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a Muzeul Național al
Literaturii Române din
București, a avut loc, pe
26 septembrie 2022, o masă
rotundă inițiată și organizată de
Departamentul pentru Relații
Interetnice (DRI) cu ocazia Zilei
Limbilor Europei, moderată de
către secretarul de stat Laczikó
Enikő Katalin.
Cadre didactice din mediul
universitar și preuniversitar,
reprezentanți ai mediului academic
național și internațional, ai
Comisiei Europene la București, ai
Ministerului Educației, ai
asociațiilor etnice din România și
ai Delegației Permanente a
României la UNESCO au vorbit
despre multilingvism,
multiculturalitate, pedagogii
alternative, despre experiențele din
perioada pandemiei privind
utilizarea tehnologiilor, DRI
lansând în dezbatere tema:
Utilizarea noilor tehnologii pentru
învățarea multilingvistică. O
CONSFĂTUIRE

Î

n perioada 13-16
septembrie 2022, s-a
desfășurat, la Colegiul
Național Mircea cel Bătrân din
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, o
întâlnire de lucru a inspectorilor
școlari pentru disciplina Religie.
Au fost abordate teme ce
vizează procesul educațional în
Anul școlar 2022-2023, după cum
urmează: prezentarea cadrului
normativ specific, privind
organizarea procesului de
învățământ în anul școlar în curs;
dezbatere și focus-grup –
Motivație și inovație în predarea
creativă a Religiei; diagnoza
procesului educațional pentru
disciplina Religie în Anul școlar
2021-2022;
Consfătuirea inspectorilor
școlari a fost moderată de către dl
Timiș Vasile, inspector general în
cadrul Ministerului Educației. La
Râmnicu Vâlcea, au fost prezenți:
dl Moșoiu Romeo, consilier la
Ministerul Educației, dna Neculai
Livia, inspector la Ministerul
Educației, preotul Jambore
George, inspector patriarhal în
cadrul Sectorului teologiceducațional și inspectorii școlari
de religie din fiecare județ. De
asemenea, au fost invitați și
reprezentanții cultelor religioase
recunoscute din România, experți
în pedagogie și psihologie școlară.

ÇÎÐÈ
De Ziua Limbilor Europei!
perspectivă asupra pedagogiilor
alternative. Provocări și
oportunități.
După intervențiile online și cele
ale interlocutorilor din sala
Muzeului Literaturii Române, care
adăpostește manuscrise ale multor
scriitori importanți (precum Mihai
Eminescu, Ion Creangă, Lucian
Blaga, I.L. Caragiale, Vasile
Alecsandri, Titu Maiorescu,
Nichita Stănescu ș.a.), s-a ajuns la
concluzia că tehnologiile,
metodele impuse cumva de
perioada pandemiei Covid-19,
programele alternative în cadrul
învățării multilingvistice, învățarea
creativă, ar trebui toate integrate în
procesul de predare-învățare,
inclusiv al limbilor străine, studiul
online dând posibilitatea accesului
doritorilor la programe interactive
și interesante prin diverse
platforme din spațiul virtual. În
alocuțiunile lor, vorbitorii au

subliniat necesitatea restructurării
procesului de învățare
multilingvistică, cu accent pe
educație interculturală, prin
metode formale și informale,
îmbinate armonios cu noile
tehnologii.
Reprezentanții asociațiilor
etnice: ale rușilor lipoveni (Axinia
Crasovschi - prof. univ. dr. la
Universitatea Bucuresti, președinta
Asociației Internaționale a
Profesorilor de Limbă și Literatură
Rusă din România), armenilor
(Varujan Pambuccian - deputat
și lider al Grupului parlamentar al
minoritățior naționale), germanilor
(Monika Hay - director al
Colegiul Național „Samuel von
Brukenthal” din Sibiu),
maghiarilor (câțiva profesori
universitari: dr. Horváth István profesor universitar și președinte
al Institutului pentru Studierea
Problemelor Minorităților

Scopul întâlnirii a fost acela de
a învăța unii de la ceilalți abordări
noi ale didacticii Religiei. Așa cum
ne-au învățat Sfinții Părinți,
experiența creștină și ora de
Religie ne ajută să găsim un sens
existenței noastre.
Unii dintre invitați veneau
dintr-un spațiu diferit de cel al
educației religioase și anume, cel
al psihologiei școlare, asa cum a
fost prezența doamnei profesor
univ. dr. Buzgar Ramona de la
Universitatea „Babes-Bolyai” din
Cluj, care a prezentat anumite
aspecte ce țin de motivație, ce
înseamnă motivația, cum fiecare
dintre noi, în calitate de dascăli, să
fie capabil în a-i motiva pe cei
tineri, pornind de la realități
concrete, de la finalități care pot fi
atinse, conștienți fiind că noi,
cadrele didactice, suntem în
aceeași echipă cu elevii și în
permanență trebuie să dezvoltăm
acest spirit de echipă, să înțelegem
că suntem mereu coechipieri cu
elevii noștri.
Dl inspector general Vasile
Timiș a vorbit despre cunoașterea
de sine, promovarea valorilor
creștine în societatea actuală,
păstrarea credinței prin aflarea
rostului vieții prin Domnul nostru
Hristos și despre formarea
profesorilor de religie.
Ora de Religie depinde de un
complex de factori - legislație,
curriculum, didactică, profesor,

Biserică, părinţi, cadre didactice,
fiecare purtând o parte din
succesul sau reuşita unui demers
didactic exemplar. Probleme sau
provocări au fost, sunt și vor
apărea mereu, soluțiile se obțin
prin colaborare spre aceeași
finalitate deja stabilită - educație
religioasă asumată, centrată pe
elev, făcută prin profesorul de
Religie, dedicat misiunii pe care
Dumnezeu i-a încredinţat-o.
Pe lângă activitățile științifice,
cu toții am participat și la
momente de rugăciune, la slujba
religioasă desfășurată la Sfânta
Arhiepiscopie a Râmnicului,
considerând a fi foarte important
să găsim și o dimensiune liturgică
a activităților noastre, pentru că,
dincolo de lucrarea harică, tainică
pe care o oferă biserica, lăcașul de
cult, experiența religioasă ne oferă
și o stare de împlinire, bucurie,
fericire. Prin rugăciune, înțelegem
și conștientizăm, mult mai mult, și
anume că toate darurile noastre și
darul cel săvârșit vin de sus, de la
Părintele luminilor. Experiențele
religioase ale celor prezenți au
continuat și prin vizitarea
mănăstirilor ortodoxe Cozia și
„Dintr-un lemn”.
De asemenea, s-a discutat
despre calitatea învățământului
religios, despre responsabilitatea
pe care o au preoții și profesorii de
religie, despre colaborarea cu
parohiile pe raza cărora școlile își
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Naționale; Markó Bálint - prof.
univ. dr., prorector la Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca),
grecilor (Sonia Enache coordonator pe linie de învățământ
la Uniunea Elenă din România) au
prezentat, printre altele, și
experiențele din perioada
pandemiei Covid-19 referitoare la
utilizarea noilor tehnologii în
procesul de predare-învățare,
inclusiv a limbii materne.
Reamintim că Ziua Limbilor
Europei, marcată pe 26 septembrie
începând cu anul 2000, celebrează
diversitatea lingvistică,
plurilingvismul / multilingvismul,
atrăgând atenția asupra
importanței învățării limbilor
vorbite în Europa și încurajând
învățarea lor pe durata vieții. Sunt
24 de limbi oficiale vorbite în
Europa, existând și peste 60 de
comunități care vorbesc o limbă
regională sau minoritară.
S.M
desfășoară activitatea și s-a pus
accentul pe nivelul de pregătire și
specializările metodicopedagogice pe care profesorii
trebuie să le folosească la catedră,
în cadrul orei de Religie.
Îndemnăm pe toți dascălii de
Religie să privească cu
responsabilitate și cu mai multă
atenție ora de Religie și,
bineînțeles, după ora de Religie, să
încerce să-i apropie pe copii de
Sfânta Biserică și, mai ales, de
Sfintele Taine, să îi însoțească la
slujbele religioase și să-i ducă cât
mai des la Sfânta Liturghie.
AN ȘCOLAR NOU

Î

n încheierea acestui
material despre
Consfătuirea pe probleme
de religie, fiind început de an
școlar, doresc să urez succes
tuturor dascălilor în misiunea lor
deloc ușoară, dar foarte frumoasă,
răbdare și cât mai multă
înțelepciune pentru a forma cât
mai frumos elevii pe care-i au!
Elevilor, un an plin de reușite și
învățături bune, să vă respectați
profesorii, să-i urmați cu încredere
și să vă iubiți părinții, apreciind
eforturile lor de a vă oferi ce-i mai bun!
Să învățați cu drag și mult spor
și nu uitați ceea ce ne definește,
limba maternă!
Prof. Livia NECULAI,
expert la Ministerul Educației
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Mesajul deputatului Silviu FEODOR, președintele CRLR,
cu prilejul începerii Anului școlar 2022-2023 pe 5 septembrie a.c.:
„Dragi elevi, astăzi este vorba despre voi!
Despre emoția primei zile de școală,
despre bucuria reîntâlnirii cu colegii, despre
dorința de a păși spre noi orizonturi ale
cunoașterii!
Începutul unui an școlar este cel mai
potrivit moment să ne arătăm prețuirea pentru
cei care formează caractere, educă și
sunt mentorii atâtor generații de
elevi. Educația este șansa fiecăruia
la cunoaștere, este piatra de temelie
pentru formarea unei societăți
trainice, iar succesul fiecăruia în
parte este recunoașterea întregii
comunități!
Dragi părinți,
Mă adresez dumneavoastră cu toată încrederea pentru că sunteți
sprijinul necondiționat al copiilor și îi educați prin iubire, iar implicarea
voastră constituie o jertfă ce nu va fi uitată. Sunteți cei care le oferă
acestora șansa de a se pregăti să construiască o lume mai bună.
Stimate cadre didactice,
Vă aducem mulțumiri pentru efortul și implicarea prin care reușiți să
modelați viitorul copiilor.
Fiecare dintre noi păstrează în suflet imaginea unui profesor drag,
care i-a devenit reper în viață, un model de urmat și în fața căruia ne
arătăm recunoștința pentru modul prin care a desăvârșit personalitatea
noastră.
„Omul poate deveni Om numai prin educație.” - ce frumos a spus
Immanuel Kant, unul din cei mai mari gânditori din perioada
iluminismului în Germania.
Tuturor profesorilor și părinților le urez multă răbdare, înțelepciune,
solidaritate și responsabilitate în educarea acestor suflete minunate și în
formarea lor ca viitori adulți responsabili!
Iar vouă, dragi elevi, vă doresc minte luminată, să vă dea Bunul
Dumnezeu sete de cunoaștere, inspirație și rezultate foarte bune!
Succes tuturor și să aveți parte de ajutorul Bunului Dumnezeu în noul
an școlar!”.

De 10 ani, Școala Gimnazială „S.A. Esenin”
din Ghindărești, jud. Constanța

P

e 3 octombrie 2022, Școala
Gimnazială „S.A. Esenin” din
Ghindărești, jud. Constanța, a
marcat, ca în fiecare an, ziua marelui poet
rus a cărui nume îl poartă. Activitățile
școlare dedicate acestui eveniment sunt
printre cele mai diverse și îi angrenează atât
pe elevii și dascălii unității de învățământ,
cât și pe preșcolari.
De asemenea, anul acesta, s-au marcat și
10 ani de la schimbarea denumirii:
Școala Gimnazială cu clasele 11 octombrie 2012
I-VIII Ghindărești a devenit
Școala Gimnazială „S.A.
Esenin” Ghindărești (pe 11
octombrie 2012, a avut loc
ceremonia de dezvelire a
noilor plăci instituționale
bilingve și sfințirea clădirii,
conform tradiției creștine
ortodoxe de rit vechi).
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OLIMPIADE ȘI
CONCURSURI ȘCOLARE
NAȚIONALE
Svetlana MOLDOVAN

C

onform datelor
preliminare de la
Ministerul Educației
transmise de către inspectoratele
școlare județene, aproximativ
1500 de elevi studiază, în Anul
școlar 2022-2023, materiile
Istoria și tradițiile rușilor lipoveni
(clasele VI-VII), Limba rusă
maternă și Religia ortodoxă de rit
vechi (nivel preșcolar, primar,
gimnazial, liceal), în unitățile de
învățământ preuniversitar din
București și din localitățile din
județele Brăila, Botoșani,
Constanța, Iași, Suceava și
Tulcea.
Pentru acești elevi, Ministerul
Educației organizează, în
parteneriat și cu sprijinul financiar
al Comunității Rușilor Lipoveni
din România (CRLR), două
olimpiade și trei concursuri
școlare naționale, în conformitate
cu regulamentele specifice,
aprobate de Minister. Din cauza
situației pandemice, nu au avut
loc cu regularitate și, abia în anul
școlar în curs, acestea se vor
desfășura după cum urmează:
1. Concursul școlar național
,,Istoria și tradițiile rușilor
lipoveni” va avea loc în perioada
2-4 februarie 2023, la Galați.
Ediția a III-a va fi dedicată
„Riturilor la naștere și botez și
cântecelor de leagăn la rușii
lipoveni din România” (reamintim
că, în 2019, la prima ediție,
desfășurată la Tulcea, tema a fost
„Maslenița”, iar în 2020, la
Brăila, „Obiceiurile de nuntă la
rușii lipoveni din România”);
Concursul se desfășoară cu
implicarea în organizarea lui a
membrilor redacției „Zorile”;
2. Olimpiada Națională de
Limba maternă rusă, ediția a
XXVII-a, va avea loc în perioada
5-7 mai 2023, la Botoșani;
3. Olimpiada Națională de
Religie ortodoxă de rit vechi
(ediția a IV-a) se va desfășura
între 25 și 27 mai 2023 la
Fălticeni, județul Suceava;

4. Concursul național școlar
Festivalul de interpretare de note
psaltice și stihuri duhovnicești
„Ioachim Ivanov” va avea loc
între 10 și 14 iulie 2023, la Sulina,
jud. Tulcea, eveniment ce va fi
dedicat marcării a 950 de ani de
pomenire a Sfântului Cuvios
Antonie;
5. Concursul școlar național de
recitare/interpretare Festivalul
Poeziei Ruse va fi organizat în
Anul școlar 2023-2024.
Ajuns la a XIII-a ediție și
inclus din anul 2015 în
Calendarul concursurilor
naționale școlare al Ministerului
Educației, Festivalul Poeziei este
un proiect al Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR) și
al redacției „Zorile”, structurat pe
trei module: Interpretare de
poezie; Dramatizare sau montaj
literar-muzical; Creație
proprie/Ilustrații după operele
poeților aniversați/ poezie ori
proză scurtă).
Foarte bine pregătiți, cu mult
talent, farmec și sensibilitate,
elevii sosiți din toată țara reușesc
să ne surprindă de fiecare dată la
aceste concursuri.
Olimpiadele și concursurile
școlare naționale reunesc, an de
an, organizatori, oficialități,
invitați, cadre didactice și elevi
ruși lipoveni din clasele V-XII,
care studiază limba rusă maternă,
religie ortodoxă de rit vechi sau
istoria și tradițiile etniei din care
fac parte chiar în unitățile de
învățământ din București și din
județele Brăila, Botoșani,
Constanța, Iași, Suceava, Tulcea.
Etapele intermediare (pe școală și
județene) vor fi anunțate pe site-ul
Ministerului Educației în
Calendarul pe anul școlar în curs.
Urăm succes elevilor și
cadrelor didactice, atât la
selecțiile pe școală, cât și la
etapele județene. Ne vom revedea
cu cei mai buni dintre cei buni la
etapele naționale ale olimpiadelor
și concursurilor școlare
naționale!

+
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a final de vacanță școlară
de vară, Comunitatea
Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), cu aprobarea
Consiliului Științific al Institutului
Național pentru Fizica Laserelor,
Plasmei și Radiațiilor (INFLPR), a
organizat, pe 1 septembrie 2022, o
excursie de o zi de vizitare a
platformei științifice de fizică de la
Măgurele, județul Ilfov.
Președintele CRLR, deputatul
Silviu Feodor, care a însoțit grupul
de elevi și cadre didactice, a
menționat că „excursia am
organizat-o, fiind preocupați de
pregătirea și educarea tinerilor și
din dorința de a atrage cât mai
mulți etnici către nobila profesie de
medic, știind despre beneficiile
laserului în medicină”.
Delegația din partea CRLR a
fost întâmpinată de către directorul
general dr. Cristian Mihăilescu de
la Institutul Național pentru Fizica
Laserilor, Plasmei și Radiației
(INFLPR), după care s-au format
trei grupuri mai mici și elevii au
fost invitați să viziteze
laboratoarele. Cercetătorii și
specialiștii din institut au pregătit o
bogată incursiune în fizică,
medicină, economie, vorbindu-le
elevilor despre cercetările care se
află pe masa lor de lucru,
cu aplicaţii în domeniul sănătăţii,
în industria farmaceutică, al
managementului materialelor şi
deşeurilor nucleare ori în
economie.
Cei 35 de elevi etnici din mai
multe județe și câțiva însoțitori au
vizitat laboratoarele de
spectroscopie și optică laser, sala
primului laser românesc cu gaz
(heliu-neon) cu radiație infraroșie,
laboratorul de Interacțiuni Laser Suprafață - Plasmă, de procesare cu
laser a materialelor metalice și

LA MĂGURELE
ceramice, de macroprocesare laser,
de măsurare și etalonare a fibrelor
optice din cadrul Centrului de
tehnologii avansate cu laser de pe
platforma științifică de la Măgurele
a Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică
și Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei” (IFIN-HH). Elevii au fost
familiarizați cu noțiuni despre
fizica particulelor elementare și
fizică nucleară, au aflat despre
acceleratorul de particule și despre
radioizotopi. Le-au fost prezentate
și câteva experimente de
spectroscopie și de analiză, fiind
vizibil impresionați de roboții care
utilizează lasere performante în
tehnică și medicină. Li s-a vorbit
despre bisturiul cu laser, cum sunt
înlăturate tatuajele, cum se
utilizează laserul în stomatologie,
oftalmologie, acupunctură. De
asemenea, elevii au aflat informații
despre plasmă și sursele de plasmă,
despre utilizarea plasmei în
fuziunea nucleară, în inginerie, în
analiza tomografică cu raze X. Cu
toții au fost captivați la aflarea
datelor privind laserul, care poate fi
utilizat în atâtea și atâtea domenii:
pe lângă medicină, în geologie,
seismologie și fizica atmosferei, în
spectroscopie sau metrologie,
microscopie, holografie,

fotochimie, aplicații militare,
fuziune nucleară, în industrie și
comerț (prelucrări de metale și
materiale textile, cititoare de coduri
de bare, imprimare, precum și
aplicații industriale: tăierea ori
sudarea cu laser, gravarea și
marcarea cu laser, crestarea cu
laser, sinterizarea prin scânteie cu
laser, comunicații prin fibră optică,
înregistrarea și redarea CD-urilor și
DVD-urilor) ș.a.
Vizitarea centrului de elită al
cercetării românești a trezit
admirația elevilor, pe unii
motivându-i deja și îndrumându-i
spre studierea noțiunilor teoretice
necesare înțelegerii științelor, iar
alții se gândesc să aprofundeze
studiile în acest domeniu, urmând
cursurile unei facultăți de profil.
Și, de ce nu? România a avut
mereu o școală de fizică foarte
puternică. În anul 1949, la
propunerea și sub îndrumarea
savantului prof. univ. Horia
Hulubei, un grup de fizicieni de la
Universitatea din București a creat
un Institut la Măgurele de fizică
dedicat exclusiv cercetării
științifice. Acolo, în anul 1962,
fizicianul și inginerul Ion I.
Agârbiceanu (fiul prozatorului Ion
Agârbiceanu) și grupul coordonat
de acesta au creat primul laser

românesc cu gaz (heliu-neon) cu
radiație infraroșie, România fiind
atunci a patra țară din lume cu o
astfel de realizare. Prin anii 1970,
s-a început la Măgurele cercetarea
nucleară pentru centrala de la
Cernavodă, jud. Constanța.
Așa că astăzi, laserii și
cercetarea nucleară sunt la un loc
în apropiere de București, iar în
momentul de față, pe Platforma
Măgurele este în derulare proiectul
internațional de cercetare științifică
- Extreme Light Infrastructure
(ELI), cu o componentă importantă
în România.
Chiar dacă programul organizat
de Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România nu a inclus și superlaserul ELI, vizita pe platforma
științifică de la Măgurele a fost, de
fapt, o călătorie extraordinară prin
lumea oamenilor de știință, de ce
nu - o vizită în viitor, realizată la
115 ani de la nașterea
academicianului Ion I. Agârbiceanu
(1907-1971), creatorul primului
laser românesc.
Este un lucru îmbucurător faptul
că, în scopul motivării elevilor de a
continua studiile în învățământul
superior la o facultate de profil,
Institutul oferă programe de
practică în laboratoarele
de cercetare pentru
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aceștia, dar și programe de
dezvoltare profesională
interdisciplinare pentru profesorii
de științe.
Despre vizita elevilor din
București și din județele Tulcea,
Iași, Botoșani, organizată de
CRLR, puteți afla amănunte și din
impresiile, pe care le inserăm mai
jos, ale unora dintre participanți.
Despre vizita la
Institutul de Fizică
 Iuliana Ina Timofte din
Focuri, elevă în clasa a XI-a la
Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir” din Iași: „Am așteptat cu
entuziasm această vizită la
Institutul de Fizică Atomică de la
Măgurele și pot spune, cu bucurie,
că nu m-a dezamăgit. Deşi
tangențele mele cu această știință
nu au trezit un interes mare la
școală ori liceu, incursiunea pe
care am făcut-o în domeniul fizicii
mi-a arătat o latură pe care nu o
putem explora la școală, una în
care toate aceste legi și formule se
pun în aplicare pentru a crea
obiecte de care ne bucurăm și pe
care le utilizăm. Această vizită a
trezit în mine și multe întrebări:
„ce este un laser?” sau „cum
funcționează mai exact o
hologramă?”. Am primit atât
răspunsuri, cât și demonstrații
oferite de niște experți în domeniu,
specialiști care ne-au primit cu
drag și care ne-au făcut să
înțelegem însemnătatea fizicii, cum
aceasta se întrepătrunde cu
medicina, oferind variante precise
de tratare. Ne-au ajutat să vedem
frânturi din viața lor petrecută în
laborator, plină de pericole, dar și
de realizări și rezultate
excepționale. Mă bucur că prin
această vizită, facilitată de
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România, am cunoscut oameni
extraordinari și am putut trăi
experiențe deosebite.”;
 Livia Haralambie din
Sarichioi, elevă în clasa a X-a la
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
din Tulcea: „Excursia la Măgurele
a fost o experiență extraordinară.
Am văzut și am învățat multe
lucruri noi, care, cu siguranță, mă
vor ajuta să aprofundez studiile în
domeniul științelor exacte. Cel mai
mult m-a impresionat faptul că
Institutul aduce un aport foarte
mare în dezvoltarea și evoluția
tehnicilor medicale. Mă consider o
norocoasă că am avut această
ocazie de a vizita Institutul. Știu că
accesul acolo este strict și tocmai

ZORILE

5

de aceea, și pe această cale, doresc
să mulțumesc Comunității Rușilor
Lipoveni din România și celor
implicați pentru toate demersurile
pe care le-au realizat”;
 Leonardo Pavel Ceauș de la
Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret”
din Tulcea, clasa a IX-a: „Excursia
a fost foarte interesantă. Mi-a
plăcut foarte mult să văd cum
laserul a revoluționat medicina,
fizica!”;
 Sofia Pavlov de la Liceul
Teoretic ,,Decebal” din Constanța,
clasa a IX-a: „Vizita la Institutul de
Fizică de la Măgurele a fost o
experiență memorabilă. Sunt
recunoscătoare Comunității
Rușilor Lipoveni pentru
oportunitatea pe care mi-a oferit-o
de a afla lucruri noi și interesante
din domeniul științelor, un domeniu
pe ale cărui căi am optat să
pășesc. Am fost total impresionată
de laserul din brațul robotic, care
realizează diferite operațiuni
(tăiere, perforare, inscripționare,

fizicieni și cercetători, care ne-au
acordat din timpul lor pentru a ne
împărtăși ultimele descoperiri
științifice din domeniul lor de
activitate. Am văzut lasere ce ne-au
impresionat atât prin aspectul lor,
SF - pentru noi, cât și la aflarea
amănuntelor privind întrebuințarea
acestora și performanțele
extraordinare obținute. Am rămas
uimiți când am aflat că un aparat
așa mic poate salva viața atâtor
persoane. Această vizită scurtă a
reușit să ne schimbe percepția
asupra unor domenii, precum
medicina și să ne determine să
privim cu mult mai multă atenție
spre Facultatea de Medicină.
Mulțumim dlui deputat Silviu
Feodor pentru oportunitate oferită
elevilor și sperăm să mai avem
ocazia de a cunoaște și vizita
asemenea locuri”;
 Prof. Natalia Pavlov de la
Școala Gimnazială din Sarichioi,
jud. Tulcea: „Ultimele zile din
vacanța de vară vor fi de neuitat

cum se pot curăța și reconstitui
vestigiile istorice etc. A fost o
experiență unică!
Mulțumim Comunității Rușilor
Lipoveni din România pentru
această oportunitate! Îi suntem
recunoscători președintelui CRLR,
deputatul Silviu Feodor, deoarece
consideră educația o prioritate,
căci, investind în copii, se
investește în viitor.”.

curățare, acoperire etc.) pe diverse
materiale.
Reprezentanții Institutului, pe
care îi consider super-oameni,
ne-au povestit despre toate
lucrurile minunate care se petrec în
laboratoare și ne-au îndrumat în
vederea îmbrățișării meseriei de
cercetător în domeniul științelor.
Îmi doresc nespus de mult să ajung
ca ei!”;
 Daniel Mantai de la Liceul
Teoretic ,,Ion Creangă” din Tulcea,
clasa a IX-a: „Experiența trăită la
Institutul de Fizică de la Măgurele
a fost foarte plăcută și interesantă.
Am beneficiat din plin de prezența
specialiștilor, care ne-au explicat
pentru ce se folosesc laserele.
Mulțumesc pentru șansa de a vizita
acest institut!”;
 Vladimir Ivanov, elev în
clasa a XI-a la Liceul Pedagogic
din Botoșani: „Excursia a fost o
experiență unică. Am cunoscut

pentru copiii ruși lipoveni din
Sarichioi și Tulcea, pe care i-am
însoțit într-o călătorie a
cunoașterii, a deslușirii tainelor
științelor, la Institutul de Fizică
Atomică de la Măgurele. Cu mult
entuziasm și o curiozitate de
nedescris, am vizitat laboratoarele
de cercetare și am participat la
experiențe inedite. Și cum să nu fie
entuziasm, curiozitate, dar mai ales
admirație, știind că ai pătruns în
lumea atomilor și subatomilor, că
pășești pe teritoriul celui mai
puternic laser și că ești înconjurat
de cercetători, deschizători de
drumuri la nivel mondial! Aici am
aflat despre importanța laserului în
diverse domenii, dar mai ales în cel
medical. Am văzut cum niște
senzori pot măsura gradul de
poluare în centralele atomice, cum
laserul și imprimantele 3D produc
diverse materiale utilizate în
medicină și domenii industriale,

precum și cu bucuria pe chipuri a
unei noi experiențe în procesul de
învățare, elevii și însoțitorii
acestora au plecat spre casele lor,
iar pe 5 septembrie a.c., în unitățile
școlare, aceștia au început o nouă
etapă în procesul lor de dezvoltare,
cu noi și noi provocări
educaționale. Acolo se gândesc la
viitor și ce profesie să aleagă. Și
sunt convinsă că mulți dintre elevi
și-au descoperit la Măgurele
pasiunea pentru a urma visurile.
Da, educația de calitate (de la
școală, precum și cea oferită în
familie) este garanția unui viitor
mai bun al nostru, al tuturor, iar
experiențele extrașcolare
completează modelarea și formarea
personalităților.
Mult succes în noul an școlar
atât elevilor, cât și cadrelor
didactice! Să aveți parte de
cât mai multe experiențe
interesante!

Un nou an școlar

Ș

i pentru că în rândul elevilor
se vorbea deja și despre
întoarcerea la școală după lunga
vacanță de vară, moment de emoție
pentru profesori și pentru elevi,
președintele Silviu Feodor le-a
urat, imediat după vizitarea
laboratoarelor, mult succes și spor
la învățătură în noul an școlar: „Vă
asigurăm că vă vom susține mereu,
căutând soluții pentru a vă ajuta!
Mult succes și să aveți parte de
ajutorul Bunului Dumnezeu!”.
Cu încredere și optimism,

+
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Gentilia ZENOVEI-BALABAN

L

a fel ca toți copiii din
țară, pe 5 septembrie
2022, elevii din comuna
Jurilovca, jud. Tulcea, s-au adunat
în curtea școlii, la deschiderea
noului an. Însă, spre deosebire de
alte unități de învățământ, pentru
copiii din comunitatea locală
emoțiile revederii cu profesorii și
colegii au fost dublate de bucuria
de a intra într-o școală modernă,
recent reabilitată.
Noua structură a Școlii
Gimnaziale Jurilovca, un obiectiv
îndelung așteptat, realizat din
fonduri alocate prin Programul
Național de Dezvoltare Locală II,
ce a costat peste 5,6 milioane de
lei, a fost inaugurată în prezența
primarului comunei Jurilovca –
Eugen Ion, a deputatului Silviu
Feodor – președintele Comunității
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR), a inspectorului școlar
pentru minorități naționale de la
IȘJ Tulcea – Liuba Bucioc și a
directorului Școlii Gimnaziale
Jurilovca - Sofica Belu.
„Cred că nu există investiție
mai bună, pe care o putem face în
comunitate, decât aceea în

educație și în viitorul copiilor
noștri - a transmis primarul Eugen
Ion. Și de acum înainte vom căuta
să valorificăm toate resursele
disponibile pentru ca elevii și
cadrele didactice din comuna
Jurilovca să aibă cele mai bune
condiții pentru a face
performanță.
După 2 ani de pandemie, cu
ajutorul lui Dumnezeu, reușim să
ne revedem în această casă nouă.
Dacă pentru toți cei prezenți
prima zi de școală a însemnat un
nou început de drum în săli de
clasă reabilitate și dotate cu cele
mai moderne echipamente, pentru
mine este finalul fericit al unei
perioade pline de dificultăți. Poate
de aceea bucuria de a vedea
atâtea zâmbete pe fețele copiilor
este cu atât mai mare!”.
Deputatul Silviu Feodor a
transmis celor prezenți un mesaj
personal dar și din partea
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), asociație etnică
pe care o reprezintă în Parlament:
„Mă bucur că sunt astăzi
alături de dvs. într-un moment
deosebit de important – este un
nou an școlar, o nouă etapă pentru
fiecare dintre cei prezenți aici, de
aceea vă doresc tuturor să aveți
parte de cel mai strălucit succes!
Sunt încântat să găsesc în
Jurilovca o școală nouă,
reabilitată. Am vizitat-o și am fost
impresionat de faptul că oferă cele
mai bune condiții pentru ca elevii
din comunitatea locală să își
poată desfășura activitatea la cel
mai înalt nivel.
Și pentru că astăzi este 5
septembrie, iar cifra 5 semnifică,

în Evanghelie, cele cinci pâini cu
care a hrănit Mântuitorul 5000 de
oameni, vă doresc și eu, dragi
copii, să vă hrăniți spiritul prin
cunoaștere, iar noua școală să fie
locul în care să deveniți Oameni.
Vă doresc, prin tot ceea ce faceți,
să aduceți mândrie comunității
voastre și României, așa cum a
făcut, de exemplu, inegalabilul
nostru Ivan Patzaichin, care a
plecat dintre noi în urmă cu exact
un an”.
ORE DE LIMBĂ MATERNĂ

O

noutate pentru Școala din
Jurilovca în anul școlar
2022-2023 o reprezintă faptul că
elevii ruși lipoveni au posibilitatea
să studieze, din nou, limba
maternă. Pentru a sublinia
importanța acestui demers,
prezentă la deschiderea anului
școlar a fost și Liuba Bucioc –
inspector de limba maternă în
cadrul Inspectoratului Școlar
Județean Tulcea, care a menționat:
„Sunt onorată să mă aflu astăzi
într-o comună cu oameni frumoși
și mă bucur să fiu cea care vă
aduce vestea bună că, din acest
an, se reia, după o perioadă destul
de lungă de pauză, studiul limbii
ruse materne. Astfel, Inspectoratul
Școlar Județean Tulcea a aprobat
pentru Jurilovca înființarea a cinci
grupe, prin eforturile conjugate
ale comunității locale, ale
domnului deputat Silviu Feodor și
CRLR, precum și ale doamnei
Tatiana Văsii”.
În România, limba rusă
maternă se studiază în peste 40 de
unități de învățământ din 7 județe
și din capitală.

Aproximativ 570 de elevi
învață în școală limba maternă în
județul Tulcea, în comunitățile de
ruși lipoveni din Sarichioi,
Carcaliu, Măcin, Slava Rusă,
Slava Cercheză, Periprava, CA.
Rosetti, Sulina, Mila 23,
municipiul Tulcea și, începând din
acest an, și la Școala din Jurilovca.
În ultimii doi ani, din cauza
pandemiei de Covid 19,
concursurile și olimpiadele școlare
de profil au fost suspendate prin
ordin de ministru, însă în 2022 a
fost reluată organizarea olimpiadei
de religie ortodoxă de rit vechi și a
olimpiadei naționale de limbă
maternă (care, de altfel, a avut loc
în Tulcea, la Școala Gimnazială
„Elena Doamna”).
Elevii care optează pentru
studiul limbii materne au
oportunitatea să acceseze mai ușor
anumite specializări la intrarea în
facultate, pe baza rezultatelor
obținute la olimpiade. De
asemenea, în urma participării la
concursuri și diverse competiții,
calificativele foarte bune pot aduce
elevilor burse și premii. Totodată,
prin parteneriatele încheiate cu alte
organizații ale minorităților
naționale, poate fi facilitată
participarea la anumite programe
de studiu în străinătate, sau în
excursii ori tabere organizate de
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
JURILOVCA

Î

n afară de lucrările de
modernizare din
ultimul an, Școala
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Gimnazială Jurilovca a fost extinsă
cu șase noi spații de lucru: o sală
de clasă pentru învățământul
primar (clasa pregătitoare), un
laborator de fizică-chimie, un
centru de documentare și
informare, un laborator multimedia
pentru studierea limbilor străine, o
bibliotecă și un cabinet de
logopedie și asistență
psihopedagogică.
Într-una din aceste săli
luminoase și prietenoase, dotate cu
mobilier modern și adaptat
nevoilor copiilor, cu accesorii și
echipamente de top, 64 de copii din
Jurilovca vor începe, din acest an,
cursurile de limba rusă ca limbă
maternă.
Responsabilă de catedră este
Tatiana Văsii, care, din 2017, anul
sosirii sale în Jurilovca, s-a
implicat în nenumărate activități cu
copiii. Până la preluarea catedrei de
limbă rusă maternă, Tatiana Văsii
a fost referent cultural al
Comunității Rușilor Lipoveni din
România, desfășurându-și
activitatea în sediul filialei locale a
CRLR. Implicată în acțiuni care au
atras participanți de toate vârstele,
aceasta a pus bazele Școlii de Vară
„Rosinca”, unde a predat limba
rusă și slavonă, oferindu-le copiilor
un spațiu nonformal în care i-a
învățat cântece și stihuri
duhovnicești, alfabetul chirilic și
cel slavon, tehnicile de brodat sau
cum se confecționează poisul –
brâul lipovenesc.
„S-a făcut un pas foarte
important în acest an prin
includerea limbii materne în orarul
școlii din Jurilovca – a subliniat
Tatiana Văsii. Limba maternă este

parte din identitatea noastră; fără
ea, o comunitate nu are viitor. Noi
suntem români, dar suntem și
ortodocși staroveri, și cum altfel să
îi învățăm pe copii cine suntem,
care ne sunt istoria și tradițiile
dacă ei nu vor mai înțelege limba
pe care au vorbit-o părinții și
bunicii lor?
Dacă, odinioară, copiii învățau
limba maternă în familie, acum
școala trebuie să preia această
responsabilitate. Mi-am propus să
fac orele cât mai interesante pentru
ei, cu multe activități atractive. Ne
bazăm și pe Comunitate să ne ajute
să îi ținem aproape pe elevi, să fie
motivați și să găsească bucurie în
învățare”.
CLINCHETUL
CLOPOȚELULUI
moția primei zile de școală
a fost resimțită în mod egal
și de elevi, și de profesori.
Svetlana Feodot, cadru didactic în
învățământul primar, care s-a

E

implicat, de-a lungul timpului, în
diverse activități de promovare a
specificului lipovenesc al
comunității locale, încurajându-i
pe elevii săi să culeagă și să
păstreze poveștile bunicilor, să
redescopere colecțiile de fotografii
vechi sau obiectele folosite în
diferite meșteșuguri cu tradiție
locală, a subliniat, la rândul său:
„Pentru mine a fost o zi
extraordinar de frumoasă, cu
multe zâmbete și emoții – mai mari
astăzi decât în alți ani. Am preluat
o nouă generație de elevi care
pășesc pentru prima dată pragul
școlii și sunt foarte fericită să îi
primesc într-o clasă nouă,
frumoasă și luminoasă, așa cum
merită toți copiii din România,
indiferent dacă trăiesc la sat sau
la oraș.
Mă bucur să fac parte dintr-un
colectiv care a lucrat enorm,
împreună cu echipa domnului
primar, pentru ca școala noastră
să arate atât de bine. Este un
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spațiu care ne permite să folosim
tehnologia în sprijinul actului
educațional, pentru a le oferi
copiilor cele mai frumoase
experiențe, iar ei să vină la școală
cu bucurie, cu mintea și inima
deschise”.
La finalul mesajelor de bun
venit din curtea școlii, clinchetul
clopoțelului i-a chemat pe toți
copiii în clase. Bobocii din clasa
pregătitoare au fost primiți de
colegii mai mari cu zâmbete și
flori, iar elevii au pornit pe holuri
pentru a-și descoperi clasele noi,
amenajate după cele mai noi
standarde.
După câțiva ani plini de
provocări, în care elevii din
Jurilovca au învățat în spații
alternative pentru a permite
reabilitarea unității principale de
învățământ, după perioada
complicată generată de pandemie
și școala online, normalitatea
acestui nou început de an școlar a
fost, cu adevărat, o sărbătoare.

+
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LA BRĂILA
Iulian Timofei, prefectul
județului Brăila, 5 septembrie
2022: „Am dat curs invitației
conducerii Școlii Gimnaziale «A.S.
Pușkin» din municipiul Brăila și
am participat la festivitatea
dedicată începutului de an școlar.
La eveniment, alături de mine, au
fost directoarea unității de
învățământ, Milea Maria,
inspectorul școlar pentru
minorități, Gina Anton,
inspectorul-șef al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență
«Dunărea» Brăila, colonel Ion
Cristian, precum și inspectorul-șef
al Inspectoratului de Jandarmi
Județean Brăila, colonel Iulian
Albăceanu.
«Distinşi dascăli, iubiţi elevi,
dragi părinţi, onorată asistenţă,
Iată-ne în faţa unui nou început.
Mă bucur că mă aflu alături de
dumneavoastră, cu prilejul
deschiderii noului an școlar. Trăim
astăzi cu toţii un moment
emoţionant şi special pe care
fiecare dintre cei prezenţi îl
experimentează unic, în felul său.
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Pentru mine, de exemplu, este o
rememorare a celor 8 ani în care
am fost elevul acestei şcoli. Aşa că
le înţeleg emoţia bobocilor care
păşesc pentru prima dată pragul
acestei unităţi. Lor le spun un
călduros «Bun venit la Şcoală!».
Elevilor, care au deja experienţa
începutului de an şcolar, le urez un
«Bun revenit acasă!».
O să vă rog să îmi daţi voie să
le urez bun venit şi copiilor
refugiaţilor ucraineni care trăiesc
astăzi emoţia debutului de an
şcolar într-o ţară care le este
străină, dar pe care au puterea şi
deschiderea sufletească să o
accepte, chiar şi temporar, ca fiind
casa lor de la sute de kilometri
distanţă de acasă.
Dragi părinţi şi cadre didactice,
în calitate de prefect al judeţului
Brăila, vă asigur de tot sprijinul
meu şi al intituţiei pe care o
reprezint.
La început de an şcolar, vă urez
tuturor multă sănătate, putere de
muncă încununată cu satisfacţii şi
să privim cu încredere viitorul
apropiat.
Mult succes tuturor şi toate

gândurile mele bune!»”.
Pe pagina de facebook a
prefectului județului Brăila, dl
Iulian Timofei a transmis, pe 5
septembrie a.c., și următorul mesaj
cu prilejul deschiderii noului an
școlar:
„Anual, începutul lunii
septembrie este așteptat cu multă
nerăbdare de copii, adolescenți,
părinți și cadre didactice. Elevii
doresc să-și revadă colegii, să
povestească amintiri din vacanță.
Părinții retrăiesc alături de copiii
lor emoția începutului unui nou an
școlar și rememorează amintiri din
perioada copilăriei, iar cadrele
didactice așteaptă întâlnirea cu
elevii pentru a-și putea îndeplini
menirea lor de dascăli. Educația
este darul cel mai de preț al
fiecărui individ, aceasta ar trebui
să fie deviza fiecărui elev, cadru
didactic ori părinte.
Dragi copii, bine aţi revenit la
şcoală după o vacanţă
binemeritată, ale cărei amintiri vă
sunt proaspete în memoria
afectivă. Intraţi acum într-un nou
an şcolar, în care veţi descoperi
lucruri noi, sprijiniţi şi îndrumaţi
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de dascălii voştri dragi. Munca
aceasta nu va fi în zadar:
satisfacţiile şcolare vor veni prin
tot ce veţi dobândi bun şi folositor
pentru mintea şi inima voastră.
Trăim într-o lume aflată într-o
expansiune accelerată a cunoaşterii
şi civilizaţiei, cu care trebuie să
ţinem pasul. Şcoala vă va ajuta,
prin tot ce învăţaţi, să aveţi
instrumentele necesare pentru a
face faţă la această provocare.
Dragi părinţi şi cadre didactice,
roadele strădaniilor voastre vor fi
motiv de bucurie, dar și mândrie
pentru noi toţi. De aceea, vă invit
să fim uniţi în efortul educaţional.
În calitate de prefect al
judeţului Brăila, vă asigur de tot
sprijinul meu şi al instituţiei pe
care o reprezint și îmi doresc ca în
acest an școlar parteneriatul
școală-familie-comunitate locală să
funcționeze pentru a sprijini tinerii
în lungul drum al formării lor.
Vă urez tuturor multă sănătate,
putere de muncă încununată cu
satisfacţii și realizări care să devină
realități în noul an școlar!
Mult succes și toate
gândurile mele bune!”.

+

ZORILE
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a Centrul de Educație și
Cultură al Comunității rușilor
lipoveni (CRL) din Năvodari,
jud. Constanța, a avut loc, pe 10
septembrie 2022, deschiderea anului
școlar pentru elevii care studiază limba
rusă maternă în unitățile școlare din
Constanța și Năvodari.
Dl deputat Silviu Feodor,
președintele CRLR, a subliniat în
discursul său de la eveniment
importanța limbii ruse materne în
formarea personalității elevilor în
învățământul primar, gimnazial și liceal,
precum și a păstrării valorilor spirituale
și morale în contextul familiei.
Președintele CRLR și-a exprimat
recunoștința față de profesorul debutant
Nadia Militei, care în acest an școlar va
îndruma elevii spre descoperirea
identității etnice și culturale în spațiul
eterogen dobrogean și va „milita” pentru
conștientizarea rolului și a importanței
studiului limbii ruse materne.
Președintele CRL-Năvodari, Rafael
Nichita, care nu a putut fi prezent la
deschidere, fiind plecat din localitate, a
transmis urările de bun venit
domnișoarei Nadia Militei și succes
elevilor în noul an școlar.
Întâlnirea restrânsă s-a încheiat într-o
atmosferă caldă și prietenească, cei
prezenți fiind invitați să se bucure de
gustările pregătite de membrii CRLNăvodari.
Nadia Militei a mulțumit celor
prezenți, exprimându-și recunoștința
față de „Bunul Dumnezeu că mi-a

luminat calea și m-a călăuzit spre
această vocație. Mulțumiri infinite
părinților mei și celor dragi. Sunt
fericită că am prilejul de a duce mai
departe această importantă misiune,
aceea de a onora limba maternă și de a
depăși barierele lingvistice existente în
contextul actual. De asemenea, țin să
mulțumesc profesorilor mei, fără
îndrumarea cărora nu aș fi reușit să
ajung în prezent aici: dnei prof.
Paraschiva Bădescu, dnei prof. Tamara
Alistarh, profesorilor din cadrul
Departamentului de Filologie rusă și
limbi slave al Facultății de Limbi și
Literaturi Străine de la Universitatea
București. Mulțumesc cu recunoștință!
Elevilor mei le urez bun venit și mult
succes în noul an școlar și cât mai multe
orizonturi de cucerit!”.
Și prin intermediul publicației
„Zorile”, reamintim tuturor celor
interesați faptul că limba rusă maternă
se studiază în ciclul primar, gimnazial și
liceal conform programei școlare.
Înscrierile se fac printr-o solicitare
depusă la instituția de învățământ de
care aparține elevul, cu mențiunea că se
dorește studiul limbii ruse materne la
una din școlile și liceele din Constanța
sau Năvădari: Școala Gimnazială „B.P.
Hasdeu” din Constanța, Școala
Gimnazială „I. Jalea” din Constanța,
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din
Năvodari.
Mult succes în noul an școlar!
Rafael NICHITA,
președintele CRL-Năvodari

LA CENTRUL DE
EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
AL CRL-NĂVODARI

Р УССКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ
10 сентября 2022 г., в центре ОРЛ Нэводарь уезда Констанца состоялось
открытие нового учебного года для учеников,
изучающих русский язык как родной в
школах городов Констанцы и Нэводарь.
На мероприятии присутствовал господин
депутат Силвиу Феодор, председатель
Общины русских-липован Румынии (ОРЛР),
подчеркнувший в своём выступлении
важность изучения русского языка как
родного в формировании личности учеников
начальной, средней и старшей школ. Он
также отметил, насколько важно сохранять
духовные и нравственные семейные
ценности.
Также, он выразил свою благодарность
новой учительнице Наде Милитей, которая в
этом учебном году будет активно помогать
ученикам осознавать роль и важность
изучения русского языка как родного и будет
направлять их к раскрытию своей
этнокультурной идентичности в
многообразном пространстве Добруджи.
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Председатель ОРЛ- Нэводарь Рафаэль
Никита, находящийся в командировке за
рубежом, также выразил свои приветственные
пожелания госпоже Наде Милитей.
Встреча в узком кругу завершилась в
тёплой и дружеской атмосфере, затем
присутствующие были приглашены отведать
закуски, приготовленные членами ОРЛНэводарь.
«Хочу поблагодарить присутствующих за
то, что нашли время принять участие в
этом мероприятии – сказала Надя Милитей.
Благодарю Бога за то, что осветил и указал
мне путь к этой профессии. Хочу выразить
безграничную благодарность своим
родителям и близким. Я счастлива, что у
меня появилась возможность продолжить
эту важную миссию - почтение родного
языка и преодоление существующих
языковых барьеров в текущей ситуации.
Хочу также поблагодарить своих учителей
русского языка как родного - госпожу
Параскиву Бэдеску, госпожу Тамару

Алистарх, преподавателей и профессоров
кафедры русской и славянской филологии
Факультета иностранных языков и
литературы Бухарестского университета,
без помощи которых я бы не смогла сегодня
здесь присутствовать. Настоящим
выражаю вам свою признательность!
Приветствую своих учеников в этом
новом учебном году, желаю им успехов и
покорения как можно больших новых
вершин!».
Напоминаем всем заинтересованным, что
русский язык как родной изучается в
начальной, средней и старшей школах в
соответствии со школьной программой.
Зачисление осуществляется путём подачи
заявления в учебное заведение, к которому
относится учащийся, с указанием желания
изучать русский язык как родной в одной из
школ или лицеев: Средняя школа «Б.П.
Хашдеу» г. Констанцы, Средняя школа «И.
Джаля» г. Констанцы, Технологический
лицей «Л. Эделяну» г. Нэводарь.
Удачи всем в новым учебном году!
(Р.Н.)
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Svetlana MOLDOVAN

E

venimentul care a
celebrat tradițiile, cultura
comunităților etnice din
Dobrogea, cu precădere a rușilor
lipoveni, a fost găzduit în comuna
Jurilovca, județul Tulcea, în zilele
de 27 și 28 august 2022. Denumit
„Festivalul borșului lipovenesc de
Jurilovca” și organizat de Primăria
comunei Jurilovca, marele
eveniment, așteptat cu nerăbdare
după perioada pandemiei, are ca
scop declarat promovarea zonei și a
turismului în această parte a
Dobrogei, precum și a tradițiilor,
obiceiurilor, culturii dobrogene.
Atât vestitul borș de pește al
rușilor lipoveni, cât și produsele
gastronomice ori obiectele
meșterilor populari, artizanilor
locali, artiștilor plastici, precum și
momentele artistice de pe scena
Festivalului au atras un număr
mare de vizitatori în cele două zile
ale amplei manifestări culturalartistice. Producătorii locali și
regionali, comercianții, meșterii
populari și-au expus și prezentat,
cu entuziasm și mândrie, la
standurile special amenajate de
către Primărie, produsele autentice:
de la îmbrăcăminte, băuturi
răcoritoare sau vin de Dobrogea,
miere, produse din gastronomia
minorităților etnice dobrogene,
suveniruri de toate felurile, produse
din lemn ori stuf, scoici, până la
diverse obiecte de artă populară.
Mini-portul Jurilovca de la
marginea paradisului de ape și-a
oferit și de astă dată spațiul generos
pentru desfășurarea cu succes a
acestui eveniment de anvergură.
Organizarea ediției din acest an a
Festivalului borșului lipovenesc a
fost exemplară. Organizatorii, cu
implicarea voluntarilor, dintre care
și numeroși ruși lipoveni, au făcut
față impecabil numărului mare de
vizitatori - zeci de mii de
persoane!
Galina Teleucă, viceprimarul
comunei Jurilovca, ne-a declarat:
„Ediția de anul acesta a fost una
impresionantă din toate punctele
de vedere. O reușită! Cea mai
mare cantitate de borș de pește,
cele mai mari cantități de pește
și de legume, o logistică pe
măsură, precum și cel mai
mare aflux de populație. A
fost o ediție grozavă!”.

LA JURILOVCA,
„FESTIVALUL BORȘULUI
LIPOVENESC”

Peste 30 de pescari localnici,
voluntari ca bucătari în acest mare
proiect, au pregătit pe grătare, plite
și în 60 de ceaune (care clocoteau
de zor timp de două zile) peste
45.000 de porții din zece tone de
pește (pescuit din Lacul Razim sau
din ghiolul Babadag), precum și
din șase tone de legume. Porțiile au
fost distribuite gratuit

participanților la festival, iar
peștele a fost preparat în fel și chip:
prăjit, la grătar, pe plită, sarmale ori
chifteluțe sau pârjoale din pește,
burger de pește, saramură, ori fiert
în borș/ciorbă etc.
„Rețetele sunt diferite pentru că
fiecare pescar are câte un secret –
ne-a mărturisit viceprimarul
Galina Teleucă. Dar, clar, la
prepararea borșului trebuie să fie
mult pește, neapărat specii diferite.
Iar dintre legume: doar cartofi,
ceapă, roșii și ardei (după
preferință, și ardei iute). Se adaugă
sare, leuștean. Apoi, borșul trebuie
acrit cu oțet și îndulcit cu multă
pasiune!”.
Ce a însemnat Festivalul
borșului lipovenesc pentru
comunitatea din Jurilovca și pentru
Dobrogea, în general, a evidențiat
primarul Eugen Ion pe pagina de
socializare facebook: „Festivalul a
costat aproximativ 150.000 de
euro, bani din sponsorizări,

№ 9-10 (358-359)/2022
proiectul fiind depus și pentru
finanțare pe FLAG (fonduri
europene pentru Grupurile de
acțiune locală).
În comuna Jurilovca și în
împrejurimi, sumele încasate cu
ocazia Festivalului sar de 2
milioane de euro - însemnând sume
plătite de vizitatori comercianților,
producătorilor, meșterilor
populari, proprietarilor de
pensiuni, celor din agrement pe
uscat și pe apă, baruri,
restaurante, benzinării. Un câștig
de aproape 20 de ori mai mare
decât investiția. Ca să nu mai
vorbim de renumele pe care
Jurilovca l-a căpătat după acest
eveniment.
„Festivalul borșului lipovenesc
de Jurilovca” a apărut la
principalele televiziuni și în ziare
naționale, plus în toată presa
regională – din Tulcea, Galați,
Brăila și Constanța, iar mii de
oameni au postat fotografii pe
rețelele de socializare, care la
rândul lor au fost văzute de alte
sute de mii de oameni.
Nu doar că Jurilovca a devenit
destinație turistică, ci se
transformă încet, dar sigur, în
preferata turiștilor! Și asta în
primul rând datorită
dumneavoastră, oameni buni,
locuitori ai comunei noastre! Zeci
de mii de oameni au strigat într-un
glas „Jurilovca” și au aplaudat.
Vă imaginați cum ne-am simțit!
În două zile, 90 - 100.000 de
persoane, potrivit estimărilor, au
venit la Jurilovca. Au fost 45.000
de porții de borș, mai mult decât ne
așteptam. Ceaunele au fost pe foc
de la primele ore ale dimineții de
sâmbătă, până târziu în seara de
duminică. Am văzut multe zâmbete,
multă bună dispoziție.
S-a muncit enorm la acest
festival, iar aprecierile
dumneavoastră ne confirmă că am
făcut treabă bună. Nu am cuvinte
să le mulțumesc localnicilor pentru
munca din acele zile.
Respectele mele, oameni buni!
Munca depusă de o echipă
numeroasă, o perioadă îndelungată
de timp, a fost răsplătită de
prezența tuturor și de bucuria pe
care am putut-o citi pe chipurile
celor mai mulți.
Ne putem mândri cu cel mai
mare festival din Tulcea!”.

F
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A TREIA EDIȚIE CU
ACEASTĂ DENUMIRE

E

xperiența organizatorică
și-a spus cuvântul și de astă
dată. La Jurilovca, acest festival s-a
aflat la a treia ediție în formatul
actual, cu această denumire, care îl
diferențiază de celelalte festivaluri
de borș/ciorbă din Delta Dunării
sau orașele cu ieșire la bătrânul
fluviu european. De fapt, prima
ediție s-a desfășurat la Jurilovca în
anul 2009. Apoi, începând
cu anul 2012, Festivalul
era organizat, fără
întrerupere, în portul
turistic din Jurilovca, iar
din anul 2018 i s-a
atribuit actuala
denumire – „Festivalul
borșului lipovenesc de
Jurilovca”. Din cauza
restricțiilor impuse
de pandemie, acesta
nu a mai avut loc în
anii 2020 și în
2021.
Referitor la
implicarea în
organizarea
Festivalului,
viceprimarul Galina Teleucă,
organizator și voluntar în cele două
zile de sfârșit de august a.c., ne-a
relatat: „Totul a fost bine gândit din
timp și pus la punct. S-a acordat o
atenție deosebită și transportului.
De exemplu, la marginea
Jurilovcăi, spre Capul Doloșman, a
fost amenajată o parcare unde au
fost redirecționate autoturismele,
iar vizitatorii erau preluați de
microbuze puse la dispoziție de
Primărie și transportați în portul
turistic și înapoi pentru a nu bloca
circulația în localitate”.
Într-adevăr, cele mai multe
străzi din localitate s-au
transformat în străzi cu sens unic
pe perioada Festivalului, pe unul
dintre sensuri se circula normal, iar
pe celălalt - erau parcate mașini. Și,
astfel, s-a reușit evitarea
ambuteiajelor.
CÂNTECE ȘI VOIE BUNĂ

M

inoritățile naționale din
Dobrogea au avut
posibilitatea să-și prezinte la
Jurilovca muzica și dansurile chiar
pe scena Festivalului, amplasată în
mini-portul turistic. Ansamblurile

ZORILE
folclorice ale rușilor lipoveni au
avut evoluții de excepție în ziua de
duminică, având programe artistice
primite cu entuziasm de către
spectatori, dintre care mulți chiar
cântau împreună cu artiștii. Au
evoluat pe scena din Jurilovca
membrii ansamblurilor folclorice
„Juraveli” și „Reabinușca” din
Jurilovca, „Landâș” din Sarichioi și
„Lodka” din Tulcea. De asemenea,
au urcat pe scenă interpretele
Diana Amelian din Tulcea și
Alexandra Listrat din Sarichioi,

Olga
Alixei și
Valentina
Grigore din
Jurilovca.
Invitații speciali
la ediția din
acest an a
Festivalului au
fost dejaconsacrații artiști
Delia, Elena
Gheorghe,
Marcel Pavel,
Radu Captari,
care au oferit concerte cu o
explozie de voie bună și distracție.
Ritmurile și dansurile specifice,
muzica interpreților sau programele
artistice ale ansamblurilor
folclorice ale rușilor lipoveni, ale
armenilor, grecilor, turcilor din
Dobrogea, precum și ale
interpreților, trupelor și
ansamblurilor românești au ținut
spectatorii în jurul scenei până la
ore târzii, serile încheindu-se cu
spectacole de focuri de artificii.
Au fost admirate costumele
populare ale etniilor, purtate cu
admirație de către membrii

ansamblurilor, inclusiv cele
românești din zonă, iar muzica și
dansurile armonioase ale
minorităților conlocuitoare
dobrogene au transformat
evenimentul într-o sărbătoare
multiculturală, multilingvistică.
DESIGN NIKEI

O

surpriză plăcută a fost
momentul cu prezentarea
ținutelor realizate la Atelierul de
creație NIKEI (rochii, cămăși
bărbătești, bluze și fuste), care
poartă amprenta creatoarei Alina
Nichei din Constanța,
etnică
originară
din Slava
Rusă, jud.
Tulcea.
Alături de
Alina
Nichei,
îmbrăcată și
ea într-o
rochie creație
proprie, a urcat
pe scenă și
campionul

mondial la canoe - antrenorul
Petre Condrat, cândva model la o
casă de modă din capitală, care a
purtat o cămașă tradițională marca
„Design Nikei”.
„A fost o experiență plină de
emoție, alături de persoane dragi
din viața mea! – a declarat Alina
Nichei. Un eveniment care a
presupus foarte multă muncă, stres
și nopți nedormite, dar sper că am
reușit să aduc un pic de strălucire
și culoare prin frumoasele mele
ținute purtate de superbele fete de
la Școala Micilor Vedete din
Constanța, precum și de Petre
Condrat, Frusinoiu Andrei! Vă
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îmbrățișez cu mare drag și mii de
mulțumiri tuturor pentru că-mi
sunteți mereu alături”.
MEȘTERI POPULARI,
PRODUCĂTORI LOCALI

N

u doar peștele, gătit în fel
și chip, a fost vedetă la
Jurilovca. Dulciurile, prăjiturile de
toate felurile, din bucătăria rușilor
lipoveni sau a altor etnii, au atras
vizitatorii ca un magnet la
standurile cu produse
gastronomice. Vedetă a fost și
prăjitura cu imaginea matrioșkăi de
la Atelierul meșteșugăresc „Katiușa
Design” al Valentinei Grigore din
Jurilovca – prăjitura „Katiușa”,
despre care mulți ziceau că ar fi
„mascota” festivalului. Îți „făceau
cu ochiul” de la alte standuri
borcanele cu „miere de Jurilovca”
(de la Gentilia și Cătălin
Balaban; „Milena”), de toate
tipurile, cu dulceață de trandafiri de
Jurilovca (de la Grădina Zânelor
din localitate, care aveau și oțet de
trandafiri, petale uscate pentru ceai
ori apă de trandafiri). „Ochi dulci”
îți făcea și dulceața de smochine
sau alte fructe ori lavandă
(de la Liliana Echimov)
ori cornurile cu diverse
umpluturi, clătitele sau
colțunașii lipovenești cu
brânză, „Vinul
Kazakului” și mustul cu
parfum deosebit (de la
Glafira Nicanov),
limonada îndulcită cu
miere și multe altele. La
standuri, au predominat
„bunătățurile” de la
comercianții locali ruși
lipoveni!
Nu numai gospodinele și
bucătarii din zonă și-au expus
bucatele din bucătăria tradițională
dobrogeană, ci și Atelierul
meșteșugăresc „Katiușa Design”
din Jurilovca a venit cu piese de
vestimentație și podoabe pentru
cap, iar artiștii plastici, meșterii
populari ruși lipoveni și etnicii
pasionați de hand-made (Maria
Fedul, Laura Grigore, Axinia
Naum, Corina Ivan, Agafia
Danilov, Iulian Birsei, pictorul
Nichita Nicolae ș.a.) din Jurilovca
aveau o ofertă generoasă de
suveniruri, obiecte din lemn,
papură, stuf, pietricele sau
scoici, tablouri cu picturi

F
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pe diverse suporturi și materiale,
precum și săpunuri naturale de la
Livia Gubrei ș.a.
Orice produs își spunea parcă
povestea locului, a zonei
dobrogene, a oamenilor frumoși
și luminoși din Jurilovca. Și este
un lucru nemaipomenit această
promovare a tradiționalului,
precum și o încurajare a
consumatorului de a cumpăra de
la producătorii locali, astfel fiind
păstrate obiceiurile și tradițiile
locale.
FELICITĂRI, JURILOVCA!

J

urilovca, înconjurată de
apele lacului Golovița, te
îmbie, când ajungi în miniportul
turistic, la o plimbare cu barca
spre Gura Portiței sau pe canale,
unde poți admira pelicani ori alte
păsări deltaice sau poți merge la
pescuit, chiar și pentru liniștea
de pe apă, pentru a asculta
foșnetul stufului ori orăcăitul
broscuțelor.
Casele alb-albastre ale rușilor
lipoveni din localitate, multe
încă acoperite cu stuf,
tradiționale, altele chiar
recondiționate, transformate în
superbe pensiuni în care
tradiționalul se îmbină armonios
cu modernul, precum și gardurile
de lemn cu dantelării vopsite cu
acel emblematic deja „albastru
lipovenesc” – oferă pata de
culoare și atrag turiștii doritori
de frumos și interesați de oaza de
liniște. Grădinițele din curți, dar
și spațiile din fața porților cu
numeroase flori multicolore
bucură ochii și sufletul la
Jurilovca. Sunt oameni
gospodari, care, împreună cu

autoritățile locale, cu echipa
închegată de la Primărie (care
derulează o serie de proiecte
pentru comună), au reușit să
transforme Jurilovca într-o
destinație turistică de excepție.
În special în zilele de
sărbătoare, turiștii sosiți aici
admiră și portul de biserică,
tradițional (cu fustă lungă, brâul
specific, baticul deosebit,
cămașa), al staroverilor ce trec
spre sau de la slujbele religioase
de la biserica ortodoxă de rit
vechi cu hramul „Acoperământul
Maicii Domnului”. Toți vorbesc
și despre credința lor
nestrămutată, ortodoxă de rit
vechi, în care praznicele se țin și
astăzi după calendarul iulian.
Evenimentele organizate de
Primărie, inclusiv Festivalul din
august a.c., vin și în sprijinul
localnicilor, al comercianților
locali, al proprietarilor de
pensiuni, al meșterilor populari.
Singurul inconvenient pe care
l-am auzit la Jurilovca, remarcat
de către mulți, a fost că
„Festivalul borșului lipovenesc

de Jurilovca” a avut loc și-n ziua
de dinaintea marelui praznic
Adormirea Maicii Domnului /
Uspenia (din 28 august) al
staroverilor. Într-o localitate în
care trăiesc, cu precădere, ruși
lipoveni și cu o denumire a
evenimentului cu referire la
aceștia, toți se așteptau să fie
respectate tradițiile
credincioșilor ortodocși de rit
vechi. Se știe că, și pe 27, și pe
28 august, cei mai mulți
staroveri merg la hramul
mănăstirii de călugări Uspenia
din Slava Rusă, pentru a
participa la slujbele religioase,
fiind vorba despre o mare
sărbătoare. Merg la biserică și nu
iau parte la petreceri cu muzică
și dansuri. Prin urmare, la
evenimentele din Jurilovca au
putut ajunge doar duminică
după-amiază, spre orele de
închidere. De aceea, poate că la
ediția viitoare a „Festivalul
borșului lipovenesc de
Jurilovca” organizatorii vor ține
cont de acest aspect în alegerea
perioadei de desfășurare a
evenimentului de anvergură, în
care sunt angrenați numeroși ruși
lipoveni.
În rest, totul a fost minunat!
Felicitări pentru organizarea și
promovarea în cele două zile de
activități a obiceiurilor și
tradițiilor locale, regionale, a
muzicii și dansurilor specifice, a
producătorilor locali, precum și
pentru deliciosul „borș
lipovenesc”.
A fost un eveniment
multicultural, precum este și
mozaicul etnic dobrogean!
Unitate în diversitate!

+

Despre așezările
starovere din zona
Dunării, populate cu
cazaci nekrasoviști și
ruși lipoveni, am scris
mai puțin; pregătind
volumul II din
Schițe1, consacrat
Dobrogei, atenția
Leonte IVANOV
noastră se va
concentra în special asupra acestor
localități, a căror istorie este incitantă și
merită, pe cât ne stă în putință, să fie
consemnată în scris.
Publicăm mai jos câteva documente din
fondul Arhivelor Naționale, privitoare la
principalele orientări starovere din
pomenita regiune,
„cu preot” și „fără preot”.
Ministerul de Interne
Direcțiunea Generală a Poliției
№ 121231 din 9 no[i]e[mbrie] 1942

Domnule Director,
Aducem la cunoștința Domniei
Voastre asupra unei propagande ce se
face în județul Tulcea, pentru trecerea
la Biserica „Unită” a lipovenilor din
toată țara. Tratativele dintre ierarhii
lipoveni și propagandiști sunt în
continuare.
Credem că ar fi bine de aflat
cauzele ce i-ar determina pe lipoveni
să facă această trecere și dacă nu este
posibil de venit la biserica română cea
ortodoxă.
Domniei Sale
Domnului DIRECTOR AL
SIGURANȚEI GENERALE A
STATULUI București

Ministerul de Interne
Direcțiunea Generală a Poliției
Confidențial
12 No[i]embrie 1942

INSPECTORATULUI REGIONAL
DE POLIȚIE CONSTANȚA
Se trimite alăturat în copie un
denunț anonim, privitor la propaganda
ce se face în jud. Tulcea, pentru
trecerea lipovenilor la Biserica „Unită”.
Dispuneți, de comun acord cu
organele Jandarmeriei, măsuri pentru
verificarea celor semnalate,
comunicîndu-ne la timp rezultatul.
DIRECTOR,
Brădulescu
ȘEFUL SERVICIULUI,
Indescifrabil
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DOCUMENTE DESPRE STAROVERII DIN AREALUL DUNĂRII
***
INSPECTORATUL REGIONAL
DE POLIȚIE CONSTANȚA
Către
DIRECȚIUNEA GENERALĂ A POLIȚIEI
(Dir. Pol. de Siguranță)
BUCUREȘTI
La ordinul D-voastră № 43766 g din 14
Noembrie 1942, avem onoare a raporta că, din
verificările făcute de organele Poliției de
Reședință Tulcea, în legătură cu cele semnalate
prin denunțul anonim, anexat la ordinul Dvoastră de mai sus, s-au stabilit următoarele:
În județul Tulcea există două secte ale
lipovenilor de origine rusă.
O primă sectă, denumită „Lipoveni cu popă”
(popoviți), așa zișii de credință veche, și o a
doua sectă, „Lipovenii fără popă”
(bespopoviții).
Secta lipovenilor cu popă numără
aproximativ 22.500 suflete, din care 2.020
stabiliți în orașul Tulcea, avînd două biserici,
iar restul de peste 20.000 sunt stabiliți în
comunele rurale din județul Tulcea, anume:
Jurilofca, Sarichioi, Mahmudia, Slava Rusă,
Slava Cercheză, Caracliu, Gorgova, Chiliaveche, Sfistofca și Periprava.
Aceștia sunt organizați numai în ceea ce
privește cultul, avînd biserici și preoți.
În fruntea acestei secte este Mitropolitul
Tihon Cacealchin, cu reședința la Fântâna Albă,
jud. Rădăuți (Bucovina).

Această sectă tolerată este organizată numai
din punct de vedere religios, avînd case de
rugăciuni, iar slujba religioasă diferă de a
lipovenilor cu popă numai prin faptul că
serviciul religios este făcut de către un dascăl,
ajutat de un comitet compus din 5 membri.
Din investigațiunile făcute în legătură cu
denunțul anexat la ordinul D-voastră de mai
sus, s-au putut constata următoarele:
Din proprie inițiativă, Mitropolitul lipovean
Tihon Cacealchin caută să unească cele două
secte lipovenești, adică pe lipovenii fără popă
să-i facă să treacă la secta lipovenilor cu popă.
În acest scop, la data de 14 octombrie 1942,
avocatul C. Cernăianu din București, str.
Simonide, № 13, telefon 3.27.48, a venit în
comuna Jurilofca, jud. Tulcea, împreună cu
Mitropolitul Tihon Cacealchin, de unde, la data
de 16 octombrie a.c., s-a dus în com. Sarichioi,
jud. Tulcea, propunînd lipovenilor fără popă
din acea comună să treacă la secta lipovenilor
cu popă.
La data de 18 octombrie a.c., Mitropolitul
Tihon Cacealchin și avocatul C. Cernăianu, au
sosit în Tulcea, unde au luat contact cu Calinic
Vidinei, dascălul și conducătorul lipovenilor
fără popă, făcînd aceeași propunere de unire.
Tratativele nu au dus la nici un rezultat
pozitiv, întrucît secta lipovenilor fără popă, cu o
vechime de aproximativ 290 ani nu a consimțit
să treacă la secta lipovenilor cu popă, care are o
vechime de numai 90 de ani.
Avocatul Cernăianu C., la plecarea spre
București, a comunicat lui Calinic Vidinei că va
reveni după 10 zile în județul Tulcea, însă nu a
mai revenit.
În sectorul Tulcea, nu s-au constatat cazuri
de trecere a creștinilor la sectele lipovenești,
dar de la aceștia au fost două cazuri de trecere
la ortodoxism în cursul anului 1942.
Supravegherea celor două secte este
continuată de către organele noastre și toate
constatările făcute vor fi raportate la timp.
INSPECTOR REGIONAL DE POLIȚIE,
D. Măntulescu
Șeful serviciului de siguranță,
Petre Gheorghiu
***
INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIȚIE
CHIȘINĂU
SERVICIUL SIGURANȚEI
№ 30455/ 1942 decembrie 10

Secta lipovenilor fără popă (bespopoviții)
numără aproximativ 2.600 suflete, care se
repartizează în modul următor:
Orașul Tulcea – 865 suflete.
Comuna Sarichioi – 1.174 suflete.
Comuna Mahmudia – 221 suflete.
Comuna Slava Rusă – 134 suflete.
Comuna Slava Cercheză – 197 suflete.

Către DIRECȚIUNEA GENERALĂ A
POLIȚIEI
Direcțiunea Poliției de Siguranță București
Avem onoare a vă raporta că, în ziua de 6
decembrie a.c., mitropolitul lipovenesc TIHON
din comuna Fîntîna Albă, jud. Rădăuți, a

organizat la Ismail un congres al preoților
lipoveni, avînd autorizația Prefecturei Ismail.
În vederea acestui congres, s-au prezentat la
Ismail preoți lipoveni din localitățile Chilia
Nouă, Vâlcov, Jibrieni2, Aprodul Purice3,
Muravleanca4, Necrasovca5, Cahul, Chișinău
etc.
Poliția Ismail, conform dispozițiunilor
Guvernământului Basarabiei, date cu Nr. 4062
din 14 octombrie a.c., a interzis ținerea
congresului.
La stăruințele congresiștilor, s-a aprobat de
Prefectura Ismail ținerea unei mese comune, în
timpul căreia aceștia au discutat chestiuni ce
urmau a fi desbătute în congres și au hotărât ca
Mitropolitul Tihon să plece la Chișinău în
audiență la Domnul Guvernator al Basarabiei,
pentru a soluționa această problemă.
Menționez că tot în această zi, congresiștii au
luat parte la un serviciu religios, oficiat la
Biserica lipovenească Sf. Nicolae din Ismail, cu
care ocazie a fost hirotonisit preotul CUPRIAN
din comuna Muravleanca, jud. Ismail, pentru
parohia din Tiraspol.
INSPECTOR REGIONAL,
Indescifrabil
ȘEFUL SERVICIULUI SIG.
Indescifrabil
Note:
1

În căutarea tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o
istorie a rușilor lipoveni, din care, un prim volum a
apărut în 2021, cu sprijinul financiar al Comunității
Rușilor Lipoveni din România (Editura „C.R.L.R.”
din București, Editura „Doxologia” din Iași).
2
Așezare din comuna Vâlcov, raionul Ismail (rus.
Приморское; ucr. Приморьске), întemeiată de
cazacii nekrasoviști la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Aici s-a înălțat o primă biserică, cu hramul
Acoperământul Maicii Domnului, pentru ca, în anul
1860, să se construiască o biserică din lemn, închinată
Icoanei Maicii Domnului din Kazanʼ, refăcută
ulterior, în 1903, din cărămidă și piatră.
3
Localitate (rus. Подковка) din comuna Chilia
Nouă, raionul Ismail, Ucraina, așezată pe malul
lacului Kitai. Aici s-a construit, în 1864, o biserică
impunătoare, cu hramul închinat Marelui Mucenic
Dimitrie al Solunului (Îzvorâtorul de Mir), pe lângă
care s-a încropit și un schit. Biserica a fost dărâmată
în anii ʼ50 ai veacului trecut. Ulterior, satul s-a
contopit cu așezarea învecinată, Василевка (ucr.,
Василiвка).
4
În rusă, Муравлёвка. Sat din raionul Ismail,
Ucraina, fondat în 1742 de către cazacii staroveri.
Potrivit tradiției, își trage numele de la un lider al
acestora, Kondrat Muravliov. În localitate a existat o
mănăstire ortodoxă de rit vechi, cu hramul Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul, în care viețuiau
măicuțe; a fost înființată în 1909 și închisă de
autoritățile bolșevice în anii ʼ50 ai secolului XX.
5
Există două localități cu acest nume în raionul
Izmail din Ucraina: Nekrasovca-Veche, întemeiată de
cazacii nekrasoviști în 1811, și Nekrasovca-Nouă,
desprinsă din prima, în anul 1860. În denumirea
acestor așezări se regăsește numele atamanului Ignat
Nekrasov.
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DIN
ME
PORTULUI DE PERF OR MA N Ț Ă
D IN L U
UM
EA S
SPORTULUI
Festivalul „Ivan Patzaichin”

L

a un an fără Ivan
Patzaichin, evenimentul
inițiat în 2011 de către
legendarul „Amiral” îi poartă
numele: Festivalul „Ivan Patzaichin
- Rowmania”. Desfășurat între 5 și
10 septembrie 2022 în județul
Tulcea, Festivalul din acest an a
onorat memoria lui Ivan
Patzaichin, cel plecat dintre noi pe
5 septembrie 2021.
Organizat de Asociația „Ivan
Patzaichin – Mila 23” împreună cu
Primăria Municipiului Tulcea,
Consiliul Județean Tulcea și
Departamentul pentru Dezvoltare
Durabilă, evenimentul din toamna
acestui an a fost plin de emoții,
reunind familia, sportivii,
partenerii, colaboratorii, prietenii
„Amiralului” pentru a onora
memoria și a rememora amintiri
despre marele sportiv, antrenor,
antreprenor, om.
Pe Faleza „Ivan Patzaichin” din
Tulcea, pe lacul Ciuperca și în
Delta Dunării au avut loc mai
multe manifestări, acțiuni de
promovare a orașului Tulcea, a
Deltei Dunării, a turismului
responsabil, de protejare a naturii, a
patrimoniului hidrografic și a
biodiversității. Asociația „Ivan
Patzaichin – Mila 23” a prezentat și
Ansamblul arhitectural Memorialul „Ivan Patzaichin”, care
urmează să fie amplasat în anul
2023 chiar pe faleza tulceană „Ivan
Patzaichin”, în capătul spre orașul
Sulina. De asemenea, a fost expus
proiectul „Muzeul lui Ivan” de la
Mila 23, care urmează să fie
finalizat tot în decursul anului 2023
în localitatea natală a marelui
sportiv și antrenor.
Programul festivalului a cuprins
mai multe concerte live In
memoriam Ivan Patzaichin,
spectacole cu drone și lumini,
competiții de vâslit în canotcă,
ateliere educaționale și
recreaționale pentru copii, o
conferință despre dezvoltarea
durabilă a Tulcei și Deltei, o
expoziție despre navigația pe
Dunăre la Casa Avramide,
Caravana „Apele Unite ale
României” (o călătorie pe apă în
caiace și canotci, din Tulcea către
locul natal al lui Ivan Patzaichin,

Mila 23), parada caiacelor și
canotcilor pe Dunăre, pe canale,
Călăuzele Deltei (program
educațional pentru copiii din
Tulcea și Delta Dunării),
concursuri de vâslit și îndemânare,
o paradă a canotcilor construite de
copii, ateliere de construcție de
machete de bărci, o conferință pe
tema valorificării culturale și
economice a apei, cu exemplificări
de inițiative și proiecte din zonă,
ateliere de educație alternativă
pentru copii ș.a.

a câștigat aurul olimpic după acea
calificare cu pagaia ruptă,
emblematică în istoria sportului
internațional.
Multiplu campion european,
mondial şi olimpic la kaiac-canoe,
fost antrenor al lotului olimpic de
kaiac-canoe, Ivan Patzaichin s-a
născut pe 26 noiembrie 1949 în
localitatea Mila 23 din judeţul
Tulcea și a plecat dintre noi pe 5
septembrie 2022.
La 18 ani, Ivan Patzaichin a fost
transferat de la clubul sportiv din

Silviu Feodor și Ivona Beatrice
Potzaichin-Rusu.

De la stânga la dreapta:
Vasile Dîba, Cătălin Chirilă,
Silviu Feodor și Toma Simionov.

Președintele Comunității
Rușilor Lipoveni din România,
deputatul Silviu Feodor, invitat de
către Ivona Beatrice PotzaichinRusu, fiica lui Ivan Patzaichin, a
evidențiat rolul enorm al lui Ivan
Patzaichin în sportul național și
internațional, declarând că marele
sportiv și antrenor rămâne un
model demn de urmat. Deputatul
Silviu Feodor a fost prezent atât la
festivitatea de deschidere, precum
și la momentul acordării în cadrul
festivalului, pe 10 septembrie 2022
(de către primarul municipiului
Tulcea, Ștefan Ilie), a titlului de
„Cetățean de onoare” al
municipiului canoistului Cătălin
Chirilă din Sarichioi, ca urmare a
rezultatelor de excepție obținute de
către acesta în anul 2022.
Pe 10 septembrie a fost și
„Seara lui Ivan”, cu imagini de
arhivă care au redat renumitul
„moment München” din anul 1972,
marcând astfel 50 de ani de la
Jocurile Olimpice din Germania,
unde, chiar pe 9 septembrie, în
finala cursei de canoe proba de
1000 m individual, Ivan Patzaichin

Pe faleza „Ivan Patzaichin” din Tulcea

Tulcea la secţia de kaiac-canoe a
clubului „Dinamo” din București,
unde, timp de 17 ani, a câștigat
peste 40 de titluri de campion
național, peste 30 de campion
balcanic, titlul de campion
european în 1969, opt titluri
mondiale (câștigând și şapte
medalii de argint, şi tot şapte de
bronz la Campionatele Mondiale
de kaiac-canoe).
Prezent la cinci ediţii ale
Jocurile Olimpice (în perioada
1968 – 1984), Ivan Patzaichin a
fost cvadruplu laureat cu aur,
cucerind de patru ori aurul olimpic
la Mexic, în 1968 (C2 1000 m),
Munchen, în 1972 (C1 1000 m), la
Moscova, în 1980 (C2 1000 m) şi
Los Angeles, în anul 1984 (C2
1000 m).
Tot la cinci ediţii ale Jocurile
Olimpice a participat și ca
antrenor: la Olimpiadele din 1992 –
Barcelona, 1996 – Atlanta, 2000 –
Sydney, 2004 – Atena, 2008 –
Beijing, iar la Jocurile Olimpice de
la Sydney, canoistul Mitică Pricop
din Ghindărești (jud. Constanța) și
actualul antrenor Florin Popescu,

sportivii pe care i-a antrenat, au
câștigat aurul olimpic la C2, proba
de 1000 de metri.
În afară de medalii, Ivan
Patzaichin a avut numeroase
distincții. Comitetul Olimpic
Internaţional i-a decernat în anul
1990 cea mai înaltă distincţie a
forului - Ordinul Olimpic Colanul
de Platină. În anul 2000, lui Ivan
Patzaichin i-a fost acordat Ordinul
Naţional „Serviciul Credincios” în
grad de Ofiţer, iar în 2008 i-a fost
conferit „Meritul Sportiv” clasa I,
de preşedintele României. Pe 13
septembrie 2010, în cadrul unei
ceremonii desfăşurate la Palatul
Elisabeta din Bucureşti, Regele
Mihai I i-a conferit Decoraţia
regală „Nihil Sine Deo”, pentru
merite deosebite aduse sportului
românesc. Ivan Patzaichin a fost
declarat „Sportivul Secolului XX” de
Federaţia Internaţională de KaiacCanoe. A fost vicepreşedinte al
Federaţiei Române de Kaiac-Canoe
şi vicepreşedinte al Comitetului
Olimpic Român (ales în 1990).
Implicat în acțiuni dedicate
oamenilor din Delta Dunării și
încurajând comunitățile să își
valorifice multiculturalitatea, a
înfiinţat Asociaţia „Ivan Patzaichin
– Mila 23” şi Rowmania, două
organizaţii care se ocupă și astăzi
de promovarea ecoturismului şi a
zonelor din Delta Dunării.
O poveste remarcabilă de
succes, ca sportiv, antrenor,
antreprenor, care a inspirat și
inspiră oamenii. Canoistul Cătălin
Chirilă din Sarichioi, campion
european și mondial în acest an,
despre care mulți menționează că
este continuatorul lui Ivan
Patzaichin, cucerind deja medalii
valoroase, a declarat chiar pe 5
septembrie 2022: „Marele Ivan,
modelul și mentorul copilăriei
mele, nu mai este printre noi de un
an. Pentru mine, „Amiralul” va
rămâne pentru totdeauna acel
reper imposibil de atins. Un sportiv
unic și genial, de la care am
învățat să muncesc și să-mi urmez
visul, indiferent de obstacole. Un
om de o bunătate nemărginită, de
la care am învățat să fiu demn,
recunoscător și umil.
Pentru tot ce m-ați învățat și
pentru tot ce reprezintă
moștenirea pe care ne-ați
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lăsat-o tuturor, nu vă voi uita
niciodată, domnule Ivan
Potzaichin! Vă mulțumesc.”.
Pe 25 septembrie 2022,
la Sarichioi

Î

mpreună cu Ivan Patzaichin,
canoistul Petre Capusta din

„Este o bucurie pentru noi de
fiecare dată când un fiu al satului,
așa cum spunem noi, duce numele
comunei noastre și pe cel al
României pe cele mai înalte
podiumuri ale lumii. Suntem
mândri de campionii noștri.
Cătălin Chirilă, parcă mai ieri,
era un copilandru ambițios și

15

(printre care și Ivan Patzaichin),
care reușește performanța de a
deveni campion mondial la proba
de canoe 1000 de metri, Cătălin
Chirilă, vizibil emoționat, a
remarcat: „Indiferent pe unde mă
poartă și mă va purta viața, la
Sarichioi am fost și voi fi
întotdeauna acasă”, campionul
mondial și european la canoe
mulțumind pentru titlu Primăriei și
primarului Vitali-Cristian Finoghen.
Cei doi sportivi - unul la început
de drum (Cătălin Chirilă; 24 de
ani), iar celălalt la final de carieră
(Petre Capusta; 65 de ani) - au fost
felicitați pentru rezultatele lor și
performanță, pentru determinare și
perseverență, cei doi cetățeni de
onoare ai comunei Sarichioi fiind
apoi invitați la mini-sesiunea foto.
Recunoaștere internațională

Sarichioi câștiga, în anul 1980, la
Jocurile Olimpice de la Moscova
(Rusia), medalia de argint la C2, în
cursa de 500 de metri. De
asemenea, tot alături de Ivan
Patzaichin, a cucerit aurul la
Campionatul Mondial de la
Duisburg din 1979, în cursa de 500
de metri (C2).
Vicecampionul olimpic Petre
Capusta, Maestru Emerit al
Sportului, s-a născut pe 14 iunie
1957 la Sarichioi, județul Tulcea, și
a fost legitimat la Clubul „Dinamo”
din București, practicând, inițial,
acest sport pe apă la clubul
„Danubiu” din Tulcea.
Este consăteanul campionului
european și mondial din acest an Cătălin Chirilă. Prin urmare, după
rezultatele excepționale ale
canotorului Cătălin Chirilă,
comuna Sarichioi are doi mari
sportivi campioni mondiali. Aceștia
au fost protagoniștii evenimentului
organizat pe 25 septembrie 2022, la
Centrul de Educație și Cultură al
CRL-Sarichioi, în prezența
președintelui CRLR, deputatul
Silviu Feodor. Primarul comunei
Sarichioi, Vitali Cristian Finoghen,
care este și președintele CRLSarichioi, a înmânat celor doi
campioni mondiali – lui Petre
Capusta și lui Cătălin Chirilă titluri de „Cetățeni de onoare” ai
comunei, acordate de Primăria și
de Consiliul local al Comunei
Sarichioi.

muncitor, dornic să meargă pe
urmele marelui și iubitului nostru
Ivan Patzaichin. Trăgea la rame pe
lacul Razim cât era ziua de lungă”
– a remarcat primarul VitaliCristian Finoghen la ceremonia de
acordare a titlurilor.
Al patrulea sportiv din România

U

n alt etnic rus lipovean,
multiplu campion mondial
la canoe – antrenorul Petre
Condrat, născut la Carcaliu, județul
Tulcea, a fost premiat alături de
mari personalități europene, în
cadrul unei ceremonii, la care, din
păcate, nu a putut participa.
Pe 30 septembrie 2022, au fost

decernate, la Palatul Luxembourg
din Paris, Premiile de Excelență la
Summitul de afaceri franco-român,
iar la categoria „Sport, artă și
cultură în toate statele”, un premiu
i-a revenit și campionului mondial
la canoe - Petre Condrat, antrenor
secund la Lotul Olimpic de canoe,
precum și promotorul și antrenorul
de SUP (Stand Up Paddle - vâslitul
în picioare pe placă). La aceeași
categorie au mai fost premiați:
Flavius Lucacel - pictor inovator;
Paul Amarica - fondator al Galeriei
de Artă Românească din Paris;
Severine Vasselin – fondator
WaterTreck; Răzvan Marinescu fondator al clubului Stand up
paddle Delta Sup Challenge „Fit
and fun”; David Hodos - tânăr
compozitor și interpret canadian de
origine română; Oana Lianu - prof.
dr. în muzică.
Gala Anuală a Premiilor de
Excelență, organizată începând cu
anul 2004, are ca scop
recunoașterea personalităților și
oamenilor de seamă pentru
contribuția la consolidarea relațiilor
de afaceri franco-române și
europene.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN

CONSFĂTUIREA ANUALĂ A
CADRELOR DIDACTICE

Î

n perioada 21-23 octombrie 2022, Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România (CRLR)
organizează Consfătuirea anuală a cadrelor
didactice la Piatra Neamț, județul Neamț, cu dezbateri
care vor viza legislația și actele normative privind
predarea limbii materne, precum și metodica predării.
Dintre temele propuse spre analiză și dezbatere,
evidențiem:
 Diagnoza procesului educațional pentru Anul
școlar 2021-2022;
 Prezentarea activităților de bună practică,
precum și identificarea priorităților pentru anul școlar
în curs;
 Aplicarea curriculumului național: planuricadru, programe și manuale școlare în vigoare;
 Proiectarea curriculară conform structurii
anului școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr.
3505/2022;
 Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
aprobat prin OME nr. 4183/04.07.2022;
 Prezentarea cadrului normativ privind
organizarea și desfășurarea examenului național de
bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a
VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și
profesional, graficul examenelor de certificare a

calificărilor profesionale în acest an școlar;
 Organizarea și desfășurarea competițiilor
școlare în Anul școlar 2022-2023;
 Oferta de cursuri avizate de M.E. în acest an
școlar – furnizor CCD-Tulcea.
Cadrele didactice din toată țara, care predau limba
rusă ca limbă maternă, istoria și tradițiile rușilor
lipoveni, precum și religia ortodoxă de rit vechi se vor
reuni la Piatra Neamț pentru a prezenta realizările lor,
dar vor fi expuse și planurile pentru anul școlar în
curs, cu referire expresă la olimpiadele și concursurile
școlare naționale.
În urma Acordului de parteneriat dintre
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR)
și Casa Corpului Didactic (CCD) din Tulcea, urmează
să se desfășoare, pe parcursul anului școlar 20222023, două module din cursul avizat (max. 40 de
ore/modul) adresat cadrelor didactice, care vor fi
susținute de către profesorul Pavel Krakhmalev (pe
platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro),
despre care va vorbi la Piatra Neamț chiar profesorul
P. Krakhmalev.
Urăm succes cadrelor didactice și un an școlar cu
împliniri profesionale!
S.M.

ÇÎÐÈ
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СЕЛО ГИНДЭРЕШТЬ. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ*
Александр ВАРОНА

С

пускаясь вниз по течению Дуная
от г. Чернаводэ до Брэилы, не
можно не заметить, что на правом
берегу реки, на расстоянии ок. 7 км от г.
Хыршова (Гирсово – как указан этот город
на многих русских военных картах и
сводках) вверх по течению Дуная, находится
довольно большое и не заурядное
поселение, отличающееся от всех
предыдущих поселений, расположенных по
обеим берегам Дуная, по крайней мере, на
румынском секторе его течения. Речь пойдёт
о селе Гиндэрешть, известном среди
старообрядцев Румынии под названием
Новенькое. Особенно выделяется среди
обычных сельских построек - церковь,
которая величественно возвышается, как бы
символизируя стремление человека к
высотам духа, к его общению с Творцом.
Архитектура, совершенно отличная от
церквей соседних деревень, впечатляет и
вдохновляет как местных жителей, так и
гостей или случайно проезжающих через
село.
Почему Гиндэрешть?

С

амо название села имеет
интересную историю. Судя по
имеющимся у нас данным, оно фигурирует
в документах ХIХ-ого века под разными
названиями: Гесдерешт, Десторкень,
Гиндэри, Гинри, Гиздар, Гиздэрешть,
Липовень, Новинки и т.д. Нынешнее
название оно получило после 1912 года, и с
тех пор во всех официальных документах
называется Гиндэрешть.
Нам сегодня известно, что здесь люди
селились ещё с древних времён, о чём
свидетельствуют археологические
исследования, проведенные здесь в 60-70-х
годах прошлого века. Первые исторические
свидетельства о заселении района, где
находится село, относятся к глубокой
древности. Так, из исследования,
проведенного местным учителем истории
Петром Осипом, узнаём, что на территории
крепости Карсиум (Хыршова или Гирсово),
в районе села Гиндэрешть, в списке
местностей и крепостей Римской империи
Tabula Imperii Romani находилось также
стеновое укрепление с валом и
оборонительный ров [Peter Osip 1998: 2].
Что же касается нынешних жителей
Гиндэрешть, то для многих будет
откровением узнать, что более 90% из них это липоване или русские-липоване, как их
называют после 1990 года. Чтобы узнать,
кто такие эти самые русские-липоване и как
они попали в Гиндэрешть, необходимо
сделать небольшой экскурс в историю.

числе и на Майнос, неподалеку от Стамбула,
Cтарообрядчество, православие, липоване на малоазиатском берегу Мраморного моря.
К этому же периоду относится и начало
иповане — это местные русские
поселения липован в Гиндэрешть.
православные христиане-старообрядцы,
Несомненно, что в 1774 г., как показал
потомки тех кто покидал свою историческую крупный румынский историк Константин К.
родину, упорно держась за христианские
Джуреску, на карте, составленной в 1774 г.
традиции предков, древние чины и обряды
русским картографом И.Ф. Шмидтом,
Православной Церкви и отказываясь от
членом Росийской Академии Наук, село
насильственных перемен, проводимых царём Гиздарешть отмечено к югу от крепости
Алексеем Михайловичем (1645–1676) и
Гирсово [Giurescu 1966: 19, 34]. Однако, не
патриархом Русской Церкви Никоном в
уточняется, кем были жители этого
середине ХVII-ого века. Они прибыли на
поселения. Оно также фигурирует и на
Нижний Дунай и в Дунайские княжества, как австрийской карте, составленной в 1790 году,
свидетельствуют документы, поэтапно, и
под названием Гиздерест. Первое
первые стабильные поселения относятся к
достоверное известие о липованах с.
первой четверти XVIII-ого века, хотя есть и
Гиндэрешть датируется 1837 годом, в
данные о том, что первые русские
документе, упомянутом тем же Джуреску в
старообрядцы поселились здесь гораздо
другой работе [Giurescu 1964: 201], а также
раньше.
Тудором Матееску в ценном сборнике
Речь идёт о поселениях липован
«Документы по истории Добруджи» (1830–
Молдавии и Буковины. В Добрудже, где
1877), изданном в Бухаресте в 1975 г.
находится и село Гиндэрешть, их расселение [Mateescu 1975: 206], который также
компактными группами связано, как считает
включает и документ 1855 г. о липованах
села Гиздарешть. Документ 1837
Вид на с. Гиндэрешть
года очень важен, так как в нём
говорится о «липованах рыбаках
из Гиздэрешть», которые
продавали пойманную рыбу
потребителям на пристани в
устье реки Яломица. Но русскиелиповане поселились здесь
несколько раньше, как следует из
документов и сведений,
упомянутых А.А. Пригариным,
известным этнологом и
историком старообрядчества,
профессором Одесского
подавляющее большинство специалистов, с
национального университета им. Ильи
последствиями великого казачьего восстания Мечникова, в своей работе «Русские
1707-1708 годов, которым руководил атаман
старообрядцы на Дунае», опубликованной в
Кондратий Булавин. Смерть вождя и
2010 году. Так, профессор Пригарин
поражение восстания вызвали исход
связывает расселение липован в Добрудже и
значительной части восставших казаков из
их поселение в Гиндэрешть с
родных районов на Дону, под
перемещениями населения Добруджи во
предводительством Игната Некрасова (по
время и после русско-турецкой войны 1806имени которого их называли некрасовцами),
1812 гг. [Пригарин 2010:121].
на Кубань, во владении крымских ханов,
Интересную информацию о селении
подвластных Османской империи.
Гиндэрешть и её жителях в 19 веке можно
Эти казаки были старообрядцами, и
найти в недавней работе Чераселы
помимо традиционных общественноДобринеску «Русские-липоване Добруджи:
политических свобод, которые они так
история и традиции», изданной в 2019 году в
ценили и боялись потерять при полном
Бухаресте издательством «C.R.L.R.»
подчинении власти Российского государства, [Dobrinescu 2020: 96-105]. Автор приводит
они восставали ещё и в защиту старой веры,
ряд очень интересных сведений о
унаследованной ими от предков.
Гиндэрешти, собранных из различных
После смерти Игната Некрасова
исторических источников как османского
(1737/1738) и Кубань перестала быть
периода Добруджи, так и последующего.
безопасной для казаков старообрядцев, так
Например, большой интерес представляют
что, начиная с 1740 г., они постепенно, до
путевые заметки Григория Петровича
конца XVIII в., эмигрировали в Добруджу и в Данилевского, в которых русский
другие места Османской империи, в том
писатель, путешествуя из Одессы в
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Вену, в июле 1866 г., проезжает мимо села
Бездарешть, «огромного села, с 2000 душами
русских раскольников, у которых гетман
(атаман - н.н.) зовётся Григорий
Разноцветов» [Bușă 2013: 560]. Интересные
сведения о липованах Добруджи мы также
находим в известном труде румынского
епископа Нижнего Дуная Мелхиседека
(Штефэнеску), изданном в Бухаресте в 1871
году [Melchisedec 1871: 165-175].
После 1878 года, когда Добруджа вошла в
состав современного румынского
государства, русские-липоване села
Гиндэрешть, как и большинство липован
Добруджи, остались на своих местах, и стали
лояльными гражданами своего нового
государства, не забывая однако о своих
корнях, о своей вере, языке и традиции, о
своих предках, о своей исторической родине.
Они всегда были лояльными гражданами
и достойно выполняли свои финансовые,
военные или экономические обязанности,
несмотря на превратности времени и
невзгоды, а также разного рода
недоброжелательные действия порой
проявляемые чиновниками, достигавшими
различных руководящих должностей
разными путями.
И для жителей с. Гиндэрешть ХХ-ый век
был непростым, изменения в румынском
обществе до и особенно после 1918-ого года
повлияли конечно и на липованские общины.
Регулирование рыболовства, их основного
занятия, не было ни до Первой мировой
войны, ни в межвоенное время, ни после
Второй мировой войны таким, которое
благоприятствовало бы рыбакам, что
сказывалось на сплочённости общин. Людям
приходилось искать работу, чтобы
обеспечить своё существование, что
повлекло за собой, особенно после Второй
мировой войны, миграцию в города
переселенцев из липованских поселений, что
имело важные последствия для способности
сохранить их этническую специфику.
Тяжёлым периодом для жителей Гиндэрешть
были годы войны, когда из-за их этнического
происхождения, они часто подозревались в
благосклонном отношении к Советскому
Союзу со стороны румынских властей того
времени, хотя убедительных доказательств в
этом не было.
В коллективной памяти жителей
Гиндэрешть остался эпизод времён войны, в
котором из-за клеветнических доносов
некоторых жителей соседних сёл,
стремящихся захватить земли липован
Гиндэрешти и их дома и домохозяйства,
которые обвиняли их в подаче сигналов
советской авиации путём поджога полей,
военные власти Констанцы решились на
депортацию населения села Гиндэрешть.
Спасение пришло, согласно легенде,
оставшейся в коллективной памяти его

ZORILE
Отец
Мартиниан

жителей, от румынского священника
соседнего села Хория, бывшего военного
сослуживца отца Мартиниана, приходского
священника в Гиндэрешть, который сообщил
ему о намерении властей. Отец Мартиниан
убедил военачальника из Констанцы,
ответственного за операцию по депортации,
что жители миролюбивы и что у них нет
враждебных намерений, что поджоги в полях
являются обычной практикой, чтобы
очистить пахотные земли, подготовить их к
новому сезону для посева. Дело
прояснилось, но в селе для наблюдения был
оставлен отряд румынских и немецких
солдат.
Репрессивный режим, унижения и
страдания времён войны привели к тому, что
часть жителей села в 1947 г. решило уехать в
СССР, как и многие их соплеменники из
других населённых пунктов Добруджы, т.е.
Журиловки, Сарикёя, Каркалиу и др. Но
подавляющее большинство из них, как в с.
Гиндэрешть, так и в других местностях,
остались на своих местах, не будучи
убеждёнными, что на исторической родине,
откуда ушли их предки, дела обстоят лучше,
чем в Румынии.
После войны, коммунистический режим
оказал значительное влияние и на судьбы
русских-липован, затронув их веру, язык,
традиции и традиционный образ жизни.
Если к этому добавить ещё и совершенно
необоснованные подозрения
коммунистической власти как во времена
Дежа, так и во времена Чаушеску, то мы
сможем получить представление о
различных трудностях, с которыми им
приходилось сталкиваться. Конечно, нельзя
говорить о систематических гонениях по
национальному признаку, но чувствовалась
негласная ассимиляционная политика по
отношению к липованам. Например, хотя
теоретически они имели право на школы на
родном языке или, по крайней мере, на
изучение русского языка как родного, в
действительности реальной возможности в
этом смысле у них не было.
Педагогическая школа с преподаванием
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на русском языке закрылась в 1959 г., а
сельские начальные школы, в том числе и в
Гиндэрешти, были переведены на систему
преподавания на румынском языке, где дети
русских-липован изучали родной русский
язык в качестве иностранного.
Что уж говорить о липованах учащихся в
городах, которые в большинстве случаев
имели возможность изучать литературный
русский язык как иностранный, являющийся
предметом изучения в большинстве учебных
заведений, но количество часов, отведенных
на это, было недостаточным.
После событий декабря 1989 года всё
изменилось. В январе 1990 года в селе была
создана местная организация Общины
русских-липован Румынии (ОРЛР),
возродились надежды на лучшую жизнь, как
в материальном, так и в духовном планах.
Изменения, конечно, произошли, но за
более чем тридцать лет после румынской
революции 1989-ого года, эти перемены
принесли жителям села не только хорошее.
Земледелие, животноводство, рыболовство
по-прежнему оставались основными
занятиями местных жителей, правда, не в
прежних масштабах. К ним добавилось
совсем недавно участие в так называемом
сельском туризме, который всё ещё
находится в зачаточном состоянии. Село
заметно модернизировалось, особенно в
последние годы, в том числе благодаря
находчивости, готовности к диалогу с
властями и настойчивости мэра Василе
Симиона (это моё субъективное мнение),
уличное освещение стало более заметным,
улицы заасфальтированы, проведены
различные работы по благоустройству, но
негативные явления, особенно в народном
хозяйстве, обусловили массовую миграцию
рабочей силы, активного населения села, в
более развитые страны Западной Европы, в
Испанию и Италию в частности. Это
является, кстати, общим явлением для
румынского общества. Это явление отражено
и в результатах переписи населения 2011
года, которые показывают нам резкое
сокращение численности русских-липовян в
Гиндэрешть с 2712 человек в 2002 году до
1865 человек в 2011 году. В последние годы
намечается тот факт, что уехавшие начинают
возвращаться, по крайней мере, некоторые из
них, но вызовы современного мира не
обходят стороной и общину с. Гиндэрешть,
где русские-липоване по-прежнему
составляют абсолютное большинство.
Вера и традиции

Н

ельзя не заметить, проезжая через
Гиндэрешть, или другое липованское
село, особое уважение и преданность людей
к своей Церкви, к вере, унаследованной ими
от предков. Многие в Румынии
относят липован к так называемым
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стилистам, православным румынам, не
принявшим исправление календаря, т.е.
перехода на новый стиль, после Первой
мировой войны. Действительно, липоване
живут по юлианскому календарю, т.е. по
старому стилю, но они отличаются от
остальных православных тем, что держатся
старого дониконовского церковного обряда, а
это совсем другое. Термин старообрядчество
был принят их церковной иерархией и
обозначает русских православных христиан,
не отрекшихся от религиозных традиций и
форм богослужения имеющихся в Русской
Церкви до реформы патриарха Никона,
традиций, за которые их предки
подвергались жестоким гонениям.
Церковное богослужение русских-липован
отличается от богослужения нынешних
Православных Церквей тем, что в нём
сохраняется ряд элементов, которые, начиная
с XII и XIII веков постепенно исчезали в
православной Византии и у народов,
находящихся под её духовным господством,
а у русских, после реформы Никона, во
второй половине XVII века. Эти элементы
касаются крестного знамения, некоторых
выражений из православного Символа веры,
совершения Божественной литургии и
других аспектов церковного богослужения и
практики. Отличительной чертой липован
является, прежде всего, их приверженность
вере, которую они считают существенным
фактором сохранения своей этнорелигиозной
идентичности. Даже если мирской дух
проник в их ряды, они не забывают своего
происхождения, веры и столь богатых
смыслами традиций.
В Гиндэрешть, например, главным
праздником, после Пасхи и Рождества
Христова, является Вознесение Господне,
храмовой праздник местной церкви. Каждый
год этот день даёт жителям возможность
возродить обычаи и традиции его
празднования: люди идут в церковь на
богослужение, устраивается большая
трапеза, на которую приходят как местные
жители, так и гости из других населённых
пунктов, особенно из тех, где в Добрудже
живут липоване, их принимает каждая семья,
весь день звонят церковные колокола,
возвещая радость праздника и так много
других старинных обычаев.
В Гиндэрешти до сих пор есть и малая
церковь Крещения Господня, которая была
построена после 1989 года на месте более
старой церкви, сгоревшей в результате
пожара в 1951 году.
С административно–церковной точки
зрения Гиндэрештьский приход
принадлежит Славской епархии, которую
духовно окормляет архиепископ Флавиан
(Федеа) и кафедра которой находится в
Успенском монастыре, на территории села
Слава Русэ (Русская Слава), уезд Тульча.

ÇÎÐÈ
Настоятелем прихода в Гиндэрешти в
настоящее время является отец Пётр Евтей, а
его сослужителем - протоиерей Афанасий
Гаврилэ, бывший приходской священник,
который в настоящее время на пенсии.
И раз уж речь пошла о религии и вере,
следует сказать несколько слов и об истории
культовых сооружений в Гиндэрешти.
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Гаврилэ, ставший в 1985 году митрополитом,
под именем Тимон. Он возглавлял
Белокриницкую Митрополию и
Старообрядческую Церковь в Румынии до
1996 г. С тех пор, Старообрядческую
Церковь в Румынии возглавляет ныне
здравствующий митрополит Белокриницкий
Леонтий. Жители села сохранили добрую
память об отце Тимофее, так как он служил
верой и правдой, как говорится, Господу
Богу и окормлял и наставлял верующих села
Гиндэрешть по пути христианской жизни в
качестве священника и настоятеля до июня
1985 года, когда принял монашество и был
возведён в сан митрополита всех
древлеправославных христиан. Резиденция
Митрополии, как известно, находится в
Брэиле, начиная с середины 1940 года.
Вместо окончания
настоящее время в с. Гиндэрешть
находится средняя школа имени
великого русского поэта Сергея Есенина,
есть амбулатория, аптека,
электрифицированная линия, много
современных домовладений, в которых есть
электричество, водопроводная сеть,
асфальтированные и мощеные дороги,
культурный центр и футбольное поле,
коммерческие предприятия,
сельскохозяйственные и рыболовецкие
предприятия.
Также в селе активно действует местная
организация Общины русских-липован
Румынии, старейшая из местных
организаций Общины и одна из самых
активных, усилиями которой был воздвигнут
памятник в виде 10-метрового Русского
Старообрядческогого креста на Высоком
камне (горное образование эпохи палеолита,
вдающееся в реку Дунай). Памятник
является эмблемой местного населения,
которое здесь не стесняется отстаивать свою
этническую и религиозную идентичность в
знак уважения к своим предкам, прибывшим
вот уже почти 300 лет тому назад в эти
места, чтобы сохранить свою веру, идеалы и
свой образ жизни.

В

Первая церковь в селе, Богоявленская, была
построена до 1860 г., на деревянных столбах
и имела камышовые стены. Она была
освящена митрополитом Кириллом
Белокриницким 10 октября 1860 г., согласно
данным, опубликованных местной газете
Новинский старообрядец, № 2/2000. Она
была уничтожена во время пожара 21 августа
1951 года, но сохранились престол,
старинные иконы и некоторые предметы
культа. На месте старой церкви была
построена новая, которая освящена в 2000
году и имеет своим храмовым праздником
Богоявление Господне. Вторая церковь,
большая, посвящена Вознесению Господню,
и была построена в период с 1906-ого по
1936 г. Она была освящена в 1938 г., на
праздник Вознесения Господня,
Белокриницким митрополитом Пафнутием и
Славским епископом Савватием. По этому
случаю, был рукоположен отец Мартиниан, о
котором говорилось выше.
Следует также отметить, что долгое время
настоятелем этого храма был отец Тимофей
*Текст настоящей статьи (румынский вариант был
опубликован в «Зори» № 7/2022) был подготовлен
автором для выступления на Международной научнопрактической конференции «„Дабы не предати
небытию надобные вещи”. Старообрядчество как
историко-культурный феномен» (25-26 октября 2022
г.). Организаторы конференции: Ветковский районный
исполнительный комитет, ГУК «Ветковский музей
старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г.
Шклярова».
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Учителя родного русского
языка или древлеправославной
религии, которые преподают
детям дошкольного возраста (в
детском саду), учащимся
начальной и средней школы или
лицея, в рамках румынских школ
или в Культурно-образовательных
центрах ОРЛР участвовали в
период с февраля по июня 2022 г.
в онлайн-мероприятиях и мастерклассах, организованных
Общиной русских-липован
Румынии (ОРЛР).
Курсы и мастер-классы ОРЛР
по повышению квалификации для
учителей русского как родного
языка проводил преподаватель
русского языка и литературы
высшей квалификационной
категории Павел Валерьевич
Крахмалёв, составитель
«Семейной азбуки», которая
выйдет в свет с поддержкой ОРЛР.

Павел Валерьевич
Крахмалёв

У

чебная книга «Азбука
для русскихлипован. Семейное
чтение», которая представляется
читателям газеты «Зори» ОРЛР,
написана специально для детей
русских-липован Румынии,
начинающих изучать родной
русский язык с помощью
родителей и учителей.
В книге используются в
качестве учебно-практического
материала тексты стихотворений
известных русских поэтов о
буквах алфавита, а также стихи
первого поэта русских-липован
Ерофея Иванова из г. Брэила,
сказки-байки о приключениях
букв в деревнях, где живут
липоване и, конечно же,
рыбацкие детские истории.
Ведь русские-липоване любят
рыбу; русские-липоване рыбу
ловят, русские-липоване -
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АЗБУКА ДЛЯ РУССКИХ-ЛИПОВАН .
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Представление книги
лучшие рыбаки! Неслучайно их
символом стала золотистая лодка
на алой заре, плывущая по
голубым волнам, над которыми
парит чайка - вестница рыбы.
Завершает книгу Рыбная
азбука, в ней изученные буквы
расположены в алфавитном
порядке по названиям рыб,
большинство которых водится в
Дельте Дуная, в местах, где
липоване занимаются рыбной
ловлей.
Книга «Азбука для русскихлипован. Семейное чтение»,
хочется подчеркнуть, написана
не только для детей, любящих
ловить рыбу, но и для всех тех,
кому нравится заботиться о
животных, выращивать овощи и
фрукты, ухаживать за цветами и
деревьями, заниматься
столярным делом, охранять
природу. Одним словом, для тех,
кто любит полезные и
плодотворные дела и знает, что
«Землю красит солнце, а
человека - труд».
***
Домашнее, семейное, чтение
занимает удивительное место в
истории книжной культуры. В
старину в семьях было принято
читать книги вслух и
обмениваться мыслями по
поводу прочитанного. Об этом
писали великие русские
писатели Николай Семёнович
Лесков (1831-1895), Лев
Николаевич Толстой (18281910), Антон Павлович Чехов
(1860-1904), Иван Алексеевич
Бунин (1870-1953), Александр
Иванович Куприн (1870-1938).
Их воспоминания —
подтверждение духовнонравственной значимости чтения
в кругу близких людей.
Чтение в семье отличалось
наибольшим воздействием на
детей в эмоциональном плане.
Главное место здесь отводилось
женщине-матери. «Женский
мир» был неотделим от
«детского», и женщиначитательница формировала
ребёнка-читателя.

В наше время чтение вслух
также способно создать тёплую
семейную атмосферу. Чем
больше времени уделяется
детям, тем больше они знают,
что их любят.
Через всю жизнь благодарные
маленькие слушатели пронесут
удивительные воспоминания о
прекрасных семейных вечерах,
связанных с чтением.
***

Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!
(Нина Пикулева,
детская поэтесса)
А если рядом будут дедушки
и бабушки, то чтение вслух не
только обогащает информацией
ребёнка, расширяет его кругозор,
развивает образное мышление,
увеличивает словарный запас для
выражения мысли, но и
устанавливает и укрепляет связь
между поколениями в семье. И
от этого в ДОМЕ отношения
между близкими людьми станут
ещё лучше и крепче.
***
При написании книги
«Азбука для русских-липован.
Семейное чтение» в выборе
методических приёмов обучения
учитывалось мнение учителей
русского языка, преподающих
родной русский язык в школах,
где учатся дети русских-липован
Румынии.

В Азбуке используются самые
современные методические
технологии, которые
обсуждались на организованных
Общиной русских-липован
Румынии встречах с
преподавателями - практиками.
***
Учебные занятия называются
чтениями. Их 33. Обучают детей
мамы, папы, бабушки, дедушки и
учителя. Близкие люди, которым
дети очень доверяют.
Главный методический
принцип изучения букв в книге
— от звука к букве, которая его
выражает графически. Все буквы
изображаются по «звуковому
цветофору» красным, синим и
зелёным цветом.
Буквы изучаются не в
русском алфавитном
порядке.
Учебный материал
подаётся «как на ладони» отчётливо, открыто и доступно
— блоками, в которые
объединяются похожие звуки по
голосу и шуму. Под шумом
подразумеваются препятствия на
пути воздушной струи при
образовании звука. Это язык,
зубы, губы и нос. В Азбуке это
показывается схематически
позиционно.

Первые пять чтений и чтениезакрепление изученного
посвящены пяти главным звукам
— гласным, в образовании
которых участвует только голос
(голосовые связки). В книге они
называются «Гласики».
Изображаются красным
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цветом. От них зависит очень
многое: как произносятся
согласные перед ними, а также
ударение как усиление
напряжённости органов речи.
Пять пальцев — пять звуков.
При обозначении звуков
используются квадратные скобки
[ ].
 Первый блок — это
буквы Аа, Уу, Оо, Ээ, ы.
Большие и маленькие,
праздничные и рабочие, и
выражаемые ими гласные звуки.
 Второй блок — это
согласные звуки, близкие к
гласным. Они всегда звонкие. В
их образовании голоса больше,
чем шума. Согласные — с
голосом. В книге — «согласики».
Знание этих букв необходимо
будет при применении правил
правильного произношения и
написания букв в определённых
позициях в слове. При слиянии с
гласными Аа, Уу, Оо, Ээ, ы в
прямом слоге (согласный +
гласный) звучат звонко и твёрдо
и окрашиваются синим цветом.
Это буквы Мм, Нн, Лл, Рр
(Чтения 7-10).
 Третий блок — это
звонкие звуки, имеющие пару по
глухости. В их образовании
шума больше, чем голоса.
Знание этих букв понадобится
детям при правильном
произношении и написании слов,
когда они будут изучать правила
русского языка.
В определённых позициях эти
звонкие согласные произносятся

глухо, без голоса, но буква не
меняется. Это — Бб, Дд, Зз, Вв,
Гг. Пять пальцев — пять букв.
Звуки при слиянии с гласными
Аа, Уу, Оо, Ээ, ы в прямом слоге
(согласный + гласный) звучат
звонко и твёрдо и окрашиваются
в синий цвет (Чтения 11-15).
 Четвёртый блок — это
глухие согласные, которые
имеют пару по звонкости. В их
образовании голоса нет. Есть
только шум. В некоторых
позиция эти звуки звучат звонко
(буква не меняется), поэтому их
необходимо знать для
правильного произношения и
написания слов. Это буквы Сс,
Тт, Фф, Пп, Кк. При слиянии с
гласными Аа, Уу, Оо, Ээ, ы в
прямом слоге (согласный +
гласный) звучат глухо и твёрдо и
окрашиваются в синий цвет
(Чтения 16-20).
 Пятый блок.
Буква Хх.
Согласный звук, который
выражается буквой Хх — всегда
глухой. При слиянии с гласными
Аа, Уу, Оо, Ээ, ы в прямом слоге
звучит глухо и твёрдо и

Вот и лето пролетело!
«Росинка» - летняя наша школа закончила
свою работу в Журиловке уезда Тульча.
Ребята научились писать и читать по-русски,
научились читать по-церковно-славянски, а ктото продолжил изучать чтение церковных книг!
Благодаря неоценимой поддержки родителей
ребята научились плести традиционный пояс
русских-липован, используя старинную технику
плетения поясов, а также освоили азы
художественной вышивки!
Надеемся, что приобретённые знания
пригодятся им в жизни, а время проведенное в
нашей летней школе в Культурновоспитательном центре Общины русскихлипован селения Журиловка останется в их
памяти приятным воспоминанием о детстве!
Спаси Христос всем участникам этого
летнего проекта! А также желаем всем детям
здоровья, мира и успехов в новым учебном году!
ОРЛ-Журиловка

окрашивается в синий цвет
(Чтение 21).
Буква Ии — шестая гласная
буква.
Она противопоставляется
букве ы при произношении
согласного звука, который
находится перед этими буквами
и произносится или мягко, или
твёрдо (Чтение 22).
Буква й.
Звук этой буквы - всегда
мягкий и звонкий. Его
необходимо знать при изучении
гласных букв Ее, Ёё, Юю, Яя
(Чтение 23).
 Шестой блок. Гласные
буквы Ее, Ёё, Юю, Яя (звучат как
один гласный звук) и буква ь
используются для обозначения
мягкости согласных, которые
стоят перед ними. При слиянии с
этими гласными буквами в
прямом слоге (согласный +
гласный) согласные звучат мягко
и окрашиваются в зелёный цвет.
Буква ь сама по себе звука не
выражает (Чтение 24-26).
 Седьмой блок. Гласные
буквы Ее, Ёё, Юю, Яя в начале
слова и после гласных звучат
двумя звуками [йʼ+э, о, у, а]
(Чтения 27-28).
 Восьмой блок. Буквы ъ и
ь в определённых позициях
перед буквами Ее, Ёё, Юю, Яя
используются как
разделительные знаки для
обозначения двух звуков [йʼ+э, о,
у, а]. Сами по себе они звуков не
выражают (Чтение 29).
 Девятый блок. Шипящие
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согласные звуки, выражаемые
буквами Жж, Шш, Щщ, Чч, и
звук для буквы Цц. Эти буквы
необходимо знать при
применении правила
«Правописание шипящих и ц с
гласными буквами» (Чтения 3032).
МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
 Десятый блок. Тексты
для практической работы и
обобщающая контрольная работа
(Чтение 33).
На протяжении всей книги
прослеживается магистральная
линия: от звука (фонетики) → к
букве (графике) → и дальше - к
орфографии (правилам русского
письма).
Учебный материал
иллюстрирован и преподносится
в занимательной (игровой)
форме: «Учиться надо весело,
чтоб хорошо учиться!». В книге
уделяется большое внимание
самобытной культуре русскихлипован и их
духовно-нравственным
ценностям.
***
Выражаем надежду, что книга
«Азбука для русских-липован.
Семейное чтение» будет
полезна для детей на начальном
этапе обучения русскому языку и
— что важно — для изучения
ими впоследствии письменных
правил русского языка.
Павел КРАХМАЛЁВ
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ABECEDARUL rușilor lipoveni. Lectură în familie
În urma Protocolului de
colaborare încheiat în luna februarie
2022 între Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR) și
Casa Corpului Didactic din Brăila
(CCD Brăila), a fost susținut, în
perioada februarie – iunie a.c.,
cursul online „Limba rusă – metode
și tehnici moderne de predare a
limbii ruse materne”, predat de
către prof. Pavel Krahmaleov.

Cartea se încheie cu Alfabetul
Peștelui, în care literele studiate
sunt aranjate în ordine alfabetică
după nume de pești, majoritatea
acestora regăsindu-se în apele Deltei
Dunării și Mării Negre, locurile în
care lipovenii se ocupă de pescuit.
„Abecedarul rușilor lipoveni.
Lectura în familie” este scrisă nu
numai pentru copiii cărora le place
să pescuiască, ci și pentru toți cei
cărora le place să aibă grijă de
animale, să cultive și să îngrijească
legume și fructe, flori și copaci, să
facă tâmplărie, să protejeze
natura. Într-un cuvânt, cartea este
dedicată tuturor celor care iubesc
faptele bune și folositoare și știu că
„Pământul este îmbogățit de soare,
iar omul – prin muncă”.

***
Lectura de acasă, citită cu voce
tare în sânul familiei, a ocupat
de-a lungul istoriei culturale a
În baza acestei colaborări cu cărții un loc uimitor. Pe vremuri, se
CRLR, profesorul a conceput un obișnuia ca în familie cărțile să fie
manual auxiliar destinat activității citite cu voce tare, iar, după
didactice, pe care l-a denumit
încheierea lecturii, membrii
„Abecedarul rușilor lipoveni.
familiei să-și împărtășească
Lectură în familie”, adresat atât
impresiile și gândurile despre
cadrelor didactice care predau limba ceea ce tocmai au parcurs. Marii
rusă maternă, precum și studiului scriitori ruși Nikolai
individual în familiile etnicilor ruși Semionovich Leskov (1831-1895),
lipoveni.
Lev Nikolaevici Tolstoi (1828Prof. Pavel Krahmaleov prezintă 1910), Anton Pavlovici Cehov
mai jos, pe capitole, conținutul
(1860 - 1904), Ivan Alekseevici
lucrării, abecedar care urmează să Bunin (1870-1953), Alexandr
fie tipărit cu sprijinul Comunității Ivanovici Kuprin (1870-1938) au
Rușilor Lipoveni din România.
descris lecturile din sânul familiei
lor, iar amintirile lor sunt o
artea educațională
confirmare a înaltei semnificații
„Abecedarul rușilor
spirituale și morale a lecturii alături
lipoveni. Lectură în
de oameni dragi.
familie”, prezentată cititorilor
Lectura în familie a avut cel mai
ziarului „Zorile”, este dedicată
mare impact emoțional asupra
copiilor ruși lipoveni, care încep să copiilor. Locul principal în acest
învețe limba lor maternă rusă cu
sens i se acordă mamei. „Lumea
ajutorul părinților și al profesorilor. femeilor” era inseparabilă de
Abecedarul folosește ca
„lumea copiilor”, iar cititorul de
material educativ și practic texte de sex feminin a format cititorul copil.
poezii ale poeților ruși celebri
În zilele noastre, citirea cu voce
despre literele alfabetului, precum
tare poate crea și o atmosferă caldă
și poeziile poetului rus lipovean
de familie. Cu cât petrecem mai
Erofei Ivanov din Brăila, basme cu mult timp cu copiii noștri, cu atât
aventurile literelor cu acțiune în
mai mult aceștia conștientizează că
satele rușilor lipoveni și,
sunt iubiți.
bineînțeles, istorioare pentru copii
De-a lungul vieții, micii
despre pescuit, căci rușii lipoveni
ascultători vor purta cu
iubesc peștele, rușii lipoveni prind
recunoștință uimitoarele amintiri
pește, rușii lipoveni sunt cei mai
ale minunatelor seri de familie
buni pescari!
asociate cu lectura.

C

***
Citiți, fetițe!
Citiți, băieți!
Nu vă învață lucruri rele
Cărțile preferate!
(Nina Pikuleva)

Și dacă alături de copii se vor
afla bunicii, atunci citirea cu voce
tare nu numai că va îmbogăți
orizontul de cunoaștere al copiiilor,
va dezvolta gândirea imaginativă,
vocabularul în vedearea exprimării
gândurilor, dar totodată se va
stabili și întări legătura dintre
generații. Și de aici, în CASĂ,
relațiile dintre oamenii apropiați se
vor înbunătăți și vor deveni mai
puternice.
***
La scrierea „Abecedarului
rușilor lipoveni. Lectură în
familie”, în alegerea metodelor de
predare, s-au luat în considerare
propunerile și opinia profesorilor
de limba rusă maternă.
În cadrul Abecedarului sunt
folosite cele mai moderne tehnici
metodice, despre care s-a discutat
în cadrul întâlnirilor organizate de
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) cu profesorii de
limbă rusă maternă.

***
Lecțiile de studiu se numesc
lecturi. Acestea sunt în număr de
33. Mame, tați, bunici și profesori,
oamenii apropiați în care copiii au
mare încredere, îi învață din tainele
sunetelor și literelor limbii ruse
materne.
Principiul metodic pe care se
bazează studiul literelor în cartea
dată este cel de la sunet la literă,
sunet care exprimă grafic litera.
Toate literele sunt reprezentate în
funcție de „culoarea sunetului”, în
roșu, albastru sau verde.
Literele nu sunt studiate în
ordine alfabetică.
Materialul educațional este
prezentat „ca în palmă” – clar,
deschis și accesibil – în blocuri
care combină sunete similare după
voce și zgomot. Zgomotul se referă
la obstacolele din calea fluxului de
aer în timpul formării sunetului.
Aceste obstacole sunt: limba,
dinții, buzele și nasul. În Abecedar,
acest lucru este prezentat schematic
poziționat.
Primele cinci lecturi și
lectura-consolidare a celor
studiate sunt dedicate celor cinci
sunete principale - vocale, la
formarea cărora participă doar
vocea (coardele vocale). În carte
ele se numesc glasiki și sunt
colorate cu roșu. De vocale depind
foarte multe: cum se pronunță
consoanele în fața lor, precum și
accentul ca o creștere a tensiunii
organelor vorbirii. Cinci degete cinci sunete. La desemnarea
sunetelor, se folosesc paranteze
drepte [ ].
 Primul bloc este reprezentat
de literele Аа, Уу, Оо, Ээ, ы. Mari
și mici, festive și de lucru, precum
și vocalele pe care le reprezintă.
 Al doilea bloc este
reprezentat de consoane apropiate
de vocale. Sunt mereu zgomotoase.
În formarea acestor sunete există
mai multă voce decât zgomot.
Consoanele cu voce poartă numele
de „soglasiki” în carte. Cunoașterea
acestor litere va fi necesară atunci
când se aplică regulile pentru
pronunția și ortografia corectă a
literelor, în anumite poziții dintr-un
cuvânt. Când sunt îmbinate cu
vocalele Аа, Уу, Оо, Ээ, ы într-o
silabă directă (consoană +
vocală), acestea sună
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puternic și solid și sunt colorate în
albastru. Acestea sunt Мм, Нн, Лл,
Рр (Lecturile 7-10).
 Al treilea bloc sunt sunete
sonore care au ca pereche sunete
surde. Acestea conțin mai mult
zgomot în formarea lor decât voce.
Cunoașterea acestor litere va ajuta
copiii în etapa de învățare a
regulilor limbii ruse în vederea
corectării pronunției și ortografiei.
În anumite poziții, aceste
consoane sonore se pronunță
înfundat, fără voce, dar litera nu se
schimbă. Acestea sunt: Бб, Дд, Зз,
Вв, Гг. Cinci degete - cinci litere.
Atunci când sunt îmbinate cu
vocalele Аа, Уу, Оо, Ээ, ы într-o
silabă directă (consoană + vocală),
acestea sună puternic și solid și
sunt colorate în albastru (Lecturile
11 – 15).
 Al patrulea bloc îl
reprezintă consoanele surde care au
o pereche sonoră. În formarea
acestora nu există voce. Există doar
zgomot. În unele poziții, aceste
sunete sună tare (litera nu se
schimbă), așa că trebuie să le

ÇÎÐÈ
cunoașteți pentru pronunția și
ortografia corectă a cuvintelor.
Acestea sunt: Сс, Тт, Фф, Пп, Кк.
Când sunt îmbinate cu vocalele Аа,
Уу, Оо, Ээ, ы într-o silabă directă
(consoană + vocală), sună surd și
dur și sunt colorate în albastru
(Lecturile 16 – 20).
 Blocul cinci.
Litera Xx.
Sunetul consonantic, care este
exprimat prin litera Xx, este
întotdeauna surd. Când este
îmbinat cu vocalele Аа, Уу, Оо,
Ээ, ы într-o silabă directă, sună
surd și dur și devine albastru
(Lectura 21).
Litera Ии este a șasea vocală.
Se opune literei ы la
pronunțarea unei consoanei care se
află în fața acestor litere și se
pronunță fie moale, fie tare
(Lectura 22).
Litera й.
Sunetul acestei litere este
întotdeauna moale și sonor. Trebuie
să-l cunoașteți atunci când studiați
vocalele Ее, Ёё, Юю, Яя (Lectura 23).
 Al șaselea bloc. Vocalele

Ziua Mondială a Educației
și Gala Excelenței!

C

u prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei (marcată,
începând cu anul 1994, pe 5 octombrie), Inspectoratul
Şcolar Judeţean (IŞJ) Tulcea a organizat, pe 4
octombrie 2022, „Gala Excelenţei”, eveniment care a reunit pe
scena Teatrului „Jean Bart” din municipiu zeci de elevi, care au
obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare naționale sau
internaționale, precum și cadrele didactice cu care s-au pregătit.
Peste 100 de elevi și cadre didactice au urcat pe scena teatrului
pentru a primi diplome din partea ISJ-Tulcea ca urmare a
performanțelor educaționale.
Sosit la eveniment la invitația inspectorului școlar general
Viorica Pavel de la IȘJ Tulcea și văzând atâția elevi etnici,
președintele Comunității Rușilor Lipoveni din România, deputatul
Silviu Feodor, a subliniat, printre altele, faptul „că cei care trudesc
și Dumnezeu trudește alături de ei. Este important ca inteligența și
potențialul intelectual să fie dublate de suflete bune”.
Președintele CRLR a felicitat-o pe dna Inspector general prof.
Viorica Pavel pentru organizarea pentru prima dată a acestei Gale
a Excelenței, mulțumindu-i pentru sprijinul pe care l-a acordat și îl
acordă elevilor etnici ruși lipoveni și cadrelor didactice.
De asemenea, deputatul Silviu Feodor a mulțumit elevilor
pentru performanțele lor la olimpiadele de limbă rusă ca limbă
maternă și modernă și la religie ortodoxă de rit vechi, felicitându-i
și cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, atât pe ei, cât și cadrele
didactice și părinții. Totodată, a evidențiat faptul că rezultatele lor
contribuie la crearea unei imagini și mai bune a municipiului și
județului Tulcea pe linie de învățământ, urându-le să aducă prin
performanțele lor glorie țării și în viitor.
Redacția

Ее, Ёё, Юю, Яя (sună ca o singură
vocală) și litera ь sunt folosite
pentru a indica moliciunea
consoanelor care se află înaintea
lor. Când sunt îmbinate cu aceste
vocale într-o silabă directă
(consoană + vocală), consoanele
sună moale și sunt colorate în
verde. Litera b de la sine nu
exprimă un sunet (Lecturile 24-26).
 Al șaptelea bloc. Vocalele
Ее, Ёё, Юю, Яя la începutul
cuvântului și după vocale sună ca
două sunete (Lecturile 27-28).
 Blocul opt. Literele ъ și ь în
anumite poziții înaintea literelor
Ее, Ёё, Юю, Яя au rolul de
despărțire pentru a desemna două
sunete [yʼ + e, o, u, a]. Acestea nu
exprimă sunete [йʼ+э,о,у,а]
(Lectura 29).
 Blocul nouă. Consoanele
șuierătoare, exprimate prin literele
Жж, Шш, Щщ, Чч și sunetul
pentru litera Цц. Aceste litere
trebuie cunoscute atunci când se
aplică regulile de scriere corectă,
„Ortografia consoanelor
șuierătoare și ц cu vocale”
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(Lecturile 30-32).
 Al zecelea bloc. Texte
pentru activități practice și lucrări
de control (Lectura 33).
Pe parcursul cărții se poate
urmări linia principală: de la sunet
(fonetică) → la litera (grafică) → și
mai departe - la ortografie (reguli
de scriere).
Materialul educațional este
ilustrat și prezentat într-un mod
distractiv (jucăuș): „Învățatul
trebuie să fie distractiv pentru a
studia bine!”. Cartea acordă o mare
atenție culturii specifice a rușilor
lipoveni și valorilor lor spirituale și
morale.
***
Ne exprimăm speranța că
„Abecedarul rușilor lipoveni.
Lectură în familie” va fi util
copiilor aflați în stadiul inițial de
învățare a limbii ruse și, ceea ce
este important, să reprezinte o bază
a învățării regulilor de scriere și
pronunție ale limbii ruse.
Prof. Pavel KRAKHMALEV
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 Costin EUGUROV (20 ani):
„Pentru mine, a fost prima experiență
Erasmus Plus. Încă
de când am plecat
din România și eram
în avion pe drum,
încercam să îmi
construiesc în minte
o schiță a tot ce
urma să se întâmple.
Abia pe drumul
înapoi spre casă am
realizat însă
amplitudinea proiectului, cât de naive erau
gândurile mele de dinainte și cât de tare
culturale, exercițiile de comunicare nonviolentă au m-a influențat toată această experiență.
implicat 76 de adolescenți și tineri și 8 cadre
Inițial, primele 2-3 zile au reprezentat
didactice.
pentru mine un interval de adaptare foarte
Activitățile au scos în evidență importanța
necesar din cauza șocului multiplu suferit
educației ca modalitate de înțelegere a globalizării, atât la nivel social, cât și cultural, lingvistic
cunoașterea propriei identități culturale, sociale,
și chiar și climatic. Am făcut parte dintr-un
personale, au promovat toleranța, comunicarea
mozaic cultural, observând cum, pe zi ce
interculturală și valorile comunității în care trăim. trece, cel mai neomogen grup în care am
Întreaga activitate educativă a fost coordonată
fost vreodată devine unul omogen. Am
de iscusitul și mult iubitul de tineri trainer din
trecut peste barierele lingvistice,
Republica Moldova, dl Pavel Erastov, care i-a
conversând cu oamenii în multe limbi. În
purtat pe tineri într-un frumos periplu de situații
fiecare zi a fost vorba atât despre noi, cât și
menite a-i determina să conștientizeze importanța
despre culturile celorlalți. Personal, am
educației globale pentru o lume echilibrată și
învățat să apreciez diferențele dintre noi.
sigură.
M-am redescoperit, dar și pe ceilalți. MiTinerii ruși lipoveni din Brăila au avut șansa de am făcut prieteni noi cu care încă păstrez
a participa pentru a doua oară la un proiect
legătura, am învățat să aplic tipare noi de
Erasmus+, iar cooptarea comunității noastre în
judecată, am descoperit în mine calități pe
acest proiect se datorează unui etnic brăilean, pe
care nu mă așteptam să le posed, am
nume Mihai Bunea, care, împreună cu soția, dna
învățat să gestionez anumite situații și, cel
Aurica Ușcov, cunoscând nevoile tinerilor noștri,
mai semnificativ, în câteva zile am devenit
au ales a ne fi alături în promovarea valorilor
„altcineva”! Toate acestea au fost posibile
CRLR, dând posibilitatea noilor generații să-și
în cadrul grupului nostru, un colectiv bine
facă cunoscute tradițiile și să-și lărgească spectrul închegat, de aventurieri, de oameni veseli
educativ, prin intermediul activităților organizate
și plini de viață, dornici să învețe cât mai
în cadrul acestor programe europene, motiv pentru multe, serioși, dar și destinși, în funcție de
care le mulțumim din toată inima și îi asigurăm de situație. Sub „aripile” trainerului şi
respectul și prețuirea noastră fără margini.
coordonatorilor noștri, care ne-au sprijinit
De asemenea, dorim să mulțumim întregii
pe tot parcursul drumului, experiența
echipe CRLR, dlui președinte și deputat Silviu
aceasta mi-a creat unele dintre cele mai
Feodor și dlui director executiv Alin Valentin
nobile amintiri, cele mai intense și
Stalenoi, echipă care acordă o atenție deosebită
revelatoare trăiri și mi-a cristalizat noi
educației tinerilor etnici ruși lipoveni și fără al
aptitudini și trăsături de caracter”;
cărei sprijin această participare nu ar fi fost
 Teodora BARIZ (16 ani): „Aceasta
posibilă. Vă suntem recunoscători și apreciem din
a fost prima mea
toată inima eforturile depuse în slujba tuturor
participare într-un
etnicilor noștri!
proiect Erasmus+ și
Experiențele trăite au adus în sufletele noastre
sunt satisfăcută și
o bucurie imensă, prieteni minunați, aflați în
încântată de această
diferite colțuri ale lumii, și valori inestimabile ce
oportunitate.
stau la baza unei educații sănătoase de care avem
Proiectul Erasmus+
cu toții atâta nevoie.
a reprezentat zece
zile pline de
Prof. Maria MILEA,
activități
președinta CRL-Brăila
diversificate

„LE JEUNES ET FOURTS”
DIN VALDEMORILLO

Î

n perioada 1-12 august 2022, un grup de 12
copii și tineri cu vârste cuprinse între 14 și
25 de ani, coordonați de prof. Maria Milea,
președinta CRL-Brăila, și prof. Svetlana Stan, au
participat, cu sprijinul Comunității Rușilor
Lipoveni din România, la proiectul european
Erasmus+ „Le jeunes et fourts”, desfășurat în
orașul Valdemorillo (Spania), la 40 km de Madrid,
într-o tabără de dezvoltare personală. Locul, aflat
în mijlocul naturii, a fost tocmai potrivit pentru a
organiza activități ce au avut drept scop
promovarea celor 17 obiective ale educației
globale, prin care se încurajează cooperarea,
toleranța și dezvoltarea de abilități pentru o
cetățenie globală participativă.
În cadrul proiectului, au fost partenere 5 țări:
Belgia - reprezentată de Asociația ABM „Noroc”
și președinta acesteia, Aurica Ușcov,
organizatoarea proiectului, Spania - frumoasa țară
gazdă, Georgia - cu talentații săi participanți,
Republica Moldova – cu veselii și inimoșii noștri
prieteni și România - reprezentată de tinerii
Comunității Rușilor Lipoveni din România
(CRLR), sucursala Brăila, precum și noi - cei doi
coordonatori.
Grupul nostru a constituit un real model de
promovare a valorilor educației globale, a valorilor
europene și a principiilor democratice ce stau la
baza conviețuirii într-o lume echilibrată şi liberă,
prin însuși statutul acestei comunități etnice din
România.
Educația globală cuprinde educația pentru
dezvoltare, educația privind drepturile omului,
educația interculturală, precum și educația pentru
pace și soluționarea conflictelor, având la bază
înțelegerea problemelor fundamentale ale
cetățeniei globale: conștientizarea rolului nostru de
cetățeni într-o lume globalizată, atitudine de
respect pentru diversitate și abilități de comunicare
interculturală, înțelegerea cauzelor și a efectelor
problemelor majore care afectează lumea,
oportunități de a concepe şi a lua măsuri pentru a
face lumea un loc echitabil și durabil.
Dezbaterile referitoare la drepturile omului,
workshopurile, expozițiile, autoportretele

F

24

și o ocazie perfectă să descopăr
Spania, o țară pe care am vizitat-o
pentru prima oară, să cunosc
oameni prietenoși, cu care am
făcut schimb de experiență și idei.
Erasmus+ aduce o mulțime de
beneficii, atât de dezvoltare
personală, cât și lărgirea
orizontului sau explorarea culturii,
istoriei, arhitecturii sau a
tradițiilor dintr-o țară. Mă bucur
că am avut șansa să particip în
acest proiect și, în același timp, să
vizitez Spania. Sper ca în viitor să
mai am asemenea ocazii!”;
 Valentin AVRAM (18 ani):
„Proiectele Erasmus au un rol
deosebit de
important în
ceea ce
privește
socializarea,
inclusiv
cunoașterea
altor
culturi.
Acest
proiect mi-a
oferit oportunitatea de a vizita
locuri noi, cât și de a vedea peisaje
uimitoare. Munca în echipă într-un
proiect de acest tip este esențială,
deoarece scopul proiectului este, în
primul rând, de a învăța cum
funcționează o echipă și cum să o
consolidezi, în așa fel încât, la
final, rezultatul să fie unul plăcut
atât pentru colegii tăi, cât şi pentru
celelalte echipe. În esență,
proiectele Erasmus oferă o
experiență de neuitat. Am
beneficiat de o experiență unică,
mi-am făcut prieteni și am
acumulat noi cunoștințe, dar le-am
și aprofundat pe cele acumulate
anterior”;
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 Natally ANGHEL (17 ani):
„Pentru mine, acesta a fost al
doilea proiect Erasmus+. M-am
gândit de nenumărate ori și mi-am
făcut mii de idei în legătură cu ce
activități vom avea, iar Erasmus a
reușit să mă surprindă din nou.
Ești pus la încercare în toate
modurile,
înveți să îți
învingi
temerile,
cum ar fi
vorbitul în
public,
înveți să
colaborezi
cu cei din
jurul tău,
înveți să treci peste barierele
lingvistice și culturale și ajungi să
realizezi că nu suntem toți chiar
așa diferiți. Anul acesta am învățat
cântece și dansuri reprezentative
pentru fiecare țară, am devenit
actori pentru 5 minute și am creat
scenete, am avut ocazia să
împărtășim fiecare un strop din
cultura noastră, am legat noi
prietenii și am construit amintiri,
care vor fi foarte greu de uitat”;
 Adrian RADU IONIȚĂ
(18 ani): „Proiectele Erasmus sunt
despre curajul de a-ți depăși
limitele, de a călători în locuri noi.
În proiectul Erasmus+ din Spania
din vara acestui an, am înfruntat
temperaturi
ridicate, am
învățat despre
diversitate
culturală, am
avut curajul
să includ
oameni,
aparent

străini, în noua mea familie,
temporară și diversă. Pentru acest
lucru, sunt recunoscător
organizatorilor, pentru timpul şi
efortul depuse în desfășurarea
proiectului, pentru ca noi să vedem
o nouă latură a lumii, să auzim
combinații de sunete care au
format cuvinte înțelepte și să ne
simțim mândri că suntem ruși
lipoveni şi ducem tradiția și
obiceiurile noastre mai departe!”;
 Ana IVANOV (17 ani):
„Din punctul meu de vedere,
proiectul Erasmus + din acest an,
organizat în
Spania, a
avut un rol
imens în
creionarea
caracterului
meu. De ce?
Din mai
multe
motive. Am
avut ocazia să interacționez cu
persoane de vârsta mea, dar şi mai
mari sau mai mici, să înțeleg
ideologiile, să aflu informații
interesante despre țara din care
face parte fiecare, cât și despre
cultura lor, pe care am învățat să o
respect și să o prețuiesc din plin.
Jocurile interactive, activitățile
de cunoaștere a culturii, de
învățare a unor valențe lingvistice,
cât și atmosfera relaxantă au
contribuit la succesul proiectului
Erasmus+ din acest an. Fiecare
țară și-a prezentat, cu voie bună,
dansurile și cântecele, pe care leau considerat reprezentative pentru
ei, având misiunea de a-i învăța pe
colegii din celelalte țări. Astfel, în
unele seri am avut repetiții pentru
un mare eveniment, care a fost
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desfășurat în penultima seară,
unde s-a creat o senzație de festival
multietnic și multicultural.
Minunat, pot spune! De asemenea,
fiecare țară a prezentat portul său
tradițional, noi, cei din Brăila,
alegând să ne reprezentăm țara,
cât și etnia, am purtat elemente
reprezentative din portul rusesc,
dar și din cel românesc. Într-o
atmosferă degajată am discutat și
despre „cele 17 obiective ale
dezvoltării durabile”, cu un rol
esențial în progresarea ca societate
și în evoluția omenirii. Am fost
împărțiți în echipe și fiecare echipă
a avut ca misiune realizarea unui
montaj pe baza unui obiectiv ales
aleatoriu, montaj cu rol educativ,
bineînțeles. Aici s-a observat
nivelul fiecăruia de cunoaștere, de
inteligență creativă și
ingeniozitate, creându-se montaje
de-a dreptul spectaculoase, care au
ajutat la înțelegerea gradului de
seriozitate al problemelor actuale.
Mi-a făcut o imensă plăcere să pot
participa la acest proiect! Am
vizitat locuri minunate, care îmi
vor rămâne întipărite în minte și
suflet, alături de oameni sufletiști
și frumoși, pe care am avut ocazia
să îi întâlnesc.”;
 Teodor Matei ȘTEFAN (17
ani): „Pentru mine, proiectul din
Spania
„Erasmus+” a
fost primul de
acest gen. Încă
de acasă, am
încercat să-mi
fac o idee
despre ce
înseamnă un
proiect
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„Erasmus+”, dar așteptările mele
nu au fost aceleași cu realitatea.
Ajunși acolo, am întâmpinat o
climă diferită față de ce eram
obișnuiți. Începutul a fost destul de
anevoios pentru că am întâlnit
diferiți oameni, cu alte tradiții și
obiceiuri, dar, în cele 12 zile, neam împrieteni cu toți. Din punctul
meu de vedere, activitățile pe care
le făceam zilnic ne-au ajutat foarte
mult și ne-au determinat să
comunicăm unii cu alții. Proiectul
a fost unul reușit din toate punctele
de vedere. Mulțumim
organizatorilor și cadrelor
didactice pentru experiența
minunată!”;
 Elian SIDEROV (18 ani):
„După
primul meu
proiect
Erasmus, de
anul trecut
din Belgia,
am așteptat
cu nerăbdare
următoarele
experiențe.
Anul acesta,
proiectul s-a desfășurat în Spania,
iar tema lui a fost legată de cele 17
obiective ale ONU bazate pe
acțiuni ce ar duce la o lume mult
mai bună și mai sănătoasă până în
2030. Activitățile tematice au fost
distractive, dar concluziile
oarecum triste, deoarece îți puteai
da seama în ce lume dezordonată și
poluată trăim, arătându-mi, astfel,
o altă perspectivă asupra planetei
noastre. Soluțiile la aceste
probleme tot din activități le aflăm,
primeam așadar o urmă de
speranță asupra faptului că se
poate face ceva în privința

ZORILE
mediului și a societății. În
concluzie, distracția a fost mare,
iar oamenii au fost de nădejde și te
puteai înțelege și colabora foarte
bine cu ei”;
 Cristina LEBUH (17 ani):
„În urma
acestui
proiect, am
avut ocazia
de a mă
dezvolta
foarte mult,
atât pe plan
personal, dar
și pe plan
social, ceea
ce consider că este unul dintre cele
mai importante elemente care ar
trebui să se reflecte în urma unui
asemenea „schimb de experiență”.
Personal, cel mai tare m-a încântat
să învăț să apreciez diversitatea
culturală, a mentalităților și a
tradițiilor ce ne-au fost prezentate
de oameni din diferite țări ale
lumii. Este al doilea an când
particip într-un proiect Erasmus+
și pot spune că sunt foarte
entuziasmată și-mi doresc să
particip și la următorul”;
 Roxana VASILE (16 ani):
„Anul acesta, proiectul s-a
desfășurat în
Spania, una
din cele mai
frumoase țări,
care m-a
cucerit prin
mâncarea
excelentă,
oamenii
minunați și
locurile ei deosebite.
Activitățile au fost distractive,

toate persoanele implicate, iar
coordonatorul nostru a fost priceput
și a știut cum să ne țină în echipă.
A fost o experiență minunată și
îmi doresc să pot participa și în
viitor”;
 Alexandra TOICĂ (17
ani): „O experiență pe care nu o
pot compara cu nimic altceva, un
vis ce nu aș fi vrut să se termine.
Am avut oportunitatea de a
participa în
ambele
proiecte
Erasmus Plus
(Belgia și
Spania), și
pot spune că
observ o
uriașă
evoluție, atât
personală, cât
și la oamenii
pe care îi cunoscusem anul trecut și
cu care m-am reîntâlnit.
Comparativ cu anul 2021, când au
participat reprezentanți din
România, Republica Moldova,
Belgia și Malta, anul acesta
participanții au fost din România,
R. Moldova, Belgia, Georgia și
Spania. Noi oameni, culturi și
obiceiuri, pe care le-am descoperit!
Inițial, a fost complicat să ne
acomodăm cu anumite mentalități,
să comunicăm, unii participanți
neștiind rusă ori engleză, dar, pe
parcurs, având un coordonator
extraordinar de implicat, empatic
și energic, Pavel Ermacov, am
reușit să ne „dezghețăm” și să ne
împrietenim.
Activitățile au fost gândite în
totalitate de el, fiind la orice oră
dispus să ne ajute și să ne dea
sfaturi de orice fel. Legat de
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activități, comparativ cu anul
trecut, a fost mult mai lejer,
bazându-se mai mult pe
comunicare și activități sportive.
Fiecare activitate era unică, cum
ar fi crearea unei scenete în una
din limbile participanților la
proiect (eu am avut noroc, sceneta
mea fiind în limba română, dar am
avut colegi care au trebuit să învețe
scenete în georgiană); la o altă
activitate am avut o serie de
competiții sportive foarte
distractive, toți participanții fiind
împărțiți în două echipe, adunând
puncte pentru victorie (echipa
pierzătoare a fost udată cu apă din
furtun de cea învingătoare), apoi
am mai avut încă o competiție în
campus: pe o hartă identificai
fiecare ștafetă; iar ultima de pe
listă a fost crearea unei scenete
despre obiectivele de dezvoltare
durabilă. Programul unei zile de
activități era cam așa: deșteptarea
la ora 9 (pe o melodie tradițională
belgiană), micul dejun la ora 10,
activitățile începeau la 11, prânzul
la 14, mers la piscină de la 15 la
16, apoi continuarea activităților
până la ora 19, când ne
reîntâlneam la cină, iar în fiecare
seară urma prezentarea, din punct
de vedere gastronomic sau
tradițional, a țărilor participante.
La Madrid, am vizitat El Greco,
centrul vechi al capitalei și am
reușit să vedem din exterior
stadionul Santiago Bernabeu. Tema
de bază a proiectului a fost
dezvoltarea durabilă, pe baza celor
17 obiective globale pentru o lume
mai bună până în 2030.
Sunt recunoscătoare că am
reușit să particip deja în două
astfel de proiecte”.
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inspre Hârșova spre
Constanța, la vreo 12
km, cotind de pe drumul
național spre malurile Dunării, se
conturează în orizont silueta unei
localități care, evident, are ceva
aparte. Turlele bisericilor ortodoxe
de rit vechi, în forma lor specific
rusească de bulb, precum și
monumentul „Crucea Staroveră”
(înălțat de Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România în
septembrie 2010, pe stânca
paleolitică Vâsokii kameni), care se
pot distinge clar din depărtare, sunt
primele indicii că localitatea are o
poveste ce merită a fi descoperită.
Ghindărești, sau Novenkoe (cum
mai este denumită în rândul rușilor
lipoveni), este o localitate puțin
cunoscută în afara Dobrogei, cu
toate că a avut parte de momentele
sale de notorietate, fie ele bune sau
mai puțin dezirabile. A dat națiunii
un campion olimpic la canoe – pe
Mitică Pricop (la Jocurile
Olimpice de la Sydney, Australia,
din anul 2000), spiritualității
ortodoxe de rit vechi – un mitropolit:
ÎPS Timon (1918-1996, mitropolit
al credincioșilor ortodocși de rit
vechi de pretutindeni în perioada
1985-1996), etniei rușilor lipoveni
un deputat: regretatul Miron Ignat
(1941-2018), iar societății, per
ansamblu, mulți tineri remarcabili
în cele mai variate domenii.
În ultimii ani, chiar dacă ne face
o deosebită plăcere să „scoatem
ochii” autorităților locale, acestea
au reușit să implementeze pe plan
local proiecte ce au dus la
transformarea uimitoare a
localității, care se bucură, în
prezent, de condiții demne de o
mică urbe: străzile sunt asfaltate
aproape în întregime, rețeaua de
apă deservește toate gospodăriile,
cum o face de altfel și iluminatul
stradal, rețeaua de canalizare este
funcțională și în permanentă
modernizare și multe altele. Privind
retrospectiv, toate acestea sunt
Panorama sud - estică a localității
Ghindărești, de pe Dunăre

cunoscute specialități pescărești
pregătite după rețete lipovenești de
familie și nu numai. Totul este
pregătit în gospodăria proprie, cu
ingredientele provenite de la
pescari și producători locali”.
CASA TRADIȚIONALĂ –
COMOARA UITATĂ A
ZORILOR DEMOCRAȚIEI
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(foto facebook@lagrisha)

„LA GRISHA”
SAU PIATRA DE TEMELIE
A TURISMULUI LA GHINDĂREȘTI
dovada numeroaselor schimbări.
Puține sunt lucrurile care mai aduc
aminte de Ghidăreștiul de
odinioară. Însă, într-un domeniu,
am fost constanți dintotdeauna – în
turism, acolo unde am lipsit,
aproape, cu desăvârșire. Este drept
că s-au făcut unele demersuri în
acest sens, cum ar fi diverse
evenimente cultural-artistice,
organizate de autoritățile locale sau
de către Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România (CRLR),
care au avut printre alte scopuri și
cel de promovare. De asemenea,
comuna Ghindărești a fost obiectul
„Proiectului Antreprenorești Adoptă un Sat”, inițiativă spontană
a grupurilor de lucru din cadrul
summitului Romanian Business
Leaders 2016, care și-a propus să
identifice 10 comune din regiunile
de sud, sud-est și sud-vest ale
României în care există potențial și
spirit antreprenor și să asigure
pentru fiecare afacere, în funcție de
necesități, consultanță juridică și să
faciliteze accesul pe piețe de

desfacere. Însă, în lipsa unei
infrastructuri turistice reale,
localitatea a rămas „codașă” în
domeniul turismului, chiar și prin
comparație cu alte localități-surori,
cum ar fi Sarichioi sau Jurilovca,
ambele în județul Tulcea.
Toate acestea s-au schimbat pe
28 august 2022.
COMUNICAT DE PRESĂ
„În comuna Ghindărești, jud.
Constanța, a fost inaugurat «La
Grisha», un nou Punct
Gastronomic Local (PGL) care
servește preparate tradiționale pe
bază de pește – se anunța la finalul
lunii august a.c. în Comunicatul de
presă al PGL-ului. «La Grisha»
este amplasat într-o veche casă
lipovenească, recondiționată, și
promite să ofere, pe lângă o
experiență culinară autentică pe
bază de pește, și ocazia de a
cunoaște tradițiile speciﬁce
comunității locale de ruși lipoveni
și de a petrece câteva ore în
natură, pe malul Dunării.
Prin această inițiativă ne
propunem să promovăm comuna
Ghindărești ca destinație turistică
și gastronomică, să readucem în
actualitate arhitectura și tradițiile
lipovenești și să susținem
producătorii locali.
Punctele Gastronomice Locale
(PGL) sunt puncte de alimentație
turistică de tip familial, care oferă
preparate alimentare tradiționale,
speciﬁce zonei geograﬁce din care
fac parte. „La Grisha” este unul
din puținele puncte gastronomice
locale din Dobrogea și abia al
doilea din județul Constanța.
Meniul promite o experiență
culinară autentică, care include

n perioada post-decembristă,
localitatea Ghindărești, cum
de altfel s-a întâmplat cu mai toate
comunitățile rurale din țară, a fost
lovită crunt de vânturile
democrației și ale noii ordini
social-economice. În acele vremuri
relativ tulburi și neclare, s-au
deschis, deodată, orizonturile
lumii, iar viața acestei comunități,
predominant conservatoare și, într-o
mare măsură, închisă de-a lungul
existenței sale, a început să se
confrunte cu nevoile noului climat
politic social, economic ș.a.m.d.
Astfel, dificultățile, în special,
economice, au determinat la
mijlocul anilor 1990 o masivă
migrație a forței de muncă
masculine spre Israel, acolo unde
exista o mare cerere de
constructori. Veniturile substanțiale
obținute în Țara Sfântă au dus la
schimbările vizibile și astăzi în
arhitectura locală. Zeci, dacă nu
sute, de case părintești, construite
după pravilele vechi ale rușilor
lipoveni, așadar tradiționale, au
fost rase de pe fața pământului,
făcând loc noilor tipuri de
construcții, moderne, din blocuri
BCA și beton-armat. Stuful și țigla
ceramică au fost schimbate cu
cheresteaua de brad și plăcile de
azbociment, scândurile gardurilor
au fost înlocuite de plăci
ornamentale din beton armat ș.a.
Nu a scăpat nici tradiționala baie
lipovenească acestui „masacru”
arhitectural, și, din baie neagră a
devenit baie albă lipovenească – o
încăpere ca oricare alta într-o
locuință, chiar dacă până atunci era
considerat inacceptabil ca baia
(tărâm păgân și frecventat de
spirite, conform credințelor
populare) să facă parte din corpul
casei.
La începutul anilor 2000, forța
de muncă, de această dată atât
masculină, cât și feminină, s-a
reorientat către vestul bătrânului
continent european, spre Italia și
Spania, cu precădere. Casele, care
au scăpat primului val de
modernizare, nu au avut nicio
șansă de data aceasta. Și astfel, la
Ghindărești, au răsărit casele cu
etaje, iar străzile s-au
umplut cu mormane de
nisip, balastru, paleți de
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BCA, devenind șantiere în toată
regula. Spre fericirea noastră, au
fost și multe case care au
supraviețuit acestor timpuri, însă
multe dintre ele au căzut în cealaltă
extremă – uitarea. Bătrânii au
plecat dintre noi, iar cei care mai
sunt în viață, sunt prea în vârstă și
nu își permit financiar investiții în
reabilitare, lăsând casele în
paragină.
Apoi, după anul 2010, când nu
doar pe ulițele satului, ci pe întreg
mapamondul, bântuia criza
financiară, fenomenul
construcțiilor de locuințe și-a
pierdut din intensitate. Peste tot în
lume, din cauza greutăților
financiare, lumea se reîntorcea „la
țară”. Și de atunci, frumusețea
caselor tradiționale a reintrat în
vizorul opiniei publice.
Deodată, aflăm că aceste case
din chirpic sunt eficiente termic,
cele mai sănătoase, cele mai bio și
eco-friendly cu mediul... de parcă
au trecut secole de când ne-am
mutat din ele. Dar odată cu aceste
etichete, demersul de a-ți reabilita
casa părintească, și a o face să
strălucească ca odinioară, a devenit
pe cât de atractiv turistic, pe atât de
scump financiar. Cu toate acestea,
nu imposibil.
SĂ REVENIM... „LA GRISHA”
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in comunicatul de presă
mai aflăm că, Punctul
Gastronomic Local «La Grisha»
„își așteaptă oaspeții într-o casă
tradițională lipovenească
recondiționată, aparținând familiei
Matei. Construită în anul 1943 de
către Vasile și Paraschiva Matei,
aceasta a fost recondiționată în
2021-2022 de către urmași,
respectând stilul arhitectural
lipovenesc cu tâmplărie dantelată
și culorile alb-albastru. Este prima
recondiționare a unei case
lipovenești din Ghindărești și se
dorește a fi un exemplu și o
încurajare pentru păstrarea
arhitecturii tradiționale, atât
pentru locuitorii din Ghindărești,
cât și pentru alte comunități de ruși
lipoveni din țară”.
Dar ce este acela un Punct
Gastronomic Local (PGL)?
Traducerea acestui concept din
lemnoleza juridică în limbajul
popular este aceea a unui local
unde poți degusta preparate și te
poți simți „ca la mama, acasă”.
Pionierul acestui concept în
România a fost nimeni altul decât
regretatul Ivan Patzaichin, marele
nostru campion olimpic, și el
lipovean din inima Deltei Dunării.
Prin Asociația sa „Ivan Patzaichin Mila 23”, amiralul flotilei de aur a
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sportului românesc și-a dedicat
ultimii ani din viață promovării
antreprenoriatului social,
oamenilor, naturii, mișcării în aer
liber și a turismul responsabil.
Prin definiție, aceste puncte
gastronomice locale servesc
mâncare tradițională, specifică
zonei geografice în care sunt
amplasate. Preparatele sunt
pregătite din ingrediente proaspete,
provenite din gospodăria proprie
sau de la producători locali.
Astfel, din meniul „La Grisha”
fac parte preparate, precum: salata
de icre, peștele marinat, lacherda
de scrumbie, chifteluțele de pește,
ciorba de pește, saramura, cât și
multe preparate dulci din fructele
de sezon. Pentru o experiență
zdravănă de adrenalină. Iar pentru
turistică completă, „La Grisha”
oferă posibilitatea de cazare în cele cei care vor să simtă palpitații, dar
două camere duble cu baie proprie, într-un stil potrivit unei familii,
pachetul completându-se cu un mic locuri pentru pescuitul la undiță
sunt, cum se spune, „gârlă”.
dejun bogat și variat.
Nu sunt de trecut cu vederea
Cei care poposesc la PGL „La
nici
obiectivele turistice aflate în
Grisha” trebuie să știe că un punct
apropierea
Ghindăreștiului, cum ar
gastronomic local are locuri
fi
cetatea
romană
Capidava (recent
limitate și servește întotdeauna
restaurată),
Muzeul
de Artă „Dinu
produse proaspete, motiv pentru
și
Sevasta
Vintilă”
din
Topalu
care, pentru a te bucura de o
(singurul
muzeu
rural
de
artă din
experiență deosebită, este bine să
România,
unde
puteți
admira
îți faci o rezervare din timp.
lucrări originale ale unora dintre
Pe lângă experiența
cei mai importanți artiști români:
gastronomică aparte și peisajele
Nicolae Grigorescu, Ștefan
dunărene superbe din localitate,
Luchian, Nicolae Tonitza), cetatea
turistul poate să se delecteze cu o
romană Carsium și Muzeul
vizită la monumentul „Crucea
arheologic de la Hârșova.
Staroveră” de la Vâsokii kameni
Cu alte cuvinte, vă recomandăm
sau la bisericile ortodoxe de rit
să
vă
faceți o rezervare din timp!
vechi din localitate, cu hramurile
„Înălțarea Domnului” și „Botezul
O FAMILIE DE
Domnului”. Fiind o localitate de
ANTREPRENORI
ruși lipoveni, staroveri, aceste
ntrucât experiența unui punct
edificii pot introduce turistul în
gastronomic
local, față de cea
istoria captivantă a acestui grup
a
unor
entități
turistice
etnic secular, iar pentru pasionații
asemănătoare, se dorește a fi una
de arhitectură pot fi o oază de
mai degrabă familială, este bine să
admirație a stilului iconografic
aflați și câteva detalii despre
bizantin și arhitectural rusesc.
Fiind o zonă rurală, cu Dunărea gazdele voastre. Astfel, dl Grigore
Matei, sau Grișa (de unde și
„la poartă”, iubitorii de natură se
pot relaxa în timpul
(foto facebook@lagrisha)
unei plimbări cu barca
(tradiționala lotka a
rușilor lipoveni) pe
Dunăre sau chiar cu
caiacul, iar vara,
plajele locale naturale
„Peasocik” și cea de
pe insula „Mileaki”
sunt perfecte pentru
înot și un bronz
perfect. Temerarii
offroad-ului este bine
să afle că în
Ghindărești există
clubul „Enduro”,
membrii căruia cunosc
Grigore Matei, la intrarea în casa părintească,
potecile cele mai
în anul 1971 și după 51 de ani.
potrivite pentru o doză
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Filofteia, Grigore și
Ioana Matei
(foto facebook@lagrisha)

denumirea „La Grisha”) – cum este
cunoscut de absolut toți locuitorii
din Ghindărești, este de profesie
inginer constructor. Dumnealui a
fost și primul primar al comunei
după Revoluția anticomunistă din
Decembrie 1989, fiind astfel un
bun cunoscător al localității și al
rușilor lipoveni. Prin prisma
formării sale profesionale, dar și a
activității antreprenoriale în
domeniul construcțiilor, cunoaște
pe deplin tainele meseriei, precum
și detaliile arhitecturale specifice
locuințelor tradiționale ale rușilor
lipoveni. Așadar, obiectivul de a-și
recondiționa casa părintească a fost
unul absolut natural și firesc. În
acest scop, l-au susținut soția
Filofteia (Fila) și fiica Ioana, acest
duo remarcabil în domeniul
cosmeticelor naturale din România,
cele care au pus bazele brandului
„Jovis Cosmetics”, un hobby ce a
devenit o afacere de succes bazată
pe principii puternice de
sustenabilitate, protecție a
mediului, calitate și utilizarea de
ingrediente 100% naturale, cu
impact minimal asupra mediului.
Aveți ocazia să vedeți și să
procurați produsele „Jovis
Cosmetics” chiar de la sursă,
atelierul de producție al produselor
cosmetice fiind chiar alături de
punctul gastronomic „La Grisha”.
***
Felicităm familia Matei și prin
intermediul periodicului nostru
„Zorile”, în paginile căruia s-a scris
și despre „Jovis Cosmetics” la
începuturile sale (v. nr. 7 (225) /
2011). Le dorim succes în activitate
și multe realizări, iar cititorilor
noștri le recomandăm o experiență
la punctul gastronomic local „La
Grisha”. Cu siguranță, va fi una
plăcută și o amintire aleasă!
A consemnat,
Valentin FILAT
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n data de 28 august 2022,
comunitatea ieșeană a
rușilor lipoveni a îmbrăcat
straie de sărbătoare pentru un dublu
eveniment: ziua hramului bisericii
ortodoxe de rit vechi ,,Adormirea
Maicii Domnului” (Uspenia) și
marcarea celor 140 de ani de când
a fost sfințit lăcașul de cult.
Ctitoria, executată după
planurile arh. Ștefan Emilian în
perioada 1872-1882,
înfrumusețează ,,dulcele târg al
Ieșilor mai la vale de Curtea
Domnească”, cum era denumit la
vremea aceea actualul Complex
Muzeal ,,Moldova” - Palatul
Culturii din apropierea ,,Podului
Roș”.
Silueta inconfundabilă a
frumosului lăcaș de cult cu ,,turlele
de aur” atrage ca un magnet
privirea, prin unicitatea arhitecturii
sale. Face parte din patrimoniul
național, biserica noastră fiind
declarată monument istoric,
completând în mod fericit panoplia
monumentelor istorice ale urbei,
alături de care cu cinste stă de 140
de ani.
Cine a călcat pragul ,,dulcelui
nostru târg” știe că aici istoria vie a
orașului, a regiunii, a țării, te
întâmpină la tot pasul,
îndemnându-te la meditație și la o
plăcută reverie.
Iașiul este capitală
multiculturală, un amalgam și
mozaic etnic în același timp. Cu o
aură și un parfum aparte, orașul te
îndeamnă să-l străbați la pas, unde
te întâlnești cu istoria și trecutu-i
glorios.
Din anumite izvoare scrise, se
pare că staroverii noștri s-ar fi
așezat pe aceste meleaguri mai
înainte de cât s-ar fi crezut inițial,
undeva la început de secol XVIII,
fiind printre primele așezări
starovere din Moldova.
După cum se știe, din rândul
străbunilor noștri staroveri ruși, s-au
ridicat importanți negustori,
industriași, oameni de vază,
harnici, vrednici și, în același timp,
cu o credință nestrămutată.
Credință ce au primit-o de la
Bizanț și pe care au păstrat-o
neîntinată, au dus-o peste veacuri
până la noi, obligându-ne moral să
ducem această ștafetă vie urmașilor
noștri.
La acea vreme, Iașiul era așezat
la o răspântie de drumuri
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negustorești, către miazăzi, apus,
miazănoapte și Țarigrad. Se poate
explica, astfel, stabilirea pe aceste
meleaguri, la acele vremuri
timpurii, a negustorilor staroveri.
Ulterior, pe măsură ce prigoana
țaristă nikoniană s-a abătut asupra
lor din ce în ce mai crunt, au tot
sosit pe aceste meleaguri, în mai
multe valuri, formând, în timp, o
comunitate importantă și
binecunoscută în această urbe
moldavă.

Сurtea Domnească a domnitorului
Dimitrie Cantemir din vara anului
1711, în preajma Bătăliei de la
Stănilești, pe Prut. A fost primit cu
multe onoruri și mult fast, pașii
purtându-l și către mănăstirile
,,Golia” și ,,Trei Ierarhi”, situate la
doar ,,o aruncătură de băț” de
mahalaua staroverilor (care îmi
imaginez că tocmai începea să se
înfiripe), de locul actualei biserici
în acest an sărbătorită.
După cum se știe, el a continuat

ARC PESTE TIMP
Interferențe culturale, tradiții și obiceiuri ale rușilor lipoveni

Un fapt foarte interesant și care
confirmă soliditatea comunității
este și acela că s-au așezat în zona
centrală a orașului, mai jos de
Curtea Domnească, pe malul drept
al râului Bahlui, unde și-au ridicat
și primul lăcaș de închinare la
1780, o biserică din lemn conform
obiceiului timpului.
Dacă facem un arc peste timp,
către începuturile comunității
noastre pe aceste meleaguri, nu
putem să nu pomenim de vizita
țarului Petru cel Mare al Rusiei la

acțiunile începute de tatăl său, țarul
Alexei Mihailovici, de prigonire și
anatemizare a străbunilor noștri
staroveri. Ca o ironie a sorții, iată
cum pașii l-au purtat atât de
aproape, pe urmele străbunilor
noștri aici la Iași. Făcând recurs la
trecut, ne putem închipui acest arc
peste timp, laitmotivul
evenimentului nostru din Iași,
încărcat de simbolism.
Amplasarea ,,mahalalei
lipovenești” în proximitatea zonei
centrale avea ,,să ne coste” foarte
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mult. Regularizarea albiei râului
Bahlui și sistematizările din
perioada postbelică și comunistă au
dus practic la dispariția ,,mahalalei
lipovenești”, rămânând doar cele
două biserici cu o curte aferentă,
ciuntită cu mult față de proprietatea
inițială.
La 1830, biserica a fost refăcută
din cărămidă, doar turnul și
clopotnița au rămas tot din lemn. În
1866 a ars într-un incendiu
împreună cu toate cărțile,
veșmintele și odoarele bisericești.
Pentru a putea fi asigurată
continuitatea slujbelor religioase, a
fost ridicată biserica cu hramul în
cinstea Sfinților Apostoli Petru și
Pavel, actuala ,,biserică de iarnă”.
Apoi, în perioada 1872-1882, a fost
ridicat prezentul lăcaș de cult cu
hramul ,,Adormirea Maicii
Domnului” (Uspenia), pe care cu
bucurie în acest an îl sărbătorim.
Fondurile necesare au fost obținute
prin subscripție publică și prin
multe donații ale negustorilor
moscoviți, iconostasul,
candelabrele, icoanele și alte
odoare au fost contribuția lor.
Vicisitudinile timpului au lăsat
urmări și asupra bisericii noastre.
Pomenim aici doar de cele două
mari cutremure de pământ de la
1940 și 1977, precum și
numeroasele inundații ale râului
Bahlui de-a lungul timpului,
regularizarea albiei sale din
perioada 1911-1913, ocazie cu care
biserica și-a schimbat
amplasamentul de pe malul drept,
pe malul stâng al Bahluiului. Au
avut loc, de mai multe ori, lucrări
de reparații și consolidări, ca cele
din 1959, 1989, 2009.
Sărbătoarea din acest an, din 28
august, a adunat credincioși
staroveri din majoritatea
comunităților moldave. A fost un
prilej de mare bucurie, am fost
onorați cu prezența și au participat
la săvârșirea slujbelor închinate
hramului înalte fețe bisericești, în
frunte cu Înalt Prea Sfințitul
Mitropolit Leontie, Întâistătătorul
Bisericii noastre, Episcopul Paisie
de Tulcea, împreună cu un numeros
sobor de preoți din regiunea
Moldovei.
Au fost momente solemne,
înălțătoare, mulți ortodocși de rit
vechi au avut prilejul de a se
revedea cu rudele,
cunoscuții, unii după ani

F

ZORILE

Nr. 9-10 (358-359)/2022

Biserica ortodoxă de rit vechi
,,Adormirea Maicii Domnului” din Iași
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Componenta spirituală – fundament al identității
etnice a rușilor lipoveni din România
(Slava Rusă, jud. Tulcea, 27-29 august 2022)

D

și ani, venind din toate colțurile Moldovei la această sărbătoare
a noastră a tuturor.
Cu acest prilej, a fost oferită o interesantă broșură apărută cu
sprijinul Comunității Rușilor Lipoveni din România și al
redacției ,,Zorile” – 140 de ani de la sfințirea bisericii ortodoxe
de rit vechi ,,Adormirea Maicii Domnului” din Iași, cu texte
redactate de către prof. univ. dr. Leonte Ivanov și conf. univ.
dr. Marina Vraciu. De asemenea, a fost editată o broșură
conținând Sinaxarul și Canonul Maicii Domnului. Publicațiile
au fost împărțite tuturor participanților după încheierea Sfintei
Liturghii, după cuvântul de învățătură și zidire sufletească al
ÎPS Mitropolit Leontie. Părintele protoiereu Vasile, preotul
paroh al enoriașilor din Iași, a mulțumit tuturor celor prezenți la
această sărbătoare, care, prin implicare și contribuție personală,
au înfrumusețat slujba solemnă.
Cu mic cu mare, am participat cu toții la trapeza frățească în
cinstea hramului.
Totul a fost organizat impecabil. Mulțumim și prin
intermediul publicației noastre „Zorile” membrilor din
conducerea Comunității Centrale, domnului deputat Silviu
Feodor - președintele CRLR, prezent la eveniment, pentru
implicarea personală la reușita acțiunii cultural-religioase, care
va rămâne de referință pentru întreaga comunitate ieșeană.
Aducem mulțumiri înaltelor fețe bisericești, preoților și
tuturor oaspeților, care au contribuit prin prezența și implicarea
lor nemijlocită la reușita evenimentului!
Să ne ajute Bunul
Dumnezeu și Maica
Domnului, protectoarea
comunității noastre
locale, să mai putem
organiza și pe viitor
asemenea acțiuni
cultural-religioase, care
zidesc sufletește și sunt
de folos întregii
comunități, întru
păstrarea unității,
spiritualității, a tradițiilor
și obiceiurilor străbune.
Valeriu IVANOV,
președinte al
CRL-Iași

e-a lungul istoriei, Biserica a fost și este cea care unește ortodocșii de rit
vechi din România, menținând și promovând în rândul enoriașilor
credința străbună, cultivând iubirea pentru familie, pentru binele
înfăptuit, pentru pace, pentru frumusețea sufletească, toate acestea reprezentând, de
fapt, fundamentul pentru unitate.
Și Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR), asociație etnică laică ce
reprezintă interesele rușilor lipoveni în faţa autorităţilor statului, promovează prin
manifestările culturale credința staroveră, pacea, unitatea, toleranța, familia, istoria,
tradițiile specifice, educația.
Sunt deja câțiva ani buni de când CRLR se implică în organizarea olimpiadelor
școlare naționale de limbă rusă maternă și de religie ortodoxă de rit vechi pentru
elevii etnici, precum și a concursurilor școlare privind istoria și tradițiile rușilor
lipoveni ori cel de interpretare de note psaltice și stihuri duhovnicești sau de poezie,
organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu CRLR.
Manifestările inițiate și derulate de către Comunitate au mereu două componente
– cea spirituală, religioasă și cea culturală, istorică, pentru că acestea se întrepătrund
când este vorba despre această etnie.
În perioada 27-29 august 2022, CRLR a organizat la Slava Rusă, județul Tulcea,
evenimentul intitulat „Componenta spirituală – fundament al identității etnice a
rușilor lipoveni din România”, care a reunit peste 300 de participanți din localitățile
2 Mai și Ghindărești din județul Constanța, Bordușani (jud. Ialomița), Brătești (jud.
Iași), București, Constanța, Galați, Brăila, Tulcea, Suceava și din localitățile tulcene
Carcaliu, Mahmudia, cele două Slave și Sarichioi.

Deși accentul s-a pus mai mult pe componenta religioasă, care a inclus un
pelerinaj la complexul monahal „Uspenia” (Adormirea Maicii Domnului; al
călugărilor ortodocși de rit vechi), chiar de hramul bisericii mari, acțiunea CRLR a
avut și o componentă culturală. Oaspeții veniți la Slava Rusă au aflat amănunte
despre acest așezământ monahal, care a jucat un rol important în istoria staroverilor
din România de-a lungul vremii, participând în cele trei zile și la slujbele religioase
oficiate de către ÎPS Flavian, arhiepiscop de Slava, și un sobor de preoți; au vizitat
șantierul arheologic Ibida (singura cetate, al cărei spațiu fortificat este străbătut de
un curs de apă – pârâul Slava), lăcașele de cult ortodox de rit vechi din localitate,
mănăstirea de maici „Vovidenie” - important centru spiritual și cultural al
staroverilor din România.
A fost o acțiune organizată în scopul apropierii membrilor comunității de
valorile spirituale și culturale, pentru a-și cunoaște mai bine istoria, o incursiune în
trecut și-n prezent. Prin aceste proiecte, inclusiv prin rugăciunea comună, prin
mesele rotunde pe teme privind civilizația și cultura staroverilor, Comunitatea
promovează în rândul etnicilor valorile identitare, care îndeamnă la pace, respect,
iubire și toleranță.
Astfel de evenimente, care reunesc oaspeți din toate colțurile țării, contribuie din
plin la unitatea spirituală a rușilor lipoveni, ortodocși de rit vechi.
S.M.
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Am încercat să așez, în câteva
rânduri, cuvinte calde rostite din
inimă, despre bucuria fără
margini, ce a cuprins în acestă zi
întreaga obște a Comunității rușilor
lipoveni din Botoșani.
Țin să mulțumesc pe această
cale președintelui CRLR, deputatul
Silviu Feodor, cât și doamnelor și
domnilor din comunitatea
botoșăneană, care au trudit zi de zi,
în biserică și la hramina, pentru a
desăvârși bucuria praznicului
„Nașterii Maicii Domnului”.
Centrul Cultural Transfrontalier
Multietnic - un proiect de succes

S

Repere culturale și spirituale
„Pe fondul promisiunii că, dacă
vor dobândi rod minunat la
bătrânețe, îl vor dărui Templului
și, implicit, lui Dumnezeu, însoțite
de asceză, post și rugăciune,
Ioachim și Ana au primit de la
Dumnezeu, prin Arhanghelul
Gavriil, vestea că o vor naște pe
Maria, care va deveni un vas ales
al lui Dumnezeu.”
(Înaltpreasfințitul părinte
Calinic)
„Maica Domnului este răspunsul
lui Dumnezeu dat părinților ei la
stăruitoarele lor rugăciuni. Mai
mult, ea este darul lui Dumnezeu
făcut omenirii, fiind împlinirea
făgăduinței, făcută de Părintele
ceresc protopărinților noștri”.
(Facerea 3, 15)

I

coana praznicului
concentrează în imagine
evenimentul. Potrivit
tradiției Bisericii, Sfânta Maria era
de neam ales, tatăl, Ioachim, fiind
din seminția lui David, iar mama,
Ana, din neamul preoțesc al lui
Aaron. Nașterea Maicii Domnului
este considerată de Părinții
Bisericii drept momentul istoric în
care a început mântuirea neamului
omenesc din robia păcatului
strămoșesc. Prin puritatea vieții ei,
dedicată în întregime lui
Dumnezeu, Sfânta Fecioară s-a
făcut vrednică de a fi cea din care
să Se nască Fiul lui Dumnezeu.
Pe aceste considerente, fiecare
toamnă este un nou început, astfel
că în cea de a paisprezecea zi a lui
septembrie (1 septembrie – după
calendarul iulian), începe un nou
an bisericesc, iar în cea de-a 21 zi a
aceleiaşi luni (8 septembrie - stil

vechi), se prăznuiește începutul
mântuirii noastre: Nașterea Maicii
Domnului.
Fiecare popor își are ,,plămânii”
săi proprii, prin care respiră și care
îl țin în viață; rușii lipoveni au
respirat prin Credință, iar oxigenul
lor a fost Biserica, în cazul nostru,
al celor din Botoșani, Biserica are
un nume mângâietor - „Nașterea
Maicii Domnului”!
Astfel, sub genericul ,,Repere
culturale și spirituale în
Comunitatea rușilor lipoveni din
Botoșani”, pe 21 septembrie 2022,
o zi cu multă încărcătură
duhovnicească pentru comunitatea
botoșăneană, una dintre acele zile
care aparțin bucuriei și viitorului,
biserica ortodoxă de rit vechi
„Nașterea Maicii Domnului” a
îmbrăcat veșmânt de sărbătoare.
În data de 20 septembrie,
vlădica Nafanail, Episcopul de
Moldova și Bucovina, a sosit la
Botoșani, fiind întâmpinat cu multă
bucurie de părintele Vladimir
Condratov, preotul paroh, și de
enoriașii prezenți la vecernie.
A doua zi, localnici și pelerini
deopotrivă, tineri și vârstnici, cu
toții prezenți la Sfânta Liturghie,
binecuvântată de prezența
Episcopului Nafanail al Moldovei
și Bucovinei și a unui sobor de
preoți și diaconi, s-au bucurat de o
înaltă trăire duhovnicească,
răspunsul liturgic fiind accentuat
de prezența tinerilor din Manolea,
Iași, Climăuți și Târgu Frumos.
La momentul rânduit,
Episcopul Nafanail a ridicat în
cinul purtătorilor de lumânări
(cвещеносец; cinul de dinaintea
cititorilor bisericești - чтецы) trei
dintre copiii bisericii botoșănene:
Antonie Ivanov, David și Ilie Rusu,
moment de aleasă bucurie și

speranță, atât pentru lăcașul nostru
de cult, cât și pentru părinții și
bunicii care i-au crescut și educat
în spiritul credinței strămoșești,
astfel, biserica consacrându-se ca
un loc de comuniune, de vibrație,
de scufundare în sufletul unui
neam, care-și deschide brațele
pentru a te îmbrățișa creștinește și
definitiv.
La finalul Sfintei Liturghii, toți
cei prezenți am primit cuvânt de
folos duhovnicesc, rostit cu multă
dragoste de vlădica Nafanail.
Sărbătoarea a continuat cu masa
hramului, pregătită cu multă
dăruire pentru cei aproape 200 de
participanți, hramina devenind, în
chip tainic, un al doilea „altar” de
bucurie exprimată de toată suflarea
prezentă, preoți și mireni, prin
frumoasele cântări bisericești, prin
glasul dulce al copiilor din
ansamblul Solovușki, care au
interpretat stihuri duhovnicești, cât
și prin glasurile calde ale
doamnelor din ansamblul Novaia
zaria, care au emoționat prin
frumusețea cântărilor.

tatul român sprijină
minoritățile naționale în
vederea păstrării
identităților etnice, în acest sens și
oportunitățile sunt numeroase.
În urmă cu doi ani de zile, am
început o frumoasă colaborare, un
schimb de experiență, în cadrul
unui proiect european al Bibliotecii
Județene „Mihai Eminescu” din
Botoșani, derulat în parteneriat cu
Biblioteca Municipală „Eugeniu
Coșeriu” din Bălți (Republica
Moldova), adresat copiilor
aparținând minorităților etnice din
orașele Botoșani și Bălți, care ne-a
oferit ocazia de a ne pune în
valoare zestrea noastră culturală,
tradițională și lingvistică.
Pe parcursul a doi ani de zile,
am participat la diverse întâlniri, în
cadrul cărora copiii comunității
noastre, îndrumați de referentul
cultural Olga Zakoliukina și Livia
Ivanov, cu entuziasmul specific
vârstei lor, și-au pus în valoare
întreaga lor creativitate, imaginație
și cunoștințele dobândite de-a
lungul timpului.
Fiecare etapă a acestui proiect a
fost o nouă provocare pentru toți,
iar gândul că atenția este
îndreptată asupra muncii
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noastre ne-a motivat să scoatem la
lumină tot ce avem mai frumos,
mai pur, mai autentic.
Finalul de proiect ne-a adus
nouă, celor implicați, o mult
așteptată excursie în Republica
Moldova.
Astfel că, o delegație formată
din 35 de copii și părinții acestora,
din Comunitatea noastră, alături de
managerul Bibliotecii Județene
„Mihai Eminescu”, dna Ersilia
Iacob, precum și membrii echipei
de proiect, am fost cu toții
întâmpinați la Biblioteca
Municipală „Eugeniu Coșeriu” din
Bălți, filiala pentru copii „Ion
Creangă”, cu multă căldură de
către dna director Ludmila Ouș.
Au urmat momente
flamboaiante, presărate cu multe
cântece și dansuri, prezentate de
ambii parteneri, ne-am împărtășit
unii altora din experiența și
rezultatele proiectului și ne-am
bucurat de faptul că limba rusă este
la ea acasă.
Ziua a continuat cu vizitarea
unor obiective importante din
orașul Bălți și, de asemenea, ne-am
deplasat la biserica ortodoxă de rit
vechi „Sfinții Mihail și Gavril”,
unde întâlnirea cu batiușca Vasile
ne-a încărcat duhovnicește.
Timpul a trecut foarte repede,
despărțindu-ne cu speranța unei
revederi la Botoșani.
Vă împărtășim mai jos câteva
din impresiile celor implicați în
acest proiect minunat.
 Ersilia Iacob – manager al
Bibliotecii Județene „Mihai
Eminescu” din Botoșani și
manager de proiect: „Obiectivul
principal al proiectului îl
reprezintă creșterea cooperării
transfrontaliere în domeniul
culturii și al înțelegerii reciproce,
cu impact direct asupra
recuperării și evidențierii
patrimoniului istoric și cultural
comun celor două domenii ale
proiectului, și anume, comunitățile
etnice din Bălți și Botoșani (evrei,
armeni, ruși lipoveni, ucraineni,
polonezi, rromi).
Proiectul și-a propus să
determine atitudini și
comportamente adecvate ale
membrilor comunităților din
Botoșani și Bălți în vederea
protejării și păstrării specificului
minorităților etnice, de asemenea,
dezvoltarea cooperării
transfrontaliere are ca scop să
descopere moștenirea culturală
comună a tradițiilor, istoriei și
culturii comunităților locale,
precum și schimbul de idei și

ZORILE
informații între comunitățile de pe
ambele părți ale frontierei, acestea
fiind considerate pilonul principal
al dezvoltării viitoare a relațiilor
de cooperare durabilă.
Acest proiect a vizat
consolidarea cooperării
transfrontaliere în domeniul
culturii cu impact asupra calității
vieții oamenilor, promovarea
specificităților naționale și
stabilirea legăturilor între
comunitățile etnice de pe ambele
părți ale frontierei.
Existența comunităților etnice,
interesul exprimat în cele două
părți ale frontierei în valorificarea
patrimoniului cultural comun,
specificităților culturale,
etnografice, comunitare vor duce

Cultural Transfrontalier Multietnic
a fost gazda, în data de 10
septembrie 2022, a unui eveniment
de suflet - masa rotundă „Proiectul
Centrului Cultural Transfrontalier
Multietnic - un proiect de succes al
Bibliotecii”. La eveniment, pe
lângă reprezentanții grupurilor
etnice, au fost prezenți și oaspeți
dragi din România - echipa de
proiect, ghidată de Ersilia Iacob,
precum și reprezentanți ai
Comunității rușilor lipoveni din
România, președinte Ivanov O. - în
total 45 de persoane. Numărul
total de participanți la eveniment a
fost de 65 de persoane.
Biblioteca Municipală
„Eugeniu Coșeriu” din Bălți vine
cu cuvinte de gratitudine față de

la exploatarea experiențelor,
aspecte comune pe principiul
cooperării transfrontaliere.
Implementarea acestui proiect a
permis un schimb reciproc de
informații, crearea unei baze de
date comune privind comunitățile
din cele două zone.
În organizarea și desfășurarea
activităților din cadrul proiectului,
s-au implicat în mod activ membrii
Comunității rușilor lipoveni din
Botoșani, motiv pentru care
adresăm calde mulțumiri dlui
președinte Ovidiu Ivanov și echipei
pe care o coordonează, pentru
buna și fructuoasa colaborare.
Remarcăm eforturile domniei sale
depuse în vederea promovării
culturii, istoriei, tradițiilor și
obiceiurilor comunității pe care o
reprezintă, dar și dorința de a le
transmite generației tinere, prin
implicarea copiilor și tinerilor în
diferite acțiuni și activități
culturale”.
 Ludmila Ouș – director al
Bibliotecii Municipale „Eugeniu
Coșeriu” din Bălți: „Centrul

liderul de proiect: Biblioteca
Județeană „Mihai Eminescu”din
Botoșani, precum și față de
Căminul cultural „Veteranul” din
mun. Bălți și Filiala „Lira” a
Uniunii scriitorilor „A.S. Pușkin”,
care ne-au susținut în organizarea
evenimentului dat.”.
 Matușka Olga Zakoliukina
- referent cultural la Comunitatea
rușilor lipoveni din Botoșani:
„Поездка в Молдавию по
проекту „Приграничного
полиэтнического культурного
центра” для меня была
долгожданной и волнительной.
Я ожидала знакомства с
новыми интересными людьми,
экскурсию по городу Бельц, в
котором не бывала раньше и
посещение нашей
старообрядческой церкви.
Мероприятие проводилось в
центральной библиотеке на
улице Пушкина и когда я зашла в
здание, то увидела стелажи с
книгами, которые читала в
детстве. И читальные залы
были похожие на те, что были в

31
моём детстве. Я познакомилась
с людьми, которые свободно
говорили по-русски.
Приняли нас очень радушно и
напоили горячим чаем, нам
рассказали о том какие
знаметиные талантливые люди
родились когда-то в городе
Бельц. Также мы услышали
традиционные песни на русском
и молдавском языках, поэты
читали трогательные стихи на
русском, кто-то играл на
музыкальных инструментах.
Больше всего меня
заинтересовала работа,
проводимая в библиотеке с
детьми, которая способствует
развитию их талантов и
привлечению молодого поколения
к чтению книг. Это очень
напомнило то, что делаем мы в
Общине русских-липован города
Ботошань. Я подчеркнула для
себя несколько идей и намерена
использовать их когда-то для
творческих заданий.
Завершилась наша экскурсия
посещением старообрядческой
церкви во имя Архангелов
Михаила и Гавриила. В тот день
шла вечерняя служба
усекновению главы Иоанна
Крестителя и нам удалось
присутствовать на чтении
канонов. Поставив свечи и
пообщавшись с прихожанами,
мы уже собирались уезжать,
когда из алтаря к нам навстречу
вышел отец Василий. Душевно
пообщавшись и благословившись
от батюшки мы отправились в
обратный путь.
Очень благодарна
организаторам этой поездки,
она вдохновила меня на
дальнейшую работу с детьми”.
 Ana Ihorov – profesor de
limba rusă în cadrul Comunității
rușilor lipoveni din Botoșani:
„Sunt de peste Prut, dar mă simt
cu tot sufletul de aici, din
Botoșani, unde am găsit o mare
familie cu oameni minunați și cu
inimă mare. Proiectul
transfrontalier multietnic a pus în
valoare ceea numim noi „sufletul
nostru” păstrător de cultură,
tradiții și spiritualitate. Vizita în
municipiul Bălți a fost experiența
care mi-a confirmat ideea că pe
ambele maluri ale Prutului a
rămas și se păstrează amprenta
influenței slave. Aceasta ne unește
și ne aseamănă...”.
A consemnat,
Ovidiu IVANOV
președinte CRL-Botoșani
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Vasa ERASTOV
Satul Climăuți, județul
Suceava, în miez de toamnă

S

ătucul cuibărit la capăt de
țară, pentru care granița
necruțătoare face un ocol
tocmai pentru a-l despărți de
leagănul spiritualității strămoșești –
Fântâna Albă, capătă culori
aprinse, sângerii pe alocuri, acum
în miez de toamnă. Iar anul acesta
nu este o toamnă oarecare, ci una
cu ploi abundente, poate prea multe
ar zice unii, dar sunt ploi
binecuvântate, aducătoare de viață,
de reînnoire a naturii prea chinuite
de seceta verii. Poate că cerurile
și-au deschis zăgazurile și ca
răspuns la rugăciunile
fierbinți săvârșite în bisericile
satului, dar și la Crucea
Staroveră, înălțată de către
Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România
(CRLR) în anul 2014 chiar la
granița ce desparte cele două
sate de ruși staroveri stabiliți
de peste trei secole pe aceste
meleaguri.
Căsuțele vechi, case noi și
moderne, bisericile ortodoxe
de rit vechi și cele câteva
instituții se ascund deopotrivă
sub cupolele copacilor cu frunzișul
înviorat de stropii de apă
atotajutătoare. Ziua în care CRLClimăuți își așteaptă oaspeții din
Dobrogea – de la CRL-Sulina,
județul Tulcea – se dovedește
incredibil de caldă și luminoasă.
Este acea zi de miez de toamnă
ce-și desfată privitorii cu priveliști
încântătoare: merele, de un roșu
aprins, apleacă până la pământ
ramurile prea încărcate, teii și nucii
își dispută primul loc pentru auriul
sublim al frunzelor, cireșii și-au
împodobit coroana cu nuanțele
porțiunii de curcubeu ce trece de la
roșu spre galben, dar mai sunt
copaci ce încă își păstrează verdele
verii. O explozie de culoare, ce
mai! De aceea, atunci când
musafirii coboară și își aruncă
privirile în jur încep exclamațiile:
„Doamne, ce frumusețe e în jur!
Voi trăiți ca în rai aici... Nu se
poate, să mai fie totul verde, în
grădini se mai văd legumele
coapte!”. Atunci am realizat că
darurile lui Dumnezeu ce se
revarsă peste satul meu nu sunt
doar închipuite de mine, ele sunt
vizibile, admirate din tot sufletul de
– iată – oamenii (cei mai mulți
dintre ei) ce calcă pentru prima
oară aici!
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OASPEȚI DRAGI DIN SULINA, LA CLIMĂUȚI
Credința e cea care ne unește

D

oamna Xenia Savin,
președinta CRL-Climăuți,
întâmpină oaspeții și se achită
impecabil de sarcinile ce presupun
calitatea sa de gazdă. După
îmbrățișările cu persoanele dragi pe
care le-am cunoscut la alte
evenimente, după prezentările celor
pe care nu i-am mai întâlnit, prima
vizită o facem la biserica ortodoxă
de rit vechi cu hramul „Sf.
Nicolae”, numită și Biserica Albă,
după zidurile albe ce scot în
evidență aspectul ei maiestuos,

zvelt, cu turla
clopotniței ce
amintește
arhitectura
bisericilor
moscovite,
însă, din
păcate, marea
turlă, ce
acoperea
altarul, a fost
distrusă de un incendiu,
fapt care a ciuntit puțin din
aspectul unitar al construcției.
Interiorul bisericii s-a păstrat așa
cum era în copilăria mea, cu
iconostasul luminos, de un alb
ireal, încadrând icoanele vechi,
extrem de bine păstrate, cu Ușile
Împărătești de o lucrătură de
maestru, cu odoare de icoane ce nu
au putut fi „copiate”. „Nu mai sunt
nici materiale, nici culori, nici
pensule, nici ochi și nici mâini care
să creeze asemenea minunății” spunea, cu ani în urmă, iscusitul
iconar al satului, Iov Feclistov. E
trist că acest lăcaș de cult este
acum mai tot timpul închis,
slujbele se țin tot mai rar pentru
puținii săi enoriași, singurul
moment în care se umple de lume
este de hramul bisericii, Sf. Nicolae
de iarnă. Și asta doar prin strădania

familiei Hrihorov Vasile, prin
bunicii, fii și nepoții, care reușesc
să îi implice și pe alți credincioși
care nu acceptă moartea unei
Biserici vii.
Ne îndreptăm pe jos, cale de
câteva sute de metri, spre bijuteria
arhitecturală, cu o legendă
sfâșietoare – biserica, tot ortodoxă
de rit vechi, cu hramul „Sf. Serghie
de Radonej”. Este singura biserică
din țară închinată Cuviosului și are
o pictură murală extraordinară, ce
s-a păstrat într-o anumită măsură,
pe când mare parte, ca urmare a
intemperiilor și a pagubelor
provocate în
timpul celor
două Războaie
Mondiale, când
frontul a trecut
prin sat, a fost
distrusă.
Picturile au fost
refăcute în
ultimii ani, dar
fără a fi fost
restaurate după

toate
rigorile acestui
gen de lucrări. Aspectul
arhitectural nu este cu nimic mai
prejos față de biserica mai-sus
amintită. Acest lăcaș a fost
construit la începutul secolului XX,
cu finanțare, materiale și meșteri
din Moscova. Clădit pe un spațiu
generos, bătrânii satului povesteau
că banii și materialele trimise de
renumita familie a Morozovilor din
Moscova ajungeau pentru o
catedrală impunătoare, care să se
întindă pe o suprafață cel puțin
dublă față de cea ocupată de
actuala biserică. Fondurile mari, la
fel ca și distanța față de ctitori, au
trezit lăcomia executanților, astfel
că, la inaugurarea ei, la care a

participat văduva marelui negustor
Morozov, aceasta ar fi zis cu
durere: „Mă așteptam la o biserică
aidoma celei cu hramul „Sf. Vasilii
Blajenâi” din Moscova. Văd că
ceea ce s-a realizat aici poate
adăposti doar o crescătorie de
porumbei...”. Sunt povestiri
transmise prin viu grai, dar, cu
siguranță, conțin un sâmbure de
adevăr, care trebuie păstrat și
transmis și generațiilor viitoare,
precum și tuturor celor ce intră în
sfântul lăcaș. Impresionați de
istoricul lăcașului, de aspectul său,
de strădania clerului și a
enoriașilor, de prezența preotului
paroh Leontie Filipov, care este
mereu dispus să ofere o informație,
un sfat, o binecuvântare,
credincioșii veniți de pe meleaguri
îndepărtate, s-au închinat, s-au
rugat, au aprins lumânări, trăind
momente de adâncă pioșenie și
spiritualitate strămoșească...
Următoarea oprire a fost la
Monumentul „Crucea Staroveră”
unde, după închinăciunea și
rugăciunile către Sfânta Cruce de
Viață Dătătoare, am relatat fapte
reale de viață și legătura
staroverilor din Climăuți
cu cei de la Fântâna Albă,
localitate aflată la doar o
aruncătură de băț peste
sârma ghimpată. Acolo se
afla Mitropolia
credincioșilor ortodocși de
rit vechi, acolo au rămas
familiile înrudite și câmpurile
multora din satul nostru. Acolo
au existat odinioară 7 lăcașuri de
cult, acolo au fost hirotonisiți
primii noștri preoți. Nunțile din
iernile grele, cu zăpezile troienite
mai sus ca gardul, presupuneau
renumita plimbare pe săniile
purtate de cai și care se făceau
musai prin Fântâna Albă dacă mirii
erau din Climăuți sau prin Climăuți
dacă noua familie se întemeia în
satul vecin. O lume dispărută,
păstrată în amintirile bunicilor
noștri care au avut grijă să ne-o
transmită nouă. Oare va rămâne
undeva încrustrată într-o carte?
Greu de prevăzut...
Tradiții comune

G

azdă primitoare, dna Xenia
Savin a adunat pe
neașteptate întregul colectiv al
ansamblului folcloric local
„Zelionaia Vișnea” și,
împreună, și-au întâmpinat

F

ZORILE
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oaspeții cu pâine și sare la Centrul
de Educație și Cultură al CRLClimăuți. Cântecul tradițional, cu
versurile semnificative ce
marchează bucuria gazdei de a
primi oaspeți de seamă, a răsunat în
timp ce reprezentanții CRL-Sulina
au înmuiat pâinea în sare, primind,
cu adâncă trăire, semnificația
ancestrală de a fi acceptați ca
„zemliaki”, cei de-ai pământului,
de-ai locului! Așezându-se laolaltă
în jurul mesei, a fost întărită
semnificația simbolului de
întâmpinare cu pâine și sare, de a fi
în comuniune, de a fi împreună. Și
cum era de așteptat, după câteva
momente în care oaspeții și-au
recăpătat puterile după momentele
spirituale de adâncă trăire lăuntrică,
au început cântările. Cântecele
vechi, păstrate din generație în
generație, au răsunat, interpretate
de doamnele din ansamblul local
„Zelionaia Vișnea”. Vocile suave,
melodioase, uneori puternice,
tăioase, versurile cu semnificații
profunde, cu mesaj cu valoare
morală, faptul că unele cântece
tradiționale erau doar variante ale
celor ce se cântă și în Dobrogea,
l-au determinat pe dl Victor
Saraev din Sulina, un virtuoz al
acordeonului, să-și pună
instrumentul la lucru, ridicând
valoarea artistică a ansamblului
local.
Au urmat numeroase

interpretări fascinante ale
ansamblului din Sulina, cu o
coregrafie admirabilă, cu o
prezență scenică formidabilă, atât a
solistei Ani Saraev, cât și a mamei
sale în rolul de „tioscia” (soacra),
care își asumă vina în orice situație,
după cum era mesajul cântecului
străbun. Totuși, cu mici diferențe
de text, vocabular, parte melodică,
cele mai multe cântece tradiționale
sunt comune, la fel ne cântăm
bucuria primei sau a unei târzii
iubiri, la fel ne plângem fiii, soții,
tații când pleacă la război, la fel ne
șfichiuim moravurile, în catrenele
numite „ciastușki”!
O întâlnire de suflet

A

fost grea despărțirea, au
fost promisiuni de
revedere, au fost împărtășiri crunte,
când o doamnă cu multă experiență
a mărturisit cu lacrimi în ochi, cu
mâinile împreunate și ochii
îndreptați în sus: „Doamne, nu am
crezut că voi călca pe acest pământ.
Am tot auzit de satul Climăuți,
mi-au povestit unii din oraș că au
ajuns acolo. Dar eu nu credeam că
pot ajunge. Și știți de ce? Pentru că
eu doar mă rugam la Dumnezeu ca
cineva să-mi cumpere lumânări de
la schitul „Sf. Paisie” din Neamț.
Dar acum Dumnezeu m-a
învrednicit să ajung la schit, să
schimb câteva vorbe cu
Arhimandritul Feofilact, să cumpăr

singură lumânări de acolo. Iar, ca o
binecuvântare, am ajuns la
Climăuți și am zărit Fântâna Albă!”.
Îi șoptesc că Arhimandritul
Feofilact s-a născut la Climăuți.
Mă privește pierdută... Lacrimi

L

a Mila 23, satul din inima
Deltei Dunării, jud.
Tulcea, se scriu povești,
iar în povestea noastră vom prezenta
„Serbarea Satului”, eveniment care
s-a desfășurat pe data de 28 august
2022. Muzică, dansuri, suveniruri
specifice zonei, produse gastronomice tradiționale, voie bună - nu
au lipsit de la Mila 23! Și ce
apusuri de soare frumoase au fost!
Spectacolul artistic a început la
ora 16:00 și s-a sfârșit seara pe
înserat, fiind organizat de către
președinta comunității rușilor
lipoveni din Mila 23, prof. Elena
Munteanu. La evenimentul de
amploare, au participat
ansamblurile folclorice din
Periprava („Kalina”), Sulina
(„Vostok”), Crișan („Rebalka”),
Caraorman („Veselka”) și Mila 23
(„Sinicika” al CRL și „Rusalka”).
De asemenea, au evoluat pe scenă
Claudia și Cătălin Berciu, precum
și Diana Amelian din Tulcea. Cu
mândrie și bucurie, venită din
celălalt capăt al țării, la invitația
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Zilele satului Mila 23
dnei Elena Munteanu, am oferit un
moment artistic compus din
cântece rusești. Publicul a fost unul
de vis, dansând și cântând
împreună cu mine.
Ajuns la ediția a IX-a și
organizat cu sprijinul CRLR,
evenimentul cultural „Tradiție,
cultură, folclor. Cu ce ne putem
mândri?” de la Mila 23 a fost unul

frumos, reușit din toate punctele de
vedere, iar atmosfera a fost una de
armonie și bucurie.
Turiștii au rămas plăcut
surprinși de tradițiile rușilor
lipoveni. Totodată, spre bucuria
invitaților curioși, elevele de
gimnaziu din Mila 23, reunite în
grupul „Krasivâie rozî”, au redat
prin mișcări deosebite armonia

grele încep să-i brăzdeze obrajii.
Nu îndrăznim, nici eu, nici ea să
pronunțăm vorbe pentru a da viață
gândurilor...
Mulțumim celor ce au făcut
posibilă această întâlnire!

+

dansului rusesc și au prezentat o
șezătoare - Ușâvanki (Вышиванки).
La șezătoare, elevele au cusut pe
pânză diverse peisaje, în funcție de
camera din casă unde urma să
expună pânza, așa cum făceau
străbunii noștri. Astfel, cei care au
călcat pragul satului Mila 23 au
aflat multe lucruri interesante
despre tradițiile, cultura și
obiceiurile staroverilor din această
localitate deltaică. Locul unde s-au
născut numeroși sportivi ruși
lipoveni (cu medalii de aur la
competițiile naționale și
internaționale de kaiac-canoe).
Ar fi foarte multe de spus
despre această experiență și despre
acest loc de vis, dar, cel mai bine,
mergeți în Delta Dunării și
descoperiți singuri Mila 23 și
oamenii locului!
Marina Sîrghie,
Brătești, jud. Iași,
studentă în anul I la Comunicare și
Relații Publice, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași

ÇÎÐÈ
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CUPA ATRLR 2022

Î

n perioada 23-25 septembrie
2022, la Sarichioi, jud. Tulcea,
Asociația Tinerilor Ruși
Lipoveni din România (ATRLR) a
desfășurat Minicampionatul de fotbal Cupa ATRLR 2022, organizat cu
sprijinul Comunității Rușilor Lipoveni
din România (CRLR), în parteneriat cu
Primăria Comunei Sarichioi.
În cadrul acestui eveniment sportiv,
echipele formate din reprezentanții
asociațiilor locale ale ATRLR au
disputat meciuri de fotbal cu scopul de
a dobândi titlul de campioni ai „Cupei
ATRLR 2022”.
S-a subliniat importanța sportului și
a competițiilor sportive în rândul
tinerilor, precum și necesitatea
cunoașterii, socializării și interrelaționării membrilor asociațiilor
locale ale ATRLR. Printre scopurile
minicampionatului de fotbal s-a
numărat și acela de a determina tinerii
să înțeleagă rolul competițiilor în viața
lor, precum și necesitatea disciplinei și
a respectării regulilor. De asemenea,
tinerii ruși lipoveni din localitățile
participante au beneficiat de o
platformă unde au împărtășit idei și
păreri.
La eveniment au participat peste 80
de tineri din localitățile: Manolea (jud.
Suceava), Ghindărești (jud. Constanța)
și Lespezi (jud. Iași) – Grupa A;
Fălticeni (jud. Suceava), Sarichioi și
Slava Cercheză (jud Tulcea) – Grupa
B.
Principalele partide s-au jucat în
cursul zilei de sâmbătă, finala având
loc pe 25 septembrie a.c., între
echipele din Ghindărești și Slava
Cercheză. La fluierul de final, Cupa
ATRLR din acest an a revenit tinerilor
din localitatea constănțeană
Ghindărești.
ATRLR

ATRL-Slava Cercheză

IMPRESII

ATRL-Ghindărești

 Iulia Haralambie, președintele
ATRLR și președinta ATRL-Sarichioi:
„Atunci când rezultatele sunt pe
măsură, dai uitării toate greutățile pe
care le întâmpini pentru atingerea unui
scop. Este și cazul primului eveniment
organizat de noua conducere a ATRLR,
aleasă în data de 15 iulie 2022, la
Sulina, județul Tulcea. Evenimentul s-a
intitulat „Minicampionatul de fotbal:
Cupa ATRLR 2022” și s-a adresat

tuturor tinerilor ruși lipoveni din
România.
Acesta s-a desfășurat la Sarichioi,
județul Tulcea, o așezare geografică
deosebită, în care se află una dintre
cele mai mari comunități de ruși
lipoveni din țară. Pe lângă frumusețea
locului, Sarichioiul a fost ales și din
considerente tehnice, întrucât prezintă
numeroase opțiuni pentru a practica
fotbalul, indiferent de condițiile meteo
sau de capacitatea necesară: un teren
de fotbal natural, unul sintetic, o sală
de sport. Weekendul fiind cu vreme
însorită, competițiile s-au desfășurat în
aer liber, pe terenul sintetic.
Pe lângă echipele de fotbal
participante, terenul a răsunat de vocile
tinere și energice ale susținătorilor,
prezenți de dimineață, de la începutul
competițiilor, până la final (când
soarele dădea să apună) în ambele zile
de desfășurare a evenimentului sportiv.
Atmosfera a fost extrem de plăcută, iar
comportamentul jucătorilor și al celor
din galerie a fost unul exemplar, fapt
remarcat și de oficialitățile prezente.
Acest lucru ne confirmă faptul că tinerii
ruși lipoveni primesc o educație foarte
bună în familiile din care provin, iar
spiritul de fairplay primează în orice
concurs.
Cum orice întrecere are și
învingători, felicit pe această cale
echipa câștigătoare a Cupei ATRLR
2022, și anume pe tinerii din ATRLR
Ghindărești. Efortul și munca depuse
au fost răsplătite. Felicităm și ne
mândrim nespus și cu tinerii din
echipele asociațiilor locale din Slava
Cercheză, Sarichioi, Lespezi, Fălticeni
și Manolea (acestea au fost enumerate
conform clasamentului final), căci au
luptat și s-au străduit până în ultima
secundă, demonstrându-și ambiția și
perseverența.
Organizarea unui eveniment de
asemenea anvergură, cu un număr de
peste 80 de participanți din 6 localități
ale țării, într-adevăr, a generat multe
emoții și îngrijorări, dar, în final, și
nespus de multă satisfacție și
mulțumire. Experiența Consiliului
Director (CD) al ATRLR de a se
implica în realizarea acestei acțiuni a
fost una constructivă, din care am
învățat cu toții ce înseamnă
comunicarea, grija față de semeni și
responsabilitatea. Toți membrii CD
(Livia Ivan, Daniela Neculai, Leonard
Filip, Constantin Tudosa, Ana
Vasiliev și Nichita Condratov)

F

Nr. 9-10 (358-359)/2022
și-au îndeplinit sarcinile cu succes,
dând dovadă de seriozitate și
entuziasm. Le mulțumesc și prin
intermediul publicației „Zorile” și îi
asigur că, în această formulă, putem
realiza extrem de multe proiecte
frumoase și utile pentru tinerii noștri.
De asemenea, aportul adus de către
CRLR activității noastre, prin aprobare
și susținere necondiționată, a fost unul
semnificativ. Acest lucru ne dă curaj și
ne îndeamnă să continuăm să ne
punem ideile în aplicare, dat fiind
faptul că putem avea în CRLR un
„părinte spiritual”, ce oferă iubire și
timp, în egală măsură, fiecărui tânăr al
comunității noastre.
Închei prin a mulțumi încă o dată
tuturor celor implicați: organizatori,
participanți, susținători! Fiecare
persoană a fost parte din evenimentul
nostru și a contribuit la buna și
frumoasa lui desfășurare. În numele
ATRLR, vă doresc numai bine și spor
în toate!”.
 Victor Pricob, Manolea, jud.
Suceava: „O acțiune salutată de toate
grupurile de tineri ruși lipoveni!
Competiția a fost una strânsă, cu
adversari demni de Liga I! Au fost și
câteva momente de „pus în ramă”. Pot
spune că ne-am distrat, am socializat și
închegat prietenii frumoase. Felicitări
câștigătorilor – rezultatele au fost pe
măsura efortului depus. Mulțumesc
conducerii ATRLR pentru organizare și
totodată dlui deputat Silviu Feodor pentru dedicarea și neîncetata
implicare de care dă dovadă mereu.
Mulțumim!”.
 Ciprian Iacob, Fălticeni, jud.
Suceava: „Campionatul, în sine, a fost
frumos, dar cel mai mult mi-au plăcut
organizarea, locul și oamenii, dragii
noștri lipoveni. Sper să se desfășoare
în continuare astfel de activități, care
să includă tineri ruși lipoveni din mai
multe localități ale României. Sunt și
niște oportunități foarte bune de a-ți
face prieteni noi și amintiri frumoase”.
 Nichita Condratov, Iași: „Cu
ocazia minicampionatului de fotbal,
am avut prilejul de a pune și
Sarichioiul pe lista locurilor vizitate de
mine, un colț de rai unde și-au găsit
înaintașii noștri liniștea. Am întâlnit
oameni faini, simpli, care se bucură de
viață.
Participând duminică la slujbă, am
văzut încă o dată ce ne-a unit pe noi,
staroverii, de-a lungul anilor: Biserica
și Credința.
Eu venind cu un grup din Moldova
la Sarichioi, pot spune că m-am simțit

ZORILE
ca și acasă în această localitate, unde
etnicii noștri sunt majoritari. Din
punctul meu de vedere, a fost un prim
eveniment reușit, organizat de noua
conducere ATRLR. Sperăm ca pe viitor,
membrii din conducerea CRLR și
ATRLR să pună accent, ca și până
acum, pe tinerii noștri, deoarece trăim
în aceste vremuri complicate din multe
puncte de vedere.
Felicitări organizatorilor și
participanților!”.
 Vitali Chirilă, Slava Cercheză,
jud. Tulcea: „Am reușit să căpătăm o
experiență plăcută. Evenimentul mi s-a
părut foarte bine organizat și a
contribuit la dezvoltarea relațiilor
dintre asociațiile locale ale tinerilor
rușilor lipoveni din România.
Mulțumim organizatorilor pentru
răbdare și așteptăm cu drag
următoarele manifestări culturale și
sportive”.
 Ciotic Alexandru, Sarichioi,
jud. Tulcea: „A fost un campionat de
minifotbal ca la carte. Mulțumim
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din
România fiindcă se implică mereu în
activități și îi face pe toți tinerii fericiți.
Mi-a plăcut extrem de mult!”.
 Gavril Sosoi, Manolea, jud.
Suceava: „A fost o competiție în care
fiecare echipă a depus mult efort
pentru a obține cele mai bune rezultate.
Felicitări tuturor participanților pentru
rezultatele obținute, iar organizatorilor
pentru inițiativa, implicarea și efortul
depus pe tot parcursul evenimentului.
Le mulțumesc organizatorilor, precum
și Comunității Rușilor Lipoveni din
România pentru sprijinul oferit în
cadrul evenimentelor în care tinerii se
afirmă și obțin rezultate. Mult succes în
organizarea viitoarelor evenimente și
să ne revedem cu bine!”.
 Evtei Mark, Ghindărești, jud.
Constanța: „Campionatul de fotbal
mi-a arătat încă un drum pe care îl pot
urma. Mă bucur că am avut parte de
această experiență cu totul deosebită”.
 Rafael Echim, Ghindărești, jud.
Constanța: „Din punctul meu de
vedere, a fost o experiență interesantă,
amuzantă și antrenantă, deoarece am
interacționat cu alți tineri, din diverse
localități. Cum intrai pe teren, simțeai
adrenalina și știai că urma o
competiție unde trebuie să îți arăți
forțele, atât individual, cât și în echipă!
M-a bucurat, în mod deosebit, faptul că
m-am simțit în largul meu, fiind
înconjurat de persoane dragi cu care
îți făceai ziua mai veselă,
ascultând glumele pe care le fac!”.

+
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ATRL-Fălticeni

ATRL-Sarichioi

ATRL-Manolea

ATRL-Lipoveni

ÇÎÐÈ

36
CRLR. TABERE DE VARĂ

C

entrul de Educație și
Cultură al Comunității
rușilor lipoveni (CRL)
din Năvodari, jud. Constanța, și-a
deschis și în acest an porțile
tinerilor ruși lipoveni pentru seria
de tabere cultural-educaționale.
Programul, inițiat și organizat de
Comunitatea Rușilor Lipoveni din
România (CRLR) în ultimii ani,
vine, astfel, în sprijinul tinerilor,
scopul principal fiind ca aceștia să
înțeleagă importanța păstrării,
dezvoltării şi exprimării identității
istorico-etnico-culturale, dar și de
perfectare a limbii materne.
Proiectul are continuitate în ultimii
ani, fiind selectați spre participare,
în mod special, tinerii ruși lipoveni
cu rezultate excepționale la
învățătură, dar și tinerii activi din
cadrul comunităților locale ale
CRLR.
TEMATICI

Î

n acest an, taberele au avut 3
tematici diferite: „Tabăra
culturală de creație și limbă
maternă”, „Tabăra culturală etnică
de limbă maternă” și „Tabăra de
limbă maternă, cultură și
creativitate”. Pe parcursul lunilor
iulie-august a.c., Centrul de
Educație și Cultură al CRLNăvodari a găzduit aproximativ 160
de participanți, reuniți în câte 6 serii
individuale, grupurile de
participanți fiind din județele Brăila,
Iași, Neamț, Suceava și Tulcea.
Obiectivul prioritar al taberelor
l-a constituit demonstrarea
aplicabilității metodelor de însușire
și aprofundare a cunoștințelor prin
activități extracurriculare referitoare
la tradițiile, cultura și limba maternă
prin intermediul diverselor ateliere
de creativitate. Tinerii au înțeles,
astfel, ce înseamnă diversitatea
culturală, patrimoniul și importanța
schimbului inter-cultural, toate
acestea fiind inserate într-o
atmosferă plină de creativitate,
fiecare delegație dovedindu-și
unicitatea și frumusețea în parte.
În urma părerilor împărtășite de
către participanți și însoțitorii
acestora, s-a dovedit că acest tip de
tabere îi încurajează pe tineri să
petreacă mai mult timp focusați
asupra lecturii, studiului,
documentării și cercetării, atât a

surselor scrise, cât și a celor
nescrise, transmise prin viu grai.
Cadrele didactice, respectiv
însoțitorii delegaților, participanții
la program consideră oportună și
necesară continuarea acestui
program de tabere și alicarea acestui
concept și în alte localități.
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Din Suceava

LA CENTRUL DE EDUCAȚIE
ȘI CULTURĂ

C

entrul de Educație și Cultură
al Comunității rușilor
lipoveni din Năvodari a fost în
permanență animat de activitatea
tinerilor, iar biblioteca din incinta
clădirii a constituit centrul de
creație al atelierelor. Curtea
Centrului a reprezentat un furnicar,
care a reunit zilnic tinerii în cadrul
diverselor activități și competiții de
agrement, iar sala mare de la
demisol și holul principal au fost
utilizate pentru diverse activități.
Pe parcursul lunii iulie a.c., mai
precis în perioada 20-26 iulie a.c.,
Centrul de Educație și Cultură al
Comunității rușilor lipoveni din
Năvodari i-a găzduit pe tinerii din
Climăuți și din Manolea, jud.
Suceava, care au participat la prima
etapă a „Taberei culturale de
creație și limbă maternă”, iar în
perioada 27-31 iulie a.c. au urmat
tinerii din localitatea tulceană
Carcaliu - la prima etapă a „Taberei
culturale etnice de limbă maternă”.
Pe parcursul lunii august a.c.
(mai precis în perioada 1 – 31
august a.c.), Centrul de Educație și
Cultură al Comunității rușilor
lipoveni din Năvodari i-a găzduit pe
tinerii din Lespezi, jud. Iași, și pe
tinerii din Roman, jud. Neamț, în
cadrul primei etape a „Tabere de
limbă maternă, cultură și
creativitate” (în perioada 1-6 august
a.c.); au urmat tinerii din Focuri,
jud. Iași, care au participat, în
perioada 8-13 august a.c., la cea de
a doua etapă a „Taberei culturale
etnice de limbă maternă”. Tinerii
din Brăila au fost prezenți în
perioada 24-28 august a.c. la a doua
etapă a „Taberei de limbă maternă,
cultură și creativitate”, iar tinerii
din Suceava au încheiat seria de
tabere în cadrul celei de a doua
etape a „Taberei culturale de
creație și limbă maternă” (în
perioada 29-31 august a.c.).
Svetlana CRĂCIUN,
referent cultural la CRLR

Din Climăuți și
Manolea, jud. Suceava

Din Brăila

Din Carcaliu, jud. Tulcea

Din Focuri, jud. Iași
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P

roetnica, o manifestare
culturală de prestigiu
organizată de Asociația
„Centrul Educațional Interetnic
pentru Tineret” împreună cu
Departamentul pentru Relații
Interetnice al Guvernului
României și Consiliul Județean
Mureș, s-a desfășurat în perioada
25-28 august 2022, la Sighișoara,
județul Mureș, atât pe scena mare
amplasată în Piața Cetății, cât și în
Sala Sander sau Sala Barocă a
Primăriei, unde au avut loc
dezbateri pe tema drepturilor
minorităților naționale, impactului
conflictelor armate asupra
minorităților și gestionarea
diversității în situații de criză,
precum și lansări de carte,
vizionări de filme sau expoziții de
artă. Au fost prezenți peste 600 de
participanți, inclusiv reprezentanți
ai celor 20 de comunități etnice
din România.
Cinci tinere (Elizabeta
Feodor, Antonia Martin, Sofia
Pavlov, Alexia Popov și Livia
Ulian), membre active în
Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni
(ATRL) din Sarichioi, județul
Tulcea, au fost voluntari în cadrul
acestui minunat festival de la
Sighișoara. Săptămâna petrecută
acolo a fost cu adevărat o
experiență unică din toate punctele
de vedere, dar pe care, cu
siguranță, vom dori să o repetăm,
deși aceasta a venit cu o mulțime
de responsabilități.
Pentru unele dintre noi, drumul
spre Sighișoara a reprezentat
primul nostru drum cu trenul,
lucru care ne-a entuziasmat enorm.
Domnul Volker Reiter,
președintele Asociației „Centrul
Interetnic pentru Tineret”, a avut
grijă de cazarea noastră la Burg
Hostel, care este, totodată, sediul
asociației. Dânsul ne-a instruit și
ne-a oferit cu încredere un birou,
în care ne-am desfășurat
activitatea câteva zile, până la
începerea festivalului în sine.
Munca noastră acolo a constat în
întocmirea și pregătirea tabelelor
necesare pentru semnare, cu
numele tuturor participanților, apoi
pregătirea tichetelor de masă pe
baza cărora aceștia veneau să
servească mesele, apelarea
participanților pentru a obține
informațiile necesare care lipseau.
Începând cu data de 25, ne

ZORILE
PROETNICA
2022

Împreună cu dl Volker Reiter și soția acestuia, Victorița Volker

ocupam de cazarea participanților,
informarea lor cu privire la
program și rezolvarea problemelor
neprevăzute, care ne luau de fiecare
dată prin surprindere. Și suntem
convinse că, le-am rezolvat rapid
și pe deplin cu responsabilitate.
Putem afirma cu încredere că, pe
tot parcursul șederii, ne-am simțit
ca într-o familie, astfel încât
ajutorul, sprijinul și buna
înțelegere nu au lipsit.
Voluntariatul în cadrul acestui
festival a presupus răbdare,
atenție, implicare și dedicare, noi
dobândind astfel o mulțime de
cunoștințe.
Programul a fost foarte variat.
Fiecare ansamblu al diferitelor
etnii a prezentat fie un moment
muzical, fie dansuri sau chiar
ambele. Ziua de festival era
încheiată de recitaluri ale unor
artiști foarte talentați, ce au reușit
să strângă o mulțime de oameni
care să îi aplaude. Interacțiunile cu
oamenii au fost constante și mereu
plăcute, întâlnind și cunoscând în
acest fel persoane cu energii
pozitive și plăcute. A fost o plăcere

deosebită să stăm de vorbă cu dna
Maria Dobrescu de la Liga
Albanezilor din România, care
ne-a oferit fără ezitare informații
în legătură cu lansarea de carte pe
care urma s-o facă. O conversație
ce ne-a inspirat cu adevărat. Am
povestit, am socializat și ne-am
simțit minunat cu mulți dintre
participanți. Serile deveneau atât
de frumoase, totul datorându-se
oamenilor deosebiți, ce ne-au
înconjurat. În fiecare zi se auzeau
cei ce repetau, cântau atât, vocal,
cât și instrumental, cu multă
pasiune, încât era imposibil să nu
te oprești să asculți. Atâtea
zâmbete sincere, atâtea cuvinte de
„mulțumesc”, atâția copii
minunați, atâtea persoane
înțelegătoare! A fi voluntar este
de-a dreptul minunat!
Ar trebui poate să aducem în
discuție și dificultățile pe care leam întâlnit, dar putem doar să
încercăm să ne închipuim astfel de
scenarii. Ne-am ocupat cu grijă și
atenție de toate sarcinile noastre
fără să întâmpinăm mari probleme.
Cele neprevăzute ne-au încercat,

Cu dna Maria Dobrescu lângă afișul lansării de carte
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dar noi am reușit să le facem față
cu îndemânare. Totul s-a rezolvat
cu ușurință, iar săptămâna a trecut
mult mai repede decât ne
așteptam. Așa se întâmplă când
ești mult prea încântat sau prea
absorbit de frumusețea
împrejurimilor și căldura
oamenilor. Pentru unele dintre noi,
era prima dată când vizitam
Sighișoara, de aceea experiența a
devenit una autentică. A fost o
plăcere deosebită să și putem
vizita acest oraș cu atât de multă
istorie în spate. Pe lângă voluntari,
am fost și turiști ce adorau să se
plimbe pe străzile din interiorul
cetății și admirau arhitectura
deosebită, care ne reținea privirea
pentru minute întregi.
Pe străzile din interiorul cetății
răsuna muzica și erau foarte mulți
oameni frumoși, un mediu ce
reușea să te deconecteze de la
rutină, iar singurul sentiment
dominant era bunăstarea. De-a
lungul străzilor, erau amplasate
diferite standuri expoziționale.
Puteai asista la ciopliri în lemn,
puteai degusta o cafea turcească
ori achiziționa obiecte handmade
deosebite și multe altele. Am
admirat costumele tradiționale ale
fiecărui ansamblu, cu multe
detalii, semnificații, o adevărată
avalanșă de frumos. Finalul
fiecărei seri de festival a constat în
parada tuturor ansamblurilor ce
și-au prezentat programul artistic
în ziua respectivă, parada reușind
să bucure ochii privitorilor.
Devenise o adevărată plăcere
pentru noi să întâmpinăm fiecare
ansamblu, să interacționăm cu
aproape fiecare participant, să îi
ghidăm, să îi ajutăm și să încercăm
să îi facem să se simtă minunat.
De asemenea, a fi voluntar în
cadrul acestui festival a însemnat
pentru noi mai mult decât o
experiență.
Sperăm cu ardoare că am fost
de ajutor. Îi mulțumim din suflet
pentru tot dlui Volker Reiter și îl
felicităm cu căldură pe
organizatorul acestui deosebit și
minunat festival „Proetnica”, un
om bun, cald, de la care am avut o
mulțime de lucruri de învățat și pe
care sperăm să îl revedem cât mai
curând!
Material realizat de
Elizabeta FEODOR și
Livia ULIAN
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ȘEDINȚELE DE LUCRU ALE CONSILIULUI DIRECTOR
31 AUGUST 2022

L

a finalul lunii august a.c., s-a desfășurat
în format online ședința ordinară a
membrilor Consiliului Director (CD) al
Comunității Rușilor Lipoveni din România
(CRLR). Ordinea de zi a cuprins următoarele
puncte:
1. Prezentarea activității CRLR din perioada
iulie - august 2022. Probleme curente (au
prezentat deputatul Silviu Feodor (președintele
CRLR) și membrii CD al CRLR);
2. Prezentarea execuției bugetului de
venituri și cheltuieli pentru luna iulie 2022
(raport întocmit de contabilul-șef al CRLR,
Natașa Felea);
3. Dezvoltarea de parteneriate
interinstituționale privind activitatea de
dezvoltare și formare profesională a cadrelor
didactice care predau limba rusă maternă și
religia ortodoxă de rit vechi pe parcursul anului
școlar 2022-2023 (raportori: deputatul Silviu
Feodor, Svetlana Crăciun - referent cultural la
CRLR și membru în Consiliul Director, Livia
Neculai - expert-inspector la Ministerul
Educației și Liuba Bucioc - inspector școlar
pentru minorități naționale la IȘJ din Tulcea).
4. Propuneri de proiecte culturale pentru
luna septembrie 2022;
5. Diverse.
Prezenți la discuții au fost toți membrii
Consiliului Director, precum și invitați speciali,
dintre care îi amintim pe istoricul Alexandr
Varona, Claudia Ciotic - președintele interimar
al CRL-Tulcea, dar și inspectorii școlari Livia
Neculai și Liuba Bucioc.
În prezentarea punctului 1 de pe Ordinea de
zi, președintele Silviu Feodor a remarcat
multitudinea de evenimente care au avut loc în
perioada raportată și a felicitat Direcția
executivă a CRLR pentru munca depusă în
gestionarea cu succes a volumului mare de
manifestări. Deputatul a subliniat că toate aceste
eforturi au primit aprecieri pozitive din partea
participanților, dar și faptul că s-a observat o
revigorare a sentimentului de apartenență la
etnie, ca urmare a angrenării unui număr foarte
mare de etnici la aceste evenimente.
În ceea ce privește problemele curente, s-au
enunțat cele privitoare la programul de investiții
în patrimoniul CRLR (care, deși se află în
derulare și în grafic, are unele întârzieri de
natură birocratică), precum și cele care fac
obiectul folosirii limbii materne, în special în
rândul generației tinere.
Cât despre execuția bugetară, Natașa Felea
a precizat: „Sumele cheltuite în luna iulie 2022,
provenite de la bugetul de stat, au reprezentat:
contravaloarea utilităților pentru funcționarea
sediilor (telefon, gaze naturale, energie
electrică, internet, salubrizare, chirii (sediu
CRL-Galați și sediul redacției „Kitej-grad” din
Iași), impozite, servicii de găzduire pentru siteurile www.crlr.ro și www.zorile.ro, produse de
curățenie, combustibil pentru autoturismele
aflate în proprietatea CRLR, consumabile,

monitorizarea sediilor CRLR și abonament Lex
Expert. De asemenea, s-au achitat serviciile de
curățenie generală și lucrările de reparații la
sediul CRL-Năvodari, jud. Constanța. În ceea
ce privește proiectele de investiții în patrimoniul
imobil al CRLR, s-au achitat: ultima tranșă
pentru proiectul tehnic al Centrului de Educație
și Cultură al CRL-Fălticeni, precum și situațiile
de lucrări la Centrul CRL-Slava Cercheză,
județul Tulcea.
Alte plăți efectuate au fost reprezentate de
cheltuielile de personal și drepturi de
proprietate intelectuală aferente lunii iunie
2022, contravaloarea serviciilor de expediere a
periodicului „Zorile”, contravaloarea

prin mișcare” (la Sarichioi, jud. Tulcea);
„Folclorul rușilor lipoveni - element de
legătură între generații” (la Ghindărești, jud.
Constanța); „Afirmarea identității etnice prin
perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor
strămoșești” și „Tradiții și obiceiuri ale rușilor
lipoveni din zona Moldovei” (Piatra Neamț, jud.
Neamț); „Muzeul Satului - Pâinea care ne
unește” (la București); „Diversitatea culturală
în arealul Deltei Dunării” (la Sulina, jud.
Tulcea); „Ciclo-Biosfera Deltei Dunării” (la
Periprava, jud. Tulcea); „Jocuri de vară” (la
Sarichioi, jud. Tulcea); „Componenta spirituală
ca fundament al identității etnice a rușilor
lipoveni din România” (la Slava Rusă și Slava

Vizita de lucru a președintelui CRLR pe șantierul viitorului Centru de
Educație și Cultură al CRL-Rădăuți, jud. Suceava

serviciilor de tipărire a revistei „Kitej-grad” la
tipografia „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei
și Bucovinei din Iași și contravaloarea taxelor
poștale ocazionate de expedierea acestora către
comunitățile locale ale CRLR”.
Un capitol aparte din execuția bugetară
aferentă lunii iulie 2022 a fost cel al activităților
cultural-educative, sportive și logistice, care au
fost organizate de către CRLR sau în care
Comunitatea a avut o implicare directă, dintre
care amintim: „Ziua Scrierii și Culturii
Slavone” (la Galați și Fălticeni); „Mitropolitul
Ambrosie, personalitate providențială pentru
unitatea Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi. 76 de
ani de la recunoașterea oficială a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi din România” (la
București); Programul Erasmus: „Jeunes et
Forts” (la Madrid, Spania); „Confluențe
culturale și spirituale în viața comunității
rușilor din România” (la Carcaliu, jud. Tulcea);
„Dialog cu timpul și lumea - evocarea
tradițiilor rușilor lipoveni din România” (la
Piatra Neamț, jud. Neamț); „Lăcașe de cult
ortodoxe de rit vechi” (la Sarichioi, jud.
Tulcea); „Confluențe culturale și spirituale în
viața comunității rușilor lipoveni din România”
(la Vaslui); „Rușii lipoveni din România istorie și actualitate” (la Piatra Neamț, jud.
Neamț); „Tabăra de vară Tinerii și
interculturalitatea în arealul Deltei Dunării” (la
Sulina, jud. Tulcea); „Șezătoarea din Viziru”,
ediția a IV-a (la Viziru, jud. Brăila); „Sănătate

Cercheză, jud. Tulcea); Adunarea Generală
extraordinară a CRLR și Adunarea Generală a
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România
(ATRLR) (la Sulina, jud. Tulcea); Adunarea
Generală a CRL-Rădăuți și CRL-Botoșani. De
subliniat este faptul că aceste activități au avut
loc în perioada mai-august 2022 și la ele au
participat peste 2200 de persoane, plățile
serviciilor de masă, cazare și transport fiind
procesate în decursul lunii iulie a.c., motiv
pentru care figurează în raportul contabilului-șef.
Rămânem în sfera financiară și aflăm că,
„începând cu luna august 2022, referitor la
veniturile aferente, se aplică noi reguli de calcul
salarial în cazul contractelor cu timp parțial, ca
urmare a intrării în vigoare a Ordonanței
16/2022. Astfel, calculul contribuțiilor la
contractele part-time se face la nivelul unui
salariu minim brut, ceea ce înseamnă că taxele
nu se mai calculează la venitul efectiv din
salarii în situația în care acestea sunt sub 2.550
lei, ci la un salariu minim brut de 2.550 lei”.
În ceea ce privește activitatea de dezvoltare
și formare profesională a cadrelor didactice
care predau limba rusă maternă, deputatul
Silviu Feodor a menționat despre cursurile de
perfecționare, precum și despre manualul în
lucru al prof. Pavel Krahmalev, realizate cu
sprijinul financiar al CRLR. Cadrele didactice
s-au arătat deosebit de încântate de sesiunile de
perfecționare online petrecute
împreună cu cadrul didactic rus,
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apreciind profesionalismul și dedicarea acestuia
în timpul lecțiilor susținute. O remarcabilă
reușită a fost și încheierea Acordului cu Casa
Corpului Didactic din Brăila, instituție care a
facilitat acreditarea acestor cursuri, lucru
esențial pentru cadrele didactice. În ceea ce
privește manualul auxiliar, intitulat „Abecedarul
rușilor lipoveni. Lectură în familie”, puteți afla
detalii suplimentare pe paginile 19-22 din
prezentul număr al „Zorilor”, oferite chiar de
autor.
Printre propunerile de proiecte culturale, de
departe, s-a remarcat cea a doctorului în istorie
Alexandr Varona, care presupune organizarea
și desfășurarea în scurt timp a unei mese
rotunde cu tema „Studiul și cercetarea istoriei și
culturii rușilor lipoveni: prezent și perspective”.
Masa rotundă are scopul de a reuni
cercetători ai fenomenului starover din țara
noastră, în vederea formulării unor direcții de
cercetare și a consolidării relațiilor dintre
aceștia, obiectivul central fiind constituirea unui
colectiv de specialiști de înaltă calitate, care să
organizeze, într-un sistem coerent și direcționat,
cercetările privitoare la rușii lipoveni. Pentru
schimbul de opinii și de experiență, în special
pe aspecte ce țin de metodologia și practica de
cercetare, ar fi binevenită și participarea a 1-2
cercetători din străinătate, specializați pe
studiile și cercetarea de teren, mai ales ale
comunităților de staroveri din alte țări, cu
precădere din țările vecine.
S-a remarcat că, în prezent, cercetările
științifice privitoare la rușii lipoveni sunt
efectuate la inițiativa individuală a fiecărui
cercetător, fapt ce îngreunează relaționarea și
dialogul între cercetători, dar și aducerea la
cunoștința publicului, mai ales la cunoștința
etnicilor ruși lipoveni a rezultatelor acestor
cercetări. O astfel de reuniune, la o masă
rotundă, ar avea ca rezultat consolidarea acestor
legături, dar și crearea unui sistem organizat de
studiu și cercetare a istoriei și culturii noastre,
sub egida Comunității. Nu în ultimul rând, acest
demers ar fi un moment important pentru
revitalizarea activității Centrul de Cercetări
privind Istoria și Cultura Rușilor Lipoveni din
România al CRLR.
În urma expunerii istoricului Varona,
propunerea a fost bineprimită de către membrii
Consiliului Director, în frunte cu entuziastul
președinte Feodor, susținător fervent al
cercetărilor științifice, a fost supusă votului și
aprobată în unanimitate.
Ședința ordinară a Consiliului Director s-a
finalizat cu epuizarea punctului Diverse, când
au fost analizate și aprobate unele referate de
necesitate, transmise de comitetele locale de
conducere.
30 SEPTEMBRIE 2022

O

rdinea de zi a ședinței Consiliului
Director de la finalul lunii septembrie a
fost încărcată, printre punctele analizate
regăsindu-se: Prezentarea activității CRLR din
perioada august-septembrie 2022. Probleme
curente; Prezentarea execuției bugetului de
venituri și cheltuieli pentru luna august 2022;

ZORILE
Prezentarea programului privind desfășurarea
în Anul școlar 2022-2023 a concursurilor și
olimpiadelor școlare pentru elevii etnici ruși
lipoveni, organizate de Ministerul Educației în
parteneriat cu CRLR (fragmente din acest raport
le puteți citi în p. 3 a prezentului număr al
„Zorilor”); Decizie privind modificarea diurnei
zilnice în conformitate cu legislația în vigoare
(notă a contabilului-șef al CRLR, Natașa
Felea); Prezentarea, analizarea și supunerea
spre aprobare a procedurii operaționale de
control intern (propunere a Direcției Executive
a CRLR); Actualizarea Regulamentului
Centrului de Cercetări privind Istoria și Cultura
Rușilor Lipoveni din România (propunereproiect a Regulamentului de organizare și
funcționare, întocmit de istoricul Alexandr
Varona); Propuneri de proiecte culturale pentru
luna octombrie 2022; Validarea alegerilor
noului comitet local de conducere al CRLBrătești, jud. Iași; Diverse.
După aprobarea Ordinii de zi, deputatul
Silviu Feodor a trecut în revistă evenimentele
care s-au desfășurat în luna septembrie, precum
vizita tinerilor la platforma științifică de fizică
de la Măgurele, județul Ilfov, Cupa ATRLR
2022 de la Sarichioi, jud. Tulcea, cât și pe cele
organizate de comunitățile locale, cu sprijinul
Comunității centrale. A felicitat cu această
ocazie Direcția executivă pentru managementul
proiectelor și îndeplinirea sarcinilor stabilite.
Referindu-se la debutul anului școlar pe 5
septembrie a.c., a asigurat, încă o dată, de
susținerea CRLR a studiului limbii ruse și a
transmis cadrelor didactice sprijinul în
desfășurarea activității, prin orice mijloace
disponibile.
După prezentarea execuției de venituri și
cheltuieli din perioada august-septembrie, de
către contabilul-șef Natașa Felea, a fost
analizată nota departamentului financiarcontabil prin care se solicită mărirea diurnei
pentru angajații aflați în delegare sau detașare
într-o localitate situată la o distanță mai mare de
5 km de localitatea în care își are locul
permanent de muncă. Astfel, în baza Codului
Muncii, a Codului Fiscal, precum și a
hotărârilor de Guvern privind drepturile și
obligațiile personalului autorităților și
instituțiilor publice pe perioada delegării și
detașării, precum și a OG nr. 26/2000 privind
asociațiile și fundațiile, actualizată, membrii
Consiliului Director au aprobat propunerea de
mărire a diurnei, Direcția Executivă și
departamentul financiar-contabil ducând la
îndeplinire prezenta decizie.
Contabilul-șef este, de asemenea, autorul
Procedurii operaționale de control intern
(POCI), care are ca scop: „dezvoltarea unui
sistem eficient de control intern în cadrul
CRLR, care să asigure: atingerea obiectivelor
asociației într-un mod economic, eficace și
eficient; respectarea regulilor externe, a
politicilor și regulilor managementului
asociației; protejarea bunurilor și informațiilor;
prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;
asigurarea calității documentelor financiare și
de contabilitate; asigurarea calității
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documentelor elaborate de către CRLR în
realizarea atribuțiilor sale.
Această procedură prezintă acțiunile
întreprinse de CRLR privind realizarea, la un
nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor
stabilite în concordanță cu propria viziune, în
condiții de eficacitate, economicitate și
eficiență, de respectare a legii, a
reglementărilor și deciziilor conducerii CRLR”.
Activitățile de control intern exercitat care
fac obiectul prezentei proceduri sunt multiple,
însă Procedura va fi difuzată, electronic,
personalului angajat, membrilor din cadrul
CRLR și va fi postată pe site-ul www.crlr.ro. Va
fi pusă în aplicare de întreaga echipă a CRLR,
conform fișelor de post, iar modalitățile de
control efectiv sunt: controlul ierarhic, ex-ante,
ex-post, controlul de legalitate, autocontrolul.
„În vederea monitorizării, coordonării și
îndrumării metodologice a implementării și/sau
dezvoltării sistemului de control intern,
conducătorul instituției constituie, prin act de
decizie internă, personal cu atribuții în acest
sens. Conducătorul instituției stabilește
obiectivele, acțiunile, responsabilitățile,
termenele, precum și alte componente ale
măsurilor respective care vor fi cuprinse într-un
program de dezvoltare a sistemelor de control
managerial. Conducerea CRLR asigură
monitorizarea performanțelor pentru fiecare
obiectiv și activitate, prin intermediul unor
indicatori cantitativi și calitativi relevanți,
inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și
eficacitate. De asemenea, evaluează
performanțele, respectă obligațiile contractuale,
constată eventualele abateri de la obiective și ia
măsurile corective ce se impun”.
În ceea ce privește Centrul de Cercetări
privind Istoria și Cultura Rușilor Lipoveni din
România (CCICRLR), conform Statutului, el
este subordonat direct Consiliului Director și
funcționează pe baza unui regulament și a unei
organigrame proprii. Resursele materiale și
financiare necesare activității Centrului se
asigură din bugetul CRLR și din alte surse,
conform legii. Astfel, propunerea-proiect de
actualizare a Regulamentului de organizare și
funcționare a CCICRLR, întocmită de istoricul
Alexandr Varona, a fost prezentată, însă s-a
decis că este necesară o analiză suplimentară și
amănunțită, votul final asupra acestui subiect
fiind amânat pentru o proximă ședință.
După o prezentare succintă a propunerilor de
proiecte culturale pentru luna octombrie 2022
(despre acestea, vom relata în paginile viitorului
număr „Zorile”, precum și pe paginile rețelelor
de socializare ale redacției și ale CRLR) și
validarea alegerilor noului comitet local de
conducere al CRL-Brătești, jud. Iași, s-a trecut
la punctul Diverse, la care s-au analizat o serie
de referate de necesitate, importante, venite din
partea comunităților locale. Ședința de lucru a
Consiliului Director s-a încheiat cu epuizarea
tuturor punctelor și a discuțiilor.
Valentin FILAT,
membru în Consiliul Director al CRLR
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PE SCURT, DIN ACTIVITATEA COMUNITĂȚILOR LOCALE
 CRL-Brăila: „La invitația Primăriei
Brăila, comunitatea locală a rușilor
lipoveni a organizat o expoziție de obiecte
tradiționale, realizate de către etnici,
meșteri populari: basmale și costume
populare brodate, șorțuri cu personaje din
poveste, iconițe brodate de către Popa
Larisa (persoană cu dizabilități), brâie
croșetate sau țesute, pernuțe, sborniki,
lestovki ș.a.
Comunitatea locală a fost reprezentată
de familia Andriev la standul meșterilor
populari din cadrul Festivalului Peștelui,
desfășurat între 23 și 25 septembrie 2022.
Vizitatorii au putut admira minunata
colecție de obiecte ale meșteșugarilor
populari autohtoni!
La eveniment a participat și Atelierul
„Katiușa Design” din Jurilovca. Perle,
dantele, culori vii, se împletesc în lucrările
Valentinei Grigore și creează o lume de
basm rusesc. CRL-Brăila se bucură de
prezența, deja de câțiva ani, la diferite
activități locale a Valentinei Grigore cu
lucrările ei deosebite. Și de această dată,
Primăria Brăila a invitat-o pentru a
completa imaginea multietnică a târgului dedicat meșterilor populari.
Duminică, pe 25 septembrie 2022, ansamblurile folclorice reunite „Tihii Dunai” și
„Dunaiskie rozî” au prezentat cântece și dansuri tradiționale, specifice comunitătii rușilor
lipoveni, iar spre seară reprezentanții CRL-Brăila au participat la show-ul realizat de Mircea
Dinescu pe scena de pe esplanada Dunării din Brăila.”

Festivalul Peștelui
de la Brăila

 Tezaurul cultural imaterial multietnic

Î

n perioada 16-18 septembrie a.c., la
Suceava, a avut loc festivalul „Tezaurul
cultural imaterial multietnic”, care a
promovat patrimoniul cultural al etniilor din
județul Suceava și din regiunea Cernăuți.
Numeroase spectacole artistice, expoziții de
fotografii, difuzarea de filme documentare și
lansări de carte au atras vizitatorii, la eveniment
participând ucrainenii, polonezii, rușii lipoveni,
maghiarii, germanii, armenii și evreii din județul
Suceava, precum și minorități naționale din
regiunea Cernăuți.
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) a fost reprezentată la eveniment de către
CRL-Manolea, jud. Suceava.

n perioada 28 septembrie - 1
 octombrie 2022, la inițiativa
președintelui interimar al CRL-Sulina,
Victor Saraev, și cu sprijinul Comunității
Rușilor Lipoveni din România, un grup
de etnici ruși lipoveni din localitățile
deltaice a vizitat comunitățile locale din
Piatra Neamț, jud. Neamț, Climăuți, jud.
Suceava, și Botoșani, în cadrul
proiectului cultural „Bucuria dialogului
și a prieteniei prin tradiții și obiceiuri
specifice”, aflat la a II-a ediție.
La Botoșani, musafirii au fost
întâmpinați la Centrul de Educație și Cultură „Corneliu Finașcu” al CRLR, acolo unde au putut
vizita muzeul comunității botoșănene a rușilor lipoveni. Atmosfera plăcută a revederii a fost
completată de cântecele străbune, interpretate de toți cei prezenți, acompaniați fiind de
acordurile melodioase ale garmoșkăi și ale acordeonului.
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