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ISTORIA
Lipovenii sunt un grup etnic de origine rusească (numără aprox. 40.000
persoane), care locuiesc în special în județul Tulcea din România precum și în
zona Bugeacului (mai ales în preajma orașului Vâlcov) din regiunea Odesa,
Ucraina și în Bulgaria.
După sinodul din 1654 în care Patriarhul Nikon a reformat biserica rusă, au
început să se ia măsuri restrictive din partea autorităților laice și religioase ruse,
care au culminat odată cu venirea la putere a lui Petru cel Mare (1682-1725) și
introducerea de către acesta a unor măsuri drastice de europenizare.
Refuzul unor credincioși de a accepta înnoirea a făcut ca aceștia să fie supuși
la taxe insuportabile și forțați să poarte o vestimentație specifică. Nemaiputând
să suporte toate aceste restricții, staroverii (credincioșii de rit vechi) au luat
drumul pribegiei, răspândindu-se în întreaga lume (Polonia, Austria, Canada,
Alaska, Japonia etc.), inclusiv la gurile Dunării, în Dobrogea, tocmai pentru că,
la origine fiind pescari, din zona râurilor Don și Nipru, și-au putut relua
practicarea acestei meserii.
Cunoscuți de autoritățile locale sub denumirea de lipoveni (filipoveni, de la Filip
Pustoviat, unul dintre liderii lor), aceștia și-au păstrat limba, obiceiurile și credința,
fiind divizați atât pe criterii religioase (în 1690 s-au împărțit în popovți - popiști și
bezpopovți - nepopiști), cât și etnice (rușii mari-moscoviți, răscolnicii propriu-ziși,
cazacii zaporojeni, „haholii” sau ucrainienii, necrasovții).
După un popas în Bugeac, staroverii s-au așezat în mod deosebit în Dobrogea și
Bucovina, în două mari valuri: primul după răscoala lui Bulavin, pe vremea lui
Petru cel Mare, al doilea, în timpul țarinei Ecaterina a II-a (1762-1796).
Au emigrat din Rusia acum 20 de ani, nemulțumiți de schimbările din cadrul
Bisericii Ortodoxe Ruse. S-au așezat de-a lungul râului Prut din Moldova și în
Delta Dunării (azi în România și Ucraina). În cadrul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi
a Lipovenilor și-au menținut tradiții religioase puternice care preced reformele
întreprinse de Biserica Ortodoxă rusească din timpul domniei lui Petru cel Mare.

RASCOLNICII

Rascolnicii sau staroverii s-au separat în 1666 de Biserica Ortodoxă Rusă ca protest împotriva reformelor introduse de
patriarhul Nikon al Moscovei între anii 1652 și 1666. Vechii credincioși își desfășoară practicile liturgice pe care
Biserica Ortodoxă Rusă le practica înainte de implementarea reformelor.

ISTORIE

În 1652 Nikon a introdus o serie de revizuiri rituale și textuale cu scopul de a obține uniformitate între practicile rusești
și ortodocșii greci. Nikon pe baza discrepanțelor constatate între ritualurile și textele rusești și grecești, a dispus o
ajustare a riturilor rusești care să se alinieze cu cele grecești din perioada sa. În acest sens, Nikon a acționat fără o
consultare adecvată a clerului și fără convocarea unui conciliu. După punerea în aplicare a acestor revizuiri,
Biserica a anatemizat și suprimat cu sprijinul statului moscovit ritul liturgic anterior. De asemenea, biserica a
anatemizat și suprimat și pe cei care au fost reticenți în a trece la ritul revizuit. Cei care și-au menținut fidelitatea față
de ritul anterior (rascolnicii) au suferit persecuții severe de la sfârșitul secolului al XVII-lea până la începutul secolului al
XX-lea, fiind numiți schismatici.
Unii cercetători ai teoriei conspirației cred că există motive mai profunde pentru ceea ce s-a întâmplat: Biserica
Ortodoxă Rusă a adoptat prea multe ritualuri păgâne și prea mulți ”sfinți” și era necesar pentru a fi curățată pentru
ca biserica să devină mai modernă și mai pământească.

CRUCI

Schisma a fost imensă. Au fost arse sate întregi, biserici demolate, cărți și icoane au fost distruse, iar protestatarii au
fost condamnați la moarte – totul până la urcarea pe tron a lui Petru cel Mare (el fiind considerat tot un vechicredincios). Cu toate acestea, un număr mare de persoane au rămas vechi-credincioși – conform unor cercetări
până la o treime din populația Imperiului Rus înainte de 1917 erau vechi-credincioși. Rascolnicii se considerau ca
fiind singurii ruși ortodocși adevărați iar pe restul îi catalogau ca fiind eretici.
Cu timpul, numărul vechilor-credincioși a început să scadă. Aceștia au fugit în regiunile îndepărtate ale Rusiei unde
autoritățile nu-i puteau controla și unde își puteau exercita în mod liber ritualurile lor. De exemplu, crucile sunt
adesea puse nu la cap, ci la picioarele defunctului.

Un tablou celebru de Vasili Surikov care prezintă epurarea vechilor credincioși

PORTRET AL PATRIARHULUI NIKON

CRUCI

ZONE REPREZENTATIVE
Bucovina de Nord (Ucraina): Fântâna Albă, Lipoveni,
Bucovina de Sud (România): Climăuți, Lipoveni, Mitocu Dragomirnei; comunități mici există și în Gura Humorului,
Rădăuți, Suceava

Basarabia: Comunitatea lipovenească datează încă din sec. XVIII. Primul recensământ rusesc efectuat în
Basarabia (1817) menționează 1300 de familii (sau 1,3% din populația regiunii), însă în timpul stăpânirii țariste și
sovietice o bună parte a comunității lipovene a fost asimilată de masa coloniștilor ruși nou-sosiți. Totuși, în unele
localități, lipovenii și-au menținut idetitatea și tradițiile:
Republica Moldova: Lipoveni

Ucraina: Jibrieni, Muravleanca, Necrasovca-Nouă, Pocrovca, Sofian-Trubaiovca, Vâlcov; de asemenea
comunități importante în Chilia Nouă și Ismail
Moldova (fără Bucovina și Basarabia): Manolea, Brătești, Corni, Dumasca, Focuri, Lespezi, Moțca, StolniceniPrăjescu; în orașe: Iași, Botoșani, Bârlad, Vaslui, Fălticeni, Pașcani, Piatra Neamț, Târgu Frumos, Roman și Galați
Dobrogea de Nord: Chilia Veche, Carcaliu, Ghindărești, Ieroplava, Jurilovca, Letea, Mahmudia, Mila 23,
Periprava, Sarichioi, Sfiștofca, Slava Cercheză, Slava Rusă, 2 Mai; de asemenea comunități importante sunt în
Tulcea, Sulina, Crișan, Murighiol; comunități mici există și în Constanța, Mangalia, Năvodari, Cernavodă,
Medgidia, Măcin.
Muntenia: Brăila (doar cartierul Pisc care a fost în trecut o localitate de sine stătătoare) și Bordușani; o mică
comunitate de lipoveni există de asemenea în București.
Bulgaria: Aidemir (în Cadrilater), Kazashko

RUSII LIPOVENI DIN ROMANIA

OBICEIURI SI TRADITII
Ruşii-lipoveni formează o comunitate pitorească, plină de vitalitate, care ştie să se bucure de viaţă, dar şi să fie
ferm atunci când e vorba de principiile sale – mai ales cele religioase.
Reformele religioase şi sociale ale patriarhului Nikon şi ale ţarului Petru cel Mare i-au făcut pe aceştia să
părăsească Rusia şi să caute libertatea religioasă în România.

Ruşii lipoveni au ales să rămână credincioşi ritului vechi, care se referă la un anumit tip de slujire religioasă, dar şi
folosirii limbii slavone în biserică.
Lipovenii au ales să se împartă între două lumi, două tradiţii, două calendare, două rituri şi trei limbi: română, rusă
şi slavonă.
Un rol hotărâtor în păstrarea identităţii proprii a ruşilor lipoveni l-a avut biserica. Slujbele religioase se ţin şi astăzi în
limba slavonă, scrierea se face cu caractere slavone, se foloseşte calendarul iulian (13 zile după calendarul
gregorian). Toate sărbătorile religioase se ţin cu sfinţenie. Chiar şi Anul Nou, spre exemplu, are un caracter
preponderent religios. În bisericile de rit vechi se tin slujbe îndelungate, iar în dimineaţa noului an pe la casele
lipovenilor se umblă cu semănatul.
Maslenița este o sărbătoare specifică comunității rușilor-lipoveni ce marchează trecerea de la iarnă la primavară.
Numele sărbătorii vine de la cuvântul “maslo” (unt) şi reprezintă o perioadă de tranziţie, de la aceea de consum
de carne, către una de post, când se consumă produse din lapte, brânză, ouă şi peşte. Printre preparatele
tradiţionale, se numără clătitele (blinî), colţunaşii (vareniki) şi pampuşki – un fel de plăcinte.
Sărbătoarea ține o săptămână, fiecare zi fiind diferită de cealaltă și având însemnătatea ei.

În piaţă este arsă păpuşa Masleniţa, care simbolizează iarnă. Aşa, oamenii din comunitatea rușilor-lipoveni îşi iau
rămas bun de la iarnă până la anul viitor

PAPUSA MESLENITA

BOTEZUL LA LIPOVENI
În ceea ce privește botezul, acesta este săvârșit la câteva zile de la naștere și are
loc înainte de răsăritul soarelui prin scufundarea totală a copilului în cristelniță de
trei ori. În afară de preot și dascăl, la taina aceasta participă un cerc foarte
restrâns de persoane, format din tatăl copilului, nașii de botez ( un bărbat și o
femeie ce nu trebuie să formeze un cuplu și care de cele mai multe ori au vârste
fragede). Dacă noul născut este băiat acesta este dus de către preot în altar, iar
dacă este fată doar până la ușa altarului, din acel moment noul născut devenid
creștin punându-i-se cruciuliță la gât și fiind îmbrăcat pentru prima dată cu
cămașă încinsă cu un brâu subțirel, semn al creștinătății.

NUNTA
Nunta reprezintă un complex de practici, rituri, manifestări, obiceiuri care
ceremonializează căsătoria. Aceasta este precedată de logodna celor doi
tineri. Interesant este primul pas al logodnei, moment în care fata îi oferă băiatului un
batic roșu, ca semn al acceptării în căsătorie. Logodna propiu-zisă numită
și “svatastvo” are loc la casa părinților fetei, unde se întâlnesc părinții mirelui și rudele
apropiate ale viitoarei mirese, ocazie cu care băiatul îi cere mâna fetei.
Întrucât, la rușii-lipoveni credința este mai presus de orice, și nimic nu se poate înfăptui
fără voia Domnului, tinerii îmbrăcați în port tradițional se așează în fața icoanei cu
candela aprinsă și încep a se ruga
pentru ca Dumnezeu să le accepte căsătoria și să-I ferească de ce e rău. După
rugăciunile spuse și cântate, tinerii se apleacă la picioarele părinților cerându-le
binecuvântarea.
Nunta propriu zisă „svadiba” are loc duminică dimineaţa, exceptând zilele de post.
Înainte de cununia religioasă care are loc imediat după liturghie, se practică un obiei
de vânzare-cumpărare a miresei în casa părinteascā, ocazie cu care se interpretează
cântece specifice, tematice ( atât vesele și ironice cât și cele cu caracter elegiac, trist,
dureros), după care părinții miresei, cu icoana și pâinea conduc tinerii la biserică. Aici,
viitorul cuplu asistă mai întâi la liturghie, după care urmează cununia
religioasă „venceanie” care se desfășoară în limba slavonă.
Un element distinctiv al nunții rușilor-lipoveni este faptul că, în timpul liturghiei, fata
primește kicika – o tichie, de multe ori brodata si cu aplicatii din margele, care stringe
parul intr-un coc. Peste kicika vine„kaseak”-ul, un fel de marama, iar toate sint
acoperite de batic. Kicika este simbolul femeii maritate. La tinerele fete, parul este strins
intr-o coada impletita si legat cu „lenta”, dar si ele poarta batic.

PAȘTELE
Paştele este o sărbătoare foarte importantă pentru ruşii-lipoveni, care se
sărbătoreşte în familie. Pe masă se pun bucate alese, ouă vopsite şi cozonac,
care ce se sfinţesc în dimineaţa Învierii, după liturghie. De Paște, există la ruşiilipoveni obiceiul de a se pupa de trei ori când se întâlnesc, pronunţând „Hristos a
inviat!” („Hristos voskrese!”) şi respectiv „Adevărat a inviat!” („Voistinu voskrese!”).

DANS RUSESC TRADITIONAL

