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ÎÎ
n data de 4 octombrie 2017, la Palatul Parlamentului României,
a avut loc o întrevedere a membrilor Grupului parlamentar de

prietenie dintre Parlamentul României și Duma de Stat a Federației
Ruse cu ES Valeri Kuzmin, ambasadorul Rusiei în România.
Președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Rusia este
deputatul CRLR, Miron Ignat. 

Discuțiile, care au durat două ore, s-au axat, printre altele, pe
dezvoltarea relațiilor parlamentare dintre cele două state.
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Svetlana MOLDOVAN

În perioada 29
septembrie – 2
octombrie 2017, a

avut loc la Târgu Frumos și
Brătești, în județul Iași,
evenimentul „Ziua Mondială
a Educației”, organizat de
Comunitatea Rușilor
Lipoveni din România
(CRLR) cu sprijinul
Departamentului pentru
Relații Interetnice (DRI) al
Guvernului României. 

Studiul intensiv al limbii
ruse materne în unitățile
școlare de învăţământ în
limba română a fost mereu o
prioritate pentru CRLR și se
referă la mai multe
discipline: limba maternă,
religia ortodoxă de rit vechi,
istoria, cultura, tradiţiile
rușilor lipoveni, precum și
educația estetică.

An de an, prin implicarea
CRLR, precum și cu sprijinul
acordat de Ministerul
Educației Naționale, a crescut
numărul de grupe şi clase de
studiu al limbii şi culturii
ruse materne în localităţile în
care trăiesc ruşi lipoveni. În
anul școlar 2017-2018,
conform datelor centralizate
de către Livia Neculai -
inspector la Ministerul
Educației Naționale și
Cercetării Științifice, peste
1500 de elevi studiază limba
rusă maternă în grădinițe,
școli și licee cu predare în
limba română. 

Cu sprijinul CRLR,

Ministerul Educației
Naționale organizează,
începând cu anul 1995,
Olimpiada Naţională de
limba rusă maternă, la care
participă elevii ruşi lipoveni
din clasele de gimnaziu şi
liceu, iar laureații ajung să
concureze la olimpiadele
internaționale din Rusia.
(Olimpiada Națională de
limba rusă maternă, în anul
școlar 2017-2018, se va
desfășura la Constanța, iar
cea de-a XI-a ediție a
Festivalului Poeziei Ruse,
inclus din anul 2015 în
Calendarul concursurilor
școlare naționale din cadrul
Ministerului Educației
Naţionale, organizat de
CRLR și membrii redacției
„Zorile”, va avea loc la Cluj).

Ansamblurile folclorice și
grupurile de dansuri de copii
şi de tineret sunt sprijinite
mereu de CRLR în vederea
păstrării folclorului, precum
şi a tradiţiilor şi obiceiurilor
transmise din generaţie în
generaţie. La orele de studiu
al limbii și culturii materne
elevii însușesc noțiuni
privind limba maternă,
istoria, folclorul, tradițiile și
obiceiurile rușilor lipoveni,
religia ortodoxă de rit vechi. 

CRLR organizează
periodic întâlniri ale cadrelor
didactice care predau limba
rusă maternă și organizează
Cursuri de perfecționare
pentru profesori, învățători și
educatoare, în colaborare cu
instituțiile abilitate.

„Educația – fundament
întru păstrarea, dezvoltarea

și exprimarea 
identității culturale în

România”

Deschiderea oficială a
manifestărilor

dedicate „Zilei Mondiale a
Educației” (care se serbează,
începând cu anul 1994, pe 5
octombrie, zi stabilită de
UNESCO), a avut loc la
Centrul Cultural al CRL-
Târgu Frumos, unde Nicola
Feodot, președintele
comunității rușilor lipoveni a
vorbit despre etnicii din oraș,
precum și despre
evenimentele care se
derulează pe plan local. În
intervențiile sale, președintele
CRLR, Silviu Feodor,
deputatul Miron Ignat, prof.
univ. dr Feodor Chirilă și
inspectorul Livia Neculai au
făcut referiri la studiul limbii
și culturii ruse materne în
România. 

Prof. univ. dr Feodor
Chirilă a subliniat faptul că
un cadru didactic are cea mai
responsabilă profesie, el fiind
cel ce deschide universul
cunoaşterii elevilor și
contribuie la dezvoltarea
capacităților acestora.
Domnul profesor a afirmat că
,,nu există manuale bune sau
proaste, contează stilul şi
metodele pe care le foloseşte
un cadru didactic în
transmiterea cunoştinţelor”.

Expertul Livia Neculai
de la Ministerul Educației
Naționale a adresat
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ZORILE
cadrelor didactice, cu prilejul
„Zilei Mondiale a Educației”,
calde felicitări împreună cu
întreaga admirație și
considerație pentru
responsabila misiune ce le
revine de a modela oameni,
caractere și destine, subliniind
că „profesorul este ca o
lumânare ce îi luminează pe
alţii, consumându-se pe sine”.

Primarul municipiului
Roman, Lucian Ovidiu Micu,
a felicitat CRLR pentru
frumoasele inițiative ale
Comunității, asigurându-i pe
membrii din conducerea
acesteia de tot sprijinul şi în
acţiunile viitoare. 

Cadrele didactice din toate
localitățile unde se studiază în
unitățile școlare limba rusă ca
limbă maternă au vizitat apoi
Cabinetul de Limbă Rusă
Maternă de la Școala
Gimnazială „Ion Creangă” din
Târgu Frumos, fiind
întâmpinaţi de inspectorul de
minorităţi de la I.S.J-Iaşi,
Viorel Motaş. Profesoara
Natalia Mihei a evidențiat
sprijinul pe care l-a primit din
partea CRLR privind dotarea
cabinetului, mulțumind
Comunității și directorului
școlii, prof. Ana Maria
Doleanu, după care elevii
pregătiți de dânsa au oferit
oaspeților un moment artistic.

Masa rotundă cu tema
„Educația – fundament întru
păstrarea, dezvoltarea și
exprimarea identității culturale
în România” s-a desfășurat în
sala mare a hotelului Coroana,
unde fiecare participant și-a
expus problemele cu care se
confruntă în desfășurarea
orelor de maternă, fiind
evidențiate realizările elevilor.

A fost analizat stadiul de
elaborare a noilor manuale de
limba rusă maternă cu membrii
colectivelor de lucru angajate
în acest demers, sub
coordonarea expertului MEN,
Livia Neculai. 

S-a vorbit despre
importanţa studiului limbii ruse
materne, analizându-se
manualele. Au fost expuse
caracteristicile structurii şi
conţinuturile necesare în
elaborarea unui manual,
subliniindu-se că manualele
trebuie să fie adaptate vârstei
elevilor şi anului de studiu.
Cadrele didactice prezente la
Târgu Frumos și Brătești au
solicitat și alte întâlniri pe
această temă atât de importantă
pentru studiul limbii materne. 

SPECTACOL LA
BRĂTEȘTI

Adoua zi, pe 1
octombrie, a fost

inaugurat Cabinetul de Limbă
Rusă Maternă de la Școala
Gimnazială din Brătești -
localitate unde predă din anul
2013 profesoara Galina
Isaeva. Cabinetul a atras
atenția cadrelor didactice prin
multitudinea de planșe și
fotografii ale scriitorilor ruși,
oferite de CRLR, iar elevii au
demonstrat la ora deschisă că
studiază cu drag limba
maternă.

Imediat după ora de limba
rusă, s-a făcut prezentarea
cărții «Сказания о культуре

и традициях русских-
липован» (Cultura și
tradițiile rușilor lipoveni.
Evocări) – autorul căreia este
prof. univ. dr Feodor Chirilă,
ediție revizuită și adăugită,
apărută în august a.c. la
Editura „C.R.L.R.” a
Comunității (v. nr 9/2017 al
„Zorilor”). Despre carte a
vorbit autorul și președintele
CRLR Silviu Feodor.
Momentul a fost urmat de
felicitări adresate autorului
din partea celor prezenţi,
precum și de o sesiune de

autografe.
Manifestările dedicate

„Zilei Mondiale a Educației”
s-au încheiat la Centrul
Cultural al CRL-Brătești cu
un program cultural-artistic
susținut de către mai multe
grupuri și ansambluri
folclorice ale rușilor lipoveni
din Brătești, Manolea, Focuri
și Sarichioi. A fost o
adevărată sărbătoare a limbii
materne pe ritmuri rusești,
finalizată cu succes prin
implicarea președintelui
Chirilă Moroi.

Pe 30 septembrie
2017, la sediul
CRL-Târgu Frumos

s-a desfășurat ședința
Consiliului Director (CD) al
Comunității Rușilor Lipoveni
din România (CRLR), cu
următoarea ordine de zi:
informare asupra activității
CRL-Târgu Frumos; stabilirea
datei și a ordinii de zi pentru
Conferința Națională a
Reprezentanilor CRLR din
anul 2017, în conformitate cu
art. 31 alin. (1) din Statutul
Comunității Rușilor Lipoveni
din România; discuții și
propuneri privind modificarea
Statutului CRLR în ceea ce
privește lărgirea spectrului de
activități care pot fi
desfășurate de CRLR;
prezentarea situației
centralizate a numărului de
elevi care studiază limba rusă
maternă în ciclul gimnazial și
liceal în anul școlar 2017-
2018; Diverse.

În urma discuțiilor,
membrii CD au luat

următoarele hotărâri:
● Conferința Națională a

Reprezentanților CRLR să se
desfășoare pe 18 noiembrie
2017 la Fălticeni, jud.
Suceava, cu următoarea
ordine de zi: Raportul de
activitate al Consiliului
Director al CRLR pentru

perioada august 2016 –
septembrie 2017; Raportul
Comisiei de Cenzori al CRLR
pentru perioada 1 iulie 2016 –
31 decembrie 2016 și 1
ianuarie 2017 – 30 septembrie
2017; Raportul de activitate al
Deputatului CRLR; Raportul
de activitate al Comisiei de

Etică și Disciplină din cadrul
CRLR; Bugetul de venituri si
cheltuieli pentru perioada 1
iulie 2016 – 31 decembrie
2016 și 1 ianuarie 2017 – 30
septembrie 2017; Programul
de investiții și dotări al CRLR
pentru perioada septembrie
2016 - septembrie 2017;
Programul de activități
culturale al CRLR pentru
perioada septembrie 2016 –
noiembrie 2017, precum și
prezentarea propunerilor de
acțiuni culturale pentru anul
2018; Propunere de
modificare a Statutului
CRLR; Darea de seamă
asupra activității Centrului de
Studii și Cercetări privind
Rușii Lipoveni din România
(C.S.C.R.L.R.);

● Întâlnirea membrilor
Comisiei de modificare a
Statutului CRLR și
prezentarea noului proiect de

Statut la următoarea ședință a
Consiliului;

● Dotarea cabinetelor de
limba rusă maternă cu
echipamente tehnologice și
materiale didactice necesare
desfășurării activității;

● Stabilirea datei de 12
februarie ca Zi a limbii ruse
materne (este și ziua CRLR);

● Susținerea financiară a
profesorilor care predau limba
rusă maternă în deplasările la
cursuri de perfecționare în
Federația Rusă și recunoaște-
rea creditelor acestora de către
Ministerul Educației
Naționale din România;

● Susținerea financiară din
partea CRLR a manifestării
culturale „Istorie și
spiritualitate - evocarea
apologetului Feodor Melnikov
(1874 - 1960)” în data de 15
octombrie 2017, la CRL-
Manolea.

REUNIUNEA MEMBRILOR REUNIUNEA MEMBRILOR 
CONSILIULUI DIRECTOR AL CRLRCONSILIULUI DIRECTOR AL CRLR
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Svetlana MOLDOVAN

Două localități din
județul Iași, în
care există

importante comunități de ruși
lipoveni, au găzduit în
perioada 29 septembrie – 2
octombrie 2017 o amplă
manifestare a CRLR dedicată
Zilei Mondiale a Educației
(marcată an de an pe 5
octombrie; relatarea despre
evenimentul care a reunit
cadrele didactice fiind inserat
pe pag. 2-3). În materialul de
față vom prezenta una dintre
cele două organizații locale
ale rușilor lipoveni, urmând ca
în numărul viitor (11/2017) al
„Zorilor” să apară și articolul
despre CRL-Brătești.

TÂRGU FRUMOS

Situat în județul Iași,
orașul Târgu Frumos

este un nod rutier important,
cu o populație de peste 10.000
de locuitori, dintre care 841
sunt ruși lipoveni (conform
recensământului populației din
2011). Staroverii s-au stabilit
în zonă cu mai bine de 160 de
ani în urmă (atestarea
documentară a unei biserici
ortodoxe de rit vechi datează
din anul 1855). 

Principala ocupație a
rușilor lipoveni din Târgu
Frumos este legumicultura, ei
fiind renumiți pentru
rădăcinoasele, verdețurile,
legumele proaspete și
frumoase, fiind căutați în
piețele din zonă pentru
produsele lor ecologice.
Gospodari iscusiți, ei mai
prepară și vând și zacuscă,
murături, zarzavat, ardei în
oţet, sfeclă ori hrean la borcan
s.a. 

În partea de sud a orașului,
unde preponderent trăiesc ruși
lipoveni, dar și în afara
localității, sute de metri de
pământ sunt acoperite de
solare în care aceștia trudesc
zi și noapte tot timpul anului. 

Târgu Frumos este orașul
„solarelor”, în care
temperatura se ridică și la
peste 50 de grade Celsius.
Este un oraș acoperit cu folii
de plastic alb sau verzui. În
sere, legumicultorii iscusiți și
neîntrecuți cultivă bunătățurile
pământului. Între dealuri, cât
vezi cu ochii, fâlfâie în bătaia
vântului ciolofanele, care
acoperă și protejează legumele

crescute fără îngrășăminte, cu
gunoi de grajd.

„Rușii lipoveni
alimentează cu legume cinci
judeţe din Moldova (Iași,
Suceava, Neamț, Botoșani și
Vaslui), en-gros şi en-detail.
Sunt cultivate peste 200 de
hectare, din care peste 100
sunt în câmp, iar restul lângă
oraş. Solarele sunt de la 100
mp până la mii de metri
pătraţi, în funcţie de familie.
Există familii care au şi peste
10 solare” – ne-a relatat
președintele CRL-Târgu
Frumos, Neculai Feodot. 

Munca pământului este
destul de grea și nu reprezintă
o afacere profitabilă, ci este un
mod de viaţă, pe care mulți
ruși lipoveni l-au moştenit şi îl
duc mai departe din generație
în generație, doar ca să aibă
din ce trăi şi pentru a-și creşte
copiii. Unii nu fac față
multitudinii de lucrări și
atunci tocmesc zilierii.
Bătrânii își amintesc cum pe
timpuri nu aveau polietilenă și
serele erau construite din
sticlă și rogojini. Poveștile de
viață ale rușilor lipoveni din
Târgu Frumos, parcă ascunse
printre numeroasele sere din și
de lângă oraș, sunt și vesele, și
triste. Cultivatul legumelor, al
rădăcinoaselor, verdețurilor
este ca un joc de noroc. Așa îl
percep cei mai mulți dintre
localnici. Pentru că, zic ei, nu
știi niciodată ce vei culege
toamna, primăvara, vara sau
iarna, pentru că n-ai nicio
garanție că sumele investite le

poți recupera după recoltarea
produselor. Vorba unei
bătrâne, „nici pâinea nu o
scoți uneori”. Poate tocmai de
aceea și rușii lipoveni din
Târgu Frumos au plecat în
străinătate, în Italia, Spania, în
căutarea unor locuri de muncă
mult mai profitabile. 

Tinerii din Târgu Frumos
merg la studii la centrele
universitare din Iași sau
București. Acolo, mulți dintre
ei se alătură altor tineri și
activează în cadrul
comunităților locale ale rușilor
lipoveni. De exemplu, Paula
Moroi și Loredana Pricop au
făcut parte din grupul de
dansuri rusești
„Raduga” („Curcubeul”) din
Iași (Loredana Pricop a
revenit după absolvire în
orașul natal și este
președintele Asociației de
Tineret a Rușilor Lipoveni din
cadrul comunității locale). Tot
în Iași a studiat și peședintele
CRL-Târgu Frumos Neculai
Feodot,  „dar m-am întors
acasă. De obicei, după
finalizarea studiilor, rușii
lipoveni se reîntorc în familie,
în Comu nitate. Rușii lipoveni
de la noi s-au remarcat și-n
alte domenii (avem medici
renumiți, profesori, ingineri),
ei nu excelează doar în
agricultură, ci contribuie la
dezvoltarea economiei locale,
la diversitatea culturală și
administrarea orașului Târgu
Frumos”.

La nivel de comunitate,
activează ansamblul folcloric

al tinerilor ruși lipoveni din
Târgu Frumos denumit
„Kalinka” – cu numeroase
deja participări la diverse
manifestări culturale, fiind
coordonat de profesoara de
limba rusă maternă Galina
Isaeva.

SEDIUL CRL

Încă de la înființare,
CRLR, prin

Departamentul pentru
Relaţiile Interetnice (DRI),
promovează cultura și limba
maternă, identitatea etnică a
ruşilor lipoveni, manifestând
și o preocupare intensă în ceea
ce privește dezvoltarea bazei
imobiliare a Comunității. Au
fost achiziţionate,
modernizate, amenajate sau
construite sedii locale ale
comunităţilor, unde etnicii pot
să se întâlnească pentru a
desfăşura activităţi cultural-
artistice sau educative. 

Sediul comunității locale
din Târgu Frumos se află pe
strada Bogdan Vodă, nr. 5A și
a fost construit între anii 2006-
2011. Inaugurarea și sfințirea
sediului au avut loc pe 18
noiembrie 2011. Slujba
religioasă a fost oficiată atunci
de ÎPS Nafanail, Arhiepiscop
de Bucovina și Moldova și de
către protopopul Anikita,
preotul paroh din Târgu
Frumos.

Este o clădire modernă, cu
spații generoase pentru
desfășurarea evenimentelor
cultural-artistice, pentru

întruniri pe diverse teme,
pentru orele de limba maternă,
vizionări de filme și desene
animate s.a. Amintim doar
câteva dintre evenimentele
mai mari, de nivel național,
desfășurate la sediul CRL-
Târgu Frumos: prima etapă a
proiectului „Să ne cunoaștem
obiceiurile, tradițiile, limba
maternă și istoria” (mai
2012), masa rotundă cu tema
Importanța alfabetului chirilic
creat de sfinții Chiril și
Metodiu, Zilele culturii ruse,
9 mai, Ziua Mondială a
Educației s.a.

Sediul CRL-Târgu
Frumos, prin implicarea
membrilor comunității locale,
dispune de o bibliotecă, o sală
mare pentru reuniuni, de
vitrine din sticlă, în care sunt
expuse veşminte populare,
rochii vechi cu gulere și
mărgele, fuste lungi, înflorate,
bluze, baticuri, tradiționala
cămașă bărbătească „rubașka” -
fără guler, cu nasturi, medalii,
diplome, o Carte de Oaspeţi,
tablouri cu scriitori ruși:
Serghei Esenin, Feodor
Dostoievski, Aleksandr
Soljeniţîn, Aleksandr Puşkin,
manuscrise cu texte în slavonă
ș.a.

CONSILIER ȘI
PREȘEDINTE

Imediat după încheierea
lucrărilor Conferinței

Reprezentanților CRLR din 30
august 2016 la Năvodari, pe
31 august 2016, la Hotelul
Ovidiu din Mamaia/Constanța
a avut loc prima ședință a
membrilor Consiliului
Director (CD), când s-au
stabilit și persoanele care
răspund de sucursalele CRLR.
Neculai Feodot din Târgu
Frumos, consilier al CRLR, a
fost împuternicit să
coordoneze activitatea rușilor
lipoveni din localitățile Târgu
Frumos, Brătești, Focuri și
Lespezi; el făcând parte, și în
prezent, și din Comisia de
învățământ și tineret a CRLR.

Comitetul local al CRL din
Târgu Frumos a fost ales la
Adunarea Generală a
comunității locale în luna
martie 2016 și din
el fac parte:

COMUNITĂȚILE LOCALE ALECOMUNITĂȚILE LOCALE ALE
RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIARUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

F

Sediul CRL-Târgu FrumosSediul CRL-Târgu Frumos
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președinte - Neculai Feodot,
vicepreședinte - Mihaela
Vavilov, secretar – Eusehnie
Feodorov, membri: Moroi
Timofti, Dumitriu Andrei
Cătălin, Corneliu Hoșliag,
Ștefan Balanov, Echim
Moroi, Maxim Feodorov,
Loredana Pricop, Vasile
Toma.

Din anul 2008, CRL-Târgu
Frumos are reprezentanți și în
consiliul local și colaborează
cu administrația locală pentru
a pune în practică proiecte de
interes pentru rușii lipoveni
din oraș. În prezent, aceștia
sunt Neculai Feodot și
Timofti Moroi.

CRLR, în decursul anilor,
a fost mereu preocupată să
doteze cabinetele unde
studiază elevii ruși lipoveni cu
materiale didactice şi
aparatură, angrenând în acest
scop diverse instituţii. Prin
implicarea membrilor
Comitetului local al CRL-
Târgu Frumos, ai Comitetului
Director al CRLR, Primăriei și
Consiliului Local din Tg.
Frumos, de un an de zile
funcționează la Școala
Gimnazială „Ion Creangă”
Cabinetul de limba rusă

maternă. Aproximativ 30 de
elevi studiază acolo împreună
cu profesoara Natalia Mihei.

În oraș, limba rusă se mai
studiază și în Liceul „I.
Neculce” cu profesorul
Timofti Moroi.

BISERICILE ORTODOXE
DE RIT VECHI DIN
TÂRGU FRUMOS

Biserica rămâne pentru
staroverii din

România edificiul spiritual cel
mai important. În Târgu
Frumos, rușii lipoveni aparțin
de confesiunea de Fântâna
Albă și au două lăcașuri de
cult: Adormirea Maicii
Domnului (cu hramul bisericii
pe 28 august) și Înălțarea
Domnului (prăznuită în cea de
a 40-a zi a Paștelui). Preotul
paroh din Târgu Frumos este
Anikita (Nichita Ichim).

Pe strada Zorilor se află
biserica „Uspenia”
(Adormirea Maicii Domnului)
din Târgu Frumos, care a fost
ridicată între anii 1982-1986.
Biserica ortodoxă de rit vechi
a fost sfinţită în acelaşi an în
care a fost finalizată
construcția, chiar pe 28 august

(Uspenia, după calendarul
iulian), de către ÎPS Timon şi
Episcopul Kiprian de
Moldova. Este catedrala
Eparhiei Bucovinei și a
Moldovei din cadrul
Mitropoliei Ortodoxe Ruse de
Rit Vechi. Arhiepiscopul
actual este ÎPS Nafanail.

Cea de a doua biserică
ortodoxă de rit vechi -
Înălțarea Domnului – o
clădire veche, inaugurată în
anul 1855, a fost demolată din
cauza degradării. În locul ei se
construiește una nouă, având
ca model arhitectural biserica
din Fântâna Albă.

Părintele Anikita spune că
în parohie sunt în jur de 1000
de enoriași ortodocși de rit
vechi.

ORAȘUL TÂRGU
FRUMOS ÎN OPERA

SCRIITORULUI
VALENTIN TALPALARU

Poet ieşean al generaţiei
1980, redactor de

radio, publicist, titular de
rubrică la „Convorbiri
literare”, Valentin Talpalaru
s-a născut la 15 mai 1953 în
orașul Târgu Frumos din
județul Iași. 

În 2008, Valentin
Talpalaru a primit Premiul
pentru proză la Festivalul
Național „Liviu Rebreanu”
(Bistrița) pentru Strada
Măicuța și premiul III în 2008
la saloanele „Liviu Rebreanu”.
Ioan Holban, în articolul
„Viţelul gras al memoriei”
relata că în „ultima carte de
proză, Strada Măicuţa
(Editura TipoMoldova, 2008),
poetul Valentin Talpalaru se
întoarce ca fiul risipitor în
oraşul natal, Târgu Frumos, pe

strada copilăriei, Măicuţa,
pentru a sacrifica el însuşi
viţelul gras al memoriei; nu
mai avea cine să i-l ofere, în
viaţă fiind, şi atunci a venit el
cu memoria celor care au fost,
reconstituind o epocă,
rechemând din trecut oameni,
ivind un topos învăluit în
nostalgii şi în ceea ce
memorialiştii numesc mierea
amintirii.

Memoria e ca o păpuşă
rusească; cea nouă se ascunde
în cea veche, amintirile directe
se amestecă printre amintirile-
ecran, furnizate, adică, de alţii,
într-un balans baroc între
lumina vârstei de aur şi
frustrările vârstei de fier:

„Trec pe malul Bahluieţului pe
lângă aceiaşi scaieţi prieteni,
sar peste vechea ţeavă de
canalizare, uitată de vreme.
Nicio denivelare nu aminteşte
de vechea casă a lui Brehnici,
zidită în memorie, care intră
ca o matrioşkă în altă memorie
şi tot aşa. Mă încăpăţânez să
îmbrac memoria asta nouă
peste cea veche dintr-un soi de
frustrare. Fac un soi de balet la
limita unei filosofii de care mă
lepăd şi de care nu mă pot
despărţi”.

Din matrioşka lui Valentin
Talpalaru iese un alt Târgu
Frumos, îmbogăţit cu figurile
pitoreşti din amintirea unui
om care şi-a găsit aici
matricea, interesant prin
culoarea locală (cu lipovenii
săi vorbind, parcă, o altă
limbă: pakrîşka, bliuha,
mitilic, criosnaia, crîlîşani,
ceastuşkă, tîrcatelca, strepuhe,
firuhile, cîzea), cu oameni
măcinaţi între dorinţa şi frica
de a pleca de pe strada
Măicuţa, între confortul oricât
de precar al casei din
mahalaua prăfuită, străjuită de
alţi ciulini ai altui bărăgan şi

semnele neliniştitoare de la
capătul străzii, de unde se pot
arăta, în nelinişte, aventura,
destinul, necunoscutul: Târgu
Frumos din memoria lui
Valentin Talpalaru iese din
imaginile convenţionale ale
locului sadovenian „unde nu
se întâmplă nimic” ori ale
„târgului unde se moare”, cum
îi spunea Cezar Petrescu, ca şi
din cadrele mai noi ale locului
de unde vin, la Iaşi,
zarzavaturile şi murăturile
lipovenilor de acolo: Târgu
Frumos este acum al lui
Valentin Talpalaru, aşa cum
Brăila e a lui Panait Istrati şi
Fănuş Neagu, Sulina, a lui
Jean Bart, Tulcea, a lui Carol

Feldman şi Ivan Evseev,
Delta, a lui Tudor Dumitru
Savu...”.

Romanul unei străzi,
Strada Măicuţa are un
personaj principal aparte:
strada copilăriei scriitorului
din Târgu Frumos, stradă
populată preponderent de ruși
lipoveni, dar şi de români şi
ţigani. Rușii lipoveni sunt
întâlniți și pe alte străzi –
Zorilor, Crișan, Tudor
Vladimirescu, Nicolae
Grigorescu, Mihail
Kogălniceanu și, cum altfel –
pe strada Gospodarilor.

Dintre zicerile despre rușii
lipoveni din Târgu Frumos
două ne-au plăcut cel mai
mult: „Să nu-i vinzi castraveți
lipoveanului!” și „În Târgu
Frumos este Grădina raiului”.

Și pentru că pe 5 noiembrie
2017 președintele CRL-Târgu
Frumos Nicola Feodot se va
căsători cu Rozina (cununia
religioasă va avea loc chiar la
biserica Uspenia din Târgu
Frumos), le urăm mulți ani
fericiți împreună, cu împliniri
familiale și numai
bucurii!

Neculai FeodotNeculai Feodot

Valentin TalpalaruValentin Talpalaru

+
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EvenimenteEvenimente culturaleculturale

Valentin FILAT

Pe 5 octombrie 2017,
de Ziua Mondială a
Educației, la Școala

Gimnazială „S.A. Esenin” din
localitatea constănțeană
Ghindărești au avut loc
manifestări cultural-educative
dedicate atât sărbătorii
dascălilor de pretutindeni, cât
și Zilei Școlii, care marchează
data nașterii (3 octombrie
1895) a marelui poet rus
Serghei Aleksandrovici
Esenin. 

La invitația directorului
Adrian Țacu, o delegație a
CRLR formată din
președintele Silviu Feodor,
deputatul CRLR în
Parlamentul României Miron
Ignat și prof. univ. dr Feodor
Chirilă, a participat la
evenimentele organizate de
către cadrele didactice din
localitate. Invitații au vizitat
sălile Grădiniței și ale Școlii,
unde au fost întâmpinați de
către copii cu poezii în limba
maternă rusă, cântece școlare
rusești și cu multe zâmbete.

La eveniment au mai
participat și prof. Anfisa
Demid - președintele CRL-
Ghindărești, prof. Geanina
Mărgineanu - directorul
Școlii Gimnaziale nr. 1 din
orașul Hârșova, Mărioara
Mihai - directorul Școlii
Gimnaziale din com. Ciobanu,
jud. Constanța, Boris Eftei -
viceprimarul com.
Ghindărești, comandantul
secției Poliției Române din
Ghindărești Gheorghe
Drăghici, Zaharia Platon -
consilierul CRLR în Consiliul
Local al com. Ghindărești,
cadre didactice, membri ai
ansamblului „Novosiolki”,
precum și părinții. 

ÎN URMĂ CU CINCI ANI

Cu prilejul
evenimentului s-a

marcat și împlinirea a cinci ani
de la redenumirea instituției
de învățământ. În anul 2012,
cadrele didactice au luat
decizia denumirii instituției de
învățământ în Școala
Gimnazială „S.A. Esenin”-
Ghindărești. Decizia nu a fost
una ușoară, fiind enunțate mai
multe propuneri diferite.
Rădăcinele starovere ale
poetului rus Serghei
Aleksandrovici Esenin,
precum și creația sa literară,
care abundă în referiri la satul
patriarhal, de care se simțea
organic legat, lăudând
modestia, demnitatea
oamenilor din popor, normele
tradiției și a obiceiurilor au
prevalat în cele din urmă. În
susținerea deciziei, au jucat și
peisajele satului natal al
poetului - Konstantinovo
(regiunea Reazan din
Federația Rusă), care
creionează un tablou rural
asemănător celui din

Ghindărești, situat pe malul
unui curs de apă curgătoare,
înconjurat de culmi deluroase,
separate prin văi și presărat de
case cu arhitectură tradițională
rusească.

Astfel, pe 11 octombrie
2012 a avut loc dezvelirea
plăcilor cu noua denumire a
școlii, urmată de o ceremonie
religioasă de sfințire a
edificiului. La eveniment au
participat invitați de seamă din
partea Comunității Rușilor
Lipoveni din România, ai
Inspectoratului Școlar
Județean Constanța, precum și
ai Consulatului Federației

Ruse în Constanța. În semn de
apreciere a deciziei de
adoptare a numelui marelui
poet rus, CRLR a oferit în dar
instituției de învățământ
plăcile din marmură neagră,
gravate cu noua denumire
bilingvă – în limbile română și
rusă, precum și un bust al
poetului, care se află la
intrarea în Școală.

Școala Gimnazială „S. A.
Esenin” a participat la
numeroase manifestări
culturale și educaționale,
continuând astfel șirul de
performanțe pe care le deținea.
De altfel, conducerea Școlii a

continuat să susțină predarea
limbii ruse materne, să
stimuleze în rândul elevilor
interesul pentru păstrarea
tradițiilor și obiceiurilor rușilor
lipoveni. În ultimii ani, la
rândul său, unitatea de
învățământ și-a consolidat
propria identitate, una demnă
de un nume sonor, precum cel
al lui Esenin.

SPECTACOLUL
CULTURAL-ARTISTIC

Protagoniștii
spectacolului cultural-

artistic dedicat Zilei Mondiale
a Educației au fost,
bineînțeles, elevii și profesorii
școlii. Astfel, grupurile de
copii, care au evoluat pe scena
Căminului Cultural din
localitate au interpretat
cântece și stihuri duhovnicești,
au prezentat dansuri și au
recitat poezii. Elevilor care au
obținut premii în diverse
activități extra-școlare pe
perioada verii, dl director
Adrian Țacu le-a înmânat
diplome de excelență, lăudând
implicarea școlarilor în
activități instructiv-educative,
în timpul vacanței de vară, și
obținerea unor locuri
fruntașe pe podium,
spre cinstea tuturor.

ZIUA ȘCOLII „S. A. ESENIN”

Pe 11 octombrie
2017, la Librăria
„Orest Tafrali” din

Iași (Universitatea „Al.I.
Cuza”, Corp A), a fost lansat
romanul „Pârtia”, de Emil
Iordache, recent apărut în
colecţia „Fiction Ltd.” a
Editurii Polirom, şi în ediţie
digitală.

Invitaţi la eveniment au
fost: Marina Vraciu,
Mihaela Grădinariu, Ana
Ciorăscu, Bogdan Creţu,
Antonio Patraş, Mircea
Platon, moderator fiind
Leonte Ivanov.

În plină Epocă de Aur,
unul dintre mai-marii
târgului S. şi directorul şcolii
uneltesc pentru a elibera un
post la grădiniţă ce ar urma
să fie ocupat de fiica unei
cunoştinţe. Ocazia perfectă
le-o oferă Anişoara Proca, o
tânără educatoare, când se
afişează goală puşcă la
fereastra locuinţei sale, în
urma unei seri de pomină.
Lucrurile se încurcă însă
când Anişoara se dovedeşte a
fi îndărătnică şi se opune cu
toate forţele acestei mutări,
ba mai mult, are şi o relaţie
amoroasă cu fiul directorului.
În paralel se desfăşoară şi
povestea lui Codreanu,
profesor repartizat în S., dar
care vrea să-şi aranjeze un
transfer într-un oraş mare,
pentru a fi alături de soţia lui,
Silvia, proaspătă absolventă
de Electrotehnică. 

Romanul lui Emil
Iordache, recent regăsit, este

o frescă a unui orăşel de
provincie în comunism, loc
unde totul se bazează pe
relaţii şi influenţe, unde orice
este posibil, cu condiţia să
cunoşti pe cine trebuie, iar
numai cei cu un curaj nebun
îndrăznesc să stea împotriva
valului.

Emil Iordache (1954-
2005) a fost profesor la
Catedra de Slavistică a
Facultăţii de Litere din
cadrul Universităţii „Al.I.
Cuza” din Iaşi. A publicat
zece cărţi de critică literară, a
tradus treizeci de volume
(printre care Anna Karenina,
Glorie, Doctor Jivago,
Idiotul, Suflete moarte,
Mantaua) şi a îngrijit
numeroase ediţii. 

La Editura Polirom a
publicat: Ghid de
conversaţie român-rus
(2000, 2005) şi Ghid de
conversaţie rus-român
(2003).

„PÂRTIA”, DE EMIL IORDACHE,

L A N S A R E  D E  C A RT E

+
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Leonte IVANOV

Se știe că, pentru
redactarea lucrării
sale Lipovenismul,

episcopul Dunării de Jos
Melchisedec (Ștefănescu) a
recurs la un chestionar, pe care
l-a răspândit, prin intermediul
Mitropoliei Moldovei și
Sucevei, preoților parohi din
localitățile aflate în
vecinătatea așezărilor populate
cu ruși lipoveni, pentru a afla
numărul exact al staroverilor,
orientarea de care țin, numărul
bisericilor, schiturilor și al
mănăstirilor. Sinteza
răspunsurilor venite din
teritoriu o regăsim în datele
statistice incluse în volum.
Însă, mai importante în opinia
noastră sunt rapoartele
expediate de protoierei
Mitropoliei, întrucât ele conțin
destule amănunte care nu s-au
vărsat în pomenita lucrare și

care fixează un moment din
existența coreligionarilor
noștri (în cazul de față, anul
1869). Tot pe seama lor, ne
putem forma o idee despre
migrația internă a rușilor
lipoveni, despre așezările în
care s-au stabilit doar pentru o
perioadă, despre existența
unor lăcașuri de cult, astăzi
dispărute.

Publicăm mai jos trei
documente inedite din
patrimoniul Arhivelor
Naționale, privitoare la acest
aspect.

RAPOARTE PRIVITOARE
LA RUȘII LIPOVENI

Nr. 347/ 14 iulie 1869
România
Episcopia Dunărei de Josu
Ismail

Înalt Prea Sf. Stăpâne!

În interesul completării

unui tractat despre lipovenii
aflători în Moldova, Vă rog
respectuos să binevoiți a cere
de la protoiereii Eparhiei Înalt
Preasfinției Voastre și apoi a
se comunica și mie
următoarele noțiuni: 

1) Numele satelor și a
districtelor unde trăiesc
Lipoveni, împreună cu
ortodocși sau numai ei singuri,
precum și timpul venirii lor în
acele locuri.

2) Câte biserici și câți
preoți au în fiecare comună.

3) Ce număr de case
lipovenești sau familii se
cuprind în fiecare localitate;
sau dacă se va putea ști: câte
individe de amândouă sexe
trăiesc în fiecare comună.

4) La ce sectă aparțin ei, la
Popovșcină, la
Bespopovșcină, la scopiți sau
la alte secte. De secta I-a se țin
cei care au preoți și toate
Tainele; de a II-a cei fără

preoți și fără Taine.
5) De au ei undeva vreo

monastire sau schit și câți
monahi trăiesc acolo și dacă
au deosebite mănăstiri pentru
femei, ori la un loc cu bărbații.

Primiți, vă rog, Înalt
Preasfințite Stăpâne,
încredințarea prea osebitei
mele considerațiuni.

Episcop Melchisedec

Șef[ul] cancelariei,
V. Mandinescu

Înalt Preasf. Sale Domnului
Calinic Miclescu, Mitropolit

[al] Moldovei și Sucevei

***
Înalt Preasânțite Stăpâne!1

Protoiereul județului Dorohoi

Raport
Spre [în]deplinirea Înaltei

ordonanțe [cu] № 1415, cu
plecată metanie supun
cunoscinței Înalt Preasfinției
Voastre, că în acest județ nu
sunt statorniciți lipoveni, nu
numai prin sate, dar nici prin
târguri, și nici au vreo biserică
sau schit de monahi și
monahii.

Al Înalt Preasânțiilor
Voastre, întrutot plecat și
supus serv,

Ionescu, iconom.

№ 1177/ 1869 iulie 31

***

Înalt Preasfințite Stăpâne!

Protoieria județului Suceava

Raport2

Spre completarea tabloului
cerut de ordonanța Înalt
Preasânției Voastre cu №
1417, cu toată supunerea mă
grăbesc a vă supune în
cunoștință că, în cuprinsul
acestui județ, se găsesc
următoarele categorii de
lipoveni.

1) Monastirea Manolea cu
46 călugări și 21 călugărițe
care trăiesc la un loc nefiind
osebită m-rea pentru femei.

2) Satul Manolea are o
biserică și un preot. №
populației este de 120 familii,
iar suflete 668.

3) Târgul Lespezile are o
biserică și fără preot, populația
lipovană în acest târg este de
30 familii, iar suflete 148.

4) Satul Bălușeștii are
biserică fără preot, populația
lipovană în acest sat este de 8
familii, iar suflete 43.

5) Satul Brăteștii are
biserică fără preot, populația
lipovană în acest sat este de 36
familii, iar suflete 165.

Toți acești lipoveni, după
arătarea lor, aparțin la secta
staroveților și sunt amestecați
prin sate cu locuitorii
ortodocși, neștiind anume
timpul de când sunt veniți prin
aceste locuri.

Al Înalt Preasânției
Voastre, întru tot plecată și
supusă slugă,

V. Creangă
№ 1068

Note:
1 Raport înregistrat cu nr. 1048 din
16 august 1869.
2 Înregistrat pe 18 august 1869.

DIN ISTORIA RUȘILOR LIPOVENIDIN ISTORIA RUȘILOR LIPOVENI

Biserica ortodoxă de ritBiserica ortodoxă de rit
vechi cu hramul vechi cu hramul Sf. IerarhSf. Ierarh

NicolaeNicolae de la Mănăstirea dede la Mănăstirea de
călugări din Manoleacălugări din Manolea

Biserica ortodoxă deBiserica ortodoxă de
rit vechi cu hramul rit vechi cu hramul IntrareaIntrarea
Maicii Domnului în BisericăMaicii Domnului în Biserică

din Lespezi, jud. Iașidin Lespezi, jud. Iași

Loc. Manolea, jud. SuceavaLoc. Manolea, jud. Suceava
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CălătoriiCălătorii

Александра ФЕНОГЕН

С18 по 28 сентября
2017 года
состоялась наша

поездка в Сочи, Краснодар,
Успех и Новопокровку по
приглашению руководителя
Благотворительного фонда
по сохранению
православных общин отца
Георгия Ефимова с целью
принять участие в
праздничных мероприятиях,
посвящённых юбилейной
дате - 70-летию
возвращения русских-
липован из Румынии в
Россию. Праздничные
мероприятия прошли 23 и
24 августа в селе Успех
Астраханской области. 

Поездка по России
началась с города Сочи. Все
члены нашей делегации
(Силвиу Феодор,
Александра Феноген,
Фёдор Петухов, Софон
Игнат, Никифор Воробьёв,
Симион Лавренте, Феодор
Кирилэ, Михаил Феодор)
– восемь русских-липован
из Румынии побывали
впервые в этом городе. Мы
были поражены красотой
Сочи. Южная, непривычная
для нас растительность:
пальмы, фиговые деревья,
хурма, киви, лимоны,
мандарины - всё сначала
напоминало Грецию. 

Здешний
старообрядческий посёлок –
Имеретинская бухта – на
самом деле уже квартал
Сочи - это новые коттеджи,
в которых переселили
наших старообрядцев, когда
шло строительство для
Олимпиады 2014 года.
Настоящий оазис зелени,
красоты, гостеприимства.
Три улицы в этом районе –
Старообрядческая,
Общинная и 65 лет Победы
были названы так по
предложению
проживающих здесь
старообрядцев… Как
говорил отец Георгий,
главный «виновник» нашей
поездки –
«Старообрядческая –
понятно почему, потому
что здесь живут
старообрядцы, Общинная –
потому что благодаря
тому, что жили общиной и

выжили, а 65 лет Победы –
потому что несмотря на
все невзгоды, на гонения и
страдания, старообрядцы
всегда побеждали». 

В Сочи нас встретил
отец Георгий Ефимов, с
которым некоторые члены
нашей делегации давно
знакомы. Активный,
компетентный в любых
вопросах, а его сын – отец
Артемий, несмотря на свою
молодость, пошел по стопам
своего отца.

Община в Имеретинской
Бухте в основном создана из
потомков «дунаков»,
вернувшихся в начале XX-ого
столетия из Турции. То есть
они сначала уехали с Дуная,
из Добруджи в Турцию,
основали там село, а когда
жить в Турции стала хуже,
они вернулись на родину
предков. Несмотря на то что
с тех пор как мы с ними как
бы разделились, при встрече
сразу возникло ощущение,
что мы приехали к своим, к
родным.

В Имеретинской бухте
стоит маленькая временная
церковь, которую по
рассказам отца Георгия
построили за 26 дней. А
рядом уже идёт
строительство славной,
большой старообрядческой
церкви. Недалеко от церкви,
особенно ночью, обращает
на себя внимание здание,
сияющие фиолетовым
светом. Мы подумали, что
это гостиница. Оказалось,
что это и была гостиница,
построенная для
Олимпиады. Но потом её
превратили в удивительный
образовательный центр под
названием «Сириус».
Благодаря отцу Георгию нам
удалось посетить этот
огромный центр, где
обучаются самые
талантливые дети из России
по трём направлениям –
наука, искусство и спорт.
Самым одарённым детям
предоставляется
возможность на протяжении
24 дней углублённо изучать
ту область, в которой
проявляется их особое
дарование. У них лучшие
учителя и лучшие условия
для проживания.
Это настоящий

О НАШЕЙО НАШЕЙ ПОЕЗДКЕПОЕЗДКЕ В СОЧИВ СОЧИ

F



9ZORILENr. 10 (299)/2017
Путешествия / Путешествия / 
CălătoriiCălătorii

городок науки, спорта и
искусства, который
поражает не только своими
размерами, но и, главным
образом, концепцией. 

Однако главной частью
нашей встречи стало
общение, дискуссии, наши
попытки предложить какие-
то идеи, направления, по
которым необходимо
двигаться дальше, чтобы в
Румынии мы смогли
сохранить себя, смогли
продолжить то, что удалось
сохранить до сих пор, а
нашим липованам
старообрядцам,
проживающим здесь, в
России, возродить
утраченное – обычаи,
традиции, духовные навыки
на бытовом уровне. Опять
же, по словам отца Георгия,
для этого «необходимо
объединить глубокие,
сильные российские корни с
нашими «зелёными»,
мощными вершками на
благо всех нас. Да помоги
нам Господь!». 

ГОРОД-КУРОРТ

Сочи – удивительное
место, где Чёрное

море соседствует с
Кавказскими горами. К
Олимпиаде город и его
окрестности полностью
перестроили, обновили,
построили новые дороги,
развязки и тоннели. На
второй день поездки нашей
делегации была
представлена возможность
подняться на одну из
вершин Кавказских гор.
Ездили в Красную поляну, а
из нового, современного
курорта Роза Хутор,
поднимались по канатной
дороге с двумя пересадками
на высоту 2320 метров.
Перед нашими глазами была
невероятная панорама всех
близлежащих гор,
захватывающий дух вид на
Кавказ. «У нас тоже
красиво в горах,- сказал кто-
то из нашей делегации,- но
здесь, как в сказке!». 

Тимофей Андреевич,
наш гид из местных
старообрядцев, рассказал,
как строилась на сплошном
болоте платформа, на
которой стоит весь
олимпийский комплекс в
Сочи, а также канатная
дорога и горнолыжные

курорты. Он сам работал
три года на этой огромной
стройке. Вдоль канатной
дороги растут
непроходимые леса, в
основном бук, каштан, дуб,
повыше берёзки. Везде
лыжные трассы. Туристов
много, но зимой, говорят, их
здесь ещё больше. Кое-где,
на самых высоких
вершинах, ещё белеет
снежок. Мы долго любуемся
видами на Кавказские горы,
фотографируемся, пьём
квас. Звоним родным и
рассказываем, как здесь
красиво. На обратном пути
подкрепляемся пиццей у
горной реки. Воздух
чистый, свежий. Все даже
загорели в горах. Отец
Георгий помог нам найти
родственников в
Краснодарском крае. Связи
давно оборвались, были
только давние адреса и
телефоны, фотографии.
Однако, после пару звонков
батюшки, наступил
трогательный момент, когда
Софон Демьянович Игнат
уже общался по телефону со
своим двоюродным братом
из Должанки, которого
давным-давно не видел.
Отец Георгий попытался
найти возможность для их
встречи, хотя Должанка не
по нашему пути. 

Море в Сочи голубое,
чистое. Набережная с
пальмами и велодорожками
ничуть не уступает
набережной, например в
Валенсии. Некоторым уже
удалось поплавать в Чёрном
море. Общение с людьми
остаётся всё-таки на первом
месте. Нам хочется узнать
как можно больше друг о
друге, хочется всё
запомнить, сохранить. Мы
последний раз встречались в
таком формате в 2003 году.
Это было давно, и нам так
не хватало друг друга! Но
это становится понятным
только в процессе общения. 

Мы жили на окраине,
недалеко от Олимпийского
парка, где раньше были
болота. Все мы, 8
представителей нашей
Общины, во главе с её
председателем, не уставали
изучать город и любоваться
его красотами. 

(Продолжение 
на стр. 10) F
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(Продолжение. 
Начало на стр. 8)

Архитектурный
стиль Сочи очень
гармонично

вписывается в здешний
ландшафт. Ландшафт сам по
себе уже особенный:
сочетание моря и гор всегда
беспроигрышное, а тут ещё
и субтропический климат,
разные виды растений,
много зелени. Бросается в
глаза чистота, ухоженность,
здания в отличном
состоянии, создаётся
впечатление, что они все
новые. В морском порте, у
причала, стояли изящные
яхты, и часть нашей группы
решила отправиться на
морскую прогулку. Хорошая
погода, бриз, синее море и
панорама красивого города –
успех прогулки обеспечен. 

Потом мы решили
посетить дендрарий, парк с
разными растениями из
всего мира. Наверное,
интерес к экзотической
растительности был вызван
местной флорой, которая
сама по себе уже входила
для нас в категорию
экзотики. Мы долго гуляли,
любовались растениями, от
кедров и секвойи до
китайских роз и индийской
сирени. Наши русские-
липоване, как всегда,
разговаривали с людьми,
шутили, рассказывали всем,
кто готов их слушать, кто
мы такие. Кто-то смотрел на
нас с удивлением – мол,
вроде бы говорят по-русски
и похожи на русских, но
какие-то они другие, кто-то
слушал с интересом, шёл с
удовольствием на контакт.
Леонора, продавщица кваса,
даже поделилась рецептом
домашнего кваса. Нашим

просто необходимо
общаться с русскими
людьми, это для них как
глоток чистого воздуха. Нам
не хватает контактов с
исторической родиной, и
вполне естественно, что
хочется глубже погрузиться
в русскость, всё запомнить,
всё понять, всем поделиться. 

Софон Демьянович
говорил сегодня по
телефону со своим
двоюродным братом. Они
встретятся в Краснодаре,
когда мы туда поедем. Я
попросила отца Георгия
сообщить моим
родственникам в Покровке о
том, что я приеду через
несколько дней. Он сразу им
позвонил, и мы пообщались. 

«Рождество Пресвятой
Богородицы»

На «Рождество
Пресвятой

Богородицы» 21 сентября
мы участвовали в
совместной службе и
трапезе с нашими братьями-
старообрядцами из Сочи.  

«Для нас большая честь
и радость, настоящий

праздник, что мы
находимся сегодня здесь, в
Сочи, в этом прекрасном
городе Российской
Федерации, здесь, где
живут, молятся и хранят
вековые традиции, обряды и
обычаи наши братья по
вере и крови, староверы.
Мы приехали из Румынии,
чтобы познакомиться с
вами, испытать большую
радость и волнение. От
имени всей нашей делегации
хочу выразить слова
благодарности за то, что
вы нам дали такой повод
для радости. Господь
сотворил человека для того,
чтобы он радовался, а не
был в тоске. Вы
преподнесли нам такую
радость, что мы ею радуем
и нашего Творца. Спаси вас
Христос за эту душевную
встречу с вами; я уверен,
что наши встречи будут
продолжаться, чтобы
укрепить и объединить нас,
старообрядцев, во имя
святой истины нашей веры,
которую наши предки
сохранили и передали нам»,
- сказал после службы
руководитель нашей

делегации, председатель
ОРЛР Силвиу Феодор. 

Поразительно то, что
женский церковный наряд
сочинских староверов
идентичен с нашим
традиционным, то есть с
тем, который в Сарикёе, в
Черкезской Славе и Тульче
носят русские-липоване
новозыбковского согласия.
Бабушка мне когда-то
рассказывала, что раньше
так одевались все русские-
липоване, а потом
белокриницкие почему-то
решили сарафаны
превратить в обычные
юбки. Узнав это, я себе
сшила традиционный
сарафан и чехлик, и сегодня
в церкви было легко
заметить, что наши наряды
практически одинаковые.
Это удивляет, потому что
старообрядцы из Сочи в
своём большинстве
потомки «дунаков»,
вернувшихся из Турции.
Неужели за столько времени
удалось так хорошо
сохранить традиционную
одежду, или здесь
чувствуется влияние
Новопокровки, куда наши

приехали только 70 лет назад?
За общей трапезой люди

оживились, разговорились, с
большим удовольствием
рассказывали друг другу о
своей жизни. И сразу же
бросалось в глаза наше
родство. Мы братья, и
никакого доказательства для
этого не нужно – достаточно
посмотреть на нас, когда мы
вместе. 

После обеда мы
посетили с отцом Георгием
старообрядческое кладбище,
так хорошо спрятанное в
центре олимпийского
комплекса, что очень
немногие о нём знают. Отец
Георгий рассказал нам, как
удалось уберечь святыню
здешних старообрядцев от
разрушения при
строительстве спортивных
сооружений для
Олимпиады, потом мы ещё
долго беседовали в тишине
и покое погоста. 

Сочинский этап нашей
поездки завершился. Здесь
было так хорошо, мы
сблизились, подружились с
людьми, почувствовали их
тепло. Завтра утром наша
делегация, в состав которой
входят председатель
Общины Силвиу Феодор,
батюшка Семён,
профессор Феодор Кирилэ,
Фёдор Петухов и Михаил
Фёдор – уроженцы села
Каркалиу, Никифор
Воробьёв из Констанцы,
Софон Игнат родом из
Гиндэрешть и Александра
Феноген, уроженка села
Сарикёй (которая старается
вести и хронику нашей
поездки) - отправляется в
Краснодар, а потом вУспех,
где нас ждут новые встречи
с нашими братьями,
новые знакомства и
эмоции.

О НАШЕЙ ПОЕЗДКЕО НАШЕЙ ПОЕЗДКЕ В СОЧИВ СОЧИ
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Municipiul Tulcea
și membrii
Comunității

rușilor lipoveni din orașul de
pe malul Dunării se mândresc
cu realizările sportive și cele
școlare ale fraților gemeni
Pintilie: Andrei-Iustin și
George-Denis, elevi în clasa a
VII-a la Liceul Teoretic „Ion
Creangă” din Tulcea, copii
dintr-o familie de etnici ruși
lipoveni.

Cei doi, premianți ai clasei
în anul școlar 2016-2017, au
obținut pe terenul sportiv
două trofee și medalii de aur
la competițiile internaționale
de baschet la care au
participat în Serbia, la
Kragujevac, pe 21 iulie 2017
și la Turneul internațional de
baschet dedicat tinerilor
născuți în anul 2004,
desfășurat în perioada 13-14
septembrie 2017 în orașul
Izmail din Ucraina.

Pentru rezultatele obținute
la învățătură și în sport cei doi
elevi sunt bursierii școlii
tulcene.

Menționăm că Pintilie
Andrei-Iustin și Pintilie
George-Denis sunt și membri
ai ansamblului folcloric

„Solovei”, care activează la
Centrul Cultural „Vicol
Ivanov” al CRL-Tulcea.

Bravo lor! Felicitări
antrenorilor și familiei!

Natalia NEUMANN,
vicepreședinte CRL-Tulcea

NE MÂNDRIM CU EI!NE MÂNDRIM CU EI!

С5 по 8 октября
2017 года в Риге
(Латвия) и в

Елгаве (Естония) состоялись
Пятые Международные
«Заволокинские чтения».
Эта уже традиционная
научно-практическая
конференция и она
посвящается светлой памяти
Ивана Никифоровича
Заволоко (17 декабря 1897 -
7 марта 1984), выдающегося
деятеля старообрядчества,
наставника, педагога и
просветителя, историка,
краеведа, фольклориста,
собирателя русских
древностей. В этом году, 17
декабря, исполняется 120
лет со дня рождения И.Н.
Заволоко, человека
служившего примером
борца за Старую Веру. Эти
чтения как раз и были
учреждены с тем, чтобы
оценить наследие И.Н.
Заволоко, выдающегося
деятеля Поморского
Староверия, знатока
древнерусской культуры,
собирателя и хранителя её
памятников.

Заволокинские чтения
становятся местом встречи
староверов и светских
исследователей из разных
стран, заинтересованных в
исследовании истории и
культуры староверия,
которые поднимают
вопросы, связанные со

старообрядчеством в разных
странах мира, обсуждают
вопросы, к которым
обращался в своё время сам
Заволоко, но и другие
различные, актуальные для
современного человека
проблемы. Организаторами
выступили Институт
Староверия Латвии,
Балтийская Международная
Академия, Староверческое
общество им. И.Н. Заволоко,
Рижская Поморская
Богоявленская
старообрядческая община,
Латвийский Союз
региональных и
малоиспользуемых языков. 

Во время работы
Пятых Чтений
исследователи рассмотрели
в Риге (Латвия) и в Елгаве
(Естония) следующие темы:
Вероучение, богословие;

И.Н. Заволоко. Личный
подвиг. Подвижничество;
Икона. Вечная истина и
сакральная тайна; Язык как
основа познания мира;
Этнография, бытовая
культурная традиция
староверия; Региональная
история староверия.
Методы, формы,
разнообразие работы;
Староверческие общины.
История и современность.

В работе международной
конференции приняли
участие представители
старообрядческого мира и
ведущие учёные,
исследователи староверия из
многих стран: Эстонии,
Литвы, Латвии, Японии,
Польши, России, Румынии,
США, Украины и др. 

Из Румынии участвовали
главный редактор «Зори»

Светлана Молдован, с
докладом «Русский язык в
Румынии. Община русских-
липован» и Аксиния
Красовски - профессор, д-р
филологических наук,
заместитель декана
Факультета иностранных
языков и литератур
Бухарестского университета
– с темой «Следы казацкой
культуры у русских-
липован Румынии».

Для гостей и участников
конференции была
организована культурная
программа в Причудье –
«Пейпус» (Peipsimaa)
Естонии в деревни русских
староверов для
ознакомления с их
трёхсотлетней историей (о
староверах Латвии и
Естонии читайте в
следующем номере).

Пётр Алексеев,
директор Института
Староверия Латвия, главный
организатор мероприятия,
подарил нам все четыре
сборника Заволокинских
чтений, в которые вошли
доклады и сообщения,
прочитанные на
предыдущих конференциях,
но и статьи авторов, которые
не смогли принять участие в
работе международных
конференций, но
содержание которых
отвечает тематике чтений.
Сборники
проиллюстрированы
фотографиями и они
пополнили библиотеку
нашей редакции и если кто-
то заинтересован их
прочесть может обратиться
к членам редакции ЗОРИ.

(С.М.)

«ЗАВОЛОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din
București a găzduit, în zilele de 20 şi 21 octombrie
2017, Cursurile de perfecționare pentru cadre

didactice, susținute de către profesori de la Institutul de Stat de
Limba Rusă „A. S. Pușkin” din Moscova (Federația Rusă). 

În urma participării la mesele rotunde cu tema „Limba rusă
în spațiul educațional global” și cursurile gratuite de
perfecționare, desfășurate chiar în cadrul Facultății de Limbi și
Literaturi Străine de la Universitatea Creștină, cu o durata de 16
ore, cadrele didactice din învățământul preuniversitar și
universitar au primit certificate și adeverințe de perfecționare.

Cursuri de perfecționare,Cursuri de perfecționare,
cu profesori de lacu profesori de la

Institutul „A.S. Pușkin”Institutul „A.S. Pușkin”
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Ruşii lipoveni din
Botoşani au
pierdut un om

important din comunitate, şi
anume - pe protoiereul
Alexei (Simionov), după ce în

noaptea de joi, 21 septembrie
2017, spre vineri, 22
septembrie 2017, acesta a
plecat spre Împărăţia
Cerurilor. Trecerea la cele
veşnice a protoiereului Alexei
a adus în sufletele tuturor
celor care l-au cunoscut multă
durere. 

În anul 1994 Alexei a fost
hirotonit ca preot pentru
parohia din Botoşani. A slujit
aici aproape un sfert de secol,
cu multă râvnă şi folos pentru
credincioşi. Preot harnic şi
evlavios, înzestrat cu simț
practic şi liturgic deosebit, s-a
remarcat printr-o activitate
administrativ-pastorală
bogată: a renovat biserica,
îmbogăţind patrimoniul
bisericesc cu marmură albă,
încălzire centrală, înnoirea
mobilierului, refacerea
trotuarelor, renovarea casei
praznicale şi amenajarea curţii
bisericeşti.

Stăpânit de dragostea
neţărmuită faţă de
Mântuitorul Hristos şi faţă de
Biserică, batiușka Alexei, s-a
jertfit pentru credincioşi şi
familie, ignorând de cele mai
multe ori timpul, nevoile
personale şi greutăţile ce-l
înconjurau. A fost permanent
alături de matușka în
greutăţile pe care le-au
înfruntat împreună şi în
bucuriile pe care le-au trăit în
familie. S-a străduit să ofere o
creştere bună şi o educaţie
aleasă copiilor pe care i-a

dăruit Dumnezeu. Fără să se
impună prin cuvânt
poruncitor, a căutat, ca un bun
pedagog, să-i înveţe, mai ales,
prin exemplul personal,
îndeplinind pe deplin datoria
faţă de familie.

Ultima sa prezenţă la
Sfânta Liturghie a fost cu

prilejul hramului bisericii
„Naşterea Maicii Domnului”,
zi în care a avut loc și
hirotonirea noului preot
Vladimir pentru Botoșani,
apoi, într-un mod neaşteptat
de crunt, a fost chemat la
Domnul, să slujească în
Împărăţia Cerurilor.
Succesiunea evenimentelor
este însă ciudată, de parcă
batiuşka Alexei a ţinut, ca
înainte să urce la ceruri, să se
asigure că ruşii lipoveni au un
nou preot. 

Vestea trecerii bruşte la
Dumnezeu a sufletului său s-a
răspândit cu iuţeală de fulger,
ca un nor întunecat peste ziua
luminoasă a sărbătoririi
hramului bisericii „Naşterea
Maicii Domnului”. Rând pe
rând, toti enoriașii care l-au
cunoscut şi l-au iubit s-au
perindat, mai apoi, la
catafalcul aşezat în sfânta
biserică unde a slujit, să îşi ia
rămas bun de la cel pe care
toţi mai sperau ani buni să îl
mai audă vorbind şi slujind.

Duminică, pe 24
septembrie 2017, Dumnezeu a
înlesnit prin vremea frumoasă
care s-a instalat, săvârşirea
slujbei de înmormântare la
care au participat numeroşi
preoţi şi enoriaşi.

Prezent la slujba de
înmormântare, Mitropolitul
Leontie a reliefat câteva
aspecte despre batiușka
Alexei: „A fost pe pământ şi
în Sfânta Biserică un preot

bun, cuviincios şi prietenos, a
fost blând, răbdător şi
îngăduitor faţă de enoriaşi...“.
Vrând-nevrând, fiecare
încerca să îşi amintească
ultima clipă când l-a întâlnit
pe batiușka, cuvintele auzite
de la dânsul. Un rămas bun de
la bunul nostru preot!

Bunătatea, credinţa,
blândeţea, bunăvoinţa,
smerenia, spiritul de jertfă,
capacitatea de a-i încuraja şi
a-i bine dispune pe ceilalţi
sunt doar câteva dintre
virtuţile care îl caracterizau pe
batiușka Alexei. Privirea lui
blândă, vie şi profundă
exprima căldură sufletească şi
compasiune, insufla încredere
şi speranţă în biruinţa binelui,
cu ajutorul lui Dumnezeu.
Dăruirea şi bunăvoinţa lui de
a veni în ajutorul celorlalţi
tindeau spre cotele cerute de
Evanghelie. Aşa se întâmpla
adesea, când cei din jur îi
atrăgeau atenţia spunându-i că
măsura iubirii aproapelui
cerută de Evanghelie este: „ca
pe tine însuţi”. De cele mai
multe ori însă părintele
renunţa la ale sale, pentru a se
pune în slujba celorlalţi.

Prin felul lui de a fi, prin
tot ceea ce a făcut, prin modul
în care s-a dăruit Bisericii,
batiușka Alexei s-a făcut iubit
de mulţi. Dragostea faţă de
batiușka s-a putut observa în
numărul mare de credincioşi,
care au trecut pe la căpătâiul
său în zilele în care a fost
depus la biserica „Nașterea
Maicii Domnului” din
Botoșani. În ziua
înmormântării, nu numai
biserica, ci şi curtea s-au
dovedit neîncăpătoare.
Căldura dragostei faţă de
părintele Alexei le-a dat
putere credincioşilor care au
venit să participe la slujba
înmormântării şi să se roage
pentru sufletul lui. Toţi cei
prezenţi, episcopi, preoţi,
diaconi și enoriași de toate
vârstele s-au rugat cu căldură
şi cu dragoste, ca Bunul
Dumnezeu să pomenească
veşnic în Împărăţia Sa sufletul
părintelui Alexei, să-l aşeze în
ceata sfinţilor şi să-l numere
cu drepţii! 

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace, întru 

Împărăţia cerurilor!

S-a stins din viață, pe
30 septembrie
2017,

învățătorul Ivan
Marchelov din
Slava Rusă, jud.
Tulcea. Absolvent
al Şcolii
pedagogice cu
limba de predare
rusa din
Bucureşti (1949 –
1953), a fost
învățător în
Mahmudia (1954),
Slava Cercheză
(1957-1990, unde a fost
în anii ‘50 și director de
școală), Slava Rusă (1954-1955
și în perioada de dinainte de pensionare: între 1990 și 1997).

Peste 40 de ani din viață i-a dedicat meseriei de dascăl,
participând la educația a numeroși elevi în decursul anilor,
cărora le-a fost și învățător, și ca un al doilea părinte.

S-a implicat și în activitatea comunității locale a rușilor
lipoveni, iar pe 21 ianuarie 1996 a fost ales pentru patru ani
în comitetul de conducere a CRL-Slava Rusă, alături de
Elena Fedot, Ştefan Parmen, Ignat Ivan, Alexei Ehimov şi
3 supleanţi: Ivan Trofimov, Egor Lazăr, Valentina Ivan. La
acea Adunare generală, la care au participat peste 200 de
localnici, s-au adresat rușilor lipoveni din sală Feodor
Chirilă, preşedinte al CRLR, Petru Suhov, prim-
vicepreşedinte al CRLR şi deputat în Parlament și Andrei
Ivanov, redactor-şef al ziarului „Зори”/„Zorile”.

A colaborat cu redacția „Zorile”, iar amintirile din
copilăria lui Ivan Marchelov, cu referire la cele Două
Războaie Mondiale, au fost inserate în paginile periodicului în
nr. 5/2015.

Învățătorul Ivan Marchelov a fost căsătorit cu o
absolventă tot a Şcolii pedagogice cu limba de predare rusa
din Bucureşti, secția educatoare, Harpena (promoția 1950-
1952), cu care a avut trei copii. Și ea a părăsit această lume
pe 10 decembrie 1996. Datele biografice ale Harpenei și ale
lui Ivan Marchelov au apărut în Albumul aniversar „50 de
ani de la înființarea Școlii” (Editura Kriterion, București,
2000, tipărit cu sprijinul CRLR).

Dumnezeu să-i odihnească în pace şi veşnică lor
pomenire!

Учитель Иван МАРКЕЛОВ
(2 марта 1935 - 30 сентября 2017)

30 сентября 2017 г. - в день памяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии скончался
бывший учитель в Черкезской Славе и в Русской Славе
Иван Маркелов.

Выпускник Бухарестской Русской педагогической
школы он проработал всю жизнь в школе с учениками в
уезде Тульча: в селении Махмудия (1954), в Черкезской
Славе (1957-1990), в Русской Славе (1954-1955, затем с
1990 и до пенсии в 1997 г). Был женат на выпускнице той
же Бухарестской Русской педагогической школы - на
Харпеной, покинувщая и она эту жизнь 10 декабря 1996 г.

Покой, Господи, души усопших и светлая им память!

O VIAȚĂ DEDICATĂ EDUCAȚIEI

Ivan MARCHELOV
(2 martie 1935 - 30 septembrie 2017)

BATIUŞKA ALEXEI SIMIONOV A
PLECAT ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR
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Pe 21 septembrie
2017, pe lângă
Sfinta Liturghie

dedicată hramului lăcaşului de
cult „Nașterea Maicii
Domnului”, staroverii din
Botoșani au mai avut un motiv
de bucurie şi anume -
hirotonirea noului preot paroh,
Vladimir (Contratov).
Ocupând anterior funcţia de
protodiacon în eparhia
ortodoxă de rit vechi a
Botoșaniului, acesta a
îmbrăţişat din tânără pruncie
cultura şi religia staroveră,
fiind susţinut de părinţi şi
bunici și inițiat în tainele
bisericii. 

După o întreagă pregătire
în domeniul teologic,
Vladimir a înaintat în
rangurile bisericeşti ca citeţ,
ca apoi, cu timpul, să fie
hirotonit ca diacon şi
protodiacon la Moscova. 

Pe 21 septembrie 2017
protodiaconul Vladimir la
hramul bisericii din Botoșani a
fost hirotonit ca preot, spre
slava lui Dumnezeu şi bucuria
duhovnicească a familiei.
Funcţia de preot presupune a
fi un creştin hirotonit pentru a
sluji o obşte creştină,
îndeosebi prin vestirea a ceea
ce creştinii numesc „Cuvântul
lui Dumnezeu” şi prin
prezidarea şi administrarea
tainelor Bisericii. Prin tot ceea
ce va face, batiușka va
îndeplini un rol dublu: pe de o
parte, în virtutea harului sfânt
primit de la episcop prin
hirotonie, el este un slujitor al
lui Dumnezeu, un reprezentant
al preoției Mântuitorului, iar
pe de altă parte el este un
delegat al Bisericii, adică al
obștii credincioșilor pe care îi
păstorește, fiindcă el se roagă
nu numai în numele său, ci și
în numele credincioșilor și
pentru ei. Preotul slujitor este,
astfel, veriga de legătură între
Dumnezeu și credincios, între
cer și pământ, iar fiecare
creştin este dator să vestească
în lume cuvântul despre
învăţătura şi faptele minunate
ale Domnului Isus Hristos şi
să strălucească între cei
necredincioşi cum străluceşte
lumina în întuneric.

La ceremonia de hirotonire
pe 21 septembrie 2017,
protodiaconul Vladimir,
îngenunchindu-se, a promis

ascultare şi respect
mitropolitului,
arhiepiscopului, superiorilor
lui. Apoi a concelebrat prima
lui Sfântă Liturghie, alături de
mitropolit, episcopi şi ceilalţi
preoţi. 

Veşmintele liturgice ale
preotului sunt austere, dar
pline de semnificaţii: stiharul,
mânecuţele, epitrahilul, brâul
şi felonul. Stiharul este o
tunică lungă până în pământ,
care aminteşte de Sfânta Taină
a Botezului. Mânecile sunt
manşete care au ca scop
practic de a ţine stiharul, având
pe ele brodate, de regulă,
cruci. Epitrahilul este, de fapt,
o fîșie de de stofă , de mătase
pe care sunt brodate motive
religiose, purtat de preot peste
stihar. Fără epitrahil preotul nu
poate săvârşi nicio slujbă
bisericească. El simbolizează
puterea harului dumnezeiesc,
care se pogoară asupra
preotului. Brâul cu care se
încinge preotul peste stihar
simbolizează măreţia şi

puterea cu care Hristos Se
încinge ca împărat al întregii
zidiri, dar semnifică şi datoria
slujirii preoţeşti. Felonul sau
sfita este un veşmânt
asemănător cu o manta care se
pune pe deasupra celorlalte
veşminte, și care simbolizează
puterea cea atotcuprinzătoare a
lui Dumnezeu.

La slujba de hirotonire a
noului preot Vladimir au
participat Mitropolitul
Leontie, Arhiepiscopul
Nafanail, Episcopul Paisie,
preoţi din alte orașe, părinţi şi
rude, precum şi mulţi
credincioşi. Batiuşka Vladimir,
pe lângă acordul înaltelor fețe
bisericeşti prezente, primise,
totodată, şi acordul
credincioşilor ortodocși de rit
vechi din Botoșani, astfel că la
momentul potrivit, enoriaşii
prezenţi au spus şi ei Axios sau
Vrednic este!

Intrând în biserică, mare
mi-a fost bucuria când am
văzut mulţimea de preoţi şi de
credincioşi, dornici să

participe la marea sărbătoare.
Cu siguranţă, în acele
momente, fiecare a fost
încercat de diferite sentimente
şi emoţii. A fost un moment
unic, de care ne vom aminti
mereu cu plăcere, poate cel
mai frumos rând scris în cartea
vieţii atât a noastră, a
enoriașilor, cât și a noului
nostrum părinte – batiușka.
Candidatul la treapta preoţiei,
cu inima vibrând de emoţie, a
trăit bucuria fiecărui moment
al acelei zile. Cuvântul de
învăţătură a fost adresat de
Mitropolitul Leontie,
prezentându-i noului preot
calea de aur pentru viaţa de
preot: „A fi în relaţie continuă
cu Isus prin rugăciune; a fi
adevărat pelerin în slujire; a
împărtăşi cu inima că viaţa
preotului este o adevărată
misiune la slujire”, iar la final,
Preasfinţitul i-a reamintit că:
„În faţa dumneavoastră stă
acum o misiune fascinantă,
dar, de asemenea, să nu uitaţi

să vă însuşiţi şi exigenţele ei”.
Ziua de 21 septembrie

2017, sărbătoarea hramului
bisericii „Nașterea Maicii
Domnului” şi hirotonirea
noului preot, a schimbat viaţa
celui care a acceptat sfânta
Preoţie. Fie ca bunul
Dumnezeu să îşi reverse harul
şi binecuvântarea lui în viaţa
preotului Vladimir şi să aibă
inima asemenea inimii lui
Isus. După cum însuşi
părintele Vladimir a afirmat:
„am simţit că este lucrarea
divină în totalitate, iar
aşteptările mele ar fi ca eu să
împlinesc voinţa lui Dumnezeu
şi să mă las călăuzit de Duhul
Sfânt, ca să împlinesc
întotdeauna voinţa sa. Abia
acum realizez măreţia acestui
moment şi responsabilitatea
pe care o implică, dar sunt
încrezător în Dumnezeu şi
vreau să-I mulţumesc pentru
misiunea încredinţată, pentru
familia pe care mi-a dat-o şi
pentru toţi oamenii pe care i-
am întâlnit în tot acest
parcurs. Astăzi este, într-
adevăr, o zi specială pentru
mine, pentru că în această zi
văd efortul depus de mine, de
părinţii, de rudele şi
binefăcătorii mei, mă bucur
din acest moment de o viaţă
cu totul aparte, o viaţă
dedicată cu totul lui
Dumnezeu. Încă din copilărie
am simţit această chemare şi,
deşi uneori a fost mai grea,
mai dificilă, cred cu tărie că
Dumnezeu m-a chemat şi vrea
să reverse în continuare harul
său asupra mea”.

Îi urăm noului preot
paroh Vladimir întru
mulţi ani de preoţie!

LA BOTOȘANI,  DOUĂ EVENIMENTELA BOTOȘANI,  DOUĂ EVENIMENTE
IMPORTANTE PENTRU COMUNITATEIMPORTANTE PENTRU COMUNITATE

+
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Александра ФЕНОГЕН

КРАСНОДАР

Пятый день нашей
поездки мы провели

в пути. Попрощались с
очаровавшим нас городом, с
прекрасными людьми, с
которыми мы здесь
познакомились. Сели на
электричку Сочи-Краснодар
в 6 утра и через 5 часов
прибыли в главный город
Краснодарского края . 

Здесь отец Георгий
приготовил для нас
очередной сюрприз -
встречу с руководителем
Кубанского казачьего хора
Виктором Гавриловичем
Захарченко, который
рассказал нашей делегации
об истории и деятельности
своего знаменитого
коллектива: «Вы храните
традиции - это очень
важно, духовные традиции,
вы храните язык, вы
храните культуру, вы
храните обряды,
исполняете их, передаёте
своим детям, внукам,
правнукам - так и должно
быть. Хранить веру,
хранить традицию – это
самое главное, потому что
жизнь короткая, сколько бы
мы ни прожили. 

По приглашению
патриарха наш хор
участвовал в богослужении
в храме Христа Спасителя.
Пели и в Донском
монастыре. Мы исполняли
произведения святейщему
патриарху. В ответ он нас
спросил: «Вы так чудно
поёте, а почему не поёте в
храме? Вы пойте, хотя бы
немножечко, надо в храме
петь». Нас пригласили на
вечернюю службу. Не
передать словами наше
волнение, хотя знали, что
петь. Патриарх нас снова
поддержал: «Вы не
бойтесь, вам все
подскажут». Также мы
пели в кафедральном соборе
в Белграде и сами провели
службу. В Риге пели в
кафедральном соборе. Мы
считаемся светским
коллективом, но в меру
наших возможностей не
забываем, что есть Господь
и наша вера. Мы делаем
многое не только за
зарплату, но и по зову
сердца,  потому что вера –

самая главная ипостась для
каждого верующего
человека». 

Наша делегация пропела
Виктору Гавриловичу
несколько церковных
песнопений, а также Многое
лето, и это очень
понравилось и приятно
удивило руководителя
Кубанского казачьего хора, с
которым мы обменялись
подарками. Затем он нам
показал зал для репетиций,
многое рассказал о себе и о
своём хоре. 

В Краснодаре к нам
присоединилась группа
липован из Новопокровки, в
том числе мои
родственники, с которыми я
не встречалась с 2003 года,
так что радость нашей
встречи просто нельзя
передать словами. После
более 12 часов езды,
длинных и утомительных,
на автобусе прибыли утром
в село Успех.

СЕЛО УСПЕХ

Сначала мы сели на
паром, потому что

Успех – это остров между
двумя рукавами Волги.
Фактически это уже дельта
Волги. Наш большой
автобус не поместился на
пароме, так что, переплыв
речку, мы пошли к селу
пешком. Было утро, свежее,
даже прохладное. После
жарких дней в Сочи перепад
температур был
значительным – ночью на
остановках все искали в
чемоданах тёплую одежду.
По пыльной дороге мы шли
к ожидавшему нас Успеху,

как 70 лет назад к нему шли
наши родственники. Было
что-то необычное в этой
утренней прогулке, но, к
сожалению, она недолго
длилась. Сразу, как только
узнали о случившемся,
жители Успеха
мобилизовались и прислали
за нами все имеющиеся в
распоряжении машины. Так
что не пришлось дойти до
Успеха пешком... 

У въезда в Успех, у
строящегося храма, нас
приняли с открытыми
сердцами с нетерпением
ожидающие нас жители
села. Некоторые из них
знали, что едут
родственники. Батюшку
Семёна сразу заключили в
объятия его близкие и
родные. 

Этот день был целиком
днём слёз радости. Они
были не только у
встретившихся после долгих
лет или даже впервые,
родственников, но и у всех
остальных присутствующих.
Все искали своих
родственников,
спрашивали, хотели узнать,
кто откуда приехал, и не
может ли он что-то
рассказать о родных,
которые когда-то остались в
Румынии. Нашли своих
родственников наш
председатель Силвиу
Феодор и его отец, а также
Фёдор Петухов. Одна из
здешних бабушек, с
сарикёйскими корнями,
Татьяна Бондарева
(Чаушева), наверняка моя
родственница, только я, к
сожалению, не знаю имена
всех моих родных,

покинувших Сарикёй в 1947 г. 
На встречу приехали

гости из Москвы, в том
числе представитель
митрополита Корнилия,
отец Никола Бобков, а на
службу в строящемся храме
во имя Паисия Великого
прибыли ещё больше
гостей. 

«Наши предки покинули
свою родину Россию, чтобы
сохранить, среди прочего, и
словосочетание
православный христианин.
Этот день - настоящее
событие – 70-летие с
переезда наших
соотечественников, наших
братьев и сестёр из
Добруджи на эту землю.
Спаси Христос вас за ваш
тёплый приём. Мы очень
рады, что приехали сюда,
где многие наши братия
уже представились и
находятся на оном пути, и
нам нужно их всегда чтить
в наших молитвах. Мы все
знаем, что они здесь многое
претерпели. Они здесь, а мы
там, - на самом деле мы
вместе разделяли эту
горькую жизнь. Мы делали
это, главным образом, через
письма, в начале не было
разрешено посещать друг
друга. Уже потом они
стали более тесно
общаться и встречаться. Я
всегда мечтал приехать в
эти края, но никогда не
было времени. Подросли
дети, хотел приехать, но
пришлось начать служить в
церкви, и так и не удалось
осуществить свою мечту.
Но вот, Господь дал мне в
жизни силы, и я смог в
конце-концов к вам

приехать», - обратился к
присутствующим за общей
трапезой отец Семён из
Каркалиу.

Нас вкусно накормили,
показали село, покатали на
лодках по рукаву Волги.
Остров, где расположено
село Успех, достаточно
большой, и первое, что
пришло в голову, увидев его
было: «Ой, да здесь так же,
как в Свистовке!». 

Следующий день –
торжественный праздник,
посвящённый 70-летию
переселения русских-
липован из Румынии в
Россию.

ВТОРОЙ ДЕНЬ В
УСПЕХЕ – ПРАЗДНИК

ВО ВСЕХ
ОТНОШЕНИЯХ

Второй день в Успехе -
день праздничный

во всех отношениях. Утром -
первая служба в строящемся
храме, молебен и крестный
ход. Приехало много гостей,
в том числе жители из
самого Успеха, которые уже
давно живут в Астрахани и
даже в других уголках
России. Среди них
выделяются старики,
приехавшие сюда в детстве
или юности из Румынии.
Дети привезли их из города,
уже стареньких, с
палочками, но так горячо
желающих встретиться со
своими соотечественниками
из Румынии, а, если
посчастливится, может быть
даже с родственниками или
хотя бы с кем-то, кто мог бы
рассказать о родных.
Встреча получилась
задушевная, радостная, тем
более старички давно не
были в Успехе и не
виделись, в том числе и со
своими односельчанами.
Председатель нашей
общины вручил жителям
Успеха подарки – икону для
нового храма, подручники,
пояса, женские церковные
наряды, чтобы помочь
нашим братьям и сёстрам
возродить традиции,
связанные с церковной
жизнью.

Программа дня была
очень насыщенная – для нас
выступили с концертом
местные астраханские
ансамбли, которые
собрали и

КРАСНОДАР И УСПЕХКРАСНОДАР И УСПЕХ

F
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исполнили наши
липованские песни. Я
узнала каждую песню,
которую они пели, и, если
закрыть глаза, могла себе
представить, что
присутствую на
фольклорном фестивале,
организованном Общиной
русских-липован Румынии.

Общая трапеза, тосты,
речи. Глава Камызякского
района Сухоруков Василий
Павлович произнёс:
«Дорогие и уважаемые
земляки, отцы
священнослужители,
дорогие гости и жители
нашего села с
замечательным названием
Успех, которое говорит,
что здесь живут успешные
люди. Сегодня
замечательный
знаменательный день: во-
первых, прошло 70 лет с
момента, когда вернулись
старообрядцы- липоване на
землю русскую, и
исторически мы все знаем и
понимаем, что это была
практически голая земля,
которую надо было
осваивать, тем более в
такое непростое время,
послевоенное. И вы, своим
трудолюбием, своим
умением, своим желанием
жить, творить на этой
земле всё это сделали. Село
сегодня должно было
выглядеть по-другому, более
благоустроенным, потому
что для благополучной
жизни здесь всё есть. Есть
дороги, есть школа, есть
газ, есть вы - люди, самое
главное для того, чтобы
село возрождалось. До
сегодняшнего дня нам не
хватало духовного начала.
Действительно, закладка и
строительство храма даст
людям возможность

вдохнуть глубже, понять и
почувствовать добрые
традиции, сплотиться
вокруг храма духовно, всем
вместе, привлечь молодёжь
к этому, потому что, к
сожалению, в наши дни
молодёжь немного
оторвана и только
постепенно начинает
понимать, для чего это
делается».

Были установлены
стенды с фотографиями,
отражающими жизнь
старообрядческих общин в
Краснодарском крае и в
Успехе, а также в Румынии,
прошёл мастер-класс по
плетению поясов, были
показаны документальные
фильмы о жизни здешней
общины, о строительстве
храма. Мы смотрели ролики
и узнавали почти всех, кто в
них снят. Это уже знакомые,
близкие нам люди, друзья,
наши родные.

Далее возвращение в
Краснодар и в
Новопокровку. Вереница
встреч с родными,
впечатлений и
положительных эмоций
продолжается.

„Мы нашли своих
родственников – это самая
большая радость, которую

только можно
почувствовать далеко от

дома”

Успех нас провожал с
сожалением и

слезами грусти, ведь за эти
дни люди так сблизились и
сдружились, как будто знали
друг друга всю жизнь. На
самом деле, они и знали
друг друга, на генетическом
уровне, на кровном. Так не
хотелось прощаться, так не
хотелось отпускать дорогих

родственников, по которым
скучали долгие годы. 

«Благодарим вас за
помощь и за ваши сердца,
за то, что помогли нам
морально и материально, за
то, что мы тут испытали
радость со слезами на
глазах, за то, что вы есть,
и что мы есть. Спаси всех
нас Христос! Молитесь за
нас, мы за вас не
переставали молиться.
Надеемся, что когда будет
освящение храма, мы ещё
встретимся. Потому что
так нельзя, встретиться
один раз и всё. Я лично
мечтаю приехать в
Сарикёй. Мама мне много
рассказывала, и где они
жили, и где бегали, и где
прадеды жили. Мне
кажется, что и я там
родилась, а не только они»,
- сказала мне на прощание
тётя Таня Чаушева,
наверняка моя дальняя
родственница, хотя нам не
удалось установить степень
нашего родства.

Мы прощаемся с этим
гостеприимным селом -
островом на Волге.
Следуюший пункт-
Астрахань. Посещаем
астраханский Кремль,
гуляем, любуемся величием
сооружений, храмами,
стенами... Члены нашей
делегации покупают
сувениры, смотрят с
интересом вокруг. У нас
впереди длинная дорога, и
снова долгая ночь в
автобусе- направление
Краснодар.  Впечатлений
накопилось много, все
поражены тем, как люди в
Успехе выжили, а ещё тем,
как они нас приняли, как
они стараются возродить
утраченное. Профессор
Феодор Кирилэ,
председатель нашей
Общины Силвиу Феодор и
его отец, Фёдор Семёнович
Петухов и батюшка Семён
нашли своих родственников
– это самая большая
радость, которую только
можно почувствовать далеко
от дома.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ВСТРЕЧА В

КРАСНОДАРЕ 

Сутра в Краснодаре
гуляем по городу,

потом у нас очень важная

историческая встреча с
губернатором
Краснодарского края
Веньямином Ивановичем
Кондратьевым, которую
для нас организовал тот же
замечательный отец
Георгий Ефимов, которого
все здесь знают и глубоко
уважают. На этой встрече
обсуждались очень важные
для нашей общины вопросы,
такие как предоставление
возможности посетить
Краснодарский край нашим
детям и нашим
преподавателям русского
родного языка. Были
затронуты и культурные
аспекты. 

После этой важной
встречи едем в
Новопокровский хутор,
важный старообрядческий
центр в Краснодарском крае.
Это село, где живут
большинство уроженцев
Сарикёя и их потомки и дух
которого чем-то и
напоминает мой родной
Сарикёй.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В
НОВОПОКРОВКЕ

Последний день в
Новопокровке и

последний день нашей
поездки. С одной стороны
уже хочется домой, с другой
– мы так привязались к
нашим новым друзьям, к
родственникам. Нам
кажется, что мы с ними всю
жизнь знакомы – и, конечно
же, жаль расставаться,
потому что неизвестно,
когда нам удастся встретиться
в следующий раз. 

Служба на Воздвижение
в славном новопокровском
храме – отец Григорий
Ефимов, брат отца Георгия,

и здедшняя община нас тоже
приняли как родных, но для
меня их гостеприимство и
теплота уже хорошо
знакомые – я в
Новопокровке в третий раз. 

Потом была поездка в
соседний Новонекрасовский
хутор. Мне все эти места
знакомы. Хотя уже прошло
много лет с тех пор, как я
впервые сюда приезжала,
такое ощущение, что всё
было вчера... 

В Приморско-Ахтарске
встречаемся с
администрацией. Проходят
дискуссии о возможных
направлениях
сотрудничества между нами.

Гуляем по набережной
Азовского моря, посещаем
строящийся
старообрядческий храм.
Здесь находится приход отца
Георгия.

Последние разговоры с
родными, прощание,
грустные взгляды и слёзы
сожаления. Мы
возвращаемся домой,
переполненые
впечатлениями,
переживаниями, эмоциями.
У нас столько новых друзей,
столько планов на будущее и
столько новых идей. Эта
поездка нас всех обогатила,
открыла для нас новые
горизонты, показала нам,
как вместе люди могут
очень многого добиться. 

Мы от души благодарны
отцу Георгию, уникальному
человеку, без которого
осуществление такого
проекта было бы просто
невозможным, и его
команде. Надеемся, что
наше сотрудничество будет
продолжаться и
укрепляться. +
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Sub semnul multiculturalității și al
diversității etnice, în perioada 22-24
septembrie 2017, s-a desfășurat la

Ploiești, județul Prahova, cea de a V-a ediție a
festivalului „Alfabetul Conviețuirii”. Proiectul,
desfășurat sub Înaltul Patronaj al Ministerului
Culturii și Identității Naționale și organizat de
Uniunea Elenă din România și Primăria
Municipiului Ploiești, a reunit reprezentați ai 18
comunități etnice din țară, printre care și
membrii ansamblurilor folclorice „Tihii Dunai”
și „Dunaiskie rozî” ale rușilor lipoveni din
Brăila.

Deschiderea oficială a festivalului interetnic a
avut loc vineri, 22 septembrie a.c, cu participarea
Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești
și a continuat cu spectacole și concerte susținute
de Orchestra „Flacăra Prahovei” și de

ansamblurile artistice aparținând:
Asociației Liga Albanezilor din
România, Uniunii Armenilor,
Uniunii Bulgare din Banat, Uniunii
Croaților, Uniunii Elene, Federației
Comunităților Evreiești, Forumului
Democrat al Germanilor, Asociației
Italienilor RO.AS.IT, Asociației
Macedonenilor, Uniunii Democrate
Maghiare, Uniunii Polonezilor
„Dom Polski”, Asociației Partida
Romilor PRO EUROPA,
Comunității Rușilor Lipoveni din
România, Uniunii Sârbilor, Uniunii
Democrate a Slovacilor și Cehilor,

Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-
Musulmani, Uniunii Democrate Turce și Uniunii
Ucrainenilor.

Pe parcursul celor trei zile de festival,
ploieștenii și vizitatorii turiști au putut degusta,
în zona de street food amenajată pe Bulevardul
Castanilor, bucatele delicioase, dulci și sărate,
preparate după rețetele tradiționale moștenite de
la strămoși ale minorităților participante și au
putut aprecia creațiile inedite expuse la târgul de
produse artizanale. 

Organizatorii au amenajat, de asemenea, pe
Bulevardul Independenței din Ploiești, diverse
standuri de prezentare a ocupațiilor tradiționale
și a elementelor specifice culturii, civilizației și
traiului celor 18 minorități etnice prezente la
eveniment.

(A.D.)

Natalia NEUMANN

În cadrul Centrului Cultural
„Vicol Ivanov” al CRL-Tulcea
activează patru formații artistice

ale rușilor lipoveni: „Solovei 1”,
„Solovei 2”, „Molodțî” și corul
„Lodka”, care participă la diverse
evenimente culturale pe plan local sau
în alte județe.

● La evenimentul „Săptămâna
filmului interetnic” din acest an, cele
patru ansambluri folclorice au evoluat
pe scena din Piața Civică a
municipiului Tulcea, la Ziua rusească,
inițiată și organizată de câțiva ani deja
de către „EuDivers”-Tulcea.

Seara a debutat cu alocuțiunile
primarului tulcean Constantin Hogea

și a președintelui comunității locale
Andrian Ampleev care au subliniat
importanța festivalului în cultivarea
multietnicității orașului Tulcea.

Oaspeții serii, ruși lipoveni din
comuna Jurilovca, au deschis partea
artistică a programului, interpretând cu
măiestrie cântece din folclorul local.
Numeroasa asistență a aplaudat cu
ovații prezența scenică a tuturor
artiștilor. 

După această performanță scenică,
care a subliniat încă o dată frumusețea
și bogăția folclorului rușilor lipoveni, a
urmat un dialog între membrii
formațiilor la sediul comunității
noastre, unde s-a împărtășit din
experiențele acumulate în viața comu-
nitară și artistică, până noaptea târziu.

● De Zilele Municipiului Tulcea,
sărbătorite anual în perioada 13-15
august, primăria a organizat în Piața
Civică un Târg al Meșteșugarilor la
care a fost invitată și comunitatea
noastră. În cortul repartizat Comunității
rușilor lipoveni au fost prezentate
elemente specifice culturii noastre,
precum: costume tradiționale, poisuri
(brâuri), kiciki, cât și cărți și publicații
ale CRLR. Cu această ocazie,
publicului tulcean i-a fost prezentat
noul CD al ansamblului comunității
noastre „Lodka”. Prezența noastră la
târg a fost răsplătită cu o Diplomă de
participare înmânată de primarul
județului Tulcea.

● Pe 14 august 2017, formația de
dansuri „Molodțî” a fost invitată la

Zilele Municipiului Brăila. Suita de
dansuri prezentată la eveniment s-a
bucurat de un real succes, membrii
ansamblului, fiind felicitați de
președintele CRLR, Silviu Feodor.

● La invitația Primăriei
Municipiului Slatina și a Asociației
„Călușarii Slatinei” la Festivalul
„Oltenii și restu’lumii” (14-17
septembrie 2017, a XXIII-a ediție),
ansamblul nostru a prezentat pe scenele
orașului Slatina un program de dansuri
spacifice rușilor lipoveni. Ansamblul
condus de maistru-coregraf  Jora
Roman a transmis și un mesaj călduros
din partea Primăriei și a CRL din Tulcea.

Mulțumim conducerii CRLR pentru
asigurarea transportului tinerilor
participanți la eveniment!

În perioada 23-24 septembrie 2017, la Sfiștofca,
județul Tulcea, a avut loc, cu sprijinul financiar al
Comunității Rușilor Lipoveni din România, a VIII-a

ediție a Cupei de Șah „Pescărușul Alb”.
Câștigătorii categoriei Juniori mici, pentru elevii din

ciclul primar, au fost următorii:
● Alexandru Serbov din Sulina – premiul I;
● Cristian Talpă din Sulina – premiul II;
● Filip Gălățeanu din Tulcea – premiul III;
● Denisa Sultan, Rareș Andricencu, Andrei Uje din

Sulina – mențiune.
La categoria Juniori mijlocii, pentru elevii din ciclul

gimnazial, s-au clasat pe primele locuri următorii participanți:
● Diana Bârlădeanu din loc. C.A. Rosetti – premiul I;
● Andrei Cârlan din loc. C.A. Rosetti – premiul II;
● Andrei Gălățeanu din Tulcea – premiul III;
● Adrian Sultan Nichiforovici, Andrei Roșca,

Alexandru Barzu din Sulina – mențiune;
● Nicolae Druja, Ionuț Marin, Maria Lupcinco din

Sulina – mențiuni speciale.
Juriul (format din doi jucători de șah seniori, câștigători ai

edițiilor anterioare ale Cupei de Șah „Pescărușul Alb”, Octav
Postolache și Alempi Halchin) a supravegheat desfășurarea
partidelor de șah pe principiul fair-play și le-a oferit primilor
clasați diplome, cupe, jocuri de șah, cărți și reviste în limba
rusă. Toți ceilalți participanți au primit diplome de
participare.

Felicitări tuturor!
(A.D)

DIN ACTIVITATEA DIN ACTIVITATEA 
CRL-TULCEACRL-TULCEA

„Pescărușul Alb”„Pescărușul Alb”

„Alfabetul Conviețuirii”
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Pe 8 octombrie 2017,
în cadrul Adunării
Generale a

membrilor CRL-Piatra Neamț,
la care au fost prezenți
președintele CRLR Silviu
Feodor și deputatul Miron
Ignat, a fost stabilită
componența noului Comitet de
conducere al comunității
locale. Astfel, membrii aleși în
urma scrutinului sunt: Toader
Agavriloaie – președinte,
Samuilă Ivanov –
vicepreședinte, Mariana
Coteț - secretar, Mihai Izot –
membru, Evdochia Luca –
membru.

De-a lungul timpului,
membrii comitetului de
conducere al CRL-Piatra
Neamț și președintele acesteia,
Toader Agavriloaie, s-au
implicat în organizarea și
desfășurarea activităților

culturale ale comunității
centrale la nivel național,
dintre care amintim:
„Festivalul de cântări
religioase și stihuri

duhovnicești”, ediția a III-a,
din august 2016; deplasarea
olimpicilor de la Olimpiada
Națională de limba rusă
maternă și de la Olimpiada de

Religie la hramul mănăstirii
ortodoxe de rit vechi „Sf.
Cuvios Paisie cel Mare” de
lângă Piatra Neamț, în iulie
2017; organizarea, în cadrul

Centrului cultural CRL-Piatra
Neamț, a atelierului de
iconografie, în august 2017;
implicarea în organizarea celui
de al VII-lea Simpozion
Științific Internațional
„Cultura rușilor lipoveni în
context național și
internațional” care va avea loc
între 11-15 noiembrie anul
curent. 

Președintele CRLR Silviu
Feodor a apreciat efortul pe
care l-a depus fostul comitet
local, prin președintele
Toader Agavriloaie, preotul
Vasile Gălușcă și Samuilă
Ivanov (membru), cu sprijinul
deputatului Miron Ignat, în
obținerea cu titlul de gratuitate
a unei suprafețe de teren
pentru Centrul Сultural al
CRL-Piatra Neamț, care a fost
dat în exploatare în anul 2016.

(A.D.)

UN NOU COMITET DE CONDUCERE 
LA CRL-PIATRA NEAMȚ

Двойное событие в жизни
русских-липован города

Ботошань

21 сентября – праздник
Рождества Пресвятой
Богородицы.

Золотая осень подошла
незаметно. После
временного похолодания и
дождей ласковый сентябрь
снова тешит нас лучами
солнца. В природе
наступила славная пора ,
называемая по русской
традиции «бабье лето». 

На севере нашей страны,
где находится город
Ботошань, ночи стали
прохладными, но днём
припекает солнышко, воздух
прозрачен, и кажется, что
лето вернулось. На древней
улице Попа Шапкэ,
которую основали первые
липоване в начале XIX-го
столетия, осень обняла
природу и позолотила
верхушки садов. Бывшая
когда-то на окраине города
улица сегодня полностью
заасфальтирована. Она
доходит до самого
старообрядческого храма.
На его воротах висит
табличка, сообщающая
прохожим, что это здание
именуется «Исторический
памятник». Радостно
смотреть на
отреставрированную
церковь, увенчанную
блестящими куполами,
ставшую настоящим

украшением города и
гордостью русских-липован.
Согласно историческим
источникам храм был
освящён в 1853 году во имя
Рождества Пресвятой
Богородицы. И вот уже
более полутора века
ботошанские липоване
отмечают его престольный
праздник.

В этом году утренний
звон колоколов призывал
верующих пораньше прийти
на святое богослужение.
Торжественную литургию
возглавил владыка
митрополит Леонтий при
содействии Буковино-
Молдавского владыки
архиепископа Нафанаила
и Тулчинского владыки
епископа Паисия. Им
сослужили настоятель
храма, протоерей Алексей
(Царство ему небесное!
Скончался на второй день),
протоиерей Аникита (г.
Тыргу Фрумос), протоиерей
Евдоким (г. Сучава),
протоиерей Василий (г.
Пятра Нямц), протоиерей
Флор (г. Роман), иеромонах
Феодор (м. Сфистовка),
иерей Флор (с. Журиловка),
иерей Иоан (г. Бухарест),
иерей Степан (г.
Фэлтичень), иерей Леонтий
(с. Климэуць), протодиакон
Меркурий (г. Брэила),
протодиакон Владимир (г.
Ботошань), иродиакон
Феодор (г. Бухарест), чтец
Иоан (г. Роман).

ХИРОТОНИЯ

Все эти
церковнослужители

прибыли из разных уголков
страны для двойного
события: празднования
церкви и хиротонии её
нового священника.
Действительно, во время
литургии, в алтаре
состоялось таинство
святительского
рукоположения в
священники правильно
избранного протодиакона
Владимира. 

Кондратов Владимир
родился в г. Ботошань в
липованской семье. С
детства его привлекала
молитва и церковь; окончив
лицей, юноша отправился в
Российскую Федерацию для
обучения духовной грамоты
и в 2009 году стал

выпустником Московского
Старообрядческого
Духовного Училища
Русской Православной
Старообрядческой Церкви.
Женился на россиянке-
старообрядке и прошёл
стажировку в храмах РПСЦ.
Когда он вернулся домой,
был посвящён в диаконы.
Сейчас живёт в родном
городе с женой и тремя
дочерьми. 

Новорукоположенный
иерей Владимир совершил
на амвоне таинство
причастия, являя народу
свое вступление в степень
священства.

После литургии
владыка митрополит
Леонтий поздравил
верующих с престольным
праздником. Все они
слушали чудесную историю
праздника Рождества

Богородицы, очень важного
для христианства, потому
что он  признан как «Начало
спасения миру».

Последовала
праздничная трапеза, на
которую духовенство и
молящиеся направились с
престольной иконой и
пением. По старому обычаю
девочки рассыпали цветы из
корзинок перед шествием. В
просторной трапезной
разместились для обеда все
желающие. На застолье
неоднократно звучали
церковные песнопения,
здравицы и духовные стихи
в честь церкви и нового её
священника. Вера
торжествует, традиции
сохраняются, жизнь
продолжается... 

Татьяна ТИМОФЕЕВА
(Фото автора)

ИСТОРИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ
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Alexandra CORNEI

Riturile de trecere, în
contextul
obiceiurilor vieţii

de familie, înglobează
momentele esenţiale pe care le
parcurge fiinţa umană:
naşterea, căsătoria şi moartea.
Orice trecere presupune o
ruptură de vechea stare, o
depăşire a statutului anterior,
acestea reprezentând elemente
obligatorii în drumul de
iniţiere pe care omul îl
parcurge pentru a dobândi o
nouă condiţie.

Căsătoria la rușii lipoveni,
comparativ cu celelalte
obiceiuri familiale, a păstrat,
fără dar şi poate, cele mai
multe particularităţi
tradiţionale, cuprinzând un şir
de obiceiuri, ritualuri, care pot
fi sistematizate în: cele de
până la nuntă, nunta propriu-
zisă şi cele de după nuntă.

În materialul de față ne
vom referi la ruşii lipoveni din
Dobrogea, cu precădere la cei
din localitatea Slava Cercheză,
jud. Tulcea. Acolo, logodna
(svatastvo) se face într-un
mod aparte, existând obiceiul
ca premergător nunții, cu
câteva luni sau poate chiar cu
un an înainte, fata să-i ofere
băiatului un batic de-ale ei, de
obicei de culoare roşie,
simbolizând iubirea. Acest
batic este adus de băiat acasă
și oferit părinţilor. Baticul
reprezintă, de fapt, o adresă,
– deoarece, ştiind cui aparține,
părinţii băiatului ştiu unde să o
caute pe viitoarea noră.
Oferirea baticului este un
accept – prin asta se înţelege
că viitoarea mireasă dorește să
fie căutată şi nu se sfieşte să
recunoască relaţia. Având
acest batic al ei, părinţii
băiatului sunt îndreptățiți să

vină în pețit. 
Se decide, de comun

acord, ziua în care se face
acest lucru. Nu se obişnuieşte
ca peţitul să aibă loc în zile de
post. Totul este stabilit în
detaliu de cele două familii.
Deşi totul pare o formalitate şi
nu un lucru spontan din viaţa
lor, nimeni nu ia în derâdere
tradiţia acestui moment.

În ziua în care se hotărăsc
să facă acest pas, băiatul,
părinţii lui şi poate un alai
mic, însemnând rude foarte
apropiate, pornesc către casa
fetei. Ajunşi la destinaţie, cei
din alaiul tânărului încep să
strige în curte, pentru ca
cineva din gazde să le
răspundă. După câteva
momente de linişte, pentru a
da impresia că nimeni nu este
acasă, unul dintre membrii
familiei fetei, de obicei tatăl,
iese în curte să-i întrebe pe
musafiri care este motivul
pentru care au venit. Aceştia
arată baticul primit, spunând
că este al fetei lor şi că vor să
o vadă pe viitoarea mireasă.
Părinţii fetei îi contrazic,

spunând că baticul poate fi al
altei fete şi că ar fi o confuzie,
însă părinţii băiatului insistă,
spunând că acesta a fost oferit
de ea fiului lor pentru a-l
aduce acasă la părinţii ei,
reprezentând o „adresă”. După
aceste momente de conflict
regizat, fata este întrebată, de
către părinţii ei, dacă ceea ce
se spune este adevărat, iar
aceasta răspunde afirmativ. În
acest moment totul este
clarificat, aşa că oaspeţii sunt
invitaţi la masă pentru a
petrece în cinstea logodnicilor,
în unele cazuri şi pentru a
decide detalii de nuntă, cum ar
fi data și locul de desfășurare.

DEVIȘNIK

Referitor la petreceri,
rușii lipoveni au și

ceea ce societatea modernă ar
numi „petrecerea burlacilor”.
La „devișnik” („petrecerea
fetelor”), mirele merge
împreună cu familia și
prietenii la casa fetei. În
intervalul de la logodnă şi
până la nuntă, viitoarea
mireasă şi prietenele sale

organizau la ea acasă aşa-
numitele şezători (pasidelki),
la care se confecţionau batiste
cu broderii, ce urmau a fi
prinse în piept la nuntă tuturor
fetelor şi băieţilor care
participau la pasidelki. La
aceste șezători se vorbea și
despre meniul de nuntă, când
o să se facă chemarea la nuntă
etc. Prietena miresei
(padruga) era tot timpul cu
aceasta, ajutând-o la toate.
Aceste șezatori sunt o raritate
în zilele noastre. Pe timpuri,
devişnikul avea loc sâmbăta de
dinaintea nunţii. 

În Slava Cercheză, jud.
Tulcea, ,,devișnikul” are loc
vineri în zilele noastre. La
casa fetei merge alaiul din
partea mirelui, format din fete
și femei, rude ale acestuia,
uneori sunt chemate și femei
din sat care știu să cânte, acest
lucru contând foarte mult. Mai
există foarte puține femei care
mai știu să interpreteze
cântece ceremoniale, păstrate
cu atâta sfințenie de strămoșii
noștri și transmise mai departe
din generație în generație. 

Înainte de plecare, soacra
mare pune în pieptul fiecărei
femei câte o batistă și oferă
câte un batic, pregătite din
timp special pentru acest
eveniment. Socrul mare le
servește cu câte un pahar de
vin și o gustare. Alaiul mirelui
merge la casa fetei, cântând și
dansând pe stradă: ,,Стой,
калина”, „Kaк идут
рыболовцы”, ,,Дуброва”).
Sunt cântece foarte vesele, iar
starea de bine este transmisă și
sătenilor. Acest ,,devișnik”
reprezintă un întreg ritual.
Până să ajungă la casa miresei,
alaiul mai intră și în alte case,
rude ale miresei. Toți sătenii
se bucură împreună cu alaiul
pentru căsătoria celor doi
tineri. Alaiul este întâmpinat
de mireasă împreună cu
părinții acesteia, domnișoara
sau domnișoarele de onoare și
alte rude apropiate. Este
omenit fiecare membru din
alaiul mirelui, masa fiind plină
cu bunătăți, pregătite de cele
mai bune bucătărese din sat.
Se interpretează cântece
ceremoniale foarte frumoase,
care stârnesc un amalgam de
sentimente contradictorii:
fericire, nostalgie, tristețe etc.
,,Ой, ты, папа, ты у меня
есть дорогой” este, spre
exemplu, un cântec
ceremonial foarte frumos
dedicat socrului mic. 

Devișnik reprezintă un
ritual unic la ruşii lipoveni
din Dobrogea, însă, din
păcate, este din ce în ce mai
puţin practicat. După ce se
termină petrecerea de la casa
fetei, alaiul pleacă, cântând,
spre casa băiatului
interpretând cântecul ,,То ни
лес, ни трава”.
Petrecerea continuă

NUNTA LA RUȘII LIPOVENI DIN ROMÂNIA
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la casa băiatului.

Sâmbăta dimineața, până
în zorii zilei (pa zare), alaiul
fetei pleacă la băiat acasă.
Soacra mică, la fel ca și soacra
mare, pune în piept tuturor
femeilor batiste și le oferă
batice pregătite din timp. 

În drum spre casa mirelui
se cântă ,,Стой, калина”,
,,Как идут рыболовцы”.
Mirele, împreună cu părinții și
rudele acestuia, întâmpină cu
mare bucurie alaiul miresei,
cinstindu-l așa cum se cuvine.
După acest moment distracția
se termină, urmând a fi reluată
duminică, după cununia
religioasă. De obicei, în ziua
de sâmbătă se fac ultimele
pregătiri înainte de cununie.
Mireasa își calcă ținuta de
biserică, soacra mare
ocupându-se de
îmbrăcămintea mirelui.

ZIUA NUNȚII

Înainte de cununia
religioasă, care are loc

imediat după liturghie, se
practică un obicei de
,,cumpărare-vânzare” a
miresei de la casa părintească,
ocazie cu care sunt
interpretate diferite cântece:
,,Куры рябые”, ,,Идут
сваты в хату”, ,,Скупые
бояры” ș.a.

Este împletită coada
miresei, prima dată de mamă,
iar după este continuată de o
prietenă și se interpretează
cântecul ,,Ни трубушки
трубят”.

Dimineața, pe la ora 5,
mirele, împreună cu părinții,
nașii, cavalerul de onoare și
alte rude mai apropiate merg
la fată pentru a o lua la
biserică, unde va avea loc
cununia religioasă. Înainte să
vină alaiul mirelui, mireasa își
pune costumul tradițional
pentru biserică. 

Ruşii lipoveni, fiind
extrem de credincioşi, şi cum
credinţa pentru ei este mai
presus de orice, au păstrat
obiceiul până în zilele noastre
ca mirii să se cunune la
biserică în costume
tradiţionale. Lipovencele care
se căsătoresc aleg, de obicei,
culoarea albă pentru această
costumație. Înainte însă,
rochia sau fusta cu bluză erau
colorate. Mirele, la rândul său,
se îmbracă în costum
tradițional de biserică
(pantaloni, cămașă tradițională
rusească, iar la mijloc are

legat un brâu). Toată lumea
care participă la slujbă vine
îmbrăcată în haine tradiționale
de biserică, specifice rușilor
lipoveni.

Costumul tradiţional
lipovenesc, cu elemente slave
se poartă cu sfinţenie la
biserică: bărbaţii poartă
rubaşka [cămaşă] peste
pantaloni, încinsă cu pois
[brâu] şi la gât cruciulița în
opt colţuri (primită la botez,

ca legământ de credinţă), în
timp ce femeile poartă
costum: iubka [fustă sau
sarafan] şi kofta [partea de sus
a costumului, bluză-sacou],
acoperindu-şi capul cu kasiak
[maramă] cu ciucuri și batic.
La biserică se vine cu lestovka
[şirag special cu mătănii,
împodobit cu mărgele, pentru
rugăciunile de la slujbă şi de
acasă].   

ETAPELE DE PRIMIRE A
ALAIULUI MIRELUI

Principalul moment este
târguiala din casa

miresei, pentru care
negociază, de obicei, cea mai
bună prietenă a ei. În trecut,

târguiala miresei avea loc
vineri, în schimb acum are loc
duminică dis-de-dimineață,
înainte de cununia religioasă.
În tot acest timp, mireasa este
ascunsă în altă cameră. Dacă
mirele vrea să vadă vreun
obiect de-al miresei, de
exemplu, un pantof sau un
batic, domnișoara de onoare
cere o anumită sumă pentru
asta. Pentru mireasă, mirele
oferă la început o sumă mică,

oferta fiind susținută şi de
alaiul său. Prietena fetei se
plânge, la rândul ei, celor
prezenți că mirele e zgârcit.
Negocierile continuă până
când prietena miresei primește
o sumă mulțumitoare. 

După ce se termină
negocierile, vine și preotul să-i
ia pe miri la biserică. Înainte
de a pleca, mirii se înclină în
fața părinților, cer iertare și,
totodată, primesc
binecuvântarea acestora:
,,Тятенька, маменька,
простите и благословите!”
(,,Mamă, tată, iertaţi-ne şi
daţi-ne binecuvântarea”). 

În drum spre biserică, tatăl
fetei duce icoana, iar mama

acesteia o pâine cu sare, sub
forma unui colac. Mirii duc
lumânările la biserică, urmând
ca după cununia religoasă să
fie preluate de către cavaler și
domnişoara de onoare. Părinții
îi lasă pe tineri la slujbă, iar
apoi se întorc acasă să
pregătească masa de după
cununie. Părinții mirilor nu
participă nici la cununia
religioasă, nici la slujba de
duminică.

La mijlocul cununiei,
miresei i se împletește părul şi
i se pune pe cap o kicika [o
tichie, în care este strâns
părul], kaseak-ul [maramă
pusă peste kicika], iar peste
acestea se leagă baticul. Există
o diferenţiere între fetele
nemăritate și femeile măritate.
Părul fetei, care până la
căsătorie este purtat într-o
singură coadă împletită, se
împarte în două și se împletesc
2 codițe, în sens invers decât
până atunci. 

După slujba de cununie
(venceanie), oficiată în limba
slavonă, mirii se îndreaptă
către casa tânărului căsătorit,
ducând împreună o icoană şi

fiind însoţiţi pe noul drum de
către preoţi. Aceștia sunt
primiți de socrul mare cu
icoana din partea băiatului și
de soacra mare cu un colac și
sare. Mirii fac trei mătănii în
faţa icoanei, după care sunt
aşezaţi la masă  împreună cu
preotul care i-a cununat, cu
nașii, cu tot alaiul care a fost
la cununie, fiind omeniți așa
cum se cuvine.

Cununia civilă şi
petrecerea propriu-zisă au loc
după-amiaza, de multe ori
petrecerea prelungindu-se pe
durata a două-trei zile. În
trecut, nunta lipovenească era
marcată de un aer de
sobrietate, nefiind permisă
muzica cu lăutari, ci erau
interpretate de meseni anumite
cântece folclorice.

Nuntașii le oferă tinerilor
căsătoriți daruri în bani.
Înainte, însă, cei din sat făceau
daruri în obiecte (veselă,
mobilă, țesături), iar acestea
erau strânse într-o căruță care
mergea pe la casele invitaților
a doua zi. În satele lipovenești
există și astăzi o așa-numită
condică a nunților, unde sunt
notați invitații, iar socrii și
mirii sunt obligați, moral, să
meargă la viitoarele căsătorii
din familiile celor trecuți în
condică. 

În a doua zi de nuntă au
loc câteva scene teatrale.
Tinerii, pentru a face nunta şi
mai veselă decât este, se
deghizează în mire, mireasă,
naş, naşă, cavaleri şi pornesc
împreună cu adevăraţii miri şi
întregul alai de la casa mirelui
spre cea a miresei. Aceştia
merg prin sat dansând şi
fluierând, dar şi cinstindu-i pe
trecători cu rachiu roşu.

Alaiul este invitat de socrii
mici la o masă bogată, felul
principal fiind ciorba de
potroace,  obicei preluat de la
românii din Dobrogea. 

Noi, rușii lipoveni, avem
tradiții atât de frumoase, pe
care ar trebui să le ducem cu
mândrie mai departe. Nu
trebuie să permitem ca aceste
datini și ritualuri strămoșești
să piară, ci să le transmitem
mai departe generațiilor
viitoare, aşa cum au făcut-o şi
strămoşii noştri. Tradiţiile
sunt elementele definitorii
prin care noi ne-am păstrat
identitatea aici, pe teritoriul
României, atâtea sute
de ani după izgonirea
din Rusia. +
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