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Valentin FILAT

Ș

edinţa ordinară a
Consiliului Director al
Comunităţii Ruşilor
Lipoveni din România (CRLR), a
avut loc, în data de 27 februarie
2021, la Centrul de Educaţie şi
Cultură „Vicol Ivanov” al CRLTulcea.
Întrunirea membrilor
Consiliului Director (CD) a avut
loc simultan cu desfășurarea etapei
județene a Concursului Școlar
Național de Religie ortodoxă de rit
vechi și imediat după vernisajul
expoziției Personalități ale CRLR.
Claudia Pahom-Grigore:
Expoziția aniversară de pictură
„40 de primăveri”. Prezenți la
dezbateri au fost opt consilieri, dar
și un număr semnificativ de invitați
– cadre didactice, membrii redacției
„Zorile”, reprezentanții CRLR și ai
Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni
din România (ATRLR). Lucrările
au fost moderate de președintele
Silviu Feodor, reprezentantul
CRLR în Parlamentul României.
Prof. Natalia Neumann,
președintele CRL-Tulcea, care s-a
arătat deosebit de bucuroasă și
onorată pentru găzduirea
evenimentelor mai sus amintite,
precum și pentru prezența
numărului mare de invitați, a
prezentat, pe scurt, raportul
activităților cultural-educative
realizate la nivelul Centrului de
Educație și Cultură „Vicol Ivanov”
(multe dintre acestea reflectate și în
paginile periodicului nostru
„Zorile”). În semn de recunoștință
pentru munca depusă și având în
vedere apropiata sărbătoare a
mărțișorului, deputatul Silviu
Feodor i-a oferit prof. Natalia
Neumann un buchet de flori și a
asigurat-o de sprijinul permanent în
viitoarele proiecte. Prezent la
eveniment, Berty Neumann, a
cărui volum de poezii și proză
scurtă „Despre lipoveni, numai de
bine” a apărut la editura
„C.R.L.R.” în cursul anului 2020, a
oferit câte un volum, cu dedicație,
membrilor Consiliului Director,
precum și celor care au contribuit
la apariția acestuia. Momentul s-a
încheiat cu promisiunea autorului
de a pregăti un alt proiect editorial.
● La primul punct de pe ordinea
de zi - Informare generală asupra
activităţilor desfăşurate pe luna în
curs – președintele și deputatul
Feodor a evidențiat evenimentele
organizate de Comunitate în luna
februarie, care au vizat aniversarea
a 31 de ani de la recunoașterea
juridică a CRLR. În acest sens, la
sediul central din București al
Comunității a fost organizată o
expoziție aniversară de fotografii,
precum și un colț muzeistic, iar în
mediul online, materialele
retrospective au fost promovate pe
rețelele de socializare. De remarcat

LA ȘEDINȚA ORDINARĂ A
CONSILIULUI DIRECTOR
și faptul că la adresa CRLR s-au
primit numeroase scrisori de
felicitare din partea partenerilor și a
colaboratorilor, iar comunitățile
locale au pregătit momente lirice și
artistice în cinstea celor 31 de ani
de funcționare a Comunității. În
opinia președintelui asociației
etnice, „este datoria noastră să
reprezentăm cu cinste Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România, să
arătăm că suntem parte din
societatea românească, și, prin tot
ceea ce facem, îmbogățim cultura
națională”. Un alt eveniment
organizat de către CRLR a fost
chiar cel prezentat în preambulul
ședinței Consiliului, cele două
expoziții vernisate la Tulcea
urmând să fie prezentate publicului
și în alte comunități locale. De
asemenea, au fost enumerate și
proiectele în curs de organizare și
derulare, despre care vom relata pe
larg la momentul implementării lor.
● În ceea ce privește execuția
bugetară a CRLR la finalul anului
2020, votată și aprobată în cadrul
Consiliului, respectiv cea aferentă
primei luni din anul în curs, am
aflat din raportul întocmit de
contabilul-șef Natașa Felea faptul
că din bugetul alocat Comunității
au fost utilizate 88 % din fondurile
disponibile alocate în anul 2020,
restul urmând a fi utilizat în
perioada următoare, până la
adoptarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2021, pentru a asigura
funcționarea optimă a CRLR,
pentru organizarea evenimentelor
cultural-educative, a planurilor
editoriale și apariția publicațiilor
periodice „Zorile” și „Kitej-grad”.
● Referitor la situația Fundației
„Obscina” a Comunității, în data de
13 februarie a.c., la Brăila, a avut
loc ședința Consiliului Director al
Fundației, la care au participat:
Fedosia Jipa-Rubanov, Silviu
Fedor, Alin Valentin Stalenoi,
Dolghin Vasile, Ignat Ivan, Ioan
Maliș și Vitali-Cristian Finoghen.
Scopul principal al întrunirii a fost
analizarea situației de facto a
fundației, precum și posibilitatea
dezvoltării activității acesteia, în
special în ceea ce privește atragerea
de fonduri europene. În acest sens,
pentru actualizarea aspectelor de

natură organizatorică și juridică ale
Fundației, a fost împuternicit
directorul general al CRLR,
Valentin Stalenoi. Vom urmări
progresul acestor demersuri și vom
reveni cu informații suplimentare.
● Dezbaterile pe tema
modificării și amendării
Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Director
au fost amânate pentru proxima
ședință a Consiliului Director, cu
termen de depunere a
amendamentelor până pe 20 martie
a.c.
● În ceea ce privește activitatea
parlamentară a reprezentantului
CRLR în Parlamentul României,
auditoriul a fost informat cu privire
la o serie de întâlniri de lucru
întreprinse de președintele Silviu
Feodor. Astfel, domnia sa a avut o
întrevedere la sediul CRLR cu
fostul ministru al Sănătății Nelu
Tătaru - președintele Comisiei
pentru sănătate şi familie din
cadrul Camerei Deputaților, în
cadrul căreia au abordat subiecte
precum necesitatea stimulării și
motivării cadrelor medicale de a
efectua serviciul profesional în
zona Deltei Dunării, ca urmare a
unei acute lipse a personalului
medical în localitățile din arealul
deltaic, cât și introducerea în școli a
educației sanitare, ca mijloc
necesar pentru reducerea
cheltuielilor de îngrijire a
bolnavilor prin prevenție.
O altă întâlnire de lucru
desfășurată la sediul central din
București a fost cea cu directorul
executiv Liviu-Cristian Urlih de
la Direcția Județeană pentru Sport
și Tineret Tulcea, care aparține de
Ministerul Tineretului și Sportului.
Colaborarea dintre cele două
instituții are o istorie lungă, CRLR
bucurându-se de posibilitatea
organizării periodice a unor
evenimente cultural-educative în
parteneriat cu Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Tulcea.
De asemenea, în cadrul
întrevederii, din 9 februarie 2021,
cu secretarul de stat Cătălin Iapă
de la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, s-au purtat
discuții, care au vizat mai multe

proiecte ale CRLR.
Deputatul Silviu Feodor a
informat auditoriul că este membru
al Delegaţiei Camerei Deputaţilor
la Adunarea Interparlamentară a
Ortodoxiei, membru în Grupurile
parlamentare de prietenie cu
Federaţia Rusă, Letonia și Lituania,
precum și președintele Grupului
parlamentar de prietenie cu
Republica Belarus.
Ca membru al Comisiei pentru
sănătate şi familie din cadrul
Camerei Deputaților, a participat
deja la conferința online
„Îmbunătățirea bunăstării și calității
vieții persoanelor care trăiesc cu
HIV prin combaterea stigmatului și
discriminării”, urmând să participe
și la o conferință pe tema bolii
Alzheimer. În vederea unei mai
bune reprezentări în cadrul
Comisiei, precum și din dorința
unei comunicări eficiente,
deputatul Silviu Feodor urmărește
stabilirea unor legături puternice cu
personalul medical din rândul
etniei noastre, dar și promovarea
acestei nobile profesii în rândul
tinerilor.
● La punctul Diverse au fost
adoptate referatele de necesitate
sosite din partea comunităților
locale. Acțiunea Asociației
Tinerilor Ruși Lipoveni din
România intitulată „Dialog
intercomunitar. De la Razim la
Dunăre”, cu participarea a peste 50
de tineri din loc. Sarichioi și
Carcaliu, jud. Tulcea, a fost unul
dintre punctele prezentate și
aprobate. Despre eveniment puteți
afla mai multe pe pag. 38-39. Un
punct distinct a fost stabilirea unor
demersuri pentru comemorarea a
80 de ani de la nașterea fostului
deputat și președinte al CRLR,
Miron Ignat, stins din viață în vara
anului 2018. În acest sens, se va
realiza un bust, elabora o broșură
de prezentare a vieții și activității
sale profesionale, se va redenumi o
stradă din localitatea sa natală
Ghindărești, jud. Constanța, și un
Centru de Educație și Cultură al
CRLR în memoria celui care a fost
timp de 18 ani reprezentantul
asociației noastre etnice, atât la
nivel național, cât și
internațional.
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АРХИПАСТЫРЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕРВОИЕРАРХА
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
БЕЛОКРИНИЦКОЙ ИЕРАРХИИ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО МИТРОПОЛИТА ЛЕОНТИЯ
В ПРОЩЁНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Святой древлеправославной христовой
церкви белокриницкой иерархии
Господи Исусе Христе, Сыне Божий,
помилуй нас!

П

реосвященные архипастыри,
досточтимые пресвитеры и
диаконы, благочестивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
В первых строках сего краткого послания,
приветствую всех Вас с нынешним
Воскресным днём Сыропустной недели, с
памятью «Св. прпмц. Евдокии», а также
поздравляю Вас, дорогие мои, с преддверием
святаго Великого поста, Святой
Четыредесятнице.
По призыву нашей Святой
Древлеправославной Старообрядческой
Церкви, все верующие собираются
нынешный день в святой храм испросить
себе благословение Божие на достойное
вступление на поприще усиленных молитв и
покаяния, и чтобы, по установленному в
древние времена священному обычаю,
поклонится друг другу из глубины сердец,
простить взаимные обиды и согрешения.
Святая Церковь призывает всех нас к
взаимному прощению обид и к примирению,
потому что без этого наш пост будет
бесплоден.
Сегодняшний день - это день проверки
нашей духовной зрелости, способны ли мы
следовать за Христом выполняя все Его
повеления. Многие верующие любят этот
святой день, когда они спешат в Церковь на
вечернее богослужение, чтобы поучаствовать
в совершении «чина прощения». Там
подходят друг ко другу и, хотя они с улыбкой
и поцелуями шумно прощаются друг с
другом, при всём этом в их сердце ничего не
изменяется. Но не этого, дорогие братья и
сестры, ждёт от нас Господь. Он ждёт,
потому что в этот святой день откроются
наши сердца для искренней взаимной любви.
Мы должны победить с помощию Божиею в
себе гордость, и тогда с чистым сердцем и
открытой душой, подойдём к обиженному
нами и скажем: «Прости меня Христа
ради!». Знайте дорогие, что не нужно Богу
наше лицемерие! Богу нужна наша
готовность никого не осуждать, а всех
любить и всем прощать. Нужна наша
решимость в наступающем уже завтра посту
сложить в себя накопленные нами долгими
годами грехи.
Пост время воздержания, усиленной
молитвы и покаяния. Господь простит нам

только тогда, когда мы сами простим своим
ближним их согрешения. Об этом Он Сам
говорит в Своём Евангелии: «Если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете
прощать согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших» ( Мф. 6,
14-15).
Мы часто нарушаем спасительные
заповеди Его, много согрешаем перед Ним и
перед нашими ближними, вольно и
невольно. Перед началом Великого поста
необходимо не только просить прощения у
тех, кого мы обидели, но и простить того, кто
нас чем-либо обидел и огорчил. В самом
деле, как можно произносить слова молитвы
Господней: «Отче наш! Остави нам долги
(грехи) наша, яко же и мы оставляем
должником нашим...», имея вражду в сердце
своём и не прощая других? Не будет ли это
лож-брехня перед Богом?
Прощение обид, братья и сестры, есть
подвиг, требующий смирения и борьбы с
себялюбием. Нелегко смирить своё
самолюбие, победить гордость, чтобы
исренно просить прощения у тех, кто нам
причинил обиду. Дух злобы нередко
производит такое ожесточение в сердцах
обиженных, что некоторые, к сожалению,
годами помнят обиду и слышать не хотят о
примирении со своими обидчиками.
Что же необходимо для примирения с
враждующими и как нужно поступать, чтобы
искренно простить и забыть все обиды?
Преподобный Нил Сорский свидетельствует,
что человек только тогда может простить
другому человеку, когда, поразмыслив,
убедится, что сам грешнее и виновнее всех.
Все мы грешны, все нуждаемся в прощении
грехов своих от Бога и потому прежде
должны простить своих обидчиков. Не
победив греховный помысл, всеянный
врагом спасения, мы незаметно становимся
рабами греха.
В примирении нельзя надеяться только на
себя, но, прежде всего, на Господа, к Нему
нужно прибегать с усердной молитвой о
смягчении наших сердец. Надо просить
Господа, чтобы Он дал нам благодать видеть
свои грехи. И Он, видя доброе расположение
нашего сердца, поможет нам достигнуть
истинно христианского примирения.
По древней традиции и велению своего
сердца пред наступлением Великого поста,
прошу простить меня грешного Христа ради,
если я кого-либо из вас обидел, оскорбил,
сказал злое слово, и преподаю всем вам,
дорогие мои, Божие благословение и
помощи Божией на спасительные труды
Великого поста и пусть Господь всех Вас
простит.
Также, хотел бы призвать всех вас,
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Înalt Preasfințitul Mitropolit LEONTI,
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi
din România, arhiepiscop de Fântâna Albă și
București, în Cuvântul de învățătură (pe care îl
inserăm pe această pagină) din Duminica
Iertării, care precede Postul Mare, îi îndeamnă
pe ortodocșii de rit vechi să intre în perioada
Postului Mare (în acest an, 15 martie – 1 mai)
cu inima curată, cu dragoste față de cele
duhovnicești, iertând greșelile semenilor.
Postul trebuie să se facă întru dreapta credință,
spre adevărata unire cu Dumnezeu.
În Duminica Lăsatului sec de brânză și lapte, a
Izgonirii lui Adam din Rai, Înalt Preasfințitul
Leontie amintește că Postul Mare este
pregătirea pentru Sfânta Înălțare, pentru marele
praznic al Învierii Domnului, în care trebuie să
fie sporită rugăciunea, precum și faptele bune.
Doar prin rugăciune intensă putem depăși și
această perioadă a pandemiei, în care fiecare
credincios se poate apropia și mai mult de
Hristos, prin Sfintele Taine.
дорогие владыки, всечестные отцы, братья и
сестры, посвятить этот Великий пост Святой Четыредесятницы сугубым молитвам
о скорейшем избавлении нашей страны и
всего мира от губительной язвы коронавирусной инфекции. Из Священного
Писания и истории нашей Церкви мы знаем,
что молитва, соединённая с покаянием,
постом и делами милосердия творит чудеса.
Верю, что эти молитвы будут услышаны
Милосердным Богом, и наши общие труды
по преодолению угрозы распространения
инфекции совсем скоро принесут добрый
плод.
С любовью о Господе и просьбой о
святых молитвах о мне грешном,
Ваш архипастырь и о Вас к Богу
молитвенник,
Божиею Милостию,
Первоиерарх Древлеправославной
Старообрядческой Церкви
Белокриницкой Иерархии
Смиренный †Л Е О Н Т И Й

Архиепископ Белокриницкий и
Бухарестский
и всех Древлеправославных Христиан
МИТРОПОЛИТ
Град Брэила -7529/2021
Старообрядческая Белокриницкая
Митрополия
всех Древлеправославных Христиан.
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ШКОЛА ИМЕНИ ПУШКИНА

П

оэт и преподаватель родного русского языка Ерофей Иванов (10
октября 1939 - 1 ноября 2007), автор гимна Общины русскихлипован Румынии, учился сначала в Брэиловской
общеобразовательной школе № 21 – сегоднящняя (с 2011 г.) восьмилетняя
школа им. А.С. Пушкина. 26 октября 2005 года он посвятил своей школе
стихотворение «Встреча», затем в 2006 году написал стихотворение «Родной
язык».
ВСТРЕЧА
РОДНОЙ ЯЗЫК
Я с любовью вспоминаю
Родную школу и друзей.
Вновь и вновь переживаю
Те годы юности моей.

В дни мучительных сомнений
Своё достоинство храня,
Язык-веры, язык-гений Ты был опорой для меня.

Я помню класс, учителей –
Их помню мудрые слова.
Ведь память тех далёких дней
Во мне ещё пока жива.

Твоим величием горжусь.
И знаю я, что в дни невзгод,
Всегда была с тобою Русь
И славный русский твой народ.

Уж много лет прошло с тех пор,
Давно не видел я тебя.
Всё тот же тайный разговор
Свой продолжают тополя.

Тебя храню в душе моей.
Ты – мудрость прадедов моих.
И нет дороже и родней,
Чем сладось звука слов твоих.

Благодарю судьбу мою
За то, что встретился с тобой.
Уж ты не та. И я стою
С седой поникшей головой.

Тебя люблю, живу тобой,
Моя надежда. Ты велик.
Всегда, навечно, ты со мной,
О, русский мой родной язык!
(2006 г.)

Тут всё, как было: классы, двор,
Орешина среди двора.
И так же свой решает спор
Уже другая детвора.
И каштаны, что шептали
Слова любви, где при луне
Любовь девчёнкам обещали,
Где часто плакали во сне.
Тихо дверь я открываю,
Там парты, кафедра, доска.
Губы с болью я кусаю,
А в сердце прячется тоска.

(Из тома «Край ты мой,
родимый...» Ерофея Иванова, изд-во
«C.R.L.R.», Бухарест, 2017 г., стр.
158-159, 166)
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O

singură unitate școlară
din România poartă
numele poetului
național rus Alexandr Pușkin
(începând cu anul 2011) și această
Școală Gimnazială (inițial, Școala
Generală nr. 21) se află în cartierul
Pisc din Brăila, unde există și o
importantă comunitate a rușilor
lipoveni, cu o bogată activitate
culturală și spirituală, despre care a
scris cu ani în urmă și istoricul
Nicolae Iorga.
Rușii lipoveni din Brăila „sunt
păstrătorii tradiţiilor strămoşeşti,
care nu şi-au uitat limba, cultura şi
portul tradiţional, ba mai mult
decât atât, le-au oferit copiilor o
educaţie sprijinită pe valorile
tradiţionale. Cultul religios al
acestora, cărţile vechi, bisericeşti,
sunt de mare cinste în fiecare
gospodărie, iar icoanele
credincioşilor lipoveni sunt
adevărate valori spirituale” - se
menționează pe site-ul unității
școlare.
În holul de la intrarea principală
în Școala Gimnazială, pe un panou
uriaș sunt trecute premiile și
numele elevilor care s-au remarcat,
în perioada 1995 - 2004, la
Olimpiada Internațională de Limba
Rusă din Moscova, fiind evidențiați
împreună cu profesorii lor
pregătitori: prof. Mihai Chirsanov,
Matroana Ichim, Maria Ștefan,
Maria Iov.
„Şcoala noastră – se subliniază
pe site-ul unității școlare brăilene promovează păstrarea cunoaşterii
limbii materne, a culturii şi a
valorilor tradiţionale şi implementarea educaţiei moderne bazată pe
cele patru imperative ale societăţii
viitoare: să cunoşti, să faci, să
trăieşti alături de ceilalţi, să exişti!
În anul 1916 a luat fiinţă şcoala
cartierului Pisc, la iniţiativa
învăţătorului Andrei Cocoș. În anul
1976, vechiul local a fost completat
cu o nouă clădire, iar în perioada
2006-2007, localul şcolii a fost
modernizat şi lărgit.
Ţinând cont de structura etnică
a elevilor noştri, ne propunem ca
şcoala să devină
o „minicomunitate”, în care copiii
de origine socio-culturală şi
lingvistică diferită să fie ajutaţi să
convieţuiască cu idealuri şi valori
precum toleranţa, întrajutorarea,
corectitudinea şi responsabilitatea.”
SUCCES NOULUI DIRECTOR!

Î

ncepând cu 1 martie 2021,
noul director al Școlii
Gimnaziale „A.S. Puşkin” este
profesoara Maria Milea, mulți ani
dascăl la Școala Gimnazială ,,I.L.
Caragiale” din Brăila.
După susținerea, pe 24 martie
2016, a lucrării cu tema ,,Rolul
efortului intelectual propriu al
elevilor din ciclul primar în
dezvoltarea capacității de
receptare a mesajului scris”

LA „A.S. PUȘKIN” DIN BRĂILA
(coordonator științific: conf. univ.
dr. Nistor Barbu), prof. Maria
Milea a obținut gradul didactic I.
Este președintele Comunității
rușilor lipoveni din Brăila din
decembrie 2018, iar colaborarea cu
asociația etnică locală a început
încă din anul 2005, de când este
membră a ansamblului folcloric
,,Tihii Dunai” („Dunărea
liniștită”), devenind chiar coordonatoarea acestuia, cu numeroase
participări la manifestări culturale
în țară și în străinătate, unde au
obținut diverse premii și diplome.
De-a lungul vremii, s-a
implicat, în calitatea sa de profesor
de muzică cu o voce extraordinară,
în multe activități cultural-artistice
chiar în cadrul Școlii Gimnaziale
,,A.S. Pușkin”, dar și la CRL-Brăila
(coordonează și grupul de tineri
„Dunaiskie rozî”).
Prof. Maria Milea este cea care
a prelucrat un vechi cântec popular

Prof. Maria Milea

rusesc, creând melodia imnului
Comunității Rușilor Lipoveni din
România pe versurile regretatului
poet și profesor brăilean de limba
rusă Erofei Ivanov.
Ca dascăl în învățământul
primar, Maria Milea, un cadru
didactic iubit și respectat în
comunitatea brăileană, a instruit
elevii din rândul rușilor lipoveni în
spiritul păstrării și transmiterii
tradițiilor și obiceiurilor
strămoșești. În decursul anilor,
elevii pregătiți de profesoara Maria
Milea au obținut rezultate remarcabile
la diferite festivaluri și concursuri.
O felicităm pe prof. Maria
Milea pentru numire și îi urăm
succes în cariera didactică, să aibă
parte de satisfacții în plan personal
și profesional și cât mai multe
realizări frumoase!
LA FINALUL CARIEREI
DIDACTICE

D

in 2011 și până pe 1 martie
2021, directorul Școlii
Gimnaziale „A.S. Pușkin” a fost
profesorul de limba rusă Mihai
Chirsanov, profesor titular la
această școală. Menționăm că în

perioada 2010-2011 profesorul
Chirsanov a fost metodist la
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ)
Brăila și responsabil - aria
curriculară „Limbă și comunicare”
la Școala „A.S. Pușkin”. Între 2007
și 2010, domnia sa a fost șeful
catedrei de limba rusă la Școala nr.
21 din Brăila, iar din iunie și până
în august 2009 a avut și funcția de
inspector școlar la IȘJ-Brăila. De
asemenea, subliniem faptul că
foarte mulți elevi pregătiți de
profesorul cu gradul I Mihai
Chirsanov au obținut medalii de
aur și argint la Olimpiadele
Internaționale de Limbă Rusă,
desfășurate în decursul anilor la
Moscova. Numeroși laureați ai
Festivalului Poeziei Ruse,
organizat de Ministerul Educației,
CRLR și redacția „Zorile”, sunt
foști elevi ai profesorului M.
Chirsanov. În 2006, acesta a
absolvit Masteratul în drept

Prof. Mihai Chirsanov

administrativ, cu lucrarea de licență
în managementul educațional.
O serie de activități culturalartistice au avut loc în Școala
Gimnazială cu implicarea
profesorului Mihai Chirsanov,
dânsul fiind coordonatorul
ansamblului brăilean de elevi
„Scorușul” și al cercului de creație
literară „Pușkinistul”.
La finalul carierei didactice cu
rezultate excepționale, îi urăm
profesorului Mihai Chirsanov, fost
director al instituției, ani cu
sănătate, liniște sufletească, o pensie
cât mai lungă și cu mari bucurii,
inclusiv din partea foștilor elevi!
URĂRI
● Membrii comitetului CRLBrăila: „Școala ,, A.S. Pușkin” din
Brăila, în care etnicii ruși lipoveni
studiază limba rusă ca limbă
maternă, iar ceilalți doritori - ca
limbă modernă, o are ca director,
de pe 1 martie a.c., pe dna Milea
Maria, prof. învătământ primar cu
gradul I didactic, etnic rus
lipovean cu pregătire în domeniul
pedagogiei muzicale și al religiei
ortodoxe de rit vechi. Este vorba
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despre actualul președinte al
comunității noastre brăilene.
Vă urăm succes, dna Director
Maria Milea! Succes și școlii dragi
- școala copilăriei noastre, școala
părinților noștri, școala viitorului
etniei!
Profesorului Chirsanov Mihai,
fost director, cu ani mulți în slujba
limbii noastre ruse, îi dorim o
pensie lungă, cu sănătate și
împlinirea tuturor dorințelor!
CRL-Brăila vă mulțumește,
domnule profesor, pentru
colaborarea frumoasă, pentru
rezultatele deosebite obținute de
elevii pregătiți de dvs la concursuri
și olimpiade, pentru premii, pentru
materialele editate și pentru
dedicarea cu care ați muncit în toți
acești ani”.
● Din partea elevilor din clasa a
VIII-a de la Ș.G. „A.S. Pușkin”,
Claudia Petrov a transmis un
mesaj: „Domnule Director Mihai
Chirsanov! Vă dorim pensie lungă
și liniștită, cu sănătate și surprize
fericite. Elevii din clasa a VIII-a vă
mulțumesc pentru toată susținerea,
pentru toate orele de rusă, pentru
implicarea și legătură strânsă pe
care ați reușit să o creați cu toți
elevii dumneavoastră, pentru miile
de sfaturi, pentru lecțiile de viață,
pentru zâmbetele ce ni le puneați
pe chip! Eu vă mulțumesc pentru
ca mi-ați fost un exemplu în acești
ani în care am avut onoarea să
învăț, avându-vă pe dumneavoastră
cadru didactic! Vă mulțumim!
Спасибо большое! Желаем вам
здоровья, радости и мирных лет!”.
***
Încheiem materialul de față cu o
poezie scrisă în 2003, din volumul
de versuri „Reverie eseniană” (ed.
Edmunt, Brăila, 2016), despre
limba rusă, limbă care se studiază
la Școala Gimnazială „A.S.
Pușkin” din Brăila. Autorul este
chiar prof. Mihai Chirsanov, cel
care și-a dedicat viața elevilor,
educației, limbii materne ruse:
„Vreau să vă mai spun ceva./ Orice
limbă e o vrajă,/ Ce-ameţeşte
uimitor./ Pe a limbii dulce fagur/
Eu mă simt biruitor./ E, desigur,
limba rusă/ Fagurele amintit,/ Să
lăsăm prejudecata/ Şi să spunem
explicit./ Ce cultură-n lumea asta/
Se prezintă tuturor/ Cu valori
nemuritoare/ În prezent şi-n
viitor?/ Vezi un Repin sau un
Cehov/ Şi te minunezi în gând/ Ca
la o icoană sacră/ Cu un mare
veşnic sfânt./ Sau un Puşkin, ori
Ceaikovski.../ Cine nu ştie de ei?/
Limba rusă te ajută/ Să-i cunoşti
atât cât vrei./ Eu, spre pildă-n
România,/ Cu credinţă pot să sper/
Că pe veci cultura slavă/ E în rusul
starover./ Limba rusă va fi vie/
Peste timpul trecător/ Şi, de-aceea,
cu plăcere,/ Spun deschis că o ador”.
A consemnat:
Svetlana MOLDOVAN

ÇÎÐÈ
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CRLR - 31!

● Mesajul deputatului Silviu FEODOR, președintele
Comunității Rușilor Lipoveni din România:
„Ziua de 12 februarie este sfântă pentru rușii lipoveni și are o
triplă semnificație:
- este Ziua de prăznuire, conform calendarului iulian, a
celor trei sfinți ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul și Ioan Gură de Aur,
- este Ziua CRLR, când în 1990 s-a pronunțat
sentința civilă privind înființarea Comunității, precum și
- Ziua limbii materne ruse (conform Statutului CRLR).
Este cea de a 31-a aniversare a Comunității Rușilor
Lipoveni din România (CRLR), chiar în ziua de
prăznuire a celor trei sfinți ierarhi: Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur - ocrotitorii
Comunității noastre!
Pe 12 februarie 1990 a fost recunoscută juridic
asociația noastră etnică, iar scopul principal este să fim
uniți pentru a ne putea promova limba maternă, obiceiurile și tradițiile,
valorile noastre culturale și spirituale.
În toți acești 31 de ani, precum și în toți anii de când dăinuie mărturii
ale existenței etniei noastre pe teritoriul României, am adus o contribuție
importantă la dezvoltarea ei culturală și materială. Să continuăm această
implicare sufletească a noastră pe modelul dat de înaintași și chiar să o
intensificăm.
Spiritualitatea reprezintă o componentă de bază a etniei. Religia a
contribuit la formarea culturii noastre și continuă să contribuie la
dezvoltarea ei, iar anul acesta unul dintre principalele evenimente ale
Comunității Rușilor Lipoveni din România va fi marcarea a 75 de ani de
la recunoașterea oficială a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi de către statul
român. Iar în toată această perioadă, contribuția statului român la
păstrarea și promovarea identității noastre etnice este deosebit de
importantă, majoră.
Doresc să vă mulțumesc pentru implicare. Cum educația și
învățământul sunt prioritare pentru noi, vă mulțumesc pentru deosebitul
interes acordat educării tinerei noastre generații. De asemenea,
mulțumesc tuturor prietenilor și partenerilor noștri și celor care ne-au
fost alături în toți acești ani! Vă suntem recunoscători! Și cum pentru noi,
rușii lipoveni, verbul a mulțimi este echivalent cu verbul a iubi
- vă prețuim și vă iubim!
Cu ocazia Zilei CRLR și a Zilei limbii ruse
materne în România, prevăzute în statutul
asociației noastre etnice, vă doresc tuturor
multă-multă sănătate, pace, prosperitate,
bucurii, amplificarea sentimentului de apartenență
la etnie, prețuirea valorilor noastre și să aveți
parte de ajutorul Bunului Dumnezeu!
Mult succes în activitatea dvs și realizări
cât mai frumoase!
La mulți ani!”.

Expoziția aniversară „CRLR-31!”
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● Обращение депутата Силвиу Фе о дора ,
председателя Общины русских-липован Румынии:
«В этом году мы отмечаем 31 годовщину нашей Общины.
12 февраля - святой день для русских-липован, и имеет он
тройное значение: по Юлианскому календарю это
день памяти трёх святых иерархов: св. Василия
Великого, св. Григория Богослова и св. Иоанна
Златоуста - покровителей нашей Общины!
12 февраля 1990 года, то есть 31 год назад,
была юридически признана наша этническая
ассоциация, и наша основная цель – быть
едиными, чтобы продвигать наш родной язык,
обычаи и традиции, наши культурные и
духовные ценности. По Уставу нашей
организации 12 февраля также День родного
русского языка.
За этот 31 год, а также с тех пор, как наша
этническая группа обосновалась на территории Румынии, мы
внесли важный вклад в культурное и материальное развитие
страны. Давайте продолжим наше душевное участие в
становление Румынии, следуя примеру предков, и даже усилим его.
Духовность является основным компонентом нашей этнической
группы. Вера способствовала формированию нашей культуры и
продолжает содействовать её развитию, а в этом году одним из
главных событий для Общины русских-липован Румынии является
75 годовщина официального признания нашей Древлеправославной
церкви румынским государством. На протяжении всего этого
периода вклад румынского государства в сохранение и продвижение
нашей этнической самобытности был особенно важным,
существенным.
Я хочу поблагодарить вас за участие в жизни Общины. Так как
воспитание и образование являются для нас приоритетными, я
благодарю вас за особый интерес к воспитанию нашего молодого
поколения. Я также благодарю наших друзей, партнёров и всех тех,
кто был рядом с нами все эти годы! Мы вам признательны! И, так
как для нас, русских-липован, глагол благодарить равносилен глаголу
любить - мы дорожим вами и любим вас!
По случаю Дня ОРЛР и Дня родного
русского языка в Румынии, (согласно
Уставу нашей организации), желаю
всем вам крепкого здоровья,
мира, процветания, радости и
Божией помощи. Пусть
постоянно крепнет чувство
принадлежности к нашей
этнической группе, а также
уважение к нашим ценностям!
Удачи в вашей работе и
выдающихся достижений!».

Юбилейная выставка « ОРЛР - 31! »
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Claudia PAHOM-GRIGORE
Artist plastic și profesor
Note biografice
laudia Pahom-Grigore s-a
născut la 17 martie 1981 la
Sarichioi, județul Tulcea.
Studii: Universitatea „Ovidius”
din Constanța, Facultatea de Arte
Plastice și Decorative, Specializarea
Pedagogia Artei (2004), licențiată în
Arte în același an la Universitatea de
Artă și Design Cluj-Napoca; Master
„Modă și Design Vestimentar” la
Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice din Chișinău, Republica
Moldova (2020). În 2004, a absolvit
și modulul psohopedagogic la
Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic din cadrul
Universității „Ovidius” Constanța.
● Din 2005 și în prezent, este
profesor de arte plastice, grad
didactic II, la catedra „Studiul
Formelor și Desenul” a Liceului de
Arte „George Georgescu” din Tulcea.
● A debutat în 2004 în cadrul
Expoziției de grup „Salonul de
Iarnă” (Tulcea) și de atunci expune la
saloanele județene, interjudețene și
expoziții naționale.
● Din 2005, este membru al
Uniunii Artiștilor Plastici din
România - Filiala Tulcea (din 2020 –
secretarul filialei).
● 2008 – Membru VisArta
București.
Expoziții personale:
2021 – Expoziția aniversară de
pictură „40 de primăveri” – la
Centrul de Educație și Cultură al
Comunității rușilor lipoveni din
Tulcea, februarie-martie (despre
expoziție, citiți pe pag. 8-9);
2012 – Expoziție de pictură și
grafică, la Centrul Cultural „Vicol
Ivanov” din Tulcea, februarie.

C

Expoziții naționale:
2012 - Expoziție de pictură,
grafică, artă decorativă şi sculptură
„Ion Andreescu”, Buzău, ediția a
VIII-a, octombrie;
2011 – Expoziție de pictură,
grafică, sculptură „Interferențe
dobrogene”, Palatul Parlamentului,
București, 14 septembrie;
2011 – Bienala Națională de Artă
Plastică „Lascăr Viorel”, Piatra
Neamț, ediția a XII-a;
2010 – Expoziție de pictură,
grafică, artă decorativă și sculptură
„Ion Andreescu”, Buzău, ediția a
VII-a, octombrie;
2010 – Saloanele Dobrogei,
Constanța, 4 decembrie;
2009 – Expoziția „Nicolae
Mantu”, Galați, 12 decembrie;
2009 – Expoziție de picturăgrafică, artă decorativă şi sculptură
„Ion Andreescu”, ediția a VI-a,
Buzău, 16 octombrie;
2008 – Expoziția Interjudețeană,
Galeria de Artă „Nicolae Mantu”,
Galați, 12 decembrie.
Expozitii de grup
(cu un număr important de
participări la expoziții de grup și
între 2004 și 2015):
2021 - Expoziția „Iarna la Tulcea”
(12 februarie, UAP Tulcea);
2020 – Salonul de Toamnă (12
nov, UAP Tulcea), Iarna la Tulcea
(Expo UAP, 7 februarie);
2019 - Bienala internațională
„Alexandru Ciucurencu 2019” (6
aug, Muzeul de Artă Tulcea, ediția 1
- premiul III); Salonul de Grafică și
Desen (UAP Tulcea, mai); Salonul
de Artă „Tulcea Fest” (15 aug);
Salonul de Primăvară (8 martie, UAP
Tulcea); Colecție de Iarnă (8
februarie, UAP Tulcea); „Dobrogea 140 ani” (14 noiembrie, Muzeul de
Artă Tulcea);
2018 - Salonul de grafică și desen
(UAP Tulcea, 25 mai); Salonul de
Primăvară (5 martie, UAP Tulcea);
„Tulcea Fest” de Sf. Maria (15
august, UAP Tulcea);
2017 – „Ziua Dobrogei” (UAP
Tulcea, 15 noiembrie);
2015 – Centrul de ecoturism
Rowmania (Tulcea); Salonul de
Primăvară (2015, 27 februarie);
Salonul de Grafică și Desen (29 mai
2015); „Figuri, Locuri, Semne...”;
Expoziția „Călător prin Tulcea
veche” (ianuarie, Casa
Avramide, Sala Art Cafe).

+
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Doru Luchian
și Claudia
Pahom-Grigore

INCURSIUNE TEMPORALĂ ÎN
LABORATORUL SĂU STILISTIC
● Doru LUCHIAN,
preşedinte al Uniunii Artiștilor
Plastici - filiala Tulcea:
„Expoziţia jubiliară a
Claudiei Grigore-Pahom s-a
constituit într-o „miniretrospectivă” care nu
marchează doar parcurgerea de
către tânăra pictoriţă a 40 de ani
de existenţă, ci şi etalarea pe
simeze a unor lucrări din mai
multe etape ale creaţiei sale.
După cum am pomenit în
deschiderea vernisajului din 27
februarie 2021, expoziţia
Claudiei Grigore-Pahom se
constituie, pentru filiala U.A.P.
Tulcea, într-un debut înviorător
al noului an expoziţional (după
expoziţia „Iarna la Tulcea 2021”
din februarie). După un an 2020
foarte greu pentru cultură, în
general, expoziţia Claudiei ne
propune o incursiune temporală
în laboratorul său stilistic. O
primă tentaţie vizuală, o primă
analiză rapidă, ar putea conduce
către ideea că lucrările Claudiei
au ca miză o exersare cromatică
rafinată, având ca suport un
eşafodaj grafic subtil.
Contemplând mai profund acest
dialog rafinat, se poate remarca,
de fapt, o frământare, o strategic
disimulată frenezie internă.
Teluricele sale montaje din prima
etapă a creaţiei ne trimit prin
frusteţea lor cromatică şi
concizia grafică la „decolajele”
lui Dubuffet din al său ciclu
„Mici mărturii ale unor existenţe
precare”, sau la asamblajele

poveriste în care unele părţi se
constituie în nişte „goluri”
menite să forţeze percepţia şi să
reformuleze întrebări cu privire
la rolul trans-estetic şi transhistoric al artei. De la această
zonă cu caracter minimalist şi
conceptual, autoarea ne
deturnează contemplarea către
expresii mai „aşezate”. Peisajul
şi interiorul reprezintă temele
sale predilecte, fiind evidentă o
anumită nevoie a artistei din
ultimii ani către o concreteţe
tehnică şi narativă. Deşi, punctul
iniţial de plecare îl constituiau
peisajele disimulate cu ajutorul
unor elemente abstrase, ulterior,
autoarea apelează deliberat la un
soi de „blurare”, de estompare a
datelor fizice ale peisajului într-o
încercare de a trimite privitorul
la starea artistei care nu mai
doreşte să descrie, ci, doar să
evoce. Peisajele din ultimii ani,
destul de descriptive, reprezintă,
probabil, un pasaj, o tihnă opusă
tribulaţiilor şi disimulărilor din
primele perioade, şi, care anunţă
noi explorări şi răspântii.
Dincolo de caracterul ei
jubiliar, Expoziția aniversară de
pictură „40 de primăveri”,
deschisă publicului până pe 27
martie 2021 la Centrul „Vicol
Ivanov” din Tulcea, se constituie
într-un fel de epură a activităţii şi
evoluţiei artistei din ultimele
aproape două decenii, dar şi,
într-un revelator preambul pentru
următoarele sale expoziţii
personale”.

+
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A

rtistul plastic tulcean
Claudia Pahom-Grigore,
licenţiată în arte şi cu un master în
„Modă şi Design Vestimentar”, își
va aniversa jubileul pe 17 martie
a.c. Cu acest prilej, membrii
redacției „Zorile”, Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) și CRL-Tulcea i-au
organizat, la Centrul de Educație și
Cultură „Vicol Ivanov” din Tulcea,
o expoziție intitulată «Personalități
ale CRLR. Claudia PahomGrigore: Expoziție aniversară de
pictură „40 de primăveri”».
Publicul va putea admira cele 40 de
tablouri expuse, din diverse etape
ale creației, până pe 27 martie 2021.
Vernisajul din data de 27
februarie a.c. al expoziției, moderat
de către redactorul-șef al
publicației „Zorile”, s-a bucurat de
o prezență numeroasă, cu invitați în
limita locurilor disponibile, care au
respectat măsurile de prevenire și
combatere a îmbolnăvirii cu
SarsCov2.
Președintele Comunității
Rușilor Lipoveni din România,
deputatul Silviu Feodor a subliniat
importanța unor astfel de
evenimente cu evidențierea
personalităților din rândul rușilor
lipoveni, reliefând faptul că artiștii
plastici etnici contribuie la
îmbogățirea culturii României. „A
fost o încântare pentru mine să
descopăr lucrările Claudiei
Pahom-Grigore – a adăugat
deputatul Feodor. Și îi mulțumesc și
pentru lecția cu privire la
exprimarea sentimentului de
apartenență la etnie, care se
cultivă prin educația în familie în
primul rând”.
Cu un mesaj și din partea
primarului Ștefan Ilie al
municipiului Tulcea, consilierul pe
probleme de cultură, sport și turism

– dramaturgul Ștefan Caraman a
vorbit și despre viitoarele
colaborări pe proiecte culturale
între Primărie și filiala din Tulcea a
Uniunii Artiștilor Plastici.
Președintele Uniunii Artiștilor
Plastici - Filiala Tulcea, Emanoil
Doru Luchian, a menționat că o
știe pe Claudia Pahom-Grigore
încă din liceu, iar lucrările expuse
consfințesc o imagine globală a
artistului plastic, fiind o îmbinare
delicată între dimensiunea artistică
și cea sufletească.
Președintele Comunității locale
a rușilor lipoveni, prof. Natalia
Neumann, denumind expoziția un
„arc cultural peste timp”, a
evidențiat tablourile „Fântâna” și
„Casa la Țară”, lucrare premiată la
bienala „A. Ciucurencu” din 2019,
pentru că ambele reușesc să
surprindă liniștea și pacea
căminului părintesc. Iar Berty
Neumann i-a oferit pictoriței
tulcene un exemplar din cartea
domniei sale, apărută în 2020 cu
sprijinul CRLR, „Despre lipoveni,
numai de bine”, „drept ofrandă pe
altarul talentului Claudiei”.
Înainte de a declara oficial
deschisă expoziția, artistul plastic
tulcean Claudia Pahom-Grigore,
prof. de desen la Liceul de Artă
„George Georgescu” din Tulcea,
vizibil emoționată, și-a exprimat
recunoștința față de organizatori și
a declarat că este mândră că face
parte „din această comunitate, o
familie frumoasă. Expoziția din
spațiul cald și primitor al Centrului
este ca o arhivă personală, cu
tablouri din diverse etape, pe
suporți diferiți. Toate creațiile leam realizat din dragoste pentru
natură și respect pentru tradiție,
religie și, mai ales, familie”.
Despre familie, tehnici de lucru,
abordări, propria viziune despre

artă, precum și despre creațiile sale
expuse la Centrul de Educație și
Cultură „Vicol Ivanov” al
Comunității rușilor lipoveni din
Tulcea (str. Victoriei, nr. 32), aflați
mai multe amănunte din interviul
de mai jos, pe care l-am realizat cu
prof. Claudia Pahom-Grigore după
vernisajul expoziției personale.
● Ați plecat la Tulcea, la studii,
de la vârsta de șase ani și apoi vați stabilit cu familia în acest orașreședință de județ, dar copilăria și
toate vacanțele le-ați petrecut în
localitatea natală Sarichioi.
— Sunt o norocoasă! M-am
născut ȋntr-o familie frumoasă din
Sarichioi şi ştiu că fără sprijinul
necondiţionat al părinţilor Grigore Dimitri şi Ecaterina - nu
aş fi reuşit să ajung femeia
ȋmplinită de astăzi, căsătorită cu un
om deosebit – Mitea (tot din
Sarichioi), având eu ȋnsămi o
carieră frumoasă ca artist plastic,
profesor de desen şi fiind mama a
două splendori, două minuni de la
Dumnezeu, fetele noastre: Sofia
(de 11 ani) şi Anya (9 ani).
● Părinții s-au implicat și ei în
organizarea acestei expoziții, dar
v-au și sprijinit dintotdeauna!
Conturați, vă rog, portretul
familiei Grigore.
— Părinţii mei sunt minunaţi! Ȋi
iubesc şi le mulțumesc pentru tot!
Deși ai mei au cu totul alte meserii,
total independente față de ideea de
artă, bunătatea şi sensibilitatea lor
sunt datele unui suflet iubitor de
frumos. Locuiesc ȋn Sarichioi și,
chiar și la această vârstă ȋnaintată,
ei sunt cei care mă inspiră ȋn a face
fapte măreţe. Tata, om darnic şi
săritor, a ajutat și își oferă serviciile
oricând administrația locală o cere.
Iar mama iubitoare ȋşi alină dorul
de noi și uneori singurătatea
îngrijind copii luaţi ȋn plasament.
Portretul de familie îl închei prin ami exprima respectul și
recunoștinţa și pentru fratele meu,
care este prezent mereu ȋn viaţa
mea și-mi e alături, aşa cum o face
un frate mai „mare”. De fapt, e cu
doi ani mai mic decât mine, ȋnsă de
la el ȋncă ȋnvăţ multe. El este
Alexandru Grigore - directorul
Poliției Locale din Tulcea, iar
pentru mine rămâne Alex, frăţiorul.
● Când au apărut primele
tablouri și când ați știut că vreți să
deveniți artist plastic?
— Îmi amintesc cum în clasele
primare colegii îmi spuneau
„artista”, pentru că le desenam tot
ce voiau ei şi îşi doreau să vadă.
Pot spune cu certitudine că în clasa
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a VI-a îmi doream să devin o
cunoscută pictoriță. Iar la 12 ani
pictam pentru prima dată pe pânză
în plein air un peisaj pe malul
lacului Razelm/Razim din
Sarichioi. Când într-un interviu am
declarat acest lucru, nașa mea,
Olga Cornei, m-a corectat printrun mesaj: „Mă bucur, felicitări!
Dar primul tablou l-ai pictat pe la
vârsta de doi ani chiar pe fereastra
babicăi din Sarichioi, când ai găsit
vopseaua sub masă. Și acum te văd
ce verde erai!”.
● Am reunit aici, la Tulcea, 40
de tablouri din diferite etape ale
creației dvs, iar peisajele din
Sarichioi predomină, pot să spun!
— Am crescut ȋn Sarichioi până
la vârsta de şase ani şi, deși m-am
mutat ȋn Tulcea, nu a existat
weekend sau vacanță petrecută
altundeva decât în satul natal, cu
șevaletul meu. De aici se explică și
predilecția pentru peisaje, pentru
un univers domestic și comod.
Natura este principala sursă de
inspiraţie, iar modalitatea de redare
a acesteia prin semne, tuşe şi linii
scrijelite invită privitorul să
pătrundă dincolo de aparenţe cu
permisiunea de a interpreta fiecare
tablou ȋn felul său.
● Cum am defini stilul
artistului Claudia Pahom-Grigore
și ce culori sunt predominante?
— De la o vârstă fragedă am
fost atrasă de culori, de tehnica
temperei, căreia i-am și rămas
fidelă mulți ani. În anii facultății,
am descoperit linia și
expresivitatea acesteia, lucru
evident în creația mea actuală.
Nuanţele preferate sunt cele
pământii care compun o gamă
sobră, limitată, ce dă unitate
ȋntregii expuneri.
Lucrările mele denotă forţă şi
expresivitate prin detalieri grafice
şi reveniri cu alburi care
estompează ȋntâlnirea conflictuală
a liniilor, demersul fiind acela de
căutare a unei formule de
reprezentare expresionistă. Ideea
este mai presus decât forma.
Creaţiile mele sunt guvernate de
idei, iar stilul meu dezvăluie aceste
idei prin permanenta antiteză ȋntre
calm şi agitat. Tuşele ȋn relief,
intersectate de contururi sau
estompate de pete de alb
dezordonat, aplicate ca ȋn artele
decorative, construiesc forme mai
mult sau mai puţin evidente.
Majoritatea picturilor, la prima
vedere, aduc impresia de gravură,
prin suprapunerea liniilor,
contururilor ȋnchise la
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culoare şi ritmurile de linii ce
intersectează formele ca nişte
haşuri. Printre acestea se regăsesc
şi zone tratate decorativ, iar
ansamblul rezultat face trimitere
către opera maestrului tulcean
Alexandru Ciucurencu, ȋn ceeea ce
priveşte tratarea suprafeţei plastice.
● Care este mesajul ce poate fi
desprins din tablouri?
— Mesajul creaţiei mele este
acelaşi indiferent de tematica sau
de tehnica abordată. Important este
să cuprindem adevărul despre noi,
să fim sinceri, pentru că doar ȋn
felul acesta vom controla lumea
exterioară şi propriile noastre vieţi,
şi, bineȋnţeles, vom fi fiinţe libere,
care-şi determină existenţa.
Aşa cum am mai declarat,
pictura a fost şi este furtuna din
viaţa mea, furtuna care mă duce de
la o extremă la alta. Variantele de
lucrări pornesc de la o stare de
reverie, de linişte, la care se adaugă
conflictele ce rezultă din
suprapunerea liniilor, dar care
conturează şi echilibrează
compoziţia.
Pentru mine contează mai mult
starea de bine, de desprindere de
tot şi toate, pe care o am când
pictez, decât rezultatul în sine. Sunt
o persoană care-și urmează mai
mult inima decât mintea. Sunt
ȋndrăgostită de natură, de luminile
şi umbrele ei, iar tablourile mele au
luat naştere din luciul lacului
ȋnghețat, din freamătul stufului sau
al frunzelor unui copac, din
atmosfera caldă a casei părinteşti
ori de la geamul de unde privesc
curtea bunicii.
Peisajele sunt privite pe
fereastră, vaze de flori pe măsuţa
de cafea, fotoliul care ne invită la
odihnă, copacii care zgârie geamul,
casele şi cerul, toate aceste
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elemente structurează o atmosferă
de căldură, de intimitate, de
familie.
Picturile mele sunt fragmente
care recompun lumea
înconjurătoare ȋntr-o altă
perspectivă. Spaţiul de interior
surprins ȋn primul plan este, de
fapt, o invitaţie pentru o vizită a
privitorului ȋn intimitatea proprie.
● Expoziția, cea de a doua
personală, reunește tablouri din
diverse perioade de creație.
— Da, această expoziţie este o
arhivă de imagini, o arhivă
interioară, și mă bucur că nu a
rămas undeva blocată tocmai
datorită dvoastră. Pregătind aceste
40 de tablouri pentru expunere, am
retrăit momente, stări, etape din
viaţa mea. Ȋntotdeauna mi-a plăcut
să ȋmbin tehnici, peste acuarelă sau
tempera să adaug un desen ȋn tuş,
să suprapun linii colorate sau albe,
astfel ȋncât să obţin picturi aproape
bizantine, picturi care la prima
vedere lasă impresia de gravură. Se
poate observa acest lucru ȋn cele
şase picturi pe pânză realizate ȋn
2019, expuse în acest primitor
centru lângă peretele care pare un
altar.
● Povestiți-ne și despre
impresionantele montaje de
schițe, vă rog.
— Este o serie de şase tablouri,
montaje de schiţe, care au fost
realizate ȋn 2004 și prezintă o
permanentă antiteză ȋntre calm şi
agitat tocmai datorită tuşelor ȋn
relief ce doresc a crea un ritm, fiind
intersectate de contururi sau
ȋmblânzite de pete dezordonate de
alb, adăugate ȋn straturi succesive
ca ȋn artele decorative, ȋntr-o gamă
sobră, limitată, ce dă unitate
ȋntregii expuneri. Ȋn această serie,
am urmărit să redau cadrul cald şi
primitor al casei părinteşti,
interiorul protejat al căminului sau
poate al propriului eu. Iar pe de altă
parte, am ȋncercat să redau natura
agitată privind crengile, care parcă
te zgârie de la fereastra deschisă.
Aceste fragmente care recompun
ȋntr-o perspectivă un spaţiu interior
sunt ca o invitaţie pentru privitor ȋn
intimitatea proprie.
Ȋn cele trei tablouri ce prezintă o
paletă cromatică explozivă,
realizate ȋn 2020, am ȋnlocuit
figurativul cu un sistem de semne,
linii, pete, volume, pentru a crea o
atmosferă complet unică menită să
provoace privitorii, lăsând
imaginaţiei un câmp deschis de
acţiune. Ceea ce contează este
spontaneitatea, impulsul. Nu am să

mă opresc la acest tip de abordare
ȋnsă, la fel ca şi celelalte tablouri,
exprimă o parte din emoţiile mele,
temerile, dorințele și credințele.
● Și iar revenim la Sarichioi și
lacul Razim/Razin în aceste
tablouri!
— Da, sunt tablourile din 2012,
cele care s-au născut din luciul
lacului ȋnghețat, din freamătul
stufului, din luminile și umbrele
așternute de crengile sălciilor
ȋnghețate, sunt realizate ȋn plein air
pe malul lacului Razelm/Razim din
Sarichioi, ȋn mai multe etape şi
finalizate ȋn timp. Ȋn opoziţie cu
acestea, din punct de vedere
cromatic, stau cele şase tablouri pe
pânză realizate ȋn 2019, cele care
surprind satul ȋnzăpezit. Fascinată
de albul zăpezii, au rezultat aceste
imagini cu griuri prețioase și
amestecuri subtile care compun
imaginea unei curţi, a unui drum
sau a unor case înzăpezite.
Ancorată adânc ȋn peisajul din
Sarichioi, prin apartenenţa la aceste
locuri, am realizat ȋn 2019 și cele
două peisaje: „Casa la Țară” şi
tabloul intitulat „Fântâna”, pe care
le-am expus la Bienala
Internațională „Alexandru
Ciucurencu” și unde am obținut
Premiul al III-lea. Acest premiu
mi-a confirmat faptul că este foarte
important să nu uităm de unde am
plecat, să respectăm familia,
tradiția, apartenența, pentru că doar
așa vom fi un exemplu pentru
copiii noștri și pentru generațiile
care vor urma. S-au născut din
dragostea mea pentru natură, din
respect pentru tradiții, religie și mai
ales pentru familie.
Fiind sinceră în redare, atât prin
tehnica de lucru, cât și prin
tematică, dar și respectând
identitatea, iată că și juriul a simțit
și a apreciat acest lucru prin
acordarea premiului.
● Mie, personal, în momentul
când am pășit în holul unde este
expus și bustul regretatului prof.
univ. dr. Ivan Evseev mi-a atras
atenția tabloul din colț, de altfel
singurul din cadrul expoziției „40
de primăveri” cu personaje. Ce ne
puteți spune despre acesta? Pare a
fi un autoportret.
— Centrul de interes al
expozitiei, tabloul de suflet este
compoziția realizată ȋn 2014, unde
sunt eu cu Sofia, fetiţa mea mai
mare, ȋntr-un clar obscur misterios
care dezvăluie interiorul bisericii
ortodoxe de rit vechi. Ȋn acest
tablou doar umbrele construiesc,
iar lumina aduce claritate şi
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profunzime. Personajele sunt
definite concret şi au fizionomia
estompată şi, pe alocuri, absorbită
de lumină. Legătura interiorexterior e prezentă prin fereastra de
unde soarele luminează spaţiul.
Îmi place să prezint și momente
trăite în familie, iar pentru a le
eterniza am să continui cu această
temă.
● Vă felicit pentru reușita
expoziției și vă mulțumesc pentru
timpul acordat acestui interviu.
Așa cum am menționat și la
vernisaj, aștept cu nerăbdare
următoarea dvs expoziție
personală, întrucât, sunt convinsă
că va fi o îmbinare a creațiilor
plastice cu cele vestimentare,
specializarea masteratului recent
încheiat de dvs fiind „Designul
Vestimentar”.
— Și eu vă mulțumesc și chiar
am câteva idei în acest sens. Cu o
deosebită plăcere subliniez faptul
că vă sunt absolut recunoscătoare,
apreciez nespus tot ceea ce aţi făcut
pentru mine, aţi fost şi veţi fi
pentru mine un model de
comportament. Totul se face cu
ajutorul oamenilor. Fără dvs, nu aş
fi reuşit să am parte de o aşa
expoziţie personală, aniversară.
Cuvinte de recunoștință vreau
să transmit prin intermediul
publicației „Zorile” și dlui deputat
Silviu Feodor, Comunității Rușilor
Lipoveni, Centrală și locală,
redacției „Zorile”, pentru că arhiva
mea de imagini, atât de personale,
expuse în primitorul hol al
Centrului de Educație și Cultură
„Vicol Ivanov”, nu a rămas blocată
undeva, poate chiar în podul casei
părintești din Sarichioi.
A consemnat,
Svetlana MOLDOVAN
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Filip NICULAEV – In memoriam
(21 noiembrie 1964 - 8 martie 2021)

A

plecat dintre noi în ziua de
8 martie 2021. Vestea
tristă, care ne-a îndurerat
profund, ne-a fost transmisă chiar de
către colega noastră Sofia de la
departamentul financiar-contabil: „Vă
anunț că astăzi s-a stins din viață tata.
Înmormântarea va avea loc la
Climăuți miercuri, 10 martie, la ora
10”.
Este vorba despre Filip Niculaev
din Climăuți, jud. Suceava, fost primar
al comunei Mușenița pentru șase
mandate consecutive (în perioada
1992-2016). Îmi amintesc că în luna
februarie 2016, la București, la cea de
a XIX-a Adunare Generală a Asociației
Comunelor din România (ACoR), i-a
fost înmânată diploma de „Primar de
6 stele”. Din 2016 și până la plecarea
din martie acest an spre alte stele, a
fost președinte al comunității locale a
rușilor lipoveni, căreia, în ultimii ani,
i-a dat „viață”, a revitalizat-o, fiind
perioada când și-a reluat activitatea și
ansamblul folcloric local „Zelionaia
vișenka”. Președintele Filip Niculaev a
știut să-i mobilizeze pe etnici,
organizând diverse manifestări
culturale, spirituale și artistice,
competiții sportive, reuniuni ale
tinerilor, schimburi culturale și
interetnice. De asemenea, s-a implicat
în ridicarea monumentului „Crucea
Staroveră” și realizarea Centrului
Cultural la Climăuți, cu sprijinul CRLR.
Între 2016 și 2020, Filip Niculaev
a fost membru al Consiliului Director
al Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), for de conducere în
care a reprezentat și a răspuns de
localitățile sucevene Climăuți, Rădăuți,
Gura Humorului, precum și de
Botoșani. De asemenea, era membru al
Comisiei de Investiții a CRLR (20162020), având funcția de secretar.
Filip Niculaev s-a născut pe 21
noiembrie 1964 la Climăuți-Baineț,
comuna Mușenița, unde a și copilărit,

apoi și-a întemeiat familia după
absolvirea Liceului de Chimie
Industrială „Terapia” din Cluj Napoca
și „obținerea de rezultate foarte bune
în procesul de instruire și educare, cu
o comportare demnă pe toată durata
serviciului militar, când a servit patria
cu abnegație și devotament” (așa cum
reiese din Certificatul de bună
apreciere în serviciul militar).
În anii 1980, Filip Niculaev a
participat din partea Clubului
„Viitorul” Cluj la mai multe competiții
sportive naționale „Daciada” și alte
cupe, clasându-se pe locurile I, II și III
la lupte libere, categoriile 48 și 60 kg,
iar în 1978 a obținut locul II la atletism.
Vorbea mereu cu mândrie despre
biserica ortodoxă de rit vechi cu
hramul „Sf. Serghie de Radonej” din
Climăuți, unde împreună cu soția
Ștefanida s-au cununat și și-au botezat
cele două fete: Sofia și Irina. În
același lăcaș de cult ortodox, a avut
marea bucurie s-o vadă cununată
religios, pe 4 octombrie 2020, pe fiica
cea mare, Sofia.
Cum a fost ca om, ca tată, aflăm
chiar din mesajele din noiembrie 2018
și 2020, postate pe profilul de
facebook de către Irina, mesaje
semnate de cele trei „fete ale tale:
Ștefanida, Sofia și Irina”, cu ocazia
zilei de naștere a lui Filip Niculaev,
rânduri din care răzbate o caracterizare
plină de iubire, duioșie, respect și
recunoștință: „Pentru că de la tine am
învățat că adevărata bucurie și
împlinire vine din lucrurile mici și
simple. Pentru că de la tine am învățat
să iubim și să zâmbim mereu,
indiferent de situație. Pentru că de la
tine am învățat ce este bunătatea,
răbdarea și respectul față de cei din
jur. Pentru că de la tine am învățat că
trebuie să fim puternice și optimiste.
Pentru că de la tine am învățat să
iertăm și să nu ne plafonăm în micile
dezamăgiri.

Pentru toate acestea, îți suntem
recunoscătoare și vrem să nu uiți,
niciodată, că te iubim enorm și îți
suntem alături necondiționat. Mereu
împreună. La mulți ani, tătic! Să ne
trăiești mulți ani sănătos și fericit!
Devotamentul tău nestrămutat
pentru familie, dragostea, respectul și
bucuria pentru cunoaștere, cultivarea
prieteniilor pentru care ai dedicat timp
și efort, capacitatea de a aprecia arta,
natura, bucuriile simple ale vieții,
abilitatea încântătoare de a
interacționa cu copiii, oamenii, cu
viața în general, inclusiv arta atât de
dificilă de a râde de tine însuți, sunt
doar câteva dintre lucrurile pe care le
apreciez și le admir atât de mult la
tine.
Îți mulțumesc pentru că ai ales să
lupți necontenit și să ne fii alături, deși
viața ți-a încercat această decizie de
multe ori. Îți mulțumesc pentru că neai susținut mereu în tot ceea ce am vrut
să facem și ne-ai dat aripile pe care
azi zburăm, dar ai avut grijă să ne
prinzi mereu, ori de câte ori ne
împiedicam sau cădeam. Îți mulțumesc
pentru că ai crezut în noi. Acest mic
detaliu a făcut diferența. Îți mulțumesc
pentru că ai știu să ne asculți și pentru
că ne-ai învățat că faptele sunt mai
importante decât cuvintele, iar
cuvântul nu înseamnă nimic dacă nu e
urmat de fapta care să îl susțină. Îți
mulțumesc pentru că ai fost acolo în
momentele în care pământul îmi fugea
de sub picioare.
Ai făcut aceste lucruri cu grație și
cu zâmbetul pe buze, mereu lăsându-ne
impresia că a fost ușor. Datorită ție am
cunoscut adevărata bucurie de a trăi
frumos. La mulți ani, tata! Ești
minunat! Te iubim infinit și îți suntem
alături necondiționat! Mereu
împreună!”.
Dar și-n septembrie 2020, cu
ocazia alegerilor locale, când Filip
Niculaev a candidat din nou pentru

Anul 2018. Familia Niculaev, la Climăuți .
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funcția de primar, Irina i-a mai
creionat cu multă dragoste un adevărat
portret tatălui său: „O scurtă descriere
a lucrurilor pe care le admir și iubesc F
la tatăl meu și pentru care vă îndemn j
să îi fiți alături duminică:
devotamentul său consistent și
nestrămutat pentru familie și
p
comunitate, valorile lui, incluzând
autodisciplina și munca cinstită,
capacitatea de a accepta nemulțumiri
pe termen scurt pentru satisfacții pe
termen lung, dragostea, respectul și
bucuria pentru cunoaștere, cultivarea
prieteniilor pentru care a dedicat timp
p
și efort, capacitatea de a aprecia
bucuriile simple ale vieții, capacitatea f
p
de a ierta jignirile primite și opinia
clară și stabilă asupra calităților
proprii, abilitatea încântătoare de a
interacționa cu oamenii, cu viața în
general. Mândră până la stele de el”.
MESAJE DE CONDOLEANȚE s
LA ADRESA FAMILIEI
ÎNDURERATE

D

upă postarea pe 8 martie 2021
a redacției „Zorile” a veștii
pline de tristețe și durere, mesajele de
condoleanțe au început să curgă:
D
● Deputatul Silviu Feodor președintele CRLR: „Astăzi, la început p
de primăvară, într-o zi importantă din
an - 8 Martie, din nefericire, a plecat
P
dintre noi la Domnul colegul și
prietenul nostru - dl Filip Niculaev.
În viața și activitatea sa, dl Filip
Niculaev s-a manifestat și s-a făcut
cunoscut prin Marele său suflet bun,
slujind oamenilor și în mod deosebit p
celor care erau în nevoi. O persoană
p
bună, blândă, generoasă, un om de
acțiune, a realizat multe în viața sa,
fiind ales de șase ori ca primar al
comunei Mușenița, din care face parte p
ș
și localitatea natală a dlui Filip
Niculaev - Climăuți.
A fost președinte al Comunității
rușilor lipoveni din Climăuți, precum
și membru al Consiliului Director al
CRLR pentru patru ani.
Dumnezeu m-a binecuvântat să
colaborez cu dl Filip Niculaev.
Împreună am derulat multe proiecte, M
printre care realizarea Centrului de s
Educație și Cultură al CRL-Climăuți,
precum și activități ce țin de păstrarea
p
și promovarea identității noastre
etnice, domnia sa fiind eroul principal
al proiectului său de suflet - deja
j
cunoscutul edificiu „Crucea
Staroveră” de la Climăuți.
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Suntem îndurerați! Am pierdut un
bun prieten și un om care a adus o
mare contribuție etniei noastre.
Царство ему небесное! Вечная и
светлая память! Condoleanțe
familiei îndurerate!”;
● Prof. Elena Panfilov din
Climăuți: „Tristețe și flori la Climăuți.
Florile gândului se împletesc într-o
jerbă, ca omagiu adus distinsului și
regretatului președinte al Comunității
noastre locale, dlui Filip Niculaev.
Din păcate, ne pierdem valorile și
punctele de reper, pierdem oameni
valoroși și, de multe ori, nu mai avem
elită pentru a-i înlocui.
Am pierdut astăzi un Om frumos,
extrem de sensibil și de inteligent,
extrem de agreabil și de sufletist. Prin
calitățile sale manageriale, prin cultul
pe care îl avea pentru lucrul bine
făcut, ne-a oferit mereu garanția
profesionalismului în derularea
activităților comunității locale, pe care
a condus-o, făcând ca totul să pară
atât de ușor, atât de firesc.
,,Facem ceva?” - era întrebarea lui
din preajma fiecărui eveniment din
sânul comunității locale. Și… făcea, ne
mobiliza și pe noi, ne transmitea din
optimismul și determinarea sa.
A ars asemenea unei lumânări, s-a
mistuit pe sine pentru a lumina calea
altora.
Regretăm enorm trecerea sa în
neființă și ne rugăm Bunului
Dumnezeu să îi mângâie familia,
prietenii, colegii, pe toți cei care l-au
cunoscut, prețuit și iubit.
Drum lin spre îngeri, Domnule
Președinte!”;
● Comunitatea rușilor lipoveni
din Tulcea: „Doar cuvinte frumoase,
de laudă și de prețuire avem la adresa
dumnealui. Distins, discret, prietenos,
plăcut și mereu zâmbitor, era exact
ceea ce se poate aprecia la o
persoană. Dumnezeu să îl ierte!
Familiei îi dorim multă putere să
treacă peste această dureroasă
pierdere și suntem alături de apropiata
și noua noastră membră,
Sofia! Condoleanțe familiei
îndurerate!
Dumnezeu să-l ierte și să-l
odihnească în pace! Царство
небесное!”;
● Prof. Tamara Alistarh din
Tulcea: „Dumnezeu să îl odihnească!
Mereu îmi voi aminti de delicatețea
sufletească a acestui tată, soț minunat,
a celui ce a făcut cunoscute nouă
meleagurile natale și oamenii minunați
pe care îi prețuia atât de mult! Drum
lin spre cer!”;
● Prof. Vasa Erastov din Siret,
jud. Suceava: „Dumnezeu să-l
odihnească! Dumnezeu să ne

ZORILE

ocrotească pe cei ce ne simțim mai
săraci sufletește fără el”;
● Nela Micu, bibliotecar, scriitor:
„S-a stins din viață Filip Niculaev, fost
primar al comunei Mușenița, care a
pus bazele unei noi infrastructuri și
unei ideologii proprii în perioada
mandatelor: OMENIA! Știu că a fost
un luptător neobosit pentru drepturile
minorității rușilor lipoveni din care
provine, dar a fost OMUL care a știut
să asculte doleanțele tuturor celor pe
care i-a reprezentat cu cinste, prin
mandatele de primar al comunei
Mușenița ce i-au fost încredințate.
Modest și educat, a fost mereu în
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ему пухом!”;
● Prof. Ana Oprea din Brăila: „La
Climăuți, în satul de poveste de la
granița cu Fântâna Albă (Ucraina),
azi tot și toate au înmărmurit! Fiul
satului, dl Filip Niculaev, fost primar
și președinte al CRL-Climăuți, este dus
pe ultimul drum! Respect pentru omul
minunat, modest, jovial, harnic și
puternic ce ne întâmpina cu bucurie,
de fiecare dată când ajungeam pe
acele meleaguri!
Amintirea îi va rămâne veșnică și
prin „Crucea Staroveră”, monumentul
de la graniță! Царство небесное рабу
твоему Филиппу!”.

Anul 2014. La sfințirea
monumentului „Crucea
Staroveră” din Climăuți .
În stânga imaginii - primarul Filip Niculaev .
centrul problemelor celor tineri și
bătrâni, săraci și bogați și s-a adaptat
la orice situație când a întins o mână
de ajutor ca OM și ca Primar.
Un gând pios de rămas bun, cu
sincere regrete din Corral de
Almaguer-Toledo. Sincere
condoleanțe! El a iubit Cuvântul scris,
a iubit oamenii și și-a iubit familia ca
nimeni altul! Voi, copiii, ați fost
mândria lui, scutul lui și forța lui.
Scriu cu inima îndurerată și sunt
alături de voi, copii frumoși și
minunați, asa precum v-au clădit
părinții și v-au educat. Un gând curat
de rămas bun și pioasă amintire.”;
● Prof. Geta Dolghin din
Sarichioi, jud. Tulcea: „Offf, Filip,
dragul nostru prieten! Dumnezeu n-a
mai avut răbdare să te lase printre
noi! Cât de mult ai dorit să treci peste
boala grea, ai dovedit putere, tărie și
spirit de sacrificiu. Te-am iubit pentru
tot ce ai fost: un Om între oameni! Ne
vom aminti cu drag, duioșie și lacrimi
în suflet de ochii tăi albaștri ca cerul
senin.
Odihnă veșnică! Condoleanțe
familiei îndoliate!”;
● Prof. Natalia Neumann din
Tulcea: „Царство небесное! Вечная
память усопщeму! Боже мой, какая
добрая душа! Коллектив
тульчинского хора ЛОДКА никогда
не забудет его. Пусть земля будет

JURNAL

P

ostările de pe facebook ale
fostului președinte al CRLClimăuți, de acum regretatul Filip
Niculaev, rămân ca un adevărat Jurnal
al evenimentelor din localitatea aflată
la granița cu Ucraina, din care am
spicuit doar câteva (mesajele au fost
mereu însoțite și de fotografii
reprezentative):
12 aprilie 2020: „La inițiativa
tânărului etnic rus lipovean Ivanov
Adrian, şi pe cheltuiala dumnealui,
împreună cu un alt tânăr inimos,
Vanea Calinov, amândoi din satul
Climăuţi, sâmbătă, în ajun de Florii,
au îmbrăcat cu haină nouă (un strat de
var lavabil) monumentul „Crucea
Staroveră”. Pe această cale, ţin să le
mulţumesc, în numele Comunităţii
locale, pentru efortul depus”;
17 aprilie 2020: „Pe lângă
treburile de acasă, doamna prof. Elena
Panfilov, împreună cu mama ei, tiota
Ana, au găsit timp pentru a face
curăţenie şi a vărui crucea de pe
tolocuţa copilăriei noastre, cu multe
amintiri”;
19 aprilie 2020: „Din Climăuţi, vă
dorim un Paşte Fericit, cu multă
sănătate şi linişte sufletească!
Să nu-l uităm pe răposatul Miron
Ignat, deputat în Parlamentul

României, pe vremea căruia s-a
construit la noi monumentul „Crucea
Staroveră”, un om cu suflet mare, care
a ţinut foarte mult la satul Climăuţi şi
la oamenii de aici. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
Христос Воскресе! Hristos a Înviat!”;
26 aprilie 2020: „A venit
primăvara la Climăuţi. La revedere,
COVID-19!”;
25 iulie 2020: „Momente de emoție
pentru mine. Sofia și Cornel, cu ocazia
cununiei voastre civile, vă doresc din
suflet să aveți parte de tot ce este mai
frumos în viață și nimic să nu vă stea
în calea fericirii!”;
13 august 2020: „Felicit tinerii
pentru inițiativa de a igieniza tot satul
Climăuţi prin strângerea gunoaielor.
Acţiunile lor cu caracter ecologic au
devenit deja tradiţie la noi. Sunt
mândru de aceşti tineri care, deși sunt
puţini, se implică atât de activ în viaţa
satului”.
2 septembrie 2020: „ Astăzi, tatăl
meu, Ivan Nicolaev, a împlinit
frumoasa vârstă de 100 de ani. Acest
om a muncit de mic la brutărie, a
participat la cel de-al Doilea Război
Mondial, a fost 7 ani în lagăr (în
prezent - veteran de război cu grad de
sublocotenent), după care a revenit
acasă muncind și ajutând pe toată
lumea. La împlinirea vârstei de 100 de
ani și ansamblul vocal „Zelionaia
vișenka” din satul Climăuți a ținut să-l
omagieze pe tatăl meu, veteranul de
război, sublocotenent în rezervă! Le
mulțumesc, din suflet, și pe această
cale.
Dragă tată, îți urez multă sănătate
în continuare, să-ți petreci bătrânețea
în liniște sufletească!”.
***
Mesajele s-au rărit apoi, iar ultima
postare pe facebook făcută de
președintele Filip Niculaev a fost pe
14 ianuarie 2021 (1 ianuarie după
calendarul iulian), cu o ultimă urare la
adresa noastră a tuturor: „Cu sprijinul
conducerii CRLR, a ajuns și Moș
Crăciun la copiii Comunității din satul
Climăuți. Mulțumim din suflet pentru
sprijinul acordat. La mulți ani! С
Новым Годом!”.
Ne vor lipsi postările, dar cel mai
mult ne va lipsi omul care a fost Filip
Niculaev - un exemplu de devotament
și modestie, cu respect față de
comunitate și familie, mereu cu zâmbetul
pe buze oricât de greu iar fi fost!
Să-i fie veșnică și luminoasă
amintirea și Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Suntem alături
de familia profund îndurerată, căreia îi
transmitem sincerele noastre
condoleanțe!
S.M.
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наши дни, время
детства – это в
основном время игр и
учёбы, но нашим бабушкам и
дедушкам хорошо известно, что
условия детских лет со временем
претерпевали изменения по мере
того, как менялись условия
жизни в целом.
В традиционном обществе,
жизнь человека была
организована таким образом,
чтобы он мог самостоятельно
обеспечивать всё для пропитания
и защиты своей семьи. В
традиционной семье русскихлипован, ежедневные задачи
выполнялись настойчивой
ежедневной работой, в которой
принимали участие все члены
семьи. Дети с ранних лет были
вынуждены приучатся к труду.
Вместе с мамами и бабушками
девочки обучались домашнему
делу, прядению шерсти,
вышивке, помогали матери в
кухне и по хозяйству, следили за
своими младшими братьями и
сестрами, а мальчики сначала
обучались работе во дворе дома,
а затем осваивали специальные
ремесла, чаще всего - в семье
или в составе малой группы.
● Как мы узнали от тёти
Марии Иванов из Тульчи (65
лет), которая провела своё
детство в Русской Славе уезда
Тульча, ребёнок 6-7 лет уже пас
коз, овец, поросят: «Пoсылали
нас овечек пасть, а чё-жа, клали
чё-небудь нам в торбу, какой-та
закуски? Рано утром немного
перекусим... на целый день. Воды
только с собой брали. Пойдём по
лесу, одни остаются караулить

Русская Слава уезда Тульча
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Детские забавы в нелёгкие времена
овечек, а другие птушанят
ловить. Есть-жа хотим. Огонь
раскладим, птички хорошо
пожарим - так немымши, и
едим. На палочках жарили. Эти
были наши шашлыки. Разные
лесные травы кушали. Бульба
нам очень нравилась. Воды
иногда пили из речки. В тёплое
время года ходили вдоль речки
Слава и собирали яички. Там,
помню, ути неслись, на воле
бегали».
● Односельчанка Анастасия
Думитрикэ (52 лет) также
рассказывает: «До школы, в 4-5
Анастасия
Думитрикэ

часа утра, бабка Лукеря брала
мою младшую сестру Валентину
коров доить. После окончания
работы она должна была идти в
школу. А в школе сидишь сапоги как распарятся...
Стыдно-же было перед другими
детьми - запах коров разносился
по всему классу».
В прошлом номере «Зори» мы
писали о том, как детские забавы
никогда не переставали
адаптироваться разным

историческим периодам,
выживая даже в те времена,
когда детство почти или совсем
отсутствовало.
● Как бы парадоксально это
ни казалось, дети всё-таки
находили время и для игр:
«Зимой - продолжает тётя
Мария Иванов - катались вниз
по склону на «черепашках»
[своего рода низкие и длинные
сани, сделанные из кустиков]. На
эти кустики-черепашки мы
садились по 20-30 детей и
катились вниз. Потом, эти же
самые кусты тащили по склону
вверх. До поздней ночи
хлопочили. Просто замерзали в
косопуховом [пуховом] халате,
но дамой не хотели идти.
Иногда делали огонь, чтобы
согреться. И матки нас не
искали...
Летом, сколько бегали,
поливали друг друга водой из
дырявых бутылок! Или, хуже,
ходили в речке купаться. Чёрные
улазивали. Там-же мутная,
грязная вода. Аж цыпки на ногах
появлялись от грязи. Пойдём
домой все мокрые. Матка,
батька ругают, сердятся, а нам
ничего, на другой день опять
там тарчим. Мы, этот край
[т.е. дети, проживающие в
районе женского монастыря
«Введение» в Русской Славе],
дуже матушек обижали.
Однажды, помню, одни
остались караулить на бугору в
лесу, а другие пошли в скит
яблоки красть. У одной
матушки были жёлтые вкусные
яблоки. Вокруг яблони стояли
около 15 пчёлиных ульев. Хлопцы
[мальчики] залезли на яблоню, а
мы, девочки, остались вокруг
яблони яблоки подбирать. Вдруг
целый куст сломался, а Гурька,
покойник, наш товарищ, упал
прямо на ульи. Они же
правалились, а мы похватали
рамки с пчелами и утекли.
Представь, какой беспорядок.
Бегли на бугор и мёд той ели
даже с пчелами...».
Поздней весной, детишки
собирались за огородами, чтобы
ловить майских жуков. Сбивали
их палками, кустами или просто
руками и хранили их в баночках.

Приятным развлечением для
мальчиков и девочек были бои
рогатых жуков. Другие, летними
вечерами предпочитали ловить
лягушек. Их надували
камушынкой как пузырей, а
потом осторожно бросали в воду,
чтобы плавали пузом вверх.
Ещё одно весёлое для всех
детишек увлечение было
наполнять небольшие сумочки
пылью и кидать их вверх.
Конечно же, как только сумочка
ударилась о землю, огромное
количество пыли
распространялось повсюду, в том
числе в волосах каждого. А баню
русские-липоване раньше топили
только в субботу...
Осенью, когда появлялись
первые заморозки и лужи
затягивал первый тонкий ледок,
дети с радостью выходили на
мёрзлую улицу ломать хрупкий
лёд, топая ногой и подпрыгивая.
● Многим представителям
старшего поколения не забыть о
так-называемых «таратайках»
(что-то вроде двухколёсной
коляски). «Тащишь таратайку
на бугор, на Ладонку [лесистый
холм в Русской Славе]. Это же
тяжело, запыхаешься. А вниз
едешь – таратайка катится и
гремит. Едишь, едишь – вот-то
колесо подпрыгнуло: слетел с
таратайки, бухнулся на зем!
Такое тоже бывало...», шутливо

Леонид
Думитрикэ
рассказывает Леонид
Думитрикэ, 52-летний житель
из Русской Славы уезда Тульча.
Неотъемлемой частью
таратайки были колеса, которые
должны быть достаточно
прочными, чтобы выдержать вес
своего пассажира. «В
принципе, любое колесо,
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которое мы находили, могло
стать частью таратайки, но
многие предпочитали колеса
кочара [старой детской коляски].
Раньше - продолжает Леонид
Думитрикэ - мы привыкли всё
делить поровну. Мы делились с
товарищами всем, что
перепадало кому-либо одному из
нас. Из одного и того же куска
хлеба, намазанного салом, мы
все кусали. Жевательную резинку
по очереди все жевали. У нас
настоящей жвачки не было,
зато смола повсюду находилась.
Смолу жевали. Так дожидали,
чтобы кто-нибудь покрасил
забор, чтобы смолу отлеплять.
И клей с деревьев ели. Детям
очень нравился. Помню, у нас в
селе был Ромка Филипкин. У
него батька ездил по океану и он
всегда менял жвачку на
жаренные гусиные перя. Это
был наш единственный шанс
съесть настоящую
жевательную резинку. Гусиные и
утиные перя мы ходили
собирать вдоль речки Слава. Там
всегда паслись домашние птицы.
Осенью, когда листья тополя
начинали желтеть и опадать с
деревьев, мы сгребали огромные
кучи листвы. Именно там
жарили гусиные перья и ели. Ещё
пекли гутули [айвы], перец, в
зависимости от сезона».
Самые смелые отправлялись
исследовать пещеры в
близлежащих лесах в Русской и
Черкезской Славах. В
коллективной памяти остались
названия некоторых пещер,
таких как «Криничка», «Под
корнём» и др.
Леонид Думитрикэ помнит,
что «у «Кринички» был
маленький и узкий вход, но
достаточный для того, чтобы
проползти в нём человек. Вход
вёл в каменную комнату, в
круглой форме. Другая пещера,
так-называемая «Под корнём»,
находилась под корнём ясеня,
где-то на Ладонке [знаменитая
всему селу поляна в лесу,
расположенная напротив малого
скита «Введение» в Русской
Славе]. Она была просторной, с
высоким и узким отверстием в
нижней части, которое, как
говорили некоторые, вело в
другую пещеру. Я всегда боялся
входить в той узкий туннель.

ZORILE

Другая пещера была на Царёвой
Горе. У ней также был
небольшой вход, в который
можно было войти только
ползком на животе. Зато,
пещера была огромной и об этом
ходит много легенд. Некоторые
говорили, что пол у ней
мраморный и слегка залит
водой. Они также говорили, что
там каменная лестница».
«Раньше, без печки и чугунной
плитой не обойтись», помнят
многие. «Зато, коляски от
плитки часто пропадали,
чиквария [т.е. дети] крала». То,
что у нас, в добруджских сёлах,
называются «колясками», это
чугунные кольца, которые
покрывают круглые отверстия
плиты. Чугунные
кольца для печи регулировали
режим готовки, складываясь друг
в друга, в единую поверхность,
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надувать, чтобы наполнить его
папушой (кукурузой), он
протёрший... Половина дня тёр
задурно! Мечики раньше не
находились, ни шариков не было.
А ещё делали «гуделки». Вазьмём
большую свининную костянку,
часть ноги, просверлим её и
завяжим ниткой, а когда
потянешь за концы нитки, она
громко издаёт странный шум.
Бывало и такое - чуть сильнее
потянешь, нитка порвётся, а
костянка – прямо тебе по лбу!».
В одно время, бывало, куры
часто пропадали. Конечно,
старушки обижались, но крали
курей всё свои - дети или внуки с
их друзями. Собирались
кружками-кружками на Ладонке
(знаменитая всему селу поляна в
лесу, расположенная напротив
малого скита «Введение» в
Русской Славе) и варили птицы в

они же как кулак, ещё зелёные.
Киквария! Только нивичили
[портили]! Конечно же, было
неловко, листья кололи,
шкарябили лицо и тело. А нам
ничего! Из тыквенных палочек
даже трубы делали, свистели по
улицах и по лесах».
● Как и следовало ожидать,
забавы детей из местностей,
расположенных вблизи рек и
озёр напрямую связаны со
временем, проведённым в воде:
«Летом, рассказывает тётя
Маруся Епифан из с. Сарикёй
уезда Тульча, у нас был чёрный
Разин! Только головы детишек
блищели в воде. Все плавать
умели. Матки пойдут на колхоз,
прикажут нам «цыплят
глядите!», а мы, малые дети,
возьмём, в тряпку заверним
хлебушик, в песок закопаем,
чтобы домой не идти. Когда

Мария
Куприан

Агап
Митре
подобно паззлу. По-видимому,
именно такие «коляски»
представляли большой интерес
для детей: «аккуратно завяжешь
коляску дротиком за палочку или
за камышинку и бегаешь с
коляски по улице».
● В большинстве случаев,
финансовые возможности
большинства семей русскихлипован прошлых времён были
очень низкими, небольшие
доходы направляясь на строго
необходимое. Денег на детские
игрушки не хватало почти
никогда. Об этом хорошо
вспоминает Мария Куприан из
Тульчи, подчёркивая, что это не
обязательно огорчало детей,
поскольку они всегда находили
оригинальные способы заменить
их: «Зарежем поросёнка и
сидим, дожидаем, чтоб дали
нам мочевой пузырь. Делали из
него мяч. Сидишь в бане, терёшь
его в зале, а когда станешь

чугуне, по-охотничьи.
● «Пришли мы однажды
курей красть - рассказывал
дедушка Агап Митре. На
Ладонке с товарищами в чугуне
хотели сварить. Вот-то хозяйка
слыхала куриный шум. Приходит
с фонариком, в курятник
светит. «Кто там?» спрашивает. А мы, из
курятника: «Да это только мы,
куры. Спим!». «Какие-жа вы
там куры? – слышим в ответ –
вылазьте!». Так и зарабляли
булдавкой по спине. Другие
старушки нас понимали, сами
курицу давали. «Подаждите,
говорили, не портьте молодок, я
сама курицу-старуху выберу вам».
● «Мы ходили арбузы красть
на степе - также вспоминает
Леонид Думитрикэ. Хозяева
перед нами прашуют баштан, а
мы, накрытые тыквенными
стеблями, в двух метрах позади
них, лезим, в арбузы стучим. А

Маруся
Епифан
проголодаемся – раскопаем,
поедим и потом купаемся до
поздна! Матки придут от
колхоза, а вода у цыплят аж
зелёная! От по спине
заробляли!».
По сути своей, дети были
близки к природному естеству,
они проводили большую часть
своего времени на дворе. В наши
дни, к сожалению, детей в наших
сёлах осталось совсем мало, а
это печально и тревожно
особенно для наших бабушек и
дедушек. Представители
старших поколений русскихлипован с грустью говорят, что
без молодёжи старики помрут
и наши села опустеют. А
передавать суть и знания,
которые из поколения в поколение
передавали наши предки,
сохранять веру, корни и родной
язык останется уж некому.
(В материале сохраняется
говор русских-липован)
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FELICITĂRI
elevilor calificați pentru
etapa finală a Concursului
național școlar de religie
ortodoxă de rit vechi!

P

e 27 februarie 2021, la
Centrul de Educație și
Cultură „Vicol Ivanov” al
Comunității rușilor lipoveni din
Tulcea, a avut loc etapa județeană a
Concursului național școlar de
religie ortodoxă de rit vechi. Spre
bucuria organizatorilor, la
concursul desfășurat online au
participat 60 de elevi din tot
județul, iar elevii au fost jurizați de
membrii celor trei comisii de
examinare:
● Comisia 1, pentru clasele VVI: prof. Fedot Evdochia de la
Școala Gimnazială Carcaliu și prof.
Natalia Neumann - președintele
Comunității rușilor lipoveni din
Tulcea;
● Comisia 2, pentru clasele VIIVIII: prof. preot Văsii Florică de
la Școala Gimnazială Jurilovca și
prof. Marcov Alexandra de la
Școala Gimnazială Slava Cercheză;
● Comisia 3, pentru clasele IX –
XII: prof. Trifanov Maria de la
Școala Gimnazială Sarichioi și dl.
Leon Leonte, din partea CRLTulcea;
● Secretarul concursului a fost
prof. Nadea Casian de la Colegiul

ÇÎÐÈ

Economic „Delta Dunării” din
Tulcea, iar responsabil informatică
- prof. înv. primar Liuba Bucioc de
la Școala Gimnazială „Elena
Doamna” din Tulcea.
În timpul desfășurării fazei
județene a concursului, s-a
constatat, la majoritatea elevilor
participanți, nivelul deosebit de
ridicat al cunoștințelor de religie
ortodoxă de rit vechi, pe care o
iubesc și o studiază cu mare plăcere.
Lista premianților fazei județene
de la Tulcea este următoarea:
CLASA a V-a:
● Premiul I - Haralambe
Mihai, Școala Sarichioi și Ehimov
Alexandru, Școala „Alex.
Ciucurencu” Tulcea;
● Premiul al II-lea – Emilean
David, Școala nr. 12, Tulcea și
Oprea Eli, Liceul de Arte „G.
Georgescu” Tulcea;
● Premiul al III-lea – Pavlov
Marian, Școala Sarichioi.
CLASA a VI-a:
● Premiul I – Vasile Iuliana
Antonia, Școala Sarichioi;
- Premiul al II-lea – Ciotic
Taisia, Școala Sarichioi;
- Premiul al III-lea – Iuliu
Natalia, Școala Slava Cercheză.
CLASA a VII-a:
● Premiul I – Alempe
Alexandra și Haralambe Taisia,
Școala Sarichioi;
● Premiul al II-lea – Tit Ana

Eleonora, Școala Sarichioi și
Ciorbac Iulian, Școala nr. 12,
Tulcea;
● Premiul al III-lea - Pavlov
Sofia și Ceauș Leonardo Pavel,
Școala Sarichioi.
CLASA a - VIII-a:
● Premiul I – Haralambie
Livia, Școala Sarichioi,
● Premiul al II-lea – Abramov
Yna și Martin Antonia, Școala
Sarichioi;
● Premiul al III-lea – Ivanov
Evelina Sofia, Școala Sarichioi.
CLASA a IX-a:
● Premiul I – Cuprian Ștefan,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Tulcea;
● Premiul al II-lea – Listrat
Alexandra, Liceul Teoretic „Ion
Creangă” Tulcea;
● Premiul al III-lea – Chirilă
David și Nichifor Emilia, Liceul
Teoretic „Ion Creangă” Tulcea.
CLASA a X-a:
● Premiul I – Ulian Livia și
Gherasim Felix, Liceul Teoretic
„Grigore Moisil” Tulcea;
● Premiul al II-lea – Agafon
Raluca, Liceul Teoretic „Grigore
Moisil” Tulcea;
● Premiul al III-lea – Fedot
Ionuț și Pimon Melissa, Liceul
Teoretic „Ion Creangă” Tulcea.
CLASA a XI-a:
● Premiul I – Nifante Petre,
Colegiul Economic „Delta
Dunării” Tulcea;
● Premiul al II-lea – Chirilă
Vitali, Liceul Teoretic „Ion
Creangă” Tulcea;
● Premiul al III-lea – Feodor
Elisabeta, Colegiul „Spiru Haret”
Tulcea.
CLASA a XII-a:
● Premiul I – Antonov
Ecaterina, Liceul Teoretic „Ion
Creangă” Tulcea,
● Premiul al II-lea – Petrehov
Antonio, Liceul Teoretic „Gheorghe
Munteanu Murgoci” Măcin;
● Premiul al III-lea –
Mardirosian Lucian, Liceul
Teoretic „Ion Creangă” Tulcea.
Suntem mulțumiți că, în mare,
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Concursul de Religie și-a atins
scopul. Mulțumim domnilor
profesori, părinților și tuturor celor
care s-au implicat în pregătirea
elevilor. Mulțumim Comunității
Centrale pentru sprijinul logistic.
Prin realizarea diplomelor
deosebite în redacția „Zorile” și
semnarea lor de către președintele
CRLR, deputatul Silviu Feodor,
s-a adus prestanță concursului.
Suntem încrezători că și faza
națională a Concursului Școlar, ce
se va desfășura online în data de 8
mai 2021, se va bucura de același
interes prin pregătirea asiduă a
concurenților din toate comunitățile
unde trăiesc rușii lipoveni.
Ca o cerință firească a
promovării în rândul tinerei
generații a dragostei și cunoașterii
religiei starovere, în care s-au
născut și trăit străbunii,
Comunitatea rușilor lipoveni din
Tulcea a avut inițiativa organizării
Concursului național de religie
ortodoxă de rit vechi.
Încă de la momentul promovării
ei, această acțiune a avut o
susținere largă din partea
Conducerii Centrale din București,
personal a dlui președinte și
deputat Silviu Feodor, a dlui
director general Valentin Alin
Stalenoi, a redacției „Zorile”, a
președinților comunităților locale, a
preoților și a dlor profesori care
predau religia în școală. Împreună
cu dna inspector Nadea Casian de
la ÎȘJ-Tulcea am stabilit
obiectivele, modul de desfășurare
și etapele concursului. Conform
programei școlare, am stabilit
tematica pentru fiecare clasă,
precizând în obiectivul concursului
faptul că elevii sunt invitați să
descopere și să prezinte în cadrul
concursului unele aspecte specifice
locului în care trăiesc, precum:
hramul bisericilor noastre, bogăția
și frumusețea icoanelor starovere.
Urăm succes participanților la
etapa națională din 8 mai 2021!
Prof. Natalia Neumann,
președinte al CRL-Tulcea

ZORILE
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Feodosia Prokopievna Morozova,
născută Sokovnina (21 mai 1632 – 2 noiembrie 1675)

„SĂ NU NE UITAțI PE NOI...”

Î

n antologia figurilor feminine din istoria Rusiei
anterioară anilor 1666-1667, când la Moscova
s-a adunat Soborul în care s-au pronunțat hotărârile definitive împotriva adepților vechii credințe
pravoslavnice, hotărâri urmate de exodul masiv și tragedia Schismei Bisericii Ruse, intră personalități precum Olga de Pskov și de Kiev, bunica creștinătorului
Rusiei, Vladimir-Vasile, Anna de Kiev, fiica lui
Iaroslav cel Înțelept, Fevronia, soția lui Piotr din Murom, sau Iuliana Lazarevskaia și Maica Melania.
Galeria femeilor vrednice de pomenire pentru faptele
lor de credință o poartă, „ca potir de preț”, pe Feodosia
Morozova, cea mai cunoscută femeie din istoria
Schismei Bisericii Ruse. Viața și faptele de nevoință
sfințesc oamenii, așezându-i în calendare. În istoria
Rusiei Vechi, Feodosia-Feodora are o predecesoare
după nume, fericita mare cneaghină Feodosia Rostislava, în călugărie, Evfrosina (d.1244), soția lui
Iaroslav Vladimirovici, marele cneaz al Kievului, și
mama dreptcredincioșilor cneji Aleksandr Nevski și
Feodor Novgorodski, canonizați pentru faptele lor de
patriotism susținut de credință. Mama și fiii, apărători
ai pământurilor patriei lor, stau, astfel, fiecare în icoana
lor, alături de cea care a devenit octrotitoare, prin
exemplul său, totutor celor care au vrut să-și păstreze,
intactă și inatacabilă, patria spirituală.
Lumea a aflat despre Feodosia Prokopievna
Morozova, născută Sokovnina (21 mai 1632 – 2 noiembrie 1675), în primul rând, datorită unei narațiuni
scrise la scurt timp după moartea sa. Acest text, tradus
în paginile prezentului volum, o prezintă pe Feodosia,
care a îmbrăcat, în taină, schima, luând numele
Feodora, ca pe o muceniță, intrată, în viziunea autorului, în rândurile sfinților. De neam boieresc prin naștere
și căsătorită cu unul dintre cei mai bogați oameni ai
timpului, deposedată de rang și avere și lăsată să moară
de foame împreună cu alte două femei pentru opoziția
ei fermă la reformele din Biserica Rusă, Morozova este
prezentată din perspectiva unui martor ocular, un bărbat din anturajul său, drept o curajoasă femeie... „bărbată”. Relatarea despre viața Feodosiei-Feodora și a
tovarășelor ei de suferință le prezintă în splendoarea
virtuților lor, nu în ultimul rând, în sensul etimologic
al acestui cuvânt ce provine din latinescul vir, viri
(„erou, persoană împodobită prin curaj, onoare,
noblețe”). Prima dintre virtuți este păstrarea credinței
neștirbite, iar cealaltă, smerenia. Epitetul constant prin
care este caracterizată de autor Feodora-Feodosia
conține ideea de „glorie, slavă”, rus. доблесть, și de
„bărbătesc”, мужество, și a însoțit-o pe eroină și pe
tovarășele ei și dincolo de textul primei povestiri ce îi
este consacrată, în reluarea succintă, redactată, la aproximativ o jumătate de secol distanță, cu adaptări specifice gustului unei alte epoci, de scriitorul Semion
Denisovici Mâșețki, cunoscut sub numele de Semion
Denisov (1682-1740). În viața celor doi frați Denisov,
Andrei (1674-1730) și Semion, întemeietori ai marii
comunității starovere, înființate în anul 1694, în nordul
Rusiei, pe râul Vâg, memoria muceniciei se constituie
într-un document fondator.
1

Autorul textului povestirii despre viața boieroaicei
Morozova, despre care s-a crezut inițial că a fost majordomul Andrei, este, după cum s-a stabilit ulterior,
fratele mai mare al eroinei, Feodor Prokopievici
Sokovnin (d. 1697)1. Deși acest autor încearcă să-și estompeze prezența, conform stilisticii și strategiilor din
operele hagiografice, starea sa de martor ocular și
membru al familiei rezultă, de exemplu, din formele
subliniate (verbe la timpul trecut, persoana I plural incluziv), în această relatare redactată laconic, în tonalitate sobră, asemenea textului în ansamblu, a ultimei
întâlniri dintre Feodora și celelalte mucenițe: «Потом
же аки известися Феодоре, яко скоро будет
отшествие их, сего ради пишет к матери своею
рукою, еже рече: «Умилосердися, посети в
останошное», яко же и бысть; молит же взяти ей с
собою и большого брата („fratele mai mare”). И
поспеши Бог, и яхомся („(noi) ne-am pornit”) пути,
понеже слышахом („(noi) am auzit”), яко в тех днех
мысль бе у царя, еже послав допросить их
накрепко и аще не покорятся — указ чинити, но
обаче нас сохранил („ne-a păzit”) Бог».
„TREIME ÎN UNIME”
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artorul ocular al faptelor de credință aduce în
relatare numeroase elemente din registrul narativ, legate de circumstanțele evenimentelor relatate.
Astfel, Feodosia apare încadrată într-un triptic, între
sora sa mai mică, Evdokia Urusova, și prietena lor
apropiată, Maria Danilova. Devenind și un portret colectiv, povestirea concentrată pe ultimii ani din viața
Feodosiei-Feodora Morozova, oferă, în clarobscur, trei
portrete, o „treime în unime”, după cum le-a numit
Avvakum, în care niciuna din figuri nu rămâne doar
un fundal din care se desprinde fapta de credință a eroinei.
Regăsim în textul acestei relatări și personaje istorice cunoscute din alte texte fundamentale ale așa-numitei Școli de la Pustoziorsk, adică din Viața protopopului Avvakum de el însuși scrisă, precum și a
preotului Lazăr și a călugărului Epifanie: maica-îndrumătoare, Melania, cea care o păzește pe Feodosia, pe
de o parte, și sora mai mică a Feodosiei, Evdokia
Urusova, precum și prietena lor de origine nobilă,
Maria Danilova. În contrast, în conflict apar, într-o
strânsă asociere cu reprezentanți ai puterii laice și
bisericești, demnitari și executanți, boieri, clerici și
chiar membri ai familiilor.
Cele trei femei aparțin prin naștere și prin căsătorie
familiilor boierești, fiind o parte a elitei din epocă, care
se opunea, chiar la curtea țarului, proiectului de reformă a Bisericii Ruse. Arestate și judecate în anul
1672, exilate, curajoasele martire au fost „uitate” și lăsate să moară de foame într-o închisoare-groapă, oubliette, sub un grilaj prin care li se arunca, mult prea
rar, câte ceva de mâncare. Aceste femei demne de
admirație sunt prezentate în contrast cu personaje feminine opuse prin convingere sau din oportunism, cum
este, de pildă, Anna Veliaminova, sfătuitoarea lui
Nikon. Le stau însă alături țarine.
Destinul Feodosiei Morozova, al Evdokiei Urusova
și al Mariei Danilova subliniază, secundar, importanța
istorică a femeilor bogate, mai ales a celor văduve,
care, în perioada revoltelor religioase nu poate fi neglijată. Pe de o parte, majoritatea boierilor evita implicarea în dispute religioase, după cum vedem și în textul povestirii. Pe de altă parte, neavând obligații la
curte comparabile cu cele ale bărbaților, femei ca
Morozova, Urusova și Danilova, care se puteau sustrage de la imperativele părinților, erau relativ autonome. Astfel se explică faptul că au putut scăpa, pentru
destul de mult timp, și de pedepse.
Viața lor se desfășura într-un perimetru aflat în
jurul Moscovei, locul acțiunii în etapa premergătoare
detenției. Arestată în anul 1671, Feodosia a murit la

Borovsk, oraș din regiunea Kaluga, la 90 km de
Moscova. Morozova a fost adusă aici în intervalul dintre sfârșitul anului 1673 și începutul anului 1674. La
Borovsk exista o fortăreață folosită ca închisoare (rus.
oстрог), cu două bordeie de pământ. În anul 1666, la
închisoarea de la Mănăstirea Sfântul Pafnutie din
Borovsk, au stat închiși Protopopul Avvakum împreună cu tovarășii săi, Lazăr, Feodor, Epifanie. Acolo
s-a întors, în scris, mai târziu, protopopul, adresânduse fiicei sale duhovnicești și celor aflați în suferință în
preajma ei.
În anul 1675, au murit, pe rând, prin înfometare,
toate cele trei femei. După calendarul iulian, datele
sunt următoarele: la 11 septembrie, s-a stins Evdokia,
Feodora s-a învrednicit de cununa muceniciei în noaptea dinspre 1 spre 2 noiembrie (după cum aflăm de la
bun început din relatarea despre viața ei), iar la 1 decembrie, a părăsit această lume și Maria Danilova, care
fusese închisă împreună cu diverși infractori.
La scurt timp după moarte, datorită textului povestirii despre viața sa și, trebuie să presupunem, și grație
altor mărturii, viața Feodosiei Morozova și a femeilor
care s-au încumetat să-i stea alături în mod deschis sau
în ascuns a devenit cunoscută, răspândindu-se în cercurile starovere, în primul rând, în cele din Rusia. În
anii care au urmat, o nouă sursă, monumentala lucrare
ce aduna viețile sfinților ruși, „via rusească” realizată
de Semion Denisov, Виноград Российский, a contribuit la perpetuarea memoriei și faimei Feodosiei
Morozova și a celor apropiați. Canonizarea vrednicei
de pomenire Feodosia-Feodora a fost târzie, fiind făcută, în anul 1917, de Sf. Sobor al credincioșilor
ortodocși de rit vechi de la Fântâna Albă.
Admirația autorului-martor al textului povestirii
despre boieroaica Morozova față de eroina sa ia forma
unei lucrări în care personajul este prezentat într-un fel
de „perspectivă inversă”, ca sfântă abia plecată în
veșnicie, ale cărei fapte luminează lumea rămasă aici,
populată de mii de anonimi pe care îi așteaptă suferințe
comparabile. Felul în care Morozova s-a opus unor lucruri pe care le considera ilegitime, deoarece reprezentau o ruptură de tradiția de veacuri a Bisericii Ruse sa manifestat printr-o suită de gesturi posibile atât
datorită forței sale spirituale, cât și susținerii părintelui
său duhovnicesc, Protopopul Avvakum. Pe fundalul
unor ostilități și presiuni constante și atent orchestrate,
comportamentul Feodosiei Morozova și cel al femeilor
care i-au stat alături le așază în sinaxarul martirilor neamului rusesc, în halouri de mare curaj și integritate
morală, aproape de protopopul Avvakum (1620-1682).
Atragerea elementului dramatic creat de fermentul religios din secolul al XVII-lea din cultura religioasă
adaugă la tradiția hagiografică, prin prezența unei figuri religioase de revoluționar în cadrul secular, originalitatea menită să înalțe eroii și să le facă memorabile
faptele. Ne putem imagina că această povestire, adăugată unor relatări similare, a circulat în mediul starover, fiind repovestită multor generații. Viețile eroinelor
duhovnicești se completează cu autobiografia protopopului Avvakum, ridicându-i pe toți într-o icoană a
credinței.
CORESPONDENțĂ
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eodosia Prokopievna Morozova și Protopopul
Avvakum s-au aflat într-o strânsă legătură, consemnată într-o serie de documente epistolare. S-au păstrat câteva scrisori adresate de protopop Feodorei și
celor din anturajul ei, precum și câteva epistole ale
Feodorei adresate protopopului și familiei acestuia. Nu
se cunoaște cu precizie când a avut loc prima întâlnire
dintre cei doi. Se știe însă că, din primăvara anului
1664, când Avvakum revine la Moscova din exilul în
Siberia, relația dintre ei era una foarte apropiată. Morozova i-a oferit adăpost lui
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Avvakum în casa ei și un acoperiș fiilor lui
duhovnicești, printre care și lui Fedor, cel nebun întru
Hristos. Despre aceastea aflăm atât din autobiografia
Viața protopopului Avvakum de el însuși scrisă, precum și corespondența dintre cei doi.2
Conținutul acestei corespondențe demonstrează
relația strânsă dintre fiica și părintele duhovnicesc. Cei
doi se sfătuiesc în chestiuni de principiu, cu privire la
evenimente importante din viața familiei și a societății.
În scrisorile adresate Morozovei în perioada când
aceasta se afla încă în libertate, părintele, într-un stil
caracteristic scrierilor sale, exemplificat și în autobiografie, este uneori virulent, sarcastic sau pur și simplu
brutal cu fiica duhovnicească. Cei doi analizează și
niște chestiuni delicate, cum lasă să se întrevadă plângerile despre comportamentul lui Feodor, călugăr și fiu
duhovnicesc al lui Avvakum, care locuise împreună cu
familia lui Avvakum și în casa Feodosiei Morozova.
În toate scrisorile lui Avvakum, mai ales în cele redactate anterior evenimentelor povestite în scrierea
consacrată faptelor de nevoință ale Feodosiei-Feodora
Morozova și ale celorlalte mucenițe, se vede deopotrivă asprimea părintească și dorința de a o încuraja pe
tânăra femeie. Cititorul zilelor noastre va înțelege că
adresarea și atitudinea patriarhală a lui Avvakum, specifică mentalității Vechii Rusii, implică și cercetarea
cu scepticism a faptelor de propovăduitoare ale Feodosiei-Feodora: „Iar voi, luminile mele scumpe, ce
dogme aveți între voi (de lămurit)? Viața de zi cu zi a
femeii e una: «Cum e scris în cărțile tipărite din vechime, așa țin eu și cred, cu asta și mor!» Păi, rugăciunea lui Isus să o spui mereu, și asta e tot.” – le scrie
Avvakum celor trei femei. Tonalitatea adresărilor protopopului se schimbă atunci când Avvakum află despre
întemnițarea și chinurile la care sunt supuse cele trei
femei, când pe primul loc apare tema laudei și a cinstirii. Avvakum își sintetizează gândurile și simțirea
într-o formă tradițională, de acatist, într-o compoziție
consacrată realizării gestului esențial din viața credinciosului, mărturisirea de credință. Pentru a-și arăta
admirația și a slăvi martiriul credincioaselor femei, el
compune, la scurt timp după moartea eroinelor, o
lamentație, un bocet cu elemente hagiografice, un
Cuvânt despre cele trei mărturisitoare, un plânset de
durere, O трëх исповедницах слово плачевноe.
Ca părinte duhovnicesc, Avvakum ocupă un loc
central în universul spiritual al epocii sale și în memoria poporului din care provine și în grupul etno-confesional al creștinilor ortodocși de rit vechi, în sfera
supranațională a credinței ortodoxe. Despre rolul duhovnicului în viața Vechii Rusii, scria, printre alții, istoricul S.I. Smirnov: „Singur învățător viu al poporului, el explica Dumnezeieștile Scripturi. El adapta la
un credincios sau altul prevederile pravilei bisericești.
Voința episcopului ajungea la turma credincioșilor,
iarăși, prin voința și cugetul părinților duhovnicești”3.
La întrebarea ce anume învăța duhovnicul poporul,
răspunsul este legat, după cum continua istoricul rus
în lucrarea citată, de ideea că religia „era înțeleasă de
strămoșii noștri ca ritual, ca o disciplină a rugăciunii
și o disciplină a vieții, iar toate celelalte lucruri din
creștinism, adică, dogmele, morala, chiar latura mistică rămâneau pe planul al doilea sau, mai corect, era
înțeles ca parte componentă a aceluiași ritual. Așadar,
duhovnicul învăța pe credincioși aceste două discipline.”.
Aceasta este învățătura pe care o găsim, firește în
culegerea lui Avvakum Cartea cuvintelor (Книгa
бесед), dedicată Feodosiei Morozova. Aici, protopopul
Avvakum se adresează sufletului său „fără de minte”,
îndemnându-l să se ridice și să lucreze asemenea
mucenițelor de la Borovsk, „stâlpi plini de măreție”,
„minuni” care „acum, în loc de jilțuri aurite, stau în-

gropate pentru credința pravoslavnică cea veche”.
În istoria genului hagiografic în Rusia, portretul de
sfânt cunoaște câteva forme și o bogată tipologie sfinți martiri și ierarhi, nebuni pentru Hristos și stareți,
pustnici cu viață îndelungată, fețe domnești și
bisericești și oameni de rând, pustnici și femei virtuoase. Fiecare dintre acestea au fost descrise, studiate
și incluse în studii de istorici și culturologi.4 Cunoscute
autorului narațiunii despre Morozova, viețile sfinților
rămân un fundal pe care acesta construiește o povestire
unică, subliniind și faptul că, în tradiția genului hagiografic, sfințenia poate fi și o trăsătură de familie.
Astfel, Evdokia este la fel de credincioasă ca sora sa,
iar după moartea soțului, evlavia femeii crește. Este
recunoscută și importanța maternității. În general,
impresionează puterea femeii într-o epocă în care istoria Rusiei le propulsează mai rar în prim plan, căci
secolul al XVII-lea a oferit mai multe exemple de
personalități feminine. Apoi, femeia rusă din epoca
amintită are o anumită educație și poate cita nu doar
din rânduiala slujbelor, ci și din cea a vieții de la curte,
după cum vedem, de exemplu, în scena nunții la care
ar trebui să participe, în calitate de membră a boierimii
de rang înalt, Feodosia Morozova. Dar, mai ales, femeile alese ca eroine în povestirea tradusă în carte, au
o viață spirituală intensă.
TEXT CU UN CONȚINUT HAGIOGRAFIC

G

en cu o istorie veche și în cultura rusă, hagiografia a dobândit, la un moment dat, caracteristicile unei narațiuni seculare. Povestirea despre boieroaica Morozova aduce în prim plan un „personaj
real” prin detalii de epocă și de vorbire și prin dialog.
Textul vieții cuvioasei Feodosia include trăsăturile caracteristice ale genului hagiografic atât în structură, cât
și în conținut, reducând anumite segmente, deoarece,
după cum s-a menționat, atenția autorului este focalizată asupra ultimilor ani din viața eroinei. Astfel, lista
acestor indici specifici operelor hagiografice include,
în narațiunea pe care o prefațăm, date despre viața
Morozovei înainte de confruntarea pentru credință, extrem de puține, fiind reduse la minimum: nașterea din
părinți evlavioși, o scurtă viață de soție și mamă; fapta
de nevoință centrală, susținută prin răbdarea îndelungă,
smerenia și iubirea neîncetată; arătarea și facerea de
minuni, - Feodosia o vindecă „de la distanță” pe maica
sa duhovnicească, Melania. Perspectiva autorului este
fixată pe sfințenia Feodosiei-Feodorei. Totodată apar
elemente din narațiunile laice, premergătoare unui gen
care se va dezvolta în secolul următor, al povestirilor
(moralizatoare), cu eroi bărbați. Drama se desfășoară
pe fundalul lumii obiectelor de toate rangurile. În jurul
Feodosiei apar demnitari în frunte cu țarul, ierarhii și
părinții duhovnicești, Melania și Avvakum protopopul;
ajutoarele ei sunt țarina și câțiva slujitori, precum și
tovarășele de grea suferință; nu lipsesc obiectele de
civilizație și artă din locuința bogată și nici uneltele
torturii, lanțurile, cătușele și zgarda. Totodată, portretul
ei nu conține detalii fizice, fiind o radiografie a sufletului și a spiritului.
Privit în ansamblu, textul este o confruntare în care
vocea eroinei martire, prezentată de la început cu numele său de călugărie, Feodora, se aude constant
așezată în discursul cu Hristos și cu semenii. Feodosia
își asumă cu bucurie toate nevoințele, întreaga povară
a încercărilor trupului, pe care este capabilă să le controleze prin virtuțile sale invocate de la bun început:
credința și voința de a sluji prin propria viață lui
Hristos, în modul, în ritualul în care a fost crescută, curajul și bărbăția în confruntarea cu demnitarii, cugetul
neabătut, capacitatea de sacrificiu suprem sunt descrise
atent, cu evlavie și admirație și cu multă compasiune.
Portretul moral este redat într-o limbă aleasă, fără
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excese, încadrabilă în stilistica specifică textului hagiografic, elaborată fără a fi excesiv ornamentată,
sobră, în istoria genului care începe în literatura Vechii
Rusia, în Cronica de la Kiev, „poveste din anii de demult”, cu relatarea succintă a vieților lui Boris și Gleb,
primii martiri din spațiul slav de răsărit. Textul are
echilibrul construcției retorice, asigurat prin valoarea
în sine și în conjuncție a celor trei elemente constitutive: etosul, patosul și logosul, deoarece autorul este
în tabăra eroului și este îndreptățit să vorbească, prin
calitatea de adept al convingerilor eroinei și prin cea
de martor ocular care a suportat consecințele actului
său de curaj.
Acest text cu un conținut hagiografic și cu trimiteri
la istoria imediată este scris în limba rusă veche, o
limbă în care coexistă elementul slavon și cel oral, vernacular. O limbă în care există o stratificare minimă în
două registre, în care predominant este cel al Scripturii
ca text viu, temei pentru oricare altă formă de existență
în limbă. În înțelegerea nuanțată a lui V.M. Jivov,
acesta este un „text hibrid”, ca toate textele hagiografice și ca toate celelalte texte, care pot figura, încorporate în diverse doze unele într-altele, interacționând.
Centrală este unificarea general religioasă și absența
unor granițe clare între genurile limbii scrise.5 Limba
este însă diferită de cea a autobiografiei lui Avvakum,
operă de întindere mai mare, elaborată într-o perioadă
mai îndelungată, sub imperiul unei „sarcini ideologice” mai apăsătoare. Mărturia din povestirea despre
viața și suferințele Feodosiei Morozova are
prospețimea și totodată detașarea perspectivei care,
spre a face față spectacolului suferinței, se retrage în
„icoană”. În afară de fondul general, puțin diferențiat,
apare tendința, semnalată de cercetători, de a folosi
formele arhaice, în particular, dualul, pentru a sublinia
natura excepțională, exemplară a faptelor Morozovei
și a celor din anturajul ei. Mai mult, se pare că recursul
la forme gramaticale care nu se mai utilizau în vorbirea
curentă, ca dualul, aoristul, care reprezintă mărci ale
textului Scripturii, avea funcția de a sublinia și
importanța personajelor și așezarea acestora în spațiul
etern, sacru. O trăsătură lingvistică a povestirii constă
în utilizarea dualului în descrierea adepților, celor din
tabăra Feodorei, pentru a atrage atenția asupra acestora
și a sublinia contrastul față de cei aflați de partea
țarului. Dacă o parte a povestirii urmărește în contrast
acțiunile mucenicelor și ale prigonitorilor lor și le descrie prin dual, respectiv, plural, spre final, în descrierea
suferințelor finale, spre a prezenta martiriul staroverilor și a apela la simțirea cititorilor, se recurge la formele, mai generale, de plural. În descrierea celor din
partea adversă țarului, adică a Feodorei și a celor din
tabăra ei, se folosesc formele verbale specifice slavonei. Astfel, dorința autorului de a-și demonstra simpatia față de ideile starovere nu doar compozițional, ci și
gramatical, se materializează.
Deși scopul textului este transmiterea informației
exemplare despre faptele de credință prin mărturisirea
muceniciei, povestirea despre viața și faptele Feodosiei
Morozova aduce și elemente de psihologie complexă.
Astfel, reținem consemnarea slăbiciunii omenești, ezitarea boierilor în a condamna o femeie de rang înalt,
fie din frică, fie din neputință. În chestiunea implicării
sau a cunoașterii practicii religioase, Irina, sora țarului,
îi amintește acestuia de sfinții martiri, cnejii Boris și
Gleb. Elita cunoaște slavona, are știință de carte, nu
știm în ce măsură, însă această cunoaștere este izvorâtă
din practica religioasă. Prezentarea substanței patrimoniului spiritual din perspectiva unor actanți din ambele
tabere – oponenții și ceilalți, aliați (formali) ai puterii
dă o mai adâncă percepere a fenomenului caracterizat,
în secolul al XX-lea, prin sintagma „tragedia
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Schismei ruse”.6
De la viața povestită „pe urmele calde” la rarefierea
stilizată în alte texte, distanța este una considerabilă.
În perioada imediat următoare Schismei și în deceniile
care i-au urmat, povestirea despre Boieroaica
Morozova nu cunoaște multe adaptări, însă circulă.
aEpoca la care face referință își păstrează o tragică
prospețime, așezându-se într-un „prezent perpetuu” în
care nu a fost timp de redactări și pentru că în general
ncartea și, mai ales, istoria scrierilor, are un destin comaplicat în condițiile exilului intern sau extern. Dată fiind
condiția permanentă de bejenie în care cărțile duse de
cei care au emigrat din Rusia nu puteau fi decât cele
strict necesare, adică cele pe care se slujea, povestirile
despre faptele de nevoință puteau fi cel mult o parte a
tradiției orale a memoriei marilor valuri de staroveri
nrăspândiți prin lume. Fiecare secol a adunat, perpetuând memoria textului original al lui Avvakum și
ădemonstrând preocupări proprii de conservare a memoriei, date despre cele mai importante întâmplări ale
istoriei din perioada ulterioară Schismei Bisericii
Ruse. Astfel, în marile centre starovere, s-au dezvoltat
tradiții, unul dintre primii istorici staroveri Ivan
aAlekseev (1709-1776), care consemna, în lucrarea sa
amanuscris, «И паки предлагаю любви твоей, христолюбче, из вышепомянутых страдальцов страăдание великоблагородных княгинь Феодосии
Морозовых и сестры ея Евдокии Урусовых князей
следующим образом. Краткое сказание о житии»7.
Conservat în cercurile starovere, interesul față de
personalitatea Feodosiei (Morozova) și față de penrioada moscovită din secolul al XVII-lea, față de începuturile istoriei ruse s-a manifestat în cercurile intelectualilor erudiți din Rusia, printre oameni ai Bisericii
aabia în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Acest interes răspundea mișcării revoluționare din gruparea Народная воля („Voința poporului”), fiind reaprezentat de lucrările istoricilor N. S. Tihonravov, I. E.
Zabelin8, D.L. Mordovțev ș.a. Publicate pentru prima
dată în mediul extra-starover de Tihonravov, relatările
despre Morozova și o parte din corespondența lui
ăAvvakum au devenit importante surse pentru realizarea
nedițiilor critice de text de care beneficiem în prezent.
a Textele vechi, în original și în traducere, imporatante în sine și cumva autosuficiente, își demonstrează
tvaloarea și prin faptul că reverberează în posteritate.
Viața Feodosiei Morozova a incitat și imaginația litearară modernă, în primul rând, prin forța caracterelor
care apar în tragedie, precum și prin drama mesajului
polemic. Astfel, apariția, în urmă cu douăzeci de ani,
na romanului în trei volume Раскол de Vladimir
nLiciutin (n. 1940), probabil primul roman modern care
a apelat la secolul al XVIII-lea rus și coliziunile dintre
vechi și nou în viața spirituală și culturală, a adus în
discuție numele unui predecesor al autorului: Daniil
Lukici Mordovțev (1839-1905) și romanul acestuia,
Великий раскол (1881). Istoric și publicist, Moradovțev a lăsat numeroase texte pe teme istorice, romane și povestiri documentare, care s-au bucurat de o
popularitate deosebită în timpul vieții sale.
Opera lui Mordovțev a fost reeditată de trei ori în
decurs de peste un deceniu, asfel asigurându-se și
„popularitatea” personajelor alese de el. Un exemplu
ilustrativ se găsește în rândurile următoare, în care
Mordovțev reconstituie tabloul vieții cotidiene și speucificul vieții spirituale a boieroaicei Feodosia
ăMorozova:
„Boieroaica Morozova, pe care am văzut-o stând
de vorbă cu Avvakum și pe care această conversație a
zguduit-o, aparținea celei mai de vază familii boierești
din Moscova. Era nora cunoscutului boier Boris
Morozov, acel Morozov pe care prealiniștitul țar îl cre6
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dea nu numai prietenul său, dar îl cinstea ca pe părintele rău. În ceea ce-l privea, și Boris îi era acestui țar
învățător și îndrumător, și cel care aducea lucruri de
trebuință, și se îngrijora pentru el și se mâhnea mai
mult decât pentru sufletul său, fără să afle tihnă,
noapte și zi. Iar boieroaica, tânăra și rușinoasa
Fedosiușka, era ca lumina ochilor pentru acest om de
încredere și îndrumător al țarului, care aducea și cele
de trebuință: Fedosiușka, cea care se măritase la
șaptesprezece ani cu Gleb, fratele lui Boris, nu a avut
viață lungă împreună cu soțul ei, care a murit de tânăr,
lăsându-i tinerei văduve o singură bucurie, pe micul
lor fiu, Ivanușka. Asupra acestora doi, Ivanușka și tânăra lui mamă, preceptorul țarului își revărsa toată
gingășia. Lumea de la curte o iubea pe tânăra boieroaică. Și țarul plin de îngăduință o lăuda înaintea tutoror boieroaicelor și a fiicelor lor, iar țarina nu mai
putea de dragă ce-i era Prokopievna, pentru
frumusețea chipului ei și pentru frumusețea cuvintelor
sale.
Tânăra boieroaică era într-adevăr frumoasă la
înfățișare, o ființă neobișnuit de gingașă la chip, și iscusită la vorbă, pentru că era deșteaptă, citea mult și
rostea minunat cuvinte duhovnicești. Însă tânăra boieroaică nu avea o viață veselă în vremea aceea. Pe
când îl avea încă pe soțul ei, mai putea simți o oarecare împlinire a vieții; când mai trăia încă soțul ei, era
mai puțin îndepărtată de lume, părea mai puțin zăvorâtă. Însă de când devenise văduvă, părea că începuse
pentru ea un fel de viață fără viață, un fel de mocnire
fără țel și o bătrânețe înainte de vreme. Zăngănitul de
oale, din zori până noaptea, zornăitul cheilor, de
dimineață până seara târziu, țesutul și împletitul,
discuțiile cu chelăresele și jupânesele și, ca o culme a
plăcerii estetice, cântecele tinerelor slujnice, asta era
toată viața boieroaicei, oricare îi vor fi fost temperamentul, anii tineri și năzuințele proprii. Însă nu pentru
orice caracter femeiesc o asemenea viață aduce o
mulțumire spirituală deplină... Morozova era dintre
acele femei pentru care zăngănitul de vase din aur și
argint și zornăitul cheilor nu reprezentau idealul în
viață, ea căuta mai mult pentru minte și inimă, ceva
mult mai de preț decât aurul. Bogatele ei puteri
sufletești cereau o lucrare duhovnicească; inima tânără, înflăcărată căuta iubirea nu doar pentru micul
ei fiu, Ivanușka, căuta o luptă, sacrificii, idealuri. Iar
despre idealuri ea știa doar din cărți, idealurile ierar-
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hilor, ale mucenicilor, modelele înalte de iubire
creștină. În jurul său și în palat, ea nu vedea decât latura cotidiană a vieții, conflictele exterioare ale acestei vieți, în pofida strălucirii și bogăției acesteia, și
pretutindeni simțea un gol. Acest gol o sfredelea și înăuntrul ei, chiar în sufletul său. Pentru ca să astupe
acest vierme care o rodea, să acopere golul în care se
usca inima ei plină de căldură, iubitorare, s-a aruncat
în plăcerea pe care i-o aducea bogăția ei, rangul ei înalt.
S-a înconjurat de splendoare și lux. Și-a așezat
casa, și așa foarte bogată, de știa toată Moscova despre ea, și-a făcut casa după măsura celei a țarului;
dorințelor ei slujeau ca până la trei sute de servitori;
la un semn din mica ei mână albă, care strălucea de
perle, rubine și safire, intra în mișcare toată mulțimea
de oameni din gospodărie, care se grăbea să îndeplinească pe loc orice dorință a tinerii boieroaice cu suflet bun, blânde și iubitoare, lumina lor. Când ieșea
din casele ei în careta ei bogată, scumpă și împodobită
cu atlas și argint și cu doisprezece cai de rasă frumoși,
cu lanțuri zornăitoare, îi urmau vreo sută-două de
slugi și robi, ba chiar și trei sute, apărându-i cinstea
și sănătatea, și mulțime de popor alerga în urma ei,
prinzând banii pe care îi arunca pe fereastra caretei,
cu mâna ei mică, boieroaica. Chiar și liniștitul țar, întâlnindu-se uneori cu Prokopievna cea cu ochi mari,
cum îi spunea el Morozovei, i se înclina cu prietenie,
scoțându-și căciula. Iar boierii și cnejii își scoteau căciulile de departe, înclinându-se înaintea ei până la
brâu, încercând să vadă, măcar în treacăt, ochii strălucitori, ascunși sub văluri, ai frumoasei femei.
Însă nici asta nu o mulțumea, nu-i umplea sufletul,
nu ocupa golul în care se usca inima ei cea tânără. Ea
căuta un ideal... Un timp, a crezut că a găsit acest
ideal de om în Nikon. Ținându-se, cu mândrie, departe
de strălucirea de la curtea țarului și a bisericii, în surghiunul său de bunăvoie, el i se părea un mucenic.
Întreaga sa viață de dinainte, de când umbla desculț,
micuțul Nikitka suferise de foame și frig, fără
încălțările din coajă de mesteacăn, până când a primit
potcapul de ierarh și cârja mitropolitului Petru. Nikita
cel de altădată a devenit patriarhul Nikon și mare stăpân și vorbea tunător de la amvon împotriva adevăratului mare stăpân, această viață îi apărea toată în
aureola și măreția apostolatului. Însă atunci când,
după vizite repetate la el, la Mănăstirea Buneivestiri
și după discuții îndelungate cu el, a găsit că era un
egoist sec care se înălța pe sine, iubitor de putere și
om fără inimă, răzbunător, a deplâns amarnic acest
miraj al idealului său.
Și deodată destinul i l-a adus înainte pe Avvakum.
Această minte viguroasă, această voință de neînfrânt,
chiar dacă moale și răbdătoare, ca aurul, în treburile
bune și de fier în alte împrejurări, această credință
mare, pătimașă, însă curată, de copil, nu doar în puterea de pătrundere a iubirii dumnezeiești atotiertătoare, ci și în rit, și în literă, în ultima iotă de credință,
toate acestea au zguduit până în străfunduri sufletul
plin de sensibilitate al tinerei și aprigei femei. I s-a
părut că se află față în față cu un chip de apostol, de
mucenic, cu acea protoimagine și ideal de om adevărat pe care ea îl văzuse, cu puterea închipuirii ei
aprinse, în așezările din peșterile Tebaidei, la stâlpnici, la cei care îi condamnau pe cezarii romani cei
fără dumnezeu.”9
În afară de romanul lui Mordovțev, al cărui efect
în epocă se va fi transmis generațiilor următoare, tema
apărării vechii credințe, a valorilor amenințate, a formelor de viață compromise de forța progresului a servit ca idee inițială pentru operele multor scriitori ruși
de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Ansamblul de opere
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literare, în proză, poezie epică și lirică, de compoziții
dramatice și muzicale, alături de cele picturale, alcătuiesc un vast hipertext, resemantizând experiența de
afirmare a individului pentru credință, în opoziție cu
autoritatea. Din acesta fac parte și scriitori din epoca
sovietică Anna Ahmatova sau Varlam Șalamov, care
au găsit motive de identificare cu Feodosia Morozova
ca personalitate istorică și ca simbol al confruntărilor
epocii sovietice. Atrași ei înșiși în confruntarea cu
Puterea, fascinați de forța exemplară și de interpretarea
plastică remarcabilă realizată în anul 1887 de pictorul
Vasili Ivanovici Surikov (1848-1916), acești scriitori
au transformat-o într-un nume foarte cunoscut.
Morozova a devenit un reper imaginar-cultural prin
iconografia propusă de Surikov, cititor atent al acestei
vieți, care descrie în detaliu în tabloul său momentul
în care Morozova este dusă în exil, făcând, în speranța
că țarul o va vedea, semnul crucii, iar chipul ei emaciat
aruncă lumii o privire înflăcărată, teribilă, de martor
ce profețește o catastrofă.
În istoria limbii literare, a literaturii în sens restrâns, în destinele culturii, textele, păstrând informații
despre evenimente și actanți, devin „modele de limbă”,
depozitare de valori estetice și documente de „neuitare”. Printr-o expresie tehnică, în succesiunea lor în
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mod aparte atenția nota, recurentă în memoria
Ahmatovei, dramatică și zguduitoare prin omenescul
ei, în care Morozova îl imploră pe paznicul din ultima
închisoare să-i dea măcar un măr, fiind refuzată.
Asemenea eroinei istorice, Anna Ahmatova, care recurge la masca Boieroaicei Morozova și în câteva texte
poetice, decenii la rând, încercând să-și salveze fiul, a
implorat clemența autorităților opace. Astfel, în două
poezii, Я знаю, с места не сдвинутся…(Știu bine,
nu mă pot urni..., 1937) și în Последняя роза (Ultima
roză, 1962), Morozova este una din oglinzile istorice
în care Ahmatova găsea reflectarea destinului propriu,
construind antiteza dintre prezentul apocaliptic și trecutul idilic10:
Știu bine, din loc nu mă urnesc,
Sub povara pleoapelor demonice,
O, de-aș putea să mă arunc, așa,
În secolul al șaptesprezecelea.
C-o ramură de mesteacăn, înmiresmată,
La Sfânta Treime, în biserică să stau,
Cu boieroaica Morozova
Să beau din miedul dulceag.
În prima strofă, încremenirea forțată ce actualizează semantica morții, a celui îngropat de viu, apare

Tabloul „Boieroaica Morozova”, din 1887,
de Vasili Surikov (1848-1916)

cultură, fiecare text cunoaște un pre-text, un element
constitutiv așezat în galeria ce formează istoria genului, și imbolduri de rearanjare, prin subiect, a marii fabule care ne înconjoară. Astfel, romanul lui Mordovțev
va fi slujit nu doar romanului lui Liciutin, ci și ca un
comentariu la nevoia de libertate personală, asigurându-și nesfârșirea și consfințind eternitatea originalului – actor pe scena istoriei sau în montarea prin intermediul artei literare.
Scenele reconstituite de D. Mordovțev pe baza
publicațiilor recente din epocă, servesc, prin el sau prin
aceleași surse, la care se adaugă opera plastică a lui
Surikov, altori scriitori ruși, poeți și prozatori, pentru
construcția unor poezii și poeme.
Pentru Anna Ahmatova, destinul propriu devine
asociat Schismei și raskolnicilor atunci când, în anii
1920, poezia ei era criticată pentru „motivele pravoslavnice și mistice”, considerate „reacționare”, într-un
articol de G. Lelevici pe care poeta l-a considerat „începutul sfârșitului” ei. Ahmatova era acuzată nu doar
de cele enunțate, ci și, implicit, de atitudine ostilă regimului sovietic. Paralela cu destinul celor care în secolul al XVII-lea apăreau ca „opozanți ai regimului”,
a fost preluată de Ahmatova și transformată într-un
pretext pentru creația sa și într-o lecție pentru grupul
de tineri poeți independenți de ideologia și gustul oficial al sfârșitului anilor 1950. Cercul de tineri poeți, în
care intrau Evgheni Rein, Anatoli Naiman, Dmitri și
Iosif Brodski a fost botezat de poetă, denumit de ea
„avvakumovțî”, adică opozanți, protestari. Însemnările
din caiete consemnează referințe, făcute în decursul
ultimilor ani de viață ai poetei, dintre care reține în

în contrast cu setul de imagini din cea de-a doua strofă,
care face referință la Duminica Floriilor dintr-un „oarecare secol al șaptesprezecelea”, preferabil prezentului infernal. Numele Morozovei nu este întâmplător
însă, căci referința la timpul istoric implică gesturile
eroinei în care poeta modernă își găsește o mască lirică. În circumstanțele disperate ale vieții poetei, Morozova este pentru Ahmatova tovarășă de suferință, iar
cele două, prin efortul poetului, intră în dialogul atât
de dorit de muceniță. Avem, astfel, o reinterpretare pe
nivelul istoric și literar deopotrivă, recursul la imaginea Morozovei „reale” și „idealizate” în textul hagiografic și „ficționalizate” vizual de tabloul lui Surikov,
la care poeta face referințe.
Însă intensitatea maximă a referințelor este cea din
poemul Recviem.
Acest poem creat în intervalul 1935-1939 și 1940,
iar între 1940 și 1962, combină, asemenea textelor
vechi consacrate personalităților Schismei, elemente
autobiografice, hagiografice, omiletice și polemice.
Universul eroinei din Recviem este deopotrivă cel al
nebuniei și al ateismului, în „timpul ieșit din țâțâni”,
după cum spunea Hamlet. În poem apar noi mucenici
îndelungrăbdători – mama și fiul, iar mama nu se poate
lipi de fiul său decât prin iubire, devenind centrul poemului. Aici trimiterea la alt tablou de Surikov, «Утро
стрелецкой казни», indică același destin - trimițând
la apocrifele răspândite în Rusia, Calvarul Maicii
Domnului:
Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
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У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе… Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.
([Ноябрь] 1935 г., Москва11)
În secolul al XX-lea, cele mai cunoscute din tablourile lui Vasili Surikov din tematica legată de
Schismă au fost «Боярыня Морозова», «Утро
стрелецкой казни». Forța generatoare de sensuri a
acestor tablouri constă nu doar în aceea că ele redau
un anumit moment istoric, ci că ating esența însăși a
istoriei ruse. Aluziile la tabloul lui Surikov formează
un text în sine, constituind un alt complex de imagini,
denumită, printr-un termen din retorica antică, ekphrasis: de la poezia lui Osip Mandelștam și Anna
Ahmatova, Maskimilian Voloșin și Arseni Tarkovski,
până la poezia din vremurile tulburi din diverse secole.
Opera artistului plastic lui V. Surikov se reflectă și
în opera poetică a lui Varlam Șalamov, care găsea, în
imaginarul raskolului, „refugiul” ideatic, creativ, stilistic – ca formulă suportabilă după experiența carcerală. Nu doar spațiul siberian, ci tabloul lui Surikov, în
poezia sa Боярыня Морозова publicată în volumul
Дорога и судьба, Șalamov scria, într-un comentariu
din anii 1950, că „a fost scrisă, ca și Утро стрелецкой
казни, un titlu preluat din nomenclatorul operelor de
artă plastică în Rusia, „pe lângă peisajele din nordul
Rusiei, pe lângă numeroasele roci de origine și morfolgie diferită, râurile rusești argintii, de mlaștinile
roșu-cafenii,” atenția autorului se îndreaptă spre istoria
rusă, în care, „fermitatea maximă, eroismul cel mai
mare l-au demonstrat credincioșii de rit vechi. Inclusă
în Caietele din Kolâma (Колымские тетради), în
anul 1950, după ce scriitorul redobândise dreptul de a fi
publicat. Atunci a apărut și poezia Боярыня Морозова,
o interpretare a viziunii din tabloul lui V. Surikov, care
se încheie cu următoarele trei strofe:
Nu iubirea, mânia turbată
O îndreaptă pe roaba lui Dumnezeu.
Îi e dat să fie prima ea, mândrie,
Boieroaică cu destin de arestant.
Ca un bici, crucea de rascolnic
Mâini furibunde o țin strâns
Se sting blesteme tunătoare
Din sania joasă, în depărtare.
Uite-așa se nasc ei, sfinții,
Mai aprins urând decât iubind,
Părul înghețat, uscat prinzându-l
Între degetele uscate, ei îl strâng.
Traducând și parafrazând imaginea centrală din
poezia de mai sus, care culminează în versul „Așa se
nasc sfinții...”, înțelegem că totul este o consecință a
celor dovedite, dincolo de cuvinte, prin tăria credinței
din vechime, „pentru ca să creadă și nebunul în ceea
ce a crezut ea”.
Operă cu un mesaj limpede formulat ca trăire întrun secol tulbure, ajunsă la cititorul rus abia la mijlocul
secolului al XIX-lea, povestirea despre viața Feodosiei
Prokopievna Morozova, Feodora, în călugărie, alături
de Viața lui Avvakum Petrov, de el însuși scrisă și împreună cu alte opere polemice și pagini de corespondență, va sluji multor generații în edificarea vieții spirituale și a traiului cotidian. Deschizându-se acum și
în limba română, acest text adaugă patrimoniului universal al credinței nădejdea în mântuire și iubirea de
aproapele a autorului-martor și, etimologic, mărturisitor.
Marina VRACIU
(Fragmente din Prefața volumului „Povestire despre
Feodosia Prokopievna Morozova. Mărturii despre
viața unor sfinte mucenițe și pagini din
corespondența protopopului Avvakum”, apărut la
editura „C.R.L.R.”, București, 2021, cu sprijinul
Comunității Rușilor Lipoveni din România, pag. 7-29)

10
Despre amintirea acestor versuri în anii 1950, scrie Lidia Ciukovskaia, Записки об Анне Ахматовой. Том 2. 1952-1962; Лидия Чуковская. Ахматова А. Соч.: В 2 т.
М., 1990. Т. I. p. 256.
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Anna Ahmatova. Poeme. Proze. Traducere de Livia Cotorcea. Editura UAIC.
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борник «Частушки
липован» расширяет
наше представление о
aдуховной жизни липован,
проливая свет на самый новый
ăраздел фольклора, бытующего
nсреди них - частушку. Некоторые
липоване называют её
«пригудкой». Это короткая,
состоящая обычно из четырёх
(реже из двух или шести)
строчек песенка, которая
исполняется более быстрым
темпом, чем обычная протяжная
лирическая песня. […]
Сборник является как бы
дополнением к сборнику песен
[Зялёныя моя вишенка],
бытующих среди линован нашей
страны, выпущенному как уже
указывалось, два года тому назад
n[1978], и содержащему 354
песни. По существу эти два
a
сборника охватывают почти все
aнаиболее излюбленные жанры
музыкального фольклора
линован. […]

e
e
a

ncorporându-se într-un mediu etno-geografic
nou, lipovenii şi-au păstrat tradiţiile,
modelându-le în funcţie de propria lor evoluţie ca
entitate deschisă spre progres, deşi vechile canoane
impuneau o anume reţinere şi chiar însingurare.
Dintre genurile şi speciile folclorice deosebit de
viabile, pe primele locuri se află cântecul tradiţional şi
ciastuşka — un fel de cuplet popular format din patru
versuri (mai rar din două sau şase versuri) şi care se
interpretează într-un ritm mult mai alert decât
cântecul prelung. Cântecul rămâne cel mai îndrăgit şi
popular gen folcloric cu circulaţie la lipoveni, iar
častuška îl secundează îndeaproape, mai ales la
petrecerile organizate de tineret.
Spre deosebire de cântec, častuška (mulţi lipoveni
îi spun prigudka) este un gen relativ nou, născut în a
doua jumătate a sec. al XIX-lea în urma marilor
transformări ce s-au petrecut în satul rusesc după
reforma agrară din 1861, când vechile temelii
patriarhale sunt zgâlţâite din temelii. Deci, lipovenii
nu au avut cum să aducă cu ei častuška atunci când au
emigrat în ţara noastră pentru motivul că ea nici nu
exista. Ei au receptat-o pe diverse canale (disc, radio,
carte, nemijlocit), s-au familiarizat cu ea, şi au
îndrăgit-o, i-au sporit numărul de variante, au creat
producţii noi legate mai strâns de realitatea specifică
nemijlocită.
Tematica genului este extrem de variată: de la
trăiri personale până la probleme obşteşti, de la
aspecte ale modei până la caracterizări pline de
profunzime ale sufletului uman.
În devenirea sa ca gen, častuška a folosit, e
adevărat, într-un mod propriu, multe procedee ale
cântecului tradiţional de la care a împrumutat
paralelismul, simbolul, comparaţia, metafora, epitetul,
litota, mai rar hiperbola. Un loc aparte îl ocupă
aliteraţia.
De fapt, ea se îndepărtează mult de la tradiţia
Довольно большое
количество материала было
записано на магнитофонную
ленту с последующей переписью
набело. Частушки исполнялись
как специально для собирателей.
так и в естественном их
бытовании (на свадьбах,
гулянках и т.п.). Кроме записей,
сделанных непосредственно из
уст исполнителей, мы
использовали и четыре
рукописных сборника,
принадлежащих лицам из
Рэдэуць, Климэуць, Славы
Черкезской и Гиндэрешть. От
двух из этих лиц удалось
записать частушки и в их устном
исполнении. Эти женщины знали
наизусть почти весь репертуар
своих рукописных сборников,
что доказывает их любовь к
этому жанру и к пению вообще,
ибо тот, кто любит частушки,
любит н песни, особенно
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folclorică şi se apropie de poezia cultă cu care însă nu
se confundă. Tocmai această îngemănare organică a
atâtor elemente o fac unică în felul său, bogată în
procedee poetice, cu o compoziţie complexă şi o rimă
extrem de diversă.
Este de la sine înţeles că, datorită conciziunii sale,
častuška nu poate zugrăvi tablouri ample, cu atât mai
mult cu cât adesea primele două versuri nu au o
legătură logică cu ultimele două, prezentând un
paralelism formal.
Ca gen muzical, častuška este strâns legată de
melodie. Uneori ea era numită după melodiile
cântecelor pe care se cânta. De fapt, ea nu poate fi
„spusă“, ci numai cântată, adesea cu acompaniament
de acordeon, mai rar balalaică şi cere prezenţa
auditoriului. Uneori častuški sunt interpretate la joc,
mai ales cele satirice. Poate că din întreaga varietate
de častuški ele stau cel mai aproape de strigătura
românească — cel mai miniatural gen liric din
folclorul nostru, deşi funcţiile strigăturii sunt mult
mai largi şi mai evidente.
În concluzie, častuška este un gen folcloric în
plină expansiune care câştigă teren pe seama altor
genuri şi specii ale creaţiei orale, în evidentă stagnare
sau regres. Gen nou, viguros, iubit, mai ales de
tineret, — partea cea mai dinamică a populaţiei —,
ciastuşka ne îndeamnă să-i observăm evoluţia şi în
viitor. De aceea, considerăm că prin publicarea
prezentei culegeri [Частушки липован] nu facem
decât un început în studiul ei.
Mihail Marinescu,
«Частушки липован» / „Catrene lipovenești”
(Editura Kriterion, București, 1980, p. 207-210)

старинные протяжные. Само
собой разумеется, что большая
доля песен и частушек взята
липованами из напечатанных
сборников, так как грамотность
среди этого населения, как уже
было сказано выше, была всегда
в почёте.
«Читать, вот норма их
жизни. Нигде книга не столь
дорога душе, как здесь. Любой
старый массивный том
содержит истину вечную, с
которой необходимо
поддерживать связь. А книга
делает души добрыми и
кроткими. Книги допетровской
эпохи. Изумительные старинные
узорчатые кожаные переплёты
с застежниками из латуни с
орнаментами. Можешь
подумать, что ты находишься в
комнате департамента
рукописей отлично
содержавшегося хранилища»1,

писал наш великий историк
Николае Йорга о шкафе с
книгами одного липованина из
Писка-Брэилы.
Многие липоване владеют,
почти в одинаковой мере,
румынской и русской устной
письменной речью. Однако,
интересно отметить, что один из
упомянутых выше письменных
сборников содержит частушки,
записанные латинским
алфавитом, что говорит об
устном их восприятии н
исключает a priori
непосредственный контакт
владельца с печатным текстом.
***
Несмотря на то, что
распространение частушки среди
липован явление совсем новое,
её наличие уже стало настолько
ощутимым среди
песенного фольклора
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этого населения, что,
признаёмся, одному человеку не
под силу охватить все её
проявления и особенно
предвидеть последствия на
дальнейшие судьбы других
фольклорных жанров. Наша
задача ограничилась лишь
представлением частушки и
постановкой вопроса её
бытования сегодня, когда и среди
липован она «стала
великолепной формой,
схватывающей конкретные
отношения и чувства людей на
лету, в их непосредственной
ощутимости»2.
Термин частушка был введён
в литературный обиход русским
писателем Глебом Успенским в
конце 80-х годов XIX века: «Не
из него собрать и сложить
народу песню, былину, но
создать «стишок», откликнуться
на разнобразнейшие явления
обыденной жизни, - от этого
даже и утерпеть нельзя народу. И

Каменские
вот он создал так называемую
частушку, то есть то самое, что
по-французски называется
«куплетом» (слово в слово), и
этими частушками откликается
на каждую малость жизни,
недреманно следя за всеми
этими малостями»3. В народе их
называли по-разному. Так,
например, в одних областях
частушки назывались по виду
пляски, во время которой они
исполнялись: «цыганочка»,
«кадриль», «рязаночка»; в
других местах они получили
название от мелодий, па которые
пелись: «саратовские»,
«тамбовские», «тульские»; в
третьих - «матаня» (от
диалектного слова «матаня» -
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милый). Двухстрочные частушки
называют «страданиями» (от
диалектного слова «страдать» любить) и т.д.
В частушках отражаются
чувства и переживания людей,
аспекты их бытовой, трудовой и
социальной жизни. По своему
происхождению частушка
связана с игровыми, плясовыми,
свадебными и шуточными
песенками. Несмотря на то, что
некоторые из этих песенок,
записанных в конце XVIII-ого
века, близки по своему ритму и
строению к частушкам, всё-таки
частушка оформляется в
самостоятельный жанр лишь во
второй половине ХIХ века, т.е. в
пореформенный период, когда
она становится особым типом
массового песенного творчества.
[…]
Вообще, частушка это
«принципиально новое
поэтическое качество фольклора,
где грань между фольклором и
литературной поэзией
становится подвижной, а то и
совсем исчезает»4. Частушка
унаследовала от пословицы
краткость изложения материала;
от волшебной сказки —
некоторые фантастические
мотивы. Однако всё это
частушка воспринимает посвоему. Больше того, в ней есть
многое, что противостоит этим
жанрам, что свойственно только
ей.
Тематика частушек
исключительно разнообразна.
Частушка говорит о девичей
печали, о тяжелом положении
женщины, о её горькой доле, о
насильственном замужестве,
мотивы, которые получали, в
силу специфики жизни в
старообрядческих колониях,
особое звучание:
Вясёлыя гуляница
Рано миновалыся.
Проклятыя замужества
Навеки навязалыся.
Сидят сваты за столом,
Пют вино ды кушиють.
Пропивають мою косу,
А мене не слушиють.
Записано много частушек на
любовную тему. Они говорят и о
встречах, и о тревожных
ожиданиях, и о глубокой
преданности любимому другу, о

надежде, иногда об измене, о
невозможности осуществления
счастья вместе:
Ой, гора, гора,
Под горой камыш.
Молодая грудь,
Ты по ком болишь?
Где-то, где-то по Дунаю
Пароход виднеется.
Отпиши-ка ты, мой милый,
Могу ли надеется?
Удивительны частушки
сатирические и юмористические.
Они изображают, часто по
принципу контраста, смешные
или отрицательные явления
деревенской жизни, физические
дефекты, неуклюжесть,
заносчивость, невоспитанность
определённой части молодёжи:
Выйду я на улицу,
Гляну на гору:
Усе хлопцы на конях,
А мой на магару.
Милый мой красив собою,
Как облезлый пудалёк.
Горб на спине важно носит,
Будто золота мешок.
Нет необходимости
раскрывать тут всю богатейшую
тематику частушек.
Любопытный читатель найдёт её
в книжке.
«Частушка обычно строится
так, что выражаемому ей
чувству соответствует
художественный образ,
который берётся чаще всего из
мира природы. Образ цветущей
розы или других цветов, свежей
травки, весёлой молодой берёзки
- это символы счастливых
переживаний. Трава или цветы,
вянущие и помятые, мутная
вода, холод, снег, тучи - образы,
связанные с грустными
чувствами, символы печальных
переживаний»5. Почти все эти
символы перенесены в частушку
из лирической песни. Однако
частушка использует эти
символы и разного рода
параллелизмы по-своему.
Как и песня частушка может
строиться на параллелизме и
символизме:
На берёзке листик вянет:
Видно, лето отошло.
На мене милый не ўзглянет:
Видно, время отошло.
Скоро, скоро Троица,
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Зем триўой покроится,
Скоро миленький придёть,
Сердца успокоится.
Частушка вырывается из
узкого платья традиционного
поэтического клише, которое её
теснило, и уходит далеко от
символики и метафоры старой
народной лирики. Это, по
существу, народная речь,
пересыпанная разного рода
удивительными языковыми
«находками».
Ввиду того, что частушка
должна из-за своей краткости
выражать чётко, лаконично и
ясно иногда довольно сложные
явления, она обратилась к малым
эпическим жанрам фольклора,
особенно к пословице, у которой
научилась «сжимать мысли как
пальцы в кулак».
Несмотря на свою краткость,
частушке свойственна довольно
сложная композиция6. Чаще
всего содержание частушки
объединяет все четыре строки.
Причём, последние обычно
разъясняют или дополняют
первые две строки, как это
можно убедиться из
приведённыx уже примеров.
К частушке, как к новому
жанру, следует подходить поновому. «Оценивать фольклор
только с позиций канонов
классического творчества
означает в конечном счёте
решать вопрос на манер древних
греков, для которых всё, что не
поддавалось их системе
считалось варварством»7.
Естественно, из-за своей
краткости, сжатости,
«экономности» частушка не
может передавать всю сложность
переживаний человека, не может
изображать детально портреты
героев, давать пространные
описания. Зато она немногими
словами схватывает самое
характерное, самое главное,
образы в ней пластичные,
точные, острые,
запоминающиеся.
Не имея возможности
подробно останавливаться на
переживаниях своих героев,
частyшка передаёт динамику
чувств двумя-тремя штрихами,
берёт один, причём, основной её
момент, берёт «лишь одну черту
характера героя, которая
является в нём
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определяющей и в то же время
типичной»8.
Карые глязёнычки
Стояли у сосёнычки.
Стояли, улыбалися,
Кого-то дожидалися.
С милы расставалися
Долго цалывалися.
Поглядела на яўо, —
Плачет боле моеўо.
Членение частушки на два
полустишья привело к тому, что
иногда образы первой и второй
части частушки не связаны
органически между собой,
являясь самостоятельными. В
таких частушках встречаем
чисто внешней, формальный
параллелизм. В них нет никакой
попытки установить какую-то
логическую связь между
художественными образами
первой и второй части частушки.
Особенно характерно такое
построение для тех частушек
которые используют зачины типа
«На столе стоит тарелка», «С
неба звёздочка упала», «Я на
бочке сижу», «Эх, яблочко» и др.
Я на бочке сижу,
Бочка котится,
Мене замуж не отдают,
А так хочется!
На столе стоит тарелка,
А ў тарелке каша.
До свиданя, папа, мама.
Бо я ўже не ваша.
В меньшей мере, чем
параллелизмом, частушка
пользуется гиперболой,
сравнением, хотя и эти приёмы
ей не чужды.
Особенно широко пользуется
частушка уменьшительноласкательными суффиксами:
милёнычка, милёнычек,
морюшка, молодёшынька,
патифоник, маменька,
подруженька, солнышка и т.п.
Иногда частушка пользуется
обращением к природе, человеку,
разговором между двумя
подругами или любящей парой,
внутренним диалогом. Это
помогает выявлению чувств тех,
о которых говорит частушка:
Я иду, иду, иду,
Стану ды подумыю.
Мене миленькы не любит,
А я, дура, думыю.
Мама, чаю, мама чаю,

ZORILE

Шей холоденькы воды.
Я за миленькы скучаю,
Приведи еўо сюды.
Бывает и так, что частушки
исполняются в виде разговора
между двумя девушками или
двумя группами девушек. В
результате этого возникает
поэтический диалог, который
приводит к группировке
частушек по тематике и общему
напеву. (См. в книге «Ой,
подружка, ты подруга, Не мани
моеўо друга»). Отсюда не
следует, что расположенные в
таком виде частушки могут
превратиться в песню. Они
сохраняют своё самостоятельное
значение, каждая из них выражая
законченную мысль.
Одним из главных
художественных средств
частушки, который отличает её
от старой песни, является рифма,
обычно парная (а а, б б) или
перекрёстная (а б, а б). Часто
первая и третья строчки не
рифмуются. В зависимости от
ударения, в конце строфы
частушки рифмы бывают
мужские (ударение на последний
слог строфы) и женские
(ударение на второй слог от
конца строфы). «Частушка
свободно усваивала
традиционные размеры и ритмы
силлабо-тоники; не обладая
учёностью, её создатели
позволяли себе многочисленные
вольности и отступления, до сих
пор приводящие к спорам о
метрике частушек»9.
Исполняя частушку, девушка
чисто обращается к
определённому лицу, парню,
называя его по имени. Поэтому
бывают частушки, в которых
появляются собственные имена:
Ваня, Миша, Гриша, Петя, Саша
и др.
Я любила троечку:
Гришу, Ваню, Колечку.
А теперя никаких, —
Ни хороших, ни лихих.
На базаре я была,
Видела Тараса.
Он хотел поцелывать,
А я не далася.
Нередко в частушках
встречаются аллитерации,
ассонансы, повторы, «которые
усиливают звуковую и
интонационную
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В Журиловке
выразительность»10. Частушки
исполняются в одиночку, парами
или целыми группами под
аккомпанемент гармоники или
балалайки. Иногда под частушки
пляшут. Силлабо-тонический
стих частушки исследователи
объясняют, кроме других важных
причин, и тем, что частушка
связана довольно тесно с ритмом
танца.
Интересно отметить, что
липоване предпочли песенный,
интонационный тип частушки, а
не речитативный, словеснодекламационный, когда она
выкрикивается, хотя им
безусловно знакомы румынские
стригэтурь (по-русски выкрики),
которые также не поются, а
выговариваются,
«выкрикиваются»11.
Такие миниатюры, как
частушка, встречаются у многих
народов: у нас strigături, у
французов couplet, у итальянцев
stornello, у немцев
Schnaderhüpfel, в Сардинии
battorinas, у украинцев
коломийки и т.д. Каждая из этих
миниатюр имеет свою
специфику и своё назначение.
РУССКАЯ ЧАСТУШКА И
РУМЫНСКИЙ ВЫКРИК

О

тносительно русской
частушки и румынского
выкрика, было бы любопытно
сделать для начала несколько
самых общих замечаний. И
частушка и выкрик относятся к
малым лирическим жанрам. Они
тесно связаны по своему
происхождению с песней, их
также роднит наличие зачина,
рифмы, ритма и т.д. Однако
частушка - более новый жанр по
сравнению с выкриком. Это

видно уже из того, что когда в
1838 году Николае Паулети
составил свой знаменитый
сборник народных песен и
выкриков12, частушка ещё не
существовала как оформившийся
художественный жанр.
Сравнительно древнее
происхождение выкриков
обеспечило им более широкое
поле действия, чем частушке.
Так, например, выкрик получил
доступ в некоторые
традиционные обряды, как
например в свадебный обряд,
празднование ухода чабанов с
отарами в горы, куда он вошёл
их составным элементом.
Конечно, и частушка
исполняется на свадьбе, но она
там не сопровождает
обязательно определённые
моменты обряда, без неё можно
обойтись, хотя в последнее
время, местами, наблюдается
вытеснение старой обрядовой
песни частушкой13. Выкрик же в
некоторых зонах нашей страны,
в Трансилвании например,
выполняет определённые
функции: восхваляет
новобрачныx, даёт им советы,
как жить, сопровождает
прощальную песню невесты,
передаёт цель, которую
преследует исполнитель (Noi am
venit cu căruța / Ca să ne ducem
mândruța. / Și-am venit cu car cu
boi / S-o l-om, s-o ducem la noi),
описывает некоторые свадебные
обычаи (De trei ori pe lângă masă,
/ Să iasă răul din casă, / Să rămâie
binele, / Să trăiască mirele / Cu
mireasa dimpreună, Să le fie voie
bună) и т.д.
И выкрик и частушка могут
сопровождать пляску. Однако
выкрик выполняет более
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важную роль в этом деле. Без
него некоторые пляски
немыслимы, не могут
исполняться, так как выкрик даёт
указания «танцорам» какие
движения надо совершать, как
вести пляску, каков её «рисунок»
(Foaie verde usturoi / Și la stânga
câte doi; / Foaie verde cu aluna /
Și la dreapta câte una), требует
участить или замедлить темп
исполнения пляски (например в
пляске Călușarii), т.е. выкрик
«управляет» эффективно
пляской, роли которой частушка
не имеет. Больше того, она сама
иногда исполняется на мотив
популярных плясок, от которых,
как уже отмечалось, и
заимствовала своё название
(Цыганочка, Рязаночка,
Новгородочка в др.). Отделение
же выкрика от пляски привело
бы к её распаду, к разрушению её
нормального хода. Иными
словами, выкрик это команда,
которая выкрикавается
симультанно с исполнением
пляски. Исполнители же
частушек пляшут в промежутке
между двумя или несколькими
частушками, обычно во время
исполнения припева частушки
гармонистом. Что касается пола
исполнителей, то в своём
большинстве частушкии поются
девушками, а выкрики
исполняются парнями. Однако и
выкрик и частушка являются, в
основном, достоянием
молодёжи, хотя и среднее н
старшее поколения их уважают и
часто, при подходящих условиях,
охотно исполняют.
В отличие от обычных песен
выкрик и частушка
предоставляют большую
инициативу исполнителям для
импровизации. Поэтому
количество выкриков и частушек
является действительно
огромным. Однако более
разнообразная сфера применения
выкриков привела к изданию
специальных сборников на
самые разнообразные темы:
Strigături de joc, Strigături de
ospăț, Strigături de horă, Cântece
de strigăt и т.п.
Что касается объёма этих
двух миниатюрных жанров, то
частушка, как правило, не
превышает шести строчек.
Стригэтура же может
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насчитывать до 20-30 строчек.
Поэтому её иногда довольно
трудно отличить от обычной
песни.
Если песню можно петь для
себя, то частyшку нельзя. Она,
как и выкрик, предполагает
публику, аудиторию, от которой
ожидается реакция, отклик на её
часто юмористическое,
ироническое или сатирическое
содержание. Более того,
аудитория, как правило,
стимулирует «перекличку»,
создание своего рода
«художественного диалога»,
«состязания» в сочинении
экспромтом или же пытается
«выкладывать», вспоминая,
видоизменяя и часто связывая в
цепочки чуть запомнившиеся
когда-то эти удивительные
стихотворные миниатюрки. В
этой схватке, как нам
приходилось наблюдать, редко
когда бывают перебои: каждый
пытается не уступить,
«перебороть» соперника,
показать всё своё
исполнительское умение.
Как и стригэтура, частушка
удивительно быстро
приспосабливается к нуждам
ближайшей действительности,
повседневности. Не случайно
некоторые фольклористы
говорят о ней, как о газете. Вот
пример частушки на
«злободневную» тему:
Раньше шили юбки,
Теперь панталоны.
Раньше ели бублики,
А теперь бомбоны.
Способ построения в этой
частушке старый, а тема новая,
так сказать, «модная».
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Количество собственно
липованских частушек
безусловно незначительно.
Основной фонд — это, вероятно,
общий, встречающийся во
многих изданных до сих пор
сборниках. Однако это не значит,
что частушки, бытующие среди
линован, лишены своего
своебразия, своей специфики,
своего «лица». Эту специфику
придают общему фонду черты
липованского говора, хотя они не
так сильны, как в обыденной
речи. Влияние источника устного и письменного довольно ощутимо. Тем не менее
в исполнении частушек звук [г]
остаётся фрикативным, а не
взрывным; [в] интервокальный, а
также в некоторых предударных
и заударных позициях,
становится [ў] неслоговым;
нередко прилагательные
мужского рода теряют конечный
[й], а прилагательные женского
рода теряют [йа]: красны, красна;
во множественном числе
прилагательные теряют конечное
[е]: красны (вместо красные) и
т.д., не говоря уже о переходе
существительных среднего рода
преимущественно в
существительные женского рода,
некоторых существительных
женского рода в
существительные мужского рода
и т.п.14. Частично особенности
говора липован отражаются в
приведенных в сборнике
частушках и в Словаре местных
слов и выражений.
Естественно, настоящий
сборник частушек, бытующих
среди липован, далеко неполный.
Это, так сказать, капля в море.
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ZORILE

ЕДИНСТВО - СИЛА ОБЩИНЫ
2020 год отмечался рядом проблем на
всех планах, из-за пандемии коронавируса
это был чрезвычайно трудный период.
Несмотря на сложности, возникщие в
результате ограничений, принятых на
национальном уровне, можно сказать, что
этническая ассоциация русских-липован
быстро адаптировалась и нашла решения,
выступая с конкретными инициативами по
проведению культурно-образовательных
мероприятий, в том числе в онлайн-формате.
Подводя итоги 2020 года, следует сказать,
что Община организовала ряд мероприятий,
имеющих большое значение: февральский
национальный школьный конкурс «История
и традиции русских-липован», 30-летний
юбилей ОРЛР, выборная Конференция
ОРЛР, Конференция Молодёжной
ассоциации русских-липован Румынии,
Совещание преподавателей русского языка,
юбилей «Зори - 30 лет существования», 400летний юбилей со дня рождения писателямученика протопопа Аввакума и др. В
течение года в издательстве Общины вышло
в свет несколько книг по истории, культуре и
духовности русских-липован Румынии. При
этом, ОРЛР принимала участие в местных и
парламентских выборах. О всём этом, а
также о планах деятельности ОРЛР мы
поговорили с председателем Общины
русских-липован Румынии (ОРЛР),
депутатом Силвиу Феодором,
представителем Общины в Парламенте
Румынии созыва 2020-2024 гг., избранным 6
декабря 2020 года.
Интервью на румынском языке провела
Светлана Молдован, главный редактор
«Зори/Zorile» и он был опубликован в
прошлом номере ежемесячника ЗОРИ
(1/2021).
● В ходе последней предвыборной
кампании на афишах Общины русскихлипован Румынии был девиз «Единство сила Общины», призыв, не теряющий свою
силу действия и вне кампании. На
парламентских выборах 6 декабря 2020
года наша этническая ассоциация
получила 5146 голосов. Таким образом,
после Екима Андрея (депутат от ОРЛР с
1990 по 1992 год), Петру Сухова (1992-1996
гг.), Севастьяна Феноген (1996 – 2000 гг.),
Мирона Игната (2000-2018 гг.) и Андриана
Амплеева (2018-2020 гг.), Вы являетесь
очередным депутатом ОРЛР, шестой по
счёту. Мы желаем Вам удачи в этой новой
миссии в интересах нашей этнической
ассоциации!
— Благодарю Вас, а также хочу
поблагодарить всех, в том числе через нашу
газету «Зори», за голоса, которое они отдали
Общине русских-липован Румынии на этих
парламентских выборах, за оказанное
доверие! Это большая честь для меня! Я
также хочу выразить свою благодарность
тем, кто участвовал в избирательной
кампании. Вместе мы выразили наше
единство!
При исполнении депутатского мандата,
мне хочется, чтобы мною руководила
доброта, душевная доброта, потому что у нас

нет другой политики, кроме политики
доброй души!
Всем, кто находится рядом с Общиной
русских-липован Румынии, желаю крепкого
здоровья и Божией помощи!
Как известно, на протяжении веков
этнические русские-липоване выделялись в
различных областях: в культуре,
здравоохранении, образовании, в местном
управлении, в большом спорте. Благодаря
целеустремлённости и таланту, почти 100
спортсменов русских-липован принесли
Румынии славу, поднявшись на
олимпийские, мировые и европейские
подиумы.
Духовность – одна из основных
составляющих нашей этнической
самобытности, важнейший элемент
национальной и этнической идентичности,
обеспечивающий жизненную связь между
поколениями. Русские-липоване внесли и
продолжают вносить значительный вклад в
обогащение материального и духовного
наследия Румынии, используя своё ценное
культурное достояние.
Среди героев Декабрьской революции
1989 года есть и четыре этнических русскихлипован, которые отдали свою жизнь за

Герои Декабрьской революции
1989 года из среды русских-липован

нашу свободу: Петре П. Астафей и Виктор
М. Штефанов из Бухареста, Корнелиу И.
Гаврилов из Тульчи и Ефтимие И. Сергей
из Русской Славы (проживший последние
годы жизни, вместе с семьёй, в Констанце).
Живым свидетельством нашего
существования на этих землях являются
книги о нас, а также книги, написанные
нами, подтверждающие то, что мы неотъемлемая часть тела и души румынского
народа. Мы сотрудничаем и с теми, кто
находится далеко от страны, но близки нам
душой, потому что вместе с диаспорой у нас
есть большой человеческий, культурный и
духовный потенциал, восполняющий наше
единство.
Триада Школа-Церковь-Семья определяет
нас, поскольку речь идёт о трёх основных
столпах общества, и наш девиз остаётся тем
же: Единство - сила Общины!
Для меня большая честь представлять
ОРЛР в Парламенте Румынии, тем более, что
меня избрали в год, когда Общине
исполнилось 30 лет с момента основания, и
мы отмечали, в том же 2020 году и 400 лет
со дня рождения Святого Протопопа
Аввакума - яркой личности, с которой
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напрямую связана наша духовность.
Благодарю вас.
ДЕНЬ ОРЛР, ДЕНЬ РУССКОГО
РОДНОГО ЯЗЫКА
● Вы обещали тем, кто на
Конференции Общины в августе 2020 года
принял решение, что Вы будете
представлять ОРЛР в Палате депутатов,
что «первым приоритетом в Парламенте
будет разработать законопроект об
учреждении 12 февраля – Дня Общины,
русского родного языка и русской культуры
в Румынии и вынести его на
утверждение». В Румынии такой праздник
родного языка есть у многих национальных
меньшинств: у татар (с 2011 года), чехов
(с 2014 года), словаков (с 2014 года), болгар
(с 2015 года), венгров (с 2015 года), сербов (с
2016 года), цыган (с 2018 года), украинцев (с
2018 года), греков (с 2019 года). К
сожалению, у русских-липован такого
праздника нет.
— Да, это является приоритетом, потому
что такой закон даёт возможность, чтобы и
другие граждане Румынии узнали об
языковых и культурных ценностях
этнической группы, с целью сохранения
традиций родной культуры и языка, как части
богатства нашей страны. Такой закон очень
важный, потому что Румынское общество
радиовещания и Румынское телевидение в
качестве публичных служб могут включать в
свои программы передачи или отрывки
мероприятий, посвящённых этому празднику,
что способствует тому, чтобы этническая
группа стала более заметной.
12 февраля - святой день для русскихлипован, и имеет он тройное значение: это
день памяти трёх святых иерархов: св.
Василия Великого, св. Григория Богослова и
св. Иоанна Златоуста, это День ОРЛР, так
как 12 февраля 1990 года была юридически
признана наша этническая ассоциация, а
также по Уставу нашей организации 12
февраля День русского родного языка.
Законопроект уже подготовлен и сначала
он должен быть принят в Сенате, затем
перейдёт в Палату депутатов, которая
принимает окончательное решение.
● Что Вы хотите передать
соотечественникам, которых
представляете в Парламенте, по случаю
31 годовщины нашей Общины?
— В этом году мы отмечаем 31
годовщину Общины русских-липован
Румынии (ОРЛР), как раз в день памяти трёх
святых иерархов: св. Василия Великого, св.
Григория Богослова и св. Иоанна Златоуста.
Сдедовательно, святые иерархи покровители нашей Общины!
12 февраля 1990 года была юридически
признана наша этническая ассоциация, и
наша основная цель – быть едиными, чтобы
продвигать наш родной язык, обычаи и
традиции, наши культурные и духовные
ценности. По Уставу нашей организации 12
февраля также День родного русского языка.
По случаю Дня ОРЛР и Дня родного
русского языка в Румынии (согласно Уставу
нашей организации), желаю всем
вам крепкого здоровья, мира,
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спроектированные и реализованные по
процветания, радости и Божией помощи.
высоким стандартам качества; я также хочу,
Пусть постоянно крепнет чувство
принадлежности к нашей этнической группе, чтобы в школах была введена дисциплина
а также уважение к нашим ценностям! Удачи Медицинское воспитание, включающая
понятия о здоровье населения, и мне также
в вашей работе и выдающихся достижений!
хотелось бы, чтобы как можно больше
● Какие чёткие цели Вы установили
для Вашего депутатского мандата?
молодых русских-липован выбирали
— За последние 30 лет депутаты от нашей профессии в области медицины. Известно,
что профилактика заболеваний снижает
этнической организации пытались
стоимость ухода за больными, население
обеспечить прозрачность оптимального
будет более здоровым, что означает и
процесса принятия решений между
меньше затрат из государственного бюджета.
населением и парламентариями, так, чтобы
Меня сильно поддерживает в работе в
соблюдались единство народа и право на
этом комитете мой старший брат, врач Тони
этническую и национальную идентичность.
Феодор - хирург и специалист по сосудистой
Нам нужно хорошее качество жизни,
хирургии, эксперт флеболог мирового
эффективная система здравоохранения и
уровня. Я также хочу поддержать своих
образования, мы должны сохранять и
продвигать наши традиционные, культурные, соотечественников, но и других граждан в
вопросах, касающихся медицинской
духовные ценности. С Божией помощью и
при поддержке соотечественников русскихлипован я буду активно поддерживать
реализацию этих важных приоритетов.
Как я уже говорил на Конференции в
августе 2020 года, я буду соблюдать Устав
ОРЛР, буду бороться за получение средств
для Общины от других учреждений, в целях
развития имущества ОРЛР и материальнотехнической базы: для ремонта и
строительства наших старообрядческих
культовых сооружений; для архивирования и
сохранения в хороших условиях экспонатов
Встреча в ОРЛР. Слева направо: Валентин Сталеной, Тони
будущего Национального музея русскихФеодор, Нелу Тэтару и Силвиу Феодор (февраль 2021 г.)
липован (и для его создания); для наших
культурных, художественных, духовных,
спортивных, научных мероприятий, чтобы
помощи. Да поможет нам Бог быстрее выйти
создать как можно более красивый образ
из этой пандемии!
нашей Общины, подчёркивая ценности
Парламентский комитет, член которого я
нашей этнической группы.
являюсь, занимается также вопросами,
Но, главными будут дела, а не слова,
касающимися семьи, а, как вы знаете, для
обещания, или встречи без результатов! Да
нашей Общины семья - одна из главных
поможет нам Господь!
ценностей.
При этом, наряду с тремя другими
● С декабря 2020 года в Палате
депутатов Вы являетесь членом
парламентариями я также являюсь членом
Постоянного парламентского комитета
национальной парламентской делегации в
по здравоохранению и семье. Считаете ли
рамках Всемирной организации
Вы, что это символический момент в
«Межпарламентская ассамблея православия»
контексте пандемии?
(МАП).
— Мы, национальные меньшинства, и я
● Так как многим из наших
соотечественников не известны
имею в виду, в первую очередь, нашу
полномочия депутата ОРЛР, давайте
этническую группу, всегда поддерживали
напомним их читателям «Зори»!
страну в трудные времена. Участвовали в
двух мировых войнах, когда был дефицит
- 49 статья Устава Общины русскихпродовольствия - наши соотечественники
липован Румынии (ОРЛР) предусматривает
рыбачили и поставляли рыбу, участвовали в
следующее:
реализации крупных проектов
«(1). Депутат от ОРЛР представляет
градостроительства страны, проявили себя в интересы этнических русских-липован в
таких областях, как: наука и культура, плеяда Парламенте Румынии. Он проводит свою
русских-липованских спортсменов, во главе
деятельность согласованно с
с Иваном Пацайкиным, принесли Румынии Координационным советом и представляет
славу своими достижениями и яркими
отчётные доклады о своей работе перед
медалями. В это трудное время пандемии
Общим собранием и Конференцией
необходимы хорошо подготовленные
представителей.
медицинские работники. Я решил стать
(2). В нормативных актах,
членом этого парламентского комитета, и,
рассмотренных в Парламенте, депутат
таким образом, подать конкретный сигнал
ОРЛР обязан продвигать интересы своей
нашему молодому поколению, о том, что
этнической группы и ходатайствовать, в
стоит выбирать профессии в медицинской
пределах своих законных компетенций, перед
сфере.
всеми общественными центральными и
Поэтому у меня есть три причины
местными структурами, а также
радоваться тому, что я являюсь членом этого международными организациями, для
парламентского комитета: во-первых, я
утверждения законных прав русскихинженер-строитель, и для меня важно, чтобы липован.
строились новые современные больницы,
(3). Депутат от ОРЛР следит за
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применением специфических нормативных
актов в местностях, где проживают
русские-липоване, а при выявлении их
нарушения, прилагает все усилия для
положительного решения возникших
вопросов».
● Возвращаясь к теме местных
выборов, что Вы скажете о результатах
ОРЛР на местных выборах 27 сентября
2020 года, учитывая, что сейчас у ОРЛР
нет ни одного уездного советника, даже в
уезде Тульча, а только несколько местных
советников и лишь один мэр. Идёт ли речь
о равнодушии, о поголовном абсентеизме
или о политической пассивности среди
русских-липован?
— От ОРЛР, избирательным знаком
которой является LOTCA, был избран на
должность мэра коммуны Слава Черкезэ –
Черкезская Слава, уезд Тульча, Игнат Иван,
он же председатель местной Общины в
Русской Славе, а также член
Координационного совета ОРЛР. Таким
образом, для Игната Ивана начался восьмой
мандат мэра, и мы желаем ему удачи. Пусть
последуют ещё четыре года с важными
проектами для коммуны, для этнических
русских-липован! Также участвовали в
предвыборной гонке на должность мэра, но,
к сожалению, не собрали необходимых
голосов: Филип Никулаев в Климэуць /
Мушенице, уезд Сучава; Дорина Меликов в
Гиндэрешть, уезд Констанца и Виктор
Сараев в Сулине, уезд Тульча.
Что касается местных Советов, ОРЛР
будет представлена 15 советниками в
следующих населённых пунктах: Каркалиу
(уезд Тульча) - Василе Иван; в
Климэуць/Мушеница (уезд Сучава)- Савин
Серхи; в Фокурь (уезд Яссы) - Фэникэ
Тимофте и Маркел Ковалиу; в Гиндэрешть
(уезд Констанца) – Дорина Меликов; в
Липовень/Митокул Драгомирней (уезд
Сучава) – Петру Коломински; в Маноля
(уезд Сучава) Георге Мифтоде; в 23
Миле/Кришане (уезд Тульча) – Елена
Мунтяну; в Сарикёе (уезд Тульча) –
Наталья Павлов; в Слава Черкезэ (уезд
Тульча) – 4 советника: Штефан Тома,
Габриел Туртой, Штефан Василиев и
Николае Гурей; в Периправе / К. А. Росетти
(уезд Тульча) - Люба Бурлаку; в Тыргу
Фрумос (уезд Яссы) – Некулай Феодот.
К сожалению, как Вы отметили, у нас нет
ни одного уездного советника.
Соответсвенно, необходимы усилия для
максимального укрепления и осмысления
чувства принадлежности к нашей этнической
группе, для солидарности в такие важные
моменты, как местные и парламентские
выборы.
Я считаю, что для утверждения
этнической группы русских-липован и для
продвижения наших ценностей, традиций и
обрядов предков, для обеспечения единства
и мультикультурной гармонии на местном и
национальном уровне, через мэра и
советников от ОРЛР можно следить за
соблюдением и продвижением основных
свобод и прав, а также прав этнических
меньшинств, закреплённых Конституцией
Румынии, международными
договорами и конвенциями,
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подписанными и ратифицированными нашей
страной.
Возможно, на первом месте
действительно выступают личные амбиции
местных кандидатов или, может быть,
способ назначения кандидатов на списки
ОРЛР неэффективный, но наши
соотечественники должны понимать, что их
голос за «LOTCA» имеет ключевое значение
для решения их местных проблем. Местные
выборы очень важны. Например, Община не
может асфальтировать улицы, но через
мэрию, через уездный Совет - это возможно!
У представителя Общины в Парламенте есть
все прерогативы чтобы походатайствовать в
пользу осуществления проектов по
улучшению инфраструктуры и в других
областях на благо населённых пунктов, где
проживают общины русских- липован.
● Как прошла избирательная кампания
парламентских выборов?
— Хотя 2020 год был тяжёлым, с
нетипичной кампанией из-за ситуации,
налагаемой пандемией СОVID-19, и мы не
смогли проводить встречи с избирателями, с
нашими соотечественниками во всех
населённых пунктах, нам удалось всё же
объединить светскую и религиозную
стороны. Это мы делаем, кстати, и когда
организуем мероприятия Общины. Мы
всегда устанавливаем связь с религиозными
праздниками в церковном календаре,
смотрим, какие святые отмечаются в тот
день. Иногда бывают и совпадения.
Например, кампания парламентских выборов
началась 6 ноября 2020 года, в день
поминовения иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость». 6 декабря, в день
выборов, в юлианском календаре отмечается
день Святого Александра Невского. Тогда я
почувствовал, что результат будет хорошим,
хотя нельзя сказать, что он нас полностью
удовлетворяет.
При этом, в духе традиции,
установленной членами Инициативного
комитета по созданию Общины, которые 30
лет назад отправились в нашу Митрополию в
Брэилу (6 февраля 1990 года), где провели
встречу с Его Преосвященством
Митрополитом Тимоном, чтобы получить
его благословение, в начале кампании я
также отправил письмо Предстоятелю
Древлеправославной старообрядческой
церкви, Его Преосвященству митрополиту
Леонтию, архиепископу Белокриницкому и
Бухарестскому, с просьбой о благословении,
так как поездки были ограничены
пандемией.
Хотя кампания была тяжёлая и явка на
выборах достаточно низкая, на
парламентских выборах Община набрала
5146 голосов.
● ОРЛР попала в беспрецедентную
ситуацию и в течение двух месяцев
(сентября и октября 2020 года) была в
состоянии стресса, вызывающего
дискомфорт, потому что в случае
нерегистрации Общины в Реестр
ассоциаций и фондов, а потом в
избирательный процесс, последствия были
бы весьма неприятыми. Я лично оценила,
что не было заявлений в СМИ, и суд
пришёл к выводу, что решения, принятые
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через голосование на Конференции,
являются законными и
демократическими. Следовательно, не
было много шума, и было позволено судам
принимать решение!
— Да, к сожалению, Община и я лично
были привлечены к суду в качестве
ответчиков по четырём искам (в Суде 1
сектора Бухареста, в Бухарестском трибунале
и два в Апелляционном суде) господином
Андрианом Амплеевым, который получил 19
голосов на конференции в Каркалиу, заняв
второе место в списке ОРЛР на должность
депутата от нашей этнической ассоциации.
Он обжаловал в суде решения
Координационного совета и Конференции
представителей, обратившись в Суд 1
сектора Бухареста с просьбой отменить
Конференцию представителей от 11 августа
2020 года. Демократия означает, в том числе,
уметь достойно принимать поражение.
Голосование людей очень важное, и мы
должны уважать его. Он нарушил, в том
числе, Устав ОРЛР, в котором отмечается,
что депутат «осуществляет свою
деятельность в соответствии с
положениями Координационного совета
ОРЛР», а члены Координационного совела
утвердили наши кандидатуры.
Суды вынесли решение, что правда на
нашей стороне, и отклонили требования
истца.
● Вы также избранный председатель
ОРЛР. Подводя итоги первого мандата в
качестве председателя Общины русскихлипован Румынии, назовите три важных
достижения Общины в 2016-2020 годах?
— Было много достижений, но если
ограничиться только тремя, я бы отметил
следующие: приобретение участков для
строительства Культурно-образовательных
центров русских-липован в Бухаресте и
Яссах; многочисленные мероприятия по
освоению церковнославянского языка
молодёжью и, третье важное достижение –
выход в свет в нашем издательстве
„C.R.L.R.” в Бухаресте книг о нашей
культуре, истории и духовности и
привлечение большего числа авторов.
● Поскольку на Конференции
представителей в августе 2020 года в
Каркалиу, уезд Тульча, Вас переизбрали на
должность председателя ОРЛР, какие у
Вас цели и надежды на мандат 2020-2024
гг.?
— Хочу во-первых подчеркнуть, что
восемь из 18 депутатов национальных
меньшинств Румынии являются и
председателями этнических организаций, и
депутатами. Я убеждён, что, будучи и
председателем, и депутатом, я смогу
добиться гораздо большего для Общины.
Главными будут дела!
Какие у меня надежды и цели, как
председатель? Мне хочется, чтобы вместе с
членами Координационного совета ОРЛР и
председателями местных общин мы приняли
лучшие решения в интересах наших
соотечественников. Мы надеемся завершить
в течение действующего мандата и открыть
Культурно-образовательные центры в
Рэдэуць, Яссах, Сулине, Фэлтичень, 2 Май и
в 23 Миле. В Дельте Дуная, в 23 Миле, мы
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назовём наш центр именем «Ивана
Пацайкина» – в честь нашего великого
олимпийского чемпиона по гребле на
байдарке (четырежды награждённого
золотой медалью на летних Олимпийских
играх в 1968, 1972, 1980 и 1984 годах и
трижды серебряной), а также заслуженного
тренера олимпийской сборной Румынии.
Наш соотечественник Иван Пацайкин
родился и вырос в 23 Миле.
Мы также надеемся построить в
Бухаресте репрезентативный Культурнообразовательный центр на уже
приобретённом участке, который будет
включать и Национальный музей русскихлипован.

Мне также очень хочется, чтобы в наших
Культурно-образовательных центрах
проводилась интенсивная культурнообразовательная, научная, спортивная
деятельность при участии членов местных
комитетов.
● Какова будет стратегия ОРЛР по
образованию и преподаванию родного
языка?
— Воспитание и образование являются
основными приоритетами деятельности
ОРЛР, а дети, молодёжь были и остаются в
центре нашего внимания. Община будет
вести активную деятельность среди них, в
первую очередь с тем, чтобы укрепить их
чувство принадлежности к нашей
этнической группе.
Постоянное образование, преподавание
русского родного языка, нашей истории,
культуры и духовности - эта деятельность
должна осуществляться и в Культурнообразовательных центрах ОРЛР. Каждая
местная община может организовать
просмотры фильмов и мультфильмов на
русском языке, круглые столы, научные
коллоквиумы, семинары, открытые уроки,
спектакли и концерты, выставки
фотографий, искусства, шахматные
соревнования и другие настольные игры и
т.д. Мы будем поддерживать в
сотрудничестве с Министерством
образования и исследований все наши пять
школьных конкурсов и олимпиад, а также
изучение родного языка нашими
соотечественниками. Будем организовать
курсы повышения квалификации для наших
учителей. Будем продвигать и награждать
хорошие результаты в этой области. Дети и
молодёжь - наше будущее, поэтому мы
должны уделять им особое внимание,
заботиться о тех, кто нуждается в нашей
поддержке, и тем самым укреплять
жизненную связь между поколениями!
Да поможет нам Господь!

+
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ei. Susțin că, dacă pentru moment nu sunt
împiedicați de a-și manifesta în libertate
credința lor, se tinde totuși în viitor spre
desființarea religiei.
Manifestări în acest sens le au în special cu
ocazia discuțiilor în biserică.
Pe lângă biserica lipovenească „Nașterea
Maicii Domnului” din Botoșani funcționează un
singur preot, Sisoi Gheorghe.

Noi documente din
arhiva CNSAS
Leonte IVANOV
adresă a Direcției Generale a
Securității Poporului, din 24
octombrie 1948, cerea filialelor
din teritoriu informații, „în termen de cinci
zile”, privind „numărul bisericilor și
mănăstirilor lipovenești” din raza serviciului
regional, numele localităților în care se aflau
acestea, date despre „preoții care deservesc
aceste biserici”, „numărul de credincioși pe
comune și județe”, ca și „fișele personale, în
dublu exemplar, ale preoților respectivi”.
Direcția Generală mai era interesată și de
starea de spirit a populației lipovene, după
schimbarea regimului politic în România și
după publicarea noii legi a cultelor.
Oferim cititorilor publicației „Zorile”
două din rapoartele din teritoriu, venite ca
răspuns la solicitarea amintită.

O

A. DIRECȚIUNEA REGIONALĂ A
SECURITĂȚII POPORULUI SUCEAVA
Nr. 1/11.195 din 29 octombrie 1948
Către DIRECȚIUNEA GENERALĂ A
SECURITĂȚII POPORULUI BUCUREȘTI
La ordinul dvs. Nr. 132/54.658/948, cu
privire la situația cultului ortodox lipovenesc,
avem onoare a vă raporta următoarele:
Pe raza acestei Direcțiuni există un număr de
9 biserici lipovenești și un număr de circa 3.740
de credincioși, aparținând acestui cult, aflați în
raza următoarelor servicii:
I. SERVICIUL REGIONAL DE
SECURITATE BAIA:
Pe raza acestui serviciu există un număr de 4
biserici lipovenești, după cum urmează:
În comuna Uidești, satul Manolea, populația
de rit lipovenesc numără un număr de 1.006
suflete de credincioși. Această biserică este
condusă de către preotul Gavril Andrian1 și este
cea mai veche biserică din România de acest rit.
Acești lipoveni au fugit din Rusia încă de la
prima reformă bisericească făcută de Petru cel
Mare.
Aici a fost și o tipografie, în care se scriau
cărți pentru ei în limba slavonă. Cele mai mari
ajutoare le primeau din Rusia pe timpul țarilor.
Se spune că această comunitate a fost ajutată pe
vremuri de însăși caseta particular a Țarinei. De
remarcat că toți sunt muncitori, ocupația
principală este agricultura și, îndeosebi, cultura
cânepei.
Deoarece sunt tradiționaliști de Răsărit și țin
stil[ul] vechi, sunt hotărâți a rămâne în situația
în care se găsesc, cu toate că, în anul 1943, în
urma unui Congres bisericesc care a avut loc la
Iași, s-a hotărât a trece la stil nou, această
hotărâre nu a ținut decât până în anul 1944, când
s-a dat libertatea cultelor, trecând înapoi la
stil[ul] vechi.
În comuna Lespezi, populația de rit
lipovenesc este compusă din 130 de credincioși.
@ internet
Ca
preot la această biserică [slujește] Grigore
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Biserica ortodoxă de rit vechi din Manolea, jud. Suceava

Petru2. Biserica în construcție se face cu fonduri
și donații de la alte parohii lipovenești din țară.
Toți sunt înstăriți și se ocupă în special cu
agricultura.
Biserica Brătești din comuna Stolniceni
Prăjescu este condusă de preotul Nechita Pavel
și numără 650 de credincioși, toți oameni
înstăriți. Având între 3-10 hectare pământ arabil,
exploatându-l prin agricultură.
Biserica din satul Todirești, comuna
Hărmănești, nu are preot, iar serviciul religios
se face de către preotul Grigore Petru de la
biserica lipovenească din comuna Lespezi. În
total, aceștia numără 70 de credincioși.
Pe lângă aceste biserici mai există două
mănăstiri lipovenești în satul Manolea […],
întreținute din donațiile locuitorilor lipoveni din
acea comună. Clopotele de la aceste mănăstiri,
cât și de la biserica din Manolea, sunt trimise
gratuit de la Kiev.
În general, aceștia sunt oameni înstăriți, se
ocupă cu agricultura, se abțin de la orice
manifestări politice, cu excepția unui număr
foarte restrâns, care fac parte din organizații
democrate și cari nu au priză în masă.
Tratează cu indiferență noua lege a cultelor.
Sărbătoresc și oficiază slujbele pe stil vechi,
respectă episcopia lipovenească din Brăila, care
este condusă de episcopul Mitrohan Tihon3.

III. SERVICIUL JUDEȚEAN DE
SECURITATE RĂDĂUȚI
În raza acestui serviciu există un număr de 3
biserici lipovenești și se află un total de 1.344
lipoveni, din care majoritatea, în număr de
1.243 suflete, formează populația compactă și
exclusivă a comunei Climăuți, județul Rădăuți,
de unde s-au răspândit datorită comerțului și în
orașul Rădăuți, unde se află în prezent un număr
de 71 lipoveni.
În comuna Climăuți se află trei biserici
ortodoxe lipovenești. Preoții care slujesc două
dintre cele trei biserici sunt băștinași, fără a
avea studii teologice, fiind desemnați în această
funcție de către credincioși, după ce și-au însușit
învățăturile religioase și practicarea ritualului în
biserică după credința ortodoxă.
Cea mai mare parte din lipoveni sunt stiliști,
nerespectând calendarul nou și orientându-se
după stilul calendarului vechi, Iulian, ținând și
sărbătorile cu o diferență de 14 zile în urma
calendarului obișnuit.
Din cele 3 biserici existente la Climăuți, una
aparține credincioșilor nestiliști, care sunt în
număr foarte mic, 15-20 familii, și unde slujba
religioasă o oficiază în limba rusă preotul
ortodox român Smuc Ioan, din comuna Baineț,
jud. Rădăuți.
La celelalte două biserici slujba se oficiază
de către un preot din comună, ales de popor. La
o biserică slujește preotul Fadei Simion, și la
cealaltă, preotul Iacob Ahapov. Lipovenii
bespopoviți au trecut cu toții la așa zișii popoviți
încă cu câțiva ani în urmă, recunoscând
în prezent rolul preotului.
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II. SERVICIUL JUDEȚEAN DE
SECURITATE BOTOȘANI
Pe raza acestui serviciu există o singură
biserică lipovenească și are circa 500 de
credincioși. Dintre aceștia, circa 400 sunt
domiciliați în orașul Botoșani, iar restul sunt
risipiți pe teritoriul acestui județ. Majoritatea
dintre ei sunt agricultori, comercianți și
muncitori zilieri. Sunt foarte religioși, de multe
ori fanatici prin credința lor și sunt grupați în
jurul bisericii din orașul Botoșani.
Întrucât comercianții și arendașii de pământ
dintre ei nu mai pot practica aceste ocupații în
condițiile de până acum, și consideră că nu vor
avea posibilitatea să-și mai câștige existența la
noi în țară și, ca urmare [a] acestui fapt, în
primăvara acestui an, un număr de circa 150
dintre ei s-au înscris pentru repatriere în URSS. Biserica ortodoxă de rit vechi „Sf. Serghie de Radonej” din
Climăuți, jud. Suceava
Noua lege a cultelor nu a fost primită bine de
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În orașul Rădăuți cei 71 de lipoveni nu au
biserică, nici preot […], nemanifestându-se și
necomentând nimic. Ocupația lipovenilor în
afară de agricultură este contractarea de diverse
lucrări în acord și, îndeosebi, lucrări de săpături,
cu care ocazie se deplasează în diverse localități
ale țării, se mai ocupă și cu comerțul de fructe.
IV. SERVICIUL DE
SECURITATE SUCEAVA
Pe raza acestui serviciu există o singură
biserică lipovenească, iar credincioșii care
aparțin acestui cult sunt în număr de 150 de
suflete. Aceștia sunt grupați în satul Lipoveni,
județul Suceava, și în număr foarte mic în orașul
Suceava.
Biserică lipovenească este numai în comuna
Lipoveni, iar slujba religioasă se efectuează de
către preotul Nichitovici Ahei.
În general, credincioșii acestui cult sunt
oameni înstăriți, se ocupă cu agricultura și, în
special, cu contractarea de diverse lucrări de
săpături, iar cei cari sunt stabiliți în orașul
Suceava se ocupă cu comerțul de fructe.
În ceea ce privește starea de spirit a
lipovenilor față de noua lege a cultelor, aceștia o
tratează cu indiferență, nemanifestându-se în
niciun fel. Oficierea slujbelor se face după stilul
vechi.
În județul Câmpulung și Dorohoi, nu sunt
biserici și nici preoți lipoveni.
Totodată, înaintăm alăturat un număr de 5
fișe personale ale preoților care slujesc la
bisericile mai sus arătate.
Lt. Colonel de Securitate,
I. Popic
Sublocotenent,
Dan Radu
B. DIRECȚIUNEA REGIONALĂ DE
SECURITATE GALAȚI
DARE DE SEAMĂ
asupra situației numerice, geografice,
sociale și starea de spirit a bisericei
ortodoxe lipovenești, din raza acestei
Direcții Regionale4
[CULTUL] ORTODOX LIPOVENESC

ZORILE
comuna Pisc.
Biserica din oraș [este] situată pe strada
Teodor, nr. 8.
Din cele 180 familii lipovenești, numărând
în total 420 de membri, biserica este frecventată
numai duminica de circa 20 persoane,
majoritatea femei.
Slujbele se țin Duminica și sărbătorile, în
zilele de lucru biserica fiind închisă.
Ca stare materială, majoritatea sunt săraci,
fiind muncitori pescari și căruțași, iar câțiva
numai sunt negustori/bacani.
Biserica nu posedă niciun fel de avere, fiind
întreținută din donații și vânzarea lumânărilor.
Starea de spirit este pasivă, arătând
indiferență și lipsă de preocupare de noua lege a
cultelor.
Sunt pasivi și indiferenți față de frământările
politice, iar în mică parte se poate observa în
atașament față de regim, prin faptul că nu mai
există ura de rasă în contra lor, cum era sub
vechiul regim.
Există, în urma plecării câtorva familii în
URSS, o tendință de emigrare, bazată pe
criteriu[l] că, în URSS, meseria de pescari le-ar
renta.
Nu se constată manifestări ostile regimului și
nici nu iau parte la întruniri cu caracter politic.
Biserica are ca preot pe CHIRILĂ IVANOV,
domiciliat în Brăila, Prelungirea carantinei nr.
11. Acesta nu este salariat, având venit de la
înmormântări și slujbe.
Se ocupă cu negoțul de stupi de albine, fiind
proprietarul unui mare număr de stupi.
Biserica Intrarea Maicii Domnului în
comuna Pisc, Brăila, str. Vasile Lupu, nr. 64, și
Biserica Sf. Nicolae din aceeași stradă, nr. 71;
din cele 250 de familii, numărând 550 de
membri, bisericile sunt frecventate de către un
număr de 60-70 de persoane fiecare, în mare
parte femei și copii.
Majoritatea sunt săraci, fiind muncitori de
pământ, pescari și muncitori în port.
Bisericile sunt îngrijite de către cei doi
epitropi și, în afară de locuințele preoților, nu au
niciun fel de avere, slujbele religioase se țin în

fiecare duminică și sărbătorile și se țin după
stilul vechi.
În această comună s-au înscris circa 120 de
persoane pentru emigrare în URSS, iar din luna
iulie 1948, manifestă dorința lăutralnică6 de a nu
mai pleca. Aceasta datorită unor svonuri că, în
URSS, nu vor fi lăsați să pescuiască, fiind
singura meserie pe care o cunosc.
La Biserica Intrarea Maicii Domnului,
slujbele le oficiază MACARI IVANOV7, iar la
Biserica Sf. Nicolae, preotul IOAN TIMOFEI8.
Tot în comuna Pisc există o biserică
lipovenească, numită „barabulnica”, adică a
celor nebotezați, care au aceeași credință, însă
sunt mai exagerați.
Această sectă are un număr de 147 de
credincioși, dintre care 17% che[a]buri și restul
pescari și muncitori.
Biserica este în strada Vasile Lupu, nr. 84 și
se numește Sf. Pocroave.
Slujbele religioase se țin în fiecare Duminică
și [de] sărbători pe stil vechi, participând circa
50-60 persoane, majoritatea femei și copii.
Biserica nu are niciun fel de avere, fiind
îngrijită din donațiile enoriașilor. Aceștia nu iau
parte la nicio manifestare politică, arătând
indiferență față de Lege[a] cultelor.
Slujbele sunt oficiate de dască[lul]
HARALAMBII ANDREEF9, care are și
atribuțiuni de preot.
Alte localități cu biserici lipovenești nu
există în raza acestui serviciu.
BÂRLAD
În comuna Plopana din jud. Tutova, există o
biserică lipovenească; în această comună sunt 9
familii de lipoveni, totalizând 44 de suflete.
Preot lipovean nu există, iar slujbele sunt
oficiate de un preot care vine de la mănăstirea
Tisa din com. Lipova, jud. Vaslui.
În general, lipovenii din această comună sunt
oameni săraci, doi dintre aceștia sunt membri
P.M.R.
În legătură cu starea de spirit, aceștia nu
comentează nimic, neavând nicio cunoștință
despre Legea cultelor.
În raza serviciilor de Securitate R[âmnicu]
Sărat, Tecuci și Focșani, nu există
populație și nici biserici sau preoți lipoveni.
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GALAȚI
În orașul Galați există o capelă lipovenească
situată pe str. Vultur, nr. 8.
Această capelă numără circa 80 de
credincioși, printre care și secta scapeților, care
se folosesc de aceiași capelă.
Preot al capelei este numitul IOAN
VETROV5, născut în Orhei, Basarabia, în anul
1884. Slujbele religioase au loc Sâmbăta și
Duminica după amează, iar în cursul săptămânei
se citește liturghia între orele 15-16.
Populația lipovenească număr[ă] circa 200
de locuitori, compusă din oameni nevoiași,
majoritatea pescari și stupari de albine.
Starea de spirit în rândurile populației
lipovenești este liniștită, aceștia necomentând
nimic în legătură cu noua lege a cultelor,
neavând cunoștințe despre aceasta.
BRĂILA
În raza acestui serviciu există patru biserici
lipovenești, și anume, una în oraș, iar trei în
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Biserica ortodoxă de rit vechi „Sf. Nicolae” din Galați

Note:
1
Din Fișa personală a acestuia, reținem că s-a născut pe 6
iulie 1897, avea 4 clase primare, era fiul lui Vasile și al
Paraschivei și deținea 1 casă și 7 ha pământ.
2
Născut pe 24 august 1908, fiul lui Platon și al Mariei, cu
o casă și 2 ha pământ, 4 clase primare.
3
Mitropolia din Brăila, condusă de mitropolitul Tihon
Kacealkin.
4
Document nedatat; din conținutul acestuia, rezultă că a
fost întocmit în 1948, după instaurarea noului regim politic
în România.
5
Preotul venise la Brăila în urmă cu 3 ani, de la
Năvodari.
6
Se voia lăuntrică.
7
Preotul Macarie Ivanov era originar din Tulcea, oraș în
care se născuse pe 19 ianuarie 1904. „Este un om pașnic și
își vede numai de treburile bisericești; simpatizează
reformele guvernului”, citim în Fișa personală a acestuia.
8
Născut pe 23 iulie 1891, la Brăila. „Nu vrea să ia parte
la viața politică. Este un om care nu vede decât prin prisma
religioasă”.
9
Dascălul Haralambie Andreiev se născuse în 1892, în
comuna Islaz, Brăila. Din Fișa personală alcătuită de
organele Securității, rezultă că era „un om periculos
regimului, prin propaganda antisovietică ce o face”.
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К

ого бы вы не спросили
среди наших русскихлипован старшего
поколения, каждый ответит, что в
прошлом, наши староверы ели
мясо нечасто, так как каждую
неделю соблюдали два постных
дня - среду и пятницу, в память о
предательстве Иудой Исуса
Христа и о Его распятии. Кроме
того, русские-липоване с
строгостью соблюдали четыре
многодневных поста в течение
года - Рождественский, Великий,
Петровский и Успенский, когда
скоромную пищу не
употребляли. Поэтому, каждой
семьи обычно хватало однойдвух свиней в год, кроме,
конечно, домашних птиц.
Традиционный процесс резки
и разделки свиней русскиелиповане унаследовали от своих
предков. А обучились этому
«прикладывая руки», как они
говорят, т.е. активно принимая
участие в работе и помогая
самым опытным в семье.
Были и люди – резники -,
которые этим занимались –
помогали другим сельчанам
резать поросёнка. Взамен, их
хорошо угощали и давали
свежего мяса домой.
Резка свиньи – это настоящий
ритуал, на который собиралась
вся семья. Вместе работали,
вместе разделяли тушу и свежее
мясо, вместе готовили
традиционные блюда из свежего
сырья и что важно – делали всё
без добавок, по старинным
рецептам.

ÇÎÐÈ
О ЗИМНИХ КУЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЯХ
РУССКИХ-ЛИПОВАН ДОБРУДЖИ

Резка поросёнка и
виды хранения свиного мяса

Убой поросёнка русскиелиповане проводили обычно в
холода. Свиней резали на
рассвете и, как правило, вогруг
поросёнка хозяйничали троечетверо мужчин. Нелёгкая роль
убоя свиньи принадлежала
человеку опытному и ловкому,
чтобы напрасно не мучить
животное. При этом,
чрезмерного ожирения
поросёнка не ждали, резали его в
120-150 кг. Поросёнку не давали
ничего есть за день до убоя,
чтобы очистить кишечник.
После зарезки наблюдали, чтобы
кровь хорошо стекла.
В прошлые десятилетия, до
появления паяльной лампы или
газовой горелки, поросёнка
смалили на соломе для вкусного
и ароматного сала. Кроме
пшеничной соломы, некоторые
использовали льняную, которая
была чуть толще, горела долго и
выделяла больше тепла. Иногда
использовали пучки камыша,

которые держали в руках,
осмаливая ими только там, где
было ещё нужно, где солома
плохо горела. Поросёнка
обжигали до чёрного цвета, а
потом ложили на широкую
деревянную доску. Там поливали
тёплой водой и хорошо скоблили
ножем до золотистого
коричневого цвета.
Некоторые хозяева, после
обжига соломой, поросёнка
упаривали, то есть обливали его
кипятком и хорошо укрывали на
полчаса. Таким образом, кожу
было намного легче скоблить.
Для детишек это было особой
радостью - они садились один за
другим на свинью и «катались» с
особым веселием. В награду им
отдавали зажаренные уши и
кончик хвоста.
Всю посуду и
приспособления, необходимые
для резки и разделки поросёнка,
хозяйки готовили накануне, чтобы всё было под рукой. На
следующий день, ещё
при рассвете,
разжигали огонь,
наполняли котлы и
чугуны водой, чтобы в
течение дня всегда
была горячая вода.
После обжига и чистки
туши, свинью
переворачивали на
спину – резали ноги,
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голову, которую подвешивали,
чтобы кровь стекала. Потом
вырезали грудинку, осторожно
вынимали внутренности и
органы, чтобы не повредить гденибудь кишки и не разорвать
жёлчного пузыря. Особое
внимание уделяли сердцу – его
хорошо мыли, чистили от вен,
удаляли из него сгустки крови, а
потом разрезали на четыре части
и вместе с лёгкими вешали на
дереве, пока из него не стекала
вся кровь. Кишки, необходимые
для колбас, давали мыть
женщинам. Это, конечно –
действие неприятное.
Занимались им чуть подальше,
на «тем» дворе (т.е. cкотном
дворе) или на огороде, из-за
неприятного запаха. Сначала
нужно было тщательно отделить
пальцами от них всё сало, а
потом, промыв все нечистоты, их
выворачивали наизнанку и
брались скоблить ножем. Делали
это очень осторожно, чтобы не
прорвать кишку. Кишечник,
желудок и пузырь так же
тщательно чистили и мыли.
Некоторые хозяйки при этом
использовали зерно. Как
правило, их промывать
несколько раз в тёплой воде.
Если не употребляли тотчас же,
их сперва солили и держали в
холодном месте до
употребления.
Для «карнацов» (колбасов)
употребляли менее ценное мясо обрезки с костей, брюшину, шею
и др., а также сало кусковое.
Важно было сперва удалить все
жилы и жилки и только потом
мелинько резать кусочками или
молоть в мясорубке. Кроме соли
и перца по вкусу, некоторые
прибавляли чеснок или перец
стручковый.
«Карнацы» обычно жарились
и заливались салом, как шкварки
(небольшие сильно зажаренные
кусочки сала или жирного мяса).
Другие, колбасы просто весили
на гвозди или на верёвочку в
прохладное помещение на
сквозняке, где они «засыхали».
По необходимости жарили,
варили или коптили. Те
колбаски, которые берегли для
жаренки или для коптения
делали чуть жирнее тех, которые
варили.
Свиней делили так,
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как велел традиционный
процесс. Самые опытные
хозяйки хорошо знали, что мясо
из разных частей поросёнка
имеет различные кулинарные
свойства. Хорошо очистив
поросёнка и разделив тушу,
брались снимать шкуру начиная
с задних ног и продолжая в
направлении передних (лопаток).
Особенно нежная кожа у свиньи
в области брюха. Именно такой
шкурой садились завтракать,
запивая горячим домашним
вином.
Как правило, шкуру не
трогали на окороках, а также
вдоль всей спины, откуда
вырезали кусковое сало. У всех
свиней кожа толще на спине, чем
на животе. Поэтому, когда люди
носили постолы, их делали из
кожи вдоль спины. Чтобы эту же
самую часть кожи не сжечь при
осмаливании, свинью
закапывали в землю на четверть
ногами вверх.
Очень важно - сало сразу с
туши срезывалось и солилось.
Его засаливали в «ваханках»
(своего рода длинные
деревянные корыта). Там же
хранили и ноги поросёнка. Для
этого, обязательно использовали
нейодированную, без добавок,
натуральную соль. Сало
кусковое ложили на небольшой
слой соли, затем поочередно
пересыпали каждый слой сала
солью и постепенно поливали
тёплой водой до самого верха.
Когда сало хорошо
просаливалось, по вкусу можно
было коптить.
Мясо, сало и колбасы коптили
в специально выстроеных

ZORILE

коптильнях из кирпича. Но
коптильни у каждого не были,
поэтому некоторые коптили
просто в курном помещении,
подвесив мясо под потолком. К
примеру - на чердаке, где
устраивали небольшую
«коптильню», куда вело
ответвление от дымоходной
трубы печки. Для этого нужно
было проделать особое забрало в
трубе, которое открывали, чтобы
дым наполнял эту миникоптильню. Главное, чтобы дым
был холодный или тепловатый, а
не горячий, чтобы не портил
мясо. Когда процесс копчения
заканчивался, мясо и сало
снимали и вешали в каморке на
сквозной ветер.
Некоторые хозяйки ноги
подвешивали в каморке и
берегли для Старого нового года
или для Крещения, когда варили
холодец (студень). Зато, на
Рождество, помнят многие,
варили холодец из частей головы
поросёнка. Её разделяли на две
части, хорошо засыпали солем и
тоже подвешивали в сухом
тёмном и прохладном
помещении до использования.
Некоторые сохраняли на
более продолжительный срок
целую свиную «ладышку», т.е.
лопатку (переднюю ногу). Мясо
сначала прокаливали и разрезали
в нескольких местах, куда
добавляли соль. Затем лопатку
подвешивали на гвозде в
прохладном месте на сквозняке обычно в каморке или на
«горищи» (на чердаке). По
необходимости, хозяйка отрезала
по кусочку, когда понадобится.
Таким образом, кто резал
поросёнка, например, в начале
Рожденственского поста, мог
использовать это мясо для
приготовления скоромных блюд
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для 7 января.
Кости «заливали». Сперва их
варили в рассоле, постоянно
снимая пену. Когда достаточно
прокипели и мясо было готово,
их вытаскивали из воды и
ложили на стол, чтобы высохли.
Потом, уложив все кости как
можно теснее в глиняные
сосуды, в «бляшку»
(эмалированный металлический
сосуд) или в квашню, выливали
на них свежим холодным
рассолом. На последях, всё это
заливали салом в виде
«крышки»: «Полез в квашню,
взял несколько костей - опять
залил салом. Иначе – они
протухнут», говорят старики.
Нежирное мясо хранили в

Грудинки тоже засаливали
целиком в двух кусках, или
просто рубили на мелкие куски и
варили в рассоле. После этого,
их заливали, как кости.
Некоторые предпочитали их
коптить. Грудинку и кости
употребляли во щи. Конечно же,
лучшая, нежная грудинка
получалась от молодых свиней.
Органы варили отдельно в
котле, а затем резали кусочками
или мололи и использовали в
традиционных блюдах («тобэ» с добавлении мяса, сала, соли и
перца, начиняя желудок
поросёнка, и «калтабош» - с
добавлении мяса и, в некоторых
семьях, - риса; такой смесью
начиняли кишечник). Тобу, как и

виде «кавармы». Сначала
отборные куски мяса
просаливали, а на другой день
«опаривали» в собственном соку.
Только когда, уколов вилкой, из
мяса больше не текла кровь,
добавляли сала и оставляли в
чугуне, чтобы она потихоньку
«млела», как быбушка говорила,
т.е. чтобы хорошо и тихо
прожарилась. Другие, засоленное
мясо просто жарили в
собственном соку, сразу же
добавляя в чугун и сало. В обоих
случаях, готовую каварму
заливали салом. Многие помнят,
что «бляшку» с кавармой
начинали когда-то после Пасхи и
брали каварму даже на
«прашовку» полей в тёплое
время года, так как мясо очень
хорошо хранилось несколько
месяцев.

свиную лопатку, тоже
подвешивали в тёмном и
прохладном месте на сквозняке.
Калтабош заливали салом.
В глиняной посуде хранили
топлёное сало, использовая его в
«стряповне» (готовке пищи).
«Немачёное сало»
(внутреннее сало) и жирную
сетку аккуратно вытапливали и
использовали «для ляку», т.е. в
лечебных целях при ранах,
употребляли для смазывания
какой-нибудь опухоли и т.д.
В обед, русские-липоване
готовили поминки для свиньи. На
них ели вкусное традиционное
блюдо, приготовленное из
тушеного в специях и
собственном соку мяса и кусочек
свиных сердца, лёгкого, печени и
почек. Подавали с маратурой,
хреном и вместе кушали под
домашнее вино. Хозяева
обязательно угощали тех, кто
помог им справиться с целым
процессом резки и разделки
поросёнка.

+

ÇÎÐÈ
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DIN LITERATURA RUSĂ ,
traducere de Leonte IVANOV
I.S. TURGHENEV (9 noiembrie 1818 – 3 septembrie 1883),
romancier și dramaturg rus. Poeme în proză.
Стихотворения в прозе И.С. Тургенева (1818-1883).
ei palide, sobre…
Această femeie ne-a împreunat
mâinile… Ne-a împăcat pentru
totdeauna.
Da… Moartea ne-a împăcat.
Aprilie 1878
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
Ivan Turghenev

ULTIMA ÎNTÂLNIRE1
Cândva eram prieteni apropiaţi,
intimi… Dar a venit clipa cea rea şi
ne-am despărţit ca doi duşmani.
Au trecut ani peste ani… Şi iată,
sosind în oraşul în care trăia, am
aflat că e bolnav fără speranţă şi că
doreşte să mă vadă.
Am pornit spre el, am intrat în
cameră… Privirile ni s-au
încrucişat.
L-am recunoscut cu greu.
Doamne, ce-a putut să facă boala
din el!
Galben, uscat, chel aproape pe
întreg capul, cu o barbă ascuţită,
căruntă, stătea într-o cămaşă croită
anume… Nu putea să suporte
apăsarea nici a celei mai uşoare
haine. Mi-a întins cu greu o mână
cumplit de slabă, vlăguită, s-a
străduit să-mi spună şoptit câteva
vorbe nedesluşite: erau cuvinte de
salut, de reproş, cine poate şti?
Pieptul său obosit a prins să se
agite, iar de pe pupilele micşorate
ale ochilor febrili s-au prelins două
lacrimi mici, zgârcite, de suferind.
Mi s-a chircit inima… M-am
aşezat alături, mi-am plecat
involuntar privirea în faţa acestei
spaime şi a acestei diformităţi şi
i-am întins de asemenea mâna.
Şi mi s-a părut că nu mâna lui o
apucase pe-a mea.
Mi s-a părut că între noi stătea
o femeie înaltă, tăcută, în alb. Un
văl lung o acoperea din cap
până-n picioare. Ochii ei adânci,
şterşi păreau că nu privesc
nicăieri; nimic nu rosteau buzele
1

Poemul reflectă un episod din biografia
lui I.S. Turghenev, şi anume vizita pe care
acesta i-o face lui Nekrasov, aflat pe patul
morţii, la Petersburg, în 1877.

Мы были когда-то короткими,
близкими друзьями... Но настал
недобрый миг — и мы
расстались, как враги.
Прошло много лет... И вот,
заехав в город, где он жил, я
узнал, что он безнадежно болен
— и желает видеться со мною.
Я отправился к нему, вошёл в
его комнату... Взоры наши
встретились.
Я едва узнал его. Боже! что с
ним сделал недуг!
Жёлтый, высохший, с
лысиной во всю голову, с узкой
седой бородой, он сидел в одной,
нарочно изрезанной рубахе... Он
не мог сносить давление самого
лёгкого платья. Порывисто
протянул он мне страшно худую,
словно обглоданную руку,
усиленно прошептал несколько
невнятных слов — привет ли то
был, упрёк ли, кто знает?
Изможденная грудь
заколыхалась — и на съёженные
зрачки загоревшихся глаз
скатились две скупые,
страдальческие слезинки.
Сердце во мне упало... Я сел
на стул возле него — и, опустив
невольно взоры перед тем
ужасом и безобразием, также
протянул руку.
Но мне почудилось, что не его
рука взялась за мою.
Мне почудилось, что между
нами сидит высокая, тихая, белая
женщина. Длинный покров
облекает её с ног до головы.
Никуда не смотрят её глубокие
бледные глаза; ничего не говорят
её бледные строгие губы...
Эта женщина соединила наши
руки... Она навсегда примирила
нас.
Да... Смерть нас примирила.
Апрель, 1878

HRISTOS
M-am văzut tânăr de tot,
aproape copil, într-o biserică
scundă de lemn. Lumânările subţiri
de ceară licăreau — mici pete roşii
— în faţa vechilor icoane.
Un nimb multicolor înconjura
fiecare flacără. Era întuneric… dar
lume venise multă.
O mare de capete de ţărani,
toate blonde. Din când în când
începeau să se unduiască, se
aplecau până la pământ şi se
ridicau din nou, aidoma unui lan de
spice coapte, străbătut de-o pală de
vânt.
Deodată, cineva veni din spate
şi se opri în dreptul meu.
Nu m-am întors, dar am simţit
pe dată că acest om este Hristos.
M-au cuprins de-a valma şi
duioşia, şi curiozitatea, şi teama.
Am făcut un efort – şi mi-am privit
vecinul.
Un chip ca toate celelalte, un
chip ca al tuturor oamenilor. Ochii
îndreptaţi puţin în sus, cătau atent
şi paşnic. Buzele abia lipite: cea de
deasupra părea că se odihneşte pe
cea de jos. O barbă nu prea mare,
despicată. Mâinile strânse cruciş nu
schiţau niciun gest. Şi hainele îi
erau dintre cele mai obişnuite. „Ce
fel de Hristos e şi acesta!” — mi-a
trecut prin minte. „Un om atât de
simplu! Cu neputinţă!”.
Am dat să mă întorc. Dar n-am
reuşit să-mi dezlipesc bine privirea
când, pentru a doua oară, am simţit
că însuşi Hristos stă alături de
mine.
Din nou mi-am călcat pe
inimă… Şi din nou am văzut
acelaşi chip, semănând cu toate
celelalte, cu aceleaşi trăsături
obişnuite, deşi necunoscute.
Mi s-a făcut deodată frică — şi
mi-am venit în fire. Abia atunci am
înţeles că numai un asemenea chip
— aidoma tuturor celorlalte chipuri
umane — poate fi cel al lui Hristos.
Decembrie 1878
ХРИСТОС
Я видел себя юношей, почти
мальчиком в низкой

деревенской церкви. Красными
пятнышками теплились перед
старинными образами восковые
тонкие свечи.
Радужный венчик окружал
каждое маленькое пламя. Темно
и тускло было в церкви... Но
народу стояло передо мною
много.
Всё русые, крестьянские
головы. От времени до времени
они начинали колыхаться,
падать, подниматься снова,
словно зрелые колосья, когда по
ним медленной волной
пробегает летний ветер.
Вдруг какой-то человек
подошёл сзади и стал со мною
рядом.
Я не обернулся к нему — но
тотчас почувствовал, что этот
человек — Христос.
Умиление, любопытство,
страх разом овладели мною. Я
сделал над собою усилие... и
посмотрел на своего соседа.
Лицо, как у всех, — лицо,
похожее на все человеческие
лица. Глаза глядят немного
ввысь, внимательно и тихо.
Губы закрыты, но не сжаты:
верхняя губа как бы покоится
на нижней. Небольшая борода
раздвоена. Руки сложены и не
шевелятся. И одежда на нём как
на всех.
«Какой же это Христос! —
подумалось мне. — Такой
простой, простой человек! Быть
не может!»
Я отвернулся прочь. Но не
успел я отвести взор от того
простого человека, как мне
опять почудилось, что это
именно Христос стоит со мной
рядом.
Я опять сделал над собою
усилие... И опять увидел то же
лицо, похожее на все
человеческие лица, те же
обычные, хоть и незнакомые
черты.
И мне вдруг стало жутко —
и я пришёл в себя. Только тогда
я понял, что именно такое лицо
— лицо, похожее на все
человеческие лица, — оно и
есть лицо Христа.
Декабрь, 1878
(Тургенев И.С., Полное собрание
сочинений и писем в тридцати томах,
М., Наука, 1982. Т. 10. С. 146—147,
161-162. © Электронная публикация —
РВБ, 2010-2021. Версия 2.0 от
22 мая 2017 г.)
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NOUTĂȚI
EDITORIALE
Alexandr Varona

Tr
SS  ruS
Editura „C.R.L.R.”

La Editura „C.R.L.R.” din București,
cu sprijinul financiar al Comunității
Rușilor Lipoveni din România, a apărut
volumul „Tragedia schismei ruse.
Reforma patriarhului Nikon și
începuturile staroverilor”, ediția a II-a,
revizuită și adăugită”, autor: dr.
Alexandr Varona (tehnoredactare și
copertă de Valentin Filat).
Redăm mai jos Scurta Prefață la ediția
a II-a a lucrării amintite, semnată de
către autor. Cei interesați de
achiziționarea cărții pot lua legătura cu
secretariatul CRLR, prin e-mail la adresa
office@crlr.ro, telefonic la numărul
021 312 09 94 sau personal, la adresa
str. Dr. Rațiu, nr. 10, sector 1, București,
cod 010916.

A

u trecut, iată,
optsprezece ani de la
prima ediție a acestei
lucrări și am considerat că era
neapărat necesară reeditarea ei,
într-o a doua ediție, revăzută și
adăugită, având în vedere că tirajul
primei ediții s-a epuizat destul de
repede, iar cererea a rămas
constantă. Chiar dacă lucrarea a
fost postată pe internet, se simțea,
totuși, nevoia unei ediții care să
valorifice noile documente
publicate, cercetările și studiile în
domeniul istoriei raskolului și a
mișcării staroverilor, a creștinilor
ortodocși de rit vechi, apărute după
lucrare, mai ales că în perioada
scursă de la prima ediție, din 2002,
până în prezent, în anul de grație
2020, când toată lumea este sub
semnul pandemiei de Covid 19,
cercetările efectuate de specialiști
din diverse domenii cu privire la
fenomenul Vechii Credințe au
evoluat, îmbogățind și
diversificând pespectivele și
interpretările evenimentelor și
proceselor ce au generat schisma
Bisericii Ruse din secolul al XVIIlea și care au dus la apariția și
structurarea unui curent de apărare
a tradițiilor și practicilor liturgice
rusești anterioare reformei
patriarhului Nikon, curent ce a
devenit cunoscut sub denumirea de
staroverie sau staroobriadcestvo –
mișcarea celor de veche credință

Bine ați venit în Casa Rusă !

A

cesta va fi salutul tradițional la centrele rusești de știință și cultură
din străinătate [începând cu martie 2021].
Prieteni, am rezumat în cele din urmă rezultatele concursului
„Redenumește Rossotrudnicestvo”. După ce am studiat cu atenție scrisorile
dvs., care au fost peste opt sute de propuneri, am văzut că cea mai populară
opțiune este „Casa Rusă”.
„Acesta este un nume ușor și de înțeles”, a scris Iuri Lenșin, sticlarul din
Kaliningrad, artist emerit al Rusiei. El a fost primul care a trimis această
denumire, pe e-mail-ul nostru.
Deci, de acum înainte „Casa Rusă” devine numele neoficial al Agenției
noastre [Rossotrudnicestvo]. Decizia a fost susținută de Consiliul public,
mai ales că, înainte de rebranding, birourile noastre externe erau numite așa
în activitățile cotidiene - atât de străini, cât și
de compatrioți.
Numele „Rossotrudnicestvo” rămâne
pentru uz intern și va fi utilizat în sistemul
puterii de stat a Federației Ruse.
Mulțumim tuturor celor care au răspuns la
concursul nostru! Felicitări lui Iuri Lenșin.
Rossotrudnicestvo
Adresa din București a Casei Ruse (fostul
Centru Rus de Cultură și Știință) este: bld.
Lascăr Catargiu, nr. 50, sector 1.

sau a adepților vechilor ritualuri.
În acest context, pentru a
înțelege influența factorilor externi
asupra deciziilor și liniilor de
dezvoltare în plan intern ale
societății rusești în ansamblu, și în
special ale Bisericii Ruse, am
adăugat un subcapitol referitor la
poziția și rolul Rusiei în sistemul
relațiilor internaționale la începutul
și în prima jumătate a secolului al
XVII-lea, când Rusia a trecut
printr-o perioadă de criză profundă,
caracterizată de mari tulburări și
mișcări politice și sociale, rămasă
în istorie sub denumirea de
Vremurile Tulburi – Smutnoe
Vremia, iar Europa a fost zguduită
de Războiul de Treizeci de Ani,
război în urma căruia au fost puse
bazele sistemului modern al
relațiilor internaționale, sistem
constituit în urma tratatelor de pace
încheiate în Westfalia, la Münster
și Osnabrück în anul 1648. De
asemenea, pentru ca cititorul să
aibă o perspectivă istorică asupra a
ceea ce s-a întâmplat în Biserica
Rusă la mijlocul secolului al XVIIlea, am inclus în această ediție a
lucrării și un capitol consistent ce
tratează creștinismul rus de la
începuturi, adică de la apariția
primilor creștini în spațiul locuit de
vechii ruși și creștinarea oficială a
acestora sub marele cneaz Vladimir
cel Mare, la sfârșitul secolului al
X-lea, până la sfârșitul secolului al
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XVI-lea, când Biserica Rusiei
devine patriarhie, alăturându-se
astfel, ca rang ierarhic, celorlalte
patru patriarhii orientale, Patriarhia
Constantinopolului, cea a
Alexandriei, cea a Antiohiei și cea
a Ierusalimului. Pe alocuri și
punctual, am mai intervenit pentru
clarificarea unor aspecte ce mi s-au
părut insuficient de lămurite și am
mai făcut mici retușuri de natură
stilistică, acolo unde am considerat
că a fost cazul.
De asemenea, am renunțat la
rezumatul extins în limba rusă,
prezent în prima ediție a lucrării,
pentru că intenționez ca aceasta să
apară cât de curând și în versiunea
tradusă în limba rusă.
Sper ca ediția de față a lucrării
să aducă informații noi și
interesante, care să stârnească
interesul și curiozitatea cititorilor
pasionați de istorie, de istoria
Rusiei, a Bisericii Ruse și a
mișcării staroverilor, în special, dar
și a etnicilor ruși lipoveni de la noi
din țară, despre strămoșii cărora
vorbește de fapt această lucrare.
Alexandr VARONA
(Scurtă prefață la ediția a II-a, în
volumul „Tragedia schismei ruse.
Reforma patriarhului Nikon și
începuturile staroverilor”, ediția a
II-a, Editura „C.R.L.R.”, București,
2020, pag. 5-6)

Добро пожаловать в Русский Дом!

Т

еперь это будет традиционным приветствием в российских
центрах науки и культуры за рубежом.
Друзья, мы, наконец, подвели итоги конкурса «Переименуй
Россотрудничество». Внимательно изучив ваши письма, а вы
прислали более восьмисот предложений, мы увидели, что самый
популярный вариант – «Русский Дом».
«Это лёгкое и понятное название», – написал Юрий Леньшин,
стеклодув из Калининграда, заслуженный художник России. Он
первым отправил на нашу электронную почту это, в общем-то,
очевидное словосочетание.
Так что отныне «Русский Дом» становится неофициальным
названием нашего Агентства. Решение было поддержано
Общественным советом, тем более что ещё до
ребрендинга наши зарубежные представительства
именно так и называли в повседневной жизни –
как иностранцы, так и соотечественники.
Название «Россотрудничество» остаётся для
внутреннего пользования и будет использоваться в
системе государственной власти Российской
Федерации.
Спасибо всем, кто откликнулся на наш конкурс!
Поздравляем Юрия Леньшина!
Россотрудничество
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UN GEST UMANITAR LA RĂDĂUȚI
supranumit Hulk de Georgia, care a
venit să-l susțină pe conaționalul
său în meciul cu Andrei
Chipreanov. A fost prezent și
Mircea Simionescu Simicel,
președintele Federației Române de
Skandenberg, înființată, la 20
februarie 2021, împreună cu ACS
Bucovina Skandenberg, clubul
coordonat de Andrei Chipreanov.
FIȚI BUNI ȘI DARNICI!

D

Î

n data de 4 martie 2021 a
avut loc unul dintre cele mai
importante evenimente ale
anului în materie de skandenberg –
Gala de la Istanbul, la care a
participat și tânărul sportiv,
originar din Rădăuți, jud. Suceava,
Andrei Chipreanov, care anul
trecut, în cadrul Campionatului
Național de Skandenberg de la
Pitești (11-13 septembrie), a
adăugat palmaresului său titlul de
campion național absolut la brațul
stâng. În martie a ieșit învingător
după o confruntare cu georgianul
Vasili Dautașvili, vicecampion
mondial și european la categoria de
100 kg, pe care Andrei a reușit să-l
doboare în mai puțin de o secundă.
Se știe deja că tânărul rus lipovean
a fost supranumit „Glonțul”,
tocmai datorită velocității cu care
își doboară adversarii. De

asemenea, practicând skandenbergul de peste zece ani, Andrei este
considerat unul dintre cei mai
valoroși armwrestleri români,
deținând numeroase titluri,
câștigate atât la campionatele
naționale, cât și la cele mondiale.
Tânărul rus lipovean este
vicecampion mondial, campion
european și multiplu campion
național.
La Gala de Skandenberg de la
Istanbul au participat mai mulți
sportivi consacrați, printre care,
Engin Terzi – unul dintre cei mai
mari armwrestleri ai timpurilor, cu
peste 40 de titluri câștigate la 4
categorii de greutate distincte,
Derek M. Smith, Arif Ertem
(campion mondial și european la
skandenberg, categoria super-grea),
Genadi Kvikvinia, Niyazi Kurt,
Vitali Laletin, Levan Saginașvili,

upă Gala de la Istanbul,
odată ajuns acasă, Andrei
ne îndeamnă să-i ajutăm pe copiii
care suferă de autism, donând
premiul pe care l-a câștigat (în
valoare de 1000 de dolari)
Asociației „Luptăm cu autismul”
din loc. Dornești, jud. Suceava.
Menționăm că asociația nu este
pentru prima dată când primește un
ajutor financiar din partea lui
Andrei Chipreanov.
„Prin gestul meu, doresc să vă
determin și pe voi, dragi prieteni,
să dăruiți, să-i ajutați pe copiii cu
autism. Banii și ajutorul vostru vor
susține terapia acestora și alte
nevoi pe care le au. Fiți buni și
darnici. E cea mai mare victorie!”
– este îndemnul lui Andrei pentru
cei care îl urmăresc pe rețelele de
socializare.
În prezent, Andrei menționează
într-o postare pe social-media că va
lua o scurtă pauză pentru ca, mai
apoi, să reia antrenamentele pentru
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Campionatul Național de
Skandenberg, un prim eveniment
organizat de Federația Română de
Skandenberg. Campionatul va avea
loc în perioada 4-6 iunie 2021, la
Rădăuți, jud. Suceava. Inițial,
evenimentul era programat pentru
perioada 9-11 aprilie a.c., dar,
având în vedere situația instabilă ca
urmare a numărului tot mai mare
de infectări cu noul coronavirus,
perioada de desfășurare a
evenimentului a suferit schimbări,
pentru a crea condițiile necesare
organizării în aer liber a
campionatului. Organizatorii
anunță că acesta se va desfășura în
Piața Unirii din Rădăuți, pe o scenă
acoperită, în fața căreia vor fi
amplasate scaune pentru public.
Gazdele Campionatului Național
de Skandenberg de anul acesta –
ACS Bucovina Skandenberg și
Asociația Română „Braț de Fier”,
se vor bucura atât de susținerea
Primăriei Rădăuți, cât și de
suportul celorlalte 16 cluburi
fondatoare ale Federației Române
de Skanderberg.
Prin urmare, se anunță un
eveniment special, plin de surprize,
„unic prin amploare și valoare
sportivă”, după cum afirmă
Andrei Chipreanov, cu
respectarea tuturor normelor de
prevenire a răspândirii infectărilor
cu SARS-CoV-2.
Succes în continuare, Andrei
Chipreanov!
Mihăiță DAMIAN,
vicepreședinte al ATRLR

foto: Andrei Chipreanov @ facebook.com
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COSMOS 60/40

C

oncursul online de
desene „COSMOS 60/40” l-am lansat pe
facebook, pe pagina „Redacția
Zorile”, chiar de Ziua Comunității
Rușilor Lipoveni din România
(CRLR) și Ziua limbii materne
ruse în România (marcate pe 12
februarie), când am anunțat
Regulamentul și data limită de
înscriere a lucrărilor (10 martie 2021).
Organizat de redacția „Zorile”

cu sprijinul financiar al CRLR,
acesta este dedicat elevilor din
clasele V-VIII, precum și celor de
liceu, clasele IX-XII, care studiază
la școală și limba rusă ca limbă
maternă. Concursul este prilejuit de
împlinirea în anul 2021 a
● 60 de ani de când primul om,
Iuri Gagarin, a ajuns în spațiu și
pe orbita Pământului, efectuând
zborul său de pionierat în spațiul
cosmic de 1 oră și 48 de minute (pe
12 aprilie 1961);
● precum și împlinirea a 40 de
ani de la zborul primului și,
deocamdată, singurului cosmonaut
român - Dumitru Dorin Prunariu,
la 14 mai 1981, în cadrul misiunii
„Soiuz 40”, petrecând în spațiu
(împreună cu Leonid Popov –
comandantul misiunii, Vladimir
Kovalionok și Victor Savinâh) 7
zile, 20 de ore și 42 de minute.
În afară de desen, elevii
participanți au transmis, conform
regulamentului, și câte o descriere
a desenului (5-10 fraze în limba
română și 5-10 în limba rusă;
traducere liberă, adaptare). Nu au
intrat în concurs desenele
neînsoțite de texte-descrieri
bilingve româno-ruse. Fiecare elev
participă cu un singur desen

„CRLR/ОРЛР – 31!”

Î

ZORILE

n contextul pandemiei provocată de
coronavirus, cu respectarea măsurilor
epidemiologice de prevenție, membrii
redacției „Zorile” cu sprijinul CRLR au organizat
o serie de evenimente, câteva online, cu ocazia
triplei sărbători de pe 12 februarie: ziua de
prăznuire a celor trei ierarhi: Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
(considerați de către etnici și ocrotitorii
Comunității Rușilor Lipoveni din România),
Ziua Limbii Ruse Materne și Ziua CRLR (în
amintirea zilei de 12 februarie 1990, când
asociația etnică a fost recunoscută juridic la
judecătoria sectorului 1 din București).
S-au împlinit 31 de ani de activitate complexă
a Comunității Rușilor Lipoveni din România, de
evenimente culturale, artistice, științifice,
educative, care contribuie la revitalizarea și
conservarea patrimoniului cultural!
Pe 12 februarie a.c. :
○ Expoziția de fotografii CRLR/ОРЛР – 31!,
realizată de membrii redacției Zorile și amenajată
pe șevalete în Sala Albastră a sediului din
București, a surprins aspecte din activitatea
asociației etnice de-a lungul vremii. Fotografiile
(format A3, în rame) au încercat să redea

(lucrări colorate, realizate pe hârtie
de format A3, realizate cu orice tip
de tehnici și culori: acrilice,
tempera, acuarele, creioane
colorate, cretă, carioci, tușuri etc.).
Premiul de popularitate va fi
votat exclusiv pe pagina de
Facebook „Redactia Zorile” prin
acordarea unui like desenului
preferat (nu pe alte profiluri sau
pagini, redistribuite de la noi).
Elevii participanți nu au voie să
posteze pe rețelele de socializare
desenele lor până pe 20 aprilie
2021. Premiul de popularitate se
va acorda în funcție de numărul de
like-uri (aprecieri) primite de
fiecare lucrare în parte pe pagina
de Facebook „Redactia Zorile”
(câștigă cine înregistrează cel mai
mare număr de like-uri).
Celelalte premii vor fi stabilite
de membrii juriului. Până pe 31
martie 2021 vor fi jurizate lucrările
de către o comisie de specialitate
formată din artiști vizuali și
profesori de desen, care vor stabili
ierarhia pentru premiile acordate în
funcție de categoria de vârstă din
care elevul participant face parte.
Pe 2 aprilie 2021 se va anunța
lista câștigătorilor printr-o postare
tot pe pagina de Facebook

realizările, cu reliefarea aspectelor din viața și
activitatea organizației;
○ Un filmuleț, intitulat tot CRLR/ОРЛР –
31!, a fost realizat și postat pe pagina de
facebook a Redacției Zorile. Acesta a surprins și
toate tablourile cu fotografiile aniversare de la
expoziție;
○ Mesajul deputatului Silviu Feodor,
președintele Comunității Rușilor Lipoveni din
România, a fost înregistrat în redacție și difuzat
pe rețelele noastre de socializare;
○ Am postat pe site și pe facebook numărul
1/2021 al Zorilor, în care apar date privind tripla
sărbătoare a CRLR, precum și interviul cu
președintele Comunității privind activitatea CRLR;
○ Am lansat pe pagina de facebook „Redacția
Zorile” Concursul online de desene „COSMOS 60/40”, care se va finaliza în luna aprilie 2021;
○ CRL-București a organizat o vizitare a
Expoziției CRLR/ОРЛР – 31! cu elevii din
București, care studiază limba maternă rusă și cu
părinții acestora.
Sperăm că și acest al 31-lea an din activitatea
CRLR să fie unul al „eforturilor membrilor săi în
apărarea și exercitarea drepturilor la păstrarea,
dezvoltarea și exprimarea identității etnice,
lingvistice și religios-culturale a etnicilor ruși
lipoveni” (așa cum reiese și din Statutul CRLR).
La mulți ani înainte!
Redacția
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„Redactia Zorile”, listă ce va fi
inserată împreună cu un material,
după finalizarea concursului, în
publicația noastră „Zorile” (în
numărul viitor), precum și pe
rețelele noastre de socializare.
Toți câștigătorii vor primi
premii în bani, fotografii, cărți
oferite de CRLR și materiale
promoționale cu „Zorile”. Fiecare
participant, care nu va lua premiu,
va primi Diplomă de participare la
concurs, fotografii și cărți din
partea CRLR, precum și materiale
promoționale cu „Zorile”.
Toate desenele intrate în
concurs în cadrul proiectului nostru
vor fi reunite în Expoziția de grup
„COSMOS – 60/40”, organizată și
vernisată cu ocazia Zilei Mondiale
a Aviației și a Zilei Cosmonauticii,
care este marcată anual pe 12
aprilie sau cu prilejul împlinirii a
40 de ani de la zborul pe 14 mai
1981 al cosmonautului român. Data
și spațiul de desfășurare a
expoziției vor fi anunțate ulterior,
în funcție de măsurile restrictive ca
urmare a pandemiei de COVID-19.
Concursul se desfășoară în
perioada 12 februarie – 20 aprilie
2021.
S.M.
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C

onflictele care zguduie
lumea sfârșitului de
secol și începutului de
nou mileniu, în majoritatea lor, au
o bază etnică sau una de natură
național-religioasă. Neglijarea
factorului psihologiei naționale în
cadrul actualei politici
internaționale de tip integraționalist
și globalizant explică, în bună
parte, insuccesele în rezolvarea
sângeroaselor conflicte din Africa,
din Golful Persic, din Orientul
Apropiat, din Balcani sau din
Caucaz.
În aceste condiții, rămâne mereu
actuală problema definirii unor
concepte precum cele de națiune,
etnie, minoritate națională ș.a. Însă
tot atât de importantă este și
autodefinirea fiecărui grup etnic,
conștientizarea de către acesta a
propriilor sale valențe creatoare,
dar și recunoașterea curajoasă a
defectelor, urmată de asumarea
responsabilității rătăcirilor sale
istorice.
Un grup etnic, validat de istorie,
nu este o simplă sumă de indivizi,
chiar dacă aceștia sunt caracterizați
prin limba comună, prin același
teritoriu de conviețuire, prin geneză
comună sau prin tradiții
asemănătoare de ordin cultural și
religios. Oricare din aceste trăsături
comunitare, inclusiv înrudirea de
tip antropo-genetic, poate deveni
un simplu indice formal, lipsit de
prea mare relevanță socială.
Situația se schimbă atunci când o
trăsătură națională sau un fapt etnic
devin părți componente ale
psihicului intern al oricărui individ
al grupului, acționând totodată și ca
factor dinamic în planul
conștientului și inconștientului
colectiv.
O entitate etnică viabilă este un
câmp de forțe psihice active.
„Câmpul etnic – scria Lev
Gumiliov, autorul uneia dintre cele
mai originale teorii despre
etnogeneză – nu se concentrează
doar în organismul mamei și al
copilului. El acționează doar în
relația dintre cei doi” (Lev
Gumiliov, Etnogenez i biosfera
zemli, Sankt-Petersburg, 1990, p.
305). Sentimentul comunității
etnice este rezultanta intersectării a
numeroase forțe venind din direcții
extrem de diferite. Puternice
impulsuri energetice sunt captate
de către membrii unei comunități
etnice din mediul natural al
viețuirii noastre. În acest sens,
orice etnos este o prelungire a
biosferei, un produs al peisajului
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INSULARITATEA – MODEL CULTURAL
ȘI PARADIGMĂ ETNICĂ

înconjurător. Pentru Lucian Blaga,
succesiunea ritmică a muntelui și a
văii, relieful ondulat al țării
noastre, au reprezentat model și
matcă a zămislirii sufletului
„mioritic”. Tot așa, orice discuție
despre sufletul slavilor de est, cel
rus în speță, nu poate neglija faptul
că acesta este și o emanație a stepei
euroasiatice. Fără a cădea în
păcatul unui determinism geografic
prea linear și univoc, putem afirma
că mediul natural reprezintă unul
din factorii ce determină viața
economică a unei etnii și
modelează, totodată, tipologia și
tiparele comportamentale. La
rândul lor, factorii spirituali, odată
constituiți, acționează sinergetic în
cadrul raporturilor dintre om și
mediul ambiant, influențând
afinitățile și aplecările de ordin
economico-social.
Dacă o anumită comunitate
etnică este, înainte de toate, un
câmp energetic transpersonal,
atunci, în mod legitim, se pune
întrebarea: În ce formă se transmit
aceste fluxuri energetice de la un
individ la altul?
Energia transmisă nu poate avea
și o formă pur intelectuală și
exclusiv rațională, deoarece este
întotdeauna receptată în chip
emoțional. Dar informația nu este
doar senzație, percepție și
sentiment, ci și o structură mentală.
Trăirile și atitudinile etnice pot fi
codificate, desigur, în semne
expresiv-poetice ale folclorului,
artei și literaturii. Ele pot lua, însă,
și forma unor aserțiuni logice și a
unor sisteme întregi de cugetare
filosofică despre „sufletul
național”. De aceea, trebuie să
admitem că semnul cel mai
important al unui câmp dinamicoinformațional de factură etnică este
simbolul.
Majoritatea simbolurilor,
relevante pentru o anumită cultură,
au un dublu statut. Ele aparțin
lumii secunde a imaginarului
poetic, dar sunt și elemente ale
ontologicului. Ele au o formă
obiectuală (casa, vatra, ogorul,
plugul, mesteacănul, râul, piatra,
pământul etc.). O bună parte a
simbolurilor culturale posedă
atributele vechimii, persistenței în
timp; ele se transmit, cu mare grijă,
de la generație la alta. Asemenea
simboluri, având o mare forță
iradiantă și modelatoare, marele

psihiatru și filosof elvețian C. G.
Jung le-a denumit arhetipuri.
Istoria grupurilor etnice este
determinată, într-o mare măsură, de
asemenea simboluri arhetipale.
Orice arhetip este condensarea unui
mit sau a unei legende. El este
temă și element structurant al
istoriei mai vechi sau mai noi;
reprezintă tema unui basm, motivul
unui cântec sau obiectul unui cult,
obicei sau eres. Tot atât de bine el
se poate transforma în deviză,
lozincă sau în program politic.
Simbolul arhetipal este un
important reper moral și axiologic,
etalon de măsurare a Binelui și a
Răului din om și din lume. Deși
are, de regulă, un caracter
universal, în fiecare cultură el
poartă o amprentă a naționalului și
etnicului. Rezonanța aceluiași
simbol în sufletul oricărei etnii este
diferită.
Pentru rușii lipoveni din
România, urmașii staroverilor
emigrați din Rusia secolului al
XVII-lea, în urma marii schisme
bisericești inițiate de patriarhul
Nikon și patronate de țarul Alexei
Mihailovici Romanov, un
asemenea simbol etnic trebuie
socotit Ostrovul (Insula). Ei au
moștenit acest arhetip simbolic din
adâncurile istoriei și preistoriei
formării poporului rus. Este vorba
despre Insula imaginară,
întruchipare a paradisului terestru,
spațiu securizat, unde omul își află
odihna sufletului și realizarea
viselor sale de Bine și Frumos.
Având în imaginația lor adânc
întipărită această imagine a Insulei
salvatoare, în condițiile unei crunte
și sângeroase prigoane din partea
oficialităților bisericești sau celor
laice, strămoșii rușilor lipoveni au
luat drumul pribegiei și al
calvarului în numele dreptei
credințe creștine. Pentru mulți
dintre ei această Golgotă nu s-a
terminat nici până în zilele noastre.
Dar să zăbovim puțin asupra
începuturilor migrației staroverilor,
adepților vechii credințe ortodoxe a
strămoșilor pe care aceștia au
primit-o din Bizanțul secolului al
X-lea. Acești „raskolnici”
(„schismatici”), cum îi numea
biserica oficială a timpului
(anatema pronunțată asupra lor a
fost ridicată abia în zilele noastre),
au fugit, mai întâi, din centrul
Rusiei spre periferiile ei,

retrăgându-se în păduri și în zone
mlăștinoase, unde au întemeiat
mici schituri, popasuri sau așezări,
înconjurate de ape. Mai târziu au
apărut adevărate insule-cetăți, cu
ziduri înalte și turnuri de pază puse
sub oblăduirea Sfintei Cruci, având
opt colțuri și trei traverse, înălțate
deasupra somptuoaselor biserici de
lemn sau de piatră. O astfel de
insulă legendară a staroverilor, un
adevărat centru și bastion al vechii
credințe, era Solovski din Marea
Albă care a ținut piept asediatorilor
trimiși de țar timp de opt ani (16681676). După măcelul călugărilor și
stareților acestei mănăstiri eroice,
centrul religios al staroverilor se
mută tot pe o insulă, aflată la
granițele opuse ale Imperiului
țarist. Pe Vetka, un șir de insule
formate de brațele râului Soj din
Belorusia actuală, în secolul al
XVII-lea a existat timp de aproape
optzeci de ani o colonie de
staroveri denumiți beglopovțî („cei
cu popi fugari”) care aveau mai
multe biserici, școli și o bibliotecă
de peste zece mii de cărți și
manuscrise. Când în anul 1764, la
ordinul Ecaterinei II, această
insulă a fost asediată de trupele
generalului Maslov, de aici, în
marș forțat, au fost strămutați în
Siberia un număr de douăzeci de
mii de credincioși și 1400 de
călugări. Așadar, avem o emigrație
a adepților vechii credinți
strămoșești spre insulele nordului,
spre cele ale apusului și spre
ostroavele râurilor și taigalei
siberiene. Prototipul transfigurat
artistic, al vieții și pieirii, în
vremurile stalinismului încă
biruitor, unei asemenea insule este
„Matiora” lui Vladimir Rasputin.
Ca emigrația să aibă, în chip
simbolic, cele patru direcții ale
crucii creștine, a lipsit doar exodul
spre sud. El începe în primele
decenii ale secolului al XVIII-lea.
În urma răscoalei cazacilor de pe
Don, în marea lor majoritate adepți
ai vechii credinți („rascolnici”),
condusă de Condratie Bulavin,
atașatul său credincios, Ignat
Feodorovici Nekrasov, își
salvează căzăcimea rămasă în viață
strămutând-o în Kuban, iar apoi în
Dobrogea de nord, stăpânită de
turci. Aici, având încuviințarea
sultanilor, cazacii-staroveri, iar cu
timpul și alte grupări de
adepți ai vechii credințe și
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a străbunelor orânduieli bisericești,
se vor așeza pe ostroavele și
grindurile Deltei Dunării
(Ghindărești, Carcaliu,
Pătlăgeanca, Periprava, Sfiștofca,
Sulina, Mahmudia etc.), pe
istmurile și peninsulele lagunei
Razelm-Sinoe (Sarichioi,
Jurilovca), în luminișurile codrilor
Munților Hercinici. Localitățile
lipovenești din zonele de deal și
pădure, precum Slava Cercheză și
Slava Rusă, sunt și ele un fel de
„insule” în marea verde a pădurilor
de ștejar și de tei ale Dobrogei de
nord. Topologic și tipologic nu
diferă prea mult nici configurația
multor localități lipovenești din
nordul Moldovei și din Bucovina
(Lipoveni, Climăuți, Manolea etc.),
întemeiate cu îngăduința
domnitorilor români sau prin
ordonanțele curții imperiale de la
Viena.
Această așezare „insulară” are
mai mult anumite temeiuri
spirituale decât niște determinări de
ordin economico-geografic. Fâșia
de pământ, înconjurată de ape și
izolată de restul lumii, corespundea
cel mai bine situației reale a
staroverilor în lume și în societate.
Ostrovul este, concomitent, un
spațiu al refugiului și al libertății,
dar și locul unei recluziuni liber
consimțite sau impuse. În
imaginarul mito-poetic al omenirii
există imaginea insulei paradisiace
în care nimeresc sufletele celor
aleși. Grecii antici credeau în
existența Insulei Fericiților, în care
pleacă, după moarte, eroii lor
preferați și unde nu sunt nici ierni
friguroase, recoltele se strâng de
trei ori pe an, unde domnește pacea
vegheată de zeul cel bun (Hesiod,
Munci și zile).
Cum miturile fundamentale ale
omenirii nu au frontiere geografice
sau temporale, este extrem de
interesant că unul din aceste
tărâmuri fericite era plasat de
mitografii greci pe insula Leuce azi
Insula Șerpilor din Marea Neagră.
E semnificativ, cel puțin din punct
de vedere simbolic, dacă nu și
istoric, faptul că, nu departe de
această insulă, încărcată cu mituri
și legende, și-au întemeiat
strămoșii rușilor lipoveni unele din
cele mai vechi așezări ale lor pe
pământul românesc.
În mito-poezia diferitelor
popoare, insula se asociază cu
natura primordială, sacră în
puritatea ei, neîntinate de mâinile
omului păcătos. Viețuirea pe o
asemenea insulă era asociată
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păstrării neprihănirii sufletului și
purității trupului la care aspirau
adepții adevăratei credințe creștine.
Orice insulă simbolică e o utopie a
salvării, dar și o utopie, adică o
speranță a sustragerii de la
catstrofele timpului istoric,
distructiv, tragic, profan și absurd.
În mediul staroverilor, acest vis al
insulei neîntinate, locuite de
oameni drepți, era alimentat și de
alte două mituri: cel al țării
Belovodie („Apele Albe”), în
căutarea căreia delegații de cazacistaroveri ajung până în insulele
îndepărtatei Japonii și cel al
orașului-fantomă, Kitejgrad, care
se ascunde, în vremuri de restriște,
pe fundul unui lac adânc trimițător
celor rămași pe pământ semnele
existenței sale prin simfonia
clopotelor ce se face auzită în zilele
de pace și de iluminare sufletească.

ține tot de categoria spiritului.
Stabiliți pe o „insulă”, împresurată
de bălți și stufărișuri, pline de
păsări acvatice sau în inima unor
păduri bogate în vânat, lipovenii
puteau deveni vânători iscusiți. Or,
lucrul aceste nu s-a întâmplat.
Secole întregi, ei au evitat
vânătoarea, preferând să pescuiască
și să-și cultive viile, livezile de
fructe și grădinile de legume.
Vânătoarea era asociată, într-o
anume măsură, păgânismului
precreștin și contravenea celei de a
șasea porunci a Decalogului: „Să
nu ucizi!”. În schimb, pescuitul era
o îndeletnicire cu multiple conotații
biblice, asociată în textele Noului
Testament atât prinderii peștelui
(animal sacru prin excelență), cât și
captării sufletelor oamenilor în
„năvodul” credinței. Primii dintre
apostolii lui Isus Hristos au fost
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Viața insulară a lipovenilor
reprezenta continuarea unui vis al
perfecțiunii, dar și așteptarea
înfăptuirii unor porunci divine
despre Apocalipsă, despre Judecata
de Apoi și despre Învierea celor
drepți. Insula înconjurată de ape
era asociată Arcei lui Noe –
prototipul Bisericii salvatoare a
sufletelor oamenilor rătăciți în
marea păcatului lumesc. De aceea,
în scurt timp după așezarea lor pe
un ostrov al Deltei, rușii staroveri,
prin eforturi comunitare
extraordinare, înălțau o biserică,
întemeiau o mănăstire sau
construiau o modestă casă de
rugăciune, punând locul sălășluirii
lor pământești sub oblăduirea
Cerului și Bunului Dumnezeu.
Îndeletnicirile tradiționale ale
rușilor lipoveni sunt pescuitul și
grădinăritul. La prima vedere,
aceste ocupații sunt determinate de
mediul geografic al viețuirii lor. În
realitate, și avem aici de a face cu
un determinism mai profund, ce

pescari, iar peștele este una dintre
primele embleme cristice.
Pentru toți locuitorii Deltei
Dunării pescuitul nu este o simplă
industrie, iar peștele nu e doar
obiectul unei îndeletniciri profane.
El este „hrana esențială”, aidoma
Pâinii noastre cea de toate zilele.
Peștele e consubstanțial sufletului
pescarului – molcom, măsurat și
tainic. Peștele se bucură în familiile
pescarilor cu o dragoste vecină cu
venerația. De lucrul acesta, din
păcate, nu au ținut cont legiuitorii
noștri, nici cei din trecut, nici cei
de astăzi, care l-au pus pe picior de
egalitate pe „rybalka” („pescarul”)
lipovean cu orice amator sau cu un
detestabil braconier în ale
pescuitului.
Cu o aoreolă sacră este învăluită
și ocupația grădinarului și cea a
viticulturii. O ipostază biblică a
Dumnezeului este cea de grădinar
(Viticultor). Isus Hristos va spune
despre Sine și despre Tatăl Ceresc:
„Eu sunt viața cea adevărată și
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Tatăl meu este lucrătorul” (Ioan,
15, 1). Grădinăritul este practicat
pe scară largă în Dobrogea, dar mai
ales de către lipovenii din Moldova
și Bucovina, care aprovizionează
cu legume, zarzavaturi și fructe de
soi marile aglomerații urbane din
România.
Credința și morala creștină
concretizate și întărite prin
simbolismul insulei și a altor
câteva semne culturale adiacente
au impregnat viața de zi cu zi a
„insularilor” staroveri, lăsând o
puternică amprentă asupra
profilului lor psihologic și asupra
modelului comportamental.
„Insularitatea” e, desigur, o
atitudine de conservare, dar nu
neapărat și de conservatorism
obtuz și retrograd. O anumită
rezervă de neîncredere sceptică în
oameni și lucruri noi, o anumită
reținere în vorbă și în gest nu sunt,
neapărat, semne ale unui autism
exagerat, nici ale unei suspiciuni
ancestrale. Ele se opun acceptării
imediate, entuziast-imbecile sau
naiv-superficiale a oricărei inovații,
ce se revendică a fi întotdeauna
progresistă, dar în scurt timp nu se
dovedește decât a fi modă
păguboasă și o „găselniță”
nefericită. Strămoșii rușilor
lipoveni din Tulcea și din alte
localități dobrogene, de pildă, prin
persoana ultimului ataman al
cazacilor, neînfricatul Osip
Semionovici Gancear
(Goncearov), au refuzat oferta lui
Herzen, făcută prin emisarii săi
veniți de la Londra în 1863, de a
organiza, împreună cu insurgenții
polonezi, care s-au refugiat la
gurile Dunării, o „cruciadă
socialistă” împotriva Rusiei țariste.
Cu mare greutate și cu strângere de
inimă, lipovenii au fost nevoiți să
accepte strămutările din satele lor
de baștină în marile aglomerații
urbane, intervenite în urma
industrializării forțate a României.
„Insularitatea” sufletului rușilor
lipoveni din România nu e,
nicidecum, un obstacol stânjenitor
în calea evoluției noii lor patrii. Ea
este, în mod sigur, un factor de
temperanță, de luciditate și de
cumpănire în luarea unor decizii
pripite, specifice stilului
„pompieresc” în care a fost
guvernată țara în ultimele decenii
ale nefericitei sale istorii.
Ivan Evseev,
Gândurile și tristețile
unui rus lipovean
(Editura „C.R.L.R.”,
București, 2005, pag. 38-43)
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La Sarichioi, de Maslenița

L

a Sarichioi, o comună
dobrogeană din județul
Tulcea, situată pe malul
lacului Razim și locuită în
proporție mare de către ruși
lipoveni, tradițiile, obiceiurile,
gastronomia, vestimentația, portul
tradițional bisericesc sunt specifice.
În cele ce urmează, vă voi relata
despre Sarichioiul din perioada
sărbătorii laice Maslenița, care în
acest an a fost între 8 și 14 martie.
Maslenița sau Săptamâna
Brânzei și a Laptelui (Săptămâna
Albă) este ultima săptămână
dinaintea Postului Mare de Paște,
în care rușii lipoveni sărbătoresc
prin mâncăruri specifice rusești,
precum și prin cântece vesele
transmise din generație în
generație, dar și prin mersul la
biserică în Duminica Iertării.
Se spune că Săptămâna Albă
marchează trecerea de la iarnă la
primăvară. Și pentru că duminica
de dinaintea Masleniței este lăsat
de sec la carne, în Săptămâna Albă
se mănâncă doar produse pe bază
de lactate, de unde și vine
denumirea de Săptămâna Brânzei Сыропустная неделя. Se consumă
lapte, brânză, ouă, pește.
Deserturile lipovenești ce se fac de
Maslenița în satul meu natal
Sarichioi sunt: kașnik – budincă de
orez cu brânză și ou, blinî - clătite,
vareniki - colțunași, pâșki - lipii la
cuptor sau tigaie, bulușnik - felii de
pâine sau de cozonac (după
preferință) înmuiate în ou și zahăr
și după aceea prăjite, pampuşki cu
brânză - un fel de plăcinte, pirajki piroști. Pirajki se pot umple cu
brânză, cu orez şi rahat colorat sau
cu varză. Ca preparate din pește, se
remarcă în Sarichioi: peștele uscat,
proțapul de pește, ciorba de pește,
răcitura de pește, peștele preparat
cu sos de roșii.
Babicile (bunicile) sunt primele
care dau startul la cântece în
Săptămâna Albă. Cele mai
Sarichioi

cunoscute cântece de aici sunt: ,,Ai,
Lioșa - stala i tioșea v gosti
priglașati”; ,,Da vasil’ moi
vaseleocik”; ,,Șumel kamâș”;
,,Masla, masla, maslenița, vot ana
prișla”; ,,Vinavata li ya”;
,,Katiușa”; ,,Tam șli dva brata”;
,,Na pole tanki grahatali” etc.
Pe vremuri, la fiecare colț de
stradă, se strângeau sătenii în
grupuri mai mici sau mai mari și
stăteau de vorbă, cântau, mâncau,
se veseleau înainte de intrarea în
post. Erau și femei care mergeau în
alai pe stradă și cântau, creând o
veselie aparte. Participanții la alai,
cărora li se alăturau și alți săteni pe
alte străduțe, se bucurau de
sărbătoare și prevesteau sosirea
primăverii.
Maslenița se încheie cu iertarea
tuturor cărora le-au greșit sau li s-a
greșit, ca semn de pace înainte de
cel mai lung post din an, care
durează șapte săptămâni - Postul
Mare de Paște.
Ultima zi a Masleniței este
Duminica Iertării. La slujba de
sâmbătă și la cea de duminică se
merge în haine specifice de biserică
(ca de altfel, obligatorii în orice zi
de mers la biserică): bărbaţii își
pun cămaşă cu mânecă lungă, la
mijloc legată cu un brâu - pois,
pantaloni lungi, mătănii - lestovka,
cu ajutorul căreia se închină la
biserică, iar unii dintre bărbaţi, în
special cei care au diverse funcții și
cei care fac parte din corul
bisericesc, mai poartă deasupra
hainelor și o mantie neagră numită
padiovka (în unele localități, la cei
de orientarea de Novozâbkov).
Femeile își acoperă capul cu un
batic – platok, platocik, sub care
părul este strâns în kicika, bluza
trebuie să fie cu mânecă lungă, iar
fusta - mai jos de genunchi, poisul
e legat de jur împrejurul taliei şi
fiecare are câte o lestovka.
În Sarichioi, după cum știți,
predomină albastrul deschis - o
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aslenița (Săptămâna brânzei și a laptelui; Săptămâna Albă),
vesela sărbătoare laică de întâmpinare a primăverii și de
rămas bun transmis iernii, se întinde pe parcursul unei
săptămâni, când petrecerile se țin lanț, iar pe mesele din casele rușilor
lipoveni nu lipsesc blinî, vareniki, piroghi, pirojki, plăcinta cu brânză,
kașinik/pșovnik, produse din pește s.a. Se cântă mult, se fac vizite, sunt
organizate diverse jocuri (horă/„haravod”), se merge cu alaiul („razgul”;
„strela”) pe ulițele satelor, toată lumea bucurându-se de sosirea primăverii
și pregătindu-se sufletește pentru intrarea în Postul Mare de dinaintea
Paștelui. Reuniunile sunt organizate în special de joi și până duminică –
de Maslenița Mare (Широкая Масленица). Săptămâna de joc și voie
bună se încheie cu Duminica iertării, a curățirii sufletului și a lăsatului de
sec pentru Postul Paștelui.
Din păcate, în acest an, din cauza măsurilor restrictive impuse ca
urmare a infectărilor cu SarsCov-2, evenimentele au avut loc în cadru
restrâns, cele mai multe desfășurându-se la Centrele de Educație și
Cultură ale rușilor lipoveni.
La poalele cetății Enisala

Pe 14 martie, la poalele cetății Enisala din județul Tulcea, două mari
comunități de ruși lipoveni, din Sarichioi și Jurilovca, au marcat împreună
finalul Masleniței, întrecându-se în interpretarea de cântece rusești.
În costume tradiționale sau fără, cei prezenți la eveniment au degustat
și bucate alese, specifice Masleniței.
S.M.
nuanță tradițională, specifică zonei.
Chiar și biserica ortodoxă de rit
vechi cu hramul ,,Nașterea Maicii
Domnului”, situată pe strada de jos,
spre malul lacului Razim, e vopsită
într-un albastru deschis ce îți atrage
în mod plăcut atenția. Dar și multe
alte case lipovenești, acoperite cu
stuf, locuite ori abandonate, poartă
amprenta albastrului specific.
Sâmbătă, după ce se termină
slujba de seară - auseonușna, două
babici pregătesc în Sarichioi
prescurea – prasvirki pentru
liturghia de a doua zi. Prasvirki și
pâinea cu vin și ulei (hleb
auseonușnî) se fac spre zori de zi,
așa cum spune tradiția bisericească,
pentru ca dimineața preotul să le ia
și să le ducă la biserică pentru
sfințire (acestea sunt prezente la
orice liturghie, în fiecare duminică
și de sărbători, adică în orice
săptămână, nu doar de Maslenița).
Aluatul, preparat obligatoriu fără
utilizarea drojdiei, se face de cu

seară. Mai târziu, se începe
pregătirea propriu-zisă a prescurei
și a pâinii pentru liturghie. Doar
unele nu se sfințesc pentru a se
putea da și celor care nu au fost
prezenți seara la slujbă, cele mai
multe fiind sfințite, la fel ca pâinea
ce se amestecă cu ulei și vin.
Această tradiție se regăsește în
orice biserică lipovenească
ortodoxă de rit vechi și se păstrează
din cele mai vechi timpuri și până
în zilele noastre.
În Duminica iertării, toți cer
iertare pentru greșeli și vorbe
aruncate poate în vânt, iar de luni
(în acest an de pe 15 martie) se
intră în Postul Mare de dinaintea
Paștelui.
Laura SEVASTIAN,
studentă în anul I la Facultatea
de Litere, Universitatea din
București, Departamentul
Comunicare și Relații Publice

ZORILE
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omunitatea Rușilor
Lipoveni din București a
organizat, în data de 7
martie a.c., activitatea culturală
„Conservarea tradițiilor și a
obiceiurilor la rușii lipoveni din
București - Maslenița”.
Evenimentul a fost dedicat
apreciatei sărbători de întâmpinare
a primăverii - „Maslenița”. Fiind
sărbătorită pe plan mondial, în
București,
comunitatea
locală a rușilor
lipoveni a gândit
evenimentul cu
patru momente
distincte:
gastronomic și
culinar; expoziție
tematică de
fotografie și
costume tradiționale; expoziție de
carte și de șaluri rusești de la
Pavlovsky Posad; moment culturalartistic susținut de elevii care
studiază limba rusă și slavona la
sediul CRLR.
Au fost prezentate și degustate
peste 15 preparate culinare,
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tradiționale,
specifice
Masleniței,
printre care
menționăm:
clătite, pirojki
cu brânză
sărată, pirojki

sărată,
budincă,
„poale-n brâu”,
mucenici,
prăjitură cu
ciocolată etc.

cu brânză dulce, plăcintă cu brânză,
plăcintă cu iaurt, pălărioare rusești,
turtă dulce, prăjitură cu brânză și
stafide, prăjitură „Cartof”, tort
„Napoleon”, chec cu brânză,
plăcintă tradițională cu brânză

Elevii care
studiază limba
rusă și slavonă
au interpretat, în
primă audiție, în fața publicului trei
cântece: „В воскресенье рано”,
„О Содоме”, „Слава Богу за всё”,
iar doamnele și domnișoarele
prezente la eveniment au avut
ocazia să admire și să probeze

șaluri tradiționale rusești.
În fotografiile expuse, publicul
s-a familiarizat cu simbolurile,
dimensiunile și elementele
distinctive ale sărbătorii Maslenița,
iar expoziția de carte a reunit
ultimele titluri apărute la editura
„C.R.L.R.” din București a
Comunității Rușilor Lipoveni din
România.
Activitatea
a fost
mediatizată și
diseminată și
în mediul
online, pe
pagina de
socializare
Facebook a
CRLBucurești. Retrospectiva în imagini
a evenimentului nostru poate fi
urmărită pe canalul Youtube al
Comunității Rușilor Lipoveni din
București.
Au fost respectate toate
măsurile de prevenire a răspândirii
SARS-CoV2.

Svetlana CRĂCIUN,
președinte al CRL-București

МАСЛЕНИЦА У
РУССКИХ-ЛИПОВАН

В

2021 году Масленичные гуляния прошли с
8 по 14 марта в пандемических условиях, в
узких кругах, но почти во всех местных
общинах русских-липован Румынии. К сожалению,
это были в основном небольшие встречи в местных
Культурно-образовательных центрах ОРЛР. Русскиелиповане отгуляли Узкую или Широкую Масленицу,
отметив этот весёлый праздник, зато подготовились
к Великому Посту (с 15 марта в этом году и по 1
мая). Светлую Пасху Христова будем отмечать 2 мая в
2021 г.
Попрощались с зимой, а проводы зимы
состоялись с традиционными Масленичными
песнями и угощениями. К сожалению, не везде были
организованы шествия по улицам города или села,
хороводы, «стрела». Состоялись и небольшие
выступления детских групп и фольклорных
коллективов в местных Культурно-образовательных
центрах ОРЛР и даже в школах на уроках русского
родного языка.
Масленую неделю перед Великим постом
отмечали в Бухаресте, Брэиле, Констанце, Рэдэуць, в
Яссах, в селениях Гиндэрешть, Черкезская Слава,
Бордушань, Сарикёй, Журиловка и др. Во всех
местных Культурно-образовательных центрах ОРЛР
было много блинов, вареников, кашника, рыбных
продуктов.
C.M.

Гиндэрешть
Каркалиу

Черкезская Слава
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ÇÎÐÈ

ADUNAREA GENERALĂ A
TINERILOR RUȘI LIPOVENI DIN
SARICHIOI

P

e 21 februarie 2021, la
Centrul de Educație și
Cultură al CRL-Sarichioi,
jud. Tulcea, a avut loc Adunarea
Generală a Asociației tinerilor ruși
lipoveni (ATRL) din Sarichioi.
Alina Filip, președintele în
funcție al asociației locale de
tineret, a convocat Adunarea
Generală, pe Ordinea de zi
regăsindu-se, printre altele,
alegerea președintelui și a
membrilor comitetului local de
conducere al ATRL-Sarichioi.
În deschiderea evenimentului,
Alina Filip a vorbit despre
frumoasele momente petrecute în
cadrul asociației de tineret a
Comunității Rușilor Lipoveni din
România (CRLR), precum și
despre manifestările realizate pe
plan local cu sprijinul tinerilor. I-a
felicitat pe toți pentru implicare și
pentru prezența la eveniment, semn
al dorinței tinerilor de a continua să
promoveze valorile specifice etniei
noastre.
Președintele CRL-Sarichioi,
Vitali Cristian-Finoghen, s-a
arătat bucuros de organizarea
Adunării Generale și le-a vorbit
tinerilor despre importanța
evenimentului. I-a asigurat de
susținerea sa în toate proiectele,
oferindu-le condițiile necesare
implementării lor. De asemenea,
le-a vorbit și despre procedurile
după care se organizează Adunarea
Generală și însemnătatea
respectării ad literam a
prevederilor Regulamentului
ATRLR și a Statutului CRLR.
Deputatul Silviu Feodor,
președintele CRLR, le-a povestit
tinerilor despre proiectele
Comunității, care vin în sprijinul
tinerilor, și s-a arătat bucuros că la

Sarichioi, cea mai mare comunitate
de ruși lipoveni din România,
tinerii continuă să păstreze și să
promoveze obiceiurile, tradițiile,
limba rusă maternă. Totodată, le-a
prezentat activitatea sa
parlamentară și i-a asigurat pe cei
prezenți de sprijinul domniei sale.
După expunerea modalității
după care vor decurge lucrările
Adunării Generale, au fost alese
comisiile specifice unei astfel de
manifestări și au fost parcurse
punctele Ordinii de zi. La finalul
întrunirii, ATRL-Sarichioi are un
nou președinte și comitet local,
aleși pentru un mandat de doi ani:
Iulia Haralambie - președinte;
Adelina Ulian - vicepreședinte;
Dalina Moldoveanu - secretar;
Sofia Feodor și Livia Simionov membri; Alina Filip și Iuliana
Lovin - membri supleanți.
Le urăm succes și multe
proiecte reușite!
PUȘI PE TREABĂ!
Noul președinte al ATRLRSarichioi, Iulia Haralambie, este o
tânără absolventă a Facultății de
Construcții Civile, Industriale și
Agricole din cadrul Universității
Tehnice de Construcții București,
care, în prezent, frecventează
cursurile de masterat pe
specializarea „Inginerie
Structurală” (la aceași instituție de
învățământ superior). CV-ul ei este
îmbogățit, printre numeroase alte
abilități și competențe, de o
ferventă participare la concursurile
organizate de CRLR și la
Olimpiadele de limba rusă,
naționale și internaționale, la care a
înregistrat numeroase succese.
Despre planurile de viitor, ne-a
povestit chiar Iulia: „Sunt foarte

încântată de faptul că majoritatea
tinerilor prezenți la Adunarea
Generala mi-au acordat votul și au
avut încredere în capacitățile și în
viziunea mea. Pe de altă parte,
acest lucru mă responsabilizează
foarte tare și reprezintă o
adevarată provocare, atât în plan
profesional, cât și în ceea ce
privește dezvoltarea mea
personală. Poziția pe care o ocup
acum îmi dă șansa de a pune în
practică, împreună cu tinerii, multe
idei pe care le-am avut de-a lungul
timpului, dar care nu s-au putut
materializa din diverse motive.
Prin prisma ATRL-Sarichioi, pot
cunoaște oameni noi, pot afla
povești de viață inedite și pot
contribui la soluționarea unor
probleme ce pot exista mai ales în
rândul tinerilor. Absolvind
programul de studii al unei
universități tehnice, pot spune că
mereu am fost adepta lucrurilor
concrete și am încercat să ofer
soluții clare, realiste, ori de câte
ori mi s-a cerut părerea.
Acest lucru îmi propun să fac și
în cadrul ATRL-Sarichioi. Vreau să
identific cu exactitate care sunt
nevoile și dorințele tinerilor din
Sarichioi, ca mai apoi să propun
activități și proiecte care să îi
valorifice și să-i ajute să fie
conștienți de marele noroc pe care
îl avem cu toții prin faptul că
suntem ruși lipoveni. Doresc să
promovăm identitatea noastră
spirituală: obiceiul de a merge la
biserică, stihurile duhovnicești,
cântările psaltice, cititul cărților în
limba slavonă, cunoașterea
rugăciunilor esențiale etc. De
asemenea, voi pune accent și pe
latura culturală, unde vom încerca
să organizăm întâlniri, pentru ca
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tinerii să însușească melodiile și
textele cântecelor vechi,
tradiționale, să cunoască cât mai
bine obiceiurile ce se practică în
cadrul diferitelor sărbători sau să
se familiarizeze cât mai mult cu
bucătăria rusească. Tot în această
categorie putem încadra și
proiectele de creație, care scot la
iveală adevărate talente. Vom
încerca să le prioritizăm, mai ales
că acestea pot fi ușor organizate și
în mediul online: fotografia,
creația literară, arta plastică. Nu
în ultimul rând, vom acorda o
atenție deosebită pentru ca tinerii
noștri să aibă un nivel cât mai bun
de comunicare în limba rusă,
acesta fiind un factor ce ne
definește în totalitate. Pentru asta,
ne propunem să organizăm
vizionări de filme, să încurajăm
lectura în limba rusă sau
participarea la cursuri
suplimentare de aprofundare a
limbii. Un alt aspect important este
interacțiunea cu tinerii ruși
lipoveni din celelalte localități,
schimbul de experiențe fiind foarte
avantajos, mai ales în cazul celor
cu vârste fragede. Suntem convinși
că vom putea colabora frumos cu
diverse asociații de tineret din țară,
și bineînțeles, vom fi deschiși către
noi propuneri de proiecte și
acțiuni.
Pe hârtie, planurile noastre pot
fi multe, însă toate necesită voință,
muncă și multă implicare din
partea tuturor. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, avem încredere că toate
proiectele noastre se vor realiza
treptat, în condiții cât mai bune.
Personal, îmi doresc să avem o
comunitate cu tineri educați,
informați corect și capabili în a
face alegerile potrivite. Îmi doresc
să ne cunoaștem valorile ce ne
definesc și să ne străduim să le
conservăm. Tinerii noștri
reprezintă viitorul, iar viitorul
nostru va suna frumos dacă le vom
fi alături și îi vom motiva să creadă
în visurile și în ideile lor, până la
realizare”.
Cu un lider mai mult decât apt
și cu entuziasmul generat de
Adunarea Generală, care a
alimentat dorința tinerilor din
Sarichioi de a pune în practică o
serie de proiecte, s-au conturat
rapid, atât pe hârtie, cât și în
practică, o serie de idei.
Astfel, iată ce a urmat:

F
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● Iulia Haralambie,
președintele ATRLR-Sarichioi:
„Cunoașterea de noi persoane și
descoperirea unor locuri noi a
constituit întotdeauna principalul
factor în formarea și
conștientizarea tinerilor în ceea ce
privește viitorul la care visează. Am
reușit să punctăm ambele aspecte
atunci când ni s-a oferit prilejul de
a ne afla în vizită la una dintre cele
mai mari comunități de ruși
lipoveni din România, cea din
Carcaliu, jud. Tulcea. Cu sprijinul
dlui deputat și președinte al CRLR,
Silviu Feodor, un grup de
reprezentanți ai Asociației Tinerilor
Ruși Lipoveni din Sarichioi a
efectuat o deplasare la Carcaliu, o
localitate deosebită, plină de
povești și istorisiri captivante.
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Evenimentul „De la Razim la Dunăre” a fost contextul în care s-a
desfășurat activitatea noastră.
Vizita a constat într-o excursie pe malul Dunării, urmată de
cunoașterea participanților la eveniment, chiar la sediul Centrului de
Educație și Cultură al CRL-Carcaliu. De asemenea, tinerilor din
Sarichioi li s-a prezentat Colțul muzeistic cu obiecte vechi, tradiționale,
specifice rușilor lipoveni, din sediu, precum și expoziția aniversară
itinerantă de fotografii „CRLR - 31 de ani!”, realizată de redacția
„Zorile”. Astfel, tinerii s-au familiarizat cu istoria CRLR și au aflat
detalii interesante cu privire la evoluția Comunității de-a lungul anilor.
În a doua parte a activității, am avut bucuria de a asista la un
program cultural-artistic oferit de tineri artiști din Carcaliu, dar și din
Sarichioi. Pasiunea cu care au evoluat artiștii ne-a făcut să ne simțim pe
tărâm rusesc, că facem parte din povestea lor și să ne dorim ca momentul
să nu se mai termine.
Tinerii din Sarichioi au fost plăcut impresionați de ospitalitatea și
implicarea comunității din Carcaliu, precum și de organizarea și efortul
pe care îl depun în promovarea spiritualității etniei noastre. Am încheiat
activitatea „De la Razim la Dunăre” prin a ne lua angajamentul că
acesta a fost doar începutul unei colaborări frumoase, productive și
educative dintre cele două comunități tulcene ale rușilor lipoveni”.

Iulia Haralambie

Î

n familia ATRLR-Sarichioi, începutul
primăverii a fost marcat de un
eveniment vesel, care a reunit mai mulți
tineri din localitate și ne-a umplut sufletele de
bucurie și de optimism.
La Centrul de Educație și Cultură al CRLSarichioi, pe 7 martie, s-a desfășurat
activitatea cultural-gastronomică denumită
„Maslenița la rușii lipoveni”. Programul
manifestării a fost unul complex, vizând atât
bucătăria rușilor lipoveni, specifică acestei
sărbători laice, cât și folclorul, cântecele
tradiționale specifice Masleniței. Cum nu putea
lipsi latura educativă a evenimentului, am
organizat, la final, un concurs de cultură
generală, având ca temă „Șirokaia Maslenița”.
Cu alte cuvinte, cei 25 de participanți, împărțiți
pe echipe, au pregăti „blinî” (clătite) și
„vareniciki” (colțunași), cu brânză, pentru ca
la final, toți să degustăm preparatele
tradiționale.
De asemenea, la masa noastră bogată au
contribuit și mamele unor participanți, care neau pregătit din timp „pampușki” și plăcinte cu
brânză. Pe masă n-au lipsit smântâna și mierea.
Pentru a putea respecta măsurile de protecție și
igienă, în timp ce unii participanți erau în
bucătărie, ceilalți însușeau versurile și
melodiile cântecelor specifice Masleniței.
Atmosfera a fost una de sărbătoare, dat
fiind faptul că am avut doi participanți care neau acompaniat cu „garmoșka”, lucru ce ne-a
dat senzația că ne-am întors în trecut, pe
străzile satului, veseli și plini de speranță. A
urmat momentul artistic, iar în ultima parte a
evenimentului s-a desfășurat concursul de
cultură generală. Tinerii au răspuns corect la
majoritatea întrebărilor, fapt ce reflectă
cunoștințele bogate pe care le au, mulți dintre
ei participând deseori la olimpiade școlare și
concursuri tematice. Totodată, au aflat și
aspecte interesante despre cultura rușilor în
ceea ce privește Maslenița, concursul având
astfel și caracter informativ. Participanții au
fost răsplătiți, în funcție de locul pe care l-au
ocupat în clasament, cu diplome și cu premii
„dulci”. La final, toți tinerii au plecat cu
zâmbetul pe buze, fericiți și dornici de noi
experiențe similare.
Chiar și în condiții de pandemie, respectând
restricțiile impuse, ne-am putut bucura de
Maslenița, sărbătoare laică reprezentativă a

MASLENIȚA, LA SARICHIOI...
rușilor lipoveni. Este de remarcat faptul că pe
durata întregii activități, tinerii au comunicat
între ei, și-au ascultat părerile, s-au respectat și
au fost foarte disciplinați, lucruri esențiale întro comunitate. Buna organizare nu ar fi existat
fără sprijinul Comunității Rușilor Lipoveni din
România, al CRL-Sarichioi și al ATRLR.
Așadar, aducem mulțumiri tuturor celor
implicați și avem convingerea că împreună
putem colabora în realizarea multor proiecte
frumoase. Tuturor cititorilor „Zorile” le dorim
sănătate multă, post ușor și liniște în suflet!
Redăm mai jos câteva impresii ale
participanților:
● Livia Ulian: „Evenimentul
„Maslenița la rușii lipoveni” a
fost o mare bucurie pentru
mine, ținând cont de situația în
care ne aflăm, pandemia, timp
în care noi, tinerii din
Sarichioi, nu ne-am mai
întâlnit. Prin intermediul acestei
reuniuni, deși nu toți, ci doar o
mică parte din tineretul satului, ne-am revăzut
și am petrecut timp împreună. Scopul întâlnirii
noastre a fost să aflăm cât mai multe
amănunte despre Maslenița - una dintre cele
mai vesele sărbători ale rușilor lipoveni, pe
care noi am marcat-o gătind „vareniki” și
„blinciki”, interpretând cântece tradiționale
reprezentative și participând chiar la un
concurs de cultură generală despre Maslenița.
A fost un eveniment minunat! Mulțumim
organizatorilor, ATRLR-Sarichioi și
Comunității Rușilor Lipoveni din România!”.

● Ливиа Хараламбие:«Мероприятие
«Масленица у русских-липован»,
проходивщее в Культурнообразовательном центре в
Сарикёе дало мне
возможность подробнее
узнать о этом весёлым
празднике. Я даже выучила
рецепт приготовления
вареничков, которые мне очень
понравились. Также было интересно
узнать как называют ещё каждый день
Масленичной недели и что символизируют
горячие блины. Всё было отлично!
Мы ждём с нетерпением и другие
встречи молодёжи и желаем участвовать
в новых проектах АМРЛР-Сарикёй».
● Лучиан Мардиросиан: «В Сарикеё
мы особо отметили
Масленицу. Мне
посчастливилось стать
участником этого
проекта молодёжи. С
помощью друзей, я
приготовил блины с сыром.
Затем, я пел традиционные
масленичные песни и даже участвовал в
конкурсе с вопросами про Масленицу,
который завершился с вкусными призами
для каждой команды.
Я уверен, что теперь я смогу даже
родителям приготовить праздничный стол
на Масленицу через год.
Это был прекрасный опыт и я надеюсь,
что в будущем таких будут ещё больше».
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