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Â

íàøåì ìèðå,
íàõîäÿùèìñÿ ïîä
ïîïå÷èòåëüñòâîì
ïðèíöèïîâ
ãëîáàëèçàöèè,
ðåàëüíîñòü æèçíè
ñâèäåòåëüñòâóåò,÷òî
áóêâàëüíî íåâîçìîæíî
íàéòè ñòðàíó,êîòîðàÿ
áûëà áû ñ ýòíè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ
ãîìîãåííîé.
Ðóìûíèÿ èçâåñòíà â
ìèðå è êàê ñòðàíà,ãäå
ïðîæèâàþò â äðóæáå
áîëåå ÷åì äâàäöàòü
íàöèîíàëüíîñòåé. Ýòî
âåíãðû,íåìöû,ðóññêèåëèïîâàíå,óêðàèíöû,
ïîëÿêè,ñåðáû,òóðêè,
òàòàðû,öûãàíû è äð.
Èõ ïðàâà çàùèùàåò
Êîíñòèòóöèÿ ñòðàíû.
Â ðÿäó
äåâÿòíàäöàòè
îðãàíèçàöèé,êîòîðûå
çàùèùàþò èíòåðåñû
ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ
Ðóìûíèè,Îáùèíà
ðóññêèõ-ëèïîâàí
Ðóìûíèè íàõîäèòñÿ
íà ïÿòîì ìåñòå. Å¸
èíòåðåñû â Ïàðëàìåíòå
çàùèùàåò ïðåäñåäàòåëü
Îáùèíû,ãîñïîäèí
Ìèðîí Ä. Èãíàò.
Òàêæå ðóññêèå
–ëèïîâàíå
ïðåäñòàâëåíû
ñîëèäíûì ÷èñëîì
ìåñòíûõ
ðóêîâîäèòåëåé,
ñîâåòíèêîâ,ñòàðîñò,
êîòîðûå ïîìîãàþò
îáùèíå ðåøàòü å¸
òåêóùèå ïðîáëåìû.
Ïîýòîìó î÷åíü
âàæíî ñîõðàíèòü ñâîþ
ðóññêóþ
ïðèíàäëåæíîñòü,
êóëüòóðó,òåì áîëåå,÷òî
ðóìûíñêîå ãîñóäàðñòâî
óìååò çàáîòèòüñÿ î
ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ
ìåíüøèíñòâàõ.
Ðóññêèå-ëèïîâàíå,
ïðîæèâàþùèå â
Ðóìûíèè,ñîõðàíÿþò
òðàäèöèè ðóññêîé
êóëüòóðû è èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå
ïåðåäàþò èõ ñâîèì
ïîòîìêàì. Íàïîìíèì,
÷òî ðóññêèå-ëèïîâàíå
æèâóò íà òåððèòîðèè
ñîâðåìåííîé Ðóìûíèè
áîëåå ÷åì òðèñòà ëåò!
Ýòî ðóññêèå
ïðàâîñëàâíîé
ñòàðîîáðÿä÷åñêîé
âåðû. Îíè ïîêèíóëè
ìàòóøêó-Ðîññèþ,
ñïàñàÿñü îò
ïðåñëåäîâàíèé,
ïðèáëèçèòåëüíî â 1724
ã.,è âåêàìè óêðåïëÿëè
ïîçèöèè ðóññêîãî
ÿçûêà,ðóññêîé
êóëüòóòû,áûòà â ýòîé
ñòðàíå.
Çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ
äåë ÐÔ îäíàæäû
ñêàçàë,÷òî ñáåðåæåíèå
ðóññêîãî ÿçûêà – ýòî è
óêðåïëåíèå ïðåñòèæà
Ðîññèè,å¸ ïîçèöèé íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.
Ðóññêèå-ëèïîâàíå
Ðóìûíèè ñâÿòî áåðåãóò
ñâîé ðóññêèé ÿçûê è,
òåì ñàìûì,ïðåñòèæ
ìàòóøêè-Ðîññèè.
Ïîñêîëüêó â

àíñàìáëü ×óá÷èê, Áóõàðåñò

àíñàìáëü Ìîëîäöû, Òóëü÷à
Ðóìûíèè æèâ¸ò
áîëüøîå ÷èñëî
ñëàâÿíñêèõ
íàöèîíàëüíîñòåé,îíè
÷àñòî ñîáèðàþòñÿ
âìåñòå êàê áðàòüÿ,
ïðàçäíóþò âìåñòå
îáùèå ïðàçäíèêè èëè
ðàçäåëÿþò îáùåå ãîðå
(êàê íàïðèìåð
òðàãåäèþ Ñåðáèè è
Êîñîâî).
Òàê áûëî ïÿòîãî
ìàðòà ñ.ã. â Áóõàðåñòå,
êîãäà â âåëè÷åñòâåííîì
çäàíèè Ïàðëàìåíòà
Ðóìûíèè ñîñòîÿëñÿ
Êóëüòóðíûé âå÷åð
íàöèîíàëüíûõ
ñëàâÿíñêèõ
ìåíüøèíñòâ,
ïðîæèâàþùèõ â
Ðóìûíèè.
Â âå÷åðå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå: äåïóòàòû
Ïàðëàìåíòà Ðóìûíèè,
Ãåíåðàëüíûé Êîíñóë
ÐÔ â Ðóìûíèè,
Ñîâåòíèê Ïîñëà ÐÔ,
Ïîñîë Ñåðáèè â
Ðóìûíèè,Ïîñîë
Áåëîðóññèè,Ïîñîë
Ëèòâû,êîððåñïîíäåíò
ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ â
Ðóìûíèè,
êîððåñïîíäåíò ãàçåòû
„Íîâîñòè“,
Ïðåäñåäàòåëü
Ïàðëàìåíòñêîé ãðóïïû

íàöèîíàëüíûõ
ìåíüøèíñòâ Ðóìûíèè,
äèðåêòîð Ðóññêîé
øêîëû ïðè Ïîñîëüñòâå
ÐÔ â Áóõàðåñòå è
äðóãèå
âûñîêîïîñòàâëåííûå
ëèöà.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì
ñëîâîì âûñòóïèë
ãîñïîäèí Ìèõàé
Ìàëàéìàðå,
çíàìåíèòûé ðóìûíñêèé
àêò¸ð,äèðåêòîð
áóõàðåñòñêîãî òåàòðà
„ÌÀÑÊÀ“ è
Ïðåäñåäàòåëü
Ïàðëàìåíòñêîé
êîìèññèè ïî êóëüòóðå.
Ñ áîëüøîé òåïëîòîé îí
ãîâîðèë î ðóññêîé,
ñåðáñêîé è âîîáùå î
ñëàâÿíñêîé êóëüòóðå.
Ñ ñîæàëåíèåì îòìåòèë,
÷òî ïîñëå ðàñïàäà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
áûëè äîïóùåíû
áîëüøèå îøèáêè,êîãäà
íåêîòîðûå ëþäè
ïûòàëèñü áóêâàëüíî
âûòåñíèòü èç æèçíè
ðóññêèé ÿçûê,ðóññêóþ
êóëüòóðó. Òàêæå îí
ïîä÷åðêíóë,÷òî íåëüçÿ
èñêëþ÷èòåëüíî
íåãàòèâíî îöåíèâàòü
ïðîøëîå,è îòìåòèë,÷òî
ó íàñ áûëî î÷åíü
ìíîãî õîðîøåãî,

îñîáåííî â êóëüòóðíîé
æèçíè íàøèõ ñòðàí.
„Ìíå,êàê àêòåðó,
ïàìÿòíû íàøè
ãàñòðîëè â Ìîñêâå,
Êèåâå,Áåëãðàäå è
äðóãèõ ãîðîäàõ. ß íå
ìîãó çàáûòü
ôåñòèâàëè ñîâåòñêèõ

ôèëüìîâ,êîòîðûå
ïðîõîäèëè â
Áóõàðåñòå. Ýòè
ôèëüìû ïðî
ñîëèäàðíîñòü ðóññêîãî
íàðîäà,ïðî äðóæáó è
ëþáîâü. Íàøà ëþáîâü
ñ ðóññêèìè,
óêðàèíöàìè,ñåðáàìè
èìååò ãëóáîêèå êîðíè.
Ìû,ïîêîëåíèå âîéíû,
ïîêîëåíèå,ïåðåæèâøåå
âìåñòå óæàñû âîéíû;
ìû òàêæå ïîêîëåíèå
Âûñîöêîãî,è ìû
ëþáèëè è ëþáèì
ñëàâÿíñêóþ êóëüòóðó.
Ê ñîæàëåíèþ,òåïåðü
ìû
ïåðåîðèåíòèðîâàëèñü
íà äðóãèå
ãîðèçîíòû...“.
Ïðèñóòñòâóþùèå
ãîñòè â çàëå ñ
àïëîäèñìåíòàìè
âñòðåòèëè ýòî
ñåðäå÷íîå è äóøåâíîå
âûñòóïëåíèå.
Ïîñîë Ñåðáèè â
Ðóìûíèè â ñâî¸ì
âûñòóïëåíèè îòìåòèë,
÷òî ñåðáû,æèâóùèå
çäåñü,áûëè î÷åíü ðàäû
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ñëàâÿíñêîì âå÷åðå.
Ïîñîë òàêæå
ïîáëàãîäàðèë
Ðóìûíèþ çà
ñîëèäàðíîñòü ïî
îòíîøåíèþ ê Êîñîâî
(Ðóìûíèÿ íå ïðèçíàåò
íåçàâèñèìîñòü Êîñîâî).
Ïîñëå
òîðæåñòâåííûõ
âûñòóïëåíèé íà÷àëñÿ
êîíöåðò íàöèîíàëüíûõ
ìåíüøèíñòâ. Çâó÷àëà
ìóçûêà Ðàõìàíèíîâà,
×àéêîâñêîãî â
èñïîëíåíèè ó÷àùèõñÿ
áóõàðåñòñêîé
ìóçûêàëüíîé øêîëû.
Çàìå÷àòåëüíî
âûñòóïèë àíñàìáëü
ðóññêèõ-ëèïîâàí
„×óá÷èê“ èç
Áóõàðåñòà ïîä
ðóêîâîäñòâîì Åëåíû
Ïàâëîâîé,
îòëè÷àâøèéñÿ òàêæå
ïðåêðàñíûìè ðóññêèìè
íàðîäíûìè êîñòþìàìè.
Àíñàìáëü èñïîëíèë
ðóññêèå íàðîäíûå

ïåñíè è ïëÿñêè. Íà
âå÷åðå âûñòóïèë åùå
îäèí àíñàìáëü
ðóññêèõ-ëèïîâàí
„Ìîëîäöû“ èç ãîðîäà
Òóëü÷åà íà Äóíàå.
Óêðàèíöû áûëè
ïðåäñòàâëåíû
àíñàìáëåì „Çîðÿ“ ïîä
ðóêîâîäñòâîì
Õðèñòèíû-Ëàðèñû
Êëåìïóøè è Òàíè
Àëòóõîâîé.
Èñïîëíÿëèñü íàðîäíûå
òàíöû „Âåðõîâèíêà“,
„Óêðàèíñêàÿ
ïîëüêà“ è äðóãèå,à
òàêæå íàðîäíûå
óêðàèíñêèå ïåñíè.
Çàòåì íà ñöåíå
ïîÿâèëèñü ñåðáû,
îäåòûå â êðàñíûå
ø¸ëêîâûå ðóáàøêè è
÷¸ðíûå áðþêè.
Ïóáëèêà âñòðåòèëà èõ
â çíàê ñîëèäàðíîñòè
àïëîäèñìåíòàìè. Ñîþç
ñåðáîâ Ðóìûíèè
âûñòóïèë ñ àíñàìáëåì
„Ëàëå ñà Ìîðèøà“
èç ×åíàäà,îáëàñòü
Òèìèøà,ïîä
óïðàâëåíèåì
õóäîæåñòâåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ ïðîô.
Òîìà Äæóðè÷à. Îí
ñ÷èòàåòñÿ ëó÷øèì
àíñàìáëåì ñåðáñêîé
äèàñïîðû. Ñåðáû
ïîðàäîâàëè íàñ
êðàñèâûìè ïåñíÿìè.
Òðîãàòåëüíî è
áîëüíî áûëî ñëóøàòü
êîñîâñêèå ìåëîäèè:
„Ìû ñ âàìè,Êîñîâî!“,
èëè „Íàø êðàé
ðîäíîé,ñòàðèííûé,
ñåðäöå íàøå –
Êîñîâî!“.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
Êîíöåðòà íàøè áðàòüÿ
– ñëàâÿíå âìåñòå
îòïðàâèëèñü â ðåñòîðàí
íà òîðæåñòâåííûé
óæèí.
Ïàìÿòü îá ýòîì
ïðåêðàñíîì ñëàâÿíñêîì
âå÷åðå íàäîëãî
îñòàíåòñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ.
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ÊÐÀÒÊÎÅ
ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÜÑÊÎÅ
ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÎÑËÀÍÈÅ!

Ãîñïîäèíó Äåïóòàòó ÈÃÍÀÒÓ ÌÈÐÎÍÓ ÄÀÌßÍÎÂÈ×Þ
Áóõàðåñòü/Ðóìûíèÿ.
Ã.È.Õ.Ñ.Á.ï.í.
Ìèð òè è ñïàñåíèå !

Î

ò èìåíèè âñåõ
àðõèïàñòûðåé,ïàñòûðåé,è
÷ÿä Ñâÿòîé
Äðåâëåïðàâîñëàâíîé Õðèñòîâîé
Öåðêâè Áåëîêðèíèöêàãî
ñîãëàñèÿ è òðóæåííèêîâ ñâÿòîé
ìèòðîïîëèè,ïðèíîøó Âàì
âåëèêîå áëàãîäàðåíèå,çà Âàø
íåóñòàííûé òðóä,çàáîòû è
ôèíàíñîâóþ ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü,êîòîðóþ Âû îêàçûâàëè
è îêàçûâàåòå ïåðåä
ïðàâèòåëüñòâîì Äåðæàâû ñåÿ,íà
áëàãî Íàøåé îáùåé Ìàòåðè
Öåðêâè.
Îò âñåãî ñåðäöà è îò âñåé
äóøè,æåëàþ Âàì çäðàâèÿ è
íåîñêóäåâàþùåé ïîìîùè
Áîæèåé,â Âàøèõ äîáðûõ

Î

áùèíà ðóññêèõëèïîâàí Ðóìûíèè,
÷àñòî îðãàíèçóåò
ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
äëÿ âñòðå÷è è äðóæíîãî
ïðàçäíîâàíèÿ âàæíûõ
ñîáûòèé íàøåé
ñëàâÿíñêîé æèçíè.
Äåâÿòîãî ìàðòà ñ.ã. â
ñåëå Áîðäóøàíü íà
Äóíàå,áûë îòêðûò è
îñâÿùåí Äîì
Êóëüòóðû Îáùèíû
ðóññêèõ-ëèïîâàí. Çàòåì
ìû,ïî ñòàðûì,ðóññêèì
òðàäèöèÿì,îòïðàçäíîâàëè
«Ìàñëåíèöó».
Íà ýòîì
òîðæåñòâåííîì
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ìíîæåñòâî
ðóññêèõ-ëèïîâàí æèâóùèõ
â Ðóìûíèè,à òàêæå è
ãîñòè èç Áóõàðåñòà.
Æèòåëè ñåëà áûëè ðàäû,
÷òî èõ ïîñåòèë Ïîñîë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
Ðóìûíèè,ãîñïîäèí
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
×óðèëèí è äðóãèå
ñîòðóäíèêè ðîññèéñêîãî
Ïîñîëüñòâà.,òàêæå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå Êîíñóë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
Ðóìûíèè,Êîíñóë ÐÔ èç
ãîðîäà Êîíñòàíöà,
Ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè,Ìýð ñåëà,
Ïðåäñòàâèòåëè Óåçäíîé
àäìèíèñòðàöèè,

åæåäíåâíûõ òðóäàõ è æèòü â
äóõîâíîì ìèðå è òèøèíå,è
âñòóïàÿ â íîâûé ãîä,áóäåì
ðàäîâàòüñÿ è ìîëèòüñÿ
Ïîäàòåëþ âñÿêàãî áëàãà Áîãó,
Êîòîðûé ñîäåëàåò íàøó æèçíü
èñïîëíåííîé ñ÷àñòüÿ è â
äóõîâíîì è ìàòåðèàëüíîì
ñìûñëå,ñäåëàåò å¸ íîâîé è
áëàãîäàòíîé.
Áëàãîäàòü,ìèð,ìèëîñòü è
÷åëîâåêîëþáèå Áîæèå äà áóäåò
ñî âñåìè íàìè,ñ Ìàòåðüþ
Öåðêîâüþ,ñ íàøåé ñòðàíîé è â
íàñòóïèâøèì ãîäó.Àìèíü.
Ñ àðõèïàñòûðüñêîþ
Õðèñòèÿíñêîþ ëþáîâèþ î
Õðèñòå Èñóñå Ãîñïîäå Íàøåì.

Áîæèåþ Ìèëîñòèþ. Ïåðâîèåðàðõ Äðåâëåïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Áåëîêðèíèöêîé Èåðàðõèè
Ñìèðåííûé
ËÅÎÍÒÈÉ
Àðõèåïèñêîï Áåëîêðèíèöêèé è âñåõ Äðåâëåïðàâîñëàâíûõ
Õðèñòèàí
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

Æóðíàëèñòû èç
Áóõàðåñòà,Òåëåâèäåíèå
Àíòåíà 1 – Ñëîáîçèÿ,
ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè
«Çîðè» è äðóãèå ãîñòè.
Ñðåäè ãîñòåé
íàõîäèëñÿ è ãîñïîäèí
Ìèðîí Ä.Èãíàò –
Ïðåäñåäàòåëü ÎÐËÐÄåïóòàò Ïàðëàìåíòà
Ðóìûíèè,ãîñïîæà Èðèíà
Ôðîë - Ãåíåðàëüíûé
Äèðåêòîð ÎÐËÐ.
Îòêðûòèå íîâîãî Äîìà
êóëüòóðû è ïðàçäíîâàíèå
«Ìàñëåíèöû» íàäîëãî
îñòàíåòñÿ ðàäîñòíîé
ïàìÿòüþ â íàøèõ
ñåðäöàõ.Òåïåðü,æèòåëè
ñåëà Áîðäóøàíü,èìåþò

õîðîøèå óñëîâèÿ
ñîâìåñòíî çàñåäàòü,ðåøàòü
âìåñòå âàæíûå ïðîáëåìû
æèçíè,à òàêæå
ïðàçäíîâàòü ðàçëè÷íûå
ñîáûòèÿ.
Ìû áëàãîäàðèì è
âûñîêî öåíèì Ïîñîëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
Ðóìûíèè çà ïîñòîÿííóþ
ïîääåðæêó,îêàçàííóþ
íàøåé Îáùèíå ðóññêèõëèïîâàí,à òàêæå ñåðäå÷íî
áëàãîäàðèì íàøèõ
ñïîíñîðîâ,ËÓÊÎÉË,
ÌÅÒ×ÅË,ïîìîùü
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàì
î÷åíü âàæíîé.
Ý.Ò.

Alexandr VARONA

P

ostul în via\a
cre=tinilor are
o semnifica\ie
=i o importan\[ cu
totul aparte. Cel mai
important este Postul
Pa=telui, numit =i
Postul Mare.
Perioada de post este
timpul poc[in\ei, în
care cre=tinul se
roag[ =i mediteaz[ la
cele sfinte, se ab\ine
de la mânc[rurile de
dulce, este timpul
cump[t[rii, al
întoarcerii c[tre
Dumnezeul cel
Preaînalt al
p[c[to=ilor. +i, cum
spunea unul dintre
Sfin\ii P[rin\i, Ioan
Gur[ de Aur, Postul
Mare este c[l[toria
c[tre Pa=te, c[tre
Învierea Domnului.
Importan\a simbolic[ =i spiritual[ a
Postului Mare, pe
care i-o acord[
comunit[\ile
staroverilor, este vi-

zibil[ =i în prezent,
iar ru=ii lipoveni nu
fac excep\ie.
Totu=i, parc[
ceva lipse=te ast[zi
din acea fervoare cu
care, spre exemplu,
în ultimii ani ai
epocii comuniste,
mergeam, copii
fiind, s[ ne spovedim, s[ ne rug[m =i
s[ ne împ[rt[=im cu
Trupul =i Sângele
Domnului în biseric[, în condi\iile în
care la =coal[ ni se
spunea c[ a fi credincios este un semn
de înapoiere cultural[ sau c[ a \ine
post nu este s[n[tos.
Libertatea total[
pe care o avem
ast[zi a diluat oarecum sentimentul
religios al nostru, al
lipovenilor, =i a format în noi convingerea c[ prescrip\iile
pe care str[mo=ii le
respectau cu atâta
stricte\e sunt relative? Sau este efectul pervers al propa-

gandei ateiste din
anii comunismului?
Poate =i una =i alta.
Cert este c[ tot mai
pu\ini lipoveni
încearc[ s[ \in[
Postul Mare,
nemaivorbind de
celelalte posturi rânduite în Biseric[,
fapt ce ne duce la
concluzia c[ sentimentul apartenen\ei
la comunitatea credincio=ilor este
sc[zut, iar ignoran\a
în privin\a elementelor esen\iale
ale credin\ei printre
etnicii no=tri este
una foarte ridicat[.
Nu ne r[mâne decât
s[ sper[m c[ puternica noastr[ credin\[
]n Dumnezeu =i
educa\ia religioas[
primit[ de copiii
no=tri în familie =i în
=coal[ vor da roade,
iar efectele ateismului, despre care am
vorbit mai sus, nu se
vor mai face sim\ite
printre ai no=tri.
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(Èç çàêëèêàíèé íà
Ìàñëåíó Âåñíó)

Ì

Ôîòî: Íèêîëàé ×óêàíîâ

àñëåíèöà (ó
ðóññêèõ –
ëèïîâàí:
«Ìàñëåíà») –
äðåâíåñëàâÿíñêèé
ÿçû÷åñêèé ïðàçäíèê
«ïðîâîäîâ çèìû». Îí
ñîõðàíèëñÿ è ïîñëå
ïðèíÿòèÿ íà Ðóñè
ïðàâîñëàâíîãî
õðèñòèàíñòâà.
Ìàñëåíèöà –
ïðèõîäèòñÿ íà íåäåëþ,
ïðåäøåñòâóþùóþ
Âåëèêîìó ïîñòó.
«Ðàíüøå Ìàñëåíó,ïèøåò Ôåîäîð
Êèðèëý, àâòîð êíèãè
«Ñêàçàíèÿ î êóëüòóðå
è òðàäèöèÿõ ðóññêèõ ëèïîâàí»,- ó íàñ íà
Êàìíþ ïðàçäíîâàëè ñ
ïîíåäåëüíèêà,è öåëûõ
ñåìü äíåé
ïðîäîëæàëèñü
ëþáèìûå ðóññêèå
çàáàâû».
Ïî òðàäèöèè
êàæäûé äåíü
Ìàñëåíèöû èìååò ñâîå
íàçâàíèå,îñîáåííûå
îáðÿäû è îáû÷àè. Â
ïåðâûé äåíü,
ïðàçäíè÷íîé íåäåëè,
ðóññêèé íàðîä
ñïðàâëÿë âñòðå÷ó
×èñòîé ìàñëåíèöû –
øèðîêîé áîÿðûíè.
Ýòîò äåíü òàê è
íàçûâàåòñÿ –
Âñòðå÷à. Ê ýòîìó
äíþ äîñòðàèâàëèñü
ëåäÿíûå ãîðû,êà÷åëè,
áàëàãàíû. Ìàñëåíèöà
– ïðàçäíèê áëèíîâ è
äðóãèõ ðóññêîíàðîäíûõ ñíàäîáèé.
Âñå íà÷èíàþò ïå÷ü
áëèíû. Ëèïîâàíå
òàêæå - êàëà÷è è
ïèðîãè,ïëÿ÷èíäû
(ñêðóòíè) è ïèðîæêè,
âàðÿò âàðåíèêè. Íà
Ðóñè ïåðâûé áëèí,ïî
ïðåäàíèþ,îòäà¸òñÿ
íèùèì íà ïîìèí
óñîïøèõ. Îí
ñèìâîëèçèðóåò ïîáåäó

äîáðà íàä çëîì.
Ôåîäîð Êèðèëý
âñïîìèíàåò: «Ìîÿ
áàáóøêà Ëóêåðüÿ
ïåðâûé áëèí,
èñïå÷¸ííûé íà
Ìàñëåíó,êëàëà íà
ñëóõîâîå îêîøêî,
ïîñâÿùàëà åãî äëÿ äóø
ðîäèòåëüñêèõ,
ïðèãîâàðèâàÿ «×åñòíûå
íàøè ðîäèòåëè! Âîò
äëÿ âàøåé äóøè
áëèíîê!»
Âòîðíèê çàèãðûøè. Ñ óòðà
ìîëîäûå ëþäè
ïðèãëàøàëèñü
ïîêàòàòüñÿ ñ ãîð,ïîåñòü
áëèíîâ. Çâàëè ðîäíûõ
è çíàêîìûõ: «Ó íàñ äå
ãîðû ãîòîâû è áëèíû
èñïå÷åíû — ïðîñèì
æàëîâàòü». Ëèïîâàíå

ïðèõîäèë «ê ò¸ùå íà
áëèíû». Êðîìå çÿòÿ
ò¸ùà ïðèãëàøàëà è
äðóãèõ ãîñòåé.
Èçäðåâëå ñàìûé
ðàçãàð âåñåëüÿ
ïðèõîäèëñÿ íà
÷åòâ¸ðòûé äåíü
ïðàçäíîâàíèé Øèðîêèé
÷åòâåðòîê: âåñåëûå
èãðû,çàáàâû,
ñîñòÿçàíèÿ,æàðêèå
ìàñëåíè÷íûå êóëà÷íûå
áîè.…
Â íàøåé øêîëå
«÷åòâåðòîê» îòìå÷àëè â
ïÿòíèöó,7 ìàðòà. Ýòî,
ïîèñòèíå,áûëè âåñ¸ëûå
ïðîâîäû çèìû,
îçàð¸ííûå ðàäîñòíûì
îæèäàíèåì áëèçêîãî
òåïëà,âåñåííåãî
îáíîâëåíèÿ ïðèðîäû.
È äåòè,è âçðîñëûå
èñêðåííå âåðèëè,÷òî

ñîëíöå,êîòîðîå
ðàçãîðàÿñü ÿð÷å è
ÿð÷å,óäëèíÿåò äíè.
7 ìàðòà âûäàëñÿ íà
ðåäêîñòü ñîëíå÷íûì.
Äåïóòàò Ðóìûíñêîãî
Ïàðëàìåíòà è
Ïðåäñåäàòåëü Îáùèíû
ðóññêèõ-ëèïîâàí
Ðóìûíèè - Ìèðîí Ä.

âîëøåáíèöà Çèìà
(Ê.Ëûñåíêî,7 êëàññ) â
ñîïðîâîæäåíèè äâóõ
«÷åðòåíÿò»
(À.Áåðäíèêîâ,
Ê.Êîêîâèí,6 êëàññ).
Íèêàê íå æåëàåò îíà
óõîäèòü íà ñåâåð,
ñêó÷íî òàì! Íî íå òóòòî áûëî: óæ áóáåíöû
çâåíÿò,ïòè÷êè ëåòÿò!
Îíè ïåðâûìè âåñíó
çîâóò – çàêëèêàþò! È
âîò ïðèõîäèò Âåñíà,
òîëüêî ñëåçû ëü¸ò
äîæäÿìè âåñåííèìè:
ß,âåñíà – âåñíÿíî÷êà.
Äî÷ü ìîÿ,Óëüÿíî÷êà,
Ïîòåðÿëàñü âî ëåñó.
Êàê æå ÿ åå ñïàñó?

Ïîìî÷ü Âåñíå

Ôîòî: Íèêîëàé ×óêàíîâ

Âåñíà,âåñíà,êðàñíàÿ!
Ïðèäè,Âåñíà,
ñ ðàäîñòüþ,
Ñ âåëèêîé ìèëîñòüþ:
Ñî ëüíîì âûñîêèì,
Ñ êîðíåì ãëóáîêèì,
Ñ õëåáàìè
îáèëüíûìè.

Ôîòî: Íèêîëàé ×óêàíîâ

Ìàñëåíà ãóëÿåò!

Íà ôîòîãðàôèè ñ Ì.Ä.Èãíàòîì äåòè 2 êëàññà Ðóññêîé øêîëû,êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü Ì.Â.×óêàíîâà
ïîñëå îáåäà íà÷èíàþò
ìàñëÿíûå êàðàãîäû
(õîðîâîäû),âî âðåìÿ
êîòîðûõ õëîïöû
ïðèñìàòðèâàþò ñåáå
íåâåñò,à äåâóøêè
ñòàðàþòñÿ âûáðàòü
æåíèõà.
Ñðåäà - ëàêîìêè. Â
ýòîò äåíü çÿòü

âìåñòå ñ êðóãëûì,
ðóìÿíûì áëèíîì,òàê
ïîõîæèì íà ñîëíöå,
îíè ñúåäàþò ÷àñòè÷êó
åãî òåïëà è
ìîãóùåñòâà. Âåäü
áëèíû,íåïðåìåííûé
àòðèáóò Ìàñëåíèöû,
èìåþò ðèòóàëüíîå
çíà÷åíèå: êðóãëûå,
ðóìÿíûå,ãîðÿ÷èå,îíè
îëèöåòâîðÿþò ñîáîé

Èãíàò ñêàçàë: «Ýòî
Áîã íàì ïîäàðèë òàêóþ
ïðåêðàñíóþ ïîãîäó! È
äåòè âåñ¸ëåíüêèåâåñ¸ëåíüêèå».
Øêîëüíûé
ïðàçäíèê îòêðûëñÿ
òåàòðàëèçîâàííûì
çðåëèùåì «Êàê Èâàíöàðåâè÷ èñêàë ñåáå
íåâåñòó». Èâàí,
öàðñêèé ñûí
(À.Ïîãîðåëûé,10
êëàññ),ðåøèë æåíèòüñÿ
– Âåñíà
(Ë.Ìîçîëåíêî,7
êëàññ) íà äâîðå.
Ïóñòèë ñòðåëó,è
îêàçàëàñü îíà â ðóêàõ
äâóõ âåñ¸ëûõ
ñêîìîðîõîâ
(Ë.Å.Ñêîðîäåëîâà,
Ã.Ê.Âîëêîâ),êîòîðûå
çàäîðíî ïðåäëîæèëè
öàðåâè÷ó ñîñâàòàòü
Óëüÿíó,äî÷ü ÂåñíûÊðàñíû (Ä.Êîïíèíà,7
êëàññ). Íî íåîæèäàííî
ïîÿâëÿåòñÿ çëàÿ è
âñåìîãóùàÿ

îòûñêàòü Óëüÿíó â
ëåñàõ öàðÿ Áåðåíäåÿ
âûçâàëñÿ õðàáðûé
Èâàí-öàðåâè÷. Ñîáðàâ
«äðóæèíó ìîãó÷óþ»,îí
îòâàæèëñÿ íà ïîåäèíîê
ñî ñëóãàìè Çèìû «Êòî
êàíàò ïåðåòÿíåò!» Ñ
îäíîé ñòîðîíû –
«÷åðòåíÿòà»,Êîò,
Ïèðàò,ñ äðóãîé - Èâàí
ñî ñâîåé êîìàíäîé.
Ëîñü Ñîõàòûé
(Ð.Áóçóíîâ,11 êëàññ)
âîâðåìÿ ïðèõîäèò íà
ïîìîùü öàðåâè÷ó. Â
ðåçóëüòàòå - ïîáåæäàåò
Èâàí. Îí îñâîáîæäàåò
Óëüÿíó è æåíèòñÿ íà
íåé.
Ïðàçäíèê
ïðîäîëæèëñÿ
ñïîðòèâíûìè
ñîñòÿçàíèÿìè
«Áåðåíäååâû òðîïû» èãðàìè,ýñòàôåòàìè,
áîãàòûðñêèìè çàáàâàìè
(ïîäíÿòèåì «ïóäîâûõ
ãèðü»,ïåðåòÿãèâàíèÿìè
êàíàòà).
Ñêîëüêî ðàäîñòè
íàøèì øêîëüíèêàì
ïîäàðèëè ãîñòè – äåòè
èç ëèïîâàíñêîãî ñåëà
Æóðèëîâêà!
Âñå ïåëè,åëè,
âåñåëî,ñ íåóäåðæèìîé
óäàëüþ ïðîâîæàëè
çèìó,æãëè êîñò¸ð è
áûëè ñ÷àñòëèâû! Â
òðàäèöèîííîì áûòó
âñåãäà ñ÷èòàëîñü,÷òî
÷åëîâåê,ïðîâåäøèé
ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíèÿ
ïëîõî è ñêó÷íî,áóäåò
íåóäà÷ëèâ â òå÷åíèå
âñåãî ãîäà. Ïîñëå

òàêîãî ïðàçäíèêà óäà÷à
áóäåò ñ íàìè âñåãäà! Â
ýòî íåâîçìîæíî íå
ïîâåðèòü.
Ïÿòíèöà —
ò¸ùèíû âå÷åðêè. Çÿòüÿ
ïðèãëàøàëè â ãîñòè
ñâîèõ ò¸ù,óãîùàëè èõ
áëèíàìè.
Ñóááîòà —
çîëîâêèíû ïîñèäåëêè.
Ìîëîäûå íåâåñòêè
ïðèãëàøàëè â ãîñòè ê
ñåáå çîëîâîê.
Íîâîáðà÷íàÿ íåâåñòêà
äîëæíà áûëà
ïðåïîäíåñòè çîëîâêàì
ïîäàðêè.
Â ïîñëåäíèé äåíü
Ìàñëåíèöû Ïðîù¸íîå
Âîñêðåñåíüå ñæèãàþò ñîëîìåííîå
÷ó÷åëî - ñèìâîë çèìû.
Áóðíàÿ âåñ¸ëàÿ íåäåëÿ
çàêàí÷èâàåòñÿ. Ó
ðóññêèõ-ëèïîâàí
ãîâîðÿò «Íå âñ¸ êîòó
Ìàñëåíà,áóäåò è
Âåëèêèé Ïîñò».
Òðàäèöèîííî â
êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà
ëþäè íà Ðóñè
èñïîëíÿëè îáðÿä
âûñî÷àéøåãî ñìèðåíèÿ.
Ñóòü îáû÷àÿ ïðîñèòü
ïðîùåíèå â êîíöå
Ìàñëåíèöû – äóõîâíîíðàâñòâåííîå î÷èùåíèå
÷åðåç âçàèìíîå
ïðèìèðåíèå. Âñå
ïðîñÿò ïðîùåíèÿ,
îñâîáîæäàÿñü îò ãðåõîâ
ïåðåä Âåëèêèì
ïîñòîì. À â îòâåò
ñëûøàò çíàêîìîå: «Áîã
ïðîñòèò».
Â âîñêðåñåíüå ïîñëå
âå÷åðíåãî
áîãîñëóæåíèÿ ðóññêèåëèïîâàíå òàêæå
ïîñåùàþò äðóã äðóãà,
ìèðÿòñÿ,êëàíÿþòñÿ â
íîãè è öåëóþòñÿ,
ïðîñÿò ïðîùåíèÿ,
÷òîáû âñòóïèòü â
Âåëèêèé ïîñò ñ ìèðíîé
äóøîé,ïðèìèðèâøèñü
ñî âñåìè ñâîèìè
áëèçêèìè.
Ê. Ëûñåíêî,
ó÷åíèöà 7 êëàññà
Ðóññêîé øêîëû
Ï.Â. Êðàõìàë¸â,
ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà
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Jurilovca în vizit[ la
+coala Rus[

M

asleni\a, denumit[ Maslena
]n comunit[\ile
de ru=i lipoveni, este
una dintre cele mai
îndr[gite =i vesele
s[rb[tori ale ru=ilor
lipoveni, care
pr[znuie=te prin c`ntece
=i dansuri momentul trecerii iernii =i întâmpin[rii prim[verii.
Anul acesta, CRL
Jurilovca a marcat
aceast[ s[rb[toare la
+coala Rus[ de pe lâng[
Ambasada FR în
România.
Ac\iunea, desf[=urat[
pe data de 7 martie
2008, la care au participat grupurile Cibis =i
Rebinu=ca din localitatea Jurilovca, a l[sat o

amintire vie în sufletul
copiilor participan\i.
Drumul lung =i
oboseala acumulat[ ]n
timpul deplas[rii au fost
uitate la întâlnirea cu
copiii =i reprezentan\ii
+colii Ruse. Gazdele
noastre ne-au întâmpinat
cu bucate tradi\ionale,
specifice s[rb[torii
(blinî, pirojki, vareniki,
ceai) =i cu bucuria caracteristic[ sufletului
poporului rus.
Sarb[torirea
Masleni\ei a constat în
prezentarea de momente
artistice la care au participat =i grupurile Cibis
=i Rebinu=ca cu un program de cântece =i
poezii de Maslena din
folclorul etnicilor ru=i

A

meritat s[ facem acea
c[l[torie extenuant[ pân[ la
Bucure=ti, la +coala Rus[.
Când am ajuns la =coal[, am fost
primi\i de dou[ doamne foarte amabile. Ele ne-au invitat la mas[ unde
ne-am osp[tat pe cinste. Dup[ spectacol, am r[mas s[ ne bucur[m de
jocurile distractive.
Acolo au fost multe jocuri. Dintre
acestea mi-a pl[cut, pe lâng[ jocul
cu coarda, =i cel cu mingea, pe care
trebuia s[ o arunc în co=. Toate aceste jocuri erau atr[g[toare. Le-am

lipoveni ai localit[\ii
Jurilovca.
Dup[ terminarea programului artistic pe
terenul de sport al =colii
din Bucure=ti, a urmat
partea cea mai interesant[ a ac\iunii, care i-a
entuziasmat atât pe
copiii ru=i, cât =i pe cei
ru=i lipoveni prin participarea acestora la concursurile, jocurile
sportive organizate de
gazde.
Copiilor din
Jurilovca le-a pl[cut
aceast[ nou[ experien\[
ce a favorizat legarea
unor prietenii prin
comunicarea în limba
rus[ matern[. Red[m
mai jos impresiile acestora, a=ternute pe h`rtie

încercat aproape pe toate =i mi-am
f[cut mai mul\i prieteni atât ru=i cât
=i români.
Mi-a pl[cut atât de mult încât,
atunci când a venit timpul s[ ne lu[m
r[mas bun de la noii no=tri prieteni,
m-am emo\ionat foarte tare.
Nu =tiu dac[ aceast[ zi a fost
chiar cea mai frumoas[ dar, cu siguran\[, nu o voi uita.
A fost o zi minunat[!
Halc[ ANA,
clasa a IV-a

imediat dup[ reluarea
activit[\ii =colare.
Este foarte important[ mediatizarea unor
astfel de ac\iuni, care s[
ne pun[ în valoare fru-

E

u am fost impresionat[ de frumuse\ea +colii Ruse. Nici nu m[
a=teptam la lucruri at`t de grozave.
Mi-au pl[cut blinî =i ceaiul rusesc f[r[
zah[r, care ne-au fost servite cu mult[
c[ldur[ de dou[ domni=oare înv[\[toare.
Dar mi-au mai pl[cut jocurile sportive =i
faptul c[ am f[cut cuno=tin\[ cu copiii
ru=i.
Am s[rit coarda, am mers pe schiurile
din lemn =i am aruncat cu mingile verzi
în ni=te cercuri. Înainte de a pleca am
cântat =i am dansat.
De la bunica mea am înv[\at o
poezioar[ pentu s[rb[toarea Masleni\ei,
pe care am spus-o =i prietenilor mei ru=i.

A

S

momentelor reprezentative ale vie\ii noastre,
ale ru=ilor lipoveni în
general.
Paula ZAI|

„Ìàñëåíèöà, ãðèâàøåéêà,
Ïðàâîäèì òèáå õîðîøåíüêà,
Èñ âîðåíèêèìè, èñ ïèðîæåíè÷êèìè.
Âîðåíèêèìè ïîäâèäóòü Êóñîê õëåáà íè äàäóòü Òîëüêà êðîøêó äàäóòü,
- À ãäå òàÿ êðîøêà?
- Ìûøêà ïîåëà.
- À ãäå òàÿ ìûøêà?
- Ïîä ïå÷êó ñõàâàëûñÿ
- À ãäå òàÿ ïå÷êà?
- Âîäà çàëèëà.
- À ãäå òàÿ âîäà?
- Áûêè ïàïèëè.”

Zai\ ALEXANDRA,
clasa a III-a

fost o experien\[
minunat[! Nu o voi
uita niciodat[!
Nici nu m[ a=teptam s[
avem o asemenea primire.
Dup[ ce ne-am sus\inut
programul de „Masleni\a”,
o domni=oar[ înv[\[toare
îmbr[cat[ foarte frumos
ne-a invitat într-o sal[,
unde am servit diferite

gust[ri. Masa era înc[rcat[
cu „blinî” (cl[tite), ceai,
lapte, iar gazdele ne
serveau =i ne vorbeam
într-o limb[ rus[ foarte frumoas[.
În curtea =colii s-au
organizat o mul\ime de
jocuri de care ne-am bucurat foarte mult. Am f[cut
cuno=tin\[ cu elevii de

acolo, am vorbit în rus[.
Ne-am în\eles extraordinar!
Tare a= vrea s[ mai
merg la +coala Rus[, pentru c[ acolo m-am sim\it
foate bine printre ceilal\i
elevi ai =colii.

nainte de a a=terne câteva rânduri cu privire la
vizita f[cut[ la +coala
Rus[ vreau s[ spun c[ sunt
onorat[ de faptul c[ am
primit aceast[ invita\ie.
Ce mi-a pl[cut la
+coala Rus[ este faptul c[

se vorbe=te numai limba
rus[ ceea ce este foarte
bine pentru ru=ii lipoveni,
pentru c[, în felul acesta,
î=i exerseaz[ cuno=tin\ele
de limba rus[.
To\i profesorii de acolo
sunt oameni calzi =i primi-

tori. Ne-au primit cu mult[
c[ldur[ =i voie bun[,
oferindu-ne un moment de
distrac\ie prin jocurile de
copii organizate de ei.

Î

tima\i cet[\eni ai etniei noastre lipovene=ti de rit vechi
din România!
Prin intermediul redac\iei
„Zorile”, v[ aducem la cuno=tin\[
faptul c[, în data de 29 februarie
2008, un puternic incendiu devastator a distrus aproape în totalitate
biserica noastr[ de rit vechi din
Piatra Neam\ „Sfin\ii Apostoli
Petru =i Pavel”. Biserica, fiind în
totalitate din lemn, nu s-a mai
putut recupera aproape nimic din
ea, astfel c[ toate bunurile de va-

moasele noastre
s[rb[tori =i regretabila
practica unor reprezentan\i ai mass-media, care
încearc[ cu insisten\[ o
prezentare denaturat[ a

Feodot OTILIA,
clasa a VII-a

Isacov ANDREEA,
Clasa a VII-a

Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå,Ñûíå Áîæèè Ïîìèëóé íàñ!
Ìíîãîóâàæàåìûé ãîñïîäèí äåïóòàò,Ìèðîí Èãíàò
Äàìÿíîâè÷!

loare (icoane, c[r\i biserice=ti) au
fost transformate în scrum.
Dorim pe aceast[ cale, ca to\i
cei care vor s[ aduc[ o contribu\ie
cât de mic[ la reconstruirea acestei
biserici, s[ depun[ o sum[ de bani
în contul bancar deschis la BRD.
Cu voia lui Dumnezeu, dorim
s[ g[sim o speran\a în sprijinul
venit din partea dumneavoastr[.
Ñïàñè Âàñ Õðèñòîñ çà âàøó
ìèëîñòûíþ è âñ¸ ÷òî Âû
æåëàåòå îò Áîãà.

BISERICA CRE+TIN{ DE
RIT VECHI (LIPOVENEASC{) Sf. Ap. PETRU =i
PAVEL Piatra Neam\:
RO41 BRDE
280SV2530184 2800 RON
RO75 BRDE
280SV2530213 2800 EUR
RO09 BRDE
280SV2530248 2800 USD
Pentru depuneri din
str[in[tate se pune în fa\[:
BRDEROBU

Ì

û ïîëó÷èëè îò ãîñóäàðñòâà ïîìîùü,äëÿ
íàøåé öåðêâè «Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû»,èç Êëèìýóöü,óåçä Ñó÷àâà
50.000 ëåé. Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì Âàñ,çà Âàø òðóä,
ëþáîâü è âåðó,êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò Âàñ
õîäàòàéñòâîâàòü ïåðåä âëàñòÿìè íàøåé ñòðàíû,äëÿ
ñóøåñòâîâàíèÿ è óêðåïëåíèÿ íàøèõ
ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ öåðêâåé.
Ñïàñè âàñ Õðèñòîñ çà ýòó ëþáîâü,è ÷òîá
ìîëèòâàìè Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû,äàðîâàëà Âàì
òåëåñíîãî çäðàâèÿ,äóøåâíîãî ñïàñåíèÿ è âî âñåì
áëàãîå ïîñïåøåíèå è âñ¸,÷òî îò Áîãà æåëàåòå.
Ñ óâàæåíèåì,
Ñâåùåííîïðîòîèåðåé Ãåîðãèé À.
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7 Ìàðòà,â Ñóëèíå,
áûë ò¸ïëûé è
ñîëíå÷íûé äåíü,ïî
Äóíàþ áûñòðî ì÷àëèñü
â âåðõ è â íèç ïî
òå÷åíèþ,ìîòîðíûå
ëîäêè,à íà áåðåãó ø¸ë
ðåìîíò äðóãèõ ñðåäñòâ
ïåðåäâèæåíèÿ ïî âîäå,
êîòîðûå áóäóò
ñïóñêàòüñÿ íà ðåêó,äëÿ
íîâîãî ñåçîíà
(ðûáàëêè,òóðèçì). Â
ýòîì ãîäó âåñíà
ïðèøëà íåìíîãî
ðàíüøå.
Îáùèíà ðóññêèõëèïîâàí ãîðîäà
Ñóëèíà,êàê è â äðóãèå
ãîäû,ðåøèëà îðãàíèçîâàòü íåáîëüøîå ìåðîïðèÿòèå ïîñâÿù¸ííîå
òðàäèöèîííîìó
ðóññêîìó ïðàçäíèêó è
ãóëÿíèÿì „Ìàñëèíèöà”,à òàêæå
â ýòîì ãîäó ñîâïàëî è
ñ ïðàçíîâàíèåì 8-ãî
Ìàðòà - „Äåíü
æåíùèí”.

U

n firicel de cântec
se înfirip[ în
dep[rt[ri albastre.

E cântecul
prim[verii, pe care îl
auzim =i-l sim\im în
mod diferit, str[duindune s[-i ad[ug[m o not[
cu o tonalitate nou[ =i
pl[cut[, care s[-l
des[vâr=easc[.
Elevii +colii cu clasele I-VIII Carcaliu,
jude\ul Tulcea, cuprin=i
=i ei de fiorul prim[verii,
cu mult[ îndemânare,
pricepere =i imagina\ie
au f[cut m[r\i=oare cu
care au întâmpinat noul
anotimp al vie\ii, al
rena=terii, al sentimentelor curate, d[ruin-

Ñ ïîìîùüþ íàøèõ
æåíùèí (Ñåðáîâ
Åëåíà è Ñòàëèíîé
Àêñèíèÿ)
ïðèãîòîâèëèñü
âàðåíèêè ñ ñûðîì è
ñìåòàíîé,è ê
øåñòüíàäöàòè ÷àñàì
íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ
÷ëåíû íàøåé îáùèíû,
êîòîðûå ïðèíåñëè
êàæäûé èç äîìà êîå÷åãî äëÿ âåñåëüÿ,
ïðèø¸ë òàêæå è íàø
ãàðìîíèñò Àôàíàñè
Âëàñ,êîòîðûé ñâîåé
ãàðìîøêîé ìãíîâåííî
âñåì ïîäíÿë
íàñòðîåíèå.
Ïðåäñåäàòåëü íàøåé
îáùèíû ã-èí Ãàëêèí
ßêîâ âûñòóïèë ñ
êðàòêîé ðå÷üþ è â
àêêîðäàõ àôàíñèíîé
ãàðìîøêè ïîçäðàâèë
êàæäóþ æåíùèíó,
âðó÷àÿ åé öâåòû; áûëî
êðàñèâî è
òîðæåñòâåííî.
×åðåç íåêîòîðîå

du-le din inim[ celor
dragi.
Astfel, cu
m[r\i=oarele lor, realizate din diverse materiale (m[rgele, perle,
scoici, coji de fistic, hârtie creponat[, cartoane
colorate, pene, flori
nemuritoare etc.), cu
creativitate =i
îndemânare, sub îndrumarea destoinic[ a
înv[\[toarelor Zlate
Cristina ( clasele I-III),
Petroia= Niculina
(claseleII-IV) =i profesor
Petroia= Evdochia
(claseleV-VIII), au realizat un original =i
deosebit panou, ce a fost
trimis la Expozi\ia de
m[r\i=oare, desene =i

âðåìÿ ïîäîøëè è ãîñòè
èç ãîðîäà Ñóëèíà; ìýð
ãîðîäà Äóìèòðèó
Àóðåë,à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè Äîìà
êóëüòóðû ãîðîäà,
ïðåäñòàâèòåëè
ãðå÷åñêîé îáùèíû
ãîðîäà Ñóëèíà. Ïîñëå
ïðîòîêîëüíîé âñòðå÷è,
ìýð ãîðîäà ïîçäðàâèë
íàøèõ æåíùèí èç
âîêàëüíîé ãðóïû
„×àéêà” âðó÷àÿ èì
öâåòû.
Â îòâåò,íàøè
æåíùèíû
ïîáëàãàäàðèâ,ñïåëè
âåñ¸ëûå ïåñíè,à òàêæå
è „Íà ìíîãîå ëåòî”
â ðóññêîì è
ðóìûíñêîì âàðèÿíòàõ.
Çà ñòîëîì,êóøàÿ
âàðåíèêè,ðîçãîðåëèñü
„äåáàòû” íàñ÷¸ò
ïðàçäíîâàíèÿ â
ïîñëåäíåé íåäåëè,
ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì,
è êòî äåëàåò ëó÷øå
âàðåíèêè è áëèíû,

felicit[ri „PRIMUL
GHIOCEL” de la
Palatul Copiilor =i
Elevilor din Tulcea.
Pe lâng[ m[r\i=oare,
elevii au confec\ionat =i
felicit[ri de o deosebit[
valoare artistic[, care au
fost foarte mult apreciate
de vizitatori.
Pe holul =colii noastre a fost expus un alt
panou cu m[r\i=oare =i
felicit[ri. Lâng[ acesta,
eleva Lipat Marina din
clasa a VII-a, =i-a
vernisat prima ei
expozi\ie de desene cu
flori de prim[var[ sub
îndrumarea profesoarei
Chirnogea Maria. To\i
elevii =colii sunt foarte
mândri de crea\iile lor,
pe lâng[ care trec în
fiecare zi.
În s[pt[mâna brânzei,
au poposit în cabinetul
nostru de limba rus[,
venind tocmai de la
Moscova, dou[ profesoare: Olga
Vinogradova =i Irina
Salaleva. Cabinetul de
limba rus[ matern[ a
fost înfiin\at =i îngrijit de
doamna profesoar[
Casian Nadea, acum
ocupând func\ia de
inspector pentru
Minorit[\ile Jude\ului
Tulcea.
Aici stau la loc de
cinste lada de zestre a
unei bunicu\e, un dulap

ëèïîâàíå èëè
ìîëäîâàíå (ñ êîòîðûìè
æèâ¸ì âìåñòå âîò óæå
170 ëåò).
Ïîñëå íå äîëãèõ è
áóðíûõ äåáàòîâ ( íå
áûëî êîãäà,áîÿëèñü
÷òî êîí÷àòñÿ âàðåíèêè,
êîòîðûå áûñòðî
èñ÷åçàëè èç òàðåëîê),
åäèíîãëàñíî ïðèøëè ê
âûâîäó ÷òî; - „êàê ó
íàñ,òàê è ó èõ”.
Â ýòîé âåñ¸ëîé
îáñòàíîâêå,ãîñòè,
ïîáëàãàäàðèâ çà
óãîùåíèÿ,ïîïðîùàëèñü

plin de zbornici de
diferite modele, m[rimi
=i culori, cus[turi pe
pânz[ care împobobeau
pe vremuri casele ru=ilor
lipoveni, tablouri vechi
îng[lbenite de vreme cu
b[trâni trecu\i de mult în
nefiin\[, costume
tradi\ionale de biseric[,
o colec\ie impresionant[
de baticuri de diferite
culori =i modele, cu
franjuri (chiste) de
m[tase în=irate ingenios
pe =ipci care încânt[
ochii =i sufletele celor ce
ne calc[ pragul, =i-i fac
s[ revin[. Ca ni=te candelabre viu colorate se
aliniaz[ lingurile decorative pictate de elevi =i
apoi l[cuite. Nu lipsesc
nici faimoasele oglinzi
cu rame albe împodobite
cu ghirlande de flori.
Seturi de matrio=ki
(p[pu=i din lemn) ne

www.zorile.ro

è óøëè. Óõîäÿ,ìýð
ãîðîäà ïðèãëàñèë âñåõ
íàøèõ æåíùèí íà
ìåðîïðèÿòèå êîòîðîå
äîëæíî áûëî
ñîñòîÿòüñÿ 8 ìàðòà â
ñàìîì øèêàðíîì
ðåñòîðàíå ãîðîäà,ãäå
ó÷àñòâîâàëè è
ïðåäñòàâèòåëüíèöû
ïðåêðàñíîãî ïîëà
íàøåãî ãîðîäà.
À ìû,ïîñèäåâ åù¸
íåêîòîðîå âðåìÿ,ñïåëè
íàøè ïåñíè,êîòîðûå
ïîþòñÿ ïî ýòîìó
ñëó÷àþ,

saluta de pe rafturi,
bucuroase c[ ne-am
oprit o clip[ privirea
asupra lor. La loc de cinste troneaz[ într-un col\
un iconostas în care s-au
a=ezat icoane ref[cute =i
pictate de elevi, o candel[ care este aprins[ de
s[rb[tori, fotografii de la
evenimente biserice=ti.
Mileurile, cro=etate
în stil autohton, ]nveselesc mobilierul.
Geamurile cabinetului
au fost pictate asemeni
vitraliilor.Varietetea
obiectelor expuse, frumuse\ea lor impresioneaz[ pe oricine calc[
pragul acestui cabinet.
Elevii tocmai repetau
dansurile =i Horovod-ul
(Karagot). Musafirele
noastre au filmat cu
deosebit[ placere
Horovod-ul copiilor,
care este un amestec de

êîììåíòèðîâàëè
ïîñëåäíèå íîâîñòè
(õîðîøèå è ïëîõèå),
ïîîáåùàâ âñòðåòèòüñÿ â
öåðêâè â ïðîùàëüíûé
äåíü,ðàçîøëèñü ïî
äîìàì ñ ìûñëÿìè è ñ
ïðîñüáîé,÷òîáû Áîã
äàë ìèð è çäîðîâüå è
åù¸ âñòðåòèòüñÿ íà
Ïàñõó â òàêîé æå
îáñòàíîâêå.
ß òàì áûë,ì¸ä ïèâî
ïèë,âñ¸ âèäàë,è âàì
ðàññêàçàë.
ß. ÃÀËÊÈÍ,
Ñóëèíà

dans cântec =i joc plin
de voie bun[.
Aceast[ împletire de
genuri ne duce cu gândul la profunzimea
mesajelor ce pot fi transmise prin astfel de obiceiuri. Dup[ aceste manifest[ri, oamenii p[=esc
cu inima u=oar[ într-un
post greu, la cap[tul
c[ruia îi a=teapt[ cea
mai important[
s[rb[toare a cre=tinilor
ortodoc=i de stil vechi INVIEREA LUI ISUS
HRISTOS.
Elevii =colii noastre
au participat =i la
Horovod-ul Comunit[\ii
ru=ilor lipoveni, unde
doamnele profesoare din
Moscova au fost invitate
de domnul pre=edinte al
CRL Carcaliu, prof.
Masei Nicolae. Sufletul
acestui joc plin de simboluri a fost Grigore
Veta, membru al comunit[\ii locale.
Horovod-ul mare a
fost filmat la Piatra unde
manifestarea a fost
urm[rit[ cu interes de
mul\i locuitori ai
comunei Carcaliu.
Boga\ia noastr[
sufleteasc[ ]=i are
r[d[cinile în obiceiurile
=i tradi\iile noastre.Ele
trebuie p[strate cu
sfin\enie =i transmise
genera\iilor tinere spre a
nu fi uitate =i a d[inui
astfel prin ele.
O prim[var[ frumoas[ cu multe bucurii!
}nst. Evdochia
PETROIA+
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Daria «Ïðîêîø÷èõà»
A
foametei postbelice,
colectiviz[rii =i comunismului. A r[mas
v[duv[ la v`rsta de 29
ani =i a trecut prin
cumplita suferin\[
cauzat[ de decesul
unicului s[u fiu. A fost
contemporan[ cu evenimentele care au influen\at via\a lipovenilor,
cum a fost reforma bisericii ortodoxe din 1925
ini\iat[ de patriarhul
Miron Cristea (trecerea
la stil nou) sau începutul
româniz[rii satului. A
f[cut parte din prima
genera\ie de copii din
Lipoveni care au înv[\at
s[ vorbeasc[ =i s[ scrie
române=te. Cele trei
clase primare completate
de ucenicia la un atelier

cerere, era bine scris[!
Urma=ii l-au mo=tenit,
uite Fedea care a ajuns
profesor la Bucure=ti ...
Ei poftim, câte =tie
m[tu=a Daria =i ce
mândr[ este de oamenii
satului! Aproape de noi,
clipoce=te pârâul Recika,
peste a c[rui punte
=ubred[ am trecut
venind încoace, iar nu
departe se z[resc printre
copacii abia înmuguri\i,
cupolele bisericii satului.
- Locui\i aproape de
biseric[, m[tu=[ Daria.
Am auzit c[ a\i fost
mult timp
«ïðîñâèðíÿ».
- Treizeci de ani am
copt «ïðîñâèðêè». Se
poate spune c[ am
“îngropat” patru preo\i:

foto: T. Timofeiov

m ajuns în satul
Lipoveni
(Ñîêîëèíöû),
într-o zi senin[ =i
însorit[ de martie, din
s[pt[mâna
premerg[toare Postului
Mare, cunoscut[ sub
numele de Masleni\a.
Mama mea, originar[
din aceast[ pitoreasc[
a=ezare, îmi povestea în
copil[rie, despre petrecerile tradi\ionale care
aveau loc în aceast[
perioad[, când în tot
satul r[sunau cântece de
veselie. C[ru\ele înh[mate cu cai mândri,
împodobi\i cu înflorate
“=aleiki”, mânate de
feciori puternici înso\i\i
de fete frumoase, str[b[teau în goan[ uli\a satu-

Ñåëüñêàÿ öåðêîâü
lui dintr-un cap[t în
cel[lalt. +i femeile m[ritate petreceau, strângându-se împreun[ la mese
cu bucate preg[tite dup[
obicei. Glasurile lor,
vesele sau melancolice,
se auzeau pân[ târziu în
nop\ile prim[v[ratice,
luminate doar de lun[. A
fost odat[ ca niciodat[...
Satul este str[b[tut de
un pârâu pe care localnicii îl numesc simplu
“Recika”, ce izvor[=te
dinspre m[n[stirea
Dragomirna situat[ în
apropiere. |inta c[l[toriei mele, este una din
casele a=ezate pe malul
stâng al pârâului, unde
locuie=te cea mai
b[trân[ persoan[ din sat,
numit[ Daria
«Ïðîêîø÷èõà».
Daria Dumitrov s-a
n[scut pe 14 martie
1914. A supravie\uit
celor dou[ r[zboaie
mondiale, groaznicei
epidemii de tifos =i

particular de croitorie,
au ajutat-o s[ devin[ cea
mai priceput[ croitoreas[ din sat, s[ aib[
responsabilit[\i la CAP
=i func\ii la prim[rie în
perioada socialist[.
Acum, la frumoasa
vârst[ de 94 ani, se
bucur[ de s[n[tate,
amintindu-=i în detaliu
fapte demult petrecute.
Suportul vie\ii sale a fost
biserica, iar secretul
longevit[\ii – munca.
I-am ascultat cu pl[cere
=i interes povestea vie\ii,
stând afar[ pe o b[ncu\[,
lâng[ un vechi iaz
acoperit de li=i\[ verde.
Întâi, m[tu=a Daria a
dorit s[ =tie, în ce ape
m[ scald:
- Sunte\i nepoata lui
Ivan «Ïèñûðü»?
Oooo... neam bun! Mi-l
amintesc pe bunicul dvs,
a fost secretar în satul
nostru înainte de r[zboi,
de=tept om =i înv[\at...
Când întocmea el o

m-am n[scut pe vremea
lui «îòåö» Euheni, pe
care mi-l amintesc cum
venea cu molitva în casa
noastr[. Dup[ el a fost
«ïðîòîèåðåé»
Marko, urmat de
«îòåö» Ahei, care m-a
curtat în tinere\e =i a
vrut s[ se însoare cu
mine. Acesta a fost
înlocuit de c[tre
«îòåö» Artemi, mort =i
el de mul\i ani.
- M[tu=[ Daria, v[
aminti\i de primul
r[zboi?
- Eram mic[, dar îmi
aduc aminte de primul
r[zboi. În sat erau mul\i
solda\i, care cântau cântece ruse=ti. Atunci a
murit bunicul meu =i l-a
rug[mintea tatei, timp de
trei zile solda\ii ru=i au
p[strat lini=te. Copil
fiind, mergeam pe uli\a
satului iar solda\ii îmi
d[deau buc[\i de zah[r,
m[ luau în bra\e, m[
s[rutau =i plângeau...

„De ce plânge nenea?” o întrebam pe mama. „Îi
este dor de copiii lui pe
care i-a l[sat acas[,
departe în Rusia!”spunea ea.
- Cum era =coala în
acele vremuri?
- Demult, în sat se
vorbea numai ruse=te,
copiii nu =tiau
române=te. Acum,
copilul merge la
gr[dini\[, dar vorbe=te
române=te! Înv[\[tur[ nu
era mult[, la =coal[
înv[\am c[r\ile
biserice=ti =i câteva
socoteli: “=icu”,
“sc[zut”, “ori”, asta era
toat[ matematica. C`nd
a venit regele Ferdinand,
a început românizarea
satului. La vârsta de 9
ani, m-am dus la =coal[
la Mitoc împreun[ cu
al\i copii ca s[ înv[\[m
române=te. Au fost ani
grei, am fost b[tu\i de
români, unui b[iat i-au
spart capul, altuia i-au
rupt mâna, o feti\[ a fost
chiar omorât[. Apoi au
venit înv[\[tori români
la noi în sat =i s-a
deschis vechea =coal[.
- Poate ne povesti\i
ceva despre al doilea
r[zboi, m[tu=[ Daria.
- Când b[rbatul meu,
Prokopi, a plecat pe
front, am r[mas acas[ cu
un copila= abia n[scut.
S-a întors la sfâr=itul
r[zboiului, de pe frontul
din Chi=in[u, când
România a pierdut
Basarabia. Sl[bit din
r[zboi, Prokopi s-a
îmboln[vit de tifos =i a
murit. Fiind vorba de o
boal[ molipsitoare,
sicriul a fost închis =i
b[tut în cuie, iar la
înmormântare n-a venit
nimeni. Sanitarul satului
a scris pe casa noastr[
cu litere negre: “tifos
exantematic”. A=a am
r[mas v[duv[ la 29 ani
cu un copil în bra\e =i

foto: T. Timofeiov
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Áàáóøêà Äàðüÿ „Ïðîêîø÷èõà”

Á

àáóøêà Äàðüÿ ïðîäîëæàëà ðàññêàçûâàòü
ñâîþ æèçíü,íåóñòàííî,åù¸ ìíîãî
âðåìÿ.Íà ðàññòàâàíèå,ñïðîñèëà ÿ å¸:
- ×òî âû ñ÷èòàåòå ãëàâíîå â æèçíè
ðóññêèõ ëèïîâàí,áàáóøêà Äàðüÿ?
- Ãëàâíî ãîâîðèòü ïî ðóññêè,íå çàáûâàòü
ñâîè êîðíè. À ìîëîäîìó ïîêîëåíüþ,ÿ
ïîñîâåòóþ: îáðàçóìèòåñü è âåðîâàéòå Ãîñïîäó
Áîãó!
- À ìû æåëàåì âàì ìíîãî çäðàâüÿ,è
äàé Áîã ïîâèäàòüñÿ íà âàøåì ñòîëåòíåì þáèëåå!

altul... De tifos am z[cut
=i eu, zb[tându-m[ timp
de zece zile între via\[ =i
moarte. De=i am avut
fierbin\eal[ mare, cu
vedenii =i eram sl[bit[
din cauza dietei severe,
am r[mas în via\[ ca
prin minune.
- Cum v-a\i descurcat dup[ r[zboi, m[tu=[
Daria?
- Am avut noroc c[
înv[\asem croitorie.
Dup[ r[zboi nu erau
fabrici de confec\ii, a=a
c[ am cusut haine pentru
tot satul. Aveam o
ma=in[ de cusut foarte
bun[, marca “Kohler”,
cump[rat[ de la evrei.
Am fost o croitoreas[
priceput[, am lucrat atât
costume b[rb[te=ti cât =i
rochii de dam[ dup[
modele, aveam ca
ucenice opt fete din sat.
- Apoi a venit colectivizarea...
- Oooo..., la colectiv a
fost greu! Nu aveam cu ce
s[ \inem ni=te g[inu\e sau
un purcel. Mai luam
gr[un\e din câmp =i le
ascundeam pe sub haine.
Dac[ paznicul sau
mili\ianul era om de treab[
îmi spunea: “M[tu=[, erai
mai slab[ diminea\a, acum
e=ti mai gras[! Du-te peste
câmp, nu pe uli\[, s[ nu te

vad[ careva c[ dau eu de
necaz!”

- Dar cum =tia\i
carte, a\i ajuns responsabil[ la CAP...
- Oamenii aveau
încredere în mine, eram
respectat[. La prim[rie,
eu primeam notele telefonice pentru c[ primarul satului nu =tia
carte; tot eu strângeam
cota de cereale de la
s[teni la vremea recoltei,
urm[ream s[ fie
înc[rcat[ în c[ru\e =i
dus[ la baza de achizi\ii
de la gar[. Sumele mari
de bani pe care le
ob\ineam pe cereale, le
duceam în siguran\[ la
prim[rie. Am fost chiar
propus[ asesor popular
la tribunalul din Suceava
=i am urmat cursuri pentru asta. Din cauza b[iatului meu pe care nu-l
puteam l[sa singur, am
renun\at s[ plec la
Bucure=ti pentru o
preg[tire mai lung[. În
jurul anilor 1950, când
s-a construit noua
=coal[, o comisie de la
Suceava a stabilit:
”Tovar[=a, vei fii
responsabil[ cu materialele de construc\ie!”.
Tatiana TIMOFEIOV

Ñ

îðîê ëåò òîìó íàçàä ïîãèá
Êîñìîíàâò ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ.
Ïîãèá âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî
òðåíèðîâî÷íîãî ïîë¸òà. Â åãî êàëåíäàðå
íà 27 ìàðòà 1968 ã. íàìå÷àëîñü: 10,00
÷àñîâ – òðåíèðîâî÷íûå ïîë¸òû,17,00
÷àñîâ – âûñòóïëåíèå â ðåäàêöèè. Íî
âûñòóïèòü íå óäàëîñü... Åãî íå ñòàëî.
Ïîãèá ÃÀÃÀÐÈÍ â äåíü ðîæäåíèÿ
ñâîåãî îòöà. Õîðîíèëè ÃÀÃÀÐÈÍÀ âñåì
íàðîäîì. Ìèð íå çàáûë ñëàâíîãî
Êîñìîíàâòà. Ïàìÿòü î í¸ì æèâà â
ñåðäöàõ ìèëëèîíîâ æèòåëåé Ïëàíåòû.
Îí áûë ïåðâûì,ïåðâûì è îñòàíåòñÿ
íàâñåãäà!

Îò ðåäàêöèè ãàçåòû «Çîðè».
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ititorii publica\iei
de fa\[ îl cunosc în
special ca autor al
rubricii permanente
Ucebnyi razdel, dar =i ca
ini\iatorul =i organizatorul
primei olimpiade
na\ionale de limba rus[
matern[ în 1995, fiind
câ\iva ani =i pre=edintele
comisiei de examinare.
Este vorba despre profesorul universitar doctor
Feodor Chiril[, prodecan
al Facult[\ii de Limbi =i
Literaturi Str[ine,
Universitatea “Spiru
Haret” din Bucure=ti.
Domnia sa a avut amabilitatea de a oferi un interviu pentru dumneavoastr[, pe care-l inser[m
al[turat. Gândurile =i
speran\ele profesorului
universitar sunt prilejuite
de apropiata aniversare a
=apte decenii de via\[ =i
activitate, din care peste
35 de ani dl Chiril[ i-a
dedicat cercet[rii graiului
ru=ilor lipoveni, tradi\iilor
=i istoriei etniei din care
face parte.
Prima carte pe care a
publicat-o a fost teza de
doctorat sus\inut[ în
1976: Sinonimia în graiul
rus din Carcaliu, jud.
Tulcea, ap[rut[ în 1977
sub titlul Probleme de
sinonimie dialectal[
- Sunte\i unul dintre
membri fondatori ai
CRLR. Cu ce gânduri
pornea\i la drum în 1990
=i, dac[ acum, la majoratul organiza\iei etnice,
v-au fost împlinite
visurile?
- La 1 ianuarie (dup[
stil vechi) 1990 am pornit
cu gândul s[ cl[dim Casa
ruso-lipovean[ (Ðóññêîëèïîâàíñêèé äîì) Comunitatea Ru=ilor
Lipoveni din România
(CRLR). Ea s-a ridicat pe
temelia coeziunii, sprijinit[ de cei trei piloni:
limb[, credin\[ =i tradi\ie,
având ca obiective: militarea pentru p[strarea
limbii materne, pentru
promovarea intereselor
culturale, a obiceiurilor =i
tradi\iilor în vederea conserv[rii =i respect[rii valorilor spirituale =i materiale mo=tenite de la înainta=i, pentru realizarea
unor leg[turi fire=ti cu
na\iunea rus[ =i cu diaspora starover[, de care
noi, ru=ii lipoveni, suntem
lega\i prin origine, istorie,
unitate de limb[, tradi\ii,
f[r[ a leza în niciun fel
loialitatea noastr[ fa\[ de
patria adoptiv[ –
România.

(Editura Universit[\ii din
Bucure=ti). Carcaliul este
localitatea natal[ a profesorului universitar. Acolo
s-a n[scut pe 25 aprilie
1938.
Referitor la activitatea
în cadrul etniei, Feodor
Chiril[ a fost pre=edintele
comitetului de ini\iativ[
privind înfiin\area
Comunit[\ii Ru=ilor
Lipoveni din România
(CRLR) =i membru
fondator al acestei organiza\ii etnice. În anul 1990

Toate realiz[rile din
cei 18 ani de existen\[ a
Comunit[\ii noastre confirm[ pe deplin faptul c[
speran\ele mele, ale unuia
dintre fondatorii ei, au
fost realizate. Casa noastr[ ruso-lipovean[ a
câ=tigat =i câ=tig[ ast[zi
un binemeritat prestigiu
atât pe plan na\ional, cât
=i pe cel interna\ional.
Comunitatea noastr[ ne
reprezint[ bine =i ne ap[r[
cu demnitate interesele,
devenind ast[zi un factor
activ în via\a societ[\ii
române=ti contemporane.
CU DREPTURI
EGALE
- Dup[ p[rerea Dvs.,
care este meritul cel mai
important al CRLR?
- Meritul cel mai
important al Comunit[\ii,
al Casei noastre rusolipovene, const[ în faptul
c[ ea exist[, c[ se consolideaz[ pe zi ce trece,
iar cei care o conduc
ast[zi se preocup[ permanent de promovarea imaginii noastre, a ru=ilor
lipoveni, atât în \ar[, în
rândul popula\iei

a reprezentat CRLR în
Parlamentul Provizoriu al
României (CPUN). Între
1993-1996 a fost membru
în comisia mixt[ a
Consiliului pentru
Minorit[\ile Na\ionale =i
în Consiliul Na\ional al
Audiovizualului, în calitate de specialist-consultant. A îndeplinit func\ia
de pre=edinte al CRLR în
perioada aprilie 1995 –
octombrie 1996, iar între
1990-1995 – pe cea de
vicepre=edinte. Din anul

2000 este membru al
Comisiei de editare carte
a CRLR.
Lingvist, dialectolog,
dasc[l universitar, istoric,
reprezentant de seam[ al
rusisticii din România,
metodist (specialist în
predarea limbilor str[ine),
profesorul universitar
Feodor Chiril[ a fost
coordonatorul colectivului
de elaborare a manualelor
de limb[ =i cultur[ rus[
matern[, fiind =i autorul
primei programe =colare
la disciplina “Limba =i
cultura matern[” pentru
elevii ru=i lipoveni. A pus
astfel bazele înv[\[mântului modern în limba rus[
matern[, elaborând manuale extrem de bogate în
con\inut =i cu numeroase
texte valoroase privind
cultura =i istoria ru=ilor
lipoveni.
Aproape 30 de c[r\i
poart[ semn[tura profesorului F. Chiril[, fiind
autor, coautor sau coordonator, dintre care
Ñêàçàíèÿ î
êóëüòóðå è
òðàäèöèÿõ
ðóññêèõ-ëèïîâàí
(Cultura =i tradi\iile
ru=ilor lipoveni.
Evoc[ri), ap[rut[ la
Editura Bizantin[ din
Bucure=ti în 2006 =i edi-
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tat[ cu sprijinul financiar
al CRLR, este foarte
apreciat[ în \ar[, dar =i de
c[tre cercet[torii str[ini,
fiind deja inclus[ în bibliografiile multor studii =i
referate.
Este membru fondator
al Asocia\iei Profesorilor
de Limb[ =i Literatur[
Rus[ din România =i al
Centrului European de
studii în probleme etnice
de pe lâng[ Academia
Român[ =i membru al
Asocia\iei Slavi=tilor din
România. De asemenea,
este membru al unor
organiza\ii interna\ionale.
În ceea ce prive=te
preg[tirea profesional[, în
anul 1955 a absolvit
+coala pedagogic[ cu
limba de predare rus[ din
Bucure=ti (institu\ia care
a preg[tit mul\i intelectuali ru=i lipoveni), în 1960
a absolvit cursurile
Facult[\ii de filologie,
Universitatea din
Bucure=ti, specializarea:
limba =i literatura rus[,
iar în 1969 pe cele ale
Facult[\ii de limb[ =i literatur[ român[,
Universitatea din
Bucure=ti. A fost ziarist =i
lector la Direc\ia
General[ a Presei =i
Tip[riturilor de pe lâng[
Consiliul de Mini=tri.

Cariera universitar[ a
început în 1962, când a
devenit asistent universitar de limb[ =i literatur[
rus[ la Catedra de Limbi
Str[ine a Facult[\ii de
filologie de la Institutul
Pedagogic din Bucure=ti.
A urcat toate treptele ierarhiei universitare. Din
1971 a fost asistent universitar, lector universitar
(din 1978) =i conferen\iar
universitar (din 1993) la
Catedra de Filologie Rus[
de la Facultatea de Limbi
=i Literaturi Str[ine,
Universitatea din
Bucure=ti. Actualmente
este profesor la
Universitatea “Spiru
Haret” din Bucure=ti
unde, din 1999 =i p`n[ în
prezent, este prodecan al
Facult[\ii de Limbi =i
Literaturi Str[ine. Pe 26
februarie 2008 a fost
reales prodecan pentru
urm[torii 4 ani, fiindu-i
astfel apreciate =i capacit[\ile de bun manager.
+i mai multe
am[nunte despre activitatea dlui Feodor Chiril[
din cei peste 40 de ani de
activitate în înv[\[mântul
superior =i cei 18 ani în
cadrul CRLR citi\i în
interviul de mai jos.
Svetlana
MOLDOVAN

Interviu cu profesorul universitar doctor
majoritare =i a altor etnii,
cât =i pe plan
interna\ional.
Dac[ la începutul
existen\ei sale,
Comunitatea noastr[ a
fost prea pu\in cunoscut[
în diaspora rus[, ast[zi,
îns[, dup[ schimbarea
politicii în Rusia în timpul mandatului
preziden\ial al lui
Vladimir Putin, în decursul c[ruia Rusia a beneficiat de o cre=tere economic[ constant[ =i de o
func\ionalitate a statului
care a cam lipsit în anii
‘90, transformându-se
într-o mare putere pe
scena interna\ional[,
rela\iile Comunit[\ii noastre cu Federa\ia Rus[ au
cunoscut, ca niciodat[, o
apropiere mult mai evident[ =i cu rezultate vizibile. În sfâr=it, pot
spune c[ Rusia - patria
istoric[ a ru=ilor lipoveni

- s-a întors cu fa\a spre
noi, fiii ei r[t[ci\i. În
noiembrie 2006, CRLR a
fost primit[, cu drepturi
egale, în Consiliul interna\ional al diasporei ruse
(Ìåæäóíàðîäíûé
ñîâåò ðîññèéñêèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ) =i
este membr[ activ[ a
Funda\iei Russkij mir,
creat[ la ini\iativa
pre=edintelui rus Vladimir
Putin. De asemenea,
Comunitatea noastr[ este
reprezentat[, prin
pre=edintele s[u, deputatul Miron Ignat, în Biroul
mondial de coordonare a
diasporei ruse, iar în 17
septembrie 2007, CRLR a
fost primit[, cu drepturi
depline, în MAPRYAL
(Asocia\ia Interna\ional[
a Profesorilor de Limb[ =i
Literatur[ Rus[).
Este îmbucur[tor faptul c[ în ultimul timp
prezen\a Comunit[\ii

noastre la diverse manifest[ri na\ionale =i interna\ionale (conferin\e,
simpozioane, consf[tuiri,
dezbateri, congrese =.a.)
devine din ce în ce mai
cunoscut[.
Comunitatea noastr[
ar trebui s[ mearg[
înainte pe drumul pe care
l-a trasat Conducerea ei
central[ începând cu anul
2006.
STUDIUL LIMBII
MATERNE
- A\i pus bazele studiului limbii ruse materne, elaborând programa
=i manualele necesare
(unele în colaborare cu
al\i autori). Ce p[rere
ave\i referitor la reînfiin\area unui liceu în
limba rus[ sau agrea\i
ideea unui liceu unde

doar anumite materii s[
fie predate în limba
rus[?
- Cu toate c[ studierea
limbii materne constituie
o prioritate a Consiliului
de conducere al CRLR,
aceast[ problem[ se afl[
îns[ în impas. Nu s-au
g[sit înc[ solu\ii optime
pentru rezolvarea acesteia.
Nu pot fi de acord cu
cei care doresc înfiin\area
unui liceu în limba
matern[ sau chiar a unuia
bilingv rus-român,
întrucât aceast[ dorin\[
izvor[=te, cred, mai mult
din ra\iuni sentimentale
decât din cele pragmatice.
Cei care sus\in înfiin\area
unor astfel de licee nu \in
seama nici de op\iunile
p[rin\ilor elevilor =i nici
de cerin\ele pie\ii. Prin
urmare, înfiin\area unor
astfel de licee în prezent
la noi nu este necesar[
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pentru c[ nu exist[ o
motiva\ie. Personal,
opinez pentru studiul
intensiv al limbii ca disciplin[ de sine st[t[toare în
cadrul structurii de
înv[\[mânt în limba
român[ (cu realizarea în
limba matern[ a unor discipline voca\ionale: religia, muzica, istoria =i
tradi\iile etniei noastre).
Opinia mea se bazeaz[
atât pe rezultatele unor
anchete efectuate de mine
în rândul popula\iei rusolipovene din mai multe
localit[\i, cât =i pe faptul
c[, potrivit Constitu\iei
României, este garantat
dreptul persoanelor
apar\inând minorit[\ilor
na\ionale de a înv[\a
limba matern[ =i de a
putea fi instruite în
aceast[ limb[, fiind stabilit[, în acela=i timp, =i
obligativitatea înv[\[rii
limbii române. Un astfel
de studiu al limbii materne poate fi organizat =i pe
grupe de elevi.
În sus\inerea opiniei
exprimate, aduc
urm[toarele argumente
izvorâte din ra\iuni mai
mult pragmatice:
1. Noi, ru=ii lipoveni,
ca minoritate na\ional[,
suntem, prin for\a împrejur[rilor, bilingvi: vorbim
limba matern[ acas[, în
familie, =i limba român[,
dominant[ în societate.
2. Studiile recente care
au investigat consecin\ele
bilingvismului pe plan
=colar, cognitiv =i lingvistic au ajuns la
urm[toarele concluzii edificatoare pe care le consider valabile =i pentru
noi, ru=ii lipoveni:
- crescânda interdependen\[ economic[,
=tiin\ific[ de pe arena
interna\ional[ genereaz[ o
cerere tot mai mare de
indivizi cu competen\e
bilingve care pot facilita
colaborarea
interna\ional[;
- interesul pentru
instruirea =i educa\ia bilingv[ a continuat s[
creasc[ în ultimul timp
atât datorit[ faptului c[ în
numeroase \[ri exist[ un
mai mare grad de
recunoa=tere a drepturilor
lingvistice ale
minorit[\ilor indigene =i
culturale, cât =i al
cre=terii rapide a diversit[\ii culturale =i lingvistice din societ[\ile industriale, ca o consecin\[ a
intensific[rii imigr[rii =i
programelor de stabilire a
refugia\ilor;
- exist[ un transfer de
cuno=tin\e =i de procese
de înv[\are de la o limb[
la alta =i c[ dezvoltarea
abilit[\ilor scrise în limba
principal[ atrage dup[
sine beneficii concrete
pentru elevi în înv[\area
altor limbi;
- expunerea la o vârst[

fraged[ la dou[ limbi
(limba matern[ =i cea
dominant[ în societate)
într-o manier[ sistematic
cumulativ[ duce la o
con=tientizare obiectiv[ a
regulilor gramaticale =i
func\iilor lingvistice;
- bilingvismul
reprezint[ un obiectiv fezabil pentru elevii
proveni\i din grupuri
lingvistice minoritare =i
c[ abilit[\ile scrise în
limba vorbit[ acas[
faciliteaz[ dezvoltarea
deprinderilor academice
în alte limbi;
- recurgerea bilingvilor la conversa\ia
familiar[ =i medierea verbal[ promoveaz[ dezvoltarea func\iilor cognitive executive.
Prin urmare, în
prezent, în centrul aten\iei
noastre trebuie, dup[
opinia mea, s[ stea
p[strarea limbii materne
ca exponent al culturii
noastre na\ionale, punând
accent pe cultivarea ei
prin mijlocirea =colii
al[turi de înv[\area limbii
române, dominant[ în
societate.
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lipovenii, suntem
favoriza\i c[ vorbim o
limb[ de circula\ie interna\ional[ de care,
înv[\ând-o la =coal[,
putem beneficia în via\[.
St[pânirea limbii materne
în forma ei literar[ ofer[
tinerilor no=tri un
avantaj dublu: cultivarea
limbii materne serve=te la
p[strarea identit[\ii noastre etnice, culturale =i
spirituale, oferind, totodat[, acces la cultura =i
civiliza\ia rus[ contemporan[ =i, fiind o limb[ de
circula\ie interna\ional[,
putem beneficia de aceasta în ob\inerea unui loc de
munc[ mai bun. Deci,
limba matern[ va servi în
acela=i timp =i ca limb[
de contact cu str[inii.
Trebuie spus c[ a ap[rut
deja criza acut[ de vorbitori de limba rus[ mai

celelalte minorit[\i
na\ionale din România.
Limba noastr[ matern[
este o limb[ de circula\ie
interna\ional[. Noi avem,
de asemenea, =i o motiva\ie aparte: Rusia este o
pia\[ imens[ care
absoarbe mii de locuri de
munc[, iar cunoa=terea
limbii de acas[ este deja o
baz[ foarte solid[ pentru
aprofundarea ei.
Necesitatea însu=irii
corecte a unei limbi este
determinat[ de faptul c[
limba este unul dintre factorii integr[rii indivizilor
într-o anumit[ comunitate
lingvistic[.
Pentru a-i stimula pe
tinerii no=tri s[-=i înve\e
limba matern[ trebuie
schimbat[ mentalitatea
p[rin\ilor, ace=tia s[ fie
con=tien\i de faptul c[
copiii lor vor fi avantaja\i

tradi\iile lor de cult religios =i crea\ie popular[, ci
în toate sferele vie\ii cotidiene ale societ[\ii
române=ti: în cultur[,
=tiin\[, art[, în
înv[\[mânt, armat[, piscicultur[ =i pescuit, agricultur[, comer\, arhitectur[,
sport etc. Etnia noastr[ a
dat patriei de adop\ie personalit[\i reprezentative
în toate domeniile vie\ii
sociale, politice, culturale,
economice etc., emblematice pentru întreaga
istorie a ru=ilor lipoveni,
integrate în spiritualitatea
româneasc[. Toate aceste
contribu\ii trebuie studiate =i valorificate
=tiin\ific.
M-a impresionat
pl[cut dorin\a tinerilor
no=tri de a se implica în
cercetarea privind istoria
existen\ei noastre, a

general, s[ duc la bun
sfâr=it.

în toate jude\ele \[rii (au
r[mas foarte pu\ine =coli
în România unde limba
rus[ se studiaz[ ca limb[
modern[), corelat[ cu
num[rul tot mai mare de
firme =i societ[\i ruse=ti
care investesc în România
sau fac comer\ cu firmele
române=ti =i care au mare
nevoie de buni
cunosc[tori ai limbii ruse.
De aceea, eu îi îndem
c[lduros pe tinerii no=tri
s[ nu abandoneze
înv[\area limbii materne
în =coal[.
- Ce crede\i c[ ar
putea s[ mai fac[ CRLR
în acest sens? Cum ar
putea s[-i stimuleze pe
tineri s[-=i înve\e limba
matern[?
- A=a cum am mai
spus cu diferite prilejuri,
p[strarea limbii materne e
ceva firesc: limba
matern[ este cea mai
aproape de sufletul unui
individ, este limba mamei
lui chiar dac[ acest individ are o deschidere spre
înv[\area unei alte limbi
de circula\ie. Deschiderea
spre alt[ limb[ nu
afecteaz[ cu nimic limba
matern[, dimpotriv[, noi,
ru=ii lipoveni, avem un
mare privilegiu fa\[ de

dac[ vor avea =i o
diplom[ care s[ ateste
cuno=tin\ele de limba rus[
literar[. P[rin\ii ar trebui
s[ se gândeasc[ la viitorul
copiilor lor, c[ci limba
rus[ are =i va avea un
mare viitor.

ru=ilor lipoveni pe
meleagurile române=ti.
De aceea, anul trecut, cu
ocazia înfiin\[rii
Centrului de cercet[ri
privind istoria =i cultura
ru=ilor lipoveni ca o
structur[ a CRLR, am
sugerat realizarea unor
monografii ale
localit[\ilor noastre care
s[ constituie =i un material informa\ional pre\ios
pentru un viitor tratat de
istorie =i cultur[ a ru=ilor
lipoveni. Sugestiile mele
au fost acceptate cu
deosebit interes.
- A\i elaborat =i tip[rit
15 volume: manuale,
abecedare, un volum
privind cultura =i istoria
ru=ilor lipoveni. Fiecare
carte a presupus mult[
trud[ =i pasiune. Nu mai
vorbim despre cele în
colaborare. Si totu=i,
care v-a pl[cut cel mai
mult, care v[ este cea
mai drag[?
- Este greu s[ aleg
care dintre c[r\ile realizate de mine îmi place
mai mult. Pot spune c[
îmi plac toate, c[ci pe
toate le consider ca fiind
copiii mei. De fiecare
dat[, ceea ce mi-am propus în via\[ am reu=it, în

Facultatea de Limbi =i
Literaturi Str[ine –
Universitatea «Spiru
Haret», unde îmi desf[=or
în prezent activitatea
didactic[. De altfel, am
multe proiecte editoriale,
dar s[ nu-mi cere\i s[ vi
le nominalizez acum, prefer s[ le comunic abia în
momentul când ele vor fi
finalizate.
- O dorin\[ la 70 de
ani?
- S[ fiu s[n[tos =i, cu
ajutorul Bunului
Dumnezeu, s[-mi finalizez proiectele editoriale.
- S[ v[ dea
Dumnezeu s[n[tate =i
putere de munc[! La
mul\i ani ferici\i! In
finalul discu\iei noastre,
v[ mul\umim c[ v-a\i
f[cut timp pentru interviu =i felicit[ri pentru
realegerea în luna februarie a.c. în func\ia de
prodecan la Facultatea
de Limbi =i Literaturi
Str[ine – Universitatea
«Spiru Haret»!
- V[ mul\umesc =i eu
pentru tot.

LA MUL|I ANI!
- Pe 25 aprilie a.c.
împlini\i 70 de ani de
via\[ =i activitate, de
realiz[ri =i speran\e.
Ave\i s[ v[ repro=a\i
ceva?
- De repro=at, n-a=
avea. +i, apoi, la ce bun
repro=urile la aceast[
vârsta?
- La ce lucra\i în
momentul de fa\[, ce
proiecte editoriale ave\i?
- In momentul de fa\[
preg[tesc pentru tipar
ultimele dou[ volume din
Istoria literaturii ruse
(primul volum se afl[
deja sub tipar), destinate
studen\ilor de la

O COMBINA|IE
C{UTAT{
Sunte\i ini\iatorul =i
organizatorul primei
olimpiade de rus[
matern[. Anul acesta
miza pentru elevi este
mare – va avea loc =i
olimpiada interna\ional[
la Moscova (se
desf[=oar[ din 3 în 3
ani). Ce sfaturi a\i da
tinerilor ru=i lipoveni
care opteaz[ pentru alte
limbi str[ine?
- Pentru noi, ru=ii
lipoveni, este o mare
=ans[ c[ limba rus[ este
matern[; înv[\area ei în
=coal[ în forma ei literar[
nu presupune, neap[rat,
dificult[\i pentru cel care
dore=te cu adev[rat s[
vorbeasc[ literar.
Cultivarea limbii presupune atât înv[\area ei în
clas[, cât =i individual:
prin cât mai multe exerci\ii de vorbire, prin mai
mult[ lectur[, mai ales, a
literaturii beletristice.
E adev[rat c[ în
prezent engleza a c[p[tat
o circula\ie tot mai mare,
fiind cea mai vorbit[. Cu
toate acestea, dac[ ne
gândim la competi\ia pentru un loc de munc[ bine
pl[tit, ast[zi engleza nu
este de mare ajutor dac[
nu cuno=ti bine, în paralel, =i o alt[ limb[ de circula\ie interna\ional[. La
ora actual[, cea mai
c[utat[ combina\ie este
englez[-rus[. Aceast[
combina\ie se caut[ pregnant acum atât în Uniunea
European[, cât =i în SUA.
În acest caz noi,

„Parte din tezaurul
identit[\ii =i culturii
na\ionale”
- Ave\i multe articole,
studii tip[rite în diverse
culegeri sau publica\ii cu
referire la istoria ru=ilor
lipoveni din România. }n
limba rus[ =i în limba
român[. }mpreun[ cu
al\i istorici din cadrul
etniei ar trebui s[ edita\i
o istorie a ru=ilor
lipoveni, bilingv[ sau
chiar trilingv[.
- Este pu\in cunoscut
faptul c[ ru=ii lipoveni,
al[turi de celelalte etnii
minoritare din România,
am fost parte din tezaurul
identit[\ii =i culturii
na\ionale, contribuind
considerabil la dezvoltarea general[ a statului român. Cultura ru=ilor
lipoveni se reflect[ ast[zi
mai pregnant nu numai în
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unoscut[ cititorilor
no=tri mai întâi ca
o talentat[ pictori\[-peisagist[, afirmat[
înc[ pe vremea când era
doar student[ la litere
(reproduceri ale
tablourilor ei ap[rând nu
o dat[ în paginile publica\iei noastre), cu
expozi\ii personale
vernisate de reputa\i critici de art[ în Bucure=ti
=i Ia=i, afirmat[ ca o talentat[ (cu o divin[
d[ruire scriitoriceasc[)
traduc[toare =i autoare
de eseuri memorialistice,
publicate în “Zorile” =i
“Kitej-Grad”, iat[ c[
Alexandra Fenoghen
trece acum cu str[lucire
proba de foc a unui doctorat în litere =i nu
oricum, ci cu “magna
cum laude”.
Tema asupra c[reia
Alexandra s-a aplecat
poate fi formulat[ simplu: Cultura la ru=ii
staroveri. Autoarea îns[,
pentru o mai mare precizie =i, f[r[ îndoial[,
dintr-o nobil[ pedan\[
=tiin\ific[, a optat pentru
formularea: Modele culturale la ru=ii staroveri
=i reflectarea lor în literatur[.
Lucrare consistent[,
serioas[ =i cursiv[, edificat[ cu talent =i
inteligen\[, teza doamnei
Fenoghen tr[deaz[
calit[\ile cercet[torului
înn[scut, mo=tenite,
probabil, de la tat[l ei,

reputatul istoric al etniei
ru=ilor lipoveni, care
pune mai presus de orice
rigoarea =tiin\ific[, precizia analizei =i adev[rul
obiectiv. A=ezat[ pe
temelia unei bibliografii
bogate =i reprezentative
pentru tema aleas[,
lucrarea reprezint[, f[r[
putin\[ de t[gad[, un
moment memorabil, crucial am spune, în istoria
cultural[ actual[ a etniei
noastre.
Structurat[ în trei
capitole extinse, bine
temperate ca influx
informa\ional =i ca intensitate a discursului
=tiin\ific, urm[rind
prezentarea =i analizarea
global[ a fenomenului
schismei din secolul al
XVII-lea a bisericii ortodoxe ruse, atât în planul
sincronic, cât =i în cel
diacronic, lucrarea este
precedat[ de o introducere extins[ (aproximativ
zece pagini) în care
autoarea î=i pune o serie
de întreb[ri fundamentale, precum: Cine sunt
staroverii? Ce reprezint[
fenomenul starover? În
ce const[ diferen\a spiritual[, diferen\a de
gândire =i mod de via\[
dintre staroveri =i adep\ii
ortodoxiei oficiale ruse?
Capitolul 1, intitulat
Fenomenul starover.
Genez[ =i evolu\ie, abordeaz[ fenomenul
starover din perspectiv[
istoric[, aducând în centrul aten\iei probleme ca:
apari\ia mi=c[rii starovere, schisma =i evolu\ia

ei, apari\ia sectelor =i a
grup[rilor religioase, ierarhia de la Fântâna
Alb[, literatura =tiin\ific[
despre staroveri de-a lungul istoriei, interesul
=tiin\ific pentru ru=ii
lipoveni din România
etc. Se trec în revist[
principalele repere
istorice =i religioase pe
care le-a urmat biserica
ortodox[ rus[ în drumul
ei c[tre schisma din secolul al XVII-lea, nefiind
neglijate nici implica\iile
nefaste pe care le-au avut
pripitele reforme religioase ale patriarhului
Nikon în via\a social[
rus[.
Prin rezisten\a
împotriva reformelor
nikoniene, autoarea
explic[ =i f[r[mi\area
fenomenului starover în
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centru a devenit localitatea Fântâna Alb[ din
Bucovina. Centrul de
greutate al primului capitol îl constituie analiza
fenomenului cultural rus,
la des[vâr=irea c[ruia
=i-au adus aportul =i
reprezentan\i ai staroverilor. Sunt trecute în
revist[, pe lâng[ nume
deja cunoscute ale culturii ruse=ti vechi
(Avvakum, Pavel de
Kolomna, Ivan
Neronov etc.) personalit[\i proeminente din
rândul staroverilor, precum Savva Morozov
(fondator =i director al
Marelui Teatru Academic
din Moscova),
Constantin Stanislavski
(ini\iatorul =colii regizorale moderne), Pavel
Tretiakov (colec\ionar

În capitolul 2, dedicat analizei modelului
istorico-religios al
ru=ilor staroveri, sunt
abordate problemele seculariz[rii (ca fenomen
al diminu[rii bigotismului tradi\ional rus =i laicizarea unor valori spirituale, imposibil de imaginat în epoca anterioar[
schismei), este discutat[
categoria nebunilor întru
Hristos, este analizat[
viziunea asupra lumii =i
a modului de via\[ a
staroverilor ru=i.
Autoarea aduce în
discu\ie =i teme legate de
ini\iatorii schismei =i de
oponen\ii acestora. Un
paragraf distinct (destul
de întins) îi este dedicat
analizei literare a romanului Schisma a scriitorului rus contemporan

de icoane =i obiecte de
art[), Feodor Melnikov
(teolog =i filosof), poe\ii
Kliuev, Esenin etc. Un
spa\iu destul de extins în
cadrul primului capitol îi
este rezervat protopopului Avvakum – portdrapelul mi=c[rii de
rezisten\[ antinikonian[
=i autorul Vie\ii protopopului Avvakum
scris[ de el însu=i, unul
din cele mai pre\ioase
monumente ale literaturii
ruse vechi. Sunt prezentate preocup[rile oamenilor de =tiin\[ ru=i =i
str[ini pentru fenomenul
starover de-a lungul
vremii. “În a doua
jum[tate a secolului al
XIX-lea, ne
încredin\eaz[ autoarea,
când fenomenul a
început s[ fie studiat
pentru prima dat[ din
punct de vedere =tiin\ific,
apare chiar =i o disciplin[ independent[ –
raskolovedenie, predat[
în cadrul câtorva universit[\i din Rusia”.
Problema schismei
bisericii ortodoxe ruse a
fost abordat[ =i de
români, începând cu
1871, prin lucrarea episcopului Melchisedek =i
continuat[ de autori ca:
Al. Arbore, V. Coco=,
M. Marinescu etc.

Vladimir Liciutin. Sunt
subliniate cu subtilitate
leg[turile strânse dintre
lumea spiritual[ =i cea
material[, în sensul c[
=tiin\a de carte =i munca
au creat condi\iile pentru
dezvoltarea spiritual[ a
staroverilor. Se fac
referiri largi la situa\ia
staroverilor din România,
în special a celor din
Dobrogea. Ocupa\ia
tradi\ional[ a acestora
din urm[, afirm[
autoarea tezei, în cea mai
mare parte urma=i ai
cazacilor lui Ignat
Nekrasov, a fost pescuitul. Cazacii-pescari nu se
d[deau la jafuri fiind
profund încredin\a\i c[
ceea ce nu se dobânde=te
cu sudoarea frun\ii, nu
aduce decât nenorociri.
Ultimul capitol, intitulat Modelul poeticomitologic la ru=ii
staroveri, dezbate raportul real – imaginar în
via\a =i cultura ru=ilor
staroveri. Sunt tratate pe
larg, în paragrafe separate, probleme ca: mitul
despre antihrist,
divinit[\ile inferioare la
ru=ii staroveri, legende
despre icoane =i sfin\i,
fenomenul starover între
mit =i realitate, legendele
despre Kitej-grad =i
Belovodie etc.
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numeroase orient[ri religioase =i secte, care, spre
sfâr=itul secolului al
XIX-lea se num[rau cu
zecile, f[r[ a mai lua în
seam[ faptul c[ multe
dintre sectele existente în
acea epoc[ în Rusia nu
aveau nici o tangen\[ cu
mi=carea starover[.
Un moment important
al primului capitol îl
constituie, credem, considera\iile autoarei
privind restaurarea, dup[
mai bine de 200 de ani, a
ierarhiei biserice=ti
prenikoniene, al c[rei

R[spunzând tuturor
exigen\elor unui text
=tiin\ific, lucrarea
Alexandrei Fenoghen
aduce un volum imens
de informa\ii precise =i
clare din domeniul spre
care =i-a îndreptat
op\iunile de investigare.
Terminologia cu care
opereaz[ este unitar[ =i
unanim acceptat[ de
cercet[torii fenomenului
starover, ceea ce
reprezint[ un motiv de
mândrie pentru =coala
=tiin\ific[ lipoveneasc[.
Expunerea, cursiv[ =i
clar[, bazat[ pe o bibliografie bogat[ =i
conving[toare, reprezentativ[ pentru tema aleas[,
nu las[ loc la nici un fel
de ambiguit[\i sau confuzii.
Este inutil, credem, s[
mai subliniem faptul,
remarcat =i de comisia de
doctorat la sus\inere, c[
autoarea mânuie=te cu
pricepere =i dezinvoltur[
aparatul critic, f[când
dovada unui îndelungat
exerci\iu în câmpul
cercet[rii =tiin\ifice =i al
redact[rii lucr[rilor.
Abordarea obiectivafectiv[ a fenomenului
starover, concretizat[ în
eviden\ierea respectului
fa\[ de munc[, a
dragostei pentru
Dumnezeu, a importan\ei
ve=mintelor pentru cultura tradi\ional[, a rolului
b[ii de aburi etc., factori
constitutivi ai no\iunii de
puritate, spre care aspir[
staroverii, reprezint[,
poate, contribu\ia cea
mai de pre\ a Alexandrei
Fenoghen la cunoa=terea
=i în\elegerea existen\ei
credin\ei vechi în rândul
ru=ilor staroveri.
Un alt merit incontestabil al tezei de doctorat Modele culturale la
ru=ii staroveri =i
reflectarea lor în literatur[ este acela c[
autoarea aduce în aten\ia
cercet[torilor =i a cititorilor un bogat material
ilustrativ din opere ale
scriitorilor ru=i =i români
din diferite epoci, punctând cu iscusin\[
jaloanele teoretice, fixate
pe traseul discursului
=tiin\ific.
Având în vedere
meritele lucr[rii Modele
culturale la ru=ii
staroveri =i reflectarea
lor în literatur[, semnalate mai sus, cât =i
aprecierile favorabile
exprimate la sus\inere,
Comisia de Doctorat i-a
acordat Alexandrei
Fenoghen titlul de doctor
în filologie cu calificativul “magna cum
laude”.
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O valoroas[
diserta\ie
despre staroveri

P

e data de 11 martie
2008 în incinta
arhiplin[ a S[lii de
Consiliu de la Facultatea de
Limbi =i Literaturi Str[ine a
Universit[\ii de Stat din
Bucure=ti s-a desf[=urat un
important eveniment
=tiin\ific: doctoranda
Alexandra Fenoghen a
sus\inut teza de doctorat
Modele culturale la ru=ii
staroveri =i reflectarea lor
în literatur[.
Comisia a avut
urm[toarea componen\[:
pre=edinte, prodecan al facult[\ii Liviu Franga, profesor universitar, doctor în
filologie, conduc[tor
=tiin\ific Virgil
+optereanu, profesor universitar, doctor în filologie,
Floarea Mohanu, conferen\iar universitar la
Academia de +tiin\e
Economice din Bucure=ti,

doctor în filologie =i Ilie
Danilov, conferen\iar universitar la Universitatea
„Al. I. Cuza” din Ia=i, doctor în filologie.
În docta tez[ de doctorat
autoarea s-a dovedit a fi un
critic =i istoric literar versat, analizând pertinent
tipologii ale staroverilor din
crea\ia unor remarcabili
scriitori ru=i precum P.
Melnikov-Pecerski, D.
Mamin-Sibiriak, N.
Leskov, I. +meliov, V.
Liciutin =i realizând incitante asocieri =i disocieri cu
personaje din opera scriitorilor români contemporani:
Constantin |oiu, Nichita
Danilov =i al\ii. Prin
aceast[ lucrare Alexandra
Fenoghen a demonstrat c[
are nu numai ambi\ia construc\iilor monumentale, ci
=i voluptatea detaliilor, a
rafinamentelor

fermec[toare dar semnificative.
Sus\inerea tezei a
reprezentat un adev[rat
regal intelectual. Comisia a
hot[rât cu unanimitate de
voturi s[-i acorde
Alexandrei Fenoghen titlul
de doctor în =tiin\e umaniste, specialitatea filologie,
cu distinc\ia magna cum
laude.
Numero=ii participan\i,
cadre didactice =i studen\i
de la FLLS, colegi de la
Radiodifuziunea Român[,
l-au felicitat c[lduros pe
noul om de =tiin\[ care, pe
lâng[ incontestabilul talent
de poet[, prozatoare, traduc[toare =i ziarist[, =i-a
relevat plenar =i noua
dimensiune intelectual[ de
exeget literar.
Scris[ într-o form[ captivant[, cu un stil cursiv =i
concis, diserta\ia se recomand[ de la sine pentru a fi
imediat tip[rit[, poate chiar
la Editura CRLR, =i sunt
convins c[ va suscita
interesul major al
speciali=tilor dar =i al publicului larg de cititori de
diferite genera\ii.
D.B
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àôåäðà àðõåîëîãèè è ýòíîëîãèè Óêðàèíû Îäåññêîãî
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè È.È. Ìå÷íèêîâà,
ñòàðîîáðÿä÷åñêèé ïðèõîä Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñ.
Ñ. Ìóðàâëåâêà è Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå îáùåñòâà ñòàðîâåðîâëèïîâàí «Êèåâñêàÿ Ðóñü» è «Âîçðîæäåíèå èñòî÷íèêîâ»
ïðèãëàøàåò Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå 50-îé íàó÷íîïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

Íà êîíôåðåíöèè ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü ñëåäóþùèå òåìû:
ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñòàðîîáðÿäöåâ Ïðèäóíàâüÿ; èñòîðèÿ
öåíòðîâ äðåâëåãî áëàãî÷åñòèÿ; ëèïîâàíå è ñóäüáû
ñòàðîîáðÿä÷åñòâà; ñàìîáûòíîñòü êóëüòóðíî-áûòîâûõ òðàäèöèé
ñòàðîîáðÿäöåâ; ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ñòàðîîáðÿä÷åñòâà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 11-14 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà.
Ìåñòî – ñ. Ìóðàâëåâêà,Èçìàèëüñêîãî ðàéîíà Îäåññêîé
îáëàñòè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èçäàíèå 6-ãî
âûïóñêà îäíîèìåííîãî åæåãîäíèêà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè ïðîñèì äî 15 ìàÿ ñîîáùèòü â
îðãêîìèòåò ñëåäóþùåå: Ô.È.Î.,äîëæíîñòü,çâàíèå,ìåñòî ðàáîòû,
òåìó ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ ñ êîðîòêîé (äî 800 çíàêîâ) àííîòàöèåé.
Îáÿçàòåëüíî óêàçàòü êîíòàêòíûå êîîðäèíàòû.
65100,ã. Îäåññà,
óë. Ùåïêèíà 12,
èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÎÍÓ
êàôåäðà àðõåîëîãèè è ýòíîëîãèè Óêðàèíû
Ïðèãàðèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
òåë. (048-2)23-62-14
+380505691067
prigarin_alexand@mail.ru

68672.
Îäåññêàÿ îáëàñòü,
Èçìàèëüñêèé ðàéîí,
ñ. Ñòàðàÿ Íåêðàñîâêà Øêîëüíàÿ,
57,
î. Íèêîëà Áîáêîâ,
òåë. +380956786808
nbobkov@inbox.ru

19 ìàðòà,â êíèæíîì
ìàãàçèíå Êýðòóðåøòü
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
ïîñëåäíåãî ðîìàíà
èçâåñòíîãî ðóìûíñêîãî
ïèñàòåëÿ,âûõîäöà èç ñðåäû
ðóññêèõ-ëèïîâàí,ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà æóðíàëà ÎÐËÐ
«Êèòåæ-ãðàä».
«Ëîêîìîòèâ Íîéìàí» ýòî òðåòèé ðîìàí èç öèêëà
«Ñòóïíè»,â êîòîðûé òàêæå
âõîäÿò «Ñòóïíè.
Êëàññû» è «Ìàøà è
èíîïëàíåòÿíèí».
Â îòêðûòèè ìåðîïðèÿòèÿ,
ëèòåðàòóðíûé êðèòèê
Äàíèåë Êðèñòÿ Ýíàêå,
ìîäåðàòîð âñòðå÷è,
ïðåäñòàâèë Íèêèòó
Äàíèëîâà êàê «èçâåñòíîå
èìÿ â ðóìûíñêîé
ëèòåðàòóðå,îäèí èç
ïèñàòåëåé âîñüìèäåñÿòíèêîâ,
êîòîðûé ïðåâîñõîäèò ðàìêè
ñâîåãî ïîêîëåíèÿ,çðåëûé
ïîýò è ïðîçàèê,
îðèãèíàëüíûì îáðàçîì
âûáèðàþùèé îïðåäåë¸ííûå
êóëüòóðíûå è òâîð÷åñêèå
ìîäåëè,çà÷àðîâàí äî
îäåðæèìîñòè ðóññêèìè
ïèñàòåëÿìè. Ìåíÿ ïîðàçèë
åãî ïîñëåäíèé ðîìàí –
«Ëîêîìîòèâ Íîéìàí»,
êîòîðûé ïðàêòè÷åñêè íåëüçÿ
íå ïðî÷èòàòü äî êîíöà,
ïîòîìó ÷òî íà êàæäîé
ñòðàíèöå,ñ êàæäîé ãëàâîé,
õî÷åòñÿ óçíàòü,êàêîâû
ïðåäåëû âîîáðàæåíèÿ
ïèñàòåëÿ,è êàêèå óðîâíè
ãëóáèíû îí èññëåäóåò».

Ïîñò-ìîäåðíèñòñêàÿ
ïðîçà áûâàåò âîîáùå
çàìûñëîâàòîé,è ÷àñòî
ïñèõîëîãè ïîäêëþ÷àþòñÿ ê
àíàëèçó ëèòåðàòóðíûõ
ïðîèçâåäåíèé,÷òîáû ïîíÿòü
è îáúÿñíèòü èõ
ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîäòåêñò.
Ïñèõîëîã è óíèâåðñèòåòñêèé
ïðåïîäàâàòåëü Èîí Ìûíçàò
ïîïûòàëñÿ ïðîíèêíóòü
òàêèì îáðàçîì â ñóòü íîâîãî
ðîìàíà Íèêèòû Äàíèëîâà.
Èîí Ìûíçàò: - Ðîìàí
«Ëîêîìîòèâ Íîéìàí» ýòî,ñðåäè ïðî÷åãî,
íåîáûêíîâåííûé óðîê
ïñèõîïàòîëîãèè è
òðàíñëè÷íîñòíîé
ïñèõîëîãèè. Àòìîñôåðà â
ðîìàíå – îíèðè÷åñêàÿ,
ôàíòàñòè÷åñêàÿ,è
äîñòèãàåò ïîðîé óðîâåíü
øàìàíñêîãî,
ãàëëþöèíîãåííîãî òðàíñà,
òàì îïèñàíû ñ
òðîãàòåëüíîé
òùàòåëüíîñòüþ ðàçíîãî
ðîäà ìåòàìîðôîçû,
êîòîðûå íåîïðåäåë¸ííî
íàïîìèíàþò Êàôêó,
Áóëãàêîâà,êàðòèíû
Èåðîíèìóñà Áîñõà.
Èîàí Ãðîøàí,èç-òîãî æå
ïîêîëåíèÿ
âîñüìèäåñÿòíèêîâ,êàê è
Íèêèòà Äàíèëîâ,àâòîð
çàìå÷àòåëüíîãî
ôàíòàñòè÷åñêîãî ðàññêàçà,
«Íî÷íîé ïîåçä»,
ïîä÷åðêíóë,÷òî ãëàâíûì
àòðèáóòîì ïðîçû Íèêèòû
Äàíèëîâà – ýòî ôàíòàñòèêà.

Èîàí Ãðîøàí: - Õî÷ó
ïðèçíàòüñÿ,÷òî ïðî÷èòàâ
ðîìàíû èç öèêëà «Ñòóïíè»,
ÿ ïîçàâèäîâàë Íèêèòå,
ïîòîìó ÷òî,â îòëè÷èå îò
íåãî,ÿ íå ìîãó ÷èòàòü â
îðèãèíàëå êðóïíûõ ðóññêèõ
êëàññèêîâ. Ïðèøëè íàøè
ïðåäêè ñ Ðèìà,íî âàæíàÿ
÷àñòü öåííîñòåé ðóìûíñêîé
ïðîçû èä¸ò ñ âîñòîêà,
îòêóäà ïðèø¸ë,êñòàòè,è
Íèêèòà Äàíèëîâ. Íàâåðíîå
åìó î÷åíü ïîäõîäèò
çàãëàâèå îòëè÷íîé êíèãè
Ëó÷èàíà Ðàéêó – «Ãîãîëü,
èëè ôàíòàñòèêà
áàíàëüíîñòè». Ïîòîìó ÷òî
ïðîçàè÷åñêèé ëîêîìîòèâ
Äàíèëîâà – ýòî
ôàíòàñòèêà,òî÷íåå
âîîáðàæàåìîå. Íî ñëåäóåò
óòî÷íèòü,÷òî
ïåðåëèâàþùàÿñÿ ÷åðåç êðàé
ôàíòàñòèêà è ïîýòèêà
àâòîðà ïîääåðæàíû
áåçóïðå÷íûì ýïè÷åñêèì
ñîîðóæåíèåì,
ìàòåðèàëüíîñòüþ â ñàìîì
ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.
Ëèòåðàòóðíûé êðèòèê è
ïðîôåññîð,áûâøèé
ïðåäñåäàòåëü Ðóìûíñêîé
Àêàäåìèè íàóê,Åóäæåí
Ñèìèîí òàêæå ïîä÷åðêíóë
îñîáåííîñòè ôàíòàñòèêè
Íèêèòû Äàíèëîâà:
Åóäæåí Ñèìèîí: - Ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ðóìûíñêèìè ïèñàòåëÿìè,
êîòîðûå ïèñàëè â ýòîì
æàíðå,ôàíòàñòèêà
Íèêèòû Äàíèëîâà áëèæå ê

foto: Jan H. Mysjkin

Ëîêîìîòèâ Íîéìàí

îíèðèçìó. Åãî ìèð ýòî ìèð,
â êîòîðîì òðàäèöèîííûå
êàòåãîðèè
äåéñòâèòåëüíîñòè
ïåðåìåøèâàþòñÿ äî
íåóçíàâàåìîñòè. Íèêèòà
Äàíèëîâ õîðîøèé ïðîçàèê,
êîòîðûé ïðåêðàñíî çíàåò
ñâî¸ ðåìåñëî. È ÿ ãîâîðþ
ýòî íå îáÿçàòåëüíî ñóäÿ
ïî ýòèì ôàíòàñìàãîðèÿì,
êîòîðûå,ìîæåò áûòü,
ìåñòàìè íåìíîãî
ïîäàâëÿþò äèñêóðñ,à
ó÷èòûâàÿ äâå öåííåéøèå
îñîáåííîñòè. Âî-ïåðâûõ,
ðå÷ü èä¸ò îá îïðåäåë¸ííîé
èðîíèè,î÷åíü áëèçêîé ê
þìîðó – îíà ñîçäà¸ò
ñòèëü,òîí â åãî ðîìàíå. È
ýòî ñîâåðøåííî ïîäõîäÿùèé
òîí,è äåëàåò âîçìîæíîé
ýòó ëàâèíó ôàíòàñòèêè.
À âî-âòîðûõ,íàäî
çàìåòèòü íàëè÷èå
ïðîìåæóòî÷íûõ îòðûâêîâ,
ðåàëèñòè÷åñêèõ ìîìåíòîâ,
îòëè÷íî íàïèñàííûì.
Íèêèòà Äàíèëîâ ãîâîðèò,
÷òî åãî ðîìàí íå âûäóìêà,à
ëèøü,ñêàæåì òàê,
ñïåöèôè÷åñêèé âçãëÿä íà
äåéñòâèòåëüíîñòü: - Ýòî íå
âûäóìàííûé ìèð,à
êîïèðîâàííûé,

êîïèðîâàííûé ñ
ñóùåñòâóþùåé âîêðóã íàñ
äåéñòâèòåëüíîñòè. Ðàçíèöà
ëèøü â òîì,÷òî ÿ ñìîòðþ
íà íåãî ÷åðåç ñâîåãî ðîäà
óâåëè÷èòåëüíîå ñòåêëî,è
ïîýòîìó,îí âûñòóïàåò
íåìíîãî äåôîðìèðîâàííûì,
ïîòîìó ÷òî ïîä òîé
äåéñòâèòåëüíîñòüþ,ñ
êîòîðîé ìû ñòàëêèâàåìñÿ
êàæäûé äåíü,ïðÿ÷åòñÿ
äðóãàÿ,îòêëþ÷àþùàÿñÿ îò
íîðìû äåéñòâèòåëüíîñòü.
Òîëüêî ïîñìîòðèòå âîêðóã
ñåáÿ,ïîñìîòðèòå,÷òî
ïîêàçûâàþò ïî òåëåâèçîðó.
Ìû ñîçäà¸ì ïîñòîÿííî
ñâîåãî ðîäà îáîëî÷êó,÷òîáû
çàùèòèòü ñåáÿ îò ýòîãî
èððàöèîíàëüíîãî ìèðà,
êîòîðûé ñóùåñòâóåò
âîêðóã íàñ.
À ÷èòàòåëü ðîìàíà
äîëæåí ñóìåòü ïðîíèêíóòü
â ýòîò ìèð,êîòîðîìó
ïðèäà¸ò ôîðìó
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé
ïåðñîíàæ,ñî ñâîåé ëîãèêîé,
ñî ñâîèì áåçóìèåì,è î÷åíü
÷àñòî áåçóìèå ñòàíîâèòñÿ
áîëåå ëîãè÷íûì,÷åì ñàìà
ëîãèêà».
Àëåêñàíäðà ÔÅÍÎÃÅÍ

12

Àëåêñàíäðà ÔÅÍÎÃÅÍ

Ë

èïîâàíå – ýòî
ðóññêèåñòàðîîáðÿäöû,
ïîêèíóâøèå Ðîññèþ â 18 –
19 âåêàõ,è ïîñåëèâøèåñÿ â
îñíîâíîì íà òåððèòîðèÿõ,
âõîäèâøèõ òîãäà â ñîñòàâ
Àâñòðèè èëè Îñìàíñêîé
èìïåðèè. Ñåãîäíÿ
ëèïîâàíàìè íàçûâàþò
ñòàðîîáðÿäöåâ,
ïðîæèâàþùèõ â Ðóìûíèè,
Óêðàèíå è Áîëãàðèè.
Áîëãàðñêèé ó÷¸íûé
Åêàòåðèíà Àíàñòàñîâà –
èçó÷àåò ñ îãðîìíûì
èíòåðåñîì ðàçíûå ñòîðîíû
æèçíè è áûòà ðóññêèõñòàðîîáðÿäöåâ ëèïîâàí. Â
êîíöå ïðîøëîãî ãîäà,íà
ñåìèíàðå,îðãàíèçîâàííîì â
Áóõàðåñòå Èíñòèòóòîì
ýòíîãðàôèè è ôîëüêëîðà
èìåíè Êîíñòàíòèíà
Áðýèëîþ ïðè Ðóìûíñêîé
àêàäåìèè,îíà âûñòóïàëà ñ
äîêëàäîì î ëèïîâàíàõ
Ðóìûíèè è Áîëãàðèè.
„...â Ðóìûíèè,î÷åíü
áîëüøàÿ ëèïîâàíñêàÿ
èíòåëëèãåíöèÿ,
êîòîðàÿ,
äåéñòâèòåëüíî,
çàíèìàåòñÿ äåëàìè
èñòîðèè...”
Ðîññêàçàëà ìíå âêðàòöå
îá ýòîì äîêëàäå:
Åêàòåðèíà Àíàñòàñîâà: Ýòî áûëà íåáîëüøàÿ
ðàáîòà îá îáùåé ñèòóàöèè
â Áîëãàðèè è Ðóìûíèè,
êîòîðàÿ,äîñòàòî÷íî
ðàçëè÷íàÿ,òî åñòü ó íàñ
ðàçíîå çàêîíîäàòåëüñòâî â
îáëàñòè ýòíè÷åñêèõ
ìåíüøèíñòâ. Òî åñòü,åñëè â
Ðóìûíèè âñåìè ýòèìè
âîïðîñàìè çàíèìàåòñÿ

ãîñóäàðñòâî,â Áîëãàðèè –
ýòî íåïðàâèòåëüñòâåííûé
ñåêòîð. Â Ðóìûíèè – ýòî
ãîñóäàðñòâåííûå ïðîåêòû è
ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè,
ãîñóäàðñòâåííûå
êóëüòóðíûå äîìà,è
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
Ïàðëàìåíòå è ÿ îïèñàëà
ýòó ñèòóàöèþ â îáùèõ
÷åðòàõ. È êîíå÷íî,âàæíàÿ
ðàçíèöà â òîì,÷òî â
Ðóìûíèè,î÷åíü áîëüøàÿ
ëèïîâàíñêàÿ
èíòåëëèãåíöèÿ,êîòîðàÿ,
äåéñòâèòåëüíî,çàíèìàåòñÿ
äåëàìè èñòîðèè,êóëüòóðû,
ýòíîãðàôèè,ôîëüêëîðà,è
âêëþ÷èòåëüíî,
ãðàæäàíñêèìè ïðàâàìè è
èíòåðåñàìè ìåíüøèíñòâ.
Â Áîëãàðèè,êîíå÷íî,
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå
ëèïîâàí,ó íàñ ìåíüøå 1000
÷åëîâåê,ïðîæèâàþùèõ â
äâóõ ìàëåíüêèõ äåðåâíÿõ.
È,êîíå÷íî,â äåðåâíÿõ è
óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ,è
ñòåïåíü
èíôîðìèðîâàííîñòè ãîðàçäî
íèæå. Ó íàñ íåò
àññîöèàöèè áîëãàðñêèõ
ëèïîâàí,íî åñòü îáùèå
÷åðòû ñ ëèïîâàíàìè
Ðóìíûíèè.
„...â Ðóìûíèè
ñîçäàëèñü ñåðü¸çíûå
ýëèòû ìåíüøèíñòâ –
êóëüòóðíûå,
èíòåëëèãåíòñêèå,
ïðîôåññèîíàëüíûå...”
Áëàãîäàðÿ
íàöèîíàëüíîìó è
åâðîïåéñêîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó,â
Ðóìûíèè ñîçäàëèñü
ñåðü¸çíûå ýëèòû
ìåíüøèíñòâ – êóëüòóðíûå,
èíòåëëèãåíòñêèå,
ïðîôåññèîíàëüíûå. Â

Áîëãàðèè ñ ëèïîâàíàìè
ýòîãî íå ñëó÷èëîñü,íî,
íåñìîòðÿ íà ðàçíèöû,è
áîëãàðñêèå,è ðóìûíñêèå
ëèïîâàíû îñòàëèñü âñ¸-æå
óÿçâèìîé ÷àñòüþ
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. È
î÷åíü áîëüøîé ïðîöåíò
ëèïîâàí,êàê èçâåñòíî,áûëè
âûíóæäåíû ýìèãðèðîâàòü.
Ïåðâûìè òàêèìè
ïåðåñåëåíöàìè áûëè
ëèïîâàíû,êîòîðûå
îêàçàëèñü ÷ëåíàìè ÅÑ –
ëåãàëüíûì èëè íåëåãàëüíûì
îáðàçîì. Ó ýòèõ äâóõ ãðóïï
âñ¸-òàêè ðàçëè÷íûå
èíòåðåñû: ïåðâàÿ ãðóïïà
ñîñðåäîòî÷åíà íà èñòîðèè è
ýòíîãðàôèè,ÿ áû ñêàçàëà,
íà óðîâíå ñâåòñêîãî
äèñêóðñà ëèïîâàíñêîé
êóëüòóðû,å¸ ðîññèéñêèõ
êîðíåé,òî åñòü îíè
ðàññìàòðèâàþò å¸ ñêîðåå
êàê êóëüòóðó ýòíè÷åñêóþ,
à,ñòàðîîáðÿäöû,êîòîðûå
îêàçàëèñü çà ãðàíèöåé,â
Èñïàíèè,Èòàëèè,ïåðâîå,
÷òî îíè äåëàþò,ïîñëå
òîãî,êàê ïîñåëÿþòñÿ ãäåòî,ñîçäàþò ìîëåëüíóþ èëè
öåðêîâü,ñîáñòâåííûé
ïðèõîä. Äðóãèìè ñëîâàìè,
îíè ãîðàçäî áîëüøå
çàíèìàþòñÿ
êîíôåññèîíàëüíîé
ñòîðîíîé,èõ èäåíòè÷íîñòü
ãîðàçäî áîëüøå âûðàæàåòñÿ
èìåííî â êîíôåññèîíàëüíîì
ìèðîâîççðåíèè,÷åì,ñêàæåì,
ó ñâåòñêîé ýëèòû,êîòîðàÿ
çàíÿòà,ãëàâíûì îáðàçîì,
ãðàæäàíñêèìè ïðàâàìè,è
ñîõðàíåíèåì ýòíè÷åñêîé,à
íå ñòîëüêî ðåëèãèîçíîé
êóëüòóðû.
Ôàêòè÷åñêè,ýòè äâå
ðàçíûå îáùíîñòè ñîçäàëèñü
áëàãîäàðÿ âñåì íîâûì
ðåàëèÿì,ñ êîòîðûìè ìû
ñòîëêíóëèñü â îáùåì â
ïðîöåññå åâðî èíòåãðàöèè».

www.zorile.ro
Åêàòåðèíà Àíàñòàñîâà
ñ÷èòàåò,÷òî ìèð
ñòàðîîáðÿäöåâ-ëèïîâàí,
öâåòíîé è ñâåòëûé,ìèð
ãîëóáîãëàçûõ è äîáðûõ
ëþäåé. Äëÿ íå¸ åãî
îòêðûòèå áûëî,ïî å¸
ñëîâàì,íàñòîÿùèì
îòêðîâåíèåì..
Å. À.: Âû çíàåòå,ýòî
áûëî,äåéñòâèòåëüíî,
îòêðûòèåì. Êîãäà ÿ
çàêîí÷èëà óíèâåðñèòåò,ìíå
õîòåëîñü,êàê ëþáîìó
÷åëîâåêó,çàíèìàòüñÿ î÷åíü
äðåâíèìè êîðíÿìè,÷óòü ëè
íå äî åãèïåòñêèõ ïèðàìèä
ñïóñòèòüñÿ è âñ¸
âûÿñíèòü.

ñòðàøíûå óæàñû,ïîãàíûå
÷àøêè,è òàê äàëåå,à òóò ÿ
óâèäåëà ñîëíå÷íûõ,äîáðûõ,
ìèëåéøèõ ëþäåé,ñ
íåâåðîÿòíûì êóëüòóðíûì
ìèðîì. Òî åñòü – ó íèõ
äðóãàÿ ãåîãðàôèÿ,äðóãîå
ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå,ãäå
êàæäàÿ âåùü èìååò ñâî¸
çíà÷åíèå.

„...Ýòî,
äåéñòâèòåëüíî,
êóëüòóðà ãîëóáûõ
ãëàç,ñèëüíûõ ëþäåé,
êîòîðûå âûðàæàþò
îãðîìíóþ ñèëó - à åù¸
î÷åíü öâåòíàÿ è
ñâåòëàÿ êóëüòóðà...”

Äëÿ íèõ,íàïðèìåð,
êóðåíèå ýòî íå ïðîñòî òàê,
âðåä,òàì àäñêèé äûì,è
äüÿâîëüñêèé êàçàí,â
êîòîðîì âñ¸ ýòî âàðèòñÿ,è
ò.ä. Èëè êðåñò – ýòî æå íå
ïðîñòî êðåñò,ýòî
÷åëîâå÷åñêîå è
áîæåñòâåííîå ñóùíîñòü
Õðèñòà. Òî åñòü âî âñ¸ì
åñòü ñìûñë,è ìåíÿ ïîðàçèëî
ñïîñîáíîñòü ëþäåé ìûñëèòü
òàê ãëóáîêî,è òîëêîâàòü
àáñîëþòíî âñ¸. Òîëêîâàòü
êàæäóþ âåùü,êîòîðàÿ òåáÿ
îêðóæàåò è íàãðóæàòü å¸
î÷åíü áîãàòîé ìèôîëîãèåé,
ãîðàçäî áîëüøå ÷åì òà,
êîòîðóþ ìû èùåì â êàêîéòî ãëóáîêîé äðåâíîñòè. È
âîò òàê ÿ âñòðåòèëàñü ñ
ëèïîâàíàìè,à êîãäà ÿ
íà÷àëà âñåì ýòèì
çàíèìàòüñÿ,ÿ óçíàëà,÷òî
ýòî – îãðîìíàÿ äèàñïîðà,
÷òî îíà ðàñïðîñòðàíåíà
ïðàêòè÷åñêè âî âñ¸ì ìèðå,à
ñåé÷àñ è â ÅÑ. Ìû
ãîâîðèëè íåäàâíî,÷òî
êàêàÿ-òî ÷àñòü Åâðîïû
îñòàâàëàñü áåç ñòàðîâåðîâ,
íî ñåé÷àñ âñ¸ ýòî
óáåäèòåëüíî ìåíÿåòñÿ è ÿ
ïîíÿëà,÷òî ýòî
áåñêîíå÷íàÿ è î÷åíü
èíòåðåñíàÿ òåìà,è ÷òî ÿ
ìîãó çàíèìàòüñÿ êóëüòóðîé
ñòàðîîáðÿä÷åñòâà è áûòü
çíàêîìîé ñî ñòàðîâåðàìè.

Äàëåå ÿ ïîíÿëà,÷òî âñå
ýòè ðåêîíñòðóêöèè - ýòî
âîîáùå êíèæíàÿ ðàáîòà,è,
áîëüøèíñòâî ëþäåé
êîòîðûå òàì îïèñàíû,
ðåàëüíî äàâíî óæå íå
ñóùåñòâóþò. È òîãäà ÿ
óçíàëà î òîì,÷òî åñòü äâå
ìàëåíüêèå äåðåâíè â
Áîëãàðèè,ðóññêèå äåðåâíè,
ãäå òû îêàçûâàåøüñÿ
ïðàêòè÷åñêè â äðóãîì
ñòîëåòèè,êîãäà òóäà
çàåçæàåøü. È îêàçàëîñü,
÷òî ïðî ýòè äåðåâíè
íàïèñàíû âñåãî äâå ðàáîòû
– î÷åíü õîðîøèå,íî âñåãî
ëèøü äâå,è îòíîñèòåëüíî
íåáîëüøèå ðàáîòû. ß
ðåøèëà,÷òî âñ¸ ýòî ìî¸,è
êîíå÷íî,ïîåõàëà òóäà è
áûëà î÷àðîâàíà. Ýòî,
äåéñòâèòåëüíî,êóëüòóðà
ãîëóáûõ ãëàç,ñèëüíûõ
ëþäåé,êîòîðûå âûðàæàþò
îãðîìíóþ ñèëó - à åù¸
î÷åíü öâåòíàÿ è ñâåòëàÿ
êóëüòóðà. Â ëèòåðàòóðå
ñòàðîîáðÿä÷åñòâî âîîáùå
îïèñûâàåòñÿ,êàê ÷òî-òî
ìðà÷íîå,êàêèå-òî òàì
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ôåâðàëÿ ñ.ã. ïî
ïðèãëàøåíèþ
ôîíäà èì.
Äîñòîåâñêîãî â çäàíèè
ìóçåÿ ã. Áóõàðåñòà (Äâîðåö
Øóöó) âñå æåëàþùèå ìîãëè
ïðèñóòñòâîâàòü íà
ïðåçåíòàöèè ëèòåðàòóðíîãî
àëüìàíàõà «Ãîëîñà Ñèáèðè»
(ã. Êåìåðîâî),ãäå,ñðåäè
àâòîðîâ,çíà÷àòñÿ è ôàìèëèè
ðóìûíñêèõ ïèñàòåëåé. Ýòî:
Äæîðäæå Áàêîâèÿ,Íèêèòà
Äàíèëîâ,Ìèð÷à Äèíåñêó,
Àëüáåðò Êîâà÷,Åëåíà
Ëîãèíîâñêàÿ,Àëåêñàíäðà
Ôåíîãåí è äðóãèå.
Îá èäåå çàðîæäåíèÿ
ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ íà
êóëüòóðíîì ïîëå àëüìàíàõà
ðàññêàçàëà ã-æà Âèêòîðèÿ
Êèíã,óðîæåíêà Óðàëà,íûíå
ïðîæèâàþùàÿ â ÑØÀ.
Ïðèâëåêàÿ ê ó÷àñòèþ â
àëüìàíàõå ïîñëåäûâàòåëåé
òâîð÷åñòâà Äîñòîåâñêîãî
ó÷ðåäèòåëè ïîçíàêîìèëèñü ñ
ìîíîãðàôèåé ïðîô. À.
Êîâà÷à (ìîíîãðàôèÿ âûøëà
ñåé÷àñ âòîðûì èçäàíèåì)
îïóáëèêîâàëè ôðàãìåíòû
ýòîãî òðóäà. Òàê,ïî ñëîâàì
ã-æè Â. Êèíã è

«ïðîòÿíóëàñü íèòî÷êà ê
äðóãèì ðóìûíñêèì
àâòîðàì».
Òåìàòèêà àëüìàíàõà (êàê
è åãî îáú¸ì) âïå÷àòëÿåò.
«Ðóìûíñêîé» ÷àñòè
ïðèíàäëåæèò öåëûé ðÿä
ñòàòåé íà òåìû åâðîïåéñêîé

öèâèëèçàöèè (ïðîô. À.
Êîâà÷) åù¸ ðàç
çàòðàãèâàåòñÿ âîïðîñ î
ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèÿ
«ëèïîâàíå» (Ê. Êðàñîâñêè)
ãîâîðèòñÿ î ðóññêîÿçû÷íîé
äèàñïîðå â Ðóìûíèè (Ñ.
Ìîëäîâàí) è äðóãèå.

Âî âòîðîé ÷àñòè â ðàìêàõ
ìóçûêàëüíîãî ñåçîíà
«Èîñèô Ñàâà» ìîëîäàÿ
ïèàíèñòêà Àíêà Ïýäóðàðó
âûñòóïèëà ñ ñîëüíûì
êîíöåðòîì èç ïðîèçâåäåíèé
Ë. Áåòõîâåíà,È. Áàõà è
Ôð. Ëèñòà. À ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ìóçûêàëüíîé
÷àñòè îñòàâøåéñÿ ïóáëèêå
áûëî ïðåäëîæåíî ïî áîêàëó
øàìïàíñêîãî è ñêðîìíîå
óãîùåíèå. Ïðè ëè÷íîì
îáùåíèè ã-æà Âèêòîðèÿ
Êèíã îáíàðóæèëà áîëüøîå
÷óâñòâî þìîðà è íåìàëûé
ýíòóçèàçì,âûðàçèâ íå
òîëüêî íàäåæäó íî è
óâåðåííîñòü â ïðîäîëæåíèè
ðóìûíî-ðóññêèõ
ëèòåðàòóðíûõ ñâÿçåé. Â
õîëëå Ìóçåÿ,ãäå ëäÿ âñåõ
æåëàþùèõ äàæå íå õâàòèëî
ñòóëüåâ (÷òî ãîâîðèò î
ðåàëüíîì èíòåðåñå ê ýòèì
ñâÿçÿì) ïðèñóòñòâîâàëè

„...âîò òàê ÿ
âñòðåòèëàñü ñ
ëèïîâàíàìè,à êîãäà ÿ
íà÷àëà âñåì ýòèì
çàíèìàòüñÿ,ÿ óçíàëà,
÷òî ýòî – îãðîìíàÿ
äèàñïîðà...”


òàêæå ÷ëåíû «Ðóññêîãî
äîìà» è êîððåñïîíäåíò
ðîññèéñêîé ãàçåòû
«Íîâîñòè» ã-í Ñàìîøêèí.
Â ñåãîäíÿøíåé
ïðîõëàäíîé àòìîñôåðå âñåõ
ðóìûíî-ðóññêèõ ñâÿçåé,
ëèòåðàòóðíûé àëüìàíàõ
«Ãîëîñà Ñèáèðè» ñ èäååé
âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ
êóëüòóð,ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì
êàê íåëüçÿ êñòàòè.
Ñîæàëååì òîëüêî,(è íå
ïåðâûé ðàç!) ÷òî ïîìåùåíèå
Äâîðöà Øóöó íå
îáîðóäîâàíî ìèêðîôîíàìè.
Ïóáëèêà íàïðÿæåííî ëîâèò
íåãðîìêóþ ðå÷ü
âûñòóïàþùèõ,òåðÿÿ,
âîçìîæíî,è êîå-÷òî âàæíîå.
Ïðåäñòàâèë çàðóáåæíûõ
ãîñòåé íåèçìåííûé ã-í Ïåòðå
Ìàéåð,ïðåçèäåíò Ôîíäà
ìèðîâîé öèâèëèçàöèè è
êóëüòóðû,ïîìîãàëà â
ïåðåâîäå ñ ðóññêîãî íà
ðóìûíñêèé ã-æà Åëåíà
Ëîãèíîâñêàÿ. Æåëàåì
ïîëåçíîìó íà÷èíàíèþ
áîëüùèõ óñïåõîâ.
Èçîëüäà ÂÛÐÑÒÀ,
Áóõàðåñò

13

www.zorile.ro

O echip[ tulcean[ condus[ de tineri ru=i lipoveni de\ine cheia
succesului în promovarea diversit[\ii etnice =i culturale

A

nul acesta,
Asocia\ia
Centrul
European pentru
Diversitate din municipiul Tulcea împline=te
2 ani de activitate în
cadrul peisajului organiza\iilor neguvernamentale române=ti.
Cu energia =i
ambi\ia specific[
vârstei, tinerii implica\i
în proiectul ACED au
reu=it s[ î=i formeze în
scurt timp o echip[ performant[ de lucru,
cunoscut[ ast[zi sub
denimirea de Centrul
EUdivers =i promovat[
la nivel media =i internet sub sloganul
EUdives sau
www.eudivers.ro.
Eforturile realiz[rii
unei imagini a organiza\iei, atât la nivel local
=i regional, cât =i
na\ional =i
interna\ional, au fost
multiple, îns[ roadele
acestora au fost dintre
cele mai dulci.
Asocia\ia Centrul
European pentru
Diversitate, Tulcea =i-a
selectat o echip[ de
tineri voluntari cu care
lucreaz[, tineri specializa\i pe domeniile
tineret, mediu =i
minorit[\i, domenii în
care activeaz[ =i sunt
proprii ini\iatori de
proiecte, cât =i o echip[
de speciali=ti cu care
colaboreaz[ în organizarea de sesiuni de formare, seminarii, workshop-uri =i sesiuni de
foundraising. Cu ajutorul acestor resurse,

ACED a implementat
în doar 2 ani peste 20
de proiecte destinate
tinerilor, promovând
astfel democra\ia =i
implicarea activ[ a
tinerilor în problemele
societ[\ii, a organizat
nenum[rate dezbateri
pe tema diversit[\ii culturale =i etnice, reu=ind
astfel s[ reprezinte cu
demnitate societatea
civil[ din care face
parte.
În momentul de fa\[,
echipa EUdivers se
ocup[ de finalizarea
implement[rii unui
proiect de mare
amploare început anul
trecut la nivelul liceelor
din jude\ul Tulcea
“Consilierii liceeni –
liderii de mâine” (a
c[rui pagin[ de internet
este www.consilieriliceeni.ro), proiect
finan\at prin intermediul Programului MatraKAP al Ambasadei
Regatului |[rilor de
Jos la Bucure=ti =i care
are drept parteneri:
Inspectoratul +colar
Tulcea, Institu\ia
Prefectului Jude\ului
Tulcea, Consiliul
Jude\ean Tulcea =i
Prim[ria Municipiului
Tulcea.
În ceea ce prive=te
promovarea diversit[\ii
=i a dialogului intercultural, Asocia\ia Centrul
European pentru
Diversitate continu[
tradi\ia organiz[rii =i în
acest an a proiectului
S[pt[mâna Filmului
Interetnic, finan\at de
Guvernul României,

Mihail MATVEEV

A

legerile sunt momente cheie în
via\a comunit[\ilor locale,
motiv pentru care cet[\enii =i
forma\iunile, care particip[ la procesul
electoral, acord[ o aten\ie sporit[
preg[tirii acestora. Pân[ la urm[, acesta e momentul când noi, cet[\enii,
decidem cine ne vor fi gospodarii pentru urm[torii patru ani. De aceea, prin
alegeri, avem dreptul s[-i sanc\ion[m
pe cei ce nu =i-au f[cut treaba pentru
care au fost ale=i =i s[ le acord[m
încredere celor pe care îi vot[m. Este
singura modalitate prin care aleg[torii
pot aprecia efectiv activitatea depus[
de cei pe care i-au ales.
Prin urmare, partidele =i
organiza\iile, care prezint[ candida\i
pentru alegeri, sunt foarte atente la
reputa\ia acestora în localit[\ile în care
candideaz[. Comunitatea noastr[ nu
trebuie s[ fac[ excep\ie. Candida\ii pe
care îi prezint[ sau pe care îi sus\in

Departamentul pentru
Rela\ii Interetnice,
manifestare ajuns[ în
2008 la edi\ia a III-a.
Dintre materialele
de educare =i promovare realizate de
echipa ACED putem
aminti: bro=ura Dileme
Identitare în Spa\iul
Nord Dobrogean,
Ghidul Diversit[\ii
Etnice a Municipiului
Tulcea (anul acesta în
edi\ia a II-a revizuit[ =i
bilingv[, român[englez[) =i în a=teptarea
tiparului, bro=ura de
bune practici ACED, ca
rezultat al proiectului
Consilierii Liceeni –
Liderii de mâine.
Toate acestea, mai
pu\in cea în preg[tire,
pot fi consultate =i
online pe pagina de
internet
www.eudivers.ro, la
sec\iunea C[r\i
Virtuale.
Asocia\ia Centrul
European pentru
Diversitate poate fi
al[turi de dumneavoastr[ =i prin intermediul
Calendarului
EUdivers2008, realizat
în întregime de echipa
EUdivers, calendar ce
poate fi achizi\ionat
prin accesarea site-lui
Asocia\iei.
Coordonatorii =i
membri fondatori ai
Asocia\iei Centrul
European pentri
Diversitate sunt:
Andrei Luchici,
pre=edinte =i Veronica
Petrichei,
vicepre=edinte.

organiza\iile locale ale CRLR trebuie
s[ fie credibili, s[ aib[ prestigiul =i
reputa\ia moral[ =i profesional[ ne=tirbite =i s[ fie devota\i idealurilor, scopurilor =i obiectivelor Comunit[\ii
noastre, chiar dac[ ace=tia vor candida
din partea CRLR sau din partea altor
partide sau forma\iuni politice.
Participarea membrilor Comunit[\ii
la alegerile locale, ca =i candida\i ai
altor partide, nu este interzis[ de statutul CRLR =i, poate c[, ar fi benefic[
Comunit[\ii ru=ilor lipoveni din
România pentru c[ ar deschide c[i de
comunicare =i de colaborare cu partidele pe plan local, lucru ce ar putea
contribui la sporirea influen\ei
Comunit[\ii =i la o pozi\ionare foarte
bun[ în perspectiva alegerilor parlamentare, unde se decide practic
viitorul acesteia pentru urm[torii patru
ani.
O mare problem[ pentru alegerile
locale, este prezen\a la vot. De obicei,
cel pu\in la precedentele scrutinuri

UNESCO a lansat
Anul
interna\ional al
limbilor

A

nul interna\ional
al limbilor a fost
lansat pe 21 februarie cu avertizarea c[
mai mult de jum[tate din
cele 6.700 de limbi vorbite în lume este pe cale
de dispari\ie =i c[, la
fiecare dou[ s[pt[mâni,
în medie, mai dispare o
limb[ undeva în lume.
„Limbile conteaz[!’ este
sloganul UNESCO pentru Anul interna\ional.
Agen\ia a derulat o serie
de evenimente care s[
marcheze Ziua =i s[
evide\ieze Anul
interna\ional, punând

accent pe instrumentele
=i standardele
interna\ionale care încurajeaz[ multilingvismul.
Ast[zi, exper\ii
estimeaz[ c[ 96% din
limbile lumii sunt vorbite doar de 4% din popula\ia total[.
Sursa:
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_IDˆ41781&URL_DOˆDO_
TOPIC&URL_SECTIONˆ201.html

Jocul „Wild Web
Woods” in limba
rus[!

L

ansat de Consiliul
Europei, jocul
urm[re=te s[ ajute
copiii s[ înve\e regulile

locale, prezen\a la urne a l[sat de
dorit. Cred c[ a venit timpul ca =i
Comunitatea s[ se implice activ în
mobilizarea aleg[torilor din rândul
etnicilor ru=i lipoveni, prin eforturi ale
conducerii centrale, dar mai ales ale
conducerilor locale, îndreptate spre
con=tientizarea de c[tre aleg[torii

de siguran\[ pe Internet
într-un mod distractiv,
folosind basme cunoscute pentru a-i ghida
printr-un labirint de
poten\iale pericole spre
lumea fabuloas[ a
„ora=ului electronic“.
Jocul se adreseaz[, în
special, copiilor între 7
=i 10 ani =i este disponibil în limbile englez[,
olandez[, finlandez[,
francez[, german[,
greac[, maghiar[, italian[, polonez[, portughez[, spaniol[,
român[, rus[ =i turc[.
Pentru mai multe
detalii accesa\i:
http://coe-children.netzbewegung.biz/popup_lang
Selection.php
A consemnat
Veronica PETRICHEI

lipoveni a importan\ei
alegerilor pentru ora=ul,
satul, strada sau familia
acestora, mai ales în
condi\iile actuale, când
exist[ fonduri de dezvoltare
finan\ate de Uniunea
European[.
+i o ultim[ chestiune,
alegerile locale reprezint[ un
barometru al încrederii
aleg[torilor în forma\iunile
care se prezint[ la alegeri,
rezultatele acestora
reg[sindu-se de multe ori în
rezultatele alegerilor generale. Iat[ de ce
Comunitatea trebuie s[
acorde o importan\[ sporit[
preg[tirii alegerilor, pentru
c[ succesul electoral nu vine
niciodat[ de la sine, iar
problemele comunit[\ilor nu le pot
rezolva decât cei care le cunosc.
+i v[ asigur c[ problemele nu sunt
nici pu\ine =i nici simple! Cu alte
cuvinte, merge\i s[ vota\i, oameni
buni! +i vota\i-i pe cei mai buni dintre
voi!
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ca dovad[ fiind
numeroasele evenimente
culturale propuse consumatorilor de cultur[ pe
parcursul anului 2008: în
luna martie – reuniune
cu mass-media pe tema
Posibilit[\ilor de promovare a dialogului
interetnic =i intercultural – Sinaia; masa
rotund[ Concepte, terminologie =i politici de
promovare a dialogului
intercultural –
Bucure=ti, în luna aprilie
– masa rotund[ privind
aplicarea Cartei
europene a limbilor =i
sistemului de monitorizare corespunz[tor –
Bucure=ti; training cu
jurnali=tii pentru
cre=terea competen\elor
interculturale –
Constan\a; în luna mai –
seminar interna\ional
Civiliza\ii transilv[nene,
Sighi=oara; continuarea
organiz[rii Caravanei
dialogului intercultural,
în toat[ \ara; în luna
iunie – s[rb[toarea Zilei
Diversit[\ii (România
Intercultural[),
Bucure=ti; proiectul

foto: V. Petrichei

Î

calendarului anului
românesc al dialogului
intercultural 2008 al[turi
de al\i parteneri precum:
Centrul de Consultan\[
pentru Programe
Culturale Europene,
Centru de Resurse pentru Diversitate
Etnocultural[,
Institutul Intercultural
din Timi=oara, Oficiul
Român pentru Imigr[ri,
Agen\ia Na\ional[ pentru Programe
Comunitare în
Domeniul Educa\iei =i
Form[rii Profesionale,
British Council, Biroul
de Informare al
Parlamentului
European în România,
Reprezentan\a Comisiei
Europene în România
=i Centrul Educa\ia
2000‡.
Pornind de la premisa
cunoa=terii =i promov[rii
deja de 10 ani a modelului românesc de diversitate etnic[,
Departamentul pentru
Rela\ii Interetnice a
intrat în aceast[ campanie cu un bagaj informa\ional foarte valoros,

Alexandr VARONA

P

e 2 martie 2008 au avut
loc alegeri preziden\iale
în Federa\ia Rus[. S-a
scris =i s-a vorbit foarte mult
despre acest eveniment în toate
marile cotidiene române=ti =i
pe toate canalele de televiziune, a=a încât nu =tiu ce s-ar
mai putea ad[uga. +i, cu toate
acestea, cred c[ a lipsit o dezbatere consistent[, bazat[ pe o
cunoa=tere real[, =tiin\ific[, a=
zice, a sistemului politic =i
electoral rusesc, în mass media
româneasc[, lucru care s-a
încercat =i s-a reu=it în cadrul
noului Centru de Studii Ruse
=i Sovietice, înfiin\at ]n cadrul
structurii Institutului Na\ional

pentru Studiul Totalitarismului,
care a organizat, pe data de 13
martie a.c., o asfel de manifestare, ce s-a bucurat de un
real succes.
Participarea select[ format[
din fo=ti =i actuali diploma\i,
istorici, politologi, sociologi
sau jurnali=ti, ca =i ideile =i
opiniile exprimate în cadrul
dezbaterii sunt demne de luat
în seam[, mai ales c[ a=a-zi=ii
anali=ti politici ce apar tot timpul pe la diverse canale de
televiziune, cu câteva excep\ii
notabile, nu cunosc absolut
nimic nici despre sistemul
politic rusesc, nici despre
legea electoral[ ruseasc[ =i
nici despre situa\ia real[ a
Rusiei actuale.

Ecumenismul ca form[
de dialog intercultural,
Constan\a; în luna iulie
– seminar interna\ional
pe tema Dialogului
intercultural =i colabor[rii pentru accesul
romilor la o educa\ie de
calitate, Tulcea; în luna
noiembrie – masa
rotund[ – minorit[\i
istorice, minorit[\i noi;
în luna noiembrie – conferin\a interna\ional[ De
la multiculturalitate la
dialog intercultural,
Bucure=ti; în luna
decembrie – serbarea
Zilei Minorit[\ilor
Na\ionale, Bucure=ti.
În debutul anului de
s[rb[torit,
Departamentul pentru
Rela\ii Interetnice
deschide calea comunic[rii în mod ingenios,
chemând principalii
actan\i în formarea
opiniei generale,
reprezentan\ii massmedia, spre a defini,
explica =i în\elege regulile =i modalitatea în
care diversitatea exist[ =i
se manifest[ în rândul
popula\iei statului de
drept în care tr[im =i ne
dezvolt[m personalitatea.
La eveniment au
r[spuns invita\iei: domnii Zeno Karl Pinter =i
Valentin Platon, subsecretari de stat,
Departamentul pentru
Rela\ii Interetnice, domnul Andrasz Dementer,
secretar de stat,
Ministerul Culturii =i
Cultelor; dna Mariana
Nitelea, director ]n
cadrul Biroului de
Informare al Consiliului
Europei la Bucure=ti;

Ideea central[ reie=it[ din
dezbaterea amintit[ mai sus
este c[ Rusia î=i va men\ine
cursul politic actual, având în
vedere faptul c[ Vladimir
Putin va fi primul ministru în
mandatul pre=edintelui ales
Dmitri Medvedev, chiar dac[
în presa occidental[, mai ales,
se speculeaz[ pe seama
viitorului rela\iei dintre cele
dou[ personalit[\i. Dl Vasile
Buga, coordonatorul
Centrului, a subliniat c[, din
p[cate, nici în România, dar
nici în Uniunea European[ nu
exist[ o strategie serioas[ în
ceea ce prive=te rela\iile cu
marea putere de la R[s[rit,
lucru care îngreuneaz[
ini\iativele de politic[ extern[

foto: V. Petrichei

n perioada 9-11 martie
2008, la Sinaia,
Guvernul României,
prin Departamentul pentru Rela\ii Interetnice, a
invitat la dialog intercultural (=i interetnic)
reprezentan\ii massmedia din România,
oferindu-le drept tem[
de dezbatere modul în
care fiecare din cei ce
activeaz[ în acest domeniu reflect[ sau nu diversitatea, toate acestea pe
fondul desemn[rii anului
2008 de c[tre
Parlamentul =i Consiliul
European drept Anul
Dialogului Intercultural.
Încercând s[ nu ia
Cezarului (Ministerului
Culturii =i Cultelor), ce-i
al Cezarului, respectiv
responsabilitatea lans[rii
campaniei Anului
European al Dialogului
Intercultural în
România, îns[, venind
din urm[, ca =i partener
de campanie =i mentor al
grupului de lucru pentru
promovarea acesteia,
Departamentul pentru
Rela\ii Interetnice completeaz[ manifest[rile
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reprezentan\i massmedia, cât =i reprezentan\i ai ONG-urilor ce
activeaz[ în domeniul
promov[rii diversit[\ii
etnice în România.
În programul dezbaterilor, planificate a se
desf[=ura pe parcursul
celor dou[ zile, s-au
înscris teme precum:
rolul dialogului intercultural în înt[rirea respectului pentru diversitate
cultural[, posibilit[\i =i
mijloace de promovare a
dialogului intercultural,
eviden\ierea principalilor
actori implica\i în promovarea dialogului
intercultural, implicarea
mass-media în promovarea dialogului
intercultural, cât =i
leg[tura dintre relat[rile
media =i importan\a
evenimentelor percepute.
Ceea ce a fost important de subliniat, dup[
exemplul dat de c[tre
reprezentantul unei publica\ii apar\inând
minorit[\ilor na\ionale,
este faptul c[ în
România terminologia
de dialog interetnic =i
implicit intercultural
exist[ de foarte mult[
vreme, diversitatea fiind
considerat[ deja un mod
de via\[ =i nu un eveniment. Mergând îns[ pe
ideea promov[rii p[cii =i

în aceast[ direc\ie =i produce
incertitudine =i suspiciuni de
ambele p[r\i.
Inexisten\a unei asemenea
strategii a f[cut ca unele \[ri
mari din UE, cum sunt
Germania sau Italia, dar =i
altele mai mici, ca Ungaria sau
Bulgaria, s[ defineasc[ =i s[
pun[ în practic[ rela\ii bilaterale cu Rusia foarte active,
recenta vizit[ de lucru a cancelarului german Angela Merkel
la Moscova fiind înc[ o confirmare a acestui fenomen. S-a
subliniat înc[ o dat[ în timpul
dezbaterii necesitatea
reactiv[rii rela\iilor românoruse, mai ales pe linie economic[ =i cultural[, ruptura produs[ dup[ 1991 nefiind deloc
benefic[ pentru România.
+i, nu în ultimul rând, s-a
vorbit din nou despre succesele economice reale înregistrate
de Rusia în epoca pre=edin\iei
lui Vladimir Putin, ca =i despre

nu a r[zboiului, dup[
exemplul mesajului
transmis de însu=i
Parlamentul European,
cu siguran\[ mai avem
de lucru în ceea ce
prive=te promovarea valorilor existente în sânul
fiec[rei comunit[\i
etnice, promovare ce, în
timp, ar putea muta centrul aten\iei auditoriului
dinspre infrac\ionalitate
=i nonvaloare, spre
educa\ie =i cultur[.
Comunitatea Ru=ilor
Lipoveni din România
s-a prezentat la eveniment prin redactorii publica\iilor Zorile =i
Kitej-Grad, publica\ii
bilingve ce promoveaz[
cultura =i manifest[rile
acesteia, f[când astfel
posibil[ promovarea în
România a dialogului
dintre cele dou[ culturi
vaste: român[ =i rus[.
Informa\ii în ceea ce
prive=te activit[\ile ce se
desf[=oar[ în România =i
în toat[ Uniunea
European[ în leg[tur[ cu
Anul European al
Dialogului Intercultural
sunt disponibile pe
urm[toarele pagini de
internet:
www.dialog2008.ro =i
www.dilogue2008.eu .
Veronica
PETRICHEI

proiectele propuse de acesta,
în a=a-zisul Plan Putin, despre
care, din p[cate, presa din \ara
noastr[ a vorbit mult prea
pu\in, proiecte care, dac[ vor
fi duse la bun sfâr=it vor plasa
Rusia în rândul superputerilor
economice ale lumii =i vor permite îmbun[t[\irea real[ a
calit[\ii vie\ii pentru marea
majoritate a cet[\enilor ru=i.
Problema la noi în
România este, a spus unul dintre vorbitori, c[ anali=tii no=tri
nu =tiu limba rus[, nu citesc
ziarele =i revistele ruse=ti, dar
î=i dau cu p[rerea despre tot =i
toate care se întâmpl[ în
aceast[ \ar[, f[r[ s[ se întrebe
dac[ informa\iile pe care le au
sunt sau nu reale.
Una peste alta, a fost o dezbatere reu=it[, problemele puse
în discu\ie fiind cu adev[rat
importante pentru viitorul
rela\iilor româno-ruse.
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- ïåðâûé

âåñåííèé
ìåñÿö,
ñòîèò íà ïåðåïóòüå
ìåæäó çèìîþ è âåñíîþ, ïîýòîìó èç
âñåõ ìàðòîâñêèõ ïðèìåò ñëåäóåò
îòìåòèòü îáùóþ áîÿçíü ñëèøêîì
ðàííåãî òåïëà â ìàðòå,
ïðåæäåâðåìåííîãî íàñòóïëåíèÿ
âåñíû, çà êîòîðûì íåèçáåæíî
ñëåäóåò âîçâðàò õîëîäîâ. Ìàðò
âîîáùå ìåñÿö íåïîñòîÿííûé,
ýòî âðåìÿ óñèëåííîé áîðüáû
âåñíû ñ çèìîþ, òåïëà ñ õîëîäîì,
ïðè÷¸ì âñåãî ëó÷øå, êîãäà çèìà
óñòóïàåò âåñíå ìåñòî ïîñòåïåííî,
øàã çà øàãîì.
Íàèáîëåå âàæíûìè äíÿìè ñ
òî÷êè çðåíèÿ ïðåäñêàçàíèÿ ïîãîäû
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïåðèîä: 1-10
ìàðòà. Â ýòîò ïåðèîä äîëæíû
ïîÿâëÿòüñÿ ïåðâûå ïðèçíàêè âåñíû.
Ïåðâîå ìàðòà – äåíü ýòîò äîëæåí
áûòü ò¸ïëûé, ÿñíûé, ñ âîäîþ,
êàïåëüþ è þæíûì âåòðîì. Âîò
ïðîõîäèò Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà, à çà
íåþ íà÷èíàåòñÿ Ìàñëåíà, êîòîðàÿ
«ñåìü äíåé (íåäåëþ) ãóëÿåò».
Ìàñëåíà (èëè Ìàñëåíèöà, êàê å¸ â
Ðîññèè åù¸ âåëè÷àþò) – ñàìîå
ðàçãóëüíîå è ñàìîå èçëþáëåííîå
íàðîäíîå ñâåòñêîå ïðàçäíåñòâî ó
íàñ, ðóññêèõ-ëèïîâàí.
Â äíè Ìàñëåíû ïðèçíàêè âåñíû
ïðîÿâëÿþòñÿ áîëåå îùóòèìî, è
íà÷èíàåòñÿ äðóæíûé ïðèë¸ò ïòèö.

Åãî êîíöåðòû
çâó÷àëè è çâó÷àò â
ðàçíûõ óãîëêàõ
ìèðà.
Ðóññêèé íàðîä
ëþáèò, óâàæàåò
áàëàëàéêó. Î íåé
ñëîæåíî ìíîãî
ïåñåí, ÷àñòóøåê. Âîò
îäíà èç íèõ:
Â áàëàëàå÷êå
ìîåé
Ïîñåëèëñÿ
ñîëîâåé,
Ãîëîñèñòûé
îçîðíèê,
ß äàâíî ê íåìó
ïðèâûê.
Áàëàëàéêà çàíÿëà
ïðî÷íîå ìåñòî íà
ðóññêîé ýñòðàäå.
×óäåñíûé
òðœõñòðóííûé
èíñòðóìåíò ñòàë
èçâåñòåí âñåìó
ìèðó.

×È
Å
Ð
À
ÓÐ
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êàê
â

ñëè â
íåäàëœêîì
ïðîøëîì, íà
Ìàñëåíó, êàê è íà
äðóãèõ ïðàçäíåñòâàõ,
ó íàñ, ðóññêèõëèïîâàí, ïåñíè ïåëè
è ïëÿñàëè ïîä çâóêè
ìóçû÷êè èëè
ãàðìîøêè, òî â
íàøè äíè ïîþò è
ïëÿøóò è ïîä
ñòðóíû áàëàëàéêè.
Áàëàëàéêà ïðèøëà ê
íàì, ðóññêèì
ëèïîâàíàì, èç
Ðîññèèè â 50-ûå
ãîäû ÕÕ âåêà. Ñ òåõ
ïîð ðóññêèåëèïîâàíè íàðÿäó ñ
áàÿíîì âîçëþáèëè è
áàëàëàéêó
òðœõñòðóííóþ
êóäåñíèöó.
Êòî èçîáðœë
áàëàëàéêó
íåèçâåñòíî.
Âîçìîæíî, ÷òî
ïðåäøåñòâóþùåé
ýòîãî íåõèòðîãî
ìóçûêàëüíîãî
èíñòðóìåíòà áûëà
äóìáðà, êîòîðàÿ
óïîðíî ïîäâåðãàëàñü
â Ðîññèè ãîíåíèÿì
âëàñòåé è

äóõîâåíñòâà. Æèëî â
ñòàðèíó íà Ðóñè
íåóíûâàþùåå ïëåìÿ
ñêîìîðîõîâ:
ìóçûêàíòû, ïåâöû,
øóòû, àêðîáàòû.
Ãðóïïàìè áðîäèëè
îíè ïî ãîðîäàì è â
ñâîèõ ÿäîâèòûõ
ïåñíÿõ, øóòêàõ,
ñöåíêàõ âûñìåèâàëè
áîÿð, êíÿçåé,
äóõîâíóþ âëàñòü. Çà
ýòî èõ íåùàäíî
ïðåñëåäîâàëè.
Âìåñòå ñî
ñêîìîðîõàìè
ïîïàëè â íåìèëîñòü
è èíñòðóìåíòû, íà
êîòîðûõ îíè èãðàëè,
â òîì ÷èñëå è
äîìáðà*.
Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü:
÷òîáû êàê-òî
îáìàíóòü
äóõîâåíñòâî, áîÿð,
íàðîäíûå óìåëüöû
óñîâåðøåíñòâîâàëè
äîìáðó, âìåñòî
êðóãëîãî êîðïóñà
ñäåëàëè
òðåóãîëüíûé.
Áàëàëàéêè
äåëàëèñü ðàçíîãî
ðàçìåðà, êîðïóñ
óêðàøàëñÿ
âñåâîçìîæíûìè
ðèñóíêàìè. Êîãäà â
íà÷àëå XIX âåêà
ïîÿâèëàñü ãàðìîíü,
îíà îòòåñíèëà
áàëàëàéêó.

Ñòàëà îíà
ïîïóëÿðíîé
áëàãîäàðÿ ìóçûêàíòà
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à
Àíäðååâà. Îäíàæäû
îí óñëûøàë, êàê
ïðîñòîé ðóññêèé
êðåñòüÿíèí èãðàë íà
áàëàëàéêå, è ðåøèë
âûó÷èòüñÿ èãðàòü íà
íåé. Ïðîøëî âðåìÿ.
È âîò ïîÿâèëîñü
îáúÿâëåíèå: â
Ïåòåðáóðãå â çàëå
Áëàãîðîäíîãî
ñîáðàíèÿ ñîñòîèòñÿ
âûñòóïëåíèå
ëþáèòåëÿ èãðû íà
áàëàëàéêå Â. Â.
Àíäðååâà. Ýòî áûëà
ñåíñàöèÿ. Â
Áëàãîðîäíîì
ñîáðàíèè, ãäå
îáû÷íî çâó÷àëà
êëàññè÷åñêàÿ
ìóçûêà, - ìóæèöêàÿ
áàëàëàéêà.
Êîãäà Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷ ïîÿâèëñÿ
ñ èíñòðóìåíòîì íà
ñöåíå, ïî çàëó
ïðîêàòèëñÿ ñìåõ.
Íî ñòîèëî åìó
óäàðèòü ïî ñòðóíàì,
êàê âîöàðèëàñü
ìœðòâàÿ òèøèíà:
ñëóøàòåëè áûëè
ïîðàæåíû êðàñèâûì
çâó÷àíèåì
èíñòðóìåíòà è
âèðòóîçíûì
èñïîëíåíèåì.
Âûñòóïëåíèå
Àíäðååâà

çàâåðøèëîñü
îâàöèÿìè è
âîçãëàñîì áèñ . Òàê
ðóññêàÿ áàëàëàéêà
ïåðåæèëà ñâîœ
âòîðîå ðîæäåíèå.
Èç ñàìûõ
îäàðœííûõ ñâîèõ
ïîñëåäîâàòåëåé
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
ñîñòàâèë âñêîðå
ïåðâûé áàëàëàå÷íûé
àíñàìáëü, êîòîðûé
ïîëüçîâàëñÿ óñïåõîì,

Ðîññèè, òàê è çà
ðóáåæîì. Â 1896
ãîäó Àíäðååâ ñîçäàë
îðåêñòð, ãäå
áàëàëàéêàì
ïðèíàäëåæàëà
ãëàâíàÿ ðîëü. Òàêîé
æå îðêåñòð
ñóùåñòâóåò ñåé÷àñ â
Ïåòåðáóðãå. Îí
íîñèò íàçâàíèå
Îðêåñòðà íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòîâ
èìåíè Â.Â. Àíäðååâà.

êóäåñíèöà = âîëøåáíèöà;
îòòåñíèëà = óäàëèëà;
ñêîìîðîõ = ïåâåö-ìóçûêàíò,áîðäÿ÷èé
êîìåäèàíò,îñòðîñëîâ è àêðîáàò;
äóìáðà = ñòàðèííûé íàðîäíûé ùèïêîâûé
ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò ñ îâàëüíûì
êîðïóñîì è ñ î÷åíü äëèííûì ãðèôîì,íàä
êîòîðûì íàòÿíóòû äâå ñòðóíû. Äîìáðà
ïîÿâèëàñü íà Ðóñè â êîíöå XIII âåêà.
Ðóññêèå çàèìñòâîâàëè å¸ ó êàçàõîâ.
Äîìáðó íîñèëè ïåâöû –ñêîìîðîõè íà ðåìíå
÷åðåç ïëå÷î.
ãðèô = äëèííàÿ óçêàÿ ÷àñòü äîìáðû;
ïîïàëè â íåìèëîñòü = ñòàëè íåìèëûìè,
íåïðèÿòíûìè,îòâðàù¸ííûìè;
* Óêàçîì ðóññêîãî öàðÿ Àëåêñåÿ
Ìèõàéëîâè÷à îò 22 äåêàáðÿ 1649 ãîäà áûëè
çàïðåùåíû ÿçû÷åñêèå êîëÿäû è íàðîäíûå
èãðû ñêîìîðîõîâ,ïðè¸ì â äîìå ðÿæåíûõ è
ìåäâåæüèõ ïîâîäûðåé;
ïîâîäûðü = âîäûðü òîò,êòî âîäèò
ìåäâåäåé;
ðàáîòàòü áåç îãíÿ = ðàáîòàòü ïðè äíåâíîì
ñâåòå,áåç îãíÿ ñâå÷è èëè ëàìïû.

Õîëîäà â ïåðèîä
âåñåííåãî
ðàâíîäåíñòâèÿ,
êîãäà äåíü ñ íî÷üþ
ðàâíÿåòñÿ,
óêàçûâàþò, ÷òî çèìà
åùœ äîëãî ïðîñòîèò,
íå óñòóïèò äîáðîì
ñâîåé ñîïåðíèöå
âåñíå. Äíè
óäëèíÿþòñÿ, ïî
âå÷åðàì ìîæíî
ðàáîòàòü áåç îãíÿ. Ê
êîíöó ìåñÿöà âåñíà
âñœ áîëåå âñòóïàåò â
ñâîè ïðàâà.
Íàñòóïàåò
Áëàãîâåùåíèå óæå
ïî íàñòîÿùåìó
âåñåííèé ïðàçäíèê,
î÷åíü âàæíûé
ïîêàçàòåëü áóäóùåé
ïîãîäû: äåíü ýòîò
äîëæåí áûòü ÿñíûé,
ñîëíå÷íûé,ò¸ïëûé,
òèõèé. Çèìíèé ïóòü
ðóøèòñÿ, íî ÷àñòî
ìàðò îïÿòü
çàêàí÷èâàåòñÿ
õîëîäàìè, òóìàíàìè,
íåíàñòüåì.

Ïîñëå Ìàñëåíû
íà÷èíàåòñÿ Âåëèêèé
ïîñò, à çà
Ñòðàòíîé íåäåëüþ
Ïàñêà (Ïàñõà), è
òàê «Ìàðò ïîçèìüå
êîí÷àåò,àïðåëþ
ïðîë¸òíîìó ïóòüäîðîæêó êàæåò».
Äëÿ âàñ
ïîäãîòîâèë
Ôåîäîð
ÊÈÐÈËÝ
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Alex poate fi oricare dintre noi,
atunci c`nd avem nevoie de ajutor
vreuna din cele dou[
interven\ii i-ar fi inaccesibil[. Pentru Alex s-au
organizat, ]n Tulcea =i
mai ales ]n Ia=i, manifest[ri culturale =i studen\e=ti, expozi\ii de
fotografie cu v`nzare,
s-au scris articole ]n pres[
=i pe internet, s-au trimis
sute de mesaje de ]ncurajare, ]ntr-un efort colectiv
de re]nnoire a speran\ei c[
via\a, a=a cum a cunoscut-o el ]nainte de accident, este posibil[.

Când ar fi putut
fi prea târziu...

D

espre Alex
Luchici ve\i fi
auzit, poate, mul\i
dintre dumneavoastr[.
Despre povestea lui nu
am scris ]n aceste pagini
dec`t un text scurt, din
care reie=ea c[ este vorba
despre un t`n[r rus
lipovean care a avut un
accident ]n Delt[ ]n urma
c[ruia a avut nevoie de
ajutor financiar pentru o
opera\ie complicat[ =i
grea, care nu se putea
face ]n Rom`nia. S[ o
lu[m de la cap[t.
Alex este un t`n[r rus
lipovean din Tulcea, ]n
v`rst[ de 23 de ani =i care
iube=te Delta. }n fiecare
var[, avea cu prietenii
ie=iri periodice mai ales
]n Sulina =i Sf. Gheorghe,
la Dolo=man =i Gura
Porti\ei. Crescut ]n
Tulcea, pe malul Dun[rii,
=i pe l`ng[ apele prietenoase din Jurilovca
vacan\elor petrecute la
bunici, peisajul =i atmosfera din Delt[ erau
aproape de sufletul s[u.
}n august 2006, ]ns[,
]n secunda ]n care a s[rit

din barc[, ]ntr-o
diminea\[, f[r[ avertisment, aproape de locul ]n
care Dun[rea se vars[ ]n
mare, s-a schimbat ceva
fundamental: de=i nivelul
apei fusese verificat =i ]n
mod normal, locul ar fi
trebuit s[ fie potrivit pentru ]not, dup[ ce a f[cut
unul dintre acele salturi
care ]i ie=eau at`t de bine,
Alex nu a mai putut ie=i
din ap[.
Secunda aceea a
schimbat totul: Alex =i-a
fracturat coloana la nivel
cervical =i, din acel
moment, nu =i-a mai
putut mi=ca m`inile =i
picioarele. Nu =i-a pierdut
cuno=tin\a deloc =i ]=i
aminte=te totul cu o precizie care m[ uime=te =i
face povestea cu at`t mai
dureroas[.
De la intrarea lui ]n
spital, pentru a reu=i s[
r[m`n[ ]n via\[ =i s[
poat[ pleca acas[, Alex a
luptat singur. }mpotriva
sistemului sanitar
rom`nesc, ]mpotriva verdictului de =anse minime
de supravie\uire, ]mpotri-

va lipsei de dot[ri =i de
interes din partea personalului medical, ]mpotriva tuturor celor care nu
au crezut c[ se poate, ]n
ciuda tuturor
complica\iilor, Alex a luptat singur.
Dar pentru c[ nu se
poate merge ]mpotriva
propriului destin, mai
departe, pentru =ansa unei
recuper[ri c`t mai rapide,
Alex a fost ajutat. Din
punct de vedere medical,
s-a aflat relativ repede
despre posibilitatea unor
implaturi cu celule stem
]n China =i de necesitatea
unei opera\ii neurochirurgicale ]n Germania,
ambele necesit`nd, cum
era de a=teptat, sume mari
de bani.
Nu am fost niciodat[
martora la un efort de solidarizare at`t de rapid[ =i
de sus\inut[ ]n jurul unui
om a=a cum s-a ]nt`mplat
]n povestea lui Alex. Nu
m[ pot g`ndi deodat[ la
to\i cei care s-au mobilizat pentru str`ngerea de
fonduri, nel[s`ndu-l s[
cread[ nici o secund[ c[

S

uma necesar[ a fost
str`ns[, dar, c`nd
programarea a fost
f[cut[, Alex a suferit o
complica\ie la nivel respirator care a fost gre=it
diagnosticat[ drept
urmare, a fost operat
ulterior pe trahee ]n
condi\ii de urgen\[ =i
risc maxime. Pentru
rezolvarea acestei complica\ii, Alex a zburat ]n
Berlin (dup[ recomandarea a doi speciali=ti
]n chirurgie toracic[ din
Bucure=ti), ]n condi\ii
cu totul speciale.
Dup[ rezolvarea
problemei medicale,
printr-o opera\ie cu
laser =i o convalescen\[
scurt[, Alex a avut =ansa
de a fi transferat ]ntr-o
clinic[ specializat[ din
centrul Germaniei unde,
sub imperativul noilor
tehnici de recuperare
practicate acolo, condi\ia
lui a ]nceput s[ se
]mbun[t[\easc[ sim\itor.
A fost transportat ]napoi
]n Rom`nia, nu pe orizontal[, cu aparatura medicala ata=at[ (a=a cum a
fost adus ]n Berlin), ci
verticalizat, ocup`nd ]n
avion un loc normal.

P

De acum ]ncolo...
n pu\ine cuvinte, ]n
Germania ni s-a confirmat ceea ce ]n
Rom`nia se =tia deja.
Solu\ia recomandat[ ca
remediu pentru
afec\iunile grave este
implantul cu celule stem,
practicat cu cele mai mari
=anse de reu=it[, ]n
momentul actual, ]n
China. Aceast[ interven\ie
trebuie completat[ apoi
cu recuperarea activ[ cu
mijloace adaptate, dintre
acelea care se ]ntrez[resc
(mult prea) timid ]n centrele de recuperare din
Rom`nia. Astfel, ]n contextul ]n care Alex a
]nceput s[ ]=i recupereze

}

]ncet dar sigur mi=c[ri
discrete =i zone mai mari
de sensibilitate ]n organism, am ]nceput o nou[
coresponden\[ cu speciali=tii din China, care
i-au f[cut o programare
pentru mijlocul lui mai, ]n
condi\iile ]n care suma de
30 000 euro poate fi din
nou completat[.
Lans[m, ]n acest fel,
un apel umanitar adresat
tuturor celor care ne pot
ajuta ]n acest nou demers
de g[sire a unui remediu,
care ]i poate aduce lui
Alex posibilitatea de a
urca din nou pe munte, de
a-=i continua studiile, de a
dansa din nou ]n Raduga,
de a-=i ]mbr[\i=a prietenii
sau de a-i str`nge m`na,
b[rb[te=te, fratelui s[u.
Minunile pot fi
]nf[ptuite prin oameni. }n
preajma Pa=telui, pute\i
d[rui speran\a!
+i tu ]l po\i ajuta pe
Alex!
Accesa\i site-ul:
www.alex.eudivers.ro

Conturile deschise la Raiffeisen Bank ]n vederea str`ngerii de fonduri pentru Alex Luchici:
Cont RON: RO 79 RZBR 0000 0600 0825 2216
Cont Euro: RO 08 RZBR 0000 0600 0825 2233
Cont USD: RO 13 RZBR 0000 0600 0825 2240
Raiffeisen Bank, Agen\ia Topora=i, +oseaua
Giurgiului 131,
Sector 4, Bucure=ti
Titular: Luchici Andrei
Împuternicit: Luchici Alexandru

Mul\umiri

lecarea lui Alex ]n Germania pentru interven\ia chirurgical[ care i-a salvat via\a se datoreaz[ ]n totalitate tuturor acelora care, cunosc`ndu-l sau
nu pe t`n[rul ]nalt =i blond, cu p[rul lung =i prins la spate, au ales s[-i
ofere, din mai mult sau mai pu\in, un ajutor financiar.
Recuno=tin\a noastr[ se ]ndreapt[ c[tre to\i cei care l-au ]nconjurat cu
g`nduri bune, exprimate direct sau concretizate ]n dovezi de o discre\ie
des[v`r=it[, semne ale unei generozit[\i pe care cu greu am fi b[nuit-o posibil[
]n aceste vremuri.
Mai ales, o plec[ciune ad`nc[ prietenilor vechi =i noi care l-au ajutat s[ nu
]=i piard[ puterea =i speran\a ]n mai bine =i i-au oferit, de-a lungul acestui drum
anevoios, cele mai frumoase dovezi ale unei afec\iuni, pe care numai ni=te prieteni adev[ra\i =i, dincolo de aceasta, ni=te oameni excep\ionali ar putea-o
dovedi.

