
Antrenat de Florin Popescu și Petre Condrat,
Cătălin a reușit să
câștige și a doua medalie
la această ediie de
mondiale, după argintul
de ieri de la C1 -500 m.
Astăzi, Cătălin l-a
depășit pe campionul
olimpic Isaquias Santos,
din Brazilia și pe cehul
Martin Fuksa. Cătălin a
gestionat extraordinar
această cursă și visul de
a readuce canoea de
simplu în elita mondială
s-a împlinit. După aurul
lui Aurel Macarencu din
1986 este prima reușită
de aur la C1
1000 m pentru

Î

Cup 2 – Cupa Mondială de la Poznan (Polonia):
la proba C1 500 m și la C1 1000 m!
Felicitări atât sportivului originar din
Sarichioi, cât și celor doi antrenori (Florin
Popescu și Petre Condrat) pentru rezultate!
După Mondiale, au urmat Campionatele
Europene, tot în august!

C

ampionul mondial Cătălin Chirilă a
devenit și campion european la canoe
simplu, la proba de 1000 de metri, la
Campionatele Europene de kaiac-canoe de la
München (Germania), desfășurate în partea a
doua a lunii august a.c.
Cătălin a câștigat titlul european la canoe
simplu 1000 de metri pe 20 august a.c., exact pe
pista olimpică Regata, pe care marele Ivan
Patzaichin cucerea titlul olimpic cu pagaia ruptă
în anul 1972. Prin urmare, la München, Cătălin
a dedicat aurul european regretatului Ivan
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România. Ivan Patzaichin de două
ori, în 1973 și 1977 și Simion
Ismailciuc, în 1963, sunt singurii
români care au mai luat aur în
această probă.
Bravo, Cătălin! Bravo
antrenorilor!”;
 Pe pagina de facebook a
Clubului STEAUA din București:
„Cel mai bun canoist din lume este
stelistul CĂTĂLIN CHIRILĂ!
Duminică, la Campionatul
Mondial de la Halifax (Canada),
tulceanul de 24 de ani a câștigat
medalia de aur în proba de canoe
simplu pe distana olimpică de
1.000 de metri.
În marea finală, românul a
plecat de pe culoarul 4. Încadrat de
italianul Carlo Tacchini și de
chinezul Pengfei Zheng. Al doilea
cel mai tânăr concurent al finalei,
24 de ani, după cubanezul Jose
Cordova (21 de ani), Chirilă a
făcut, înainte de toate, o cursă
tactică fenomenală.
Chinezul Pengfei a plecat cel
mai bine. Avea o canoe distană de
urmăritori, atât la 250 de metri, cât
și la jumătatea cursei. S-au
schimbat des liniile, dar Chirilă a
rămas pe 4, în imediata apropiere a
primilor trei clasai.
De la 600 de metri, românul a
mărit ritmul, a intensificat
loviturile și canoea sa înainta
văzând cu ochii. A trecut în frunte
și nu a mai cedat primul loc până
la final!
Ceilali adversari au încercat să
se ia după el, dar a fost prea târziu.
Susinut de un număr mare de fani,
din tribune, brazilianul Isaquias
Santos, campionul olimpic al
probei, nu a putut decât să smulgă
in-extremis locul 2.
Podiumul de cu o zi înainte, de
la 500 de metri, se inversase.

ZORILE
Acum românul era primul într-o
cursă mai importantă, în proba
olimpică. Pe trei, așa cum se
întâmplase și sâmbătă, la 500 de
metri, a venit cehul Martin Fuksa.
Triplul campion european pe
această distană!
Pe podiumul de premiere, un tip
blond, înalt, cu brae vânjoase, are
lacrimi în ochi. Mâna la inimă, iar
prin cap îi trec toate momentele
grele trăite, dar a meritat. E cel mai
bun din lume!
Bravo, Cătălin! Felicitări
antrenorilor Florin Popescu și
Petre Condrat! Ai pus din nou
România pe harta mondială a
canoei. Au trecut 36 de ani de când
un alt stelist, Aurel Macarencu,
câștiga ca și Chirilă, aurul la 1000
de metri și argintul la 500 de metri!
Și culmea, tot în Canada, la
Montreal!”.
„Sunt foarte fericit, mulumesc
echipei mele și tuturor prietenilor!
Am muncit foarte mult să ajung
aici”, au fost primele cuvinte ale
lui Cătălin după aurul mondial!
 Fragmente din mesajele
președintelui Comunităii Rușilor
Lipoveni din România (CRLR),
deputatul Silviu Feodor, transmise
după ce canoistul Cătălin Chirilă a
devenit campion mondial și
european:
 „Etnicul nostru Cătălin
Chirilă este noul campion al lumii
la canoe 1, proba de 1.000 de
metri! Cu ani în urmă, un alt etnic,
marele Ivan Patzaichin, a luat aur
de două ori în această probă!
Imediat după cea de a doua
finală la care a participat la
Campionatul Mondial de kaiaccanoe de la Halifax (Canada), la
cea de 500 de metri devenind
sâmbătă vicecampion mondial,
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medaliatul cu aur Cătălin Chirilă a
scris pe reelele de socializare
„Mulumesc lui Dumnezeu!
Mulumesc întregii echipe!
Mulumesc tuturor pentru energie,
gânduri bune și felicitări!”.
O persoană credincioasă,
dintr-o familie de staroveri, Cătălin
Chirilă muncește foarte mult,
avându-l ca antrenor secund pe un
alt campion rus lipovean - Petre
Condrat din Carcaliu, judeul
Tulcea (care are un aur la C-4 500
m în 2003).
Este o performană uriașă a
acestui sportiv de numai 24 de ani!
Este un pas important al lui Cătălin
Chirilă spre Jocurile Olimpice de
la Paris din anul 2024! Mult
succes! Munca ta zilnică, efortul
tău imens, tenacitatea i-au fost
răsplătite cu aur mondial!
Bravo, Cătălin! Felicitări și
antrenorilor tăi, Florin Popescu și
Petre Condrat!
 „Cu 50 de ani în urmă, în
1972, la München era aplaudat un
lipovean din Mila 23, care urca pe
podiumul olimpic, câștigând aurul
la proba de canoe simplu 1000 de
metri. Cursa a rămas în istoria
sportului ca fiind una de referină,
întrucât Ivan Patzaichin a devenit
campion olimpic vâslind spre
succes cu pagaia ruptă.
Tot la München, de data aceasta

la Campionatele Europene de
kaiac-canoe, un alt român, etnic al
nostru din Sarichioi, a cucerit aurul
în proba de canoe simplu 1000 de
metri, devenind campion european.
Cu acest titlu, Cătălin Chirilă a
ridicat din nou steagul României,
la 16 ani distană după ce, în anul
2006, la Račice, în Cehia, aducea
aurul european la această probă
sportivul Florin Mironcic.
Pe 21 august a.c., Cătălin
Chirilă a cucerit și bronzul
european la proba de canoe simplu
pe distana de 500 de metri.
Performana acestui tânăr de 24
de ani este o bucurie pentru noi
toi, pentru România, și un pas
important în drumul pe care
pășește spre Jocurile Olimpice de
la Paris din anul 2024.
Felicitări Cătălin, pentru aceste
mari realizări prin care așezi
România pe firmamentul sportului
european și mondial în faa
celorlalte naiuni!
Felicitări antrenorilor Florin
Popescu și Petre Condrat, precum
și tuturor celor care îl susin pe
acest mare sportiv al nostru!
Succes în continuare,
Campionule! Ne mândrim cu
tine!”.
(Fotografii de pe pagina de
facebook a sportivului)

Bronz pentru Cătălin Chirilă
la Super Cupa Mondială!

P

e 28 august 2022, la Super Cupa Mondială de la Oklahoma
(Statele Unite ale Americii), canoistul Cătălin Chirilă a
câștigat medalia de bronz, pe distană scurtă (350 m).
După titlul mondial și cel european la canoe simplu 1000 m (probă
olimpică), dar și argint mondial și bronz european la canoe simplu 500
m, Cătălin Chirilă s-a întors în ară cu medalia de bronz de la Super
Cupa Mondială, urmându-i pe podium pe Serghei Tarnovschi (R.
Moldova) și Martin Fuksa (Cehia).
Felicitări, Cătălin! Și ie, și antrenorilor tăi, Florin Popescu și Petre
Condrat!
După binemeritata vacană, începi pregătirea pentru sezonul de
calificare la Jocurile Olimpice Paris 2024! Mult succes!

CITI'I ÎN NUMĂRUL VIITOR:
 „Componenta spirituală – fundament al identităii etnice a rușilor
lipoveni din România” (27-29 august 2022, Slava Rusă, jud. Tulcea);
 „Iașiul - capitală a Moldovei. Arc peste timp - Interferene
culturale, tradiii și obiceiuri ale rușilor lipoveni din regiune” (28 august
2022. Iași);
 Deschiderea Anului școlar 2022-2022;
 Taberele de vară organizate de CRLR;
 Festivalul borșului lipovenesc - la Jurilovca, jud. Tulcea (27-28
august 2022);
 Ziua satului Mila 23, jud. Tulcea (28 august 2022).

ÇÎÐÈ

4

Alexandr VARONA
(n. 21.04.1973, or. Hârșova,
jud. Constana)
copilărit în comuna Ghindărești, jud.
Constana, unde a urmat Școala
Generală până în clasa a VI-a
inclusiv, iar ultimele două clase de gimnaziu lea absolvit la Tulcea. A terminat Liceul Militar
de Marină din Constana în anul 1991,
specializarea Navigaie, după care a urmat
Facultatea de Drept a Universităii din București
până (în 1995) profesând apoi ca jurist vreme de
două decenii și jumătate în structurile de
specialitate ale Ministerului Apărării Naionale.
Urmându-și pasiunea pentru istorie, s-a
înscris la Facultatea de Istorie a aceleiași Alma
Mater din București (absolvită în anul 2000),
unde și-a susinut și doctoratul în anul 2012,
avându-l ca îndrumător pe reputatul medievist prof. univ. dr. Tudor Teoteoi.
A desfășurat o bogată activitate de cercetare
știinifică și publicistică, fiind autorul multor
articole, studii și cercetări, în principal pe teme

A

Dr. Cerasela DOBRINESCU

P

e 11 august 2022, la
Căminul Cultural din
localitatea 2 Mai, judeţul
Constanţa, în atmosfera unui târg
de carte şi în prezenţa unui
numeros public, a avut loc
prezentarea lucrării „Staroverii.
Pagini de istorie şi spiritualitate”,
apărută în anul 2020, în ediie
bilingvă (română-rusă), la Editura
„C.R.L.R.”, cu sprijinul
Comunităţii Rușilor lipoveni din
România. Autorul cării este
reputatul istoric al etnicilor ruşi
lipoveni, dr. Alexandr Varona.
Evenimentul se înscrie în seria
de manifestări derulate de Primăria
Limanu în cadrul proiectului
„Cultura la Liman”, proiect
conceput pentru a impulsiona viaţa
culturală a satului turistic 2 Mai.
Astfel, timp de 5 zile, sub genericul
„Târg de carte, folk şi poezie”,

ce privesc raskolul (schisma rusă din
secolul al XVII-lea), dar și istoria și
cultura staroverilor, a creștinilor
ortodocși de rit vechi, în general, și a
rușilor lipoveni, staroverii din
România, în special. Preocupările
sale nu se rezumă doar la istoria
raskolului și a staroverilor, ci privesc
și alte subiecte disputate din istoria
Rusiei și a rușilor, cu impact și
asupra spaiului românesc, așa cum
sunt, de exemplu, cele referitoare la
formarea și evoluia istorică a
comunităilor de cazaci, la influena
Rusiei în Balcani în epoca modernă
sau cele privind Revoluia Rusă din
1917 și războiul civil ce i-a urmat. De
asemenea, a participat, începând cu anul 1994,
din perioada studeniei, la multe sesiuni de
comunicări știinifice, seminarii și simpozioane,
conferine și congrese știinifice, dedicate
istoriei raskolului și staroverilor, din ară și din
străinătate, tezele și lucrările sale atrăgând
atenia în mod deosebit a specialiștilor, dar și a
publicului doritor să cunoască tainele istoriei și
culturii acestei comunităi fascinante.
Este autorul lucrării Tragedia schismei ruse.
Reforma patriarhului Nikon și începuturile
staroverilor, apărută în anul 2002 la Editura
Kriterion din București, prima lucrare știinifică
în limba română ce explică, în termenii știinei
istorice moderne, cauzele și premisele marii
schisme ruse de la mijlocul secolului al XVII-lea,
cunoscută în istoriografia noastră bisericească,
mai ales, sub denumirea de raskol, lucrare foarte
apreciată de publicul cititor atât în ară, cât și în
străinătate. De curând, în anul 2020, a apărut la
Editura „C.R.L.R.”, a 2-a ediie a lucrării,
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revăzută și adăugită, și tot în același an, cu
sprijinul Comunităii Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), a fost editată o altă lucrare
semnată de autor, intitulată Staroverii. Pagini
de istorie și spiritualitate, care examinează
apariia fenomenului starover și evoluia lui
istorică, cu accent pe aspectele și implicaiile
sociale și religioase ale acestuia, pe direciile
migraiei staroverilor atât în interiorul
Imperiului Rus, cât și în afara granielor
acestuia, un capitol special al lucrării fiind
dedicat rușilor lipoveni, staroverilor din ările
Române și din provinciile istorice românești
aflate în secolele precedente sub stăpânire
străină, din spaiul etnic, istoric și cultural ce
aparine poporului român și în care trăiesc în
deplină înelegere cu populaia românească
majoritară și naionalităile minoritare
conlocuitoare.
Cartea Staroverii. Pagini de istorie și
spiritualitate a apărut în anul 2021 și în ediie
bilingvă (româno-rusă), varianta în limba rusă
fiind realizată de Alexandra Fenoghen,
reputată poetă, jurnalistă și scriitoare, originară
din Sarichioi, jud. Tulcea, una din localităile
cele mai importante unde trăiesc rușii lipoveni,
cu o istorie absolut remarcabilă, fost centru al
cazacilor nekrasoviști din Dobrogea în secolele
XVIII-XIX, până de curând comuna cu cea mai
mare populaie de ruși lipoveni din România,
foarte conservatoare din punct de vedere
religios, cum sunt, de altfel, toate localităile de
ruși lipoveni, însă deloc închise și refractare la
influena civilizaiei, lucru ce se observă atât din
aspectul exterior al acestora, cât și din contactul
cu locuitorii lor, oameni absolut remarcabili, din
toate punctele de vedere.
Redacia

„Staroverii. Pagini de istorie şi spiritualitate”
a scos „cultura la liman”, la 2 Mai

Căminul Cultural din localitate a
găzduit câte o lansare de carte,
urmată de un moment artistic
aparţinând genului folk. Cea de-a
şasea zi a manifestării a fost

dedicată în întregime ruşilor
lipoveni, prin prezentarea cărţii lui
Alexandr Varona, urmată de
cântecele tradiţionale ruseşti
interpretate de ansamblul folcloric

„Novoseolki” din Ghindăreşti şi de
solista Ustinia Platon din
Mangalia.
În debutul manifestării a luat
cuvântul prof. Gela Ivaşcu,
director al şcolii din Limanu şi
organizator al acestui „Târg de
carte, folk şi poezie”, care a
punctat necesitatea unei seri
dedicate ruşilor lipoveni, în
contextul existenţei la 2 Mai a unei
comunităţi starovere profund
implicată în viaţa socială şi
culturală a localităţii. Acest fapt a
fost subliniat şi de Fevronia
Enacache, preşedinta Comunităţii
locale a ruşilor lipoveni, care şi-a
dorit ca această „carte scrisă cu
trudă” de către Alexandr (Saşa)
Varona să fie cunoscută şi de către
staroverii din 2 Mai.
Prezentarea cărţii a
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fost făcută de deputatul Silviu
Feodor, preşedintele Comunităţii
Ruşilor Lipoveni din România
(CRLR), care a apreciat lucrarea
lui Saşa Varona ca fiind „o fantă de
lumină în istoria şi spiritualitatea
noastră, a ruşilor lipoveni”. În
discursul său, preşedintele CRLR a
făcut şi o incursiune în istoria de
300 de ani a staroverilor din spaţiul
românesc şi cu precădere din
Dobrogea, unde „înaintaşii noştri
nu au greşit când s-au aşezat aici,
pentru că acest teritoriu le-a dat un
dar de preţ: libertatea”.
Salutând prezenţa în sală a
preotului Siluan Ivan, parohul
bisericii ortodoxe de rit vechi din 2
Mai, deputatul Silviu Feodor a
vorbit şi despre importanţa
Bisericii şi a credinţei ruşilor
lipoveni, despre limba slavonă în
care se ţin slujbele religioase, dar şi
despre obiectele cele mai valoroase
pe care staroverii le-au luat cu ei
când au plecat de pe teritoriul
rusesc: icoanele bizantine pictate în
stilul lui Andrei Rubliov şi cările
sfinte scrise în limba slavonă.
În calitate de preşedinte şi
deputat al ruşilor lipoveni, Silviu
Feodor a punctat cu mândrie
realizările etnicilor pe care îi
reprezintă, subliniind că ruşii
lipoveni şi-au adus aportul la
dezvoltarea culturii româneşti,
comparată cu „un copac frumos cu
ramuri bogate”, una dintre aceste
ramuri fiind contribuţia spirituală a
etnicilor ruşi lipoveni, din rândurile
cărora face parte şi acest
remarcabil cercetător, Saşa
Varona, autor al unor cărţi şi studii
de specialitate de o importanţă
covârşitoare pentru tot ceea ce
înseamnă raskolul şi fenomenul
starover.
Prezentarea domnului deputat

Silviu Feodor a fost urmată de cea
a autorului, Alexandr Varona, care
a vorbit despre identitatea etnicilor
ruşi stabiliţi pe teritoriul românesc
ca urmare a reformei religioase
iniţiate în secolul al XVII-lea de
Patriarhul Nikon, având sprijinul
larg al ţarului Alexei Mihailovici
(1645-1676). Reforma a generat
schisma religioasă, provocând o
adevărată „tragedie” pentru cei
care nu au dorit schimbarea ritului
şi a canonului bisericesc. Refuzând
„noul” impus de Nikon, aceştia au
devenit „staroveri”, credincioşi
ortodocși de rit vechi, de xredină
veche, fiind nevoiţi să-şi caute
libertatea departe de Rusia. Ţările
Române şi Dobrogea, aflată atunci
sub stăpânirea Imperiului Otoman,
i-au primit pe cei prigoniţi, le-au
creat cadrul propice pentru a se
dezvolta, iar astăzi, după trei
secole, staroverii completează în
mod strălucit mozaicul etnic din
spaţiul românesc.

Moscova, unde a avut acces la
documente reprezentative pentru
istoria staroverilor. Acestor
documente li se adaugă bibliografia
compusă dintr-un număr însemnat
de lucrări în limba rusă, dar şi în
română și în alte limbi de circulaie
internaională.
„Staroverii. Pagini de istorie şi
spiritualitate” este o lucrare care o
completează pe alta, la fel de
valoroasă, scrisă tot de Saşa
Varona: „Tragedia schismei ruse”,
aceasta din urmă fiind o analiză
complexă a reformei nikoniene,
care a stat la baza fenomenului
starover.
Cercetând atât de profund
„Tragedia schismei ruse”, era firesc
ca munca lui Saşa Varona să nu se
oprească aici, ci să continue cu
prezentarea evoluţiei staroverilor, a
credincioşilor ortodocși de rit
vechi, denumiţi aşa în urma acestei
transformări suferite de Biserica
Ortodoxă Rusă.

Pagini de istorie și spiritualitate

Sesiune de autografe
și moment artistic

C

artea lui Saşa Varona oferă
cititorilor pagini importante
de „istorie şi spiritualitate”, fiind
bazată pe o riguroasă cercetare
întreprinsă de autor în arhivele din

S

esiunea de autografe oferită
de autor a făcut trecerea
către un alt moment al serii, cel
susţinut de ansamblul folcloric
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„Novoseolki” din Ghindăreşti,
judeţul Constanţa, locul de baştină
al lui Alexandr Varona. Astfel, în
sala Căminului Cultural din 2 Mai
au răsunat cântece vechi ruseşti,
acompaniate de acordeon, iar la un
moment dat chiar de către autor,
care a fost invitat pe scenă, să
cânte alături de membrele
ansamblului folcloric
„Novoseolki”. Seara a fost
încheiată de solista Ustinia
Platon, care prin veselia emanată
de cântecele sale a ridicat sala în
picioare.
Evenimentul a fost unul reuşit,
atât din punct de vedere al
organizării, cât mai ales prin
conţinut şi prin faptul că această
carte, bilingvă (română/rusă) a
putut să fie promovată într-un mod
atât de potrivit, printre cărţi.
Parafrazând titlul proiectului
iniţiat de Primăria Limanu,
„Cultura la Liman”, putem spune
că joi, 11 august 2022, cultura a
fost adusă la „liman” şi datorită lui
Alexandr Varona şi a cărţii /
cărţilor sale.
Felicitări, Saşa! Mult succes în
viitoarele proiecte editoriale!
(Fotografii:
„Cultura la Liman”)

6
Nichita DANILOV
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mediat după încheierea Marelui Război, în
timp ce România era bântuită de sărăcia care
a urmat, tata se pregătea să emigreze în
America.
Era prin 1919, abia împlinise 18 ani. Umblase pe
la autorităi și își făcuse toate formele. Acum avea
actele în regulă ca să poată pleca. Își pregătise și
bagajul, înghesuindu-și lucrurile într-un geamantan
de lemn, cel pe care bunicul meu îl cărase după el în
timpul Primului Război Mondial prin tranșeele din
ara lui Jaroslav Hašek și Galiia.
„Nu-i prea arătos, dar e bun, i-a zis bunicul
Ferapont. E făcut să ină la drum greu, l-am târât
după mine prin toate tranșeele, a rezistat în faa
gloanelor, deși câteva l-au atins, vezi zgârieturile și
găurile de aici?, le-am astupat cu dopuri de plută
dospite în ulei de in, o să reziste și în America...”
Tata însă nu părea a fi prea încântat de dar, așa
că, privindu-l cum se întunecă ușor la faă, bunica
mea Tatiana, mama lui, sări să-l apere:
„Dar unde îl trimii cu hardughia asta găurită. O
să râdă lumea de el. Auzi, cică a astupat găurile cu
dopuri de plută. Dar prin dopuri trece apa, ferească
Dumnezeu să se răstoarne barca, o să ajungă în
America cu lucrurile ude...”
„La ce barcă visezi, femeie? - făcu bunicul. O să
treacă oceanul cu vaporul, nu cu barca. Așa că stai
fără grijă. Și-apoi, i-am spus că am dres dopurile cu
un ulei și smoală, ca să reziste la umezeală și am
astupat cu atenie toate fisurile...”
„Fisurile rămân fisuri. Oricât le-ai astupa tot mai
supurează câte una...”
„Poate la tine în cap fisurează, aici nu!”, încercă
să încheie discuia bunicul pe un ton sentenios. Dar
bunica nu se lăsă bătută.
„Te pomenești că la tine sunt alte găuri și alte
fisuri?!” - făcu ea.
„Sunt altele”, spuse bunicul, apoi începu să laude
cufărul. Cufărul era cât se poate de încăpător. Și nu
era destul de comod, căci marginile și colurile
fuseră rotunjite. Dacă tata îl va duce în grumaz,
cufărul nu-i va roade grumazul, nici umerii. O să-și
poată pune toate lucrurile în el...
„Dar cum o să-l târască prin America? Unde s-a
mai văzut ca într-un oraș civilizat oamenii să-și
caăre valizele în grumaz?”, se ofuscă bunica.
„În primul rând, acesta-i un cufăr și nu o valiză,
pe care s-o uii pe vapoare sau prin gări. Un cufăr,
făcu el, e cu totul altceva decât o valiză.”
„Nu-i mare diferenă, spuse bunica, pentru mine
ori cufăr, ori valiză tot un drac e!”
„E o diferenă, femeie, răspunse încruntat
bunicul. O diferenă ca de la pământ la cer.”
„Te pomenești, că o să atingă cu el cerul acolo în
America și o să îngrămădească fulgerele și tunetele
în el”, spuse bunica, mutând o oală de sarmale pe
plită.
„O să atingă, răspunse cu un glas răspicat
bunicul. Că de aia pleacă în America și nu rămâne
aici să se ină de fusta ta. Acolo o să audă și o să
vadă toi cine-i fiul meu!”
„Că-i numai al tău, se ofuscă din nou bunica.
Nu-i și al meu? Ce, l-ai făcut cu o scândură?”
„Ei, nu chiar cu o scândură, rosti așa, ca într-o
doară, bunicul, dar ceva pe aproape”, trezindu-se cu
o strachină în cap.
Așa se încheie prima discuie, apoi urmară și
altele. Unele năbădăioase, altele doar pipărate și iui

ÇÎÐÈ

№ 8 (357)/2022

VISUL AMERICAN AL TATEI

„Tata, meditând la America”.

la gust. Dar până la urmă, tot ciorovăindu-se între ei,
bunicii se împăcară, iar tata își îngrădise lucrurile în
cufăr, deși ar fi vrut să cumpere de la Cernăui, unde
făcuse școala, un geamantan ceva mai de soi, cum
văzuse în vitrine. Dar tot învârtindu-se în jurul
cufărului, începu să prindă drag de el, zicându-și:
„Chiar dacă o să-mi cumpăr un altul în America,
ăsta o să-mi rămână ca amintire. Miroase a tei, a
ierburi aromate și a fân proaspăt îngrămădit în iesle.
Oriunde mă voi așeza, nu mă voi despări de el.”
Tot atunci bunicul abia venit de pe front, scoând
banii dintr-o cutie de ceai dosită în șură, îi
cumpărase de la Cernăui, orașul care-i era foarte
drag, și unde cunoștea muli croitori și neguători, un
costum, o pălărie, o cămașă în dungulie, o cravată și
o pereche de ghete noi.
Îi cumpărase tatei și o mașină de cusut Singer,
atât de solidă încât puteai să coși și pingelele la ea.
Ba chiar, după cum afirmase ceva mai târziu, și
tablă. Desigur, mașina de cusut nu i-a folosit la
nimic lui tata, care, deși făcuse doi ani ucenicie la un
croitor evreu din Cernăui, cosea ca o cizmă. Mașina
nu avea cum s-o ia cu el peste ocean. De asta
bunicul era conștient. O cumpărase pur și simplu ca
să scape de sâcâiala negustorului, ca să nu-l prindă
cumva vreun nor de ploaie pe drum, și, mai cu
seamă, ca să aibă timp să poposească și la o
cârciumă așezată undeva pe drum.
„Iar te-au îmbrobodit evreii, bodogăni bunica.
Păi dacă pleacă fiu-tău în America, la ce-i trebuie
mașina de cusut aici? Cumperi ce nu trebuie. E plină
șura de astfel de cumpărări... Se așază praful pe
ele...”
„Ce știi tu, răspunse bunicul. Am cumpărat-o ca
să i-o dau nu acum când pleacă, ci atunci când se va
întoarce din America aia a lui. Că doar n-o să stea o
veșnicie acolo...”
„Ba o să stea. Dacă a plecat, acolo să rămână. Nu
vreau un alt păgân în casa mea... Mi-e de ajuns
unul...”
„Adică, eu – după capul tău – sunt un păgân?”
„Păgân în toată regula, că nici creștin nu ești”,
răspunse bunica, apoi mai adăugă ca să îndulcească
tonul.

„Ei, poate nu chiar păgân, dar sălbatic tot ești.
Degeaba te rogi la Dumnezeu. Nu ai să poi scăpa de
sălbăticia ta.”
În timp ce se ciorovăiau, priveam mașina de
cusut, care, deși fusese cumpărată de la mâna a
doua, fusese vopsită și revopsită de negustor arătând
ca una nouă.
De data asta, chiar și bunica Tatiana, care era
cam cârcotașă de felul ei, privindu-și fiul îmbrăcat în
haine noi, uitând pe moment de reproșuri, spuse:
„Zici că-i altul. Nu prea pare de pe aici...”
„Nu prea pare, făcu bunicul aranjându-i mai bine
cravata ce se revărsase peste guler. Arată ca un mic
gangster american. Da, băiete, așa arăi. Și acum,
drum bun, și cale bătută. Vreau să aduci America la
picioarele mele. De asta i-am luat ghete noi...”
„La ce-i trebuiau ghete noi pentru America,
odată ce mai are acasă o pereche de ghete destul de
bune. Le-aș fi lustruit cu cremă și ar fi arătat ca
noi...”
„Le-ai fi lustruit cu cremă, dar ce el, și bunicul îl
arătă cu degetul pe tata, nu și le poate lustrui singur
și are nevoie de ajutor sau te pomenești că nu-i
ajunge scuipatul în gură decât atunci când stă pe
treptele prăvăliei lui Leiba și mestecă tutun...”
„Cum adică mestecă tutun?”, făcu bunica.
„Uite așa foarte bine, îl mestecă și-l scuipă într-o
parte în buruieni... Probabil că se pregătește pentru
America. Acolo toi mestecă tutun...”
„Bine că-l mestecă și nu-l fumează...”
„Dar de unde știi că nu-l fumează? întrebă
bunicul. Dacă ai fi aruncat o privire peste lanul de
porumb, atunci ai fi văzut că din loc în loc iese
fum... Fumează el și tovarășii săi de potlogărie...”
„Și ce fumează?”, întrebă bunica, afișând în
colul gurii un zâmbet amar. „Fumează tutun?”
„Nu chiar tutun.”
„Dacă nu fumează iarba dracului, ci trag în piept
fumuri de igară răsucită din mătase de porumb,
atunci nu e păcat...”
„Auzi, nu e păcat!”
„Da, nu e păcat, făcu bunica din ce în ce mai
sigură de dreptatea ei. Mătase de porumb am fumat
și eu și vezi bine că n-am păcătuit...”
„Ei, n-ai păcătuit, făcu bunicul. Ai păcătuit și
încă cum...”
„Dar, tu?”, întrebă ea pe un ton insidios.
„Ce-i cu mine?”
„Tu nu ai păcătuit atunci când veneai de la
primărie pe trei cărări pufăind din trabucul pe care i
l-a dăruit deputatul ărănist, cântând, din gura mare,
Cu sfinii odihnește-te în pace, Hristoase, și altele de
acest fel, foarte mândru de înfăișarea ta?”
„Ei, bine, am păcătuit, am vrut să văd ce gust are
iarba dracului. Și apoi, adăugă el, am vrut să văd și
eu cum e să fii un pic american... Dar tu, tu ești
femeie, cum ai îndrăznit?”
„Eu am tras fum doar când eram la baie, când
dădeam foc la vreascuri. Vreascurile fumegau, iar eu
mi-am răsucit din foaia de ziar o igară, din mătase
de porumb uscată, peste care am presărat și niște
firimituri din frunze de mesteacăn. Era cât pe ce să
mă înec.”
„Te-a pedepsit Dumnezeu, femeie! Cum ai
îndrăznit?!”
„Iacă, am îndrăznit, cum ai îndrăznit și tu...”
„Păi, dacă am îndrăznit noi, de ce să-i
inem morală fiului nostru care se
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pregătește să plece pe meleaguri străine?”, spuse
bunicul.
„Dar nu-i mai inem nicio morală, poate să
fumeze în America aia a ta toate trabucele din lume,
că lui o să-i iasă iarba dracului pe nas, nu mie! Iacă,
de ce m-aș supăra...”
Bunicii au mai bodogănit o vreme schimbând
vorbe înepătoare între ei, până au auzit bătând
toaca. Atunci și-au făcut cruce și-au tăcut.
„Râdem noi, râdem, dar nu râdem a bine, spuse
bunica, aruncându-și o broboadă pe umeri, ca și cum
ar fi simit umezeală și frig în jurul ei. O să uite să se
și închine...”
„O să se închine el în vreun fel...”
„La ce o să se închine? bodogăni bunica. La
cruce la icoane?”
„Ei, nu chiar la icoane?”, făcu bunicul.
„Atunci la ce?”
„O să găsească el ceva?”
„Nu cumva la zgârie-norii ăia cu care îmi tot
impui capul de la o bună bucată de vreme?”
„De ce nu?, spuse bunicul. America e ara tuturor
posibilităilor. Acolo te poi închina la orice...”
„ ara tuturor posibilităilor, dar măcar zgârie
norii ăia folosesc la ceva? Cât sunt de înali? Mai
înali decât biserica noastră de peste drum?”
„Biserica noastră de peste drum, o îngână pe un
ton zeflemitor bunicul. Biserica e ca un mizilic faă
de un zgârie-nori. Arată ca un greiere sau ca o
lăcustă pe lângă el.”
„Nu huli numele Domnului, spuse bunica. Un
zgârie-nori nu poate fi mai mare decât o biserică în
ochii Celui de sus, care pe toate le cunoaște și le
așază la locul lor...”
„Dacă le așază, zise bunicul, hai să așezăm și noi
frumos costumul în dulap și să așteptăm să vină
sorocul lui... Sau mai bine să-l punem direct în
cufăr, să stea acolo până ajunge în America. De
fotografiat, l-am fotografiat, că doar nu degeaba am
fost la Cernăui... Acum, Dumnezeu cu mila...”
***
Am pe undeva, prin arhivă, o fotografie a tatei
din acea perioadă. Acolo tata apare fără barbă. E
singura fotografie de acest fel.
Nu-i crescuseră la 18 ani tuleiele sau se
bărbierise deja ca să arate ca un tânăr dornic să
cucerească lumea.
Arăta, într-adevăr, ca un american.

„Tata, în tinere*e”.

ZORILE
Voia să plece, dar inima nu-i prea dădea ghes.
Astfel că tata stătea în cumpănă, cântărind
avantajele și dezavantajele unei astfel de aventuri.
Atunci a intervenit și bunica, zicându-i pentru a
nu știu câta oară:
„Ai să-i pierzi credina. Ai să uii până să-i faci
și crucea strămoșească. La ce ai să te închini acolo,
printre străini?”, făcu ea.
„Nu la ce, ci la cine”, o corectă bunicul.
„La cine?”, spuse ea cu un glas stins.
„Păi cum la cine? făcu bunicul Ferapont. La
Dumnezeul Americii!”
„Ferească Dumnezeu, își revărsă oful bunica.
Decât așa, mai bine să rămână aici...”
Așa că tata nu a mai plecat și a rămas la casa
părintească.
Mult timp însă a păstrat costumul, pantofii,
pălăria și cravata în cufărul urcat în pod. Acolo
costumul a zăcut mai bine de treizeci de ani, iar
cravata și ghetele la fel. Numai pălăria a purtat-o. O
pălărie de fetru, cu boruri largi, pe care o lua de
sărbători.
Apoi, odată cu mutarea la Iași, cufărul a fost
încărcat într-un vagon de marfă din gara Vicșani și
coborât în gara Iași, odată cu toate celelalte
calabalâcuri. De la gară, a ajuns pe strada Rufeni,
unde părinii mei cumpăraseră o casă pentru noi,
acolo a zăcut doi ani în pod, acoperindu-se de praf și
de pânze de păianjen. De pe Rufeni, peste doi ani,
cufărul a fost dus cu cărua la conacul nostru din Doi
Peri, achiziionat de la niște greci, și urcat în foișor,
nu înainte însă de a fi acoperit cu mărci poștale
vechi, dezlipite de pe plicuri, de bancnote ieșite din
uz și de tot felul de abibilduri. Dacă îl priveai dintro parte, capacul lui semăna cu puntea unei corăbii
fantomă, ce colindase nenumărate mări și oceane,
acostând într-o noapte furtunoasă în podul casei
noastre, mai exact în foișorul ei. Poate că, dacă ar fi
plecat pe mare spre America, tata ar fi rătăcit mult
timp și el, apoi cu sufletul răvășit de oboseală s-ar fi
întors la casa lui. Cufărul era un simbol al călătoriei
sale neîmplinite și un simbol al tinereii lui. Acum,
cufărul era în foișor.
În foișor îmi amenajasem și o hulubărie. Îmi
plăcea să privesc dimineaa stolurile de porumbei
cum se rotesc deasupra casei, scârâindu-și ghearele,
înainte de a se așeza pe acoperiș. Aveam mai bine de
o sută de perechi de porumbei, voiajori, rotai,
gușai, gulerai, de toate naiile. În afară de
porumbeii noștri, mai veneau și cei de pe câmp. O
nebunie. Deasupra cufărului porumbeii își făcuseră
două cuiburi. Unul de o parte, altul de cealaltă.
Stând în cerdac, auzeam cum perechile de porumbei
uguiau deasupra.
Costumul l-am mai prins și eu. Pre de câteva
clipe. Atât mi-a fost dat să-l pipăi și să văd dacă
există. Da, costumul exista. Și părea să fie într-o
stare bună, doar că pe esătura lui se așezase un strat
subire de mucegai.
Când am împlinit 18 ani, tata a vrut ca să-l
probez, ca să vadă dacă statura mea de atunci se
potrivea cu statura sa din tineree.
A urcat în foișor și mi l-a adus împăturit frumos
în brae, cu mare grijă. A adus și cravata împachetată
în hârtie, și ghetele. Am dat să-l îmbrac, l-am
îmbrăcat pe jumătate, când, deodată, din căptușeală
și din mânecile hainei s-a înălat un nor de fluturi,
iar costumul ce părea bun, doar că era prăfuit pe
alocuri, s-a destrămat sub ochii noștri, prefăcându-se
în pulbere și praf.
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Cu cravata s-a întâmplat la fel. La fel s-a
întâmplat și cu ghetele. Deși ghetele s-au arătat a fi
ceva mai rezistente și le-am putut proba. Purtam
același număr cu tata. M-am bucurat, s-a bucurat și
tata, bătându-mă ușor pe umăr, dar pentru scurtă
vreme, căci în timp ce mă plimbam prin cameră,
ghetele s-au destrămat și ele, iar moliile au zburat
până și din șireturi, din tocuri și pingele.
Aș fi vrut, dar la asta m-am gândit ceva mai
târziu, ca această scenă a probării costumului să se fi
petrecut nu în casă, ci chiar în foișor. Aș fi vrut ca
hainele americane ale tale să se fi destrămat acolo,
iar porumbeii să se fi așezat pe umerii, pe mâinile
mele și pe creștetul meu, ca atunci când le aruncam
în curte dintr-un lighean boabe de grâu și de
porumb. Dar nu a fost să fie.
„Uite ce-i și cu America, a zis tata. Era cât pe ce
să port costumul pe acolo, dar iată că nu l-am putut
purta nici aici!”
Tata însă a avut doi verișori drepi de vârsta lui,
care nu s-au lăsat îmbrobodii de lacrimile femeilor
și au plecat, traversând oceanul pe o corabie pe care
se aflau muli refugiai și muli emigrani. S-au
stabilit la Chicago.
Arătau ca doi gangsteri din filmele cu Al
Capone. Ambii purtau cravate și costume aproape
identice. Am pe undeva prin arhivă și fotografia lor.
Au inut un timp legătura cu familia, trimiândule rudelor din când în când vești despre ei. Apoi li sa pierdut urma. Unii spun că au fost împușcai pe
străzile din Chicago, alii că verii tatei ar fi emigrat
în Brazilia sau în Argentina. Oricum, de pe la
mijlocul lui 1930, nici rudele, nici prietenii nu au
mai primit nicio veste de la ei.
„Iată de ce nu am plecat în America, ne spunea
tata. Dacă aș fi plecat, aș fi avut aceeași soartă ca ei.
Și nu aș fi cunoscut-o nici pe mama voastră. Căci pe
mama am cunoscut-o mai târziu, când m-am însurat,
la 28 de ani... Și dacă n-aș fi avut-o pe ea, nu v-ai fi
născut nici voi. Simplu ca bună ziua.”
„Dar nu te puteai însura cu ea și pe urmă plecai
amândoi în State?”, îl întrebam noi.
„Când voiam să plec, maică-ta era o mucoasă,
care făcea nevoile și grămăjoare în praf nu în
spatele, ci în faa casei, tocmai ca părinii săi să
calce din nebăgare de seamă în ele și să aibă noroc.
Au avut noroc, căci am apărut eu și m-am însurat cu
ea, când mama voastră abia împlinise 17 ani, iar eu
28.”
„Dar mai bine nu te însurai, erai deja flăcău
bătrân. Îi apăruse și chelia, ce să spun. Mai bine
plecai în America și mă lăsai să-mi văd de drum...”
„Și dacă plecam, tu cu cine te-ai fi măritat?!”
„N-aveam cu cine?! își arăta năduful mama. Mau cerut atâia, dar parcă am fost oarbă și dintre toi,
nu știu de ce, sorocul a căzut pe tine... ”
„Dacă plecam, mă însuram cu o americancă, și
aș fi rezolvat problema...”
„Să văd ce copii i-ar fi făcut americanca aia.”
„Ceva, ceva tot ar fi făcut”, replică tata,
așezându-se pe scaunul de lângă mașina de cusut
Singer, cumpărată de la un croitor evreu din
Cernăui.
„Și-ar fi dat fustele peste cap și ai fi alergat după
ea prin toată America. Asta ar fi făcut... Ceva,
ceva...”
În timp ce Singer-ul ăcănea de zor cosând un
crac de la un pantalon, tata adăugă:
„Da, ceva, ceva... Ceva tot aș fi făcut.”
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ÇÎÐÈ

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR CMN

P

e 23 august 2022, la sediul
Departamentului pentru Relaii
Interetnice (DRI) din București s-a
desfășurat ședina privind dezbaterea de idei în
vederea îmbunătăirii activităii Comisiei pentru
cultură, culte și mass-media și a Comisiei
pentru învăământ și tineret ale Consiliului
Minorităilor Naionale (CMN). Au fost prezeni
la ședină, din partea DRI: secretarul de stat Laczikó Enikő Katalin, subsecretarul de stat
Dincer Geafer, șef serviciu Liliana Bărbulescu
și consilierul Carmen Constantinescu; din partea
Comisiei pentru cultură, culte și mass-media:
președinta Serin Turkoglu (UDTR) și
vicepreședinta Svetlana Crăciun (CRLR), iar
din partea Comisiei pentru învăământ și tineret:
președinta Vildan Bormambet (UDTR).
Ședina a fost deschisă de doamna secretar
de stat, care a subliniat importana activităii
desfășurate de cele două comisii în cadrul CMN
și a precizat faptul că sunt apreciate toate
eforturile organizaiilor minorităilor naionale
de a menine constantă prezena și activitatea
reprezentanilor acestora în cadrul comisiilor de
specialitate ale Consiliului. Activitatea din
cadrul celor două comisii este coordonată de
către DRI, astfel fiind asigurat atât suportul
logistic, cât și centralizarea și diseminarea

informaiei și, implicit, a agendei specifice
fiecărei Comisii în parte în cadrul tuturor
reuniunilor. În decursul anilor, membrii celor
două comisii de specialitate au dezvoltat
multiple parteneriate și colaborări
interinstituionale, în urma cărora au fost lansate
și primite invitaii reciproce de participare a
membrilor și reprezentanilor organizaiilor
minorităilor naionale la diverse evenimente și
activităi culturale, educaionale ș.a., iniiate de
către acestea.
Ședinele celor două comisii de specialitate
din cadrul CMN sunt stabilite la iniiativa
președinilor acestora, cu o constană lunară și
cu o prezenă de cel puin 50+1 a membrilor. În
urma validării perioadei și a locaiei de
desfășurare a reuniunilor, DRI transmite
invitaiile oficiale în atenia președinilor tuturor
organizaiilor minorităilor naionale de
reuniune a celor două comisii, în format comun
sau separat.
Cu prilejul acestei întâlniri, a fost făcută
propunerea ca pe parcursul unui an calendaristic
să fie stabilite, de sine stătătoare, de comun
acord cu toi reprezentanii Comisiilor, patru
reunini generale, câte una pe fiecare trimestru,
cu o agendă prestabilită și agreată de comun
acord între DRI și conducerea fiecărei Comisii
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în parte. În perioada de emergenă celor 4
ședine pot fi convocate ședine ordinare și
extraordinare, atât în format fizic sau/și online,
la solicitarea explicită a președintelui Comisiei
sau a unei treimi din numărul membrilor
Comisiei.
Au fost punctate și alte subiecte de
actualitate cum ar fi: în cazul în care
reprezentantul delegat din partea organizaiei la
Comisii nu poate participa la ședină,
președintele organizaiei respectivei minorităi
va mandata nominal o altă persoană, acest
aspect fiind transmis, oficial, pe e-mail, și către
DRI; termenele de confirmare/infirmare a
ședinelor din partea DRI se menin pentru 7
respectiv 14 zile, în funcie de natura
reuniunilor, se vor stabili explicit tematici și
itemi de discuie, precum și invitai sau
specialiști de panel, care vor modera sau expune
în cadrul reuninilor; membrii celor două comisii
de specialitate au posibilitatea de a consulta și ași exprima opiniile fondate cu privire la
diferitele măsuri legislative înaintate spre
analiză și dezbatere în cadrul Comisiilor;
actualizarea și optimizarea canalelor digitale de
comunicare; participarea a câte doi
reprezentani, în cadrul celor două comisii de
specialitate, din partea Uniunii Democratice
a Slovacilor și Cehilor din România (UDSCR).
În încheiere au fost făcute propuneri cu
privire la agenda de lucru a celor două comisii
pentru următoarea perioadă, fiind prevăzută
organizarea activităii specifice aniversării Zilei
Europene a Limbilor, serbată în fiecare an la 26
septembrie și o serie de activităi dedicate Zilei
minorităilor naionale din România (18
decembrie). De asemenea, s-a menionat
necesitatea reactivării în următoarea perioadă a
subcomisiei de tineret din cadrul Comisiei
pentru învăământ și tineret.
Svetlana CRĂCIUN,
vicepreședinta Comisiei de cultură, culte și
mass-media a CMN

CRL-Brăila: ,,«Limbă, cultură, creativitate Năvodari 2022» a fost denumit evenimentul, la care au
participat tineri și aduli din comunitatea brăileană,
desfășurat în perioada 24-28 august 2022.
Am vizitat unele localităi dobrogene în care există
comunităi de ruși lipoveni: Năvodari, Constana, Jurilovca,
Mangalia, Slava Rusă, lăcașele de cult ortodoxe de rit vechi,
s-au purtat discuii tematice referitoare la istoria și cultura
locală, a fost explorat mediul înconjurător în contextul
beneficiilor avute de cei care s-au așezat în zonele
respective. Toate activităile au fost desfășurate sub forma
unui dialog între generaii, între tineri și aduli.
Participarea la slujbele religioase cu ocazia sărbătorii
„Adormirea Maicii Domnului” la Năvodari, jud. Constana,
și mănăstirea „Uspenia” din Slava Rusă, jud. Tulcea, a
constituit momentul culminant al acestei manifestări.
Mulumim Comunităii Rușilor Lipoveni din România
pentru organizarea deosebită, CRL-Năvodari pentru
colaborare, președintelui CRLR, deputatul Silviu Feodor,
pentru oportunitatea oferită!”.
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Î

n ediia din data de 3 august 2022 a emisiunii
„Comunităi Etnice/Ruși Lipoveni” de la Radio Iași,
redactorul Dumitru Șerban a dialogat cu profesorul
universitar Leonte Ivanov, doctor în filologie, șeful Catedrei de
Slavistică „Petru Caraman” a Facultăii de Litere, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Copilăria prof. univ. dr. Leonte
Ivanov a fost marcată de oaza de linişte descoperită în preajma
pădurilor şi izvoarelor din Manolea, jud. Suceava, trăind în
lumea cărţilor şi a filmului datorită meseriei pe care o avea tatăl,
piloni care-l vor susţine şi-l vor forma în cariera de autodidact.
Povestea este una simplă: mediul sănătos, familia unită,
lectura, interesul pentru cultură vor sta la baza formării
intelectualului Leonte Ivanov, care va creiona în cărţile sale
poveşti reale ale unor oameni care au influenţat şi au fost nume
mari în literatura rusă. A devenit un cercetător în filologie şi un
mânuitor al condeiului, imprimând în litere aurite şi pline de
realitate istoria neamului, preluată de la înaintaşi.
Preocupat fiind de istoria neamului starover, Domnul
Profesor este printre puţinii intelectuali care transpune în pagini
de un realism profund viaţa obijduitoare a înaintaşilor care au
fost asupriţi şi dezrădăcinaţi din ţara-mamă. Suferinţa este cu
atât mai mare, cu cât ruşii lipoveni sunt disipaţi, ducând la o
ramificare a acestora în toată lumea.
Pentru a-l cunoaşte pe Domnul Profesor, dar mai ales pentru
a-i descoperi opera şi activitatea, vă invităm să daţi curs
lecturării interviului de mai jos.
În urma discuiilor avute cu Domnul Profesor, descoperim
trecutul familiar sănătos în care se dezvoltă și crește copilul
Leonte, educaia primită în familie fiind baza viitorului strălucit
al slavistului, traducătorului, scriitorului.
De asemenea, s-a discutat despre trei lucrări, foarte
interesante, despre trecutul staroverilor din România și nu
numai, interviul constituind și un îndemn la lectură, știind că
aproape fiecare dintre dumneavoastră a intrat deja în posesia
cărilor. Este vorba despre: Scurtă Istorie a Biserii Ortodoxe de
Rit Vechi – Partea Întâi – de Feodor Evfimievici Melnikov; Rușii
lipoveni în studii și documente – volumul al doilea și Ultimul
ataman al cazacilor nekrasoviști: Osip Gancear, cări care au
văzut lumina tiparului la Editura „C.R.L.R.” a Comunităii
Rușilor Lipoveni din România.
Dialogul inserat mai jos poate fi rezumat astfel: căutările
interioare și dragostea pentru cultură conturate cu penia
sufletului prin scris.

Leonte IVANOV

L

eonte Ivanov (n. 24 iunie 1961,
Manolea, Suceava) – profesor
universitar. Este fiul Ecaterinei
(născută Andrian) şi al lui Andrei. A absolvit
Facultatea de Filologie, specializarea românărusă a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi.
Doctor în ştiinţe umaniste al Universităţii
„Al.I. Cuza” din anul 2003, cu teza Ipostaze
ale străinului în literatura română (18401948). Imaginea rusului şi a Rusiei.
Lucrări esenţiale / Cărţi de autor:
 Marele Inchizitor. Dostoievski – lecturi
teologice, Polirom, Iaşi, 1997;
 Imaginea rusului şi a Rusiei în
literatura română. 1840-1948, Cartier,
Chişinău, 2004;
 Studii tolstoievskiene. Retrospecţii
literare, Timpul, Iaşi, 2007;
 Prezenţe culturale româneşti în spaţiul
rus: Antioh Cantemir şi Nicolae Milescu
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Spătarul. Corespondenţă particulară şi
diplomatică, Editura Muzeului Naţional al
Literaturii Române, Bucureşti, 2013;
 Ruşii lipoveni în studii şi documente (I),
Editura „C.R.L.R.”, Bucureşti, 2015;
 Ruşii lipoveni în studii şi documente
(II), Editura „C.R.L.R.”, Bucureşti, 2019.
 În căutarea tărîmului izbăvitor. Schie
pentru o istorie a rușilor lipoveni din
România. Partea I – Bucovina, Moldova și
ara Românească, Editura Doxologia și
Editura „C.R.L.R.”, Iași, București, 2021.
Ediţii îngrijite:
 Prinţesa Cantemir. Portret de epocă şi
corespondena inedită, Editura Universităţii
„Al.I. Cuza”, Iaşi, 2005;
 F. M. Dostoievski, Jurnal de scriitor,
Polirom, Iaşi, 2008;
 Prinţii Antioh şi Maria Cantemir în
documente de epocă, Editura Universităţii
„Al.I. Cuza”, Iaşi, 2011;
 Lev Tolstoi, Cazacii. Poveste
caucaziană din 1852, Trei pustnici în volumul
Lev Tolstoi, Sonata Kreutzer şi alte povestiri,
Polirom, Iaşi, 2012, p. 81- 244, p. 315-322;
 Ivan Aksakov, Scrisori din Basarabia,
Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2014;
 F.E. Melnikov, Scurtă istorie a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi. Partea I, Editura
„C.R.L.R.” a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din
România, Bucureşti, 2014;
 M.I. Lermontov, Un erou al timpului
nostru, Polirom, Iaşi, 2015;
 Dostoievski, Scrisori (I), Polirom, Iaşi,
2018;
 Ghiorghi Vladimov, Ruslan cel
credincios. Povestea unui câine de pază,
Polirom, Iaşi, 2018.
 F.E. Melnikov, Scurtă istorie a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi - Partea I, Schisma în
Biserica Rusă (Краткая история
Древлеправославной (Старообрядческой)
Церкви - Часть первая, Раскол Русской
Церкви), Editura „C.R.L.R.”, Bucureşti, 2019.

DE VORBĂ CU PROFESORUL UNIVERSITAR DIN IAȘI
― Înainte de a încerca să aflăm
câte ceva despre apropierea
dumneavoastră de carte, avem
câteva curiozităţi legate de copilul
Leonte Ivanov. Cum arăta familia
în care aţi crescut şi v-aţi format?
― O familie normală, într-o
perioadă nu tocmai normală din
istoria acestei ţări. Anii colectivizării,
ai deschiaburirii, cu bunicul dinspre
mamă în închisoare, pentru că s-a
opus să-i fie rechiziţionate (fără
plată) bunurile din gospodărie, cu
unul dintre părinţi exmatriculat din
liceu pentru că nu avea „origini
sociale sănătoase”. Cu toate acestea,
o copilărie fericită, muncită,
petrecută într-un sat înconjurat de
păduri, fără conflicte etnice majore,
cu părinţi care-şi găseau timp să se
ocupe şi de copii, pe care-i iubeau şi
încercau să-i ţină, pe cât era posibil,
departe de noianul de griji ce le

aveau în acei ani.
― Cum era satul tradiţional, cel
care a fost ales de strămoşi pentru
a-şi duce traiul?
― La descălecatul lor în
Principatele dunărene, ruşii lipoveni
au căutat să găsească un colţ din
patria pierdută, colţ ce se reducea la
trei elemente esenţiale: o pădure, un
curs de apă, un loc ferit de ochii
neprietenilor. Faptul că majoritatea
aşezărilor cu ruşi lipoveni se află în
Moldova, principat vecin atunci cu
Imperiul rus, nu este întâmplător: în
cazul în care situaţia din patria
părăsită s-ar fi schimbat şi s-ar fi pus
capăt prigoanei declanşate la adresa
lor, cei de veche credinţă puteau
reveni cu uşurinţă în imperiu. Însă,
până în 1905, acest lucru nu s-a
petrecut, iar cei care s-au întors în
Rusia, înainte sau după acest an, au
regretat pasul făcut.

Manolea din judeul Suceava
copia în multe privinţe satul
tradiţional rusesc, cu un specific
arhitectural al caselor, cu un anume
mod de organizare a gospodăriei, cu
iaz, baie de abur, livadă. Locuitorii ei
se distingeau prin vestimentaţia
aparte, prin obiceiurile şi tradiţiile
bine conservate, prin limba vorbită,
un idiom oprit în dezvoltarea lui
odată cu emigrarea din patria
istorică, la începutul veacului al
XVIII-lea.
― Care este imaginea Sfintei
Biserici din universul satului şi
imaginea creştinilor adunaţi în zi de
sărbătoare?
― Biserica Ortodoxă de Rit
Vechi îşi are meritul de a-i fi strâns
în jurul ei pe ruşii lipoveni, de a le fi
inoculat principiile creştine, de a le fi
insuflat sentimentele de dragoste,
întrajutorare şi respect reciproc.

Mănăstirile starovere au fost nu doar
locuri de rugăciune şi reculegere, dar
şi centre de propagare a culturii,
pentru că aici copiii învăţau carte
bisericească, tinerii deprindeau
cântatul psaltic, bătrânii şi cei lipsiţi
de mijloace materiale găseau în
locaşul monahal hrană şi adăpost. La
Mănăstirea cu hramul Sfântul
Nicolae din Manolea, a funcţionat o
tipografie, s-au tipărit cărţi, şi nu
doar pentru uzul liturgic, aici s-au
retras pentru o vreme sau pentru
totdeauna mari personalităţi din sfera
teologiei din Rusia.
Şi astăzi, în zile de sărbătoare, la
încheierea slujbei, strada se umple de
lume, există o vestimentaţie doar
pentru biserică a enoriaşilor, cea a
femeilor este viu colorată, îţi încântă
ochii, cea a bărbaţilor e mai sobră, de
culori închise.
― Povestiţi-ne despre
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paşii premergători carierei
universitare?
― Ce-aş putea spune: „cetitul
cărţilor, bucuria nebunilor”, dacă e să
parafrazăm spusele cronicarului.
Mi-a plăcut să citesc de mic, să am
propria-mi bibliotecă. Şi să văd
filme. În această ultimă privinţă,
fusesem un privilegiat: tatăl meu era
operator cinema la Căminul cultural
din Manolea; am petrecut o bună
parte din copilărie şi adolescenţă în
sala de proiecţie, dar şi prin satele
învecinate, când se pleca în marşul
cu caravana cinematografică
(desigur, de la germ. Marsch-rute).
Caravana era, de fapt, o căruţă sau o
sanie, după anotimp, cu două
mârţoage împrumutate de la C.A.P.,
în care se încărcau aparatul de
proiecţie, rolele filmului, difuzorul,
generatorul care producea curent
electric şi transformatorul, ce mai, un
întreg arsenal.
Era unda de poezie din acei ani,
cu vizitarea satelor învecinate, cu
drumuri prin pădure, într-o vreme
când mai existau prin zonă lupi, cu
filme în concurs, cu multe producţii
ruseşti, cu destule experimente
tehnice: filme pe ecran panoramic,
filme în relief.
Lectura, filmele şi, desigur,
educaţia din familie m-au format. La
şcoala la care studiasem, profesorii
calificaţi puteau fi număraţi pe
degete; cu noroc, prindeai doi sau
trei într-un an şcolar.
― Când se îndreaptă paşii
dumneavoastră spre centrul
universitar ieşean? Care sunt
primele amintiri legate de marele
oraş?
― Iaşii sunt un oraş de care te
îndrăgosteşti uşor, la prima vedere.
Am păşit pe străzile lui prima oară în
1980, urbea mai păstra câte ceva din
aerul patriarhal, boem. N-a fost
neapărat alegerea mea, primisem
repartiţie în această localitate,
imediat după absolvirea liceului din
Suceava. Am lucrat o vreme în
domeniul medical, în Iaşi, Bivolari şi
Paşcani, după care am dat admitere
la Facultatea de Filologie. Abia
atunci, în anii de studenţie, am
cunoscut mai îndeaproape viaţa
culturală ieşeană, pe câţiva dintre
scriitorii născuţi ori stabiliţi aici, am
mai dat şi pe la bibliotecă. Un
eveniment deosebit din acea perioadă
l-a reprezentat revolta studenţească
din 1987, unul din puţinele proteste
din acest oraş în anii dictaturii
ceauşiste.
După care, o nouă repartiţie, la
terminarea studiilor, de data aceasta
la Gheorghieni, la cel mai bun liceu
de acolo, „Salamon Ernő”. Era
toamna lui 1989, plutea ceva în aer,
în mai toate ţările comuniste se
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schimbase regimul; România, ca
întotdeauna, mai la urmă, dacă nu
chiar ultima. La Gheorghieni, am
rămas trei ani, iar când au început să
se scoată posturi la concurs în Iaşi,
mi-am luat rămas-bun de la cochetul
oraş harghitean şi am revenit pe
malul Bahluiului.
― Ce ne puteţi spune despre
protopopul Avvakum; ce a însemnat
el pentru Ortodoxia de Rit Vechi?
― Protopopul Avvakum Petrov e
unul dintre stâlpii Ortodoxiei de rit
vechi, un biruitor în lupta cu mai
marii lumii de atunci pentru
păstrarea intactă a valorilor Bisericii
ruse. De curând, principala sa operă,
Viaţa protopopului Avvakum scrisă
de el însuşi, a cunoscut, datorită

Carte apărută la Editura „C.R.L.R.”

Marinei Vraciu, o excelentă
transpunere în limba română şi, în
felul acesta, una dintre cele mai
captivante cărţi ale literaturii
medievale ruseşti a pătruns şi în
spaţiul nostru cultural. Cartea a fost
redactată în ultimul loc de detenţie al
protopopului, la Pustozeorsk, dincolo
de Cercul Polar, şi a reprezentat un
pas hotărâtor în naşterea literaturii
ruse ca disciplină autonomă. Un text
novator, ce sfida canoanele
hagiografice – în sensul că Avvakum
îşi descria propria existenţă, ceea ce
reprezenta „un nemaivăzut act de
trufie”, căci el nu era nici sfânt, nici
mare comandant de oşti ori cine ştie
ce om de vază –, în fond, o
„biografie a sufletului”, relatarea
unor fapte de viaţă care puteau sluji
celorlalţi drept pilde, asociate cu
descrierea momentelor de cumpănă
şi de mare nevoinţă, precum cele ale
multpătimitului Iov.
Viaţa lui Avvakum a fost o
continuă prigoană: din cei 62 de ani
cât i-a fost dat să trăiască, 25 şi i-a
petrecut în surghiun, prin Siberia ori
în nord, dincolo de Cercul Polar,

„printre oameni buni” sau, cel mai
adesea, „printre lupi”. A fost, fără
voia lui, unul dintre descoperitorii de
noi ţinuturi, fiind trimis, sub escorta
oamenilor din suita voievodului
Afanasie Paşkov, în expediţia din
Dauria, un ţinut în care a ajuns la un
moment dat şi cărturarul moldav
Nicolae Milescu Spătarul. De
altminteri, cei doi au fost
contemporani, protopopul îşi scria
povestea vieţii în momentul în care
Milescu Spătarul pornea spre
îndepărtata Chină din porunca ţarului
Aleksei Mihailovici.
Avvakum va sfârşi pe rug în
1682, la Pustozeorsk, odată cu alţi
trei mucenici întru credinţă: preotul
Lazar, diaconul Fiodor şi călugărul
Epifanie. Biserica Ortodoxă de Rit
Vechi l-a trecut pe Avvakum în
rândul sfinţilor, în vreme ce opera
acestuia e un mare câştig al literaturii
lumii.
― Cum arată Comunitatea
Ruşilor Lipoveni din România după
anii 1990?
― Înfiinţarea Comunităţii Ruşilor
Lipoveni în primele luni ale anului
1990 a fost o idee extrem de
inspirată: existenţa ei i-a ajutat pe
reprezentanţii acestui mic grup etnic
să se redescopere ca etos, să se adune
şi să se cunoască între ei, să-şi
limpezească datele despre trecut,
să-şi cultive valorile. S-au constituit
comunităţi locale în principalele
localităţi în care trăiau compact sau
disipat reprezentanţii acestui grup
minoritar, s-au construit Case de
Cultură, au început să se desfăşoare
activităţi care să-i atragă pe ruşii
lipoveni, să le promoveze tradiţiile,
cântecele, într-un cuvânt, valorile
spirituale. O mare atenţie s-a acordat
studierii limbii ruse de către tineri şi
perfecţionării rusei vorbite de adulţi,
stabilirii de relaţii cu personalităţi şi
instituţii din patria istorică a ruşilor
lipoveni, valorificării potenţialului
artistic şi creator al membrilor
Comunităţii. Din păcate,
Comunitatea nu a beneficiat tot
timpul de cea mai bună conducere,
n-a dat dovadă de spirit vizionar, iar
deschiderea ei pentru cultura scrisă,
pentru salvarea arhivelor şi
valorificarea moştenirii spirituale
starovere s-a făcut destul de târziu.
Comunitatea arată din ce în ce
mai bine, e păcat că fenomenul
îmbătrânirii şi al declinului
demografic i-a afectat şi pe ruşii
lipoveni, satele acestora devin din ce
în ce mai pustii, se constituie
comunităţi starovere în Italia, Spania,
Germania; or, această fragmentare a
grupurilor compacte și această
disipare a tinerilor în întreaga lume
nu pot decât să ne îngrijoreze.
― Despre poveştile trăite şi
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despre grupul etnic al staroverilor
s-au scris, după anii 1990, mii şi mii
de pagini. O parte dintre acestea se
regăsesc și în revista „Kitej-grad”.
Oferiţi-ne o incursiune în lumea
revistei şi punctaţi-ne principalele
documente traduse de către dvs. şi
prezentate în paginile acesteia.
― Din capul locului, revista
„Kitej-grad” s-a dorit să fie altceva
decât „Zorile”, ba chiar altceva decât
publicaţiile culturale de la noi. În
primul rând, şi-a propus recuperarea
trecutului micului grup etnic al
ruşilor lipoveni, prin publicarea
documentelor care atestau prezenţa şi
activitatea lor pe parcursul celor trei
secole de la descălecarea lor în
Principate. Apoi, voia să ofere
cititorilor români mai multe date
despre ceea ce îi este propriu acestei
minorităţi, despre zestrea lor
culturală, despre obiceiuri, tradiţii,
ocupaţii, despre specificul credinţei.
A încercat să schiţeze un portret etnic
al rusului lipovean şi să-l proiecteze
în afară, înspre cititorul din rândul
populaţiei majoritare. Multe pagini
ale revistei au fost consacrate
promovării valorilor spirituale ale
lipovenilor în rândul românilor şi ale
românilor în rândul ruşilor lipoveni,
pentru o mai bună cunoaştere
reciprocă. S-au tradus creaţii în
versuri şi proză ale scriitorilor ruşi în
română, dar şi numeroase texte ale
autorilor români în rusă. Mulţi dintre
autorii ruşi din emigraţie ori rămaşi
în ţară, însă ostracizaţi şi condamnaţi
să scrie literatură de sertar, au
cunoscut o primă versiune a creaţiei
lor în limba lui Eminescu, în paginile
acestei reviste (Boris Zaiţev, Varlam
Şalamov, Mihail Osorghin,
Konstantin Leontiev, Gaito
Gazdanov, Nikolai Kliuev, Irina
Grekova, Oleg Volkov ş. a.).
― Domnule Profesor, în satul
Manolea, comuna Forăşti, a avut
loc un eveniment care va dăinui în
istorie şi va contura activitatea
Comunităţii Ruşilor Lipoveni din
România. Nu dezvăluim mai multe,
ci vă invităm pe dumneavoastră să
ne spuneţi despre ce este vorba?
― Da, într-adevăr, la Manolea,
s-a inaugurat în anul 2014 sediul
Comunităţii Ruşilor Lipoveni, iar
apoi s-a dezvelit un bust al lui Fiodor
Evfimievici Melnikov, unul dintre
liderii spirituali ai ortodoxiei de rit
vechi, refugiat din Rusia şi trăitor, în
ultima parte a vieţii, la Mănăstirea cu
hramul „Sf. Nicolae” din această
localitate. Continui să cred că este
cea mai importantă personalitate a
emigraţiei ruse poposită în spaţiul
românesc, autorul unor cărţi de
referinţă din domeniul Teologiei; una
dintre ele, Scurtă istorie a
Bisericii Ortodoxe de Rit
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Vechi, începută la Fântâna Albă şi
isprăvită la Manolea, a rămas în
manuscris vreme de o jumătate de
secol şi a fost tipărită la Barnaul, în
1999. De curând, s-a publicat şi
versiunea în română a primei părţi
din această lucrare*, într-o ediţie
critică, cu importante anexe
documentare, ce întregesc
cunoştinţele noastre despre perioada
petrecută de Melnikov în spaţiul
românesc.
În după-amiaza aceleiaşi zile, în
sala de conferinţe a Casei de Cultură
din Manolea, a avut loc şi o masă
rotundă consacrată Sfinţilor Chiril şi
Metodiu, precum şi culturii scrise în
general, un eveniment ce merită de
asemenea menţionat.
― Amintind de această
personalitate a ortodoxiei de rit
vechi, prezentaţi-ne un portret care
să-i contureze viaţa şi opera.
― M-a preocupat personalitatea
lui Fiodor Evfimievici Melnikov şi
pentru că a trăit, aproape un deceniu
şi jumătate, în satul în care m-am
născut şi cunoşteam destul de multe
despre el din povestirile celor care
l-au prins în viaţă, în primul rând ale
tatălui meu. În plus, am găsit la
Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu” din Iaşi câteva
dintre broşurile pe care le-a publicat
la Chişinău sau la Bălţi şi, în felul
acesta, mi-am putut forma încă de pe
atunci o imagine despre cine a fost şi
despre realizările sale. Însă Melnikov
este cunoscut printre adepţii vechii
credinţe în primul rând prin Scurta
Istorie a Bisericii Ortodoxe de rit
vechi, o lucrare a cărei primă parte a
fost tipărită în dublă versiune,
română şi rusă, într-o ediţie revizuită
şi adăugită**, şi care e foarte
importantă tocmai pentru că a fost
scrisă din interiorul fenomenului

*

F.E. Melnikov, Scurtă istorie a
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi.
Partea I, Editura „C.R.L.R.”,
Bucureşti, 2014.

starover, de un condei experimentat,
cu har.
Fiodor Evfimievici Melnikov şi-a
găsit adăpost în România în anul
1931, fugind de persecuţiile
bolşevice, şi a trăit până în 1960. Din
anul 1947 până în anul morţii, a
vieţuit la Manolea, la Mănăstirea cu
hramul „Sf. Nicolae”, unde a şi scris.
Din păcate, nu ştim nimic despre
soarta manuscriselor redactate acolo.
Este autorul unor lucrări de istorie a
Bisericii, unor lucrări apologetice,
polemice şi de combatere a
ateismului, dar şi a unor lucrări de
dogmatică, lucrări foarte bine primite
şi, aş spune, înscrise în secolul de aur
al literaturii ortodoxe de rit vechi, o
perioadă restrânsă ca timp (19051917).
― F.E. Melnikov a avut de
pătimit pentru că s-a implicat în
păstrarea în cadrul Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi a
calendarului iulian. Vorbiţi-ne
despre viaţa tumultuoasă pe care a
dus-o acest lider spiritual al
staroverilor.
― Din păcate, din 1948, regimul
de care a fugit Melnikov din Rusia
s-a instaurat şi aici, iar persecuţiile
au continuat; Fiodor Evfimievici n-a
avut nici la noi o viaţă fericită,
liniştită. A trebuit să stea ascuns, să
aibă domiciliul forţat, a stat în
lagărul deţinuţilor politic de la Târgu
Jiu (pentru propagandă în favoarea
păstrării calendarului iulian), şi, în
general, s-a aflat tot timpul într-o
continuă mişcare. Am găsit la
arhivele CNSAS dosarul său de
urmărit, din care reiese grija
autorităţilor faţă de această
personalitate şi faptul că mereu „a
dat de furcă organelor”, a avut o
activitate care nu era deloc pe placul
Siguranţei devenită Securitate.

**

F.E. Melnikov, Scurtă istorie a
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi.
Partea I, edi*ia a II-a, Editura
„C.R.L.R.”, Bucureşti, 2019.

Acolo, în acest dosar de urmărit,
există documente care dovedesc
prigoana la care a fost supus în
România, documente care reflectă
activitatea lui de misionar şi, mai
ales, pe cea de combatere a
ateismului în Transnistria, activitate
pe care a desfăşurat-o acolo în
perioada 1943-1944.
— Să revenim la acea perioadă
pe care a trăit-o în Manolea. Vă
gândiţi că documentele nu au
dispărut în totalitate, ci „pot fi puse
la păstrare” prin vreo arhivă?
― Cu siguranţă, ele n-au
dispărut, n-au ars, există pe undeva,
fie prin vreun dosar la CNSAS, fie
prin arhiva vreunui minister, fie prin
vreo arhivă ori colecţie personală. Aş
spune, mai curând, că sunt indicii că
asemenea documente există, s-au
găsit scrisori de-ale lui, precum şi
mai multe lucrări, publicate ori în
manuscris. Partea interesantă este că
atunci când am efectuat prima
cercetare la Manolea, mi s-a spus că
una dintre rudele sale a strâns, după
moartea teologului, tot ceea ce i-a
aparţinut, iar acea persoană a ridicat
de la mănăstire obiectele personale,
manuscrisele, maşina de scris. Cine
era însă acea persoană, n-am putut
afla. E posibil ca texte ori scrisori
de-ale lui Melnikov să mai iasă la
iveală; repet, sunt semnale că ar
exista pe undeva, că s-au păstrat, iar
acest lucru va fi doar în folosul
autorului. Prin ele, vom avea o
imagine mult mai completă cu
privire la activitatea pe care a
desfăşurat-o aici. Cu siguranţă, el nu
s-a oprit doar la Scurta Istorie a
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi,
lucrare care a fost terminată în anii
celui de-Al Doilea Război Mondial,
ştim că a scris şi altceva, că a purtat
o largă corespondenţă, iar această
corespondenţă ne interesează în
primul rând.
― Care este drumul cărţii lui
F.E. Melnikov?
― Este o carte cu un destin
ciudat, un destin poate nedrept, în
sensul că au trecut atâţia ani de la
scrierea ei, un manuscris asupra
căruia autorul a revenit în mai multe
rânduri, corectându-l şi dezvoltându-l,
dar pe care nu l-a putut publica în
timpul vieţii. Lucrarea a cunoscut o
primă versiune în limba română,
comandată chiar de autor, imediat
după război, dar ce s-a întâmplat cu
versiunea în cauză nu se ştie. Ştim
doar că o copie a singurului
manuscris păstrat până în zilele
noastre a ajuns în Siberia, la Barnaul,
o localitate de referinţă pentru
Ortodoxia de rit vechi; acolo a stat
Fiodor Evfimievici Melnikov în
perioada refugiului său în Siberia, iar
în 1999, tot acolo a debutat ediţia de
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opere ale lui Feodor Evfimievici
Melnikov, chiar cu Scurta istorie,
ediţie ce s-a oprit la volumul al
nouălea. Urmează să apară articolele
de mai mici dimensiuni şi, cred,
corespondenţa. Cu acestea, s-ar
încheia editarea operei acestui
scriitor. La noi, pe parcursul vieţii lui
Melnikov, au apărut doar două
broşuri traduse în română, una la
Bârlad, a doua la Bălţi, toate celelalte
lucrări au fost publicate în limba
rusă, în cea mai mare parte la
Chişinău.
― Cât de iubită este limba rusă
astăzi? Tânăra generaţie are
înclinaţii spre studierea acestei
limbi?
― A existat o perioadă de recul în
interesul faţă de limba rusă, resimţită
imediat după evenimentele politice
din 1989. Dacă, până atunci, rusa se
studia în cele mai multe dintre
unităţile şcolare din întreaga ţară,
precum şi în universităţi, s-a ajuns să
nu se mai studieze aproape nicăieri, a
fost o trecere de la o extremă la alta.
Statutul ei de disciplină obligatorie,
decenii în şir, precum şi amintirile nu
tocmai plăcute, generate de prezenţa
trupelor ruseşti ori sovietice în ţară,
vorbitoare ale acestui idiom, au dus
la un fenomen de respingere faţă de
respectiva limbă, la o asociere a ei cu
evenimentele politice din trecut.
Rusa rămâne însă o limbă melodică,
e drept, dificilă, dar frumoasă, limba
unei uriaşe culturi şi a unui popor
întins pe două continente. N-ai cum
s-o ignori.
Astăzi, interesul noilor generaţii
faţă de ea a crescut; acest interes nu
izvorăşte dintr-o tendinţă de
moment, să studiezi rusa nu e la
modă printre tineri, dimpotrivă,
interesul pentru ea e o reflexie a
spiritului pragmatic al
reprezentanţilor acestei categorii de
vârstă, e mai curând util să cunoşti
rusa, îţi oferă oportunităţi nebănuite
în găsirea unui loc de muncă, în
cunoaşterea unei lumi aparte, cu o
istorie zbuciumată, cu un popor a
cărui mentalitate nu e tocmai uşor de
pătruns. Aşadar, tinerii au început s-o
studieze din necesitate, din dorinţa
de a avea informaţii despre această
ţară în mod direct, şi nu trecute prin
filtrul Europei occidentale.
― Piotr Agheev, mai târziu
ieromonahul Partenie, este un
model pentru opera lui F.M.
Dostoievski şi a altor scriitori. Ce-l
inspiră pe Dostoievski din portretul
acestuia?
― Ieromonahul Partenie se
născuse la Iaşi, în cartierul de ruşi
staroveri de pe malul Bahluiului, şi
este primul scriitor pe care grupul
minoritar al ortodocşilor de
rit vechi l-a dat culturii
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acestei ţări. Un tip autodidact, s-a
format studiind opera Sfinţilor
Părinţi, Cartea Sfântă, precum şi
textele dogmatice şi de istorie a
Bisericii, care circulau printre ruşii
lipoveni. Călătoriile pe care le
întreprinde la schiturile şi mănăstirile
de rit vechi din Imperiul rus şi din
Moldova îl vor fi modelat de
asemenea. Îndrăgise din copilărie
viaţa monahală, avusese mai multe
tentative de a pleca de acasă şi de a
trăi printre călugări, însă abia după
anii majoratului va putea urma acest
drum. Este tuns călugăr sub numele
Paisie, la Mănăstirea de la Fântâna
Albă, după care va vieţui în
schiturile de lângă Piatra Neamţ şi
din Manolea. Ulterior, va trece în
sânul Bisericii oficiale ruse (1839),
va fi tuns a doua oară în monahism,
sub numele Pamva, la Mănăstirea
„Sf. Pantelimon” de pe Muntele
Sfânt, după care va primi schima şi
un nou nume, Partenie (1841). Este
autorul câtorva lucrări din sfera
Teologiei, multe dintre ele cu
caracter polemic, îndreptate
împotriva Bisericii pe care o
părăsise, al unei Autobiografii şi, mai
presus de acestea, al unui celebru
itinerar spiritual în patru părţi,
publicat sub titlul Сказание о
странствии и путешествии по
России, Молдавии, Турции и
Святой Земле постриженика
Святой Горы Афонской инока
Парфения/ Poveste despre
peregrinarea şi călătoria prin Rusia,
Moldova, Turcia şi Pământul Sfânt a
călugărului Partenie, cel tuns în
monahism la Sfântul Munte Athos
(Moscova, 1856-1857). Dostoievski
a citit această carte fie în ultimii doi
ani petrecuţi în Siberia, fie imediat
după revenirea sa în partea
europeană a Rusiei şi a fost
impresionat de destinul aparte al
autorului şi de stilul cu totul original
al acestei scrieri, simplu, firesc, uşor
arhaic, era fermecat de frumuseţea
limbii, de naivitatea expunerii, de
ciudata concepţie despre lume a celui
aflat în spatele poveştii. Cartea lui
Partenie va fi una dintre lecturile
preferate ale lui Dostoievski, se va
afla pe noptiera din camera de lucru
a romancierului în ultimele sale
clipe. În amplul proiect
dostoievskian Viaţa Marelui Păcătos,
proiect nedus la capăt în forma în
care fusese trasat, Partenie urma să
servească drept prototip pentru unul
dintre personaje, alături de Pavel
Prusul ori Tihon din Zadonsk. Însă,
urme ale stilului cărţii ieromonahului
Partenie se regăsesc în discursul
stareţului Zosima din Fraţii
Karamazov, după cum regăsim
expresii, pilde şi motive în cuvintele
pe care acest stareţ le adresează
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Melnikov, Scurtă istorie a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi, din care, în
2014, a apărut doar Partea I.
Schisma în Biserica Rusă, iar în
2019 - o ediţie revăzută şi adăugită a
aceleiaşi prime părţi, însă cu două
capitole noi şi cu un mănunchi de
documente inedite, cu privire la autor
şi la activitatea acestuia în spaţiul
românesc. Ar urma volumul II din
seria Ruşii lipoveni în studii şi
documente, volum consacrat
Moldovei şi Bucovinei, conţinând
gramote, rapoarte şi scrisori oficiale
despre întâiul descălecat al micului
grup etnic în cele două provincii
româneşti.
Textele sunt
traduse din
germană şi rusă
şi beneficiază
de aparatul
critic
corespunzător.
Apoi, volumul
consacrat lui
Osip
Semionovici
Gancear
(Goncearov),
liderul spiritual
al cazacilor
nekrasovişti din
Dobrogea,
volum în care
am inserat
câteva scrisori
2020. Lansarea volumului „F.E. Melnikov, Scurtă istorie a
ale acestuia şi
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi (Partea I, edi*ia a II-a)
am contribuit la
nici n-au existat prea multe
aparatul critic al cărţii.
evenimente organizate aici.
― Care este scriitorul
Olimpiada de limba rusă maternă, în
dumneavoastră de suflet? Ne puteţi
două rânduri, un festival al
argumenta?
cântecului şi portului popular, un
― Dostoievski, fireşte. L-am
festival al poeziei ruse, câteva
descoperit ca scriitor cu multe
şedinţe... şi cam atât. Este supărător
decenii în urmă, la vârsta
faptul că acest oraş moldav, vechi
adolescenţei, şi de atunci, n-a încetat
centru universitar, nu dispune nici în
să mă fascineze, să mă uimească. Am
prezent de o Casă de Educaie și
încercat să traduc şi să comentez,
Cultură a Comunităţii, de un spaţiu
singur sau în colaborare, secvenţe
în care să se desfăşoare astfel de
mai puţin cunoscute din creaţia sa,
evenimente, în care să se adune
cum ar fi Jurnalul de scriitor ori
Scrisorile, dar şi să fac cunoscute
studenţii, în care să se ţină
publicului de la noi câteva din
conferinţe, simpozioane, să aibă loc
interpretările ruseşti ale creaţiei
lansări de carte ori proiecţii de film.
acestuia (Legenda Marelui Inchizitor.
De curând doar, s-a reuşit, de către
Dostoievski – lecturi teologice).
actuala conducere centrală şi locală,
― Cum v-aţi ales cărţile pe care
din fericire cu o altă viziune şi cu
deschidere faţă de valorile spirituale, le-aţi tradus? Aţi ţinut cont de
achiziţionarea unui teren pentru mult cerinţele vremii sau a fost „dragoste
la prima vedere”?
jinduita de către staroverii ieşeni
― Nu e neapărat „dragoste la
Casă de cultură. Astfel încât, abia
prima vedere”; există cărţi şi cărţi,
după finalizarea şi inaugurarea
multe dintre titluri nu merită traduse,
construcţiei, vom putea vorbi de
proiecte şi de manifestări cu caracter poate că nu meritau nici să apară.
Altele, în schimb, îţi pot schimba
regulat, desfăşurate în Iaşi.
― Care au fost planurile dvs.
viaţa, întâlnirea cu ele e o adevărată
editoriale pentru Anul cărţii - 2019? sărbătoare, ar trebui citite în frac. În
― Sunt mai curând continuări ale ce mă priveşte, am încercat mereu să
unor proiecte începute cu câţiva ani
vin cu ceva nou în faţa cititorilor, nu
în urmă. M-aş referi la cartea lui F.E. mi-a plăcut să merg pe căi bătute.

fraţilor călugări ori mulţimii adunate
la mănăstire. Cartea acestuia s-a
bucurat, în momentul apariţiei, de
aprecierea unor vestiţi scriitori ruşi,
precum Saltîkov-Şcedrin,
Turgheniev, Pogodin, Cernîşevski,
Apollon Grigoriev ş.a.
― Comunitatea ruşilor lipoveni
din Iaşi este una cu tradiţie.
Povestiţi-ne despre cele mai
importante evenimente, întruniri,
olimpiade, festivaluri, care rămân
marcante în istoria Iaşului.
― Ani în şir, Iaşii au fost ocoliţi,
din varii motive, de cei aflaţi la
conducerea Comunităţii; de aceea,
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Chiar şi atunci când a fost vorba
despre clasici, am optat pentru
secvenţe ale operei acestora
necunoscute publicului de la noi.
Dintre Cantemireşti, spre exemplu,
m-au interesat doi dintre urmaşii
prinţului Dimitrie, Antioh şi Maria,
despre care, în România, se ştiau
puţine lucruri. Interesante mi s-au
părut, de asemenea, opiniile celorlalţi
despre români şi realităţile de aici;
aşa s-au născut Scrisorile din
Basarabia ale lui Ivan Aksakov,
fragmentele privitoare la Dobrogea şi
Principatele dunărene din scrierile lui
Konstantin Leontiev, ale lui Vasili
Kelsiev, Nikolai Nadejdin. Vremurile
pot cere anumiţi autori şi un anume
gen de literatură, însă există opere
care au supravieţuit oricăror tendinţe,
se citesc mereu şi pretutindeni, ele ar
trebui să stea în primul rând în
atenţia traducătorilor. Pentru că, dacă
e bine să te orientezi, în calitate de
cititor, doar spre marile opere (din
pricina scurtimii vieţii), tot aşa ar fi
bine să se procedeze şi când e vorba
despre traduceri: nu ne va ajunge
timpul să transpunem nici măcar
marile cărţi, când să ne mai dedicăm
şi celor mai puţin importante?
― Cât de greu a fost să intraţi
în lumea arhivelor pentru
cercetarea legată de trecutul
Comunităţii Ruşilor Lipoveni?
― Accesul la fondurile arhivelor
de stat de la noi nu ridică probleme.
Trebuie doar să te înarmezi cu
răbdare, să ai discernământ şi,
adesea, destulă şansă pentru a găsi
ceva interesant şi inedit. E nevoie să
te şi îndrume cineva din interior,
pentru a te descurca în noianul de
fonduri şi colecţii, în zecile de metri
liniari de dosare. Pe zi ce trece, sunt
tot mai puţini specialişti cunoscători
ai limbii în care au fost redactate
documentele care interesează istoria
Principatelor dunărene ori, în cazul
de faţă, istoria ruşilor lipoveni
(slavonă, turca de până la 1928,
latină, greacă şi chiar rusă), dar şi
cercetători dispuşi să petreacă sute
de ore în sălile de lectură ale
arhivelor şi bibliotecilor.
Există şi destule colecţii
particulare ori arhive ale unor
biserici şi mănăstiri, de care ştie
puţină lume şi la care accesul e mai
dificil, poate chiar restricţionat. Din
nefericire, multe dintre arhive au
avut de suferit din pricina condiţiilor
improprii de păstrare, a războaielor,
jafurilor, incendiilor, ori au fost
distruse intenţionat: valorile de care
dispuneau sunt pierdute pentru
totdeauna.
Interviu realizat de
Dumitru Șerban,
Radio Iași
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В ГОСТЯХ В ОБЩИНЕ РУССКИХ-ЛИПОВАН ИЗ ПЬЯТРА НЯМЦ
Александра ФЕНОГЕН и
Андрей ЕЛМЕНОВ

Дом культуры
русских-липован
г. Пьятра Нямц

В

Пьятра Нямц
проживает
небольшая, но весьма
интересная и сплочённая
община русских-липован.
Прошлой осенью мы гостили
несколько дней в местном
Культурно-воспитателном
центре, и было очень приятно
познакомиться с
замечательными людьми,
благодаря которым русскийлипованский дух продолжает
своё существование в этих
краях. Председатель Общины
Пьятра Нямц в то время –
Тоадер Агаврилоайе – он же
пономарь в церкви, Самуил
Иванов – вице-председатель
Общины, а также уставщик, и
батюшка Василий (Гэлушкэ) –
необыкновенно преданные
своему делу люди,
заслуживающие уважение и
почёт. Мы с ними провели
душевную беседу об истории и
жизни общины, об их
стремлениях, о трудностях и
надеждах русских-липован,
проживающих в Пьятра Нямц
уезда Нямц.
Самуил Иванов - Насколько
мне известно, первоначально в
Пьятра Нямц липоване пришли с
окрестностей Москвы. Потом
были и более поздние
переселения, из других мест, где
жили уже здесь, в Румынии,
русские-липоване.
Тоадер Агаврилоайе - Сюда
переселились в более
современные времена семьи
русских-липован из Ясс, из
Сучавы, и особенно из
Мануиловки, то есть была ещё и
миграция из села в город. Я сам
родом из Тыргу Фрумос, моя
жена из Пьятра Нямц. Правда, я
уже большую часть жизни
прожил здесь. В уезде Нямц
всего две общины русскихлипован, в Пьятра Нямц и в
Романе. По сравнению с другими
уездами, например с уездом
Сучава, где русские-липоване
живут и в сельской местности, в
таких сёлах, как Соколинцы,
Климэуць, Маноля, у нас меньше
населённых пунктов, где
проживают русские-липоване. В
других регионах липоване
переселяются из сёл в города. У
нас изначально община не была
большая, и когда число прихожан
стало сокращаться, другим не
было откуда прийти. Посмотрим,
что будет дальше, что можем
сделать мы сами, чтобы
улучшить ситуацию.

Самуил Иванов - Профессор
Леонте Иванов провёл ряд
исследований и говорит, что
первые русские-липоване
прибыли в Пьятра Нямц где-то
примерно в 1800 году. Они осели
поначалу в старом Cкиту
Доамней, а в город пришли
примерно в 1860 году, и
основались на берегу реки
Бистрица. Там они построили
церквушку с престольным
праздником Святого Петра,
которая в 1922 году сгорела. В
1924 году была построена и
освящена новая церковь, которая
в 2008 году тоже сгорела. В 2012
году, 1 октября, мы освятили
восстановленную церковь,
которую можно сегодня увидеть.
Что касается церковной общины,
на протяжении этого периода
здесь служили 4 или 5
священников. Единственный,
который служил в моё время,
был протоиерей Истратий, брат
моего дедушки. Он служил
начиная с 50 годов, где-то до
1977 года. После него был
рукоположен священник
Игнатий, с которым я научился
церковнославянскому чтению и
пению. В 1980 годы матушка
умерла, и наш батюшка был
возведён в сан епископа Аляски,
потом архиепископа, потом он
стал митрополитом, а за ним
последовал Владыка Леонтий.
Наша община раньше была
сосредоточена вокруг церкви, и
вся эта часть города называлась
липованской магалой. И нас
тогда было относительно много,
примерно 250-300 семей. Дела
ухудшились и пошли на спад,
когда начали сносить дома
русских-липован, примерно в
1978-1980 годах, и переселили
их в многоэтажки. У них были
огороды, большинство
занимались овощеводством, этим
зарабатывали себе на жизнь.

Часть переехали в окрестности
города, купили себе дома с
участком земли, потому что эта
была их работа. После 80-84 гг.
их разбросили по всему городу, и
с тех пор община перестала быть
сплочённой. Я здесь родился и
вырос и до сих пор хорошо
помню какие здесь были дома,
помню, где был наш дом. Люди
приходили в церковь, мне отец и
его двоюродные братья
рассказывали, что протоиерей
Истратий служил всенощную по
ночам, а по пути в церковь
стучался в двери людям и звал
их в церковь, на службу. И люди
приходили. Но это было уже
более 50-60 лет назад. На
праздники все люди собирались,
потому что жили по соседству с
церковью, а на престольный
праздник приезжали и другие
священники, даже митрополит. А
сейчас такого больше нет,
потому что нас всё меньше и
меньше, очень много смешанных
браков было после 1990 года,
многие эмигрировали, в поисках
своего места в других краях, и
сейчас мы являемся очень
маленькой общиной, с моей
точки зрения, по сравнению с
былыми временами. Мы
прилагаем усилия, чтобы не
утратить наследие предков, но
нам фактически не с кем
работать, нет детей, которых
можно было учить. С тех пор,
как я являюсь уставщиком в
церкви, то есть уже несколько
лет, я не нашёл детей, желающих
научиться читать поцерковнославянски. Недавно в
наш город переехала семья из
Брэилы и их мальчик желает
учиться, ему это нравится, и я
сделаю всё, что смогу, чтобы
помочь ему. Это очень хорошо
для нашей общины, потому что
нам нужны дети, которые
должны научиться читать и петь,

чтобы продолжать нашу
церковную деятельность. Но, к
сожалению, детей очень мало в
нашей общине. Есть годы, когда
у нас нет ни одного венчания,
годы, когда всего лишь одного
ребёнка крестим. Да, мы
пытаемся, мы прилагаем усилия,
чтобы совсем не исчезнуть, но
шансов у нас практически нет.
Потому что нас очень мало.
Нам очень понравилось, как
в Пьятра Нямц деятельность
Общины гармонично
переплетается с
деятельностью церкви.
Фактически нет разделения
между ними, как оно и должно
быть, ведь мы, современные
русские-старообрядцы
липоване являемся
одновременно и светскими и
религиозными людьми. Да, в
Пьятра Нямц это получилось
из-за того, что русскихлипован очень мало, нет людей,
но их модель может стать
живым примером для
подражания для всех нас!
Тоадер Агаврилояйе –
Население у нас устаревшее,
людей, возрастом от 30 до 50 лет
мало, и наверное, 40% всех
наших липован старше 60 лет. И
когда кто-то уходит в мир иной,
другие не рождаются, чтобы
заменить его. Но мы не
настроены пессимистически,
надеемся, пытаемся выжить, как
можем, община вместе с
церковью, и мы хотим доказать,
что это возможно. Практически,
и в Общине, и в церкви активно
действуют одни и те же люди.
Вот, наш уставщик Самуил
Иванов – вице-председатель
Общины. Что же делать, раз нас
так мало, если не участвовать
активно, ничего после нас не
останется. Мы же унаследовали
от наших предков что-то, и мы
просто обязаны прилагать
усилия, чтобы оставить что-то
после себя, тем, кто после нас
придёт. Церковь сгорела, и нам
удалось, прилагая усилия и при
помощи ото всюду, восстановить
её. И мы гордимся тем, что нам
удалось это сделать. И остаётся
лишь надеяться на то, что нам
удастся привлечь к себе больше
людей, хотя это очень сложно.
Все заняты, все только своими
интересами живут, очень мало
людей, которые желают быть
причастными и вовлекаются. Вот
Мавра Котец, которая переехала
сюда из Брэилы, действительно
активно участвует в жизни
церкви и общины, учит детей и
русскому, и
церковнославянскому
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языку. В том, что касается
изучения русского языка, у нас
просто некому его изучать. То
есть, мы могли бы найти
человека, Община помогла бы,
но для этого нам необходимо
создать хотя бы один класс, одну
группу, но у нас негде взять этих
детей. Те четыре девочки,
которых вы видели здесь, и с
которыми старается заниматься
Мавра Котец – они сёстры. А где
другие? У кого ещё есть дети?
Приезд семьи Котец в нашу
Общину оказался большим
плюсом для нас. Четыре года
назад ещё одна семья переехала
в наш город, и будем надеяться,
что постепенно нас станет
больше. Мы стараемся всех
привлекать, и к церкви, и к
Общине, у нас, на самом деле,
нет большой разницы. И её и не
должно быть, потому что
интерес у нас общий. Поэтому
мы и настаивали, чтобы Дом
культуры был построен именно
здесь, даже если места мало,
если сравнить с другими нашими
Домами культуры, в других
местах, где живут русскиелиповане. И, то, что мы рядом
расположены, очень хорошо.
Церковь помогает общине,
община помогает церкви, то есть
они нас собирают вместе и с
одной стороны, и с другой, и мы,
одни и те же люди, активно
присутствуем и там, и там. Ведь
на самом деле, это две стороны
одного и того же целого. Община
должна быть рядом с церковью,
потому что люди в основном в
церковь идут, но если здание
общины рядом, они и туда
зайдут. Этот симбиоз между
Общиной и церковью, полезен,
благой для обеих. И мы были бы
очень счастливы, если и другие
общины последовали бы нашему
примеру. Потому что мы
считаем, что это хорошо и
правильно. Может быть, не всем
наша модель по душе. У нас так
получилось, потому что у нас нет
выбора, но следует всем глубоко
подумать и вместе действовать
не из-за того, что выбора нет, а
потому что так естественно, так
правильно, так должно быть. У
других общин есть намного
больше ресурсов, в том числе
человеческих, и они могут себе
позволить организоваться таким
образом, чтобы и община не
разрушалась, и церковь не
пустовала. Если бы мы не
построили наш небольшой Дом
культуры здесь, возле церкви, он
бы пустовал. Было совершенно
бессмысленно строить его в
другом месте, а не здесь, рядом с
церковью. А ещё нашей общине,
даже если она такая маленькая,

ÇÎÐÈ
делают в церкви, вместе с
повезло, что у нас батюшка
батюшкой Василием, свечи. У
Василий. Он предприимчивый и
них воск, матрица, и они
очень хороший организатор. Его
используют старые
роль в строительстве церкви
технологии, чтобы обеспечить
огромная, он полностью себя
церковь необходимыми свечами.
отдал этому делу. Потому что
Тоадер Агаврилояйе - Ну
построить такую церковь за три
что же нам делать, покупать ещё
года, это серьёзный труд. Это
заслуга батюшки Василия, а ещё и свечи? Ведь это и есть доход
церкви, если по правде. А если
главная его заслуга заключается
мы можем сделать это своими
в том, что он сумел собрать
руками, почему не сделать?
людей вокруг себя. После того,
Самуил Иванов - Мы
как уехал батюшка Аввакуум, и
мы собрались впервые, мы знали маленькая община, и доходы у
Самуил Иванов и Тоадер Агаврилоайе

Батюшка Василий (Гэлушкэ)

друг друга в лицо, и только. А
горе нас сблизило, мы
познакомились ближе, стали
вместе что-то делать, то есть
была и положительная сторона
случившегося. Конечно же, это
была трагедия, сгорела церковь,
иконы, всё! Но люди собрались,
объединились, а отец Василий
сумел держать людей вместе, а
это очень трудно сделать. Ему
удалось собрать людей и выявить
лучшее из своей паствы.
Настоящий священник должен
уметь работать с людьми.
В свободное время, Самуил
Иванов и Теодор Агаврилоайе

нас небольшие, так что нужно
как-то крутиться, что-то делать.
А за церковью необходимо
ухаживать. Церковь подключили
к воде и канализации при
помощи Общины. После того,
как построили здание Дома
культуры, мы обратились к
руководству Общины, и они
помогли нам с подключением
церкви к канализации. Было
достаточно сложно без
канализации в городе. В селе
ещё как-то можно… И власти
нам помогли. Были проблемы,
конечно, как всегда с властями,
но при помощи одного и другого,
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нам удалось, в конце концов
добиться своего.
Главным притяжением
региона Пьятра Нямц для
русских-липован сейчас
является скит преподобного
Паисия Великого, куда с
каждым годом отправляются
всё больше паломников. Нас
тоже отвезли в скит наши
друзья из Пьятра Нямц, где мы
познакомились с отцом
Феофилактом, выдающимся
человеком.
Тоадер Агаврилоайе - На
самом деле, скит и был одной из
причин, по которой наша община
стала видимой, так сказать. И в
наших разговорах с
руководством Общины в то
время, когда обсуждалось
строительство Дома культуры в
Пьятра Нямц, примерно в 2013
году, мы говорили, что если
люди отправляются в
паломничество в Скит, они могут
заезжать и к нам, в Пьятра Нямц.
С тех пор мы и стали заметными.
Потому что 10 лет назад никто
не знал об общине русскихлипован в Пьятра Нямц.
Однажды дети приезжали на
экскурсию, чтобы посетить Скит
Паисия, их разместили в
гостинице, и они пришли в
церковь и заполнили её. То есть,
как я вам говорил, потому что
мы находимся на пути
паломничества к Скиту Паисия,
некоторые паломники и к нам
заходят. И у нас, таким образом,
появляются друзья, знакомые.
Нам повезло, что скит здесь,
рядом. И скит становится всё
более известным, так что всё
больше людей туда приезжают.
Туда нелегко добраться, вы и
сами убедились, но так оно и
должно быть.
Скит нас выставил на показ,
так сказать. Конечно же, мы тоже
прилагали усилия, делали всё,
что от нас зависело, чтобы не
утратить эту возможность,
потому что, если бы мы
бездействовали, и поддержки не
получили бы. Так что, при
поддержке батюшки, мы решили
создать Общину и активно
действовать. Можно сказать, что
мы стали транзитной точкой,
наша община вошла в оборот, в
том смысле, что о нас теперь
знают. Здесь проводились
довольно крупные, красивые
мероприятия, Фестиваль
церковных песнопений,
Международный научный
симпозиум Общины, были
интересные встречи ежегодно,
пока не наступила пандемия.
Каждый год у нас проводилось
хотя бы одно
мероприятие, в котором
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принимали участие по 150
человек.
Община из Пьятра Нямц –
частичка нашей большой
семьи, под названием Община
русских-липован Румынии, и
они вносят свою посильную
лепту в развитие и
процветание нашего этноса. В
том числе, они отдают свои
голоса за Общину на
парламентских выборах.
Тоадер Агаврилоайе - На
выборах 2008 года в Пьятра
Нямц за Общину было всего 4
голоса. А в 2012 году собралось
уже 66 голосов. В 2016 году мы
подумали, что неоткуда нам
получить больше голосов, нас же
не стало больше. Мы уже ко
всем ходили, всем объясняли,
что надо голосовать за своих. То
есть, мы считали, что наш
предел достигнут, но к нашему
удивлению, Община набрала в
Пьятра Нямц 72 голоса.
Самуил Иванов – Конечно,
чтобы добиться этого количества
голосов, с разрешения батюшки
мы проводили дискуссии и в
церкви, объясняли людям, что
идут выборы, Община нам
помогает, и мы должны
поддерживать друг друга и наш
этнос.
Тоадер Агаврилоайе - На
самом деле, Община очень
помогла нашей церкви, и люди
должны знать и ценить это. И мы
постараемся, чтобы Община ещё
помогла, чтобы огородиться, чтото улучшить, чтобы она стала
центром притяжения, ведь
церковь расположена в центре
города, она видна ото всюду, и
было бы жаль этим не
воспользоваться. Так как мы
воспользовались и поставили
нашу церковь на пути
паломничества в Скит, и это при
помощи Общины, и люди
должны знать это. Люди
довольно часто приезжают к
нам, останавливаются здесь. А
ещё когда община организует
здесь мероприятия, приезжают к
нам русские-липоване из разных
мест. Были у нас гости из
Сарикёя, Пима Беженару был,
выступал, целый вечер пел, наши
ещё такого не видели. То есть
вместе мы можем многое
сделать. К сожалению, люди не
всегда понимают это.
Самуил Иванов - В 2021
году, на престольный праздник
нашей церкви, на Святых Петра
и Павла, к нам приехали гости и
Каркалиу, из Тульчи, Галаць,
Ботошань, то есть Община
пригласила несколько групп
человек, из разных населённых
пунктов, и сразу почувствовался
праздник по-другому, а для нас,
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маленькой общины, это было
незабываемо. Служба была
великолепной. Многие из гостей
умели читать и петь поцерковнославянски, и праздник
получился и очень душевный, и
духовный. Было и детей много, я
просто никогда не видел такой
славной службы у нас здесь.
Потому что, когда поют на
клиросе 2-3 человека - это одно,
и совсем другое, когда 20
человек поют.
Каковы были на
протяжении времени
отношения русских-липован с
румынским населением и с
представителями других
этнических групп,
проживающих в регионе?
Самуил Иванов - Я не
слышал, чтобы когда-либо были
проблемы у наших липован с
местным населением. Нас в
Пьятра Нямц все уважают,
потому что мы всегда жили
рядом в мире и согласии. Где-то
70 лет назад, в 40 годы,
население города Пьятра Нямц
насчитывало примерно 40-45000
человек. 30% были евреи,
остальные были румыны,
немного греков и немцев, а
следующая община по величине
были русские-липоване.
Конечно, местные жители
больше знали о русскихлипованах до Революции, к ним
очень хорошо относились, они
снабжали рынок города зеленью
и овощами на 70-80%, и их знал
весь город, их труд уважали и
ценили. Они не входили,
конечно, в культурную элиту
города, были простыми людьми.
Но отношения были всегда
хорошие, в том числе с
еврейской и греческой
общинами, с немецкой. И сейчас
нас приглашают, и мы проводим
мероприятия вместе с ними, под
эгидой Дома культуры. Нас
никогда не подвергали
маргинализации. Может быть,
сейчас не все знают в городе о

липованах, но те, кто о нас знает,
уважают и ценят. У нас в Пьятра
Нямц никогда не было проблем
между этническими группами.
Мне рассказывали, что иногда на
праздниках или после свадеб,
возникали трения, как в любом
сообществе, и мой прадед всегда
говорил нашим: «Смотрите,
ведите себя как следует, потому
что мы пришли сюда, они уже
были здесь, а не наоборот». Это
были очень мудрые слова. То
есть, мы должны заниматься
своими делами и не создавать
проблем.
Нелегко, конечно, в наше
время, успевать всюду,
работать, иметь семью, вести
общественную и церковную
деятельность. Но в Пьятра
Нямц, кажется, нашим
активным друзьям всё удаётся,
и всё у них получается.
Тоадер Агаврилоайе – Я не
умею читать поцерковнославянски, стараюсь
сейчас научиться, но мне очень
трудно. То же самое и с языком.
Если с детства не говорить порусски, потом уже очень трудно
выучить язык. А у нас и
пожилые люди, которые выросли
с русским языком, так как не
использовали его больше,
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позабыли. В городе очень
сложно, потому что люди
разбросаны. С соседями говорят
только по-румынски, как же
можно сохранить язык?
Самуил Иванов - Я активно
участвую в жизни церкви с 1996
года. Два года я был пономарём,
а с 2008, так как было некому,
пришлось мне стать здесь
уставщиком. Но на самом деле я
с детства ходил в церковь,
практически вырос вместе с ней.
Я считаю, что всё, чему учишься,
лучше воспринимается и
запоминается в детстве. То, что
не выучено вовремя, потом
намного труднее выучить. Это
возможно, конечно, но усилий
требуется намного больше.
*
* *
В сложные современные
времена, такие люди как наши
друзья из Пьятра Нямц –
редкое явление. Их
целеустремлённость, их
желание укрепить общину, их
стремление что-то сделать
для общины и оставить чтото после себя следующему
поколению заслуживают
больше, чем уважение. На
таких людях держится наша
Община, на таких людях
держится весь мир! Низкий
вам поклон, ребята!
А с недавних пор Община в
Пьятра Нямц имеет нового
председателя, талантливого
инженера-структуриста
Олимпию Маркелов, которая
участвовала в разработке
проекта Дома культуры
русских-липован в Пьятра
Нямц (к слову, в разработке
проекта нашего дома тоже) и
недавно вернулась с семьёй в
родной город.
Так что, Община в Пьятра
Нямц пополняется! Пожелаем
им успеха и новых
свершений!
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„ABECEDARUL FAMILIEI –
СЕМЕЙНАЯ АЗБУКА ”

Î

n luna februarie a.c., Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) a încheiat un protocol de
colaborare cu Casa Corpului Didactic
din Brăila (CCD Brăila). În urma acestui
parteneriat, a fost implementat și
desfășurat, în perioada februarie – iunie
a.c., cursul online „Limba rusă – metode
și tehnici moderne de predare a limbii
ruse materne”. Pe durata a 13
săptămâni, au fost coordonate, în
paralel, 8 grupe de studiu, însumând un
total de 100 de participani. La finalul
cursului, toi participanii au primit
certificate emise de CCD Brăila,
Ministerul Educaiei și CRLR, cu 100 de
ore de curs.
Prof. Pavel Krakhmalev a prezentat
la cursuri cele mai moderne metode și
tehnici de predare a limbii ruse materne
din sute de manuale și materiale
didactice. Profesorii de limba rusă
maternă și-au însușit noi tehnici și le-au
aplicat în timp real la clasă, în procesul
didactic, relatând îmbunătăiri în
procesul de învăare-predare. Aceste
aspecte au contribuit la dezvoltarea
competenelor de limbaj și exprimare
verbală. Pe parcursul cursului, au fost
punctate aspecte precum:
1. Corectarea și dezvoltarea
abilităilor de pronunie și intonaie;
2. Dezvoltarea abilităilor motorii
fine ale mâinii prin umbrire și colorare;
3. Formarea abilităilor de citire,
vorbire, ascultare și scriere;
4. Stăpânirea bazei gramaticale a
limbii ruse în limitele sistemului
prepoziional - caz al substantivului în
limba rusă;
5. Stăpânirea vocabularului care
asigură comunicarea în cadrul temelor
desemnate, de natură cotidiană și
educaională.
CRLR a asigurat suportul logistic
necesar desfășurării cursului în mediul
online, totodată facilitând accesul și la o
bibliotecă virtuală în care profesorii pot
consulta peste 400 de titluri de
specialitate.
Pe perioada verii, timp de 3 luni,
prof. P. Krakhmalev a conceput un
manual auxiliar destinat activităii
didactice, pe care l-a denumit
„Abecedarul familiei – Семейная
азбука”. În textul lucrării se pune
accentul pe o tematică specifică etniei
rușilor lipoveni din România, iar tehnica
predării literelor și sunetelor a fost

explicată astfel încât lucrarea prezentată
să fie un îndrumător metodic utilizat în
cadrul orelor de limbă rusă maternă.
Manualul este destinat atât cadrelor
didactice care predau limba rusă
maternă, precum și studiului individual
în familiile etnicilor ruși lipoveni. Prof.
Pavel Krakhmalev a prezentat în data de
12 august a.c., pentru prima dată
manualul „Abecedarul familiei –
Семейная азбука” în cadrul unei
consfătuiri a cadrelor didactice
desfășurată la Centrul Cultural
Multietnic „Vicol Ivanov” al
Comunităii rușilor lipoveni din Tulcea.
Ulterior, în data de 24 august a.c., a fost
desfășurat și un webinar în care a fost
prezentată structura și explicaiile
aferente fiecărui capitol în parte din
lucrarea destinată elevilor care studiază
limba rusă maternă și care urmează să
fie tipărită la Editura „C.R.L.R.” din
București până la sfărșitul anului 2022.
IMPRESII DESPRE CURS ȘI
DESPRE MATERIALUL AUXILIAR
 „Un profesor învaă toată viaa lui aceasta îi este menirea. De pregătirea lui
depinde în mare măsură motivaia de a
învăa a elevilor săi. Cu blândee, dar cu
profesionalism de clasă, cu alonjă de
erudit, dl. prof. P. Krakhmalev ne-a
transmis bucuria de a vorbi în limba
rusă. Prin joc și voie bună, putem motiva
și atrage copiii să iubească și să
vorbească în limba rusă. Leciile și
energia cursului în sine sunt experiene
care trebuiesc trăite de fiecare cadru
didactic, dar nu numai. Oricine poate
avea această oportunitate de a participa ca experienă inedită, fascinantă.
Felicitări CRLR pentru iniiativa acestui
curs și Svetlanei Crăciun pentru
implicarea în organizarea impecabilă și
sprijinul digital!” (Raisa Abaianetz);
 „Un material foarte bine structurat
și prezentat. Prof. P. Krakhmalev este un
îndrumător remarcabil pentru cadrele
didactice, iar actul didactic este ridicat la
rang de artă. Reușeste să acapareze
atenia elevului prin culoare, jocuri și
simplitate. Metodele și tehnicile
prezentate în lucrarea „Abecedarul
familiei – Семейная азбука”, pot fi
aplicate și explorate atât la clasa de curs,
dar și în mediul familial, sub îndrumarea
părintelui.” (Irinel Mironov);
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 „Îmi place aspectul pragmatic al
coninutului, originalitatea, abordarea temelor
care păstrează specificul etnic.” (Pavlov
Natalia);
 «Курсы, которые нам представлены,
для меня довольно интересные и
познавательные. Благодаря господину
Крахмалёву, который с уважением и
интересом относится к каждому слушателю
и умело создаёт атмосферу приятного
общения, наши встречи всегда проходят в
непринуждённой и дружеской обстановке.
Нам предоставляются интересные и нужные
для работы материалы, обсуждаются новые и
проверенные методики обучения русскому
языку. Многие методические рекомендации я
уже применила в своей работе и они реально
работают! В электронном виде у нас
накопилось довольно много пособий,
словарей, многие материалы хотелось бы
использовать и в печатном виде. На курсах
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мы не только учимся, но и делимся своими
методами образования и обучения, поэтому
все наши встречи проходят непринуждённо и
тепло.
Пособие „Семейная азбука”, которое мы
рассматривали, показалось мне довольно
интересным. Многие идеи из него должны
помочь в обучении родного языка. Хотелось
бы чуть-чуть добавить для учеников
Молдовы, сведений из жизни их родителей,
бабушек и дедушек, которые работают на
полях и огородах. В пособии хорошее
разделение на звуки и буквы (это поможет
для развития фонетической стороны речи),
разделение и прочтение слогов. Есть много
игр и игровых моментов. Прекрасные
иллюстрации, которые помогут детям в
обогащении словаря. Это пособие можно
рекомендовать как для домашнего обучения,
так и как дополнительный материал в
школьном обучении.» (Галина Исаева);
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 «„Семейная азбука”- это плод любви
человека разделяющего свой опыт в области
лингвистики, филологии, методики
преподавания русского языка, но и свою
жизнерадостность, свою любовь к людям, к
малышам, особенно.
Очень внимательный в том что касается
деталей, профессор П.В. Крахмалёв
использует разнообразные и современные
методы, многие, во истине, забавные,
которые приглашают к активному обучению.
Вокруг этой книги можно побеседовать,
пошутить, обдумываться, поиграть и...
учиться русскому языку.
И, можно сказать, не только согласные и
гласные звучат интересно, но и будущие
лекции. Благодарим!» (Лилиана
Бырлэдеану);
 „Materialul prezentat reprezintă un
auxiliar didactic extrem de valoros pentru
studiul limbii ruse materne, fiind foarte bine
structurat, cu o tematică specifică prin
intermediul căreia elevul va putea realiza
conexiuni cu realitatea imediată, căci, în
procesul descoperirii alfabetului, a sunetelor și
literelor, a analogiilor dintre cuvinte și originea
acestora, alături de el sunt invitai părinii,
bunicii și chiar prietenii.
Materialul respectă principiile pedagogiei
interactive, se bazează pe jocul didactic metodă eficientă de învăare la clasele primare,
imaginile care însoesc fiecare lecie sunt foarte
bine adaptate coninutului, iar exerciiile
propuse sunt atractive și antrenante.” (Elena
Panfilov).
A consemnat,
Svetlana CRĂCIUN,
referent la CRLR

TABERE DE VARĂ

L

Noul comitet de conducere
al CRL-Brătești

P

e 4 august 2022, a avut loc Adunarea
generală de alegeri în Comunitatea
rușilor lipoveni din Brătești, jud. Iași.
Aceasta s-a desfășurat la Centrul de Educaie
și Cultură al CRL-Brătești.
În prezena președintelui Comunităii
Rușilor Lipoveni din România (CRLR),
deputatul Silviu Feodor, precum și a
președintelui Fănică Timofte al CRL-Focuri,
jud. Iași, ambii - reprezentani din partea
Consiliului Director al CRLR, membrii
Comunităii și-au ales președintele și comitetul
local de conducere pentru următorii patru ani:
 Președinte - Chirilă Moroi;

 Vicepreședinte - Toma Galan;
 Secretar - Ionu Moroi;
 Membri - Domnica Iordache; Ionel
Galan și Elena Aulinei.
 Membru supleant - Ioan Sava.
 Membrii Comisiei de etică și disciplină:
Ioan Sava, Marina Sîrghie, Mihaela Sava.
La Adunare a fost prezent și preotul paroh părintele Tit ( ăpoc).
Succes tuturor în activitate! Cât mai multe
evenimente culturale, artistice, știinifice, educaionale, sportive, pe teme ce in de spiritualitate, care să reunească toi etnicii din Brătești!
Redacia

a centrul de Educaie și Cultură al CRLNăvodari, jud. Constana, s-au
desfășurat, în această vară, mai multe
tabere tematice, organizate de către Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România, după cum
urmează:
 Tabără culturală de creaie și limbă
maternă;
 Tabăra culturală etnică de limbă maternă;
 Tabăra de limba maternă, cultură și
creativitate;
 Tabăra culturală etnică de limbă maternă
(II);
 Tabăra de limbă maternă, cultură și
creativitate (II);
 Tabără culturală de creaie și limbă maternă
(II).
În cadrul taberelor de vară, au participat tineri
și elevi din localităile: Climăui, Manolea și
Suceava, jud. Suceava; Carcaliu, jud. Tulcea;
Roman, jud. Neam; Lespezi și Focuri din jud.
Iași; Brăila.
Revenim în numărul următor cu mai multe
amănunte despre acest subiect.
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DIN ACTIVITATEA CRL-TULCEA
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Tulcea să fie unul autentic, dând valoare
patrimoniului local și naional.
Alături de LODKA şi voluntarii EUdivers,
au urcat pe scenă şi tinerele noastre interprete
Diana Amelian şi Alexandra Listrat. Mândre de
originea lor, Diana şi Alexandra au interpretat la
vioară, acordeon şi voce, 3 melodii cunoscute
de către publicul larg! Le mulumim pentru
frumoasa interpretare!
Adresăm organizatorilor cele mai călduroase
urări de sănătate, prosperitate și activităi de
succes!
Rolul și contribuia minorităilor naionale la
dezvoltarea patrimoniului românesc

Festivalul „Săptămâna Interetnică Seara rusească”

A

juns la cea de a XVII-a ediie,
Festivalul „Săptămâna Interetnică” a
devenit o tradiţie locală, care atrage anual, în
ultima săptămână a lunii iulie, numeroşi
spectatori la scena din Piaţa Civică a
municipiului Tulcea şi este unul dintre puţinele
evenimente desfăşurate şi în perioada
pandemiei, cu respectarea tuturor normelor de
distanţare fizică.
Festivalul este organizat de către Asociaia
„Centrul European pentru Diversitate Eudivers
Tulcea”, prin coordonatorii Ana Lazăr și Cornel
Ditcov, iar partenerii ediiei a XVII-a a
Festivalului au fost: Consiliul Judeţean Tulcea,
Municipiul Tulcea, Fundaţia Judeţeană pentru
Tineret Tulcea, Asociaţia Psihologilor
Antreprenori Tulcea, UAT comuna Jurilovca,
Asociaţia ALTONA din Cerna, Comunitatea
Ruşilor Lipoveni din România - sucursala
Tulcea, Uniunea Armenilor din România Sucursalele Tulcea şi Constanţa, Asociaia
Comunităii Bulgare Sfitilina din Vişina,
Comunitatea Elenă Sulina, Uniunea Democrată
Turcă din România - sucursala Tulcea, Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România - organizaţia locală Tulcea, Partida
Romilor PRO EUROPA - sucursala Tulcea,
Uniunea Ucrainenilor din România - filiala
Tulcea, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România, Asociaţia VOINŢA Beştepe,
Comunitatea Aromână din România - filiala
Tulcea, Biblioteca Judeţeană Panait Cerna.
Festivalul a debutat în data de 24 iulie 2022
(la ora 20:00) şi s-a încheiat sâmbătă, 30 iulie
2022. Toate spectacolele au avut loc zilnic, în
intervalul orar 20:00 - 21:30, iar accesul
publicului a fost gratuit.
Am fost onorai să participăm, și în acest an,
la evenimentul care promovează tolerana,
diversitatea etnică și valorile noastre identitare,
Seara rusească desfășurându-se joi, pe 28 iulie
2022. Potrivit planificării făcute de organizator,
Seara rusească s-a desfășurat într-un alt format.
Voluntarii Asociaiei au pregătit și pus în scenă

cunoscutul basm „Pescarul și peștișorul”
(„Сказка о рыбаке и рыбке”) din creaia
poetului rus Alexandr Sergheevici Pușkin, iar
ansamblul nostru folcloric Lodka al CRLTulcea a completat prestaţia teatrală a acestor
voluntari prin interpretarea unor piese rusești.
Ansamblul folcloric „Lodka”, coordonat de
către Claudia Ciotic, activează în cadrul
Centrului Cultural Multietnic „Vicol Ivanov” al
CRL-Tulcea, fiind urmașul marelui cor rusoucrainean, care a activat între anii 1955 și 1958
la Casa de Cultură a Municipiului Tulcea. La
înfiinarea Comunităii rușilor lipoveni în orașul
Tulcea în 1990, și activitatea ansamblului a fost
reluată. În repertoriul acestuia se regăsesc
cântece din folclorul rușilor lipoveni din zona
Tulcei, cât și cântece starovere vechi. Cei
aproximativ 20 de membri ai ansamblului, de
vârste diferite, formează un grup artistic de
valoare ce a concertat pe scenele din ară și din
străinătate.
Adresăm respectul și aprecierea noastră, a
rușilor lipoveni staroveri din România,
organizatorilor acestui festival, pentru reușita de
a pune în valoare fiecare minoritate etnică,
pentru contribuia adusă la păstrarea și
promovarea identităii noastre, la dezvoltarea
culturală și materială a acestui mozaic etnic și
cultural, care face din municipiul și judeul

C

onferina „Rolul și contribuia
minorităilor naionale la dezvoltarea
patrimoniului românesc” a fost un proiect lansat
de Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate
și Inspectoratul Școlar Judeean din Tulcea. În
cadrul acestei întâlniri din data de 12 august
a.c., sub deviza „Unii în diversitate”, au fost
discutate soluii viabile pentru a pune bazele
unei reele informale judeene, care să
contribuie la evidenierea rolului, importanei și
influenei minorităilor etnice în dezvoltarea
patrimoniului local și naional.
La această întâlnire, au participat din partea
Comunităii Rușilor Lipoveni din România:
doamna prof. Livia Neculai - expert în cadrul
Ministerului Educaiei, prof. Liuba Bucioc inspector școlar în cadrul ISJ Tulcea, doamna
Claudia Ciotic - președinte interimar al CRLTulcea, precum și trei eleve de liceu din
municipiul Tulcea - Ana Macarov, Diana
Amelian și Alexandra Listrat, care au susinut și
un moment artistic de promovare a acestui
mozaic etnic identitar al judeului Tulcea,
încântând auditoriul format din reprezentani ai
comunităilor etnice locale.
Mulumim pentru invitaie domnului Stoica
Gabriel - inspector în cadrul ISJ Tulcea!
A consemnat,
Claudia CIOTIC,
președinte interimar al CRL-Tulcea
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„ Legătura dintre veacuri – o istorie vie”

Î

n perioada 8-11 august 2022,
în localitatea Lipoveni,
judeul Suceava, s-a
desfășurat aciunea „Legătura dintre
veacuri – o istorie vie”, organizată
de către Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), la
care au participat membri din mai
multe filiale ale Comunităii:
Tulcea, Sarichioi, Mahmudia,
Carcaliu, Brăila, Constana,
Ghindărești, Brătești, Iași, Roman,
Botoșani, Suceava, Manolea, Focuri,
Fălticeni, Climăui.
Pe 9 august a.c., s-a inut o slujbă
la cea mai mare biserică ortodoxă de
rit vechi din localitatea Lipoveni,
unde peste 300 de persoane s-au
rugat și au intonat cântări religioase.
Este uimitor să admiri trei generaii –
bunici, copii și nepoi, toi pătrunși
de spiritul religios, intonâd cu atâta
armonie stăvechile cântări religioase
dedicate sărbătoririi Sfântului
Pantelimon, Mare Mucenic și
Tămăduitor (praznicul zilei de 9
august).
Olimpiadele naionale de religie
ortodoxă de rit vechi, precum și
concursurile școlare regionale și
naionale de interpretare de note
psaltice și stihuri duhovnicești,
organizate de Ministerul Educaiei și
CRLR, au contribuit din plin la
această unitate spirituală a rușilor
lipoveni, adunai cu acest prilej din
toate colurile ării. După slujbă, s-a
sfinit locul unde se va înăla Crucea
Staroveră a creștinilor ortodocși din
Lipoveni, simbolul credinei și
dorinei noastre de păstrare a
identităii religioase.
Preoii parohi staroveri din
localităile sucevene au purtat un
dialog extrem de constructiv cu
enoriașii din toate colurile ării. S-au
stabilit legături de colaborare și s-au
iniiat proiecte interesante cu prilejul
vizitelor în localităile Fălticeni,
Lipoveni și Climăui. Mulumim
gazdelor pentru ospitalitate și prin
intermediul publicaiei noastre
„Zorile”.
Pentru noi, delegaia tulceană, a
fost un bun prilej să vizităm și
Cetatea de scaun a Sucevei, un
muzeu ce se apropie de standardele
europene, prin hologramele și
proieciile interactive, prin dotările
ce reconstruiesc viziunea istorică cu
veridicitate, dar și să facem o scurtă

vizită la mănăstirile sucevene.
Pe 10 august 2022, după slujba
din biserica ortodoxă de rit vechi din
Fălticeni, jud. Suceava, am vizitat
Muzeul memorialistic din Ipotești. A
fost o adevărată încântare să
ascultăm explicaiile muzeografului
din casa părintească a poetului
Mihai Eminescu, să vizităm capela
familiei Eminovici, să ne imaginăm
parcursul vieii poetului, în clădirea
modernă a muzeului, în care, într-un
mod extrem de simbolic și inspirat,
mărturiile vieii tumultoase a lui
Mihai Eminescu sunt redate sugestiv.
Vizita la CRL-Botoșani a fost
extrem de interesantă și fructuoasă.
Președintele Comunităii locale,
Ovidiu Ivanov, și membrii
Comitetului de conducere ne-au
primit cu mare căldură. Am discutat
despre proiectele derulate acolo,
despre parteneriatele cu instituiile
locale, am admirat muzeul lor, cu
obiecte foarte riguros catalogate și
expuse într-o mică sală. Este
interesant că acest mini-muzeu a
fost integrat în circuitul turistic și
poate fi vizitat de către orice doritor.
Ne-a impresionat și biserica rușilor
lipoveni din Botoșani. Preotul paroh
ne-a oferit explicaii despre istoria și
tradiiile locului.
Considerăm că aciunile de acest
gen, organizate de către CRLR, sunt
eficiente. Nu este ușor să angrenezi
peste 400 de persoane care au
responsabilităi și care sunt dedicate
promovării CRLR. Biserica a fost și
este cea care ne-a unit și care
promovează valorile pozitive
general umane: Binele, Adevărul și
Frumosul Sufletului. Biserica este
cea care cultivă iubirea pentru
familie, într-o lume plină de
contradicii și extreme. Întreaga
istorie a omenirii a dovedit că
familia este oglinda societăii, a unei
societăi ce trebuie să promoveze
tolerana, pacea și unitatea celor ce
cred în libertatea spiritului uman.
Membrii delegaiei din Tulcea
mulumesc și prin intermediul
publicaiei „Zorile” promotorului
acestui amplu proiect ce ne-a unit,
domnului deputat, ing. Silviu
Feodor, președintele CRLR, precum
și echipei din subordine, pentru
implicare și organizare.
Prof. Tamara ALISTARH,
Tulcea
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TABĂRĂ DE CULTURĂ URBANĂ ȘI
ORIENTARE PROFESIONALĂ

Î

n perioada 15-21 august 2022, a avut
loc, la Centrul de Educaie și Cultură al
CRL-Năvodari, judeul Constana,
„Tabăra de cultură urbană și orientare
profesională” în baza protocolului de
colaborare dintre Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR) și Universitatea
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din
București (UAUIM), prin implicarea directă a
președintelui CRLR, deputatul Silviu Feodor.
Atelierele de lucru ale Asociaiei „De-a
Arhitectura: Urban up!” au reunit liceeni etnici
ruși lipoveni din mai multe comunităi locale.
Studenii, masteranzii și doctoranzii voluntari
din cadrul UAUIM din București i-au
impresionat pe elevi prin modul de prezentare a
conceptului de urbanism și arhitectură, prin
jocurile în care i-au implicat, prin vizitele de
lucru în diferite locuri ale orașului Năvodari.
Voluntarii au împărtășit elevilor impresii din
viaa de student.
Proiectul a fost coordonat de cadre didactice
din cadrul UAUIM: lectorul univ. arh. Vera
Marin și asistentul univ. Oana Pavăl, iar
invitaii au fost: arh. Eliza Yokina (Asociaia
„De-a Arhitectura”), Teodora Catargiu,
reprezentant Ambulana pentru monumente,
urb. arh. Serin Geambazu, expert în
planificare strategică.
Principalul obiectiv al taberei a fost atins atragerea și îndrumarea tinerilor de a-și
îndrepta pașii către cursurile acestei instituii
prestigioase de învăământ superior din

România - Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din
București.
IMPRESII DESPRE TABĂRĂ
 Antonia Gherasim, București: „A fost
foarte interesant, distractiv, important! Ne-au
învăat lucruri noi prin jocuri distractive, fiind
o experienă minunată. Nu ne-am plictisit
nicio clipă pentru că nu a fost ca la școală - să
ne scrie 3 table întregi și să le transcriem! Nu,
au ales o cale mai distractivă pentru a ne
învăa multe lucruri, care ne vor ajuta în viaă.
Mi-a plăcut foarte mult!”;
 Manuel Andrei, Slava Rusă, Tulcea: „A
fost o săptămână constructivă, în care am
învăat și am descoperit o nouă artă pentru
mine, dar o veche taină pentru acești minunai
oameni care ne-au ajutat și ne-au împărtășit
puin din secretele lor. Sunt foarte recunoscător
că am fost selectat pentru această tabăra și, cu
sigurană, voi trece arhitectura pe lista
meseriilor pe care aș putea să le practic în
viitor.”;
 Elisabeta Mantai, Sarichioi, Tulcea:
„Această tabără a fost o oportunitate
excepională pentru noi toi. O combinaie de
ateliere creative și interesante și activităi
recreative și relaxante între prieteni. Tabăra
mi-a schimbat percepia despre arhitectură ca
meserie de viitor și, cu sigurană, o voi lua în
calcul în alegerea facultăii.”;
 Andreea Andreiov, Climăui, Suceava:
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„A fost o săptămână minunată în care am
învăat o grămadă de lucruri noi. Atmosfera a
fost frumoasă, mi-am făcut muli prieteni. A
fost una dintre cele mai frumoase tabere! Pe
lângă zilele distractive, am învăat multe
despre domeniul pe care mi l-am ales deja”;
 Lectorul univ. arh. Vera Marin, UAUIM
București: „Am cunoscut săptămâna trecută 8
fete și 7 băiei veseli și istei din comunităi de
ruși lipoveni, atât din sate, cât și din orașe. Am
lucrat împreună pe 5 scenarii de ateliere
tematice destinate liceenilor, create de studeni
în programul Urban up derulat de Asociaia
De-a Arhitectura. Întâlnirea dintre liceeni și
studenii facilitatori s-a dovedit o idee bună, un
mod de a primi și de a oferi informaii și
motivaie, energie și creativitate” .
Activităile de la Centrul de Educaie și
Cultură al CRL-Năvodari au urmărit nu doar
prezentări și lucru în echipă. Au fost și câteva
deplasări prin oraș, pentru ca elevii să
urmărească variatele aspecte puse în discuie în
cele cinci ateliere de lucru despre care a amintit
mai sus lectorul univ. arh. Vera Marin. Fiecare
dintre exerciiile propuse au avut câte un
obiectiv centrat pe tineri:
1. „Oamenii orașului” – care a răspuns la
nevoia de a ajuta elevii să îneleagă cum
influenează orașul viaa locuitorilor săi;
2. „Patrimoniul orașului” – a încercat să
explice tinerilor ideea de patrimoniu material și
imaterial, precum și contribuia acestuia la
creșterea calităii vieii în orașe;
3. „Natura orașului” – a avut ca scop
îndrumarea elevilor să își construiască
experiene prin stimuli noi și variai,
influenând dezvoltarea emoiilor,
conștientizarea lucrurilor și a spaiului din jur;
4. „Mobilitatea durabilă a orașului” – a
prezentat principiile de bază ale mobilităii,
urmărind conștientizarea problemelor actuale
ale persoanelor cu mobilitate redusă;
5. „Guvernarea orașului” – a propus
implicarea civică a tinerilor.
Participanii taberei aduc mulumiri și prin
intermediul publicaiei „Zorile” pentru
oportunitatea de a fi prezeni la Năvodari în
această vară, în mod deosebit, președintelui
CRLR, deputatul Silviu Feodor, pentru sprijin
și implicare în organizare, directorului CRLR,
Valentin Stalenoi și președintelui Comunităii
rușilor lipoveni din Năvodari, Rafael Nichita.

