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Deputatul Silviu FEODOR, 
reprezentantul Comunită�ii Rușilor 

Lipoveni din România în Parlament, a 
sus�inut, pe 6 septembrie 2021, în 
cadrul ședin�ei în plen a Camerei 

Deputa�ilor, o Declara�ie In memoriam 
Ivan PATZAICHIN, în semn de mare 
pre�uire și recunoștin�ă, în vederea 
omagierii legendarului cvadruplu 

campion olimpic și antrenor emerit  
Ivan PATZAICHIN  

(26 noiembrie 1949 - 5 septembrie 2021).  
Redăm, mai jos, textul. 

 
„Plecarea dintre noi, pe 5 septembrie 

2021, a celui mai mare canoist român, 
unul dintre cei mai iubi�i sportivi ai 
României, Ivan Patzaichin, a lăsat un gol 
imens în lumea sportului, precum și-n 
inimile noastre.  

A fost o personalitate cu suflet nobil, 
caracterizată în decursul vie�ii prin 
modestie, blânde�e, empatie, generozitate, 
bunătate sufletească adevărată, dublat de 
imagina�ie și inteligen�ă, așa cum spunea 
și Camil Petrescu în „Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de război” că 
„bunătatea adevărată cere neapărat 
inteligen�ă și imagina�ie”. 

Ivan Patzaichin s-a născut la 26 
noiembrie 1949, în familia lui Vicol și a 
Alexandrei, ruși lipoveni din localitatea 
Mila 23, comuna Crișan, în judeţul 
Tulcea. Și pentru că pe 26 noiembrie rușii 
lipoveni, ortodocși de rit vechi, îl 
prăznuiesc pe Sf. Ioan Gură de Aur, Ivan 
a primit numele Ioan la botez, în cinstea 
sfântului său protector ceresc Sf. Ioan 
Gură de Aur, numit și „Homer al 
oratorilor”. Ivan Patzaichin (botezat Ioan) a devenit un „sportiv al sportivilor”! Sfântul Ioan 
este omul unei singure căr�i - Biblia, Ivan a practicat un singur sport, pe care l-a dus la 
desăvârșire!  

Cariera sportivă a început în martie 1967, la Clubul Sportiv „Dinamo” din București, la 
recomandarea consătenilor Vicol Calabiciov şi Serghei Covaliov, care practicau kaiac-canoe 
și câştigaseră titlul de campioni mondiali în 1966. Au urmat 43 de ani în cadrul Clubului 
„Dinamo” București, dintre care 18 ani în calitate de sportiv și 25 de ani ca antrenor.  

În cariera de sportiv, Ivan Patzaichin a ob�inut 40 de titluri de campion na�ional şi a 
câștigat o singură medalie de aur la canoe dublu, proba de1000 m la Campionatele 
Europene din 1969 de la Moscova și asta deoarece după această edi�ie Campionatele 
Europene au fost suspendate până în anul 1997. 

De asemenea, a câștigat 22 de titluri la 11 ediţii ale Campionatelor Mondiale între anii 
1970 și 1981, dintre care 8 medalii au fost de aur, 7 de argint și 7 de bronz.  

Ivan Patzaichin a fost declarat Sportivul Secolului al XX-lea de către Federaţia 
Internaţională de Kaiac-Canoe. 

OMAGIU

26 noiembrie 1949 - 26 noiembrie 1949 - 
5 septembrie 20215 septembrie 2021



STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2021-2022  

Conform site-ului Ministerului Educa�iei, 
structura anului școlar 2021-2021 prevede: 

● Semestrul I cu 14 săptămâni de cursuri (13 
septembrie 2021 - 22 decembrie 2021), în timpul 
căruia vacanţa pentru învăţământ preşcolar şi primar va 
fi între 25 și 31 octombrie 2021, iar cea de iarnă: 23 
decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022; 

● Semestrul al II-lea va avea 20 de săptămâni de 
cursuri (10 ianuarie - 10 iunie 2022). Programul 
„Şcoala Altfel”: 8 - 14 aprilie (perioadă în care se pot 
organiza fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare, în 
cazul în care situa�ia epidemiologică va permite acest 
lucru); Vacanţa de primăvară: 15 aprilie 2022 - 1 mai 
2022; Vacanţa de vară: din 11 iunie 2022 şi până la 
data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile 
anului şcolar 2022 - 2023. 

Potrivit ordinului de ministru privind structura 
anului şcolar 2021-2022, tezele se vor susţine cu cel 
puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului. 
„Şcoala Altfel nu va coincide cu perioada în care se 
susţin lucrările scrise semestriale (tezele)”, se arată în 
document. 

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal 
(clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral şi frecvenţă 
redusă), anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi 
se încheie la data de 27 mai 2022, precizează 
edupedu.ro, iar examenele de bacalaureat se vor 
desfășura după următorul program: 

● 20 iunie 2022 - Limba şi literatura română - 
proba E.a) - proba scrisă; 

● 21 iunie 2022 - Proba obligatorie a profilului - 
proba E.c) - proba scrisă; 

● 22 iunie 2022 - Proba la alegere a profilului şi 
specializării - proba E.d) - proba scrisă; 

● 23 iunie 2022 - Limba şi literatura maternă - 
proba E.b) - proba scrisă. 

Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de 
săptămâni de cursuri şi se încheie pe 3 iunie 2022 
(Evaluarea na�ională: 14 iunie 2022 - Limba şi 
literatura română - probă scrisă; 16 iunie 2022 - 
Matematica - probă scrisă; 17 iunie 2022 - Limba şi 
literatura maternă - probă scrisă). 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
 

Школьников, дошкольников, студентов, 
учителей и преподавателей, а также родителей 
поздравляем с началом учебного года и желаем 

всем новых свершений и достижений!  
Крепкого здоровья вам всем, успешной 

учёбы и преподавания, новых открытий и 
полезных знаний!  

Пусть этот новый учебный год 
 будет успешным! 

 
Редакция ЗОРИ 
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Continuare de pe pag. 1Continuare de pe pag. 1 
Ca sportiv, a participat la 5 ediţii ale 

Jocurilor Olimpice de Vară (Mexico 1968, 
Műnchen 1972, Montreal 1976, Moscova 
1980 şi Los Angeles 1984), cucerind 7 
medalii: dintre care 4 de aur (Mexic 
1968, Munchen 1972, Moscova 1980, Los 
Angeles 1984) și 3 de argint (1972, 1980, 
1984). 

Cvadruplul laureat cu aur la Jocurile 
Olimpice de Vară și triplu cu argint, a 
participat și ca antrenor al Lotului 
Olimpic de kaiac-canoe tot la 5 edi�ii ale 
Jocurilor Olimpice de Vară, iar un alt etnic 
rus lipovean, Mitică Pricop, antrenat de 

Ivan Patzaichin, a cucerit aurul, împreună 
cu Florin Popescu, la Sydney în anul 
2000. 

Maestru Emerit al Sportului din anul 
1968 și Maestru Interna�ional al Sportului 
din 1982, lui Ivan Patzaichin i s-a 
decernat în 1990, din partea Comitetului 
Olimpic Interna�ional, cea mai înaltă 
distinc�ie a acestui for - Ordinul Olimpic 
„Colanul de Platină”. Încă un Colan, de 
Aur, l-a primit în 2019, fiind cea mai 
înaltă distinc�ie oferită de Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român. 

Ivan Patzaichin a devenit Antrenor 
Emerit în 1991, iar în anul 2008 a primit 
Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I. Ordinul 
Na�ional „Serviciul Credincios” în gradul 
de Ofi�er i-a fost conferit în anul 2000. În 
2019, chiar în ziua când marele sportiv și 
antrenor emerit Ivan Patzaichin a 
împlinit 70 de ani, președintele României, 
dl Klaus Iohannis, l-a decorat cu cea mai 
înaltă distinc�ie a statului român, Ordinul 
Na�ional „Steaua României” în grad de 
Cavaler. Atunci, Ivan Patzaichin a 
declarat: „ Prin sport am promovat 
România şi de fiecare dată am purtat 

tricolorul pe piept cu mare bucurie, cu 
satisfacţie şi cu mândrie. Totdeauna am 
fost mândru că sunt român şi bucuros să 
reprezint România.’’. 

Începând cu 1 decembrie 2004, Ivan 
Patzaichin a fost înaintat la gradul de 
general de brigadă (cu o stea), în rezervă. 
În anul 2010 a fost distins cu Decora�ia 
Regală „Nihil Sine Deo”, primită prin 
ordinul Majestă�ii Sale Regelui Mihai I. În 
2016, i s-a decernat titlul „Doctor Honoris 
Causa” din partea Universitătii Na�ionale 
de Educa�ie Fizică și Sport. 

Nu doar Delta Dunării a iubit-o Ivan 
Patzaichin! Prin Asocia�ia „Ivan 
Patzaichin – Mila 23”, fostul mare sportiv 
și antrenor, de astă dată în calitate de 
antreprenor social, a făcut ca și 
Dâmbovi�a să prindă via�ă, creând un 
„ecosistem” lângă Biblioteca Na�ională 
din București, la Podul Unirii, prin 
proiectul „Dâmbovi�a Smart River”.  

Dispari�ia legendarului sportiv și 
antrenor emerit Ivan Patzaichin ne-a 
întristat profund. Am pierdut un om de 
valoare, un prieten, un mare iubitor al 
sportului și promotor al ecoturismului din 
România, care a iubit și a promovat și 
valorile etniei din care a făcut parte. Pe 
lângă faptul că era tenace, perseverent, 
depunea un efort sus�inut până la epuizare, 
Ivan Patzaichin avea un suflet deschis și 
iubitor, ce poate fi descris fidel prin 
pasajul din piesa ,,Cum vă place” de W. 
Shakespeare: „Dragostea este făcută din 
suspine și lacrimi, din credin"ă și servire, 
din fantezie. E toată pasiune și dorin"e; 
numai adorare, datorie și respect, numai 
umilin"ă, răbdare și nerăbdare, numai 
puritate, durere și ascultare”. Dar, ce 
înseamnă a iubi? Înseamnă mai mult decât 
toate acestea. 

Dl Ivan Patzaichin a servit această 
minunată �ară și rămâne un model demn 
de urmat pentru noi to�i. 

Dl Ivan Patzaichin a iubit România, a 
iubit oamenii și apa, lor și-a dedicat via�a! 
A participat la 10 edi�ii ale Jocurilor 
Olimpice de Vară - cinci ca sportiv și cinci 
ca antrenor - și a fost un om de nota 10! 

Dl Ivan Patzaichin trebuie să rămână 
o „icoană” a sportului românesc datorită 
spiritului său de luptător și biruitor! 

În semn de recunoștin�ă și pre�uire 
pentru marele sportiv și antrenor român, 
dl Ivan Patzaichin - omul de aur al 
sportului românesc, vă rog să păstrăm un 
moment de reculegere. Vă mul�umesc! 

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească 
în pace pe Ivan Patzaichin! 

 
Царство небесное! (&arstvo nebesnoe!) 

Вечная и светлая ему память! 
(Vecinaia i svetlaia emu pamiat’)”. 

ПО СОЛЬСТВОПО СОЛЬСТВО   
РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ  
В РУМЫНИИВ РУМЫНИИ   

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЩИНЫ РУССКИХ-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЩИНЫ РУССКИХ-
ЛИПОВАН РУМЫНИИ С. М. ФЕОДОРУЛИПОВАН РУМЫНИИ С. М. ФЕОДОРУ  

 
Уважаемый Силвиу Михайлович, 

 

С глубоким прискорбием узнали о кончине 
выдающегося представителя Общины 
русских-липован Румынии Ивана 

Виколовича Пацайкина. 
Четырёхкратный Олимпийский чемпион и 

девятикратный чемпион мира, «сын Дельты» 
прославил русских-липован и Румынию на весь мир, 
навечно вписав своё имя золотыми буквами в 
мировую историю. Он вдохновил тысячи молодых 
людей из Румынии, России и других стран на занятия 
спортом и, будучи талантливым учителем и передавая 
свой опыт молодым спортсменам, сам взрастил 
несколько десятков чемпионов. 

Иван Виколович был и остаётся примером 
целеустремлённого человека с твёрдым характером, 
не сдающегося перед сложностями. При этом с 
присущей ему добротой и чуткостью он всегда был 
готов помочь тем, кому его помощь была необходима. 

Посольство выражает искренние соболезнования 
семье и друзьям Ивана Виколовича, Общине русских-
липован и всему народу Румынии в связи с этой 
воистину невосполнимой утратой. 

 
Временный поверенный в делах И. Инюшкин 

 
 
 

IVAN 
PATZAICHIN 

 
 
 

Spre Eden se îndreaptă canotca încărcată, 
Doar cu medalii scumpe, colane și trofee, 
Vâslind din greu, dar ritmic, spre sfânta judecată, 
Și-a încheiat pe podium a vie�ii odisee! 

* 
E-ncununat cu lauri, e-aplaudat de îngeri, 
Purtat pe aripi albe modestul campion, 
În trecătoarea-i via�ă n-a cunoscut înfrângeri, 
N-a fost învins de valuri și nici de ghinion! 

* 
În urma sa, cu jale, o �ară-ntreagă plânge, 
Pe cel ce ne-a-nvă�at ce-nseamnă să fii OM, 
În inima lui mare nu a pulsat doar sânge, 
Ci dragostea de �ară și-un patriot genom! 

* 
Multiplul campion a fost un far în via�ă, 
Un ghid de conduită pentru învă�ăcei, 
Le-a insuflat curaj pentru un pas în fa�ă 
Spre fala ROMÂNIEI și-a propășirii ei! 

Gheorghe CÎRNU, 
Brăila

Anul 2019, când Ivan Patzaichin aAnul 2019, când Ivan Patzaichin a  
împlinit 70 de ani!împlinit 70 de ani!
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Светлана МОЛДОВАН 
 

С 30 августа по 2 
сентября 2021 г. в 
Сулине уезда Тульча, в 

замечательной Дельте Дуная, 
состоялось Ежегодное 
совещание учителей родного 
русского языка, преподавателей 
истории и традиций русских-
липован и древлеправославной 
религии. Организатором 
выступила Община русских-
липован Румынии, а её 
председатель - депутат Силвиу 
Феодор – стал модератором 
дискуссий. В мероприятии 
приняли участие гости, учителя 
и преподаватели из почти всех 
школ страны, где преподаётся 
русский язык как родной. 

Председатель Общины 
поздравил всех с началом 
Нового учебного года, 
поблагодарил за проделанную 
работу с учениками в 
прошедшем году и выразил 
уверенность, что и в новом году 
ОРЛР, Министерство 
Национального воспитания, 
Уездные школьные инспектуры и 
Посольство Российской 
Федерации будут сотрудничать в 
процессе освоения учениками 
родного языка, культуры, 
истории и религии. 

Депутат подчеркнул, что ещё 
с самого начала своего 
основания Община русских-
липован уделяет особое 
внимание культивированию 
родного языка и изучению его в 
школе. Как известно, начиная с 
осени 1990 г. ОРЛР добилась в 
Министерстве образования 
преподавания родного русского 
языка в школах, где учатся 
русские-липоване, а с 1993 г. 
было введено и обучение 
древлеправославной религии на 
русском языке. 

Под эгидой и поддержке 
Министерства Национального 
воспитания, начиная с марта 
1995 г., организуются вместе с 
Общиной разные конкурсы:  
Национальные школьные 
олимпиады по родному русскому 
языку, Национальные школьные 
олимпиады по 
древлеправославной русской 
религии, Фестивали русской 
поэзии, Национальный школьный 
конкурс «История и традиции 
русских-липован», Фестивали 
песнопения и духовных стихов (к 
сожалению, в последние годы 
из-за пандемии были отложены 
все эти пять совместных 

мероприятий). 
Тоже с поддержкой 

Минобразования Община 
проводит курсы повышения 
квалификации преподавателей 
русского родного языка и 
мастер-классы, а также, 
совещания по проблемам 
методики преподавания родного 
языка и религии. 

И в настоящее время, как и в 
прошлом члены руководства 
ОРЛР озабочены открытием 
кабинетов русского языка в 
местностях, где проживают 
русские-липоване, а также 
озабочены оснащением этих 
кабинетов методическими и 
наглядными пособиями, 
журналами и литературой на 
русском языке, электронной 
техникой, бех которой сегодня и 
не могут проходить уроки. 

По мнению председателя 
ОРЛР Силвиу Феодор, 
воспитательную роль должна 
выполнять триада: семья-школа-
церковь, которой Община и 
уделяет большое внимание так, 
как для неё дети являются 
приоритетом.   

В ходе работы совещания 
вновь был выявлен тот факт, что 
уже несколько лет между 
Министерством воспитания 
Румынии и Министерством 
образования России нет 
действующего договора о 
сотрудничестве, из-за чего не 
признаются российские 
дипломы по линии образования. 

Приветствуя участников 
совещания и поздравив всех с 
началом Нового учебного года, 
представительница Посольства 
России в Румынии Юлия В. 
Кесарецких подчеркнула 
важность работы учителя и 
преподавателя для сохранения 
русского языкового и 
культурного наследия в 
Румынии. Она пожелала 
присутствующим «терпения, 
удачи, талантливых учеников» и 
поощрила всех «развивать 
Общину и сохранять русский 
язык и культуру». А также, 
выявила, что в рамках 
программы поддержки 
преподавания русского и 
церковнославянского языков 
Посольство и Община русских-
липован Румынии должны 
взаимодействовать.  

Об участии в совещании 

преподавателей вот, что 
рассказала нам второй секретарь 
Посольства России в Румынии 
Юлия В. Кесарецких: 

● «Ежегодное совещание 
преподавателей русского языка 
и религии, проведенное в этом 
году Общиной русских-липован в 
Румынии, подтвердило свой 
статус значимой площадки для 
специализированной дискуссии 
педагогов перед началом 
учебного года, «сверки часов» и 
обмена мнениями по 
актуальным задачам и 
проблемам в данной сфере.  

Моё участие как 
представителя Посольства 
России в Румынии в данном 
формате предоставило 
уникальную возможность 
напрямую услышать из уст 
директоров школ и учителей о 
текущем положении дел, 
ознакомиться с их 
достижениями, узнать о 
вызовах, с которыми они 
сталкиваются в своей работе. 
Нельзя не приветствовать 
деятельность Общины в 
области налаживания прямого 
сотрудничества с российскими 
вузами и освоения потенциала 
побратимских связей с целью 
реализации образовательных 
проектов в области изучения 
русского языка в Румынии. Со 
своей стороны Посольство 
готово оказать содействие 
расширению географии и 
углублению подобного 
сотрудничества Общины с 
партнёрами в России.  

Большой интерес 
представляют озвученные 
участниками встречи 
предложения о разработке 

программ преподавания русского 
языка для взрослых на базе 
культурных центров Общины, а 
также о подготовке 
познавательно-развлекательных 
дидактических материалов для 
детей на основе мультфильмов. 
Заслуживает особого внимания 
идея создания платформы для 
оперативного обмена опытом и 
распространения среди 
учителей сведений о конкурсах 
по русскому языку, новых курсах 
и учебных пособиях. Когда такая 
платформа будет создана, 
Посольство и Русский дом в 
Бухаресте, со своей стороны, 
готовы обеспечить рассылку её 
участникам всей поступающей к 
ним информации о проводимых в 
России олимпиадах, курсах 
повышения квалификации для 
преподавателей и др.  

Многие из соображений, 
высказанных в ходе совещания, 
уже находятся на проработке 
Посольства и Российского 
центра науки и культуры, в том 
числе в части, касающейся 
получения из России новых 
учебных пособий и 
дидактических материалов, 
совершенствования 
межведомственной договорной 
базы взаимодействия России и 
Румынии в области образования. 
Всегда открыты для 
предложений, с радостью 
выслушаем и постараемся 
помочь в реализации Ваших 
смелых идей по поддержке 
преподавания русского языка в 
Румынии. 

В заключение позвольте 
выразить слова благодарности 
руководству Общины и всем 
участникам совещания за 
тёплый приём в Сулине!». 

Председатель ОРЛР, депутат 
Силвиу Феодор подчеркнул на 
совещании важность 
сотрудничества со всеми 
учреждениями – с 
Министерством воспитания, с 
Уездными школьными 
инспектурами, с Посольством на 
благо и преподавателей и 
учеников и Общины, которая 
объединяет всех тех, кто любит 
русский язык и русскую 
культуру, защищая и продвигая 
родной русский язык в Румынии, 
культуру русских-липован и их 
духовные и традиционные 
ценности. 

Более подробно о Совещании 
– читайте на страницах 4-7 
материал на румынском 
языке. 

ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Юлия КесарецкихЮлия Кесарецких

�
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Svetlana MOLDOVAN 
 

În perioada 30 august – 2 septembrie 
2021, Comunitatea Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR), în parteneriat cu 

Ministerul Educa�iei, a organizat la Sulina, jud. 
Tulcea, tradi�ionala deja Consfătuire anuală a 
cadrelor didactice, care predau limba rusă 
maternă, religia ortodoxă de rit vechi, istoria și 
tradi6iile rușilor lipoveni. 

Lucrările Consfătuirii au fost moderate de 
către deputatul Silviu Feodor, președintele 
CRLR, care a reiterat sprijinul Comunită�ii, 
reamintind celor prezen�i despre implicarea 
asocia�iei etnice în organizarea celor cinci 
concursuri na�ionale și olimpiade prin 
Ministerul Educa�iei. A fost eviden�iat și faptul 
că în decursul anului școlar trecut, când 
învă�ământul se desfășura în mediul online ca 
urmare a situa�iei pandemice de coronavirus, 
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România și 
redac�ia „Zorile” au organizat, tot în format 
online, Concursurile de desene și eseuri 
„Cosmos – 60/40” și de recitare „Poezia 
unește”, iar împreună cu CRL-Tulcea – 
Concursul Na6ional de religie ortodoxă rusă. 
Deputatul Silviu Feodor a subliniat faptul că 
„Pentru Comunitate – copiii au prioritate!” și 
că mereu vor fi sprijinite toate activită�ile 
privind studiul limbii ruse și al religiei ortodoxe 
de rit vechi, precum și cele de promovare a 
culturii și spiritualită�ii, iar performan�ele 
elevilor și cadrelor didactice au fost și vor fi 
mereu răsplătite. Domnia sa a men�ionat că 
această consfătuire se vrea și un dialog între 
reprezentan�ii din cadrul Ministerului Educa�iei, 
al Inspectoratelor Școlare Jude�ene, CRLR și 
cadrele didactice. Și, într-adevăr, așa a și fost. 
Și, dacă unele aspecte s-au solu�ionat pe loc, la 
Sulina, altele au rămas pe agendele de lucru ale 
deputatului și ale reprezentan�ilor acestor 
institu�ii, prezen�i la Sulina: expert-inspectorul 
Livia Neculai, inspectorul general Viorica 
Pavel și inspectorul pentru minorită�i Liuba 

Bucioc de la IȘJ-Tulcea. 
Cadrele didactice din localită�ile unde în 

unită�ile școlare se predă elevilor etnici limba 
rusă ca limbă maternă și religie ortodoxă rusă de 
rit vechi au dezbătut subiecte care au vizat 
activitatea de predare-învă�are: curriculumul 
aplicat, strategiile didactice și metodele de 
predare-învă�are utilizate, instrumentele de 
evaluare utilizate. 

În contextul pandemiei de coronavirus, când 
învă�ământul s-a făcut online în anul școlar 
trecut, iar noul an este incert, cadrele didactice 
au abordat și perspectivele de creștere a 
gradului de performan�ă privind metodica 
predării limbii materne la distan�ă, prin 
intermediul internetului, fiecare încercând să 
vină cu idei privind îmbunătă�irea procesului 
educa�ional referitor la predarea limbii în 
mediul online. S-a propus chiar înfiin�area unei 
platforme virtuale atât pentru limbă maternă (la 
propunerea prof. Tamara Alistarh), cât și 
pentru religie (propunerea Marianei Cote� din 
Piatra Neam�) în vederea îmbunătă�irii 
competen�elor de comunicare în limba maternă, 
conform tendin�elor didacticii moderne. 
Platforma se dorește a fi, de fapt, o bază de 
stocare a informa�iilor privind procesul 
educa�ional, a materialelor pentru cadrele 
didactice, precum și pentru elevi. Acest proiect 

de pregătire didactică și teologică în mediul 
online urmează să fie dezbătut mai pe larg și la 
o întâlnire viitoare. 

Prof. Livia Neculai, expert-inspector la 
Ministerul Educa�iei, a prezentat cadrul 
normativ pentru anul școlar 2021 – 2022 privind 
studiul limbii materne și Reperele metodologice 
pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a 
în anul școlar 2021-2022, la disciplina Limba și 
literatura rusă maternă, reliefând priorită�ile 
educa�iei pentru noul an școlar. De asemenea, a 
amintit despre necesitatea adaptării manualelor 
școlare privind studiul limbii materne, legat de 
dinamica reformelor actuale în învă�ământul 
românesc, după care a prezentat Ordinul nr. 
3243/2021 privind structura anului şcolar 2021 
– 2022, alte regulamente, metodologii specifice, 
precum și Curriculum na�ional: cu planurile-
cadru, programele și manualele școlare în 
vigoare, curriculum na�ional etc. 

Referitor la ocuparea func�iilor de conducere 
din unită�ile de învă�ământ preuniversitar de 
stat, concursurile anun�ându-se deja de către 
Ministerul Educa�iei, s-a eviden�iat rolul 
important al directorilor unită�ilor școlare și al 
cadrelor didactice în promovarea studiului 
limbii materne în vederea atragerii elevilor 
interesa�i, precum și al reprezentan�ilor 
Comunită�ii în administra�iile publice locale.   
S-a remarcat faptul că se pot derula proiecte 
interinstitu�ionale cu administra�ia publică 
locală, președintele Silviu Feodor dând chiar ca 
exemplu implicarea Primăriei în deschiderea 
Cabinetului de Limba Rusă la Brătești, jud. Iași. 

Fiecare profesor a vorbit despre situa�ia 
studiului limbii ruse materne în localitatea unde 
predă, despre problemele întâmpinate și despre 
realizările elevilor.  

O interven�ie care a trezit interesul cadrelor 
didactice a venit din partea prof. Mugur Tănase 
din Măgurele, prezent la Sulina cu un grup de 
elevi în Tabăra de vară, organizată de CRLR și 
ATRLR. Urmare a colaborării de dată recentă, 
este în curs de elaborare un alt proiect cu privire 
la participarea, de această dată a unui 
grup de elevi etnici ruși lipoveni, la o 
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tabără de vară tematică, de cercetare, chiar pe 
platforma de fizică nucleară de la Măgurele, 
jud. Ilfov. 

Prof. Tamara Alistarh din Tulcea a 
prezentat mai multe oferte de la universită�ile de 
stat din Rusia cu referire la pregătirea online 
pentru cadre didactice, cursuri de perfec�ionare 
în limba rusă, precum și diverse concursuri 
pentru elevi și studen�i. Și pentru că la unele 
dintre aceste concursuri online elevii din Tulcea 
au câștigat și premii, dna prof. Alistarh a 
men�ionat că, din păcate, diplomele nu vor fi 
recunoscute de Ministerul Educa�iei dacă nu se 
semnează un acord între Ministerele de 
învă�ământ din România și din Rusia. Această 
situa�ie, care trenează de ani buni, a fost adusă 
în discu�ie atât de către prof. univ. dr. Axinia 
Crasovschi, șeful Catedrei de de la 
Universitatea din București, cât și președintele 
CRLR și expert-inspectorul Livia Neculai, to�i 
subliniind că Acordul este vital pentru studiul 
limbii ruse materne, atât pentru elevi, cât și 
pentru cadre didactice. 

La Consfătuire, a participat și secretarul II al 
Ambasadei Rusiei în România Iulia 
Kesaretskikh, care a eviden�iat importan�a 
activită�ii profesorului în păstrarea 
patrimoniului lingvistic și cultural rusesc unic în 
România, urându-le profesorilor, elevilor și 
părin�ilor un nou an școlar cu realizări. De 
asemenea, a anun�at că se va interesa cu referire 
la Acordul dintre Ministerele învă�ământului din 
Rusia și România și a subliniat că Ambasada și 
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România 
conlucrează în sprijinul predării limbilor ruse și 
slavone bisericești (pe pagina 3 sunt inserate 
impresiile secretarului II Iulia Kesaretskikh, în 
limba rusă, despre evenimentul CRLR de la 
Sulina). 

 
CONCLUZII ȘI IMPRESII 

 
Tocmai pentru a nu repeta unele idei reliefate 
și de către intervieva�ii noștri, redăm mai jos 

concluziile și impresiile acestora despre 
Consfătuirea anuală a cadrelor didactice, 

desfășurată la Sulina: 
 
● Prof. Livia Neculai, extert-inspector la 

Ministerul Educa�iei 
Na�ionale: 

„Este deja o 
tradi6ie ca la 
începutul 
fiecărui an 
școlar, 
Comunitatea 
Rușilor Lipoveni 
din România, în 
colaborare cu Ministerul 
Educa6iei, să organizeze întâlnirea cadrelor 
didactice de Limba rusă maternă, Istorie și 
tradi6iile rușilor lipoveni și Religie – cult 
ortodox de rit vechi. 

Cele mai importante teme dezbătute în 
cadrul întâlnirii au fost legate de analiza 
activităţii desfăşurate în anul şcolar 2020-2021, 
de perspectiva creșterii gradului de 
performan6ă privind metodica predării limbii 
materne în contextul pandemic actual, de 
perfecţionarea personalului didactic, priorită6i 
ale educa6iei pentru anul școlar 2021-2022, 
precum și de cadrul normativ privind 
organizarea procesului de învă6ământ în anul 
școlar ce va urma, noută6i, puncte critice, 
măsuri și ac6iuni. 

Am fost onorată să fiu prezentă la această 
activitate, să am alături cadrele didactice, pe 
cei care modelează spiritul tinerilor, pe cei ce 
cu voca6ia, competen6ele profesionale, dăruirea, 
sensibilitatea, dragostea, respectul, formează 
genera6ii de elevi.   

Am avut bucuria și onoarea să le avem 
alături, la această întâlnire, pe dna profesor 
universitar doctor Axinia Crasovschi, pe dna 
inspector școlar general de la Tulcea, prof. 
Pavel Viorica și pe dna Iulia Kesaretskikh, 
secretar II la Ambasada Federa6iei Ruse în 
România, care au răspuns prompt și avizat 
întrebărilor și solicitărilor celor prezen6i la 
activitate. Ac6iunea a fost bine gândită și 
structurată astfel încât dialogul generat între 
reprezentan6ii din cadrul ME, IȘJ, CRLR și 
cadrele didactice participante a eviden6iat 
preocuparea și responsabilitatea cu care fiecare 
dintre păr6i tratează importan6a studiului limbii 
materne. 

De asemenea, îmi îndrept mul6umirile către 
președintele Comunită6ii Rușilor Lipoveni din 
România, domnul deputat Silviu Feodor, care, 
cu profesionalism și abnega6ie, s-a implicat, ca 
de fiecare dată, în organizarea și desfășurarea 
activită6ii, fiind, ca întotdeauna, amfitrionul 
acestei întâlniri.    

La început de nou an școlar, doresc tuturor 
elevilor un an plin de reușite și de învă6ături 
bune și-i îndemn să-și respecte profesorii, să-i 
urmeze cu încredere în calea cunoașterii, să-și  
iubească părin6ii, apreciind eforturile 

dumnealor de a le oferi tot ce e mai bun și 
răsplătindu-i cu câte o bucurie!  

Profesorilor le doresc mult spor în munca 
lor, energie, răbdare, inspira6ie și 
implementarea tuturor planurilor. Fie ca anul 
acesta să vă aducă noi realizări, multă bucurie 
și realizări! 

Succes și un an nou şcolar cât mai bun!”; 
 
● Liuba Bucioc, inspector pentru 

minorită�i la IȘJ-Tulcea: 
„Аm avut prilejul să 

particip la Sulina la 
Consfătuirea  
na6ională a 
cadrelor 
didactice  care 
predau 
disciplinele 
limba rusă 
maternă, istoria și 
tradi6iile minorită6ii rușilor lipoveni și religie 
ortodoxă de rit vechi, activitate organizată prin 
colaborarea dintre Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România și Ministerul Educa6iei. 
Ședin6a a fost condusă de domnul președinte 
Silviu Feodor, ini6iatorul întâlnirii cadrelor 
didactice, drept pentru care îi mul6umesc și pe 
această cale pentru invita6ia lansată. 

Cu această ocazie, m-am reîntâlnit cu colegii 
din jude6, dar și din 6ară, cu care am participat 
la diverse activită6i organizate de Comunitate. 
Bucuria revederii a fost mare, mai ales pentru 
că multe activită6i au fost sistate de mai mult de 
un an de zile pentru a se preveni infectarea cu 
SARS-CoV 2. Un alt lucru îmbucurător a fost și 
faptul că am avut șansa de a cunoaște oameni 
noi, cu care putem colabora în vederea 
derulării unor parteneriate. 

Am urmărit cu vădit interes materialul 
prezentat de expertul în management 
educa6ional, doamna profesor Livia Neculai de 
la Ministerul Educa6iei, care a realizat o 
retrospectivă a situa6iei studiului limbii 
materne pentru anul școlar 2020-2021, 
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a enumerat ordinele de ministru care sunt în 
vigoare în anul acesta școlar, a eviden6iat 
concursurile ce s-au desfășurat, acestea fiind 
organizate cu sprijinul CRLR, a prezentat 
ghidurile metodologice apărute ca urmare a 
rezultatului muncii asidue a cadrelor didactice, 
ghiduri care constituie surse importante de 
îndrumare în proiectarea curriculară pentru 
anul școlar 2021-2022, ultimele noută6i. 

Întrucât problematica studiului limbii 
materne este stringentă pentru to6i, fiind mereu 
în căutarea unor căi de rezolvare a acesteia, 
domnul președinte a îndemnat cadrele didactice 
să exprime situa6iile cu care s-au confruntat în 
anul școlar anterior și care mai persistă în ziua 
de azi pentru a le solu6iona. Problemele au fost 
aduse la cunoștin6ă și doamnei inspector 
general al IȘJ-Tulcea, Viorica Pavel, prezentă și 
dumneaei la consfătuire la invita6ia domnului 
deputat, care a propus câteva solu6ii în privin6a 
optimizării procesului educa6ional cu privire la  
predarea limbii ruse materne pentru anul școlar 
în curs.  

Una dintre persoanele noi, care m-a 
impresionat, a fost Iulia Kesaretskikh – secretar 
II la Ambasada Federa6iei Ruse în România. 
Din discursul dumneaei, am remarcat dorin6a 
vădită de a fi alături de cadre didactice, de 
Comunitatea noastră, de a ne sprijini în vederea 
pregătirii elevilor pentru studiul limbii ruse. 

De asemenea, m-au încântat și proiectele 
propuse de dna Tamara Alistarh, ca urmare a 
colaborării cu universită6ile din Federa6ia 
Rusă, proiecte la care dumneaei a participat cu 
elevii în anul școlar anterior și au ob6inut 
premii valoroase. 

Studiul religiei ortodoxe ruse de rit vechi, 
precum și proiectele școlare care se pot 
desfășura online au captat aten6ia celor 
prezen6i, ideile propuse au fost interesante,  
aplicabile la cerin6ele educa6ionale de azi și la 
genera6ia școlară, care de6ine competen6e 
digitale. Parcurgerea de către elevi a unor 
cursuri sus6inute de preo6i, utilizând o platformă 
educa6ională, ar face ca religia să fie predată-
învă6ată-evaluată mai atractiv. Finalizarea unor 
evaluări formative, sumative, iar la sfârșit a 
testului final și oferirea elevului a unei diplome, 
prin care s-ar certifica parcurgerea cursului, ar 
duce la satisfac6ia rodului muncii împlinite.  

Finalul activită6ilor consfăturii a fost marcat 
de mirifica plimbare prin Delta Dunării pe 
canalele și lacurile ei nesfârșite, care ne-a prins 
parcă în mrejele sale, nelăsându-ne să plecăm 
acasă.”; 

 
● Nina Halca – prof. de limba rusă 

maternă la Școala Gimnazială „Grigore 
Moisil” din Năvodari, jud. Constan�a: 

„La răspântia dintre două anotimpuri, vara 
și toamna, am avut fericitul prilej de a participa 
la un eveniment mult așteptat, și anume - 
Consfătuirea anuală a cadrelor didactice într-
un vechi oraș, încărcat de greutatea istoriei, cu 

un aspect specific și pitoresc atât prin 
arhitectura sa diversă, dar mai ales prin 
darurile extraordinare ale naturii, Sulina. Am 
vizitat orașul pentru prima dată, deși auzisem 
atâtea povești minunate.  

Se spune că Sulina este „comoara de la 
capătul lumii”, este locul de care oamenii au 
nevoie pentru a scăpa de haosul orașelor, este 

locul în care tot ceea 
ce este necesar 

omului vine pe 
apă sau din apă, 
este locul care 
confirmă, dacă 
mai era nevoie, 

zicala „apa 
înseamnă via6ă”. 

Datorită pozi6iei sale 
geografice, orașul a legat de-a lungul vremii 
două continente, Asia și Europa, tocmai de 
accea a atras de-a lungul vremii, oameni din 
toate col6urile lumii, în trecut pentru un câștig 
promi6ător, iar în zilele noastre pentru a evada 
dintr-o lume mult prea zgomotoasă și agitată. 
La sfârșitul secolului al XIX-lea, găseam aici 
douăzeci și șapte de na6ionalită6i. Tocmai de 
aceea a purtat, neoficial, și numele de 
Europolis, datorită structurii eterogene a 
comunită6ilor și spiritului de tolera6ă etnică și 
religioasă.  

Astăzi, Sulina atrage ca un magnet oameni 
din toate col6urile 6ării, și nu numai, așa cum 
ne-a atras și pe noi, profesorii. Gra6ie 
Comunită6ii Rușilor Lipoveni din România, aici, 
unii dintre noi, ne-am cunoscut, ne-am revăzut, 
am schimbat impresii pe plan profesional, am 
făcut tot posibilul să rezolvăm problemele 
apărute de-a lungul anului școlar precedent și 
am făcut planuri de viitor.  

Am aflat informa6ii extrem de valoroase 
oferite de doamna prof. Tamara Alistarh cu 
privire la posibilită6ile de pregătire și 
perfec6ionare online în domeniul limbii ruse, 
atât pentru profesori, cât și pentru elevi, la 
institu6ii de renume din Moscova și Sankt 
Petersburg. Ne-am bucurat alături de doamna 
prof. Liuba Bucioc pentru învestirea în func6ia 
de inspector școlar pentru minorită6i na6ionale 
din cadrul Inspectoratului Școlar Jude6ean 
Tulcea.  

Având în vedere că mul6i din profesori 
predau atât limba rusă, cât și religie ortodoxă 
de rit vechi, tot aici au fost puse bazele unor 
proiecte extrem de importante în domeniul 
pregătirii în plan teologic.  

Nu în ultimul rând, mi-a făcut o reală 
plăcere să revăd o personalitate marcantă a 
comunită6ii noastre, care ne aduce mare cinste 
în mediul universitar bucureștean, dna prof. 
univ. dr. Axinia Crasovschi.  

Câ6iva invita6i de onoare ne-au încântat cu 
poveștile și experien6ele lor plăcute avute cu 
Comunitatea noastră sau cu limba rusă, atât în 
6ară, cât și în străinătate. 

Pentru toate acestea, nu putem decât să îi 
mul6umim dlui deputat Silviu Feodor, președinte 
al Comunită6ii Rușilor Lipoveni din România 
pentru oportunită6ile pe care le creează pentru 
propagarea și dezvoltarea limbii ruse, a religiei 
ortodoxe de rit vechi și a tuturor tradi6iilor 
culturale rusești vechi și autentice.”;  

 
● Natalia Dănilă Popescu, președintele 

Asocia�iei „Raduga” a rușilor lipoveni din 
Torino (Italia): 

„La Consfătuirea 
anuală a cadrelor 
didactice care 
predau limba 
rusă maternă, 
religia ortodoxă 
de rit vechi, 
precum și istoria 
și tradi6iile rușilor 
lipoveni, dl deputat Silviu 
Feodor a mul6umit tuturor pentru munca, 
implicarea și eforturile comune depuse de 
fiecare – îndeosebi în aceste vremuri tulburi cu 
care continuăm să ne confruntăm – asigurându-i 
de sprijinul necondi6ionat în dezvoltarea și 
îndeplinirea proiectelor ce vizează istoria, 
limba, cultura și tradi6iile rușilor lipoveni. Pe 
lângă analiza activită6ilor de predare-învă6are, 
a instrumentelor de evaluare, metodica predării 
limbii materne în contextul pandemic actual, am 
avut ocazia – și cu acest prilej aș dori să îi 
mul6umesc domnului deputat pentru invita6ia de 
a participa la întâlnire – să aflu, prin vocea 
cadrelor didactice, care sunt problemele, 
necesită6ile, dar și realizările, cu care se 
confruntă toate comunită6ile din 6ară în ceea ce 
privește organizarea cursurilor de limba rusă 
maternă. Toate realizările, rezultatele incredibile 
de la concursuri și olimpiade au în spatele lor o 
muncă asiduă atât din partea profesorilor și a 
elevilor, cât și a familiilor acestora.  

La îndemnul domnului deputat, am luat 
cuvântul pentru a prezenta pe scurt și situa6ia 
comunită6ilor de ruși lipoveni din diaspora, o 
comunitate din ce în ce mai numeroasă care, 
fără un efort comun din partea tuturor, riscă să 
își piardă identitatea. Vorbim de o nouă 
genera6ie, născută pe pământ străin, care vine 
în contact cu propriile rădăcini doar în 
vacan6ele de vară. Nu există familie care să nu 
aibă pe cineva plecat în străinătate – fie mamă, 
fie bunică, fie frate sau soră. Suntem o mică 
Românie în afara României. Plecând, am luat 
cu noi cinstea, iubirea de muncă, de semeni și 
de Dumnezeu, respectul și curajul moștenite de 
la strămoșii noștri. În comunită6ile care ne-au 
adoptat, prin muncă și seriozitate, am dovedit 
că suntem demni urmași ai rușilor staroveri, cu 
o credin6ă de neclintit, indiferent de vreme sau 
de vremuri. Nu am uitat de unde am plecat, cum 
deseori auzim vorbindu-se despre noi. Dovada o 
fac casele pe care le-am ridicat pe 
plaiurile natale, dorin6a nestăvilită de 
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a ne întoarce ACASĂ an de an și, poate, într-
unul din ani, definitiv. Cei mai mul6i dintre noi 
trăiesc împăr6i6i între două lumi. În Italia, în 
mare parte în Regiunea Piemont (Torino) 
trăiesc circa 4000 de etnici ruși lipoveni. Cam 
cât unul dintre satele noastre dobrogene. 
Tocmai de aceea, cred cu tărie că avem nevoie 
să dezvoltăm proiecte comune care să includă și 
comunitatea rușilor lipoveni de peste hotare, să 
îi ajutăm să își cunoască și să nu își uite 
rădăcinile, identitatea și istoria. Așa cum 
spunea marele scriitor român Nicolae Iorga, 
„un popor care nu își cunoaște istoria este ca 
un copil care nu își cunoaște părin6ii”. Este de 
datoria noastră să transmitem tinerei genera6ii 
valorile pe care noi, la rândul nostru, le-am 
primit de la genera6iile de dinaintea noastră. 
Orice început este greu, pe alocuri poate părea 
imposibil, dar istoria și experien6a ne-au învă6at 
că unde-s doi puterea crește și că împreună, 
prin muncă și implicare, putem crea pun6i și 
peste nori. Să îi aducem împreună pe copiii ruși 
lipoveni de pretutindeni, iar la final să îi auzim 
spunând, așa cum am auzit-o eu pe fiica mea 
anul acesta: „mama, vreau să învă6 și eu limba 
rusă!”. Iar oamenii care lucrează astăzi în și 
pentru Comunitate, precum și implicarea, 
dedicarea și aten6ia domnului deputat Silviu 
Feodor pentru tânăra genera6ia îmi dau 
speran6a și încrederea că viitorul nostru va fi, 
așa cum spunea marele scriitor, tulcean de 
origine, Ivan Evseev, regretatul profesor 
universitar doctor de la Universitatea de Vest 
din Timișoara, „un nostos – o regăsire a 
tradi6iilor uitate și abandonate.” 

În încheiere, aș dori să reiterez mul6umirile 
pentru invita6ie domnului deputat Silviu Feodor, 
lui Valentin Filat și Alinei Farapon pentru 
primirea călduroasă în rândul lor, 
reprezentan6ilor Taberei Sulina pentru că și în 
acest an ne-au primit cu bra6ele deschise, 
precum și tuturor tinerilor participan6i care mi-
au dăruit atâta energie pozitivă, cât să îmi 
ajungă până vara viitoare”.  

● Axinia Crasovschi, profesor universitar 
doctor la Universitatea din București, 
președinte al Asocia�iei Profesorilor de 
Limba și Literatura 
Rusă din 
România: 

„Mă bucur și 
mă simt onorată 
de fiecare dată 
când sunt 
invitată pentru a 
participa la 
întâlnirile cu cadrele 
didactice de limba rusă – fie ea maternă, fie 
modernă – și, mai nou, cu cele de religie 
ortodoxă de rit vechi. Sunt colegi care se 
îngrijesc de continuitatea acestor discipline în 
sistemul de învă6ământ românesc, colegi 
datorită cărora atât limba rusă, cât și religia 
noastră ortodoxă de rit vechi sunt transmise 
genera6iilor viitoare. În mod normal, 
consfătuirile anuale ale cadrelor didactice 
trebuie organizate și sus6inute de ministerul de 
resort. Pandemia a restrâns sau chiar a anulat 
aceste întâlniri în multe cazuri, ele mutându-se 
în online sau nerealizându-se în niciun fel. 

Consfătuirea din anul acesta, organizată la 
Sulina, în perioada 30 august - 2 septembrie, s-a 
desfășurat prin îngrijirea și suportul exclusiv al 
Comunită6ii Rușilor Lipoveni din România 
(CRLR) – motorul principal al numeroaselor 
activită6i de popularizare a limbii ruse în 
România. Consultând bogata tematică propusă 
pentru dezbateri, am avut impresia, ini6ial, că 
nu ne vom încadra în cele două zile planificate, 
că discu6iile vor fi foarte punctuale, rigide și 
obositoare. Însă, binecunoscuta abilitate de 
moderator, care nu are nevoie să-și caute 
cuvintele, a domnului Silviu Feodor – 
președinte al CRLR și deputat în Parlamentul 
României – a făcut ca toate luările de cuvânt și 
dezbaterile să decurgă ușor și firesc, invita6ii să 
vorbească liber și la obiect, cu relevarea 
aspectelor pragmatice, de interes aparent 

particular, însă, în fapt, comun marii majorită6i. 
Astfel, s-au împărtășit experien6e, probleme, 
griji, sfaturi, solu6ii. Prezen6a la întâlnire a 
reprezentan6ilor oficiali ai unor factori de 
decizie (reprezentanta Ambasadei Federa6iei 
Ruse, reprezentanta CRLR în MEN, inspectorul 
general al IȘJ-Tulcea) a fost nu doar binevenită 
și necesară, ci și foarte utilă.  

Cu ocazia acestei consfătuiri, ne-am 
împrospătat legăturile, am cunoscut noi oameni 
care au început să se implice în sus6inerea 
procesului de învă6are a celor două discipline, 
am ini6iat idei pentru noi proiecte menite să 
revigoreze activitatea didactică. Desigur, pe 
moment, nu s-au găsit solu6ii la toate 
problemele cu care se confruntă colegii noștri, 
dar faptul că ele s-au formulat și s-au făcut 
auzite înseamnă un pas spre găsirea unor 
rezolvări. Voi da un singur exemplu: invocarea 
lipsei unui acord interguvernamental dintre 
ministerele responsabile de educa6ie din 
România și Rusia a găsit ecou prin deplasarea, 
imediat după consfătuire, la MEN din România 
a reprezentantului Ambasadei Federa6iei Ruse 
pentru lămurirea situa6iei și începerea unor 
demersuri de impulsionare a procesului de 
semnare a acordului. Importan6a acestui acord 
este vitală pentru sus6inerea eforturilor de 
predare-învă6are a limbii ruse în 6ara noastră 
deoarece de el depinde și buna pregătire a 
cadrelor didactice, și motivarea elevilor și 
studen6ilor în învă6area limbii și culturii ruse. 

Faptul că avem acum un nou inspector 
jude6ean de limba rusă maternă la Tulcea, care 
pare mult mai interesat și dornic de a revigora 
învă6area ei în regiunea cea mai reprezentativă 
din punct de vedere numeric în ceea ce-i 
privește pe etnicii noștri, este îmbucurător și 
dătător de speran6ă. 

Desigur, sunt multe probleme de rezolvat, 
multe aspecte care își așteaptă solu6ionarea, dar 
gestionarea lor nu este imposibilă. Cu 
bunăvoin6ă și pu6in efort, se pot găsi rezolvări. 
Este suficient să ne amintim de sacrificiile 
făcute de strămoșii noștri, care nu au avut 
niciun fel de sprijin din partea autorită6ilor, însă 
au păstrat nezdruncinată credin6a, 
devotamentul pentru valorile noastre 
tradi6ionale și nu au precupe6it în niciun fel 
eforturile pentru păstrarea acestora. Noi, 
urmașii lor, avem datoria de a veghea asupra 
acestei moșteniri și de a o transmite mai 
departe pentru păstrarea fiin6ei noastre etno-
religioase. Avem toate condi6iile necesare: 
deschiderea și sprijinul autorită6ilor române, 
pacea și bunăstarea decentă, posibilită6ile 
logistice, comunica6ionale și chiar materiale. 
Celelalte neajunsuri sunt nesemnificative. 

Consider că acest tip de întâlniri ca cea la 
care am participat sunt benefice, motivante și 
favorabile inspira6iei în vederea gândirii unor 
proiecte viabile. Aș dori să felicit colectivul de 
la Comunitatea centrală pentru faptul că ne 
oferă oportunitatea de a lucra împreună.”. �



Svetlana MOLDOVAN 
 

Începând cu 1 septembrie 2021, noul 
inspector școlar pentru minorită�i 
na�ionale la Inspectoratul Școlar 

Jude�ean (IȘJ) Tulcea este dna prof. Liuba 
Bucioc. 

Profesor pentru învă�ământ primar la 
Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” din 
Tulcea (din 2012 și în prezent), dna Liuba 
Bucioc a predat la această Școală 
Gimnazială (denumită cu ani în urmă și 
Școala nr. 5) încă din anul 2004, după 
examenul de titularizare. 

Din septembrie 2018, la Școala 
Gimnazială ,,Elena Doamna” a fost și 
profesor suplinitor de limba rusă maternă la 
clasele cu etnici ruși lipoveni. 

Studiile universitare (2006-2009) le-a 
finalizat cu Licen�ă la Universitatea 
,,Andrei Șaguna” din Constan�a, Facultatea 
de Psiho-sociologie, Specializarea 
Psihologie, iar studiile de Master - 
Psihodiagnoză cognitivă și Consiliere 
psihologică - la Universitatea Ecologică 
București, Facultatea de Psihologie (2009-
2011). 

Face parte din comitetul de conducere al 
CRL-Tulcea și din ansamblul folcloric 
„Lodka” din Tulcea. 

So�ii Bucioc sunt originari din Sarichioi, 
jud. Tulcea, și au două fete: Elisabeta și 
Iuliana Bucioc. 
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A FI INSPECTOR ESTE O PLEIADĂ DEA FI INSPECTOR ESTE O PLEIADĂ DE  
GÂNDURI ȘI SPERAN&E…GÂNDURI ȘI SPERAN&E… 

 
Imediat după decizia numirii ca inspector pe 

jude"ul Tulcea, i-am urat dnei prof. Liuba Bucioc 
succes în noua activitate și împliniri atât în plan 
personal, cât și profesional. De asemenea, am 
rugat-o să ne spună ce înseamnă a fi inspector în 
accep"iunea domniei sale:  

— A fi inspector este o pleiadă de gânduri și 
speran6e… Decizia numirii ca inspector al 
minorită6ilor pe jude6ul Tulcea am primit-o cu 
mult entuziasm, emo6ie și optimism. E un drum nou 
la care voi porni cu începerea anului școlar și știu 
că va fi unul cu multe noută6i, provocări, cărora va 
trebui să le fac fa6ă, și nu oricum.  

Firește că am avut o multitudine de întrebări 
referitoare la ceea ce voi face de acum încolo. 
Pentru unele am găsit răspuns, pentru altele nu, 
dar urmează să aflu în cel mai scurt timp. 
Bineîn6eles că privesc totul cu multă încredere că 
va fi bine. Știu că urmează să am o strânsă 
legătură cu minorită6ile, să cunosc membrii 
acestora în primul rând, iar, treptat, să le  
descopăr tradi6iile, obiceiurile, căci tocmai 
această diversitate umană m-a fascinat mereu. 
Mereu voi afla ceva de la fiecare minoritate etnică, 
care mă va uimi, sunt convinsă, mă va încânta, așa  
cum, de multe ori, și în activită6ile CRLR, a cărei 
membră sunt, am putut descoperi o varietate de 
obiceiuri, cântece, tradi6ii pe care le-am uitat sau 
chiar nu știam despre unele. Apoi le-am transmis 
elevilor în cadrul orelor desfășurate. Am reușit să 
cunosc oameni minuna6i din diferite zone ale 6ării. 
Trist este că, de multe ori, tradi6iile, obiceiurile, 
limba încep parcă să se estompeze de-a lungul 
timpului, iar cauzele sunt multiple, pe care nu 
doresc să le înșir acum. Dar, ca toate acestea să 
dăinuiască peste ani și ani, indiferent de 
minoritate, este  ca fiecare etnic, dar, în special, 
cadrele didactice să aducă un  aport important  
pentru studiul limbii materne, acest lucru 
realizându-se printr-o strânsă colaborare între 
cadre didactice, părin6i copii, membri ai 
minorită6ilor, potrivit motto-ului Uniunii Europene 
Unitate în diversitate, care întărește ideea 
exprimată anterior. 

— Doamna Inspector, ve6i reprezenta la IȘJ-
Tulcea minorită6ile na6ionale din jude6. Ce ve6i 
urmări, în primul rând, în activitatea de la IȘJ-
Tulcea? 

— Proiectele, activită6ile, colaborarea cu toate 
minorită6ile conlocuitoare, exemplele de bună 

practică vor avea ca scop principal trezirea, 
dezvoltarea interesului pentru studiul limbii 
materne și promovarea tradi6iilor, a obiceiurilor 
minorită6ilor na6ionale. 

Am speran6a că experien6a mea ca învă6ător, ca 
profesor de limba maternă rusă, ca itinerant, 
dialogul, colaborarea cu ceilal6i, empatia și 
credin6a în Dumnezeu mă vor ghida cu bine pe 
noul drum. 

— Și pentru că pe 13 septembrie începe noul an 
școlar, 2021-2022, haide6i să încheiem discu6ia 
noastră cu urări adresate elevilor, cadrelor 
didactice și părin6ilor. 

— La început de an școlar 2021 - 2022, doresc 
să adresez un cald salut și cele mai bune urări de 
sănătate, împlinire și satisfac6ii profesionale 
tuturor colegilor - educatori, învă6ători/institutori, 
profesori, precum și părin6ilor și elevilor. 

Pe 13 septembrie 2021, pășim împreună (copii, 
părin6i, dascăli), cu încredere, într-un nou și inedit 
an școlar. Pe acest drum, pe care îl vom parcurge 
alături unii de al6ii, printr-o implicare activă a 
fiecăruia dintre noi în cadrul parteneriatului 
educa6ional, vom îndeplini cu succes înalta 
misiune de a modela caractere, de a sădi în suflete 
semin6ele cunoașterii, contribuind, astfel, la 
formarea unor tineri pregăti6i  pentru o  societate 
modernă, genera6ia viitorului.  

Contez și pe sprijinul dumneavoastră, pe o 
colaborare fructuoasă în vederea sus6inerii 
educa6iei și  promovării studiului limbii materne. 
Cred că, prin activită6ile pe care le-a6i desfășurat 
până în prezent, a6i continuat să dezvolta6i o 
imagine frumoasă a Comunită6ii Rușilor Lipoveni 
din România. De aceea, vă consider o sursă 
inepuizabilă de idei valoroase prin care putem 
contribui cu succes la realizarea unor proiecte 
minunate prin implicarea cadrelor didactice, a 
elevilor, părin6ilor, etnicilor. Trebuie să continuăm 
să credem că mereu vom fi mai buni ca ieri, 
căutând și explorând pentru a reuși să oferim 
calitate.  

Consider că sunt în asentimentul tuturor, să ne 
dorim un nou an școlar plin de rezultate pozitive, 
un an care să ne aducă un plus de încredere și 
reușite în sistemul de educa6ie, la construc6ia 
căruia contribuim fiecare în parte și în care să 
primeze respectul, încrederea și toleran6a ca 
valori care trebuie promovate în comunitatea 
școlară. Sunt valori ale căror sensuri le dăm 
împreună, prin colaborarea permanentă! \in să 
mul6umesc, pentru sprijinul acordat în derularea 
calitativă a tuturor activită6ilor din anul școlar 
trecut, autorită6ilor și partenerilor cu care 
inten6ionez să continuăm interac6iunea pentru o 
educa6ie de calitate. În acest sens, men6ionez: pe 
dl deputat și președinte Silviu Feodor, 
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, 
filialele locale, institu6iile locale, directorii de 
școli, cadrele didactice, părin6ii, elevii. 

Mult succes tuturor și multă sănătate!”. 
În această notă pozitivă, ne alăturăm șiÎn această notă pozitivă, ne alăturăm și   

urăm tuturor elevilor, părin"ilor și cadrelorurăm tuturor elevilor, părin"ilor și cadrelor  
didactice un an școlar 2021-2022 cu multdidactice un an școlar 2021-2022 cu mult   
optimism și entuziasm, sănătate, să ave"ioptimism și entuziasm, sănătate, să ave"i   

parte de cât mai multe experien"e frumoaseparte de cât mai multe experien"e frumoase  
și activită"i care să vă îmbogă"ească!și activită"i care să vă îmbogă"ească!  

Succes!Succes!  

UN NOU INSPECTORUN NOU INSPECTOR  
ȘCOLAR LA TULCEAȘCOLAR LA TULCEA

�



Pe 12 septembrie 2021, deputatul Silviu Feodor, președintele Comunită�ii 
Rușilor Lipoveni din România (CRLR), a fost prezent la festivitatea de 
deschidere a noului an școlar la Școala Gimnazială din Sarichioi, jud. Tulcea, 

unde director este prof. Natalia Pavlov.  
Au mai participat: noul inspector pentru minorită�i prof. Liuba Bucioc de la IȘJ-

Tulcea, primarul comunei Sarichioi, Vitali-Cristian Finoghen (președintele 
Comunită�ii locale), precum și preotul din Sarichioi, părintele Nicolae (Trifanov). 

Succes tuturor în noul an școlar!
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Stima"i educatori, învă"ători și profesori, 
Stima"i părin"i, dragi elevi, 

 

Orice început de an școlar 
înseamnă speranţe şi emo�ii, 
atât pentru copiii care păşeşc 

timid, pentru prima dată, într-o sală de 
clasă, cât și pentru elevii care revin în 
mediul școlar familiar. În aceeași 
măsură, înseamnă speranţe şi emo�ii 
pentru părinţi și dascăli. 

Stima�i profesori, învă�ători, 
educatori, este menirea voastră să 
insufla�i elevilor iubirea de carte, să-i 
ajuta�i să descopere acest vast univers al 
cunoaşterii. Datorită profesionalismului 
de care a�i dat mereu dovadă, a 
responsabilită�ii ce vă caracterizează şi 
preţuirii pentru elevii noştri, sunt convins 
că ve�i reuși să gestiona�i bine în rândul 
elevilor efectele studiului la distan�ă în 
situa�ia pandemică și să desfăşura�i un 
act educaţional calitativ. 

Dragi elevi, fiţi receptivi şi deschişi 
pentru că bagajul de cunoştinţe, 
aptitudini, valori şi sentimente obţinut în 
perioada anilor de şcoală îl veţi purta cu 
voi toată viaţa. 

În numele Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România și al meu 
personal, vă felicităm cu ocazia începerii 
noului an școlar, 

Vă dorim multă sănătate și succes în 
procesul didactic! 

Vouă, elevilor, vă urăm un start reușit 
și un final cu succes! 

Să vă ruga�i lui Dumnezeu să vă ajute 
să pute�i însuși cunoștin�ele cât mai bine 
și cât mai repede! Să vă rugati lui 
Dumnezeu pentru părin�ii, educatorii, 
învă�ătorii și profesorii voștri. Să fi�i cei 
mai bine educa�i și cei mai bine pregăti�i! 
Iar pentru a avea o via�ă împlinită, mai 
presus de toate, să ave�i mare bunătate 
sufletească! 

Să vă ajute Dumnezeu! 
Vă suntem alături atât sufletește, 

precum și prin multitudinea de proiecte 
culturale și educa�ionale ce vă sunt 
destinate! 

Închei prin a vă transmite, încă o dată, 
faptul că ,,Pentru Comunitate, copiii au 
prioritate!”.  

 
Deputatul Silviu FEODOR,  

președintele CRLR 

STIMA&I COLEGI, DRAGI ELEVI ȘI STUDEN&I,STIMA&I COLEGI, DRAGI ELEVI ȘI STUDEN&I, 
 

Suntem la începutul unui nou an școlar/ universitar, 
care se anun�ă a fi aproape la fel de provocator ca 
și cel care a trecut. Și, deși am început să ne 

obișnuim cu noile condi�ii impuse de pandemie, sim�im cu 
to�ii că ne lipsește ceva. Este vorba de comunicarea directă 
și de acea emo�ie tipică fiecărui început în via�a noastră, 
aflat sub semnul necunoscutului și al curiozită�ii: oare cum 
va fi? O întrebare care vizează nerăbdarea întâlnirii noastre 
cu colegii, cu profesorii, cu noile activită�i care ne așteaptă 
și care au rolul de a ne îmbogă�i spiritual și din punctul de 
vedere al experien�ei. Din păcate, vremurile pe care le trăim 
au schimbat multe și suntem nevoi�i să ne adaptăm rapid la 
situa�iile mai degrabă neprevăzute decât așteptate. Școala, 
dar și universitatea nu mai sunt la fel. Suntem, practic, 
împinși să folosim mijloacele electronice de care înainte ne 
feream, și a căror uzan�ă exagerată o vedeam mai degrabă 
nocivă. Deși această percep�ie nu s-a schimbat prea mult, 
trebuie să admitem că aceste mijloace de comunicare ne-au 
ajutat totuși în continuarea procesului educativ. Tânăra 
genera�ie se adaptează foarte ușor la ele, dar pentru 
genera�iile mai vârstnice toată această experien�ă a fost în 
multe cazuri chiar traumatizantă. Am depășit însă această 
inhibare în fa�a aparatelor și am reușit să învă�ăm noi 
metode de predare-învă�are. Cu alte cuvinte, există și o parte 
pozitivă, care trebuie exploatată.  

Și, dacă în mediul preuniversitar au putut să se 
desfășoare festivită�i de deschidere în format fizic, iar orele 
au început în săli fie și pentru o perioadă, în cel universitar 
lucrurile nu s-au schimbat: în cele mai multe cazuri, atât 
deschiderile, cât și cursurile vor avea loc online. Desigur, 
este frustrant – ne-am fi dorit cu to�ii să ne vedem fizic, să 
comunicăm pe viu, dar ne vom înarma cu răbdare și cu 
speran�a că este doar pentru un timp scurt și vom încerca să 
ne folosim experien�a virtuală în găsirea de noi metode care 
să fie și atractive, și eficiente. În fond, omul cât trăiește 
înva�ă și asta o vom face cu to�ii: vom învă�a împreună – 
profesorii și elevii (poate și părin�ii), profesorii și studen�ii. 
Vom merge împreună pe drumul cunoașterii și al 
autocunoașterii, încercând să descoperim noi valen�e ale 
universului atât exterior, cât și interior. 

Acum, la început de an 
școlar/universitar, vă urez 
tuturor, distinși colegi și 
dragi elevi și studen�i, 
multă sănătate, ușurin�ă în 
depășirea tuturor 
dificultă�ilor care ne 
așteaptă, satisfac�ie în 
procesul de predare-
învă�are și încredere în 
vremuri mai bune, când 
libertatea de a ne întâlni și 
îmbră�ișa nu ne va mai fi 
îngrădită sau restric�ionată. 
Un an școlar/universitar 
bun, cu împliniri personale 
și profesionale, cu bucurii și vise împlinite!  

 
Axinia CRASOVSCHI, 

profesor universitar dr. la Universitatea din București, 
președinte al Asocia�iei Profesorilor de Limba și Literatura 

Rusă din România 
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Leonte IVANOV 
 
1848. 30 octombrie. De la 

Mănăstirea Sf. Nicolae din Manolea 
a sosit stare�ul așezământului 
monahal2, cu rugămintea obștii 
fra�ilor călugări și cu cel desemnat de 
aceasta spre a fi sfin�it preot, 
călugărul Ioasaf. 

4/16 noiembrie. Călugărul Ioasaf 
de la Mănăstirea Sf. Nicolae din 
Manolea, ales de obștea de călugări 
spre a fi preo�it, după ce a primit 
mărturia că este destoinic de la 
părintele său duhovnicesc, a fost 
ridicat la cinul de diacon de către 
episcopul Kiril.  

1849. 23 iunie. Preotul călugăr 
Ioasaf al 2-lea, chemat de la 
mănăstirea din Manuilovka pentru 
explicaţii personale, a sosit aici la 16 
iunie, iar astăzi a primit răspunsul la 
cererea lui, în legătură cu tulburările 
stareţului Ioil, conform rugăminţii 
comunităţilor din Iaşi şi Manuilovka. 

25 iunie. Acest preot Ioasaf, prin 
gramota ce o duce stareţului 
mănăstirii, va fi de astăzi locţiitorul 
acestuia şi va supraveghea buna 
rânduială, ca un ajutor 
complementar.3 

1851. 23 aprilie. Preotul călugăr 
Ioasaf de la mănăstirea din 
Manuilovka a fost numit astăzi 
locţiitorul răposatului stareţ Ioil şi 
uns egumen. Actul corespunzător i-a 
fost înmânat sub semnătură de către 
mitropolitul Kiril. 

1852. Egumenul mănăstirii 
Sfântul Nicolae din Manolea începe 
demersurile de cumpărare a 
pământului și de ridicare a unui nou 
locaș monahal al ortodocșilor de rit 
vechi, pe valea Tisei, în apropiere de 
târgul Plopana.  

1853. 16 mai. „Încheindu-și, încă 
din 11 decembrie 1852, la 
Judecătoria �inutului Vaslui treburile 
de cumpărare a pământului, 10 falce 
pentru așezământul călugărilor, de la 
moșierul moldav Nicolae Vasiliev 
Sluger, în locul numit Tisa, Igumenul 
Ioasaf ne dă de știre că, pe 8 ale 
acestui mai, s-au așezat în acel nou 
loc, pe 23 aprilie curent, în număr de 
5 persoane”4. 

18 mai. Egumenului Ioasaf i se 
trimite, de la Fântâna Albă, din 
partea mitropolitului Kiril, gramota 
de binecuvântare. 

12 iunie. „Ieromonahul 
Aleksandr, prin gramota 
mitropolitului Kiril, este numit, 
începând cu această dată, stare� 
deplin al Mănăstirii Sf. Nicolae din 
Manolea”. Numirea are loc în 
contextul în care fostul egumen, 

Ioasaf, era ocupat cu demersurile 
pentru fondarea mănăstirii de la Tisa, 
iar preotul călugăr Aleksandr îi �inea 
de ceva vreme locul. De aici și 
specificarea „stare� deplin” din 
Memoriu5. 

1855. 12 septembrie. Sfin�irea 
Bisericii cu hramul Sf. Ioan 
Botezătorul din incinta mănăstirii, de 
către mitropolitul Kiril și episcopul 
Onufrie, înso�i�i de un sobor de 
preo�i. La înăl�area sfântului locaș a 
contribuit substan�ial protopopul de 
Iași, Nikifor Pankratiev. 

1855. După moartea călugărului 
Pavel de Fântâna Albă (1855), 
arhidiaconul Pafnutie, viitor episcop 
de Kolomna (Polikarp Petrovici 
Ovcinnikov, 1827 – 1907) se retrage 
la Mănăstirea Tisa, pentru a vie�ui în 
singurătate și cu legământul tăcerii. 

1858. 17 februarie. Mitropolitul 
Moldovei Sofronie Miclescu, printr-
o anaforă adresată guvernului, 
propune o serie de măsuri împotriva 
lipovenilor care, după restabilirea 
ierarhiei ortodoxe în trei trepte, s-au 
înmul�it îngrijorător pe aceste 
meleaguri și au început „a-și aduce 
niște mincinoși arhierei, arhimandri�i 
și călugări de prin alte �ări, cari, 
trecând la grani�e cu posporturi de 
negu�etori, joacă pe urmă în �ară 
roluri de nouă ierarchie ortodoxă...”. 
În anafora sa, mitropolitul se referă 
la un moment dat și la așezământul 
monahal de la Tisa:  

Nu de mult timp, adunându-se 
nisce asemenea călugări lipovenești, 
fără nici o autorisare, nici 
bisericească, nici politicească, au 
format încă un schit în 6inutul Vaslui. 
Aceștia să se alunge de acolo și de 
pe la alte locuri unde s-ar fi mai 
înfiin6at asemenea schituri din nou, 
și să se ducă de unde au venit, 
neavând așezări întemeiate, fiindcă 
pentru căutările sufletești ale 
lipovenilor, destul sunt preo6ii lor cei 
de mir6.  

1860. 5 mai. Episcopul Onufrie7 
al Brăilei părăsește Mănăstirea Tisa 
după câteva zile petrecute acolo. 

1862. 6 mai. La orele 4 și 15 
minute se pristăvește „sârguinciosul 
arhimandrit Ioasaf de la Tisa”. 

1862. 9 mai. Este înmormântat cu 
cinstea cuvenită în locașul în care a 
păstorit un deceniu. La slujba de 
îngropăciune au participat 
arhimandritul Varsonofie și preotul 
Eremei de la Manolea.  

22 august. Ierodiaconul Flavian 
de la Mănăstirea Tisa este numit 
presviter. 

26 noiembrie. Arhimandrit al 
obștii călugărești de la Mănăstirea 

Tisa este numit Evfrosin. Sub 
cârmuirea acestuia, mănăstirea va 
cunoaște perioada ei de maximă 
înflorire, atrăgând călugări din 
localită�ile starovere de la noi, dar și 
din Ucraina sau Rusia. Prin grija lui, 
se ridică noi chilii și o trapeză, 
biblioteca mănăstirii sporește cu un 
număr considerabil de căr�i și 
manuscrise, numeroși călugări din 
Rusia și din Moldova vin să 
vie�uiască aici.  

1878. 4 iulie. Arhimandritul 
Evfrosin își redactează testamentul, 
trecând „întreaga avere mobilă și 
imobilă” de la Tisa Epitropiei 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi cu 
hramul Adormirea Maicii Domnului 
din Iași. După ce arhimandritul 
Evfrosin e nevoit să plece în Rusia, 
anii de înflorire ai locașului vor fi 
urma�i de ani de decădere. 

1884. Episcopul de Perm și 
Tobolsk, Ghennadie, se refugiază din 
Rusia în România, stabilindu-se la 
Tisa. Stătuse în temni�ele Mănăstirii 
Spaso-Evfimiev din Suzdal’ timp de 
aproape două decenii, între 1862 și 
1881. 

1892. Se stinge din via�ă 
episcopul de Perm și Tobolsk, 
Ghennadie. Va fi înmormântat în 
cimitirul mănăstirii8. 

1940. Cutremurul din 10 
noiembrie a provocat mari daune 
bisericii mănăstirii, ducând la 
prăbușirea clopotni�ei. Biserica era 
din cărămidă, clopotni�a din lemn.  

1951-1960. Așezământul 
monahal este închis, iar călugării 
împrăștia�i; câ�iva monahi, probabil 
cei trecu�i de 55 de ani, se retrăseseră 
la Mănăstirea de călugări Uspenia 
din Slava Rusă. După desfacerea 
așezământului, au fost transportate la 
Manolea, în trei care, iconostasul și o 
parte din odoarele bisericești (căr�i, 

clopote), unele din ele fiind 
împrumutate anterior de la 
mănăstirea Sfântul Nicolae. 
Iconostasul bisericii din Tisa 
împodobește și în prezent biserica 
parohială de iarnă cu hramul 
Nașterea Sfântului Ioan 
Înaintestătătorul din satul sucevean. 
Alte odoare vor ajunge la Botoșani și 
Iași. 

1962. Incinta fostei mănăstiri a 
fost transformată în saivan de oi, iar 
chiliile au servit drept adăpost pentru 
scroafele gestante ale fermei de 
animale. Furturile practicate au dus 
la distrugerea bisericii. Aceeași 
soartă au avut-o și chiliile 
călugărilor. Rămas neîngrijit, micul 
cimitir de pe lângă așezământ va 
dispărea și el în scurt timp. 

1995. În imediata apropiere a 
fostului locaș monahal de rit vechi de 
la Tisa se întemeiază o mănăstire 
ortodoxă de călugări�e9, aflată în 
subordinea Episcopiei Hușilor. 
Stare�ul acesteia ridică, întru 
amintirea monahilor staroveri trăitori 
în acel loc, monahi „care îi apăreau 
în vis”, o cruce din ciment. Sava 
Bariz, unul din ultimii ruși lipoveni 
din Plopana, a înăl�at și el pe locul 
fostei biserici a mănăstirii o cruce 
din lemn, cu opt extremită�i, 
împrejmuită de un gard. 

  Note:Note:  

1 Fragment din volumul În căutarea 
tărîmului izbăvitor. Schi6e pentru o istorie 
a rușilor lipoveni din România, Partea I, 
Editurile „C.R.L.R.” din București și 
„Doxologia” din Iași. 

Începem cronologia de fa�ă cu cîteva 
amănunte legate de fondatorul și, totodată, 
primul egumen al viitoarei mănăstiri Tisa. 

2 Stare�ul Ioil. 
3 În plus, el primise sarcina secretă de 

a-l supraveghea îndeaproape pe stare�ul 
Ioil, împotriva căruia fuseseră trimise 
jalobe la mitropolie, alcătuite de obștile 
starovere din Manolea și Iași, spre a fi 
îndepărtat din func�ie. 

4 Memoriul…, pp. 134-135. 
5 Н. Субботин, История так 

называемаго Австрийскаго или 
Белокриницкаго священства/N. 
Subbotin, Istoria așa numitului cler de la 
Fîntîna Albă. Partea a doua, Moscova 
1899, p. 397. 

6 Melchisedec, Lipovenismul, p. 196-

197. Din aceeași sursă aflăm că „între anii 
1840-1850, s-au așezat în târgușorul 
Plopana, 15 familii de lipoveni popiști” 
(p. 16).  În manuscrisul lucrării figura și 
un adaos: „Ei au o biserică condusă de un 
dascăl”.  

7 Pe numele de mirean Andrei 
Fiodorovici Parusov, 1816-1894, 
episcopul Onufrie (Anufrie) era originar 
din Gubernia Iaroslav. În 1835, este tuns 
călugăr la Mănăstirea Acoperământul 
Maicii Domnului din Starodubie. 
Cunoștin�a cu viitorul călugăr Pavel 
(Velikodvorski) și cu călugărul Gherontie 
îl determină să vină la Fântâna Albă, în 
vederea concretizării planului de 
întemeiere aici a unei reședin�e 
mitropolitane. În 1847, este hirotonisit 
ierodiacon de către mitropolitul Ambrosie, 
pentru ca, pe 29 august 1848, să fie uns 
episcop de Brăila.  

8 Mormântul nu s-a păstrat. 
9 Mănăstirea Lipova, din apropierea 

satului Mâlosul, jude�ul Bacău, situată la 
40 km nord-est de Bacău.

CRONOLOGIA PE SCURT A FAPTELOR PETRECUTE LA MĂNĂSTIREA TISACRONOLOGIA PE SCURT A FAPTELOR PETRECUTE LA MĂNĂSTIREA TISA11

Mănăstirea „Sf. ApostoliMănăstirea „Sf. Apostoli   
Petru și Pavel” din Lipova,Petru și Pavel” din Lipova,   

jud. Bacăujud. Bacău
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Născută pe 28 iunie 1976 
la Constanţa, prof. Nina 
Halca (fostă Macarov) 

din Năvodari predă, din septembrie 
2021, limba rusă maternă la Școala 
Gimnazială „Grigore Moisil” din 
Năvodari. 

A absolvit Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa, 
Facultatea de Litere şi Teologie, 
Specializarea Română-Rusă (1994-
1998), сu nota 10 la examenul de 
licenţă, apoi, tot cu nota 10 de 
absolvire, a finalizat studiile de 

Master la aceeași Universitate - 
Facultatea de Litere, Specializarea: 
Literatura modernă şi 
contemporană (1998-1999). 

Pe 6 iunie 2008, a susţinut teza 
de doctorat în domeniul Filologie 
(Lingvistică), cu titlul Structura 
lexicală a graiurilor rusești 
lipovenești din Dobrogea, ob�inând 
calificativul „Foarte bine”. 

Între 1998 și 2006, a fost 
asistent universitar doctorand la 
Universitatea „Ovidius” Constanţa, 
Facultatea de Litere, Catedra de 

Limbi balcanice şi slave, unde a 
predat Limba rusă - curs practic, 
Istoria literaturii  ruse, Limba rusă 
contemporană, Paleoslavă. În anul 
2006, a fost încadrată la 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de 
Frontieră Constanţa. 

Începând cu anul 2000, a 
revenit în învă�ământul 
preuniversitar, predând limba rusă 
ca limbă maternă la Școala 
Gimnazială „George Enescu” din 
Năvodari (începând cu anul școlar 
2020-2021) și la Liceul Tehnologic 
„Lazăr Edeleanu” din Năvodari 
(începând cu luna mai 2021, după 
dispari�ia regretatului prof. 
Dumitru Su�ă). Între 1998 și 2000, 
a fost profesor de limba română la 
Școala nr. 2 din Năvodari. 

A fost plecată la specializări la 
Institutul de Limbă Rusă „A.S. 
Puşkin” din Moscova în septembrie 
- decembrie 1997 (bursă de studii), 
iulie - august 1999 (la Şcoala de 
Vară) și septembrie 2001 - martie 
2002 (la un curs de specializare). 

A participat la conferinţe 
internaţionale, organizate de 
Universitatea „Marea Neagră” din 
Constan�a, în calitate de translator 

oficial de limbă rusă (1998-2006). 
A fost membră a Asociaţiei 

Slaviştilor din România în perioada 
1998-2006. 

Dintre lucrările publicate de 
prof. Nina Halca, amintim: „Note 
de dialectologie comparată” (în 
volumul „Lomonosov”, 2002, 
Moscova, 2002); „M.I. Lermontov” 
(în revista „Metafora”, nr. 2, 
2001); „Amprenta exilului în 
cultura rusă” (în „Analele 
Ştiinţifice al Universităţii 
„Ovidius” Constanţa”, secţiunea 
Filologie, nr. IX, Constanţa, 2000); 
„Receptarea operei sciitorilor ruşi 
în pragul mileniul 3” (în revista 
„Kitej-grad, nr. XII, 1999). 

A tradus în anul 2002 
„Dragălaşa Şura” (de Tatiana 
Tolstaia, care a apărut în revista 
„Tomis”, nr. VI, 2002); „Sărmana 
Liza” (de N. Karamzin, apărută în 
revista „Metafora”, nr. 4, 2002); 
„O sută dintre cele mai celebre 
cărţi”, de I. Abramov, V. Demin, 
editura „Ideea Europeană” ș.a. 

Mult succes în noul an școlar și 
împliniri atât în plan personal, cât 
și profesional! 

S.M.

LA NĂVODARI, UN NOULA NĂVODARI, UN NOU  
CADRU DIDACTIC DECADRU DIDACTIC DE  

LIMBA RUSĂ MATERNĂLIMBA RUSĂ MATERNĂ

În cadrul Zilelor Universită�ii 
„A.I. Cuza” din Iași, va avea loc, 
în zilele de 29 și 30 octombrie 

2021, Simpozionul na6ional cu 
participare interna�ională al Catedrei de 
Slavistică „Petru Caraman”, consacrat 
Anului Dostoievski (1821 – 1881). 

În func�ie de evolu�ia situa�iei 
pandemice, manifestările se vor 
desfășura cu prezen�ă fizică, în mediu 
online (Platforma Google Meet) ori se 
va opta pentru o variantă combinată. 
Tematica simpozionului: Dostoievski și 
Europa; Legenda Marelui Inchizitor; 
Ecouri ale crea"iei dostoievskiene; 
Traduceri ale operei scriitorului în "ara 
noastră. 

În afara comunicărilor propriu-zise, 
vor avea loc proiec�ii ale unor ecranizări 

după proza lui Feodor Mihailovici (în 
săptămâna 25-30 octombrie 2021), 
lansări de carte, întâlniri-dezbatere cu 
invita�i din �ară și, posibil, din afara ei. 
Totodată, pe 30 octombrie a.c., între 
orele 9:00 și 12:00, va avea loc un 
Concurs de eseuri și traduceri pentru 
masteranzi, studen�i și elevi. Lucrările 
participan�ilor vor face obiectul unui 
număr special din revista „Studii de 
Slavistică”. 

Manifestările consacrate Anului 
Dostoievski sunt organizate de către 
Catedra de Slavistică „P. Caraman” de la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi,cu sprijinul Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România, Uniunii 
Ucrainenilor din România și al Editurii 
„Doxologia”. 

ANUL DOSTOIEVSKIANUL DOSTOIEVSKI  
(1821 – 1881)(1821 – 1881)

Pe 23 septembrie 2021, la Sectorul Cultural al 
Centrului Eparhial Suceava, a avut loc Simpozionul 
Interna�ional „Dostoievski şi filonul creştin de 

creaţie”. În cadrul evenimentului au fost prezentate diferite 
teme despre via�a și opera lui Feodor Mihailovici 
Dostoievski, unul dintre cei mai importan�i scriitori ruși. 
Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la naștere și 140 de 
ani de la trecerea sa la cele veșnice. 

Evenimentul a fost moderat de lectorul univ. dr. Călin 
Horia Bârleanu de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, iar dintre cei care au prezentat eseuri s-au numărat: 
directorul Casei Ruse din București, Mihail Davydov; conf. 
univ. dr. Camelia Dinu, membră a Departamentului de 
Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi 
Străine, Universitatea din București; prof. univ. dr. Leonte 
Ivanov, de la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a 
Universită�ii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; prof. dr. 
Emanuela Macovei din Târgu Neam�; conf. dr. hab. 
Ludmila Bejenaru de la Catedra de Slavistică „Petru 
Caraman” a Universită�ii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 
conf. univ. dr. Marina Vraciu de 
la Facultatea de Litere, 
Departamentul de Limbi și 
Literaturi Străine, Catedra de 
Slavistică a Universită�ii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 
conf. univ. dr. Gabriel Mardare 
de la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău; Ozana 
Ioana Ciobanu de la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava.
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Valentin FILAT 
 

În perioada 30 iulie – 1 
august 2021, în Sala de 
conferin�e a Centrului de 

Educa�ie și Cultură al CRL-
Năvodari, jude�ul Constan�a, s-a 
desfășurat Adunarea Generală 
(Conferin�a Reprezentan�ilor) a 
Asocia�iei Tinerilor Ruși Lipoveni 
din România (ATRLR). La 
eveniment, au participat: 
președintele CRLR, deputatul 
Silviu Feodor, Rafael Nichita - 
președintele CRL-Năvodari, 
reprezentan�ii asocia�iilor locale de 
tineret și membrii Consiliului 
Director al Asocia�iei. 

Pe ordinea de zi a 
evenimentului s-au regăsit 
următoarele puncte: Raportul de 
activitate al Consiliului Director al 
ATRLR pentru perioada iulie 2020 
– iulie 2021; Strategia de 
reorganizare a ATRLR, în 
conformitate cu situa�ia existentă; 
Propuneri de adaptare a 
Regulamentului; Sesiune de lucru – 
„Cum să organizăm un eveniment 
de la A la Z”; Diverse. 

De departe, bucuria revederii a 

fost cel mai palpabil sentiment în 
rândul tinerilor prezen�i, atât gra�ie 
loca�iei alese pentru Adunare – 
orașul Năvodari fiind gazda multor 
tabere organizate pentru tinerii 
noștri -, cât și prelungitei situa�ii 
pandemice, care a dus la 
restric�ionarea atâtor evenimente cu 
public larg. Sor�ii ne-au surâs, iar 
evenimentul s-a desfășurat în 
condi�ii mai blânde, din punct de 
vedere sanitar. 

În ceea ce privește subiectele 
abordate, în Darea de seamă a 
Consiliului Director al ATRLR, au 
fost punctate evenimentele 
realizate și cele care vor avea loc în 
perioada imediat următoare 
Adunării. Despre acestea, s-a 
reflectat și în paginile periodicului 
„Zorile”, dar și pe paginile ATRLR 
pe re�elele de socializare. O 
discu�ie detaliată a fost despre 
implicarea tinerilor în buna 
desfășurare a Recensământului 
popula�iei din 2022 și rolul 
important pe care pot să-l aibă în 
acest proces. La nivel central, 
ATRLR își propune să promoveze 
Recensământul prin videoclipuri și 
campanii speciale, care să îi aibă în 

centru chiar pe tineri. 
Având în vedere migra�ia 

tinerilor din localită�ile rurale către 
cele urbane, în special marile 
centre universitare, observăm, de 
asemenea, o incapacitate de a 
constitui asocia�ii de tineret în 
localită�ile cu popula�ie scăzută de 
ruși lipoveni. Regulamentul de 
organizare și func�ionare al 
ATRLR, din păcate, nu prevede o 
reprezentare a acestor tineri în 
cadrul Adunărilor Generale, 
întrucât, la data realizării acestuia, 
fenomenul nu a fost atât de intens. 
Ca atare, o discu�ie mai elaborată 
pe marginea acestui subiect este 
esen�ială, iar ulterior aceasta să se 
concretizeze în amendarea 
Regulamentului.  

Tinerii reuni�i la Năvodari au 
participat activ și la sesiunea de 
lucru intitulată „Cum să 
organizăm un eveniment de la A la 
Z”. Scopul principal a fost ca 
delega�ii la Adunarea Generală să 
își imagineze un eveniment, pe 
care apoi să poată să-l transpună în 
practică, parcurgând toate formele 
interne de lucru ale CRLR – de la 
solicitarea finan�ării și până la 

decont. A fost și un bun exemplu 
de cum po�i dezvolta o rela�ie 
creativă și o atmosferă de lucru cu 
persoane cu care, în mod normal, 
nu colaborezi într-un proiect. Ideile 
nu au lipsit, iar tinerii au în�eles că 
implementarea unui proiect 
necesită respectarea anumitor 
reguli. La final, experien�a s-a 
dovedit pozitivă. 

 
LA SCURT TIMP, DUPĂLA SCURT TIMP, DUPĂ  

ADUNAREA GENERALĂADUNAREA GENERALĂ  
 
● În decursul verii 2021, au 

avut loc și adunări de alegeri ale 
comitetelor locale, în urma cărora 
avem tineri care se implică deja în 
activită�ile Asocia�iei. Transmitem 
și prin intermediul „Zorilor” urările 
de bine și spor în proiecte noilor 
aleși în func�ie: Elena Nichiforov 
– președinte al ATRLR-Gala�i și 
Constantin Tudosă – președinte al 
ATRLR-Fălticeni, jud. Suceava. 
Este îmbucurător faptul că există 
tineri dornici să se implice activ în 
via�a Comunită�ii. 

● Apoi, au urmat taberele de 
vară dedicate tinerilor ruși lipoveni. 
Prima a avut loc chiar la Năvodari, 
unde de 30 de tineri din localită�ile 
Manolea, Fălticeni, Iași și Botoșani 
au desfășurat timp de o săptămână 
activită�i de agrement, sportive și 
educative. În cadrul programului s-
au regăsit și vizite de explorare a 
bătrânului oraș Tomis, precum și o 
deplasare în comuna constăn�eană 
Ghindărești. Spre final, au 
participat la ceremoniile religioase 
de la Slava Rusă, participând la 
slujba religioasă prilejuită de 
sărbătoarea „Adormirii Maicii 
Domnului”. 

A doua tabără de tineret a avut 
loc la Sulina, în perioada 30 august 
- 5 septembrie 2021. Despre acest 
subiect, s-a scris pe larg în paginile 
38-39 ale prezentului număr al 
„Zorilor”. 

● În final, aș remarca faptul că 
există numeroase probleme în 
cadrul Asocia�iei, dar ele au și 
rezolvare. Depinde de noi to�i cum 
vom proceda în viitorul apropiat. 
Un lucru este cert - avem tineri 
deosebi�i în multe domenii 
profesionale și care ne fac cinste. 
Barierele de odinioară încep să se 
sfărâme și azi putem spune că nu 
suntem doar buni sportivi sau doar 
pescari. Ne pricepem și la 
altele!

ADUNAREA GENERALADUNAREA GENERALĂ A ATRLRĂ A ATRLR

�



Actorul 
Alecsandru 

Dunaev a împlinit 30 
de ani!  

S-a născut pe 24 
septembrie 1991, la 
Tulcea, iar dragostea 
pentru actorie a 
descoperit-o în liceu, 
când a făcut parte din 
trupa de teatru și, 
alături de colegii săi 
talenta�i, au jucat pe 
scena teatrului „Jean 
Bart” din Tulcea. 

A absolvit, în 
perioada 2010-2013, 
cursurile Universită�ii 
Na�ionale de Artă 
Teatrală și 
Cinematografică  „I.L. 
Caragiale” din 
București, Facultatea 

de Teatru, specializarea - Actorie. 
A interpretat numeroase roluri, atât pe scenă, cât și pe micile 

ecrane. În prezent, îl pute�i urmări în serialul TV „Adela”, în 
rolul „Mihai”. 

La mul"i ani, Alecsandru! Succes în carieră,  
putere de muncă și proiecte cât mai multe! 

ATRLR 
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Pe 17 septembrie 2021, 
deputatul Silviu FEODOR, 
președintele Comunită�ii 

Rușilor Lipoveni din România (CRLR), 
a avut o întrevedere cu secretarul de stat 
Victor OPASCHI, chiar la sediul 
Secretariatului de Stat pentru Culte din 
strada Nicolae Filipescu din București. 

Discu�iile au vizat marcarea de către 
Comunitatea Rușilor Lipoveni din 
România, în luna septembrie a.c., a 75 
de ani de când Regele Mihai I al 
României a semnat Decretul-lege nr. 
728 din 10 septembrie 1946 pentru 
recunoașterea Cultului creștin de rit 
vechi din România (Cultul lipovenesc), 
ortodox, decret apărut în Monitorul 
Oficial nr. 212 din 13 septembrie1946, 
partea I. 

Statutul Bisericii Ortodoxe de Rit 
Vechi din România a fost tipărit în 
Monitor abia în 1947. 

Deputatul Silviu Feodor a subliniat 
faptul că, „deși prima atestare 
documentară a rușilor lipoveni, 
staroveri, din România a fost 
consemnată încă din 1724, atunci când a 
fost semnalată prezen�a lor pe teritoriul 
românesc în localitatea Lipoveni din 
jude�ul Suceava, demersurile 
înaintașilor noștri privind recunoașterea 
oficială a cultului au început abia în 
1925, după apari�ia „Legii de organizare 
a Bisericii Ortodoxe Române”, care 
avea în fruntea sa un Patriarh, fiind 
ridicată, astfel, la rangul de Patriarhie. 
Episcopul Innochentie (Usov) a redactat 
atunci „Cererea-memoriu către Guvern 
în ceea ce privește drepturile 
staroverilor”, însă situa�ia nu a fost 
solu�ionată. 

Apoi, în 1936, la Soborul de la 
Fântâna Albă (astăzi în Ucraina), s-a 
hotărât reluarea demersurilor de 
recunoaștere a Bisericii Ortodoxe de Rit 
Vechi de către statul român, ca în 1938 
să fie înaintat Guvernului, de către 
Mitropolitul Pafnutie, un nou Memoriu, 
înso�it de Statutul Bisericii Ortodoxe de 
Rit Vechi, conform cerin�elor exprimate 
de Ministerul Cultelor (proiectul 
statutului fiind întocmit de scriitorul și 
apologetul Fiodor Efimovici Melnikov). 

Dar nici de această dată staroverii n-au 
fost recunoscu�i oficial ca și cult religios. 

Prin urmare, s-au adresat, din nou, în 
1942, autorită�ilor pentru recunoaștere, 
însă aceasta a venit abia după cel de-al 
Doilea Război Mondial, în 1946, când, 
prin Decretul-lege nr. 728/10 septembrie 
1946, statul român recunoștea Biserica 
de Rit Vechi („cunoscută popular și 
Biserica lipovenească”) drept cult 
religios ortodox legal, beneficiind de 

sprijinul statului român în ceea ce 
privește personalul clerical și neclerical, 
repararea lăcașelor de cult, construirea 
altora noi”. 

Președintele CRLR a reamintit că 
sediul Mitropoliei Bisericii Ortodoxe de 
Rit Vechi din România se află la Brăila 
(ini�ial, a fost la Fântâna Albă, astăzi - 
localitate în Ucraina), iar eparhii există 
atât în �ară, cât și în Italia, Spania, 
Germania, Bulgaria, Letonia, Australia, 
Canada și SUA. 

De asemenea, au fost abordate la 
Secretariatului de Stat pentru Culte și 
chestiuni ce �in de sprijinul financiar 
pentru lăcașurile de cult ale Bisericii 
Ortodoxe de Rit Vechi din România și s-
au făcut referiri la demararea 
demersurilor privind seria manifestărilor 
jubiliare de marcare, în anul 2024, a 300 
de ani de la atestarea documentară a 
rușilor lipoveni din România.

75 DE ANI75 DE ANI

De la stânga la dreapta, cu membri din conducerea Secretariatului de Stat pentruDe la stânga la dreapta, cu membri din conducerea Secretariatului de Stat pentru  
Culte: dl Cezar PĂVĂLAȘCU - director adjunct, dl Andrei UNGAR - directorCulte: dl Cezar PĂVĂLAȘCU - director adjunct, dl Andrei UNGAR - director  

cabinet, dl deputat Silviu FEODOR, dl Secretar de Stat Victor OPASCHI, dl directorcabinet, dl deputat Silviu FEODOR, dl Secretar de Stat Victor OPASCHI, dl director  
Florinel Irinel FRUNZĂ.Florinel Irinel FRUNZĂ.

Uniunea Elenă din România, iniţiatoarea proiectului 
intercultural cu titlul „Alfabetul convieţuirii”, a 

desfășurat, în perioada 24-26 septembrie 2021, la Ploieşti, cu 
sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, cea de-a VIII-a ediţie, 
sub semnul „Grecia 200”, dedicată izbucnirii Revoluţiei de la 
1821.  

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România a fost 
reprezentată de ansamblul folcloric „Slaveanka” din Slava 
Cercheză, jude�ul Tulcea.

ALFABETUL CONVIEŢUIRIIALFABETUL CONVIEŢUIRII
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Anul școlar 2020-2021 a 
avut un impact deosebit 
asupra elevilor și 

cadrelor didactice din cauza 
pandemiei. Fiecare dintre cei 
implica�i, elevi, profesori și părin�i, 
a trebuit să facem fa�ă stresului 
provocat de predarea online. 
Fiecare dintre noi ne-am implicat, 
adaptându-ne și la fluctua�iile 
internetului, la noile tehnologii, la 
noile metode de predare-învă�are-
evaluare. 

Așa s-a născut nevoia de 
autoperfec�ionare, de implicare în 
tot mai multe proiecte oferite și de 
diverse universită�i din Federa�ia 
Rusă, în mod gratuit, profesorilor și 
elevilor care studiază limba rusă în 

afara grani�elor Rusiei. Experien�a 
a fost una benefică pentru elevii 
mei din Tulcea, care s-au putut 
implica în diverse webinarii pentru 
pregătirea în vederea promovării 
examenului de atestare a nivelului 
de limbă rusă, de participare la 
patru olimpiade interna�ionale, cât 
și în cadrul proiectului ,,Școala de 
limba rusă” - un model interactiv 
de prezentare a culturii și 
civiliza�iei ruse, cât și a exersării 
discursului oral. 

Această experien�ă a generat 
dorin�a încheierii unui acord de 
colaborare între Comunitatea 
Rușilor Lipoveni din România 
(CRLR) și Universitatea din Sankt 
Petersburg din Rusia (СПбГУ), pe 

o perioadă de cinci ani. 
Scopul acestui acord prevede 

dezvoltarea colaborării dintre 
CRLR și Universitatea Federală 
din Sankt-Peterburg prin: 

● Realizarea de proiecte 
știin�ifice, educa�ionale; 

● Colaborarea în vederea 
organizării și participării la diverse 
concursuri educa�ionale și 
olimpiade; 

● Realizarea reciprocă de 
activită�i academice și știin�ifice, 
cursuri de limbă rusă pentru elevi 
și profesori, conferin�e, seminarii, 
simpozioane și lec�ii 
demonstrative; 

● Realizarea de cursuri online și 
offline de limbă rusă; 

● Organizarea de cursuri de 
perfec�ionare metodică; 

● Schimb reciproc de materiale 
bibliografice, metodice, etc. 

● Organizarea și efectuarea 
examenului TORFL de atestare a 
nivelului  limbii ruse ca limbă 
străină. 

Mul�umim și prin intermediul 
„Zorilor” domnului deputat Silviu 
Feodor, președintele CRLR și 
domnului rector, profesor de rela�ii 
interna�ionale, S.V. Andriușin, care 
au validat acest acord. 

O primă invita�ie de colaborare 
în baza proiectelor propuse de 
Universitatea  Federală din Sankt 
Peterburg a fost deja transmisă pe 
internet cadrelor didactice 
interesate. Urmează formarea unui 
grup de lucru care să-i reunească 
pe educatori și profesori, care vor fi 
periodic informa�i cu toate 
ac�iunile propuse de cele două păr�i 
contractuale. 

De asemenea, s-a demarat 
ac�iunea de recunoaștere a 
diplomelor și certificatelor de către 
Ministerul Educa�iei. 

Și pentru că a început Noul An 
Școlar, 2021-2022, urez colegilor 
cadre didactice, dar și elevilor mult 
succes! Să fie un an și cu multe 
proiecte interesante, utile și 
mobilizatoare pentru to�i cei 
implica�i în procesul educa�ional! 
Mult succes și multă energie 
creatoare! 

Prof. Tamara ALISTARH, 
Liceul Teoretic „Grigore

Moisil”, Tulcea

UN AN NOU ȘCOLAR - CU NOIUN AN NOU ȘCOLAR - CU NOI  
PROIECTE INTERNA�IONALEPROIECTE INTERNA�IONALE
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Pe 8 septembrie 2021, la Muzeul Na�ional al Satului „Dimitrie 
Gusti” din București, a avut loc evenimentul „Pâinea care ne 
unește”, care a încheiat seria de manifestări desfășurate sub 

genericul „Luna Diasporei”. 
Organizat de Guvernul României, prin Departamentul pentru 

Românii de Pretutindeni și Muzeul Na�ional al Satului „Dimitrie 
Gusti”, programul amplu „Luna Diasporei” a inclus evenimentul din 8 
septembrie, care a fost sus�inut de Departamentului pentru Rela�ii 
Interetnice (DRI). La Standul Minorită�ilor, a expus și Comunitatea 
Rușilor Lipoveni din România câteva produse de panifica�ie, precum și 
materiale promo�ionale despre etnie.  

În vederea valorificării și promovării interculturalită�ii cu aducerea 
în prim-plan a unui element comun tuturor, indiferent de na�ionalitate 
sau loc: pâinea, evenimentul din Muzeul Satului a prezentat publicului 
vizitator pâine și alte produse de panifica�ie, precum și re�ete de pâine 
din �ări reprezentate prin misiunile diplomatice acreditate în România.  

Dna Laczikó Enikő Katalin, secretar de stat al Departamentului 
pentru Rela�ii Interetnice, a eviden�iat în discursul rostit în deschiderea 
evenimentului faptul că „a împăr6i cu cineva pâinea și sarea înseamnă, 
în toate culturile lumii, legarea unei prietenii și crearea unei legături 
durabile, valabile în ambele sensuri. Înseamnă, totodată, a accepta 
identitatea, valorile și comportamentul Celuilalt, ale persoanei cu care 
ne asociem astfel. Înseamnă și că suntem, implicit, toleran6i cu ceea ce 
ne aflăm în fa6ă, prin voin6a și decizia noastră. Iar această toleran6ă 
ne duce cu gândul și la acceptarea, respectarea perspectivei și modului 
de gândire a Celuilalt, la dreptul său de a fi diferit de noi, inclusiv prin 
modul de gândire și reac6ionare 

Așa cum ști6i, secretul gustului desăvârșit al unei pâini gustoase, 
tradi6ionale, constă în ingredientele folosite și arta de a le încorpora 
rând pe rând. Iar într-un final, cuptorul devine locul magic ce 
transformă aluatul într-o minune culinară atât de îmbietoare: pâinea.  

Dar, haide6i să vă povestesc, pe scurt, despre pâinea secuiască 
tradi6ională, cu cartofi. Este un preparat cu origini în trecutul 
poporului maghiar și este preparată de gospodine cu o anumită 
rânduială, din ingrediente naturale. Însă, nimeni nu cunoaște 
ingredientul secret care face pâinea secuiască atât de gustoasă. Profit 
de această ocazie și vi-l împărtășesc și vouă: cel mai important 
ingredient este sufletul, adăugat ca ingredient indispensabil în acest 
proces gastronomic”. 

Dna secretar de stat Laczikó Enikő Katalin a mul�umit celor cinci 
minorită�i na�ionale care – prin organiza�iile reprezentative – au 
răspuns pozitiv invita�iei organizatorilor: cehii, croa�ii, grecii, rușii 
lipoveni și turcii, și care „au arătat o parte din sufletul lor” în cadrul 
acestui important eveniment despre tradi�iile legate de prepararea 
pâinii.  

Redac"ia

DESPRE PÂINE - LA MUZEULDESPRE PÂINE - LA MUZEUL  
NA�IONAL AL SATULUINA�IONAL AL SATULUI

 
● ȘEDIN�A CONSILIULUI 

DIRECTOR AL CRLR 

Ședin�a ordinară pe luna 
septembrie 2021 a membrilor 

Consiliului Director al Comunită�ii 
Rușilor Lipoveni din România 
(CRLR) s-a desfășurat în format 
online (prin aplica�ia google mets), 
pe 28 septembrie a.c., cu următoarea 
Ordine de zi: 

Informare generală asupra 
activită6ilor desfășurate pe luna 
septembrie 2021 (raportor: Silviu 

Feodor, președinte al CRLR și 
deputat); Prezentarea execu6iei 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru luna august 2021 (raportori: 
Silviu Feodor, președinte al CRLR și 
deputat, Natașa Felea, contabil-
șef); Stabilirea datei Adunării 
Generale a CRLR pe anul în curs, 
precum și modalitatea de 
desfășurare a acesteia (raportori: 
membrii Consiliului Director al 
CRLR); Prezentarea activită6ii 
deputatului din partea CRLR în 
Parlamentul României pe luna 
septembrie 2021 (raportor: Silviu 
Feodor, președinte al CRLR și 
deputat); Diverse. 

„„VICIOSVICIOS”, ”,   
de Alexandra Condrat!de Alexandra Condrat!   

 

Alexandra Condrat s-a 
născut în 1992 și a copilărit 

la Jurilovca, jud. Tulcea. După 
terminarea liceului „Lazăr 
Edeleanu” din Năvodari (profil 
umanist), a absolvit Știin�e ale 
Comunicării, specializarea 
Jurnalism, la Universitatea 
„Ovidius” din Constan�a.  

Recent, a publicat, la Editura 
„Petale Scrise”, romanul „Vicios”, 
carte care se încadrează genurilor 
literare chick lit și romance. 

„Un bar din lemn plasat la malul 

mării unește oameni cu personalită6i 
atât de diferite, îi adună pe to6i în 
jurul lui. Beatrice este vocea care te 
introduce într-o lume haotică, cu 
evenimente care iau o altă turnură 
decât cea preconizată exact atunci 
când nu te aștep6i. Ea a dezvoltat o 
obsesie romantică pentru Vladi, 
proprietarul barului, căruia încearcă 
din toată fiin6a ei să-i demonstreze 
că se poate ocupa de administrarea 
localului, în ciuda obstacolelor de 
tot felul. Doar că lucrurile scapă 
deseori de sub control, ceea ce face 
din romanul „Vicios” o lectură 
imprevizibilă, plină de amuzament, 
ironii și momente tragi-comice”. 

PE SCURTPE SCURT

�
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În perioada 9-15 august 
2021, șapte elevi din 
România, înso�i�i de dna 

Ștefana Tudose, au plecat la 
Moscova (Rusia) într-o excursie 
culturală și educativă, cu un vast 
program și de vizitare a locurilor 
memorabile din capitala rusă și 
regiunea Moscovei. 

Este vorba despre elevii: Avdei 
Corneliu, Constantin Maria-
Rebeca și Grecu Iulia – din Iași, 
Ni�u Diana din Ilfov, Petro-
Caterinici Emilia și Ulian Livia 
din Tulcea și Tudose Antonina din 
Constan�a. Ei au fost câștigătorii 
din acest an la diferite concursuri 
de creaţie, olimpiade, competi�ii 
intelectuale de cunoaștere a istoriei 
și culturii Rusiei, precum și ai 
concursurilor de limbă rusă, 
desfășurate la Casa Rusă din 
București. 

 Copiii români au vizitat locuri 
semnificative pentru istoria Rusiei, 
parcuri și muzee și li s-au organizat 
întâlniri cu reprezentanţi ai culturii 
ruse contemporane. 

 Men�ionăm că, începând cu 
anul 2014, agen�ia guvernamentală 
„Rossotrudnicestvo” 
implementează programul de 
excursii culturale și educa�ionale 
„Zdravstvui, Rossia!” („Salut, 
Rusia!”, „Hello, Russia!”), în 
cadrul căruia peste 750 de tineri 
din peste 60 de �ări ale lumii au 
posibilitatea de a vizita, an de an, 
orașele Moscova, Sankt Petersburg 
și Kazan’. 

 Evenimentul oferă tinerilor 
compatrio�i, cu vârste între 14 și 19 
ani, posibilitatea de a vizita Rusia, 
de a studia cultura sa 

multina�ională, de a cunoaște 
originile spirituale, de a se 
familiariza cu via�a modernă a 
patriei lor istorice, de a ob�ine 
oportunită�i suplimentare de a 
comunica în limba rusă, de a stabili 
contacte cu colegii și de a 
descoperi noi prieteni. 

 De asemenea, în cadrul 
programului, copiii participă la 
prelegeri, discu�ii, master-class, la 
numeroase alte evenimente 
interactive și de team-building. 

Excursiile culturale și 
educa�ionale din cadrul 
programului „Zdravstvui, Rossia!” 
reprezintă o oportunitate unică 
pentru copii de a-și lărgi orizontul 
și de a cunoaște o Rusie reală. 

Dăm mai jos, impresiile elevilor 
participan�i în acest an la 
programul „Zdravstvui, Rossia!”, 
consemnate la Moscova [șase 
dintre aceștia sunt etnici ruși 
lipoveni, care studiază limba rusă 
ca limbă maternă]: 

● Iulia Grecu 
din Iași: „Această 
călătorie a fost 
o experien6ă 
unică pentru 

mine, ocupând un 
loc aparte în inima 

mea. Iubesc tot ce înseamnă 
Moscova, iubesc oamenii, locurile, 
natura, absolut tot ce o definește. 
De asemenea, aici am avut uriașa 
posibilitate de a-mi face prieteni 
din alte 6ări, de a schimba păreri și 
de a împăr6i zâmbete. Fiecare 
dintre noi are nevoie de astfel de 
experien6e, căci sunt o cale sigură 
spre dezvoltarea și împlinirea 
noastră ca oameni în această via6ă 

scurtă.” («Эта поездка является 
для меня уникальным событием, 
которое займёт особое место в 
моём сердце. Я люблю всё, что 
связано с Москвой, я люблю 
людей, места, природу, 
абсолютно всё, что её 
определяет. Здесь мне выдалась 
великолепная возможность 
завести новых друзей из других 
стран, обменяться с ними 
мнениями и улыбками. Каждый 
из нас нуждается в такого рода 
опыте, потому что это верный 
путь для нашего развития и 
самореализации как личностей в 
этой короткой жизни»); 

● Diana Ni�u 
din jude�ul Ilfov: 
„Excursia în 
Rusia a fost o 
experien6ă 
inedită și unică. 
Am cunoscut o 
mul6ime de oameni noi, din mai 
multe 6ări, am învă6at multe lucruri 
și am vizitat numeroase locuri 
frumoase, care m-au uimit: Pia6a 
Roșie, Circul fra6ilor Zapașnii din 
Moscova și Muzeul de Istorie și 
Literatură «A.S. Pușkin»! Mul6umesc 
organizatorilor că mi-au oferit 
această experien6ă!” («Поездка в 
Россию была уникальным и 
неповторимым опытом. Я 
познакомилась с множеством 
новых людей из разных стран, 
многому научилась и посетила 
множество красивых мест, 
которые меня поразили, такие 
как Красная площадь, Цирк 
братьев Запашных и 
Государственный историко-
литературный музей-заповедник 

А.С. Пушкина! Спасибо 
организаторам за то, что 
подарили мне этот опыт!»); 

● Emilia Petro-
Caterinci din 
Tulcea: „Dragă 
Moscova, 
oamenii, 
știin6a, bisericile, 
teatrele, toate 
locurile minunate, care î6i apar6in, 
m-au cucerit! Nu voi uita niciodată 
căldura cu care ne-ai primit și ne-
ai făcut să ne sim6im ca acasă. 
Sunt foarte recunoscătoare că am 
avut ocazia să vizitez această 6ară. 
Rusia, te iubesc!” («Дорогая 
Москва, люди, здания, церкви, 
театры и все прекрасные места, 
которые принадлежат вам, 
покорили меня. Я не забуду то 
тепло, с которым Россия нас 
приняла и заставила 
почувствовать себя как дома. Я 
очень рада, что побывала и 
познакомилась с этой 
прекрасной страной. Россия, я 
тебя люблю!»); 

● Antonina Tudose din 
Constan�a: „Sunt foarte 
recunoscătoare pentru 
oportunitatea de a merge la 
Moscova pentru prima oară. Fiind 
o vorbitoare de rusă mai pu6in 
bună, această 
experien6ă m-a 
ajutat foarte 
mult să îmi 
dezvolt 
comunicarea în 
limba rusă. În 
această săptămână, m-am sim6it 
foarte bine și mi-am făcut foarte 
mul6i prieteni din toate col6urile 
lumii, așa cum nici nu mi-aș fi 
putut imagina cu câteva săptămâni 
în urmă că se poate întâmpla. 
Mul6umesc organizatorilor pentru 
acest eveniment magic și salut to6i 
prietenii din programul 
«Здравствуй, Россия!». Vă 
așteptăm în România!” («Я очень 
благодарна за возможность 
впервые посетить Москву. 
Поскольку я плохо говорю по-
русски, этот опыт очень 
здорово помог мне в развитии 
моего знания русского. Эта 
неделя прошла замечательно, я 
чувствовала себя отлично, 
завела много друзей с 

ZDRAVSTVUI, ROSSIA!/SALUT, RUSIA! / HELLO, RUSSIA!
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разных концов планеты, я даже 
представить себе такого не 
могла пару недель тому назад. 
Спасибо большое организаторам 
за это волшебное событие, и я 
приветствую всех своих друзей из 
программы «Здравствуй, 
Россия»!! Ждём вас в Румынии!»); 

● Livia Ulian din 
Sarichioi, elevă în 
Tulcea: 
„Programul 
«Здравствуй, 
Россия!» este o 
experien6ă unică, 
minunată și mă bucur foarte mult că 
am ocazia să-mi reprezint 6ara în 
cadrul acestuia. Mi se pare 
interesant faptul că echipele noastre 
sunt formate din elevi și studen6i din 
diferite 6ări și avem posibilitatea de 
a întâlni mul6i oameni noi, de a 
reprezenta și promova 6ara noastră 
și de a ne face prieteni pe via6ă.” 
(«Программа «Здравствуй, 
Россия!» - уникальный, 
замечательный опыт, и я очень 
рада, что у меня есть 
возможность представлять свою 
страну в этом проекте. Мне 
нравится, что наши команды 
состоят из ребят из разных 
стран, благодаря этому у нас 
есть возможность встретить 
много новых людей и обрести 
хороших друзей. Здравствуй, 
Россия!»); 

● Corneliu 
Avdei din Iași: 
„Deși au trecut 
deja câteva zile 
bune, încă mă simt 
ca în prima zi în care 
am ajuns aici. Încă nu-mi vine să 
cred că sunt la Moscova, în mama-
Rusie. Mă simt foarte norocos și sunt 
recunoscător proiectului 
«Здравствуй, Россия!» și celor care 
m-au ajutat să ajung până aici. 
Experien6a este unică, locurile sunt 
minunate și, deși avem o săptămână 
la dispozi6ie, nu vom reuși să vizităm 
tot ce ne dorim. În decursul acestor 
zile, am reușit să vizitez locuri la 
care nici n-am visat: Marea Grădină 
Zoologică a Moscovei, cu multe 
animale minunate; Parcul Zariadie, 
deși un parc tânăr, e un loc minunat, 
Kremlinul, Pia6a Roșie, Catedrala 
Sfântul Vasile, VDNH, Vinzavod, 
Circul fra6ilor Zapașnii. Deși nu mai 
sunt multe zile, o să mă bucur de ele. 
Te iubesc, Rusia!” («Несмотря на 
то, что прошло уже несколько 

интереснейших дней, меня всё ещё 
не покидает чувство будто я 
здесь первый день. Я до сих пор не 
могу поверить, что приехал в 
Москву, на Родину Россию. Мне 
очень сильно повезло и я 
признателен проекту 
«Здравствуй, Россия!» и людям, 
которые помогли мне сюда 
попасть.  

Здесь уникальный опыт, 
прекрасные места, и хотя в 
нашем распоряжении есть неделя, 
но мы, вряд ли, сможем посетить 
всё, что захотим. За эти дни мне 
удалось побывать в местах, о 
которых я и не мечтал: Большой 
Московский зоопарк, место, где 
обитает множество 
замечательных животных; Парк 
«Зарядье» хоть и новый парк, но 
прекрасное место, Кремль, 
Красная площадь, Собор Василия 
Блаженного, ВДНХ, Винзавод, 
Цирк братьев Запашных. Хотя 
осталось не так много дней, но я 
буду наслаждаться ими. Я люблю 
тебя, Россия!»); 

● Maria-Rebeca Constantin: 
„Am venit pentru 
prima dată în 
Rusia și este cu 
adevărat 
incredibil. Am 
fost înconjurată de 
atâ6ia oameni prietenoși și plini de 
via6ă, lega6i to6i prin interesul pentru 
aceasta 6ară fermecătoare. Până 
acum, Centrul de Artă 
contemporană „Vinzavod” a fost 
obiectivul care m-a atras. Formele și 
culorile sunt în6elese universal. 
Chiar dacă venim din 6ări diferite, 
sentimentele pe care le resim6im sunt 
aceleași.” («Я первый раз в России, 
и это действительно невероятно. 
Я окружена таким большим 
количеством дружелюбных и 
красивых людей, объединённых 
общим интересом к этой 
замечательной стране. Меня 
очень впечатлила экскурсия в 
Центр современного искусства 
«Винзавод». Современное 
искусство понятно всем. Даже 
если мы из разных стран, мы 
воспринимаем и чувствуем 
одинаково»). 

A consemnat, 
Alexandra Alexandrovna 

KHLEVNOY, 
director adjunct al reprezentan�ei 

„Rossotrudnicestvo” din România  
(Casa Rusă din București) 
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Светлана МОЛДОВАН 
 
«Иван был лучшим 

каноистом планеты и всех 
времён. Он получил самое 
большое количество медалей как 
в одиночном, так и в парном 
разряде», — подчеркнул 
председатель Румынской 
федерации по гребле на 
байдарках и каноэ Иоан 
Бырлэдяну 5 сентября 2021 г. - 
в день кончины Ивана 
Пацайкина, легендарного 
четырёхкратного олимпийского 
чемпиона по гребле на каное.  
На 71-м году жизни известный 
румынский чемпион умер в 
Бухаресте после 
продолжительной болезни. 

Величайший каноист Иван 
Пацайкин (рум. Ivan 
Patzaichin) родился 26 

ноября 1949 года в семье 
русских-липован – рыбака 
Викола и швеей Александры 
из одного из представительных 
липованских сёл Дельты Дуная, 
23 Миля  уезда Тульча. Родители 
назвали сына Иваном 
(Иоанном при крещении) 
поскольку его день рождения 
совпал с днём памяти Иоанна 
Златоустого, которому 
посвящён и храм церкви села 23 
Миля. 

 
ЧЕМПИОН СО 

СЛОМАННЫМ ВЕСЛОМ 

Спортивную карьеру Иван 
Пацайкин начал в 1967 году в 
Бухарестском клубе «Динамо» и 
уже через год он завоевал 
первую олимпийскую медаль в 
Мехико. В истории всемирного 
спорта он стал известен и как 
чемпион со сломанным веслом. 

Ирония судьбы – это случилось 
тоже 5 сентября (день его 
смерти), но на 49 лет раньше, в 
1972 году, на Олимпийских 
играх в Мюнхене. Приключение 
произошло в самом начале 
соревнования в индивидуальной 
гонке в квалификации на 
дистанции 1000 метров, когда у 
Ивана Пацайкина сломалось 
весло. И, по регламенту, если 
нарушения произходят на 
первых 25 метрах, судьи 
должны были остановить гонку, 
но они не заметили и нашему 
спортсмену пришлось грести до 
финиша со сломанным веслом. 
Судьи сначала хотели 
дисквалифицировать его, но, 
после много дискуссий по 
окончании гонки, они 
разрешили ему выступать в 
полуфинале 8 сентября, когда он 
финишировал первым и вошёл в 
качестве фаворита в финал, 
который выиграл 9 сентября 
1972 г. После этой победы в 
Мюнхене Иван Пацайкин был 
назван своим тренером 
«Адмиралом золотой 
флотилии». Потом он завоевал 
ещё две золотые олимпийские 
медали: в Москве в 1980 г. и в 
Лос-Анджелесе  в 1984 г. на 
каноэ-двойке, на дистанции 
1000 метров вместе с 
односельчанином Томой 
Симионовым. 

 
НАЧАЛ ПЛАВАТЬ ЕЩЁ В 

РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

Ещё в раннем детстве Ивану 
приходилось рыбалить и плавать 
на лодке вместе с дедом и 
отцом. В 23 Миле его ждало 

будущее рыбака.   
Но, как он сам признавался 

нам в прошлом году в Сулине 
«...когда я увидел победу 
односельчанинов Сергея 
Ковалёва и Викола Калабичёва в 
1966 году на берлинском 
чемпионате мира в гонке двоек, 
сразу подумал, а чем я хуже? И 
попросил Сергея помочь мне 
записаться в Бухарестский 
клуб».  

И действительно Сергей 
Ковалёв помог ему перебраться 
в Бухарест, когда Ивану было 17 
лет. В спортивном клубе 
«Динамо» Ивана взял в 1967 г. 
под свою опеку заслуженный 
тренер Раду Хуцану, под 
руководством которого 
Пацайкин выступал до конца 
своей спортивной карьеры.  

На Олимпиаде 1980 года в 
Москве с Пацайкиным 
выходили на 500- и 1000-
метровые гонки Петре Капуста 
и Тома Симионов, и вместе с 
Томой Иван и выиграл своё 
золото. Затем, тоже вместе они 

первенствовали на дистанции 
1000 м в Ноттингеме, Белграде и 
Тампере. В 1984 году 34-летний 
Пацайкин поехал на свою пятую 
Олимпиаду, где с Симионовым 
завоевали золото на дистанции 
1000 м, а на пятисотке стали 
серебряными призёрами.  

Итак, Иван Пацайкин 
принимал участие в пяти 
летних Олимпиадах и стал 
четырёхкратным олимпийским 
чемпионом (C-1 1000 м: 1972,  
C-2 1000 м: 1968, 1980, 1984) и 
трижды серебряным призёром 
олимпийских игр (C-2 500 м: 
1980, 1984, С-2 1000 м: 1972). 
Его замечательная спортивная 
карьера продолжалась с 1968 по 
1984 год, период который 
охватывает не только пять 
летних Олимпиад (в Мексике 
1968, Мюнхене 1972, Монреале 
1976, Москве 1980 и Лос-
Анджелесе 1984), где он 
выиграл семь медалей (4 
золотых - Мехико-1968, 
Мюнхен-1972, Москва-1980, 
Лос-Анджелес-1984  и 3 
серебрянных), но и множества 
чемпионатов мира, где завоевал 
22 медали (9 золотых, 4 
серебряных и 9 бронзовых), 
являясь, таким образом, 
девятикратным чемпионом 
мира. Все эти успехи включают 
и золотую медаль на чемпионате 
Европы 1969 года в Москве. У 
него и 40 национальных 
титулов. 

После завершения 
спортивной карьеры, с 1985 г., 
став тренером олимпийской 
команды по каяку-каноэ, с 
командой Румынии он 
участвовал тоже на 5 
олимпиадах: 1992 (в 
Барселоне), 1996 (в 

СКОНЧАЛСЯ «АДМИРАЛ ЗОЛОТОЙ ФЛОТИЛИИ»  
ИВАН ПАЦАЙКИН,  

ИЗ СРЕДЫ РУССКИХ-ЛИПОВАН РУМЫНИИ
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Атланте), 2000 (в Сиднее), 2004 
(в Афинах) и 2008 (в Пекине).  

В качестве главного тренера 
сборной Румынии по гребле на 
байдарках и каноэ, легенда 
румынской гребли не опроверг 
своей ценности: под его 
руководством каноисты 
завоевали более 150 золотых 
медалей на европейских, 
мировых и олимпийских 
соревнованиях. Среди учеников 
Ивана Пацайкина двое стали в 
свою очередь олимпийскими 
чемпионами. Речь идёт о 
Флорине Попеску и об 
уроженце села Гиндэрешть 
уезда Констанца Митикэ 
Прикоп, тоже из среды русских-
липован. Они выиграли золото 
Олимпиады 2000 года в Сиднее 
в двойке на дистанции 1000 м. 

После окончания тренерской 
карьеры Иван Пацайкин стал 
одним из главных инициаторов 
продвижения Дельты Дуная и её 
жителей, специфической 
гастрономии и традиций своих 
родных мест, открыв два 
ресторана в Бухаресте и в 
Тульче – «Иван рыбак», затем 
разрабатывал проекты по 
экологии Дуная. Также, он 
запустил линию спортивной и 
повседневной одежды, которая 
носит его имя, и, по его 
концепту, начали производить 
лодку собственной конструкции 
– канотку. 

В последние годы жизни, 
Иван Пацайкин работал над 
различными проектами в 
области окружающей среды, в 
частности, связанные с 
развитием экологического 
туризма в Дельте Дуная, 
выдвинул проект 
Мемориального дома 
Пацайкина, вместе с партнёрами 
организовал множество 
соревнований на традиционных 
лодках, придуманные им самим 
– на канотках – и поддерживал 
через Ассоциацию «Иван 
Пацайкин – 23 Миля» проекты 
по развитию агротуризма в 
регионе, организовал 
«Rowmania fest». Именно это 
последнее мероприятие 
проходило в городе Тульча в 
день его кончины. В честь 
памяти великого человека, 
каким был Иван Пацайкин - 
инициатора и наставника 

проекта Rowmania fest -, 
партнёры продолжили начатое 
им. 

 
И «ПЛАТИНОВОЕ 

ОЖЕРЕЛЬЕ», И «ЗОЛОТОЕ» 
После окончания Института 

физкультуры и спорта (1975), 
Иван Пацайкин стал членом 
Бухарестского спортивного 
клуба «Динамо» (в 1975 г. ) и 
сделал перерыв с 1975 по 1977 г. 
в спортивной карьере, уделив 
внимание личной жизни: он 
женился в 1976 г. на 
Джорджиане, а в 1977 г. у них 
родилась дочь Ивона.  

Иван Пацайкин стал 
почётным мастером спорта ещё 
в 1968 г. Затем, в 1982 г., он был 
признан Международным 
мастером спорта, а с 1991 г. стал 
почётным тренером Румынии. 

За всю его изумительную 
спортивную карьеру, в 1990 г., 
Международный олимпийский 
комитет удостоил его высшей 
награды - Олимпийского ордена 
«Платиновое ожерелье». Другой 
самый высокий орден, на этот 
раз Румынского олимпийского 
комитета - это «Золотое 
ожерелье», вручённое ему в 
2019 г. 

Напомним и остальные 
награды, которыми он 
удостоился в годы жизни: 
национальный орден «За 
верную службу» в чине 
Офицера он получил в 2000 г., 
орден «За заслуги» первого 
класса в 2008 г., а на день 
рождения в 2019 г., когда ему 
исполнилось 70 лет президент 
Румынии Клаус Йоханис 
вручил Ивану Пацайкину орден 
«Звезда Румынии» в степени 

Рыцарского креста. По этому 
поводу, золотой спортсмен и 
тренер подчеркнул, что он 
«продвигал Румынию через 
спорт и всегда с радостью 
носил румынский триколор. Я 
гордился, что я румын и 
представлял Румынию». 

Первого декабря 2004 г., в 
национальный день Румынии, 
Иван Пацайкин был представлен 
к званию бригадного генерала 
запаса Румынии.  

Королевский дом Румынии, 
по приказу Его Величества 
короля Михаила I, вручил ему в 
2010 году Королевскую награду 
«Nihil Sine Deo». Награждал 
лично король. 

 
ЧЕТЫРЁХКРАТНОМУ 

ОЛИМПИЙСКОМУ 
ЧЕМПИОНУ  

ПО ГРЕБЛЕ НА КАНОЕ  
БЫЛ 71 ГОД 

Пользуясь большим 
уважением и восхищением у 
людей, имея множество друзей, 
юбилеи Ивана Пацайкина не 
могли пройти незамеченными: 
сначало 65-летие было 
организовано его друзьями и 
почитателями на сцене 
Национального театра в 
Бухаресте, куда, на праздничный 
вечер, пришли поздравить его не 
только друзья и спортсмены, но 
и многочисленные певцы и 
артисты, и даже политики. 
Затем, в 2019 г., в столичном 
клубе, на 70-летие приняли 
участие более 300 человек. 

Бухарестский спортивный 
клуб «Динамо» установил перед 
входом на стадион «Динамо» 
статую, изображавшую Ивана 
Пацайкина, когда «Адмиралу 

золотой флотилии» 
исполнилось 53 года. Вопреки 
его возражениям, 
прижизненный памятник 
открыли 26 ноября 2002 г., в 
самый день рождения 
спортсмена-олимпийца. 

Недалеко от этого памятника 
у стадиона «Динамо» 
установили сразу после кончины 
и лодку с величайшего размера 
фотографией Ивана Пацайкина, 
для прощания, а труп бывшего 
адмирала золотой флотилии 
был выставлен 6 и 7 сентября 
с.г. в Зале трофеев Спортивного 
клуба «Динамо» в Бухаресте. 
Похороны состоялись 7 
сентября 2021 г. на кладбище 
«Беллу» в столице. 

Депутат Силвиу Феодор – 
председатель Общины русских-
липован Румынии выступил 6 
сентября с.г. перед депутатами 
Парламента и с трибуны Палаты 
напомнил парламентариям все 
биографические данные Ивана 
Пацайкина, завершив cвоё 
выступление вместе с 
румынскими парламентариями 
минутой молчания в память 
золотого гребца – старого и 
любимого друга Общины. 
(Текст выступления на 
румынском языке печатается на 
стр. 1-2 данного номера). 

В сообщении Национального 
олимпийского комитета (НОК) 
Румынии, 5 сентября 2021 г., на 
страничке в Facebook-е было 
подчёркнуто, что «Иван 
Пацайкин - это легенда. Его 
история - это история успеха, 
характера.». 

Действительно, его жизнь 
стала историей, он останется 
примером и путеводной звездой 
для следующих поколений. Он 
был не только золотым 
спортсменом и тренером, но и 
задушевным другом, 
прекрасным, жизнерадостным и 
скромным человеком, очень 
любящим свои родные места, о 
которых заботился и которые 
продвигал, предпринимая 
разные мероприятия для 
помощи местным жителям. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным Ивана 
Пацайкина и пусть будет ему 
земля пухом!  

Царство небесное! Вечная и 
светлая ему память!  �

1972 1972 годгод, , вв  Мюнхене,Мюнхене,   
Сергей Ковалёв и Иван ПацайкинСергей Ковалёв и Иван Пацайкинfo
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Svetlana MOLDOVAN 
 
„Să am cât mai mulţi prieteni! 

Ăsta a fost visul meu 
dintotdeauna” – declara Ivan 
Patzaichin foarte emo�ionat și 
surprins de numărul mare al celor 
prezen�i la petrecerea-surpriză de 
70 de ani, din noiembrie 2019, 
organizată într-un club bucureștean 
de către prietenii apropia�i, cu peste 
300 de invita�i. 

Și, într-adevăr, a avut enorm de 
mul�i prieteni, ca urmare și 
avalanșa de fotografii postate de 
către toată lumea pe re�elele de 
socializare, fiecare împreună cu 
legendarul Ivan Patzaichin, imediat 
după anun�ul sfâșietor al familiei 
din data de 5 septembrie 2021: 
„Ivan a plecat. Și nu se mai 
întoarce.”.  

Vestea plecării dintre noi a 
marelui campion Ivan Patzaichin a 
îndoliat lumea sportului, dar și 
întreaga �ară, pentru că  „amiralul 
flotilei românești”, „monstrul sacru 
din Delta Dunării al sportului 
românesc” „bătrânul lup de la 
Dunăre“, „sportivul de aur”, cum 
era numit în presa vremii, a 
reprezentat pentru România mai 
mult decât un cvadruplu medaliat 
olimpic.  

Un om modest, de o discreţie 
ieşită din comun, un om bun și cu 
un suflet extraordinar de mare, un 
om al oamenilor, tenace, 
perseverent, cu mult bun sim�, 
empatie, caracter, un mare 
promotor al apei și al Deltei natale 
- acesta a fost marele Ivan 
Patzaichin, dacă ar fi să-l descriem 
doar în câteva cuvinte. Multiplul 
campion mondial și european și 
cvadruplu olimpic la canoe a avut o 
carieră sportivă impresionantă, 
datorită căreia a fost declarat 
„Sportivul Secolului XX” de către 
Federaţia Internaţională de Kaiac-
Canoe. 

 
Ivan Patzaichin –  
cel plin de medalii 

 

A cucerit 7 medalii 
olimpice: dintre care 4 de 

aur (la Mexic în 1968, Munchen în 
1972, Moscova în 1980 şi Los 
Angeles în 1984) și 3 de argint 
(1972, 1980 şi 1984); 22 de 

medalii mondiale: dintre care 8 de 
aur și 1 titlu de campion 
european; 40 de titluri de 
campion na�ional.  

La probele de dublu la canoe 
din competi�ii a vâslit, de-a lungul 
timpului, împreună cu Serghei 
Covaliov, Petre Capusta, Toma 
Simionov. A participat la 5 ediţii 
ale Jocurilor Olimpice de vară, 
desfășurate la: Mexico (1968), 
Műnchen (1972), Montreal (1976), 
Moscova (1980) şi Los Angeles 
(1984). În 1972 (edi�ia cu atentatul 
terorist asupra delegaţiei olimpice a 
Israelului), a avut loc celebrul 
moment când pagaia cu care vâslea 
Ivan Patzaichin s-a rupt în seriile 
de calificare la cursa de C1 1000 
m, imediat după start. Conform 
regulamentului, dacă erau nereguli 
în primii 25 de metri, cursa trebuia 
oprită. Deși Ivan a ridicat pagaia și 
a semnalat că fusese ruptă, 
organizatorii au considerat că barca 
a depășit linia celor 25 de metri. N-a 
abandonat, a continuat cursa cu 
pagaia ruptă și s-a apropiat de linia 

de sosire, în aplauzele publicului, 
care credea că el este un sportiv 
mai slab. După contesta�ii din 
partea oficialilor români, lui Ivan 
Patzaichin i s-a acordat dreptul de a 
participa la recalificări, după care a 
ajuns în semifinală și apoi în finala, 
pe care a câștigat-o în mod absolut.  

Cele 21 de medalii de la 11 
ediţii ale Campionatelor Mondiale 
au fost câștigate la: Copenhaga 
(1970), Belgrad (1971, 1975, 1978 
şi 1982), Tampere (1973 şi 1983), 
Mexico (1974), Sofia (1977), 
Duisburg (1979) şi Nottingham 
(1981): dintre care 8 medalii de 
aur (C-1 1000 m: 1973, 1977; C-1 
10000 m: 1978, C-2 500 m: 1979, 
C-2 1000 m: 1970, 1981, 1983; C-
2 10000 m: 1982), 4 medalii de 
argint (C-1 1000 m: 1975, C-2 
1000 m: 1971, C-2 10000 m: 1981, 
1983) și 9 medalii de bronz (C-1 
500 m: 1971, 1973, 1974; C-1 
1000 m: 1974, 1978, 1979; C-1 
10000 m: 1974, 1977, 1979). A fost 
o singură dată campion european 
(la proba de C2-1000 m), la 

Campionatele Europene din 1969 
de la Moscova, și asta pentru că 
următoarele edi�ii ale 
Campionatelor Europene au fost 
suspendate (până în anul 1997). 

A avut o carieră impresionantă 
de 43 de ani în cadrul Clubului 
bucureștean „Dinamo”, dintre care 
18 ani în calitate de sportiv și 25 de 
ani ca antrenor.  

Ivan Patzaichin - cel plin de 
medalii - a început în 1968 cariera 
sportivă cu aur olimpic și a 
încheiat-o tot cu o medalie 
olimpică de aur, retrăgându-se din 
activitatea competi�ională în anul 
1984 (după Olimpiada de Vară de 
la Los Angeles).  

Ca antrenor la Clubul „Dinamo” 
din București, Ivan Patzaichin a 
început să lucreze din 1984 alături 
de Radu Hu�anu. În 1986 a trecut 
ca antrenor secund la Lotul 
Na�ional, iar din anul 1994 și până 
în 2009 a fost antrenor coordonator 
al Lotului Olimpic de Kaiac-Canoe 
al României, lucrând cu antrenorul 
secund Igor Lipalit, rus lipovean 
din Tulcea (decedat și el în acest 
an, pe 28 iunie).  

În calitate de antrenor, Ivan 
Patzaichin a participat împreună 
cu elevii săi tot la 5 edi�ii ale 
Jocurilor Olimpice de vară: 
Barcelona (1992) Atlanta (1996), 
Sydney (2000), Atena (2004) și 
Beijing (2008). Elevii săi au cucerit 
peste 150 de medalii olimpice, 
mondiale și europene. Este 
antrenorul care a reușit să egaleze 
titlul personal de campion olimpic, 
ob�inut ca sportiv, prin elevii săi 
Florin Popescu și un alt rus 
lipovean - Mitică Pricop din 
Ghindărești, jude�ul Constan�a (pe 
care l-a antrenat din anul 1996) – 
cei doi câștigând aurul la Sydney în 
anul 2000.  

 
Și „Colanul de Platină”,  

și „Colanul de Aur” 
 

Ivan Patzaichin a fost 
vicepreședinte al Comitetului 

Olimpic Român și vicepreședinte 
al Federa�iei Române de Kaiac-
Canoe. A fost distins cu Ordinul 
Olimpic „Colanul de Platină” în 
1990 (cea mai mare distinc�ie a 
Comitetului Olimpic 
Interna�ional) și cu ordinul 

CAMPIONUL CU PAGAIA RUPTĂ – UN MODEL DE VIA�Ă ȘI ACTIVITATECAMPIONUL CU PAGAIA RUPTĂ – UN MODEL DE VIA�Ă ȘI ACTIVITATE  
INTENSĂ, CA SPORTIV, ANTRENOR ȘI ANTREPRENOR SOCIALINTENSĂ, CA SPORTIV, ANTRENOR ȘI ANTREPRENOR SOCIAL


Anul 2000. Jocurile Olimpice de laAnul 2000. Jocurile Olimpice de la   

Sydney. Antrenorii și campionii.Sydney. Antrenorii și campionii.
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„Colanul de Aur” (în 2019) al 
Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român. A devenit Maestru Emerit 
al Sportului în 1968, Maestru 
Interna�ional al Sportului în 1982 și 
Antrenor Emerit în 1991.  

În cursul vie�ii i-au fost dedicate 
numeroase emisiuni de radio și 
televiziune, la care a fost invitat de 
onoare. A apărut în videoclipul 
forma�iei „VH2” al melodiei 
„Fiecare zi fără tine”, precum și în 
videoclipul melodiei „Din toată 
inima” al trupei „Voltaj”. Împreună 
cu actorul rus lipovean Vlad 
Ivanov, originar din Botoșani, 
apare în filmul documentar 
biografic și antropo-etnic (în patru 
episoade) despre istoria rușilor 
lipoveni din România, realizat, în 
toamna anului 2015, de către 
jurnalistul și regizorul Ana Preda 
de la TVR și intitulat „Filipovenii 
și cazacii lui Nekrasov”.  

Ca erou de benzi desenate 
(realizate de Alex Talambă și 
George Drăgan), Ivan Patzaichin 
apare în volumul intitulat „Mila 
23” din anul 2012, fiind o poveste 
grafică despre legendarul canoist, 
despre spiritul Deltei și al unui 
mare învingător. 

Era singurul sportiv român care 
avea statuie din timpul vie�ii. Pe 26 
noiembrie 2002, la intrarea în 
Parcul Sportiv „Dinamo” din 
București, a fost dezvelită statuia 
de bronz, dedicată omului-simbol 
al sportului românesc și mondial. 
Înaltă de 3,4 m (sculptor: 
Alexandru Papuc), este așezată pe 
un soclu de 2 m înăl�ime, pe care se 
află un basorelief cu imaginea 
sportivului și antrenorului cunoscut 
în lumea întreagă. La ceremonia de 
dezvelire, lui Ivan Patzaichin i-a 
fost înmânată Diploma de 
excelen6ă, pentru activitatea din 
cadrul Clubului „Dinamo”. Tot la 
sfârșitul anului 2002 a fost instituit 
trofeul „Ivan Patzaichin”, ce se 
acordă anual, începând cu 2003, 
unui sportiv meritoriu de la 
„Dinamo”.  

Începând cu anul 2014, 
Asociaţia Comunelor din România 
(ACoR) oferă trofeul și diploma 
„Ivan Patzaichin” comunelor și/sau 
primarilor acestora în semn de 
apreciere pentru cei care sprijină 
excelen�a în sport și promovează 
sportul în mediul rural. În anul 
2016, chiar Ivan Patzaichin a 
înmânat primarului rus lipovean 

Vitali Cristian Finoghen al 
comunei tulcene Sarichioi Ordinul 
de merit, Trofeul şi Diploma de 
excelenţă „Ivan Patzaichin” pentru 
implicarea în activită6ile sportive, 
cu precădere în cele fotbalistice. 

În anii 2004 și 2019, 
Romfilatelia i-a dedicat sportivului 
și antrenorului emerit Ivan 
Patzaichin două întreguri poștale în 
semn de recunoaștere a meritelor 
sale sportive. 

De-a lungul vremii, i-au fost 
conferite: ordinul „Meritul Sportiv” 
clasa I în 2008 de către 
președintele României, Traian 
Băsescu, Ordinul Militar clasele I, 
II și III, Ordinul Na�ional 
„Serviciul Credincios” în grad de 
Ofi�er (în anul 2000), distinc�ia 
Sportivul Secolului XX, iar în 2010 
i-a fost înmânată decora�ia regală 
„Nihil Sine Deo”, prin ordin al 
Majestă�ii Sale Regele Mihai I, 
șeful Casei Regale a României. În 
anul 2016 i-a fost conferit titlul 
academic de „Doctor Honoris 
Causa” al Universităţii Naţionale 
de Educaţie Fizică şi Sport din 
Bucureşti. 

Colonelul în rezervă Ivan 
Patzaichin din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a fost 
înaintat, pe 1 decembrie 2004,  la 
gradul de general de brigadă (cu o 
stea), în rezervă.  

Pe 26 noiembrie 2019, chiar în 
ziua în care a împlinit 70 de ani, 
Ivan Patzaichin a fost decorat de 
către președintele Klaus Iohannis 
cu cea mai înaltă distinc�ie a 
statului român, Ordinul Na�ional 

„Steaua României” în grad de 
Cavaler, la o ceremonie în Palatul 
Cotroceni. În alocu�iunea sa, 
președintele Iohannis a men�ionat 
atunci: „Onorăm astăzi un simbol 
naţional, o legendă vie, care a 
oferit românilor mari momente de 
mândrie şi bucurie - Ivan 
Patzaichin… A intrat în istoria 
olimpismului drept „campionul cu 
pagaia ruptă”. Ivan Patzaichin a 
urmat principiul fundamental al 
oricărui învingător de ieri sau de 
astăzi. Dacă ai un vis şi crezi în 
puterea ta de a-l îndeplini, nimic 
nu îţi poate sta în cale, nici măcar 
ciotul de vâslă…”, iar Ivan 
Patzaichin, cu emo�ie în glas, a 

declarat: „Prin sport am promovat 
România şi de fiecare dată am 
purtat tricolorul pe piept cu mare 
bucurie, cu satisfacţie şi cu 
mândrie. Totdeauna am fost 
mândru că sunt român şi bucuros 
să reprezint România”. 

Ivan Patzaichin a strălucit și ca 
sportiv, și ca antrenor și rămâne un 
exemplu pentru to�i, 
demonstrându-ne că putem ajunge 
la „aur” și atunci când ne este 
foarte greu și pagaia se rupe. Ne-a 
învă�at că niciodată nu trebuie să 
ne abandonăm visul. 

 
Agroturism și pescaturism 
 

A fost implicat în ac  ţiuni 
privind promovarea 

turismului şi a eco logiei în Delta 
Dunării și alături de par tenerii săi 
din „Asociaţia Ivan Patzaichin - 
Mila 23” a arătat că se poate face 
un altfel de tu rism pe Dunăre, 
responsabil, lent, nein truziv și eco -
lo gic, prin care a încercat să îi ajute 
pe localnicii din Deltă. Chiar a 
inventat o „bi cicletă a ape lor”, de 
fapt, o combinaţie între canoe şi 
lotcă, pe care a denumit-o „canot -
că”. Urmele lăsate de Ivan, pe 
pământ, rămân toate de aur! 

A iubit Delta, Dâmbovi�a, de 
fapt, toată re�eaua hidrografică, a 
iubit oamenii! 

Iar vocea lui blândă, câtă 
căldură și empatie emana! Nu 
puteai să te saturi să nu ascul�i 
poveștile de via�ă, fie că erau 
despre bunicul din Mila 23, de la 
care a învă�at atât de multe, sau 
despre tatăl (Vicol) cu care pleca la 
pescuit și trăgea la rame, despre 
mama (Alexandra), împreună cu 
care a și cusut în copilărie, despre 
oamenii din Mila 23, cei muncitori 
și cu mult respect pentru semeni, 
despre episodul cu pagaia ruptă de 
la calificările pentru finala 
Olimpiadei de la Munchen din 
1972, când a concurat, pentru mai 
mult de 500 de metri, cu pagaia 
ruptă! Ca o ironie a sor�ii, episodul 
cu pagaia ruptă, de acum 49 de ani, 
s-a întâmplat tot într-o zi de 5 
septembrie (ziua părăsirii acestei 
lumi). 

Ivan a fost o legendă vie până 
pe 5 septembrie 2021. Și nu, 
legendele nu se sting, Ivan 
Patzaichin va rămâne legendar și 
dincolo de moarte. Un 
campion al modestiei, al 

Ivan Patzaichin - Ivan Patzaichin -   
„Doctor Honoris Causa”. 2016„Doctor Honoris Causa”. 2016

Ordinul Na�ional „SteauaOrdinul Na�ional „Steaua  
României” în grad de Cavaler.României” în grad de Cavaler.   

Anul 2019.Anul 2019.
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perseveren�ei, care ne-a învă�at că 
nu e bine să ne oprim niciodată, un 
campion al ambi�iei, un promotor 
al tradi�iilor, al proiectelor pentru 
oameni și despre oameni. 

Începând cu luna august 2013,  
alături de Grigore Leşe, Elisabeta 
Lipă, Ilie Năstase, Ştefan Popa 
Popas, Iolanda Balaş Soter, 
Gabriela Szabo şi Gheorghe 
Zamfir, Ivan Patzaichin era 
ambasador cu paşaport diplomatic 
al ecoturismului românesc. 

A participat la primul simpozion 
știin�ific interna�ional al CRLR 
desfășurat în anul 1993 la Tulcea, 
iar referatul „Contribu6ia rușilor 
lipoveni la creșterea prestigiului 
sportului românesc” i-a fost 
publicat în culegerea dedicată 
simpozionului (Editura „Ararat”, 
București, 1996, p. 176-178). 

S-a scris despre Ivan Patzaichin 
în „Zorile”, în numerele 9/1999 
(autor: S. Moldovan), 11/2000 
(autor: Axinia Crasovschi), 2/2001 
(autor: Ivana Iancu), precum și în 
ghidul de prezentare „Comunitatea 
rușilor lipoveni”, întocmit de 
Svetlana Moldovan (ed. „Ararat”, 
București, 2002, p. 202-204). 

Și pentru că Delta este unică și 
Ivan Patzaichin – fiul Deltei 
Dunării – a fost unic! Un mare 
sportiv, un mare antrenor, dar și 
antreprenor social, un mare om 
deosebit, cum nu sunt mul�i! 

 
EVOCARE 

 

Despre performan�ele și 
realizările lui, multe 

impresionante, despre moștenirea 
pe care a lăsat-o sportului și 
Spiritului Olimpic al României, 
despre implicarea socială, despre 
tot ce a făcut mereu cu zâmbetul pe 

buze, despre tenacitatea și talentul 
lui Ivan Patzaichin se va mai vorbi 
și de acum încolo, se vor scrie 
multe pagini, care se vor adăuga 
celor deja existente din timpul 
vie�ii marelui campion. 

După anun�ul familiei de 
plecare dintre noi a „celui mai 
mare canoist de pe planetă al 
tuturor timpurilor”, au început să 
curgă reac�iile în mediul virtual   
și-n presa scrisă și audio, precum și 
condolean�e la adresa familiei 
îndurerate.  

● Președintele Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român (COSR), 
Mihai Covaliu: „Ivan Patzaichin e 
o legendă nemuritoare a sportului 
românesc și mondial. Pentru noi, 
Ivan e Campionul dintre Oameni și 
Omul dintre Campioni. Ivan a fost 
un CampiOm, o poveste fără sfârșit 
a sportului românesc.  

E datoria noastră să îi păstrăm 
vie memoria, să le spunem celor 
care vor veni să practice sport că 
totul e posibil atunci când te 
dăruiești, te pregătești și crezi în 
tine. Că po6i vâsli cu inima atunci 
când pagaia se rupe, că trebuie să 
dai înainte să primești și că nu e 
nimic mai înăl6ător decât să îi aju6i 
pe al6ii să ajungă campioni. 
Aceasta este povestea lui Ivan, 
plecat din Deltă, de la Mila 23, să 
devină campion. Și a reușit. Rămas 
bun, Ivan! Pentru noi ești 
nemuritor!”; 

● Ministrul Tineretului şi 
Sportului, Eduard Novak, a 
declarat, chiar pe aeroportul „Henri 
Coandă”, la întoarcerea de la 
Jocurile Paralimpice din Japonia, 
că îi dedică medalia de argint, 
câştigată în acest an la Tokyo, 
multiplului campion olimpic la 
canoe Ivan Patzaichin, decedat în 

acea zi de duminică, la vârsta de 71 
de ani: „A fost unul dintre idolii 
mei. Ca sportiv și om, care mi-a 
fost model și m-a inspirat în 
drumul către marea performan6ă. 
Nu mai este de azi printre noi și 
sunt nespus de trist. Ivan 
Patzaichin m-a motivat în întreaga 
mea carieră prin exemplul său de 
perseveren6ă și modestie. Lumea va 
fi mai săracă fără el, iar noi to6i, 
mai singuri. Rămas bun, Ivan 
Patzaichin! Te vom purta mereu în 
suflete și în amintire. Condolean6e 
familiei!”; 

● Toma Simionov, sportivul tot 
din Delta Dunării, cu care Ivan a 
urcat pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumurilor, de multe ori: „Cu 
Ivan Patzaichin am câștigat la 
Olimpiada din Moscova în 1980 și 
la cea din Los Angeles în 1984. 
Între ele – am mai câștigat cu Ivan 
trei Campionate Mondiale - în ‘81, 
‘82, ‘83. A fost ca un frate mai 
mare pentru mine. Condolean6e 
familiei”; 

● Teodor Frolu, vicepreședintele 
și coordonatorul „Asociaţiei Ivan 
Patzaichin - Mila 23”, bun prieten 
al lui Ivan Patzaichin, cu care a 

derulat în ultimii ani numeroase 
proiecte: „Ivan iubea foarte mult 
muzica şi oamenii... Ivan a fost o 
legendă, este şi va rămâne o 
legendă. Începând din această 
seară, festivalul „Rowmania” îi va 
lua numele”; 

● Scriitorul Nichita Danilov 
din Iași: „În spatele carierei lui 
Ivan Patzaichin, cvadruplu laureat 
cu aur la Jocurile Olimpice de 
vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 
și triplu medaliat cu argint, stau 
genera6ii întregi de pescari, care 
au vâslit înfruntându-și soarta 
vitregă pe apele Volgăi, ale 
Donului, ale Nevei, ale fluviului 
Elisei sau poate ale Amurului, și 
care au plecat din patria lor, 
îndurând o cruntă prigoană pentru 
credin6a lor strămoșească. Au 
plecat lăsând în urmă tot avutul și 
luând cu ei doar lotcile și o parte 
din căr6ile sfinte și icoanele vechi, 
scrise și pictate de străbunii lor, la 
care au continuat să se închine, 
apărându-și cu pre6ul vie6ii și al 
suferin6ei credin6a ortodoxă 
strămoșească.  

Înfruntând prigoana, 
unii dintre ei au ajuns în 

Ivan Patzaichin în vizită laIvan Patzaichin în vizită la   
CRLR. Martie, 2016CRLR. Martie, 2016

La jubileul de 25 de ani alLa jubileul de 25 de ani al   
CRLR. Februarie 2015.CRLR. Februarie 2015.

Ivan Patzaichin la primul Simpozion știin�ificIvan Patzaichin la primul Simpozion știin�ific   
interna�ional al CRLR. Octombrie, 1993interna�ional al CRLR. Octombrie, 1993
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Polonia, al6ii în \ările Baltice, în Kazahstan, în Imperiul Otoman, în 
Moldova, în Bucovina și în Dobrogea, iar al6ii, ceva mai târziu, în 
Canada, în America, în Brazilia, în Australia și în alte locuri 
îndepărtate de pe mapamond.  

Strămoșii lui Ivan Patzaichin s-au așezat în Delta Dunării, la Mila 
23. Nu știu din ce locuri au venit, dar, dacă au ales un astfel de loc, 
înseamnă că erau pescari. De la ei, Ivan Patzaichin a moștenit 
dârzenia, dar și cumin6enia apelor și a pământului, știind că toate 
darurile, dar și necazurile vin de la Cel de Sus. 

E posibil ca strămoșii săi să fi fost cazaci, obișnui6i cu libertatea. 
Sau poate pescari sau edecari. Sau și una, și alta.  

Dar, dacă mă uit mai bine, ceva mai îndelung, la trăsăturile sale, 
cu linii ascu6ite, gândul mă duce la o ascenden6ă nordică. E posibil ca 
în venele lui să curgă și un strop de sânge vareg. În secolele al IX-lea 
și al X-lea, vikingii sau varegii au migrat pe teritoriul actual al Rusiei, 
dar și al Belarusului și al Ucrainei, punând bazele 6aratelor medievale 
rusești. Navigând de la nord la sud pe cursurile Prutului, Nistrului, 
Niprului și Volgăi, atât pentru a face comer6, cât și în expedi6ii de jaf, 
ei au lăsat nenumărate urme (probabil și urmași) prin locurile pe unde 
au trecut. 

E posibil ca și neamul lui Ivan Patzaichin, acest rege sau mai 
degrabă 6ar neîncoronat al Deltei, după cum arată fizionomia și 
caracterul său, să aibă astfel de strămoși.  

Drum lin spre cer, Ivan Patzaichin, toată Delta și toată România te 
salută!”. 

*** 
5 septembrie 2021 rămâne o zi foarte tristă, o duminică neagră cu o 

uriașă pierdere, când au plecat dintre noi doi titani, doi ambasadori ai 
României: unul al sportului - Ivan Patzaichin (26 noiembrie 1949 – 5 
septembrie 2021), celălalt – al teatrului, Ion Caramitru (9 martie 
1942 - 5 septembrie 2021). 

Fie-le amintirea veșnică și luminoasă!Fie-le amintirea veșnică și luminoasă!   
Dumnezeu să-i odihnească în pace!Dumnezeu să-i odihnească în pace!   

 

Învă�ătorul Ichim FEDOT 
din Slava Rusă, jud. 
Tulcea, a plecat dintre noi 

pe 20 august 2021. 
După absolvirea Şcolii pedagogice cu 

limba de predare rusa din Bucureşti (promo�ia 
1950 – 1955), a fost învă�ător la Bordușani, 
jud. Ialomi�a (1955-1958), după care s-a mutat 
în jude�ul Tulcea, unde a profesat la Școlile 
Generale din Sarichioi (1960-1961), Slava 
Cercheză (1961-1993) și Slava Rusă (1993-
1995). A ieșit la pensie pe 1 septembrie 1995. 

În decursul celor 40 de ani ca dascăl, a fost 
un învă�ător dedicat, cu mult respect pentru 
meseria aleasă, educând numeroase genera�ii 
de elevi. Împreună cu învă�ătorul Ivan 

Marchelov (2 martie 1935 - 30 septembrie 2017), au parcurs în cariera lor 
didactică, cu bicicletele, mii de kilometri între Slava Rusă și Slava 
Cercheză, făcând naveta fie iarnă, ger și ghe�uș, fie vară, caniculă ori ploaie! 
N-au lipsit niciodată de la lec�ii. Respect! 

Dumnezeu să-i odihnească în pace! Să le fie amintirea luminoasă! 
Datele biografice ale învă�ătorului Ichim FEDOT au apărut în 

Albumul aniversar „50 de ani de la înfiin"area Școlii” (Editura Kriterion, 
București, 2000, pag. 23, tipărit cu sprijinul financiar al CRLR). 

A fost căsătorit cu 
educatoarea Elena Fedot - 
mul�i ani președintele CRL-
Slava Rusă și coordonatoarea 
ansamblului folcloric „Lipa 
vekovaia” („Teiul secular”). 

Transmitem condolean�e 
familiei îndurerate! 

Царство небесное 
покойнику! 

S.M.

Ichim FEDOT Ichim FEDOT   
(8 aprilie 1933 - 20 august 2021)(8 aprilie 1933 - 20 august 2021)

ÎN MEMORIAÎN MEMORIA  
CĂLUGĂRILORCĂLUGĂRILOR  

STAROVERISTAROVERI  
 

Cu mul�i ani în urmă, în 
pădurea de lângă comuna 
Lipova din jude�ul Bacău, 

se afla o mănăstire ortodoxă de rit 
vechi cu hramul „Nașterea Sf. Ioan 
Botezătorul”, cu călugări ruși 
staroveri. Acum, în apropiere de 
locul vechiului complex monahal 
ortodox de rit vechi, care este 
marcat de o Cruce staroveră din 
lemn (ridicată în anul 1993 prin grija 
președintelui comunită�ii rușilor 
lipoveni din Plopana Bacău, Bariz 
Sava), vie�uiesc și slujesc Domnului 
măicu�ele unui alt ansamblu 
monahal - Mănăstirea ortodoxă „Sf. 
Petru și Pavel”. Părintele monah 
Ignatie (Popa) de la biserica 
mănăstirii spune că în rugile 
preo�ilor și ale măicu�elor Mănăstirii 
ortodoxe „Sf. Petru și Pavel” sunt 
pomeni�i și 25 de călugări creștini 
staroveri de la mănăstirea ce se afla 

cândva în apropiere. Există și două 
morminte ale episcopilor staroveri. 
Recent, a fost ridicată o Capelă 
„Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” în 
cinstea vechii mănăstiri starovere de 
pe valea Tisei, demolată după 1960. 

Președintele Silviu Feodor, care a 
primit cu câ�iva ani în urmă 
binecuvântarea chiar la un sobor al 
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din 
România, a demarat procedurile 
referitoare la identificarea 
documentelor privind stabilirea 
exactă a locului în care au vie�uit 
călugării ruși staroveri în lăcașul de 
cult monahal ortodox, demolat după 
1960. Se dorește ridicarea unei cruci 
în cinstea călugărilor staroveri chiar 
pe locul Sfântului Pristol al fostei 
biserici a Mănăstirii cu hramul 
„Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”. 

În acest sens, în cursul zilei de 20 
septembrie 2021, deputatul Silviu 
Feodor s-a întâlnit cu primarul 
comunei Lipova, jud. Bacău, Costel 
Baciu, la întrevedere participând și 
președintele CRL-Plopana, Sava 
Bariz.
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25 октября 2021 года 

исполнится 100 лет со дня 
рождения бывшего короля 

Румынии Михая I. 
В связи с этой большой датой 

публикуем воспоминания 
российского дипломата 

Анатолия Лебедева, 
сопровождавшего кавалера 
Ордена «Победа» Михая I в 

ходе его первого визита в 
российскую столицу в мае  

2005 года. 

 
Экс-король Румынии Михай I 
на 60-летии Победы в Москве 

 

День дипломатического 
работника 10 февраля 
2005 года сотрудники  

румынского отдела и 
приглашённые ветераны 
отметили, по обычаю, в 
министерстве в кругу коллег в 
конце рабочего дня. Среди 
поднятых в разговоре тем 
коснулись и уже начатой 
подготовки к празднованию 
юбилейной 60-й годовщины 
Победы.  

В связи с намеченным 
руководством страны широким 
размахом торжественных 
мероприятий с приглашением 
большого числа иностранных 
гостей, была затронута и идея о 
возможности приглашения в 
числе гостей от Румынии и 
единственного из 
здравствовавщих в тот момент 
кавалеров высшей советской 
военной награды – Ордена 
«Победа» – бывшего короля 

Румынии Михая I. Благодаря его 
смелому решению Румыния в 
1944 году вышла из войны 
против СССР и присоединилась 
к антигитлеровской коалиции. 
Это привело к коренному 
изменению стратегической 
обстановки на румынском 
фронте, создав благоприятные 
условия для развития 
наступления войскам 2-го 
Украинского фронта вглубь 
Румынии и далее на Балканы и 
Центральную Европу. Были 
спасены десятки тысяч жизней 
наших солдат. 

Румынский экс-монарх 
никогда не был в нашей стране и 
вопрос о его приглашении на 
подобные празднования 
советской, а позднее и 
российской стороной ни разу не 
выносился на рассмотрение.  

В ходе общей беседы 
поднятый вопрос не задержал на 
себе внимание 
присутствовавших и вскоре 
разговор уже перешёл на другие 
темы. 

Тем не менее, на следующий 
день соображениями о бывшем 
румынском монархе я решил 
поделиться с курировавшим 
румынский отдел заместителем 
директора Четвёртого 
европейского департамента МИД 
А.С. Владимировым, моим 
сокурсником по институту. 
Выслушав доводы, он 
согласился, что «в этом что-то 
есть», и попросил подготовить 
соответствующую служебную 
записку для доклада руководству. 
Записка была подготовлена и 
передана ему в тот же день и, как 
вскоре выяснилось, проделала 
молниеносный бросок «наверх». 

Утром следующего дня в наш 

отдел с озабоченным видом 
вошёл другой заместитель 
директора 4ЕД А.А. Боцан-
Харченко. Вернув мне накануне 
составленную записку, он 
сообщил, что вопрос решён 
положительно: Михай I 
приглашался в качестве 
специального гостя Президента 
России в сопровождении 
делегации общей численностью 
до 6 человек. Одновременно 
заместитель директора дал 
поручение срочно 
дополнительно подготовить 
несколько предусмотренных для 
этого случая документов. 

Так началась подготовка 
первого визита в Москву Михая I 
с супругой Анной Румынской, а 
также прибывших с ними 8 мая 
2005 года сопровождавших лиц, 
включая зятя Раду, мужа старшей 
дочери экс-короля - принцессы 
Маргареты.  

Следует отметить, что в связи 
с этим приглашением бывшего 
румынского монарха впервые 
посетить нашу страну Румыния 
оказалась среди всего 
нескольких государств, 

представленных на торжествах в 
Москве двумя делегациями: 
государственной, 
возглавлявшейся Президентом 
Румынии Т. Бэсеску, и 
королевской во главе с Михаем I. 
В то время, как Т. Бэсеску с 
сопровождающими лицами 
прилетел в Москву собственным 
самолётом, Михай I во главе 
своей делегации прибыл 
пассажирским рейсом Чешских 
авиалиний из Праги. В Бухарест 
обе делегации вместе вылетели 
10 мая самолётом румынского 
президента. 

Самым интересным был, 
разумеется, день 9 мая. 
Программа торжественных 
мероприятий, которые 
проходили в этот день на 
Красной площади и в Кремле, 
была заранее расписана 
поминутно. Информация о 
необходимости строго соблюдать 
предусмотренный регламент 
была доведена до иностранных 
делегаций через 
сопровождавших лиц из числа 
российских дипломатов.  

По установленному 
протоколом порядку все 
делегации, согласно 
объявлениям, 
транслировавшимся внутри 
Кремля и на Красную площадь, 
выходили через Спасские ворота. 
Главы иностранных делегаций с 
сопровождавшими их 
российскими дипломатами 
занимали трибуну справа от 
Мавзолея, остальные члены 
делегаций – трибуну слева 
(ближе к Спасской башне). 
Королевской делегации, правда, 
удалось, хотя и с 
некоторыми 

К 100-ЛЕТИЮ
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трудностями, уговорить 
российскую протокольную 
службу отойти от регламента и 
разрешить сопровождать Михая I 
на трибуну зятю Раду вместо 
российского дипломата.  

По завершении военного 
Парада на Красной площади все 
делегации во главе с российским 
президентом пешком 
направились вдоль Кремлёвской 
стены в Александровский сад, 
где коллективно был возложен 
венок на могилу Неизвестного 
солдата. После общего 
фотографирования они 
проследовали в сторону 
Кутафьей башни и по Троицкому 
мосту через ворота Троицкой 
башни поднялись в Кремль, где в 
Государственном Кремлёвском 
дворце состоялось вручение 
памятных медалей в честь 60-
летия Победы и был дан 
праздничный обед.  

Следует отметить, что 
супруга Михая I Анна 
Румынская накануне сообщила, 
что по состоянию здоровья она 
не сможет принять участие в 
мероприятиях на Красной 
площади и в Александровском 
саду. В то же время она 
высказала желание участвовать в 
последующей кремлёвской 
программе. В этой связи было 
условлено, что на закрепленном 
автомобиле к определённому 
времени супруга экс-монарха 
подъедет к соседнему с 
Кутафьей башней зданию 
Манежа, где я встречу её и 
сопровожу в Кремль, чтобы 
вместе с мужем она смогла 
продолжить участие в 
дальнейшей праздничной 
программе. Так и получилось. В 
те несколько минут можно было 
наблюдать, как на брусчатке 
восходящего от Манежа к 
Кремлю Троицкого моста Анна 
Румынская, слегка опираясь на 
взявшего её, по её просьбе, под 
руку российского дипломата, с 
несколькими остановками 
преодолевала непростой для неё 
путь, чтобы около здания 
Государственного Кремлёвского 
дворца «догнать» Михая I и 
других членов делегации. 

В какой-то момент, когда 
участники постепенно 
собирались в фойе дворца, среди 
присутствовавших в центре зала 

появился В.В. Путин, к которому 
тут же потянулись главы 
иностранных делегаций. Среди 
них было много узнаваемых лиц, 
попутно обменивавшихся между 
собой короткими приветствиями. 
Всё это создавало оживленную и 
приподнятую атмосферу. Анна 
Румынская попросила 
представить Михая I вместе с 
ней российскому лидеру, 
пробиться к которому удалось не 
без труда. Этот момент был 
запечатлён личным помощником 
экс-короля.  

После предварявшего 
торжественный обед короткого 
выступления В.В. Путина 
нескольким особо значимым 
ветеранам и гостям, в том числе 
Михаю I, наш президент лично 
вручил юбилейные медали. Анна 
Румынская взяла и с 
любопытством рассмотрела 
медаль, с которой её супруг 
вернулся к столу. «You are hero, 
Michael!», глядя на него, игриво, 
по-английски сказала она. Михай 
I великодушно не возражая жене. 
Неожиданно к румынскому экс-
монарху с противоположной 
стороны уже довольно шумного 
зала с бокалом в руке 
стремительно приблизился Т. 
Бэсеску и, широко улыбаясь, 
поздравил его с наградой.  

Было видно, что сдержанный 
в проявлении эмоций Михай I 
находился в приподнятом 
настроении. В какой-то момент 
он, взглянув на меня, со 
значением в голосе произнёс: «А 
Вы знаете, мне Сталин подарил 
два самолёта У-2”. Ощущалось, 
что для него, с юности 
влюблённого в небо опытного 
пилота, подарок лёгких 

фронтовых бомбардировщиков, 
на которых летали во время 
войны советские «ночные 
ведьмы», оказался уместным и 
был высоко оценён. 

По завершении программы 
участники воспользовались 
эскалатором для спуска на 
нижний этаж дворца. Находясь 
на движущейся лестнице, я 
оказался между членами 
румынской делегации и ехавшей 
через ступень впереди, как 
всегда блистательной, 
знаменитой российской актрисой 
Элиной Быстрицкой. Анна 
обратила на неё внимание и, 
приблизившись ко мне, тихо 
поинтересовалась, кто эта 
женщина. Я объяснил. 
Быстрицкая, будто почувствовав 
на себе взгляд, в этот момент 
повернула голову в сторону 
румынской делегации. 
Обратившись к Элине 
Авраамовне, я тихо сообщил, 
кем был проявлен к ней интерес. 
Быстрицкая взглянула на Анну. 
Их взгляды встретились. И обе, 
немало повидавшие в жизни, 
разные, но великолепные 

женщины, с улыбкой на лице 
обменялись лёгким кивком 
головы. 

При выходе из здания все 
делегации, в соответствии с 
объявлениями диктора, довольно 
быстро занимали места в 
безостановочно подъезжавших 
автомашинах и покидали 
Кремль.   

В этот день по просьбе Михая 
I было организовано посещение 
Храма Христа Спасителя, где 
румынские гости с интересом 
рассмотрели грандиозное 
сооружение и отметили высокое 
мастерство современных 
российских иконописцев. 
Хорошее впечатление произвели 
на них также небольшая 
автомобильная экскурсия по 
городу и осмотр панорамы 
Москвы со смотровой площадки 
на Воробьевых горах, чему 
способствовало выглянувшее 
солнце.  

В целом, по высказываниям 
членов делегации, поездка в 
Москву была интересной и 
оставила у них яркие 
впечатления. 

�
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Ana OPREA 
 

În perioada 3-13 august a.c., 
13 tineri ruși lipoveni din 
Brăila au reprezentat 

România la prima mobilitate a 
Proiectului European Erasmus+ 
«Lache ton telephon» (Digi Detox), 
la Viller Saint Gertrude din Belgia. 

 Comunitatea Rușilor Lipoveni 
din România, filiala Brăila, este 
partener în acest proiect, alături de 
grupuri din Belgia, Federa�ia Rusă, 
Malta, Republica Moldova și 
Turcia.  

În Belgia, la Forumul 
participan�ilor la proiect, au fost 
dezbătute probleme actuale legate 
de ecologizarea și protejarea 
planetei. Toate activită�ile, 
seminariile, dezbaterile, 
concursurile, expozi�iile 
desfășurate în această perioadă au 
avut aceeași temă și același scop și 
s-au desfășurat în echipe formate 
din tineri din �ări diferite. Astfel, 
participan�ii au avut posibilitatea să 
se cunoască mai bine, au aflat mai 
multe despre cultura, tradi�iile, 
obiceiurile, specificul �ărilor 
implicate în proiect. De asemenea, 
au vizitat câteva orașe importante 
din Belgia.  

Copiii noștri din Brăila au 
strălucit pe parcursul întregii 
perioade, iar seara tradi�ională 
prezentată de ei a fost o încununare 
a întregii activită�i. Programul serii 
tradi�ionale a împletit elemente 
despre România, precum și despre 
cultura rușilor lipoveni din 
România, au răsunat cântece în 
limbile rusă și română. Participan�ii 
au aflat de la noi despre șorici, 

șuncă, mămăligă, cașcaval afumat, 
tochitură, dar și despre peștele 
afumat – așa cum îl prepară rușii 
lipoveni, salata de icre, „pirajki”. 
Am prezentat date despre capitala 
României, despre Castelul Bran, 
orașul Brăila, dar și despre 
Mitropolia Mondială Ortodoxă 
Rusă de Rit Vechi din Brăila. Toate 
acestea, într-o împletire plăcută, au 
fost expuse în trei limbi: română, 
engleză și rusă, limbi care s-au 
vorbit concomitent pe tot parcursul 
proiectului. Tinerii noștri au în�eles 
ce înseamnă prietenia, 
voluntariatul, colaborarea, munca 
în echipă și via�a fără telefon și 
internet. 

Și prin intermediul publica�iei 
noastre „Zorile”, dorim să 
mul�umim etnicului nostru - dlui 
ing. Mihai Nichifor din Brăila, 
stabilit cu familia în Belgia, care a 
recomandat asocia�ia noastră etnică 
organizatorilor proiectului! De 
asemenea, transmitem mul�umiri 
coordonatorului de proiect - dnei 

Aurica Uscov și echipei sale 
pentru invita�ie, colaborare și 
sus�inere, precum și CRLR și 
echipei sale pentru implicare, 
pentru materialele promo�ionale și 
finan�are par�ială; Primăriei 
Municipiului Brăila pentru 
materialele promo�ionale oferite; 
Centrului de Crea�ie Brăila pentru 
costumele populare românești; 
părin�ilor pentru implicare și 
copiilor pentru participare; dar și 
coordonatorilor echipei brăilene, 
care i-au înso�it pe tinerii noștri și 
s-au implicat în realizarea 
programului acestei activită�i - 
preşedintele CRL-Brăila, prof. 
Maria Milea și prof. Ana Oprea, 
secretarul comitetului de conducere 
în cadrul CRL-Brăila.  

România și Comunitatea 
Rușilor Lipoveni din România au 
fost reprezentate prin tinerii noștri 
brăileni cu deosebită onoare și 
cinste datorită tuturor celor 
enumera�i mai sus. Încă o dată, am 
dovedit că suntem o echipă și 
împreună suntem puternici! 

 
IMPRESII ALE TINERILORIMPRESII ALE TINERILOR  
BRĂILENI PARTICIPAN�IBRĂILENI PARTICIPAN�I  

LA PROIECTLA PROIECT
  

● Ana Ivanov, 16 ani: ,,Precum 
știm, pandemia ne-a afectat vie6ile 
într-atât de mult, încât credeam că 
vara anului 2021 va fi plină de 
monotonie și frică. Însă, totul s-a 
schimbat datorită proiectului 
Erasmus+ «Lache ton telephone», 
desfășurat în Belgia. Numai 
cuvinte de laudă îmi vin în minte 
când mă gândesc la acest 
eveniment. De la dezbateri pe 

subiecte controversate, care sunt în 
vogă în această perioadă la nivel 
mondial, până la excursiile în 
orașele Antwerpen (Anvers) și 
Bruxelles, toate au avut un impact 
puternic asupra mea, schimbându-
mi percep6iile asupra societă6ii din 
ziua de azi, asupra mediului în 
care trăim și chiar asupra 
oamenilor, în general. De altfel, pe 
parcursul activită6ilor creative, 
dezbateri, jocuri, scene de teatru, o 
îmbinare între artă și măiestrie, am 
realizat că viitorul se află în 
mâinile noastre, ale tinerilor plini 
de poten6ial, pe care am avut 
plăcerea să îi cunosc. M-a 
impresionat maniera de expunere a 
opiniei fiecăruia, foarte 
prietenoasă, cât și energia și 
pozitivismul coordonatorului, de la 
care am avut multe de învă6at. Pot 
spune că îmi va rămâne întipărit în 
minte modul de organizare al 
colegilor mei și capacitatea de a 
lucra, presa6i de timp. Au fost 
adevărate scene în privin6a 
sentimentelor, trăirilor, îndeosebi 
la ultima activitate pe care am 
avut-o. Am rămas profund 
impresionată și atașată de 
persoanele pe care le-am cunoscut, 
cât și de frumuse6ea arhitecturală a 
6ării. Mă bucur nespus de mult că 
am avut ocazia de a participa la 
acest proiect, care, cu siguran6ă, 
m-a ajutat să devin o persoană mai 
informată, mai sociabilă și mai 
încrezătoare în for6ele proprii.”; 

● Ana-Alexandra Chiprian, 
21 ani: ,,Proiectul Erasmus+ din 
Belgia din luna august 
mi-a depășit cu mult 

Comunitatea rușilor lipoveni din BrComunitatea rușilor lipoveni din Brăila, ca parte în ăila, ca parte în   
Proiectul European Erasmus+ «Lache ton telephon»Proiectul European Erasmus+ «Lache ton telephon»
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așteptările. Totul a fost excelent, de 
la activită6i interactive și excursii, 
până la cele mai mici detalii, cum 
ar fi mâncarea sau vremea de 
afară. Fiecare zi a fost o provocare 
de a fi mai buni și o oportunitate 
de a învă6a lucruri noi. Dar 
Erasmus+ nu a fost doar despre 
asta, ci și despre un alt lucru foarte 
important, prietenia. Amintirile pe 
care ni le-am creat sunt de neuitat. 
Mul6umesc, Erasmus+! Ne 
revedem curând!”; 

● Radu Adrian Ioni�ă, 17 ani: 
,,Când spun Belgia, Proiect 
Erasmus+, mă gândesc la 
amintirile de neuitat, la oamenii 
minuna6i, cu mentalită6i diferite, la 
activită6i intense și frumoase. Am 
reprezentat cu mare mândrie 
România și Comunitatea Rușilor 
Lipoveni, așa cum am știut noi cel 
mai bine, şi am încântat inimile 
prietenilor noştri cu cântecul, 
dansul, tradiţiile, locurile dragi şi 
cu produsele culinare tradiţionale. 
Mulţumim organizatorilor 
proiectului, coordonatorilor 
echipei CRL-Brăila, CRLR şi 
tuturor celor care au susţinut 
participarea noastră la această 
activitate unică din viaţa noastră”; 

● Siderov Elian, 17 ani: ,,În 
urma proiectului Erasmus+, 
«Lache ton telephone», desfăşurat 
în Belgia, am învăţat să mă exprim 
în public, fără teamă, chiar şi într-
o limbă străină. Pe parcursul 
proiectului, mi-am făcut prieteni 
din mai multe 6ări, cu care 
comunicam în limbile engleză, 
română şi rusă. Am vizitat orașe 
curate, „aerisite”, pline de oameni 
ce își vedeau de treaba lor. Am 
văzut clădiri cu o arhitectură 
deosebită, tipică nord-vestului 
Europei. În ziua plecării noastre 
spre casă, au curs lacrimi de 

triste6e... Atât de mult ne-am 
apropiat unii de ceilal6i în cadrul 
acestui proiect! 10 zile au trecut ca 
o rafală scurtă de vânt.”; 

● Alexandra Bocov, 20 ani: 
,,Activită6ile desfășurate în Belgia 
au fost benefice pentru noi, am 
învă6at să ne cunoaștem mai bine, 
atât unii cu ceilal6i, cât și pe noi 
înșine. Am devenit mai încrezători 
în for6ele proprii. Prin 
interac6iunea cu ceilal6i în cadrul 
activităţilor, am învăţat să ne 
expunem punctul de vedere şi să 
vorbim liber în fa6a celorlal6i. Sper 
ca şi anul următor să am șansa să 
particip la acest minunat proiect, 
care, într-o anumită măsură, a 
reușit să ne schimbe viziunea 
despre viaţă, în plină eră a 
tehnologiei.”;  

● Ivanov Iulian, 23 ani: 
,,Proiectul Erasmus+ din Belgia a 
fost, în mod surprinzător, mult mai 
productiv decât mă aşteptam. Ceea 
ce mi-a rămas întipărit în minte, în 
mod special, a fost modul în care 
au luat contur o serie de dezbateri 
pe diferite subiecte, unele 
controversate. Primul impediment 
major, care s-a resim6it, a fost 
bariera lingvistică, deoarece 
echipele erau mixte, cu membri din 
ţări diferite, urmat imediat de 
timpul relativ scurt în care trebuia 
să punem la punct argumentele. 
Dar, am reuşit cu brio, datorită 
implicării impresionante a 
membrilor din echipă, acestia dând 
dovadă de competitivate şi 
demonstrând că deţin o cultură 
generală solidă, generându-se, 
astfel, discu6ii elocvente ce aveau 
drept scop conştientizarea vieţii 
planetei într-o manieră echilibrată. 
Un alt moment pe care mi-l 
amintesc cu plăcere este acela 
când a trebuit să realizăm o 

scenetă despre diferitele emoţii 
resim6ite în perioada pandemiei, 
exerci6iu care m-a determinat să 
reflectez asupra anumitor aspecte 
legate de această temă şi să observ 
capacită6ile artistice ascunse ale 
colegilor mei de echipă. Aceste 
activităţi ne-au pus în diferite 
situaţii de viaţă, generând diverse 
teme de gândire şi ne-au ajutat să 
înţelegem cât este de importantă 
comunicarea interumană.”; 

● Alexandra Toica, 16 ani:  
,,Primele zile au fost o provocare 
pentru to6i, dar, cu ajutorul dlui 
organizator Pavel Ermacov, am 
reușit să depăşim toate barierele și 
să trăim din plin fiecare moment. 
Mă bucur că am avut oportunitatea 
de a reprezenta Comunitatea 
noastră în fa6a altor na6ionalită6i, 
care au arătat un deosebit interes 
pentru cultura şi tradiţiile noastre 
străbune. Recomand proiectele 
Erasmus+  oricărui tânăr deschis 
către nou!”; 

● Iulia Costilov, 22 ani: ,,A fost 
prima mea participare într-un 
proiect Eramsus+. Am învă6at 
foarte multe lucruri interesante: 
cum să lucrezi în echipă, care sunt 
tradi6iile și cultura 6ărilor 

partenere. Sunt încântată că am 
avut această oportunitate de a lua 
parte la un adevărat program de 
formare profesională în domeniul 
în care mă pregătesc. Am avut 
ocazia să vizitez numeroase 
obiective turistice și culturale din 
Belgia, am participat la interesante 
schimburi interculturale şi am avut 
ocazia să îmi îmbunătă6esc 
competen6ele de comunicare în 
limba maternă rusă, precum şi în 
limbile engleză şi franceză. Sper să 
mai am această șansă și în viitor!”; 

● Cristina Răducu, 16 ani: „A 
fost o poveste începută în 6ara în 
care străzile sunt o demonstra6ie a 
rafinamentului. Arhitectura gotică 
veche, stilul Art Nouveau și 
futurismul reprezintă o îmbinare 
ideală în Regatul castelelor, al 
gofrelor și al ciocolatei. Aici, în 
Belgia, a început experien6a mea 
Erasmus+. Deși am pornit în 
această călătorie stăpânită de o 
oarecare incertitudine, proiectul 
derulat în Belgia s-a dovedit a fi o 
amintire de neuitat. Erasmus+ m-a 
învă6at că orice barieră se poate 
distruge, fie ea de natură 
lingvistică sau culturală. Trebuie 
doar să-6i dorești. Diferitele opinii 
și perspective cu care m-am 
confruntat mi-au lărgit 
orizonturile. Am învă6at multe 
despre ceilal6i, dar și despre mine, 
iar fiecare experien6ă a însemnat o 
luptă interioară și exterioară 
pentru dezvoltare. Mi-a dovedit, 
încă o dată, că schimbarea nu 
trebuie așteptată, ci provocată. 
Erasmus+ a fost pentru mine nu 
doar șansa de a descoperi noi 
caractere, concep6ii, culturi sau 
chiar propria persoană, ci a fost o 
adevarată provocare și sunt 
profund recunoscătoare că am 
avut șansa să fac parte din ea!”.  �
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Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România 
și Comunitatea rușilor 

lipoveni din Focuri, jud. Iași, au 
inaugurat, pe 2 iulie a.c., Centrul 
de Educa�ie și Cultură al 
comunită�ii locale, organizând 
acolo și primul eveniment - 
Expozi�ia de fotografii ,,Focuri - 
trecut și prezent”. 

Dis-de-diminea�ă, după 
participarea la Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie la biserica 
ortodoxă de rit vechi „Sf. Prooroc 
Ilie Tezviteanul” din Focuri, to�i 
cei 150 de etnici s-au deplasat la 
sediul CRL-Focuri pentru a 
participa la ceremonia de sfin�ire a 
Centrului de Educa�ie și Cultură, 
săvârșită de arhiepiscopul 
Nafanail de Moldova și Bucovina, 
în prezen�a protoiereiilor: Anichita 
și Avacum din Târgu Frumos, 
Vasile din Iași, Ivan și Ioan din 
comuna Focuri, a protodiaconului 
Ștefan din Târgu Frumos și a 
cite�ului Nichita din Iași.  

După ceremonie, invita�ii au 
participat la vernisajul expozi�iei 
de fotografii ,,Focuri - trecut și 
prezent”, realizată cu sprijinul și 
suportul tehnic al personalului 
CRLR, respectiv dl Valentin Filat 
și dl Mihăi�ă Damian, care au 
selectat și prelucrat imagini atât 
din arhiva CRLR, dar și imagini 
vechi pe care dl Fănică Timofte, 
președinte CRL-Focuri, le-a pus la 
dispozi�ie. Expozi�ia a cuprins 
peste 50 de fotografii de arhivă și 
mai grăitoare au fost cele în format 
alb-negru, care vorbeau de la sine 
despre via�a pe care etnicii din 
comuna Focuri au avut-o, despre 
portul tradi�ional păstrat cu 
trecerea anilor, despre 
caracteristicile fizionomice 
comune, dar și despre 
evenimentele sau reuniunile 
publice, religioase sau laice. 
Vernisajul a stârnit emo�ii și reac�ii 
pozitive, invita�ii regăsindu-se în 
unele imagini sau descoperind rude 
și cunoscu�i în fotografiile de 
arhivă. Cei mai bucuroși au fost 
copiii, care, acum adolescen�i, se 
priveau uimi�i în fotografiile care îi 
prezentau în diferite roluri, ca și 
participan�i la manifestări 
organizate de CRLR de-a lungul 
timpul. 

Dintre oficialii prezen�i la 
evenimentele de la Focuri, îi 
amintim pe: deputatul Silviu 

Feodor – președinte al CRLR, 
Murariu Viorel-Vasile - primar al 
comunei Focuri; Macovei Vasile - 
fost primar al comunei Focuri; 
Baban  Marius-Constantin – 
viceprimar al comunei Focuri; 
Pentiuc Ionela – director al Școlii 
Profesionale din comuna Focuri; 
Chelaru Tudor - fost director 
adjunct al Școlii Profesionale din 
comuna Focuri, dar și consilierii 
locali: Dumitriu Petru, Pan�iru 

Constantin, Giurgică Mihai și 
Iftime Dumitru.  

Au rostit alocuţiuni: deputatul 
Silviu Feodor, Murariu Viorel-
Vasile - primarul comunei Focuri; 
Macovei Vasile - fostul primar al 
comunei Focuri și Fănică Timofte 
– președinte al CRL-Focuri.  

În cadrul discursurilor a fost 
reiterată importanţa caracterului 
uman, care a stat la baza frumoasei 
colaborării dintre autorită�ile 
locale, Primăria comunei Focuri și 
CRLR, o colaborare intermediată 
continuu de către dl Fănică 
Timofte pe parcursul ultimilor 5 

ani, de la etapa de proiectare a 
sediului și până la momentul 
inaugurării. Iată că, după tot acest 
efort considerabil, chiar și în urma 
trecerii de la o conducere 
administrativă la alta, în urma 
alegerilor locale din anul 2020, 
parteneriatul dintre CRLR și 
autorită�ile locale nu a avut de 
suferit, ba mai mult, acesta s-a 
intensificat, iar sediul CRL-Focuri 
a fost în sfârșit inaugurat. S-a 

men�ionat că parteneriatul dintre 
CRLR și Primăria comunei Focuri 
va continua și pe viitor, urmând ca 
noi proiecte să fie implementate.  

Cu mare bucurie, au participat 
la acest eveniment și mai mul�i 
dintre reprezentan�ii zonali ai 
CRLR, dintre care îi enumerăm pe: 
Moroi Chirilă – președinte al 
CRL-Brătești, Sava Bariz – 
președinte al CRL-Plopana, 
Ivanov Valeriu – președinte al 
CRL-Iași, Tihan Ustinia – 
președintele CRL-Lespezi, 
Timofeiov Simion – președinte al 
CRL-Suceava, Feodot Nicola – 

președinte al CRL-Târgu Frumos, 
Csenia Savin - vicepreședintele 
CRL-Climău�i, Miftode Gheorghe 
– președinte al CRL-Manolea. Cu 
to�ii l-au felicitat pe Fănică 
Timofte pentru tenacitatea și 
angajamentul de care a dat dovadă 
în to�i acești ani, finalizând un 
amplu și complex proiect de 
construc�ie, sediul CRL-Focuri, 
unul dintre cele mai frumoase 
Centre pe care CRLR le are și care 
așteaptă să găzduiască cât mai 
multe evenimente și manifestări 
culturale, educa�ionale, artistice și 
sociale. Dl Silviu Feodor a oferit 
câte un trofeu personalizat cu 
însemnele CRLR domnilor 
Murariu Viorel-Vasile și Macovei
Vasile, iar dlui Fănică Timofte – 
și o icoană. 

Încheiem relatarea noastră cu 
mesajul de mul�umire transmis de 
către dl Fănică Timofte – 
președinte al CRL-Focuri: 

„Mul6umesc în mod deosebit 
dlui deputat Silviu Feodor pentru 
în6elegere, aprobare, sus6inere și 
implicare în realizarea acestui 
eveniment deosebit de frumos și 
important pentru Comunitatea 
locală din Focuri. De asemenea, 
6in să mul6umesc fostului primar 
Vasile Macovei, fostului Consiliu 
local, precum și doamnei director 
Ionela Pentiuc, care au avut 
bunăvoin6a și amabilitatea de a 
facilita ob6inerea terenului pe care 
s-a construit Centrul de Educa6ie 
și Cultură. Mul6umesc, de 
asemenea, și actualului primar, dl 
Murariu Viorel - Vasile, dlui 
viceprimar Marius Baban, 
Consiliului local actual, precum și 
dnei director Ionela Pentiuc pentru 
toată sus6inerea oferită. Totodată, 
mă înclin în fa6a lor, și le 
mul6umesc, Înaltpreasfin6itului 
arhiepiscop Nafanail de Moldova 
și Bucovina, precum și întregului 
sobor de preo6i, care, cu harul lor, 
dat de Bunul Dumnezeu, au făcut 
posibilă o ceremonie de sfin6ire 
atât de frumoasă și înăl6ătoare. 
Mul6umesc președin6ilor de 
Comunită6i locale, prezen6i la 
eveniment și tuturor persoanelor 
care au participat la sfin6irea 
sediului CRL-Focuri și la 
vernisajul expozi6iei de fotografii 
«Focuri - trecut și prezent»”. 

 
Svetlana CRĂCIUN, 

referent cultural la CRLR

VERNISAJUL EXPOZI�IEI DEVERNISAJUL EXPOZI�IEI DE  
FOTOGRAFII FOTOGRAFII ,,FOCURI - ,,FOCURI -   

TRECUT ȘI PREZENT”TRECUT ȘI PREZENT”
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Любая зародившаяся 
идея требует своего 
воплощения. Так и 

наш проект «К истокам 
русских-липован г. Брэила и г. 
Галаць», прошедший с 
финансовой помощью Общины 
русских-липован Румынии 
(ОРЛР) в период с 4 по 8 
сентября 2021 г., воплотил в 
жизнь все наши замыслы.  

В с. Журиловка уезда Тульча 
мы проводим работу с детьми в 
разных направлениях. В первую 
очередь – это воспитание 
духовно-нравстенных качеств и 
конечно развитие творческих 
способностей детей. Стараемся 
развивать интерес к традициям 
русских-липован и максимально 
применять в общении русскую 
речь. Эту задачу выполняют 
различного рода пректов. 
Хотелось бы отметить проект 
«Поэзия соединяет», 
прошедший весной этого года. 

Изучая стихи Николая 
Рубцова «В гонице моей светло», 
мы с ребятами обнаружили, что 
это слова песни. «Глазки 
загорелись!» - когда девочки 
услышали это произведение в 
исполнении Марины Капуро. Так 
у нас появились солисты и номер 
с этой песней. А ребята ещё 
хотят петь и учить, но возникает 
вопрос: А где и кому мы будем 
петь?  

Любое учение требует 
реализации на практике, поэтому 
и возникают проекты 
мероприятий с участием детских 
коллективов (конкурсы, 
праздничные концерты, 
фестивали и т.д.). С учётом 
нынешнего времени, нам 
взрослым просто необходимо 
делать всё возможное для 
поддрежки наших детских 
коллективов, развития 
коммуникации и обучения 
молодёжи нашим традициям, 
обычаям, обучению нашему 
родному русскому языку, а самое 
главное наставлению в 
христианской вере. 

Наш проект «К истокам 
русских-липован г. Брэила и г. 
Галаць» был направлен на 
поддержание творческой 
деятельности детского хорового 
коллектива «Журавлёнок», 
изучение певческой церковной 
традиции г. Брэила и г. Галаць, 

изучение народного творчества 
русских-липован, а именно 
плетение поясов. В ходе нашего 
проекта ребята посетили 
приходы городов Брэила и 
Галаць и с. Камень уезда Тульча, 
участвовали в службах, 
старались в церквях петь под 
руководством местных регентов. 

Участвуя в круглых столах 
«Дружба» в г. Брэила, ребята 
подружились со своими 
сверстниками, разучили песенку 
о дружбе, предварительно 
осуществив синхронный перевод 
текста песни. Такая тёплая и 
дружеская встреча не могла бы 
произойти без активного участия 
и поддержки председателя ОРЛ г. 
Брэилы Марии Миля и 
секретаря Анны Опря. Эти две 
подвижницы сохраняют и 
передают наши традиций. Они 
оказали нам неоценимую 
поддержку и помощь! Низкий им 
поклон и здравие на много лет! 

Стены исторического музея г. 
Брэила оказали нашим детям 
гостеприимный приём, 
послужили маленькой 
площадкой для осуществления 
наших творческих планов. 
«Весёлые посиделки» 
действительно получились 
весёлыми! Ребята пели песни, 
рассказывали стихи, учились 
слушать и видеть красоту речи, 
мелодии и творчества своих 
коллег и мастериц.  

В маленьком, но очень тёплом 
зале Исторического музея был 
проведён мастер-класс по 
плетению старообрядческих 
поясов и представленна 
экспозиция поясов. Пояса были 
из Америки, Австралии, 
Румынии и России. Надеемся, 

что мастерство поясоплетение 
заинтересует наших детей, и в 
скором будущем наши мастерицы 
приобретут юных учеников. 

Хотелось бы поблагодарить за 
тёплое участие в «Весёлых 
посиделках» предствителя 
Исторического музея Христиан 
Камелию, мастериц: Аким 
Соломониду (г. Брэила, Хутор) и 
Иванович Анфису (с. Журиловка). 

Очень интересным оказалось 
посещение мастерской Клаудии 
Влад (г. Брэила, Хутор). Ребята с 
восторгом наблюдали как 
работают станки, как шьётся и 
вышиваются облачение 
священника и церковный обряд. 

Радушный приём оказала 
нашим детям община г. Галаць. 
Председатель ОРЛ г. Галац 
Пелагея Дуцэ и регент Юлия 
Трефил создали очень тёплую 
атмосферу нашей встречи. 
Ребята подружились, исполняли 
песнопения религиозной и 
фольклорной тематики. За 
обедом и ужином участники 
встречи вместе молились, пели 
церковные песнопения, что 
создало очень тёплую семейную 
атмосферу. Всё это останется 
надолго в памяти и будет 
согревать душу!  

Низкий поклон Юлии 
Трефил, за заботу о детях 
общины г. Галаць! Под её 
руководством растут новые 
таланы, подрастает молодое 
поколение русских-липован и 
клирошан общины г. Галаць. 

По возвращении в с. 
Журиловка наши дети посетили 
и с. Камень. Очень интересными 
оказались экспонаты, собранные 
в Культурно-воспитательном 
центре местной общины. 

Григоре Джета провела очень 
интересную беседу с детьми, 
рассказывала об экспонатах 
местной экспозиции. Низкий ей 
поклон и здоровья!  

Это знакомство с нашим 
бытом и этнокультурой очень 
важны нашим детям, нашим 
потомкам, ибо без прошлого нет 
будущего! Народ, который не 
помнит свою историю, своё 
прошлое, не будет иметь и 
будущего. Поэтому хочеться 
призвать всех русских-липован: 
беречь своё прошлое, передавать 
свои знания молодёжи, создавать 
условия для положительной 
мотивации детей к изучению 
русского языка и религии! Нас не 
так уж и много, и если мы не 
будем вместе, не будем друг 
друга поддерживать в этих 
новых реалиях нашего времени, 
мы потеряем свою этничность, 
растворимся среди других наций, 
потеряем Веру и устои 
Христианской семьи! 

Подводя итоги нашего 
проекта, хочется выразить 
благодарность всем помошникам, 
всем, кто откликнулся и понял 
важность этого мероприятия! 
Один в поле - не воин! Это 
действительно так! 

Призываем всех создавать для 
наших детей новые проекты, 
помогать малым общинам, 
поддерживать и организовывать 
маленькие и большие 
мероприятия для развития 
мотивации детей к изучению 
русского языка и укреплению 
Христианской веры. Низкий 
поклон всем и проститете 
Христа ради! 

Татиана ВЭСИЙ,
с. Журиловка уезда Тульча

ОДИН В ПОЛЕ – НЕ ВОИНОДИН В ПОЛЕ – НЕ ВОИН  
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Ana PREDA 
 

L-am cunoscut pe Ivan 
Patzaichin cu 15 ani în 
urmă, la Snagov, când 

era antrenor. Ne-am întâlnit să 
înregistrăm un interviu pentru radio 
Itsy Bitsy, pe care l-am intitulat 
„Amintiri din copilărie cu Ivan”. 
Aveam emo�ii pentru că urma să 
stau fa�ă în fa�ă cu un titan, o 
legendă și mi-era teamă să nu 
greșesc cu ceva. Firescul cu care 
mă trata, de parcă ne cunoșteam 
de-o via�ă, m-a făcut să mă relaxez. 
Am plecat de-acolo mul�umită de 
interviu: fusese unul sincer și cu 
încărcătură emo�ională, consistent 
și foarte atractiv pentru jurnalistul 
din mine. Impresia lăsată atunci era 
a unui om unic, în care erau 
cuprinse laolaltă gloria și modestia, 
formulă aproape imposibilă în 
acele vremuri și dispărută, în zilele 
noastre. Trebuie să asculta�i 
intergral pe internet interviul pentru 
că îl con�ine pe Ivan omul pe care 
l-am cunoscut din 2015 încoace, cu 
rădăcinile și valorile sale, un 
document-confesiune. Atunci avea 
cu doar 7 ani mai mult decât am eu 
acum. E incredibil timpul ăsta! 
Atunci mi se părea bătrân. Apoi, 
după ce m-am apropiat de el prin 
diverse colaborări, mi se părea că e 
veșnic tânăr! 

După 10 ani de la acel interviu, 
l-am reîntâlnit pentru a face pentru 
televiziunea publică un episod din 
documentarul meu „Filipovenii și 
cazacii lui Nekrasov”, cu el și 
actorul Vlad Ivanov, etnic de-al 
nostru, originar din Botoșani. Am 
filmat în Deltă. De atunci, l-am 
îndrăgit altfel, cunoscându-i 
îndeaproape firea și iubirea pentru 
rădăcinile sale și pentru oamenii 
Deltei, pentru care avea un real 
respect. 

M-am întristat și revoltat 
profund, chiar în ziua dispari�iei 
sale, când am trăit, alături de cei ce 
l-au iubit, dezamăgirea unei 
realită�i care ar fi trebuit să fie alta: 
cândva existau în centrul satului 
Mila 23 câteva panouri cu 
fotografii de arhivă și informa�ii 
despre performan�ele olimpice ale 
celor peste 25 de campioni, da�i de 
acel loc din Deltă lotului României 
de kaiac-canoe. Era și Ivan acolo, 
evident în top. Panourile erau 

făcute de Ivan și „povesteau” 
despre to�i sportivii, ca un cadou 
făcut satului, con�ineau imagini 
memorabile ce trebuiau să 
stârnească admira�ie și să îi facă, pe 
tineri și copii, să-și dorească să 
ajungă și ei, precum acei campioni. 
Au fost, nu demult, demontate și 
aruncate. Ploaia, soarele și vântul 
le-au degradat, iar suporturile de 
lemn au fost deliberat tăiate și 
făcute lemne de foc. Oare cât timp 
vor mai îmbră�ișa oamenii false 

modele și valori în goana după un 
trai mai bun? E trist și dureros, mai 
cu seamă că s-a întâmplat în satul 
său natal. 

Ultima mea întâlnire cu Ivan 
Patzaichin a fost de Paște, anul 
ăsta, la Mila 23, când membrii 
trupei „Subcarpa6i” s-au reunit într-
o sesiune creativă cu fetele din 
grupul folcloric „Rusalca”, condus 
de Lucica Buhaev. A fost o imensă 
bucurie și o întâlnire plină de 
emo�ie creativă. Ivan se bucura ca 
un copil, ascultând cântecele 
autentice rusești, pe care le știa de 
mic, iar fa�a i se lumina când 
muzicienii consacra�i de la 
Subcarpa6i apreciau folclorul 
stămoșilor lui, îl preluau de la 
fetele din Ruscalca și-l 
reinterpretau orchestral într-o cheie 
modernă. Ce energie puternică ne-a 
unit atunci pe-atâ�ia oameni atât de 
diferi�i, aduna�i în curtea Lucicăi! 
Seara, am depănat vrute și nevrute 
la flacăra cuptorului cu lemne, în 
care urma să sfârâie peștele pregătit 
în tavă, cum numai Lucica știe. 

După plecarea lui Ivan, mi-am 
amintit de acea primă înregistrare 
făcută cu el pentru radio Itsy Bitsy 

și am savurat fiecare vorbă a sa, cu 
un dor mare de el. O să-l citez în 
articolul ăsta pentru că sunt 
convinsă că-l ve�i asculta integral, 
ca să vă bucura�i și voi de fiecare 
vorbă pornită din suflet, garnisită 
cu multă mândrie și sinceritate, 
pentru că vorbea de rădăcinile sale 
(transcript interviu audio inserat - 
Ana Carpov): 

Ivan Patzaichin: Eu, mic fiind, 
eram vecini, casă lângă casă, cu 
bunicul meu și îmi plăcea foarte 
mult de bunic, de bunici, de 
amândoi îmi plăcea, dar bunicul 

era cel renumit. Bunicul era un fel 
de învă6atul, în6eleptul satului, el 
întotdeauna vindeca de arsuri, îi 
vindeca pe to6i care aveau 
probleme, care veneau la el și îi 
cereau părerea… Avea o bibliotecă 
întreagă cu căr6i de povești rusești 
și aveau așa un cufăr mare din 
lemn, cum era pe vremuri, și era 
plin cu căr6i. Avea harul ăsta de a 
povesti. Bine, el era singurul din 
sat care se abona, avea ziare, chiar 
dacă veneau cu o zi mai târziu,  
dar era la zi cu totul... Îl iubeam  
foarte mult și era un personaj așa, 
cu barbă lungă albă și îmi era 
foarte drag! Slab, înalt și îmi 
plăcea de el foarte mult! Și, seară 
de seară, adormeam pe acolo, la 
bunicul. Și diminea6ă, când mă 
trezeam, mă trezeam așa și auzeam 
apa în vârful bărcii. El mă lua fără 
să îmi dau seama, mă lua în barcă 
și pleca la pescuit. Mă trezeam 
diminea6ă și auzeam zgomot de 
apă, așa, de la valuri… Eram un 
copil iubit în sat. Bine, acolo fiind 
pu6ini, erau 160 de familii, sat mic, 
to6i se cunoșteau, trebuia să 
respec6i pe toată lumea, trebuia să 
dai „Bună ziua!”. Dacă nu dădeai, 

venea și îi spunea lui tata și 
mâncai bătaie. Dar eu nu am avut 
probleme de genul ăsta, mie chiar 
îmi făcea plăcere să zic, să mă 
laude lumea! Venea lumea și 
spunea: „Uite ce băiat cuminte! 
Salută, e curat, e nu știu cum!“. 
Eram cuminte și îmi plăcea să fiu 
cuminte. Asta este, veneau, că nah, 
mai tragi cu urechea când discută 
bătrânii și zic: „uite-l și pe băiatul 
ăsta, e cuminte, e respectuos”! Te 
făcea să în6elegi, cel  pu6in eu de 
mic în6elegeam că e lucru bun și, 
când vedeam lumea, nu făceam 
prostii. 

A.P.: Dacă ar fi să aduce�i din 
trecut, din copilăria 
dumneavoastră, ceva în prezent, ce 
a�i aduce? 

I.P.: Acea dragoste fa6ă de cei 
din jurul tău, și a celor din jur fa6ă 
de tine. Acum, dacă mergi și lași un 
copil pe stradă undeva, sunt 
convins că îl ia la bătaie cineva, În 
schimb, atunci, pe vremea aia, din 
contră, venea lumea, te ajuta, te 
îndruma. 

A.P.: E vorba, până la urmă, de 
rela�ia dintre oameni, de răutatea 
asta care se simte peste tot. 

I.P.: Cam asta e, chiar dacă e 
un copil nevinovat, dacă îl vede că 
e singur, se ia lumea de el. 

A.P.: Ce sfat a�i da copiilor din 
ziua de azi care vor să practice 
kaiac-canoe? 

I.P.: Dar nu numai kaiac-canoe, 
indiferent ce vor să facă, dacă își 
propun ceva, să se 6ină de acel 
ceva și să-l facă cu multă pasiune 
și cu multă ambi6ie. Nimic nu se 
poate realiza dacă nu-6i dorești 
enorm și nu ai această, eu știu, 
ambi6ie, voin6ă de a realiza. E de 
ajuns să vrei, zic eu. Este de ajuns 
să vrei și po6i realiza orice.”. 

*** 
Ivan a realizat multe, ca sportiv, 

ca antrenor, ca antreprenor social, 
ca om, ca model de urmat într-o 
societate în care meritocra�ia este 
cheia progresului. A fost și este în 
continuare cel mai iubit român, 
iubit de to�i, indiferent de 
apartenen�ă, așa cum i-am auzit 
spunând pe colegii mei din presă. 

Ivan este cel mai cald om 
întâlnit în via�a mea și, indiferent 
de încercările prin care-a trecut, a 
rămas OM, un om deosebit, 
numărul unu în ierarhia modelelor 
de urmat, în ierarhia mea, cel 
pu�in.

IVAN din sufletul meuIVAN din sufletul meu  

Amintiri cu Amintiri cu   
Ivan PATZAICHINIvan PATZAICHIN
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S-au împlinit 80 de ani de la 
nașterea (pe 24 august 1941 la 

Ghindărești, jude�ul Constan�a) a 
celui care timp de 18 ani a 

reprezentat Comunitatea Rușilor 
Lipoveni în Parlamentul 

României. Miron IGNAT - 
economist, expert contabil, fost 
chestor în Camera Deputa�ilor,  

președinte al CRLR în 
perioada 24 august 1941 - 14 

august 2018 - a plecat dintre noi 
pe 14 august 2018, cu doar câteva 
zile înainte de a fi împlinit 77 de 

ani de via�ă. 
Pe 16 august 2018, a fost 

condus pe ultimul drum chiar în 
localitatea natală Ghindărești, 

jude�ul Constan�a, acolo unde, în 
2010, era ridicat la insisten�ele și 

implicarea acestuia primul 
monument „Crucea Staroveră” - 

în memoria rușilor staroveri 
stabili�i cu sute de ani în urmă pe 

meleaguri dunărene. 
În 1970, Miron Ignat a absolvit 

Academia de Studii Economice din 
București, Facultatea de Comer�, 
iar în anul 1993 Institutul Bancar 
Român din București.  

Ca deputat în Camera 
Deputa�ilor din partea Comunită�ii 
Rușilor Lipoveni din România, 
circumscrip�ia Tulcea (legislaturile 
2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 
20012-2016 și primii doi ani din 
legislatura 2016-2020), a făcut 
parte din Grupul Parlamentar al 
Minorită�ilor Na�ionale și a fost 
membru al Biroului Permanent din 
Camera Deputa�ilor, fiind ales 
chestor de cinci ori (din septembrie 
2001) și făcând parte din Comisia 
permanentă pentru buget, finan6e și 
bănci.  

A fost membru al grupurilor 
parlamentare de prietenie cu 
Federa�ia Rusă (și președinte pentru 
o perioadă), cu Regatul Belgia, cu 
Mongolia, al Grupului de prietenie 
cu Republica Belarus (și președinte 
pentru o perioadă), precum și 
membru al Grupului de Rugăciuni 
din Palatul Parlamentului. De 
asemenea, în cadrul Adunării 
Interparlamentare a Ortodoxiei, a 
făcut parte din 3 comisii 
permanente: Comisia pentru 
drepturile omului și problemele 
familiei; Comisia pe probleme 
interna�ionale și interparlamentare; 
Comisia pe probleme de 
comunicare și mass-media. 

În perioada cât a fost deputat din 
partea CRLR, a reprezentat 
România la convorbirile oficiale 
din cadrul vizitelor efectuate de 
delega�iile parlamentare în mai 
multe �ări, de fiecare dată 
prezentând și promovând și etnicii 
ruși lipoveni.  

A participat la numeroase 
manifestări culturale, știin�ifice 
na�ionale și interna�ionale.  

În perioada 1998-2000, a fost 
președintele Comisiei de Cenzori a 
CRLR, iar între 2002-2004 - 

membru al Consiliului Na�ional al 
Comunită�ii și al Biroului Executiv. 
Timp de 12 ani, a fost președintele 
Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România, între 2004 și 2016. 

A fost membru în Comitetul de 
coordonare al diasporei ruse (fiind 
ales la Congresul internaţional de la 
Sankt Petersburg în 2003) și a fost 
desemnat „Omul diasporei ruse pe 
anul 2009”, într-un cadru festiv în 
Palatul Unional din Moscova, când 
i s-a oferit trofeul „Globul de 
cristal” şi diplomă din partea 
Congresului Mondial al Diasporei 
Ruse şi Administraţiei capitalei 
ruse. În Comitetul Mondial de 
Coordonare al Diasporei Ruse, a 
îndeplinit funcţia de preşedinte al 
Comisiei „Drepturilor omului şi ale 
Minorităţilor Naţionale”. Urmare a 
decretului prezidenţial de la 
începutul anului 2009, semnat de 
președintele Dmitri Medvedev, 
Excelenţa Sa Alexandr Ciurilin, 
ambasadorul extraordinar şi 
plenipotenţiar al Rusiei în 
România, i-a înmânat deputatului 
Miron Ignat ordinul „Drujba” 
(„Prietenia”). 

În toate cele cinci mandate de 
deputat, a depus și a sus�inut 

declara�ii politice, pe diverse teme, 
abordând diferite aspecte privind 
via�a și problemele rușilor lipoveni, 
situa�ia locuitorilor din Delta 
Dunării, problemele pescuitului și 
ale pisciculturii în Delta și în Lunca 
Dunării, condi�iile grele de via�ă ale 
etnicilor ruși lipoveni ș.a. 

În decursul anilor, a susţinut 
intens procesul studiului limbii ruse 
în şcoli, a urmărit îndeaproape 
retipărirea manualelor școlare de 
limbă rusă maternă, a sus�inut 
achiziţionarea şi amenajarea 
sediilor pentru comunităţile locale 
ale ruşilor lipoveni, amplasarea de 
monumente (bustul poetului rus 
Serghei Esenin a fost dezvelit la 
Tulcea, în centrul oraşului, pe 6 
martie 2011; un alt bust al poetului 
S. Esenin - în Ghindărești, în 
octombrie 2012; bustul scriitorului 
F.E. Melnikov – în mai 2015, la 
Manolea, în jud. Suceava. La 
Ghindăreşti, pe malul Dunării, în 
septembrie 2010 a fost ridicată 
Crucea Staroveră, una similară 
fiind apoi ridicată, în 2014, la 
Climău�i, jud. Suceava ș.a.). 

În urma scrutinului din 11 
decembrie 2016, când parlamentarii 
aleși pentru cele două camere ale 
Parlamentului României, Senatul şi 
Camera Deputaţilor, s-au întrunit 
pe 20 decembrie 2016 în primele 
şedinţe pentru stabilirea comisiilor 
de validare a mandatelor și 
întocmirea rapoartelor privind 
validarea, lucrările au fost conduse 
atunci de către decanii de vârstă ai 
celor două Camere: senatorul Leon 
Dănăilă (PNL), în vârstă de 83 de 
ani şi deputatul Miron Ignat 
(reprezentantul Comunită�ii Rușilor 
Lipoveni din România), în vârstă 
de 75 de ani (ales atunci pentru a 
cincea legislatură din partea 
Comunităţii Ruşilor Lipoveni din 
România). 

Referin�ele biografice i-au 
apărut în „Zorile” (nr 12/2000, 
9/2011), în ghidul „Comunitatea 
rușilor lipoveni”, întocmit de 
Svetlana Moldovan (editura 
„Ararat”, București, 2004, pag. 
148-149). 

Mai multe comunită�i locale ale 
rușilor lipoveni au comemorat în 
acest an 80 de ani de la nașterea (24 
august 1941) a deputatului Miron 
Ignat și trei ani de la plecarea dintre 
noi (16 august 2018). 

 
S.M.

Miron IGNAT - 80 de ani de la naștere Miron IGNAT - 80 de ani de la naștere 

Palatul Cotroceni, 2016.Palatul Cotroceni, 2016.

Palatul Elisabeta, 2009.Palatul Elisabeta, 2009.
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Natalia DĂNILĂ POPESCU 
 

Finalul acestei veri absolut uimitoare m-a prins în 
Dobrogea, pământul natal și binecuvântat, după 
care tânjesc ori de câte ori mă aflu departe. Cu 

imensă bucurie, am primit invita�ia domnului deputat 
Silviu Feodor și a Comunită�ii Rușilor Lipoveni din 
România (CRLR) de a participa la Tabăra de vară „Tinerii 
și interculturalitatea în arealul Deltei Dunării”, care s-a 
desfășurat la Sulina în perioada 30 august - 5 septembrie 
2021. Și nu numai pentru că Sulina reprezintă – după 
Carcaliu – unul dintre locurile mele preferate, un oraș 
încărcat de istorie, magie, mister și natură sălbatică la tot 
pasul, ci și pentru că mi-a dat ocazia de a petrece o 
săptămână printre tineri ruși lipoveni absolut minuna�i, 
plini de via�ă, iubitori de tradi�ii, obiceiuri și frumos.  

Începutul lui septembrie a.c. ne-a dăruit o vreme 
perfectă, reușind, astfel, să ne bucurăm de natura sălbatică 
a locurilor, de plimbările cu barca printre canalele 
surprinzătoare și printre păsările care poposesc pe aceste 
meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Plaja de la Sulina, 
bătrânul Danubiu, Golful Musura, Insula K, Farul Vechi și 
Nou, nava eșuată Turgut S, cimitirul multietnic ce 
ascunde povești de dragoste și despre pira�i, întinderile 
infinite de ape, apusurile și răsăriturile spectaculoase sunt 
doar câteva dintre minunile acestui univers de o stranie 
frumuse�e, la grani�a dintre dulce și sărat, un �inut 
miraculos, hrănit, în egală măsură, de fluviu și de mare, 
adevărat paradis acvatic, gazdă primitoare pentru păsări și 
vie�uitoare de tot felul.  

Tabăra de vară, organizată cu sprijinul financiar al 
CRLR, la ini�iativa și implicarea Asocia�iei Tinerilor Ruși 
Lipoveni din România (ATRLR) și a Direc�iei Jude�ene 
pentru Sport și Tineret Tulcea, a reunit peste 160 de copii 
și tineri din România, reprezentan�i ai comunită�ilor 
rușilor lipoveni, sârbilor și bulgarilor din România, ce     
s-au prins într-o horă a interculturalită�ii, într-o veritabilă 
sărbătoare a toleran�ei și a frumuse�ii culturale. O 
săptămână încărcată de activită�i sportive – volei pe plajă, 
șah, fotbal, box, dans – toate înso�ite și animate de 
harmoșka mânuită cu măiestrie de talentata artistă 
Alexandra Calistrat din localitatea tulceană Sarichioi și 
de cântecele tradi�ionale din folclorul rusesc lipovenesc!  

Vocile lor tinere, pline de vitalitate și entuziasm, 
râsetele zgomotoase, pasiunea și iubirea pentru obiceiurile 
și tradi�iile noastre m-au făcut să realizez că această 
tânără genera�ie – atât de diferită de cele de dinainte – are 
toate șansele și capacitatea să ducă mai departe, cu 
mândrie și succes, patrimoniul cultural și spiritual al 
Comunită�ii noastre. O genera�ie născută și crescută în era 
vitezei, într-o societate în perpetuă schimbare și 
dezvoltare, dar care continuă să își iubească și să 
pre�uiască rădăcinile sănătoase, limba, obiceiurile, 
tradi�iile și cultura strămoșilor noștri. Tocmai de aceea nu 
poate decât să mă bucure aten�ia pe care Comunitatea 
Rușilor Lipoveni din România o acordă tinerei genera�ii, 
prin organizarea unor evenimente menită să îi aducă 
împreună, dându-le, astfel, posibilitatea să înve�e unii de 
la al�ii și să păstreze și să promoveze tot ceea ce 
însumează cultura rușilor lipoveni. 

Suflu tineresc și energie 
pozitivă la Sulina

�
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Tomi�ă IVANOV 
 

În perioada 23-29 august 
2021, tineri din mai multe 
localită�i din Moldova: Iași, 

Fălticeni, Manolea și Botoșani au 
participat la Tabăra de vară pentru 
tinerii ruși lipoveni, organizată de 
către ATRLR și CRLR la 
Năvodari, jude�ul Constan�a.  

Șederea de o săptămână în 
tabăra de la Năvodari, cu oameni 
primitori și un program frumos 
,,împodobit” de activită�i de către 
organizatori, a fost interesantă și 
foarte productivă. În afară de 
concursurile sportive: tenis de 
masă, volei și fotbal pe plajă, au 
fost organizate și ateliere de cântec 
și dans rusesc. Pe lângă acestea, 
participan�ii veni�i din Moldova au 
avut ocazia de a vizita orașele 
Năvodari și Constan�a, dar și 
localită�ile dobrogene: Ghindărești, 
Slava Cercheză și Slava Rusă, 
unde, în data de 28 august, tinerii 
au participat la hramul bisericii 
Mănăstirii de călugări „Adormirea 
Maicii Domnului” („Uspenia”).  

Dorim să mul�umim dlui 
deputat Silviu Feodor - 
președintele CRLR, membrilor din 
conducerea Comunită�ii și 
organizatorilor pentru sus�inerea 
oferită.  

Redăm, în rândurile care 
urmează, impresiile câtorva tineri 
participan�i la tabără: 

● Lidia Ivanov: ,,Pentru mine, 
tabăra a fost un prilej de a mă 
reîntâlni cu vechi prieteni, dar și 
de a crea noi legături. Sunt 
bucuroasă că am putut participa la 
această tabără alături de tineri 
minuna6i din Fălticeni, Botoșani și 
Manolea, reușind astfel să 
închegăm mai bine rela6iile cu cei 
din zona Moldovei, ca punct de 
sprijin pentru a da filialelor un 
suflu proaspăt, prin noi, dornici de 

schimbare, dar și de păstrare și 
promovare a tradi6iilor și 
obiceiurilor. Încă un obiectiv atins 
în cadrul acestei tabere a fost 
participarea la hramul de la 
Mănăstirea „Uspenia” din Slava 
Rusă, un loc minunat și liniștit, 
care, cu siguran6ă, va rămâne în 
inima mea. Doresc să mul6umesc 
din suflet organizatorilor pentru 
oportunitatea de a mă reîntoarce 
pe meleagurile dobrogene, de mă 
întâlni cu atât de mul6i tineri 
deosebi6i și de a crea legături, 
care, cred eu, vor rămâne pe 
veci.”; 

● Claudia Euteiov: ,,Între 
obiectivele de interes spiritual, dar 
și turistic, un loc aparte îl ocupă 
bisericile noastre renumite prin 
vechimea și valoarea lor 
deosebită. Vizitându-le, ne înăl6ăm 
sufletele către Dumnezeu, către tot 
ce înseamnă tezaur cultural sau 
spiritual, fără de care omul nu se 
poate realiza ca persoană, ca 
personalitate, ca OM. Ca 
adevăra6i creștini ortodocși, datori 
suntem, deci, ca și în vacan6ă să 
ajungem cât mai des în sfintele 

lăcașuri. La Mănăstirea 
„Uspenia” din Slava Rusă, ne-am 
sim6it mai aproape de Dumnezeu. 
Prin excursiile și drume6iile 
organizate am văzut cu ochii 
trupului și am în6eles cu ochii 
sufletului frumuse6ile dobrogene și, 
o dată cu ele, puterea, 
în6elepciunea, purtarea de grijă și 
prezen6a tainică a Lui 
Dumnezeu.”; 

● Nichita Condratov: ,,A fost 
o activitate reușită și am rămas cu 
multe amintiri frumoase. Pentru 
mine, cel mai important eveniment 
a fost participarea la hramul de la 
Mănăstirea „Uspenia” de la Slava 
Rusă, un loc de o frumuse6e rară. 
Sper să se mai organizeze pentru 
tinerii noștri astfel de evenimente 
foarte productive, îmbinând partea 
spirituală cu cea lumească.”; 

● Ionu� Tihan: ,,Tabăra de la 
Năvodari a fost, în opinia mea, 
una foarte reușită. În 7 zile, am 
avut o mul6ime de activită6i: 
vizitarea bisericii ortodoxe de rit 
vechi din Năvodari, a comunită6ii 
de la Ghindărești, a Cazinoului din 
Constan6a, a Mănăstirii 

„Uspenia” din Slava Rusă, dar și 
activită6i de tip cultural și sportiv. 
Preferata mea a fost participarea 
la hramul de la Mănăstirea 
„Uspenia” datorită atât frumuse6ii 
locului, cât și slujbei. Cu această 
ocazie, am întâlnit o mul6ime de 
oameni, mi-am făcut noi prieteni. 
A fost o experien6ă inedită din care 
am rămas cu multe amintiri 
frumoase, experien6ă pe care o 
doresc cât mai multor tineri 
dornici să vadă alte meleaguri și 
să petreacă clipe de neuitat printre 
etnici ruși lipoveni.”; 

● Constantin Tudosă: ,,Când 
am ajuns pe meleagurile unde 
trăiesc rușii lipoveni din 
Dobrogea, gândul mi-a zburat la 
istoria și modul cum s-au așezat 
aceștia în satele din regiune. 
Împrejurimile din Ghindărești, 
Slava Rusă, Slava Cercheză și, în 
special, Mănăstirea „Uspenia” ne-
au relatat totul, încă o 
demonstra6ie profundă căci, într-
adevăr, omul sfin6ește locul, dacă 
nu cumva era deja sfin6it și 
pregătit pentru noi.”. 

TABĂRA DE VARĂ PENTRU TABĂRA DE VARĂ PENTRU   
TINERII RUȘI LIPOVENITINERII RUȘI LIPOVENI

�
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Comunitatea Rușilor Lipoveni 
din România (CRLR) a 
organizat, în perioada iulie-

septembrie 2021, cea de a treia edi�ie a 
taberelor cultural-educa�ionale de vară 
la Centrul de Educa�ie și Cultură al 
Comunită�ii rușilor lipoveni (CRL) din 
Năvodari, jud. Constan�a. Au fost 
concentrate trei tematici cu 
specificitate și tradi�ie în CRLR: 
„Tabără de studiu intensiv al limbii 
ruse”, „Tabără de perfec6ionare 
lingvistică, de literatură și cultură 
rusă” și „Tabăra de tradi6ie, cultură și 
limbă maternă”. Proiectul a reunit 300 
de participan�i, atât etnici ruși 
lipoveni, cât și tineri de etnie sârbă și 
bulgară din România. Calendarul 
taberelor a acoperit nouă serii, câte trei 
sesiuni individuale pe cele trei 
tematici, men�ionate mai sus. Astfel, 
sediul din Năvodari a găzduit 
participan�i din N-E și S-E �ării, 
respectiv din localită�ile Botoșani, 
Brătești, Fălticeni, Focuri, Manolea, 
Rădău�i, Suceava și din București, dar 
și din partea de vest a �ării, pe prietenii 
noștri din Uniunea Sârbilor din 
România (din orașul Timișoara), cât și 
din Uniunea Bulgară din Banat – 
România (din satul Breștea, jud. 
Timiș). 

Elevii care studiază limba rusă 
maternă institu�ional, cât și la Centrele 
de Educa�ie și Cultură de la sediile 
CRLR, alături de înso�itori, cadre 
didactice și diverși formatori, au 
desfășurat activită�i culturale, artistice, 
educa�ionale și formativ-educative, 
elevii însușindu-și, astfel, diverse 
no�iuni etnoculturale, lingvistice, 
precum și abilită�i motrice de bază. Au 
fost cultivate valori comune și a fost 
promovat dialogul intercultural pe 
parcursul fiecăreia dintre cele 9 
săptămâni de tabere. Prin genul acesta 
de proiecte, CRLR își propune să 
reunească atât etnici ruși lipoveni, cât 
și tineri apar�inând altor minorită�i 
na�ionale din România, astfel încât 
aceștia să își dezvolte cunoștin�ele de 
limbă și literatură maternă, cultură și 
civiliza�ie rusă și să valorizeze 
diversitatea etno-culturală specifică 
minorită�ii căreia apar�in, prin 
activită�i extracurriculare. Programul 
celor 9 serii a cuprins activităţi de tipul 
atelierelor practice, sesiuni de 
socializare, activită�i sportive, ateliere 
de dicţie, ateliere de canto și cor, 
ateliere de manufacturat accesorii 
(obiecte de ceramică, instrumente de 
percu�ie etc.), ateliere de crea�ie și 

pictură, precum și schimburi de 
experien�ă și de bune practici între 
comunită�i. Fiecare atelier a fost urmat 
și de o parte practică de implementare 
a no�iunilor de bază însușite, acestea 
fiind prezentate în cadrul unor 
expozi�ii în format 2D si 3D, momente 
artistice și activită�i sportiv-recreative. 
Prin intermediul acestor activită�i, 
tinerii și-au dezvoltat mai bine 
capacitatea de exprimare, de 
colaborare și de ajutor reciproc, de 
îndemânare practică și sportivă, toate 
acestea fiind coroborate cu un stil de 
comunicare asertiv. Toate activită�ile 
au fost atent structurate, astfel încât 
acestea să reunească, în mod 
armonios, cele 4 domenii de bază: 
limbă și literatură maternă, cultură, 
spiritualitate și sport. 

 
NOUĂ SERIINOUĂ SERII  

● Prima serie a taberelor din acest 
an, organizate de CRLR, a fost 
deschisă, în perioada 5-11 iulie 2021, 
de către elevii care studiază limba rusă 
maternă la CRL-București, în cadrul 
„Taberei de studiu intensiv al limbii 
ruse (I)”, despre care a�i putut citi în 
articolul din numărul precedent al 
„Zorilor”, scris de Ana-Paula 
Ungureanu. 

● Au urmat rușii lipoveni din CRL-
Brătești, jud. Iași, care au desfășurat 
activită�i cultural-artistice în cadrul 
„Taberei de perfec6ionare lingvistică, 
de literatură și cultură rusă (I)”, în 
perioada 12-17 iulie 2021. Sub 
coordonarea președintelui CRL-
Brătești, dl Chirilă Moroi, 
participan�ii au avut parte de activită�i 
creative în urma cărora aceștia au 
rămas cu un bogat bagaj de cunoștin�e 
privind limba și cultura rușilor 
lipoveni. De asemenea, nu au lipsit 
schimbul de tehnică corală între 
ansamblul «Брэтешские лозычки» 
(„Brăteșskie lozâciki”) al CRL-
Brătești și «Морская звезда» 
(„Morskaia zvezda”) al CRL-Năvodari 
și schimbul de experien�ă între 
membrii celor două comunită�i. 

● CRL-Manolea a fost următoarea 
comunitate care a desfășurat activită�i 
cultural-educa�ionale în cadrul 
„Taberei de tradi6ie, cultură și limbă 
maternă (I)”, în perioada 18-23 iulie 
2021. Sub coordonarea președintelui 
CRL-Manolea, dl Gheorghe Miftode, 
pe parcursul întregii șederi, tinerii au 
avut parte de activită�i diverse, 
precum: ateliere și activită�i 
cultural-educa�ionale, 

TABĂRĂ DE LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ MATERNĂ, 
CULTURĂ RUSĂ ȘI SPORT



Membrii ansamblului folcloric «Membrii ansamblului folcloric «БерёзаБерёза» („Bereoza”) » („Bereoza”) al CRL-al CRL-
Manolea, interpretând melodii din repertoriul propriu.Manolea, interpretând melodii din repertoriul propriu.

Din Botoșani, laDin Botoșani, la   
Carcaliu, jud. TulceaCarcaliu, jud. Tulcea

Activită�i de perfec�ionare lingvistică și de literaturăActivită�i de perfec�ionare lingvistică și de literatură  
și cultură rusă, cu prof. Iuliana Solomonși cultură rusă, cu prof. Iuliana Solomon

Din București, spre NăvodariDin București, spre Năvodari
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ateliere de tradi�ie, cultură și limbă 
maternă, ateliere de prelucrare a 
cânepii și activită�i sportive și de 
agrement. Pe lângă toate aceste 
ateliere, care au avut ca scop 
dezvoltarea creativită�ii și îndemânării, 
un loc important în programul taberei 
l-a avut și însușirea no�iunilor de limbă 
rusă maternă, prin tehnici și jocuri 
distractive. Membrii CRL-Manolea au 
prezentat comunită�ii locale din 
Năvodari proiectul lor „Muzeul 
Cânepii”, care se află în incinta 
sediului CRL din Manolea, jud. 
Suceava, și a cărui inaugurare a avut 
loc în decursul anului 2020. Au fost 
schimbate păreri și impresii între 
membrii celor două comunită�i, dar și 
între ansamblurile acestora, ansamblul 
folcloric «Берёза» („Bereoza”) al 
CRL-Manolea și «Морская звезда» 
(„Morskaia zvezda”) al CRL-
Năvodari. 

● A patra serie de participan�i a fost 
constituită prin reunirea unui grup de 
elevi din Rădău�i și din Suceava în 
cadrul „Taberei de perfec6ionare 
lingvistică, de literatură și cultură 
rusă (II)” în perioada 24-29 iulie 
2021. Sub coordonarea Svetlanei 
Crăciun – referent cultural la CRLR, 
elevii au avut un program diversificat 
pe parcursul întregii săptămâni, 
program constituit din activită�i, 
precum: ateliere de limbă rusă 
maternă, ateliere de dic�ie și cor, 
ateliere de crea�ie și socializare, 
ateliere de crea�ie și pictură, activită�i 
sportive și recreative. Activită�ile 
extracurriculare au fost coordonate 
astfel: activită�i de perfec�ionare 
lingvistică și de literatură și cultură 
rusă – prof. Iulia Solomon; ateliere de 
dic�ie, cor și percu�ie – prof. George 
Liliac și activită�i creativ-
artistice și vizual plastice – prof. Iulia 
Știrbu. Elevii au depus un efort 
remarcabil în ceea ce privește 
atelierele de limbă rusă maternă, astfel 
fiind organizate sesiuni de studiu într-
un mediu inedit, și anume, Complexul 
Muzeal de Știin�e ale Naturii din 
Constan�a. To�i elevii s-au implicat 
activ în toate activită�ile, având 
rezultate formidabile. 

● Cel mai numeros și compact grup 
de participan�i la cea de a cincea serie 
a „Taberei de studiu intensiv al limbii 
ruse (II)”, în perioada 2-8 august 
2021, a fost al celor din CRL-
Botoșani, sub coordonarea 
președintelui, dl Ovidiu Ivanov, și sub 
atenta îndrumare a Olgăi Zakoliukina 
– referent cultural la CRL-Botoșani. 
Elevii care studiază limba rusă 
maternă au desfășurat numeroase 
ateliere de crea�ie, de desen și pictură, 
de modelaj și de pictură pe ipsos, în 
urma cărora copiii au realizat 
suveniruri tematice (magne�i sub 
formă de scoici, stea de mare, călu�i de 

mare, delfini etc.), dar și ateliere de 
pictură pe material textil, astfel 
personalizându-și fiecare câte o 
bandană cu litere chirilice sau 
simboluri rusești. O întreagă 
săptămână în care elevii au fost foarte 
creativi, realizând foarte multe obiecte 
personalizate, care, într-un final, au 
luat forma unui minunat suvenir sau 
amintiri de la mare, un cadou oferit 
apoi membrilor comunită�ii din 
Botoșani sau comunită�ii locale din 
Năvodari. Sub îndrumarea Liviei 
Ivanov, coordonator al ansamblului 
folcloric «Новая заря» („Novaia 
zaria”) din Botoșani, tinerii au 
desfășurat ateliere de dic�ie, percu�ie și 
cor.  

Cu ocazia evenimentului cultural 
,,Muzeul nostru - parte a sufletului 
meu” (din data de 3 august 2021) și la 
invita�ia președintelui Comunită�ii 
rușilor lipoveni din Carcaliu, dl Ivan 
Vasile, delega�ia CRL-Botoșani a 
vizitat Centrul de Educa�ie și Cultură 
al CRL-Carcaliu. În cadrul 
evenimentului, membrii delega�iei au 
vizitat col�ul muzeistic din cadrul 
Centrului și au fost schimbate idei și 
impresii inclusiv despre inaugurarea 
recentă a Muzeului rușilor lipoveni din 
Botoșani de la Centrul Cultural 
„Corneliu Finașcu” al filialei CRLR 
din Botoșani. Alocu�iunile, povestirile 
și mărturiile din partea reprezentan�ilor 
locali și a oficialită�ilor prezente au 
făcut o incursiune în istoria rușilor 
lipoveni de pe meleagurile dobrogene, 
între trecut și prezent. Manifestarea de 
la Carcaliu s-a încheiat cu o 
reprezenta�ie artistică a ansamblului 
folcloric local «Верба» („Verba”) și a 
ansamblului «Новая Заря» („Novaia 
zaria”) al CRL-Botoșani, dar și a 
tinerilor interpre�i Paula Amelian 
(Carcaliu) și Alexandra Listrat 
(Sarichioi). 

● Cea de a șasea serie a taberei de 
la Năvodari a fost constituită din 
tinerii reprezentan�i ai CRL-Fălticeni, 
în cadrul „Taberei de tradi6ie, cultură 
și limbă maternă (II)”, în perioada 9-
15 august 2021. Elevii au desfășurat 
multe activită�i și s-au bucurat de toate 
surprizele pregătite de coordonatorii 
taberei. Au reușit să socializeze, să se 
cunoască mai bine și să se bucure din 
plin de jocurile de agrement de pe 
plajă. Programul taberei, pe lângă 
activită�ile recreative a cuprins și o 
parte esen�ială, și anume, învă�area 
limbii ruse într-un mod cu totul inedit. 
Membrii delega�iei din Fălticeni au 
vizitat Complexul Muzeal de Știin�e 
ale Naturii din Constan�a și 
Delfinariul, ocazie cu care au învă�at 
în limba rusă foarte mul�i termeni din 
domeniul florei și faunei acvatice și au 
participat la demonstraţiile cu delfini.  

Cu ocazia activită�ii 
culturale „Rușii lipoveni din 

Tinerii din Focuri,Tinerii din Focuri,   
jud. Iașijud. Iași

Pe malul Dunării, la Ghindărești, grupul din Focuri aPe malul Dunării, la Ghindărești, grupul din Focuri a   
vizitat monumentul „Crucea staroveră”vizitat monumentul „Crucea staroveră”

Delega�ia din Fălticeni, jud.Delega�ia din Fălticeni, jud.   
Suceava, la Sarichioi, jud. TulceaSuceava, la Sarichioi, jud. Tulcea

Tinerii din Fălticeni, jud. Suceava,Tinerii din Fălticeni, jud. Suceava,     
la cetatea Enisalala cetatea Enisala
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Dobrogea – istorie și tradi6ie” din 
10 august 2021, la invita�ia 
președintelui CRL-Sarichioi, dl. 
Vitali-Cristian Finoghen, 
delega�ia CRL-Fălticeni a vizitat 
Centrul de Educa�ie și Cultură al 
CRL-Sarichioi. Astfel, tinerii au 
făcut o incursiune în timp pe 
meleagurile fascinante și pline de 
istorie și multiculturalitate ale 
Dobrogei. Au fost vizitate lăcașele 
de cult din localitate, precum și 
obiectivele turistice din zonă, 
inclusiv situl arheologic Cetatea 
Heracleea (Enisala), singura cetate 
medievală din Dobrogea. 

● Elevii care studiază limba 
rusă maternă în comuna Focuri, 
jud. Iași, sub coordonarea 
președintelui, dl Fănică Timofte, 
au participat la a șaptea serie a 
„Taberei de studiu intensiv al 
limbii ruse (III)”, în perioada 16-
22 august 2021. Sediul din 
Năvodari a răsunat de muzica și 
ritmicitatea de la repeti�iile vocale 
și de dans ale grupului artistic 
«Огонёк» („Ogoniok”) al CRL-
Focuri, care a lucrat intens la 
programul artistic, în fiecare seară 
a taberei. Sub atenta coordonare a 
prof. Zinaida Gromic, tinerii au 
desfășurat diverse activită�i 
cultural-educative prin care să 

ghicească, denumească și să 
interpreteze, în limba rusă, diverse 
situa�ii, obiecte, stări și roluri. În 
data de 20 august a.c., la invita�ia 
președintelui CRL-Ghindărești, 
dna Anfisa Demid, membrii 
delega�iei CRL-Focuri au 
participat la evenimentul cultural 
„Port, tradi6ie și limbă maternă – 
valori identitare ale rușilor 
lipoveni”, la Ghindărești, jud. 
Constan�a. Programul 
evenimentului a cuprins vizitarea 
obiectivelor cultural-turistice din 
Ghindărești, a fost prezentat portul 
tradi�ional al rușilor lipoveni din 
zona Moldovei și din Dobrogea, 
fiind reliefate valorile comune și 
ini�iindu-se un dialog cultural între 
cele două zone, în care locuiesc 
ruși lipoveni. Membrii delega�iei 
au vizitat Complexul Muzeal de 
Știin�e ale Naturii din Constan�a, 
dar și Delfinariul, tinerii fiind 
extrem de impresiona�i de 
demonstraţiile cu delfini, 
expozi�iile cu păsări exotice și 
pești, animale și păsări din 
microrezerva�ie.  

● Ultimele două grupuri de 
tineri, care au desfășurat activită�i 
în cadrul Centrului de Educa�ie și 
Cultură al Comunită�ii rușilor 
lipoveni din Năvodari, au fost din 

comunitatea sârbă și cea bulgară 
din România în cadrul programului 
„Tabăra de tradi6ie, cultură și 
limbă maternă (III)”, în perioada 
30 august – 5 septembrie 2021. 
Redăm mai jos impresiile și 
părerile transmise de către 
coordonatorii de grup, dna Vera 
Cionvică din partea Uniunii 
Sârbilor din România (USR) și dna 
Petronela Șehabi din partea 
Uniunii Bulgare din Banat-
România (UBBR). 

● Vera Cionvică: „În primul 
rând, mul6umim conducerii CRLR 
și a Centrului de Educa6ie și 
Cultură al Comunită6ii rușilor 
lipoveni din Năvodari pentru 
invita6ie, organizare și găzduire. 
Gândurile sunt multe, frumoase și 
diverse. Ne-am bucurat de 
frumuse6ea autentică a Mării 
Negre, de nisipul plajei, de briză. 
Noi, tinerii de etnie sârbă din 
cadrul Uniunii Sârbilor din 
România, am participat la diverse 
ac6iuni etnoculturale și de abilită6i 
motrice de bază. Am făcut sport pe 
plajă, am dansat dansurile noastre 
tradi6ionale, deoarece mul6i facem 
parte din ansamblul folcloric 
sârbesc„Akud Mladost”. Am avut 
ocazia să vedem și să ne fie 
prezentat portul popular al rușilor 

lipoveni. Am vizitat Muzeul Deltei 
Dunării, am avut parte de o 
plimbare cu bărcile în Delta 
Dunării și am vizitat orașul Sulina, 
unde există și o comunitate de ruși 
lipoveni. Impactul trăit ne-a 
marcat profund, iar zilele petrecute 
în cadrul Taberei au fost o 
experien6ă frumoasă și de neuitat.”; 

● Petronela Șehabi – UBBR: 
„Găzdui6i de Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România, 15 copii 
bulgari din satul Breștea, jud. 
Timiș, au beneficiat de câteva zile 
frumoase de vară târzie pe 
litoralul Mării Negre, la Năvodari. 
Tabăra a fost benefică pentru 
grupul nostru, care a folosit aceste 
zile nu doar pentru relaxare, ci a și 
îmbinat plăcutul cu utilul. S-a pus 
accentul pe folclorul bulgăresc, pe 
tradi6ie, pe cântecele și dansurile 
noastre bulgărești. A fost o 
pregătire pentru marea sărbătoare 
a satului nostru, care este pe 12 
septembrie – sărbătoarea hramului 
bisericii „Sfântul nume al Mariei” 
din Breștea. Aici, la Năvodari, 
copiii au avut toate condi6iile 
pentru a se pregăti cu un scurt 
program folcloric pentru Ruga 
satului, copiii fiind membri activi 
ai ansamblului de dansuri 
populare bulgărești 

Grupul de tineri din loc. Breștea, jud. Timiș, reprezentan�iiGrupul de tineri din loc. Breștea, jud. Timiș, reprezentan�ii   
Uniunii Bulgare din Banat-România (UBBR)Uniunii Bulgare din Banat-România (UBBR)

Tinerii de etnie sârbă din cadrul Uniunii Sârbilor dinTinerii de etnie sârbă din cadrul Uniunii Sârbilor din  
România, la Centrul de Educa�ie și Cultură al CRL-NăvodariRomânia, la Centrul de Educa�ie și Cultură al CRL-Năvodari

Coordonatorii grupului Uniunii Bulgare din Banat-România,Coordonatorii grupului Uniunii Bulgare din Banat-România,   
Ana-Maria Tapanov și Petronela Șehabi.Ana-Maria Tapanov și Petronela Șehabi.

Reprezentan�ii Uniunii Sârbilor din RomâniaReprezentan�ii Uniunii Sârbilor din România
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„Brest” din Breștea, unde 95 % 
din locuitori sunt etnici bulgari. 
Momentele de relaxare au fost și 
ele extrem de plăcute, iar vremea 
frumoasă și călduroasă ne-a 
îndemnat spre plajă, bucurându-ne 
astfel de nisipul fierbinte și de apa 
caldă a Mării Negre. Dacă tot am 
făcut un drum așa de lung, am 
vizitat și Microrezerva6ia și am 
participat la o demonstra6ie la 
Planetariu, ambele obiective 
situându-se în cadrul Complexului 
Muzeal de Știin6e ale Naturii din 
Constan6a. La Centrul de Educa6ie 
și Cultură, nu a lipsit nici sportul – 
tenis de masă, biliard, șah – 
sportul min6ii, nici lectura. Unul 
din copiii noștri, pasionat de 
istorie, a lecturat căr6i în limba 
română din biblioteca Centrului. 
Copiii au trăit o experien6ă 
frumoasă și au plecat spre casă cu 
multe amintiri dragi din aceste 
locuri minunate și informa6ii 
privind rușii lipoveni din România. 
Mul6umim din suflet pentru 
ospitalitate, dragii noștri prieteni 
ruși lipoveni!”. 

 PENTRU CEI PASIONA�I DE 
LIMBA MATERNĂ 

Mărturisim că, prin aceste 
serii de tabere de vară, 

Centrul de Educa�ie și Cultură al 
Comunită�ii rușilor lipoveni din 
Năvodari a fost în permanen�ă 
animat, biblioteca din incinta 
clădirii a constituit centrul de 
crea�ie al atelierelor, curtea a 
găzduit zilnic diverse competi�ii și 
activită�i de agrement, iar sala mare 
de la demisol și holul principal au 
fost intens utilizate atât pentru 
repeti�iile ansamblurilor folclorice 
și grupurilor vocale, dar și pentru 
diversele activită�i de agrement. 
Zilele începeau într-un mod 
dinamic cu exerci�ii de înviorare, 
gimnastică, sărituri, alergare, iar în 
fiecare seară, după cină, tinerii 
încheiau ziua consumându-și 
energia în incinta sediului sau la 
locul de joacă special amenajat din 
apropierea Centrului. To�i 
participan�ii s-au bucurat din plin 
de jocurile de agrement de pe plajă, 
construind castele din nisip, 
lansând zmee, înotând sau 
desfășurând diferite competi�ii 
sportive, individuale sau de echipă. 
Nu trebuie uitat și faptul că to�i au 
participat la Sfintele Liturghii la 
biserica ortodoxă de rit vechi din 
Năvodari, cu ocazia diferitelor 
sărbători prăznuite în această 
perioadă, urmate de sesiuni de 
discu�ii libere purtate pe diverse 

teme, de spiritualitate și religie 
ortodoxă de rit vechi, dar și de 
istorie sau cultură generală. 

Merită men�ionat faptul că 
necesitatea acestor tipuri de tabere 
este foarte mare, astfel încât elevii 
pasiona�i de limba maternă, care 
depun eforturi considerabile în ceea 
ce privește învă�area limbii ruse, și 
ob�in rezultate remarcabile, să fie 
implica�i activ în toate activită�ile 
din cadrul CRLR. În contextul unui 
an plin de încercări și provocări, pe 
fondul pandemiei Covid-19, timp 
în care elevii au fost obliga�i să 
petreacă foarte multe ore online în 
fa�a monitoarelor și dispozitivelor 
electronice pentru a urma cursurile 
școlare institu�ional, copiii au avut 
astfel ocazia să se conecteze și să 
interac�ioneze fizic, unii cu al�ii, 
bucurându-se de o tabără plină de 
activită�i creative, educa�ionale, 
culturale și recreative la sediul 
CRL-Năvodari, jud. Constan�a. În 
urma acestor sesiuni de tabără, cu 
sprijinul financiar al CRLR, tinerii 
au rămas cu un bogat bagaj de 
cunoștin�e în ceea ce privește 
literatura și limba maternă, 
spiritualitatea și tradi�iile rușilor 
lipoveni din România. O tabără 
care, cu siguran�ă, va rămâne vie, 
pentru mult timp, în memoria 

participan�ilor. 
În numele tuturor, doresc să 

aduc încă o dată mul�umiri celor 
care au făcut posibilă desfășurarea 
acestor tabere la Năvodari: dlui 
deputat Silviu Feodor - 
președintele CRLR, care, prin grija 
pe care o poartă tinerei genera�ii, se 
implică pentru ca aceștia să 
beneficieze în cadrul Comunită�ii 
de o bună comunicare, dezvoltare și 
coeziune culturală; dlui Rafael 
Nichita - președinte al CRL-
Năvodari, care s-a preocupat ca 
toate delega�iile să fie întâmpinate 
călduros, iar condi�iile de cazare să 
fie la înăl�imea așteptărilor; so�ilor 
Rodica și Ivan Ciotic - care au fost 
în permanen�ă prezen�i alături de 
to�i participan�ii și au răspuns 
pozitiv tuturor solicitărilor 
survenite din partea acestora. De 
asemenea, aduc mul�umiri și tuturor 
coordonatorilor, cadrelor didactice 
și specialiștilor pentru aportul 
deosebit de cunoștin�e adus în 
cadrul programului taberelor de la 
Năvodari, precum și pentru aten�ia 
și grija minu�ioasă acordată 
nevoilor tinerilor, și pentru 
implicarea profesională și 
emo�ională a acestora. 

Svetlana CRĂCIUN,
referent cultural la CRLR

Din Focuri, jud. IașiDin Focuri, jud. Iași

Din BotoșaniDin Botoșani

Din Rădău�i și SuceavaDin Rădău�i și SuceavaActivită�i creativ-Activită�i creativ-
artistice și vizual plasticeartistice și vizual plastice  

cu prof. Iulia Știrbucu prof. Iulia Știrbu
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Valentin FILAT 
 

Comunitatea Rușilor 
Lipoveni din România 
(CRLR) și Asocia�ia 

Tinerilor Ruși Lipoveni din 
România (ATRLR) au organizat, la 
Sulina, jude�ul Tulcea, Tabăra de 
vară „Tinerii și interculturalitatea 
în arealul Deltei Dunării”. 
Evenimentul a reunit 160 de 
participan�i din 8 jude�e ale �ării și 
s-a desfășurat în perioada 30 august 
- 5 septembrie 2021. Programul a 
fost divers și a cuprins activită�i 
sportive și de agrement, cursuri de 
cultură, spiritualitate și civiliza�ie 
rusă, ateliere de teatru, cursuri de 
dansuri și muzică. 

Totul a început la Tulcea, la 
îmbarcarea pe nava care urma să ne 
poarte pe apele minunate ale 
Dunării până la Sulina. Agita�ia 
mare, îmbră�ișările și zâmbetele de 
bucurie prevesteau o săptămână 
minunată petrecută împreună. 
Tineri de toate vârstele, cadre 
didactice, părin�i petrecându-și 
copiii – to�i ferici�i de posibilitatea 
oferită de Comunitate de a fi în 
același loc, fie și pre� de câteva 
momente. Pe vas, atmosfera ce 
urma să descrie tabăra de vară 
începea deja să se arate – tineri 
cântând, alergând de colo-colo, 
profesori admirând minună�iile 
Deltei și schimbând impresii, 
primele prietenii începeau să 
prindă contur, iar cele vechi să se 
revigoreze. Alături de noi, pe vas, 
era un grup de tineri bulgari din 
localitatea Breștea, jude�ul Timiș, 
precum și mul�i copii în uniforme 
sportive acompania�i de antrenorii 
lor din localitatea Măgurele, 
jude�ul Ilfov. Timid, încă de pe 
vasul ce spărgea cu nesa� valurile 
Dunării, grăbindu-se spre orașul 
unde răsare prima dată soarele în 

România, încep să se creeze 
primele legături. Îl cunosc pe 
Patrik, un tânăr de la Uniunea 
Bulgarilor din Banat, cu care până 
la final ne va lega o prietenie 
frumoasă, apoi pe Erica, din 
Măgurele. Aflu despre ea că este 
campioană na�ională la box, deși 
are doar 13 ani. Zâmbetul ei mă 
cucerește pe loc, glumesc cu ea și 
devin „domnu”, chiar dacă încă 
sunt reticent în a crede că un astfel 
de copil poate să facă box – aveam 
să mă conving de contrariul acestui 
gând. 

La Sulina, suntem caza�i la 
centrul de agrement „Briza mării”, 
un loc pe care îl revăd după mul�i 
ani, apoi pe Ionu� Hariton, 
administratorul centrului, pe care îl 
recunosc și îmi dau seama cât s-au 
schimbat lucrurile în această 
perioadă. Nici nu au apucat bine să 
se acomodeze căci tinerii au și 
invadat toate zonele din tabără – 
foișoarele, terenul de baschet și cel 
de fotbal. Holurile fremătau de 
râsete și agita�ia a început. 

În zilele care au urmat, au 
participat la meciuri de fotbal, de 
tenis de masă, baschet și 
badminton, și-au antrenat min�ile la 
șah, s-au amuzat la remy și au 
cântat cât pentru un an! Nici dansul 
nu a fost neglijat, dar nici lucrurile 
serioase – un curs de spiritualitate 
staroveră, sus�inut de tânăra noastră 
Raisa din Brăila. Tinerii s-au 
pregătit pentru o piesă de teatru cu 
dna profesoară Zinaida Gromic. 
Celebra alergare matinală către 
malul mării, pe o distan�ă de 2 km, 
le-a dat multora bătăi de cap, dar, 
celor care au făcut-o, le-a adus 
satisfac�ie. Un foc de tabără i-a 
adunat pe to�i pe ritmuri de 
garmoșkă, cu talent înnăscut 
mânuită de tânăra noastră 
Alexandra Listrat din Sarichioi. 

Și câte și mai câte! 
Biserica ortodoxă de rit vechi 

„Sf. Petru și Pavel” din Sulina i-a 
cuprins pe to�i tinerii între 
binecuvântatele sale ziduri, alături 
de deputatul Silviu Feodor, care 
le-a vorbit tinerilor noștri despre 
pilonii CRLR.  

Spre final, se resim�ea în 
văzduh o oarecare triste�e la gândul 
apropiatei despăr�iri de cei pe care 
ai început să-i consideri dragi. 

Vă propun, în continuare, să 
sim�im emo�iile tinerilor, prin 
propriile lor vorbe, pentru a ne face 
o idee asupra atmosferei din Tabăra 
de vară „Tinerii și 
interculturalitatea în arealul Deltei 
Dunării”. 

 
IMPRESIIIMPRESII   

 
● Iraida Antonov (București): 

„Pentru mine, tabăra de la Sulina a 
fost ceva neașteptat și, în același 
timp, cu tot sufletul râvnit. Am fost 
în aceeași tabără cu școala în 
clasele primare și, de atunci, mi-am 
promis solemn că mă întorc. Nu am 
reușit singură în atâ�ia ani ceea ce 
au făcut CRLR și ATRLR în câteva 
zile! Doar vechiul far și re�eta 
ceaiului de diminea�ă au rămas 

constante, împotrivindu-se parcă 
trecerii timpului. Orașul în sine, 
peisajele marine și chiar felul meu 
de a percepe lucrurile s-au 
schimbat sesizabil, așa că am avut 
parte de un oraș nou, descoperit de 
un eu reinventat, dar cel pu�in la fel 
de curios. 

În această perioadă am avut 
parte de o rutină interesantă, ce 
parcă s-a bazat pe principiul „Mens 
sana in corpore sano”, alături de 
oameni foarte frumoși, prieteni 
buni din timpul școlii și prieteni cu 
care de-abia acum am făcut 
cunoștin�ă, dar pe care simt că-i 
cunosc din vremuri imemoriale. 

Partea din mine care tânjea după 
peisaje acvatice a avut parte de un 
mic catharsis în timpul plimbării cu 
barca pe canalele spectaculoase din 
jurul Sulinei. Mi-am încărcat 
bateriile cu egrete, lebede, 
pescăruși, și, mai ales, nuferi, totul 
desfășurându-se cu un 
acompaniament fin de muzică 
rusească.  

De asemenea, am rămas plăcut 
surprinsă de dialogul pe care l-am 
avut cu to�ii pe diverse teme 
religioase, unde, printre altele, am 
aflat de ce o pisică ar avea 
voie să intre în biserică, 
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iar un că�el nu. Simplul fapt că ne-
am adunat și am avut deschiderea 
să discutăm liber opinii și 
frământări îmi hrănește speran�a că 
un dialog constant este posibil. 

Spre finalul săptămânii, s-a 
săvârșit un moment foarte special 
pentru mine: focul de tabără. Aici, 
sufletele tuturor s-au înăl�at în 
cântări, fiind mărginite doar de 
stele. 

�in să-mi transmit recunostin�a 
tuturor celor implica�i în 
organizarea taberei, pentru ideea de 
interculturalitate și pentru 
diversitatea activită�ilor”; 

 
● Mihăi�ă Damian (București): 

„Scriind din perspectiva unui 
participant mai degrabă decât a 
unui organizator al taberei de 
tineret, pot mărturisi că am avut 
prilejul de a învă�a lucruri noi, dar 
și vechi despre noi, dar mai ales 
despre lipoveanul secolului XXI, 
așa cum scria actorul Alecsandru 
Dunaev în numărul 4/293 al 
„Zorilor” din 2017. Spun că am 
fost participant și nu organizator 
fiindcă m-am implicat prea pu�in 
(afișul, niște tipărituri și câteva 
adrese către filialele locale 
reprezintă munca mea pentru 
această tabără), toată greutatea 
căzând pe Valentin Filat, 
președintele acestei asocia�ii? Mi  
s-a reproșat faptul că nu sunt prea 
explicit, astfel că, voi spune că m-
am referit la Asocia�ia Tinerilor 
Ruși Lipoveni din România 
(ATRLR). Mai departe, voi elimina 
scuza mea infantilă cum că regulile 
ortografice nu-mi sunt prea clare, și 
voi încerca să motivez altfel 
decizia strecurării a câte unui semn 
de întrebare în locul punctului cel 
sec, fără formă, fără consisten�ă. 
Unduirea unui semn de întrebare 

poate fi asemuită cifrei 2, de aceea 
am și ales să-l subliniez atunci 
când a fost cazul, pentru a oferi o 
lentilă în plus celora care se 
îndoiesc de forme sau celora care 
nu le dau prea mare importan�ă. 
Legat de reguli... nimeni nu putea 
s-o zică mai frumos decât Pablo 
Picasso (nu știu unde și când a zis-
o, fiindcă am întâlnit citatul 
„răsfoind” Facebook-ul): Înva6ă 
regulile ca un profesionist, ca să le 
po6i încălca precum un artist. Eu 
nu mă cred un artist, dar mai am 
câteodată unele apucături. 

Trecând la concluziile de 
participant pe care le-am tras... 
Socializarea și cunoașterea celuilalt 
cred că reprezintă fundamentul 
peste care s-a clădit programul și 
rostul acestei tabere. Activită�ile 
sportive ne-au �inut aproape, chiar 
și din perspectiva rivalită�ilor 
dintre echipe sau indivizi. Fiecare 
voia să-și arate priceperea. Dar, 
mai mult decât iscusin�ele și 
abilită�ile ori orgoliile proprii, 
participan�ii tânjeau după victoria 
comunită�ii din care fac parte. 
Slavarki samîie krepkie! am auzit 
într-o seară în care se disputau 
rezultatele campionatului de mini-
fotbal. Mândria individului născută 
din gloria tribului din care face 
parte. Apartenen�ă la grup, deci. 
Putem să extindem grupul? Atunci 
vorbim despre apartenen�ă etnică. 
Și da, spre seară, când infinitul 
părea mai clar, grupul nostru era în 
expansiune. De la Slavarki samîie 
krepkie! se ajungea la un soi de 
Slava Bogu șto mî lipavani! – 
modul de a-și exprima bucuria de a 
fi împreună a răposatului meu tată. 
Eram chema�i cu to�ii de sunetul 
garmoșkăi Alexandrei Listrat. 
Intonam cântece care s-au păstrat 
mai bine în zona Dobrogei. Ce 

cântece frumoase ave6i! Am auzit 
eu de la o fată de-a noastră, dar din 
zona Moldovei – am impresia că 
era din Iași. Chiar și cei care nu 
știau piesele, probabil că au plecat 
cu ele învă�ate. 

Ce tare! Băi, liudi, băi! 
devenise sloganul acestei tabere. 
Iar asta nu era decât o exclama�ie a 
unui nene oarecare din Sarichioi, 
pe care nu-l știa mai nimeni, dar 
care a devenit celebru (cel pu�in 
printre participan�i) pentru spusele 
sale. Putem numi și noi asta o 
globalizare mai restrânsă? O... 
lipovenizare? N-ar fi interesant să 
folosim tehnologia pe care o avem 
acum și pe care obișnuim să o 
acuzăm ca fiind responsabilă 
numai de efecte negative – 
pierderea identită�ii prin senza�ia 
apartenen�ei la un stat global, 
nerespectarea tradi�iilor, etc. – 
pentru a consolida identitatea, 
apartenen�a la un stat etnic, deci, în 
care cultura și tradi�iile, originile 
care ne unesc? să stea la baza 
respectului reciproc și a ajutorului 
care nu așteaptă răspuns acordat 
oricui? (aici nu este subliniat). 

Nu vreau să ocup tot spa�iul 
materialului semnat de Valentin 
Filat, așa că voi încheia cu 
plecarea mea prematură din tabără. 
Mă gândesc: ce alte sensuri mai 
poate avea acest cuvânt – tabără? 
Consult dexonline.ro: TÁBĂRĂ, 
tabere, s. f. 1. Loc de dispunere 
temporară a trupelor, amenajat în 
afara localită�ilor în scopul 
instruirii solda�ilor în condi�ii de 
campanie; tabie (2). ♦ Popas; etapă. 
2. Așezare vremelnică în corturi, în 
barăci etc. ♦ Așezare (în aer liber) 
pentru copii, elevi etc. afla�i la 
odihnă sau pentru sportivi în timpul 
antrenamentelor. ♦ (Sport) 
Cantonament. 3. Grup de care în 

mers sau în popas; convoi. 4. (Înv.) 
Oaste; p. ext. mul�ime, gloată. 5. 
Grup opus altui grup; grupare, 
asocia�ie politică care luptă pentru 
o anumită cauză. – Din sl. taborŭ. 

N-am apucat să-mi iau rămas 
bun, căci am plecat sâmbătă 
diminea�ă, după focul de tabără din 
seara aceea frumoasă petrecută la 
căldura lui. Am auzit că, și după 
plecarea mea, s-a vorbit despre noi. 
M-am bucurat. Înseamnă că suntem 
cu adevărat importan�i! 

Am plecat, așadar, răgușit din 
Sulina. Poate din cauza frigului pe 
care nu-l resim�eam din cauza 
căldurii cântecului. Merg la mare, 
doar nu-mi iau geacă!”; 

● Raisa Pavlov (Iași): „Nu 
există cuvinte care să exprime 
bucuria, entuziasmul și împlinirea 
atunci când îmi amintesc de timpul 
petrecut în Tabăra de la Sulina. 
Privesc cu drag și nostalgie spre 
clipele de neuitat, spre oamenii 
frumoși, care au reușit să mă 
apropie și mai mult de rădăcinile 
mele, de religia, tradi�iile și 
obiceiurile cu care m-am născut și 
în care vreau să trăiesc până la 
sfârșit. Nu voi uita niciodată focul 
de tabără, serile și momentele 
spontane în care ne conectam unii 
cu al�ii prin cântec, dans, povești, 
amintiri și, bineîn�eles, voie bună.”; 

● Raisa Andrian (Manolea, 
jud. Suceava): „A fost cea mai 
frumosă tabără și cei mai frumoși 
oameni! Cele mai frumoase 
prietenii închegate între tinerii ruși 
lipoveni și sper că vor rezista de-a 
lungul timpului. Cu siguran�ă, a 
fost o experien�ă ce merită retrăită. 
Mul�umim organizatorilor pentru 
această tabără de neuitat!”; 

● Alexandra Listrat (Sarichioi, 
jud. Tulcea): „Tabără de la Sulina a 
fost extraordinară! Am avut 
experien�e noi, am cunoscut multe 
persoane minunate, m-am revăzut 
cu vechi prieteni și pot spune că  
m-am distrat foarte mult. Am avut 
numeroase activită�i la care am 
participat cu entuziasm. A fost o 
plăcere pentru mine să îi pot învă�a 
pe ceilal�i participan�i cântece din 
repertoriul meu de tânăr artist, pe 
care, ulterior, le-am cântat 
împreună la focul de tabără. M-aș 
întoarce la Sulina cu cel mai mare 
drag! Le mul�umim foarte mult 
organizatorilor pentru că ne-au 
înfrumuse�at vacan�a de 
vară!”. �
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,,Către rădăcinile rușilor lipoveni din Brăila și Gala�i”,,Către rădăcinile rușilor lipoveni din Brăila și Gala�i”

 
,,Către rădăcinile 

rușilor lipoveni din Brăila și 
Gala"i” / ,,К истокам русских-

липован г. Брэила и Галаць” - este un 
proiect ini�iat de matușka Tatiana Văsii din 
Jurilovca și președintele Mirela Isacov, în 

colaborare cu prof. Ana Oprea, prof. Maria Milea 
din Brăila, dna Iulia Trefil și dna Pelaghia Du�ă din 
Gala�i, precum și cu dna Geta Grigore din Carcaliu, 

sus�inut financiar fiind de CRLR. Evenimentul a 
presupus un schimb de experien�ă între copiii de la 
CRL-Jurilovca, CRL-Brăila și CRL-Gala�i și a avut 
loc în perioada 4-8 septembrie 2021. Participan�ii au 

socializat, au învă�at cântece, au lucrat împreună 
la o matrioșkă veselă, au împletit lestovki. 

De asemenea, copiii au participat la 
slujbe religioase. 

Amănunte - pag. 29.

La BrăilaLa Brăila La Gala�iLa Gala�i

La Gala�iLa Gala�i

La CarcaliuLa Carcaliu

La BrăilaLa Brăila
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