
 
SLAVA CERCHEZĂ 

 

 

CADRU NATURAL 

 

Situată în partea de sud a judeţului, la o distanţă de 45 km de municipiul 

Tulcea şi la 15 km de oraşul Babadag, comuna Slava Cercheză ocupă o suprafaţă 

de 107 km2. În componenţa comunei intră satele: Slava Cercheză – satul de 

reşedinţă şi satul Slava Rusă, situat la o distanţă de 7 km. Din punct de vedere 

administrativ comuna se învecinează  la nord cu comuna Mihai Bravu, la vest cu 

Ciucurova, la est şi nord-est cu oraşul Babadag, iar la sud cu comunele Stejaru şi 

Baia. 

Slava Cercheză şi Slava Rusă sunt singurele aşezări ruso-lipoveneşti din 

Dobrogea care nu sunt situate în proximitatea unor unităţi hidrografice majore, ci 

sunt situate în partea central-estică a Podişului Babadag, în subunitatea Podişului 

Slavelor, pe cursul văii cu acelaşi nume (Slava), într-o zonă pitorească, înconjurată 

de dealuri cu păduri de foioase: Dealul Lung, Dealul Peşterii, Cordon, Balca, Valoc, 

Dealul Iepurilor, Gâtul lui Nica, Dumbrava, Dealul lui Mitea, Nurtbair (Dealul Lupilor), 

Dealul Chel, Kut, Dealul Nisipurilor. 

Teritoriul comunei are în cea mai mare parte un relief deluros, fiind aşezată 

într-o depresiune interioară a podişului Babadag, la poalele a trei dealuri, dealurile 

Slavelor. Diferenţierile de relief întâlnite în acest sector al Podişului Babadag se 

datorează în principal compoziţiei petrografice variate (calcare, gresii, şisturi, granite 

alcaline, conglomerate etc.) asupra căreia eroziunea a acţionat selectiv.  

Din punct de vedere climatic, se constată existenţa unui topoclimat de 

dealuri şi podişuri cu următoarele caracteristici: temperatura medie anuală de 

10,7°C, precipitaţii atmosferice medii scăzute (417,9 mm/an) - fapt care se reflectă 

printr-o ariditate accentuată -, caracterul torenţial al majorităţii ploilor, cu urmări 

importante în modelarea actuală a reliefului ca şi în dinamica unor procese fizico-

geografice, veri calde şi ierni blânde. Specific culoarului Văii Slavei este topoclimatul 

caracterizat prin canalizări ale maselor de aer îndeosebi pe direcţiile NV-SE, dar şi 

E-V şi cu acumulări de zăpadă. 

Comuna este străbătută de cei doi afluenţi principali ai râului Slava, 

respectiv Slava Rusă şi Slava Cercheză. Izvoarele râului provin din hidrostructurile 



calcaroase ale Podişului Atmagea, drenează Podişul Babadag şi se varsă în lacul 

Goloviţa (complexul lacustru Razim), parcurgând o vale cu aspect de culoar. Are o 

albie majoră cu dezvoltare asimetrică, iar albia minoră abia se schiţează în unele 

sectoare. Datorită îndepărtării covorului vegetal arborescent de pe versanţi, pe 

acest culoar de vale sunt semnalate procese de eroziune puternică şi totodată 

frecvente ieşiri din matcă ale râului, producând inundaţii. 

Pe teritoriul comunei Slava Cercheză există Rezervaţia Uspenia (22 ha), în 

cadrul căreia au fost identificate mai multe tipuri de habitate de interes comunitar 

între care se remarcă pajiştile de ai de pădure şi două tipuri de păduri dobrogene, 

rare la nivel naţional: silvostepă cu păduri submediteraneene şi păduri de foioase 

xeroterme. 

 

ISTORICUL AŞEZĂRII ŞI POPULAŢIA 

 Referitor la istoricul celor două aşezări lipoveneşti – Slava Cercheză şi 

Slava Rusă -  facem precizarea că, mult timp cea de a două a fost satul de 

reşedinţă, fiind şi prima aşezare atestată documentar la 1584. În registrele turceşti 

din acea vreme, localitatea apare sub numele Kizil-insarlic. În paralel  s-au utilizat şi 

numele Islawa, Slawa, Slava. În 1819, pe o hartă rusească, apar menţionate pentru 

prima dată două localităţi: Noia Slava (astăzi Slava Cercheză) şi Star Slava (astăzi 

Slava Rusă). (cf. Mihaela Iacob, (L)Ibida. Slava Rusă, 2005, p. 25) 

M. D. Ionescu notează despre Slava Rusă că s-a numit, până în jurul anilor 

1850, Kazîl-Sar şi că ar fi fost fondată, pe la 1800 de o fată (Kâz) numită Eşara. De 

asemenea, autorul afirmă că la 1754 au venit aici lipovenii bespopovi, iar în 1804 cei 

popovi. 

Pentru Slava Cercheză Filip Ipatiov consemnează: „În Slava Cercheză ruşii 

lipoveni au luat locul cerchezilor, colonizaţi de turci în perioada 1862-1864 şi plecaţi 

chiar înaintea războiului din 1877”. 

Istoria orală reţine sub formă de legendă că localitatea Slava Cercheză a 

fost înfiinţată în 1863 de un anume Epsih Epsihov şi a fost locuită până în 1877 de 

populaţie de origine cercheză care a emigrat în Rusia după ce Dobrogea a intrat 

sub administraţie românească. 

În localitate existau, la acele vremuri, două biserici lipoveneşti, una 

construită în 1883 cu hramul Sfântul Dumitru, cealaltă, Sfântul Gheorghe, construită 

în 1888 în care slujba se făcea şi se face în limba slavonă, respectând toate 

canoanele bisericeşti de rit vechi, iar credincioşii se numesc staroveri. 



Localităţile au fost populate de ruşii emigraţi în urma schismei bisericii 

ruseşti din 1658.  

Termenul de „lipovean” „reflectă apartenenţa la un grup etnic descendent al 

staroverilor (creştini ortodocşi ruşi de rit vechi). Datorită faptului că pe lângă 

aspectul etnic este implicat şi cel confesional, sensul său trebuie considerat ca fiind 

unul confesionalo-etnic. Dacă semnificaţia actuală a termenului de lipovean este 

clară, etimologia şi conotaţia s-a iniţială este destul de controversată (…)Istoria 

orală a creştinilor de rit vechi din România pledează pentru ideea că numele de 

lipoveni le-a fost impus de alţii cu care au intrat în contact (posibili români sau 

ucraineni), iar cu timpul să-l fi acceptat ei înşişi pentru a se „masca” sub acest nume 

şi a scăpa astfel de sub „umbra” autorităţilor ţariste şi a bisericii oficiale ruse. (…) 

Lipoveni sunt numiţi doar ruşii de rit vechi din România, şi eventual, cei din fostele 

provincii româneşti, iar descendenţii ruşilor care n-au acceptat reformele nikoniene 

din Rusia secolului XVII, din celelalte ţări, se numesc doar staroveri sau 

staroobreadţî” (cf. Filip Ipatiov).   

Numele de „lipoveni” este explicat de specialişti plecând de la trei ipoteze, 

care nu acoperă în întregime fenomenul, dar care converg. O asociere între 

cuvântul slav „lipa”, care înseamnă „tei”, cu modul de viaţă preferat de mulţi lipoveni, 

în mijlocul pădurilor de foioase, a fost posibilă datorită apropierii fonetice în special. 

La aceasta s-a adăugat faptul că albinăritul le furniza un aliment natural, frecvent 

folosit în locul zahărului, pentru că este „neprihănit”. Ceara albinelor era folosită la 

lumânările utilizate în practicarea cultului creştin. 

Din lemnul de tei se confecţionau cu unelte simple, manual, obiecte de uz 

casnic şi gospodăresc şi se realizau construcţiile, tâmplăria şi mobilierul casei. 

Pe drept cuvânt, considerau teiul „lemn sfânt” pentru că era folosit în 

sculptura icoanelor, a crucilor de lemn şi ca suport pentru pictura lor. 

Această explicaţie şi cea toponimică sunt ipoteze ce ţin de domeniul 

imaginaţiei şi etimologiei populare, deci entonimice. 

Ipoteza antroponimică concentrează şi ea argumente din trei direcţii. 

Numele de „lipoveni” ar fi o prescurtare, prin afereză, a cuvântului iniţial „filipoveni”, 

care, prin uz, a trecut la faza intermediară „flipoveni” şi l-a pierdut şi pe „f” apoi. 

a) Numele Filip a fost pus în legătură cu cultul sfântului apostol Filip, 

practicat după moartea Mântuitorului în Asia Mică şi Sciţia, fiind unul din cei 12 

discipoli. 



Respectarea cu sfinţenie a acestui apostol era consemnată în secolul al 

XVIII-lea de unii cercetători. 

Fiind născut în Galilea, la localitatea Betsaida, care înseamnă „casa 

pescuitului”, s-ar explica şi ataşamentul unei mari părţi din populaţia lipovenescă 

faţă de pescuit. Figura biblică a lui Filip este reprezentată şi în tradiţia creştină 

populară românească privind prăzmuirea, între 11 şi 17 noiembrie, a Filipilor, ziua 

de 14 noiembrie marcând ziua sfântului Filip şi începutul postului Crăciunului. 

b) Trecem astfel la latura sacrală, privind ipoteza antroponimică. Etnonimul 

de „filipovani”, (lipovani) s-ar deduce din cuvântul rusesc „filippovki” care este 

denumirea postului Crăciunului. 

c) Al treilea punct de vedere pleacă de la o realitate istorică şi anume 

existenţa căpeteniei staroverilor fără preot pe nume Filip, de la începutul secolului al 

XVIII-lea, care după ce a fost administrator la un schit de lângă Marea Albă, în jurul 

anului 1700, îşi conduce adepţii spre Lituania şi Prusia, apoi în Polonia şi Bucovina. 

Plecând de la curentul religios al theodosienilor, el a formulat o orientare 

religioasă independentă, cu norme severe de viaţă cumpătată, duse până la 

fanatism şi culminând cu un autodafé. 

Acest puritan convins era supranumit şi „Pustoviat” cu sensul „sfântul din 

pustiu” sau „lumină în deşert”, plecând de la componentele „pustynia” = „deşert” şi 

„sviatu” = „sfânt”, sau „svet” = lumină. 

În concluzie, fără a limpezi toate problemele legate de originea termenului 

„lipoveni” şi de răspândirea lui prin generalizare, ca şi de adoptarea lui chiar de 

ramura nesarcerdotală a rescolnicilor (lipovenii fără preot = bezpopovţî), ipotezele 

analizate mai sus converg în acoperirea unei realităţi. 

Este posibil ca viitoare cercetări asupra acestei problematici să aducă în 

atenţie noi ipoteze. 

Diferenţele faţă de dogma reformată a bisericii oficiale ruse sunt: 

1. Semnul crucii făcut cu două degete, nu cu trei, chiar şi înainte de a bea 

apă; 

2. Cuvântul „alleluia” („Slavă ţie Doamne”) se repetă doar de două ori nu de 

trei ori; 

3. Păstrează în formula – simbol a credinţei cuvântul „adevărat” suprimat de 

biserica oficială rusă: „Şi întru Duhul Sfânt adevărat Domn”; 

4. Înconjurarea bisericii, la marile sărbători, se face în sensul mişcării 

soarelui pe bolta cerească, în timp ce Nikon a impus-o în sens invers. 



5. Numele de Isus se scrie cu un singur i iniţial nu cu doi cum a fost 

împrumutat de Nikon din limba greacă; 

6. Liturghia tradiţională se face cu şapte bobiţe de prescură; Nikon le-a 

redus la cinci; 

7. Pictura, sculptura şi arhitectura bisericească trebuie să fie realizată în stil 

bizantin şi nu se acceptă influenţa artei occidentale; 

8. Păstrarea cântării religioase vechi cu interpretarea la unison nu pe mai 

multe voci. 

Acestea şi multe alte elemente ale dogmei creştine au fost conservate de 

către schismatici (rascolnici) după Soborul din 1654-1655 ţinut din iniţiativa 

patriarhului Nikon. 

Cel mai impresionant martor al trecutului se află la marginea localităţii Slava 

Rusă şi este cetatea şi oraşul antic (L)Ibida. Caracterul excepţional al cetăţii constă 

în: 

 suprafaţa intramurală de peste 27 ha, cuprinzând cetatea propriu-zisă şi 

fortificaţia anexă, centura de fortificaţii desfăşurată pe o lungime de cca. 

2.500 m, o impun ca cea mai întinsă dintre cetăţile din Dobrogea şi printre 

cele mai mari ale regiunii; 

 este singura cetate care include în aceeaşi structură defensivă două 

elemente geo-morfologice, total deosebite, valea slavei şi formaţiunea 

foarte înaltă situată la SE, pe dealul Harada, unde se află fortificaţia 

anexă şi fortul; 

 constituie singura cetate al cărei spaţiu fortificat este străbătut de un curs 

de apă, ceea ce presupune lucrări speciale de securizare a punctelor de 

intrare şi ieşire a râului din cetate, îndiguiri, canalizări, construcţii de 

poduri; 

 cetatea ocupă întreaga lărgime a albiei majore a Slavei barând acest 

important coridor de circulaţie; sistemul de fortificaţii al cetăţii de epocă 

tetrarhică comportă o formă aproape rectangulară, cu 24 de turnuri şi 

multe porţi acesteia i se adaugă fortificaţia anexă construcţia de 

dimensiuni reduse, înconjurată de şanţ; 

 marea bazilică descoperită la (L)Ibida, una dintre cele mai mari din 

întreaga provincie – cu trei nave, cu mozaic policrom, cu coloane şi 

capiteluri din marmură de dată târzie (după anul 580) este singulară 

deocamdată în peisajul arhitectural religios al provinciei; 



 teritoriul cetăţii prezintă cea mai intensă densitate de locuire din perioada 

romană: pe o rază de 10 km în jurul cetăţii fiind identificate nu mai puţin 

de 11 aşezări rurale, între care două de tip vicus. (Mihaela Iacob, (L)Ibida. 

Slava Rusă, 2005, p. 22) 

Referitor la structura populaţiei, M. D. Ionescu, în lucrarea Dobrogea în 

pragul veacului al XX-lea (1904), menţionează pentru Slava Cercheză existenţa a: 

404 lipoveni popovi, 293 lipoveni bespopovi, 20 români, 4 ţigani creştini, 4 bulgari, 4 

evrei, 2 albanezi şi 1 armean; iar pentru Slava Rusă: 899 lipoveni popovi, 222 

lipoveni bespopovi, 12 români, 10 ţigani creştini, 2 bulgari, 20 evrei.  

În timp, structura etnică s-a modificat, astfel încât conform datelor statistice 

furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la Recensământul populaţiei şi al 

locuinţelor din 2002, în comuna Slava Cercheză locuiau 2829 de pers din care: 

81,61% (2309 persoane) ruşi-lipoveni şi 18.20% români. 

Datorită sporului negativ din ultimii ani şi a migraţiei în special a tinerilor 

spre alte centre demografice în căutarea de locuri de muncă, apreciem numărul de 

locuitori în anul 2006 la cca. 1421 (Slava Cercheză) şi 1291 (Slava Rusă). Şi în anul 

2010, după o informaţie oferită de primarul comunei, Ivan Ignat, emigrarea tinerilor 

şi chiar a unor familii întregi spre Spania, Italia, Anglia, continuă. Cei plecaţi au 

format, în oraşele în care s-au stabilit, mici comunităţi. Acestea păstrează tradiţii 

legate de credinţe, tradiţii culinare, obiceiuri. Revin în „Slavele” în luna august, în 

concediu; îşi construiesc case şi îşi propun să se întoarcă.  Cu toate acestea, criza 

economică din ultimul an, resimţită şi în ţările Uniunii Europene nu a întors pe 

nimeni. 

 

STRUCTURA AŞEZĂRII ŞI GOSPODĂRIA 

Din punct de vedere al formei aşezării configuraţia vetrei satului Slava 

Cercheză se defineşte printr-o formă geometrizată, iar din punct de vedere al texturii 

vetrelor localitatea se poate identifica printr-o textură liniar-rectangulară şi spre 

partea sa nord-vestică printr-o uşoară tendinţă de dezvoltare tentaculară. 

Linia tradiţională a unei gospodării lipoveneşti este determinată de modul 

ordonat de aranjare a acesteia, cu dezvoltare în profunzime, având latura scurtă 

plasata la stradă. Perimetrul în cadrul căruia se dezvoltă gospodăria are formă 

dreptunghiulară. Modul de organizare al gospodăriei evidenţiază locuinţa (casa 

propriu-zisă) amplasată la stradă, iar anexele se dezvoltă în planul secund al 

perimetrului. 



Arhitectura tradiţională a locuinţei din comuna Slava Cercheză se 

armonizează cu mediul arhitectural înconjurător prin materialele şi tehnicile utilizate 

în construcţie (temelie de piatră, pereţi din chirpici, astereală din scânduri, acoperiş 

din olană ş.a.) prin planimetrie şi elevaţie. Sunt, însă, prezente şi anumite 

caracteristici specifice casei lipoveneşti. Faţada secundară, orientată spre stradă, 

este ,,liberă”, în sensul că împrejmuirea porneşte de la latura de îmbinare a celor 

două faţade (longitudinală şi laterală). La casele vechi, peretele lateral din stradă 

prezintă şi prispă cu stâlpi. În planul tradiţional al caselor din Slava Cercheză 

întâlnim şi pridvorul, delimitat uneori de un balcon. O altă particularitate de 

construcţie a casei şi care derivă din normele tradiţionale ale credincioşilor lipoveni, 

este faptul că peretele unde era aşezat iconostasul (cel dinspre răsărit) se construia 

mai îngust, iar cel opus (dinspre vest) mai lat, căci acolo era aşezat patul (informator 

Irina Mihailov, Slava Cercheză, consemnat septembrie 2011). 

Frontonul, element important în structura casei, este decorat cu motive 

realizate în tehnica traforului. Forma stilizată, dar sugestivă a motivelor trimite spre 

mitologia slavă. De asemenea era decorat geamul de la stradă, era decorată 

tâmplăria stâlpilor şi a balustradei de la prispă. Astăzi intervin o serie de inovaţii în 

arhitectura care altădată urma anumite norme nescrise ci doar transmise. Gardurile 

din stuf sunt înlocuite cu cele din lemn sau fier, iar elementele decorative ale 

frontonului sunt şi ele executate fie din tablă, fie din placaj. 

În interiorul locuinţei lipoveneşti atrage atenţia, prin semnificaţia şi 

somptuozitatea structurii şi compoziţiei sale iconostasul. Este amplasat întotdeauna 

într-unul din colţurile opuse faţă de uşa de la intrarea în cameră. Cele mai multe 

dintre iconostasele văzute de noi la localnici sunt adevărate obiecte de patrimoniu 

cultural.  

Memoria colectivităţii reţine claca la chirpici şi ajutorul primit pentru ridicarea 

unei case. Erofei Efdochia într-un interviu realizat în septembrie 2011, spunea: 

„Altădată ne ajutam mai mult. Noi am avut 80 de oameni cu care am ridicat casa. 

Chirpicii, pereţii, podul casei, toate le-am făcut cu oamenii din sat, fără bani. Apoi 

mergeam şi noi la ei sau părinţii noştri i-au ajutat la rândul lor.  La lipit femeile lucrau 

şi bărbaţii făceau materialul şi-l cărau. Doar pentru acoperişi am avut doi meseriaşi.”  

În prelungirea locuinţei se află anexele. Gospodăria lipovenilor din 

Dobrogea, este alcătuită din câteva anexe mai simple care se aliniază în 

continuarea locuinţei. Acestea sunt constituite din una sau două magazii, un grajd, o 

bucătărie de vară unde se află soba (plita) şi eventual, cuptorul de pâine, iar în 



planul secund, uneori la o anumită distanţă faţă de locuinţă, este baia. Construită, 

din lemn sau chirpici, lipită în exterior şi în interior cu lut baia lipovenească este 

renumită pentru beneficiile sale terapeutice.  

În fiecare sâmbătă orice om din sat se bucură de beneficiile băii cu aburi. În 

Slava sunt gospodării cu baie neagră (чёрная баня sau топить по чёрному) sau 

baie albă (белая баня sau топить по белому).   

Diferenţa între cele două băi este că la baia neagră pereţii sunt înnegriţi de 

fumul care este lăsat să treacă prin camera propriu-zisă când aceasta este încălzită, 

ieşind apoi afară pe fereastră şi pe uşă. Astfel baia se încălzeşte repede şi 

păstrează căldura mai mult timp. Fumului are şi rolul de a dezinfecta spaţiul. După 

utilizare baia se aeriseşte iar pereţii sunt curăţaţi periodic de funingine. O grijă în 

plus a celor ce utilizează baia neagră este aceea de a nu atinge pereţii.   

La baia albă fumul este condus pe horn, pereţii rămân albi, dar încălzirea 

ei asta însemnă mai mult combustibil pentru, căci odată cu fumul, iese şi multă 

căldură.  

În baie – fie ea albă sau neagră – se intră prin predbannik, o sală/antreu cu 

dimensiuni reduse folosită pentru a-şi lasă hainele şi prosopul. În predbannik se află 

şi gura sobei, la baia neagră gura sobei poate fi şi în încăperea băii. 

Soba, kamenka, este clădită sau acoperită cu pietre de râu, având fixate 

între ele unul sau două cazane pentru apă fierbinte. Alături de cuptor se pune un 

vas cu apă rece, din care se ia cu cătruna (caret) şi se aruncă peste pietrele 

înfierbântate provocându-se astfel aburul. Tot în această încăpere se află poloc-ul 

care poate fi un pat de scânduri, nişte trepte din lemn, sau un fel de bancă ceva mai 

lungă, din scânduri, eventual cu încă o laviţă superioară. Corpul trebuie obişnuit 

treptat cu nivelele de căldură din baie, începătorii putând rămâne pe prima treaptă a 

polok-ului sau pe laviţa de jos unde aerul e mai rece. 

În timpul îmbăierii, pentru creşterea  temperaturii corpului se loveşte uşor şi 

ritmic pe spate cu nişte mănunchiuri făcute, cel mai des, din crenguţe de stejar sau 

mesteacăn (veniki).  

 

De asemenea, în gospodărie se mai poate întâlni o anexă unde agricultorul 

îşi depozitează fie plugul sau căruţa, fie tractorul sau maşina.  

La stradă curtea este închisă cu un gard, iar accesul se face printr-o poartă, 

(uneori  apare şi o poartă mare pentru maşini şi atelaje). 



Un element care apare în afara gospodăriei propriu-zise este banca de la 

poartă, este locul unde se-ntâlnesc vecinii, unde se află noutăţile din sat. 

 

OCUPAŢII ŞI MEŞTEŞUGURI 

 Ocupaţiile de bază ale locuitorilor din Slava Cercheză au fost şi sunt 

agricultura şi creşterea animalelor. Datorită amplasării comunei într-o zonă bogată 

în păduri, localnicii mai practică şi apicultura, silvicultura şi pomicultura, care însă nu 

ocupă un loc important în economia aşezării. 

În privinţa practicării agriculturii se remarcă utilizarea aceloraşi unelte, 

aceloraşi tehnici de prelucrare a pământului, cât şi cultivarea cerealelor necesare 

traiului şi pe care le regăsim în întreaga zonă. În trecut s-au folosit unelte simple 

(hârleţul, lopata, sapa, săpăliga, furca, iabaua, râşniţa de mână) şi unelte puse în 

acţiune prin tracţiune animală (plugul, rariţa, grapa, boroana, vălătucul). 

Dintre meşteşuguri menţionăm prelucrarea lemnului, ruşii-lipoveni fiind 

renumiţi pentru aceasta şi îndeosebi pentru tâmplărie şi construcţia de case. 

Motivele decorative realizate în tehnica traforului, amplasate la frontonul caselor, 

constituie dovada priceperii, a ingeniozităţii meşterilor lemnari.  

O parte a bărbaţilor lucrau la cariera de piatră din proximitatea localităţii. M. 

D. Ionescu precizează deschiderea exploatărilor de piatră în anul 1895, numele 

carierelor fiind: Mănăstirea Uspenia, Slava Cercheză şi Bujor. 

În prezent populaţia este ocupată în următoarele ramuri economice: 

agricultură, zootehnie, silvicultură şi pomicultură. Se observă modificări în structura 

gospodăriei  şi a locuinţei (mici terase, foişor ş.a.) determinate de apariţia 

agroturismului. 

 

VIAŢA SPIRITUALĂ 

Orientările religioase ale ruşilor staroveri din comună sunt grupate în jurul a 

două centre spirituale după cum urmează: locuitorii numiţi în scrierile vechi 

bespopovţi (fără popă) sunt numiţi astăzi creştini ortodocşi de rit străvechi 

(Confesiunea de Novozabkov) şi se reunesc la sărbători în biserica cu hramul Sf. 

Gheorghe (6 mai) unde slujeşte preotul paroh Trofim Chirilă (cei din Slava 

Cercheză) sau la biserica din Slava Rusă cu hramul Acoperământul Maicii Domnului 

(14 octombrie). Lipovenii numiţi în trecut popovţi (cu popă) sunt numiţi astăzi creştini 

ortodocşi de rit vechi sau Staroverii de Fantâna Albă („Belaia Kriniţa” – azi localitate 



în Ucraina, la 3 km nord-vest de localitatea Climăuţi din România) cu următoarele 

lăcaşe de cult: 

o La Slava Cercheză: biserica cu hramul Sf. Dumitru (8 noiembrie) şi 

Întâmpinarea Domnului (15 februarie); preot paroh Tănase Ivanov; 

o La Slava Rusă: ● biserica cu hramul Sf. Nicolae de vară (22 mai) şi Sf. Vasile 

cel Mare (14 ianuarie), preot paroh Luchian Abramov; ●  Mănăstirea de maici 

Vvedenia cu Hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică (4 decembrie) şi 

Maica Domnului din Kazan (4 noiembrie) - stareţă Anatolia (Ana Ivanov); ● 

Mănăstirea de călugări Uspenia cu Hramul Adormirea Maicii Domnului (28 

august) şi Sf. Arhanghel Mihail (21 noiembrie) - preot Petru Spiridon. 

În ziua de hram a bisericilor dar mai ales în ziua hramului de la Mănăstirea 

Uspenia (28 august) lipovenii din toate colţurile ţării vin în comună pentru a se ruga. 

Măicuţele de la Mănăstirea Vvedenia sunt renumite printre lipoveni pentru 

confecţionarea de Lestovka. Lestovka este un şirag de mătănii, care în limba 

română se traduce prin "scară" este alcătuită din şiraguri de pânză sau piele pe care 

sunt prinse beţişoare scurte şi înguste, grupate după cum urmează: 12 (pentru 

numărul Apostolilor); 39 (pentru numărul săptămânilor în care Maica Domnului L-a 

purtat în pântece pe Domnul Iisus Hristos; 33 (pentru numărul anilor trăiţi pe pământ 

de Hristos) şi 17 (pentru numărul Proorocilor). La aceste 101 de beţişoare se 

adaugă alte 9 (numărul cetelor îngereşti) de dimensiuni mai mari poziţionate astfel: 

3 separă cele patru secţiuni, fiecare capăt se încheie cu câte trei bețișoare mari. 

Capetele şiragului se unesc fiind cusute de patru foi de formă triunghiulară (pentru 

numărul celor patru Evanghelii, care la rândul lor sunt cusute două câte două, 

perechea de sus fiind deasupra celei de jos sub forma unui brăduţ. Lestovka este 

folosită la Rugăciunea lui Iisus, şi pentru a număra răspunsurile la ectenii. Ecteniile 

sunt secvenţe de rugăciuni rostite de diacon sau de preot în numele tuturor celor 

prezenţi şi la care credincioşii aflaţi la slujbă răspund cu expresia  „Gospodi pomilui” 

– „Господи, помилуй”; tradus "Doamne, miluieşte". Acestea sunt frecvent în număr 

de 12 sau de 33. 

 

În general, obiceiurile ruşilor-lipoveni sunt legate sau derivă din aspectele 

de natură religioasă. Calendarul după care îşi ţin şi astăzi sărbătorile este 

neschimbat, rămânând decalat cu 13 zile, conform calendarului Iulian. Participarea 

la slujbele religioase de duminică sau din timpul sărbătorilor de peste an constituie o 

lege nescrisă a membrilor comunităţii. 

http://ro.orthodoxwiki.org/Apostoli
http://ro.orthodoxwiki.org/Maica_Domnului
http://ro.orthodoxwiki.org/Iisus_Hristos
http://ro.orthodoxwiki.org/Prooroc
http://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8Enger
http://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelie
http://ro.orthodoxwiki.org/Rug%C4%83ciunea_lui_Iisus
http://ro.orthodoxwiki.org/Ectenie
http://ro.orthodoxwiki.org/Diacon
http://ro.orthodoxwiki.org/Preot


Şi astăzi, bătrânii păstrează obiceiul efectuării crucii înainte de a duce ceva 

la gură, indiferent dacă e mâncare sau băutură.  

Un element care ne-a surprins în localitate (derivat din puternica lor 

credinţă) a fost acela de a vedea, şi în anul 2011, la intrarea în casă, la fronton şi 

chiar la o casă în construcţii, crucea creştină ortodoxă de rit vechi (lipovenească, cu 

opt extremităţi). 

Costumul tradiţional prezintă caracteristicile vestimentaţiei lipoveneşti, din 

care s-au păstrat anumite elemente: croiala rochiei, a fustei şi a bluzei. Elementul ce 

imprimă specificitate vestimentaţiei tradiţionale este brâul (pois) care se poartă la 

ceremonialul diferitelor sărbători şi-l întâlnim atât la bărbaţi, femei şi copii, indiferent 

de structura de ansamblu a vestimentaţiei (cu elemente tradiţionale sau tipic 

urbană). La femeile căsătorite se poartă încă kicika. 

Bucătăria lipovenească a fost săracă, se limita mai mult la ciorbe, se mânca 

multă pâine, pesmeţi (suhari). Astăzi, lipovenii gătesc, aromat şi plăcut, bucătăria 

fiind apreciată şi de turiştii străini care ajung în „Slavele”. Oamenii sunt comunicativi 

şi interesaţi să gătească şi să mănânce bine, preluând şi de la alte etnii feluri de 

mâncare, cum ar fi: sarmale, friptură, mămăliguţa, mujdei, caltaboşi, conserve de 

legume. 

Dintre bucatele tradiţionale preparate şi azi d-na Irina Mihailov din Slava 

Cercheză ne-a recomandat următoarele: 

 Pirajki – brânzoaice, care se fac din cocă dospită şi umplute, fie cu brânză, 

fie cu varză, orez sau dovleac.  

 Ladâciki – analgâte – în compoziţie se folosesc: brânza proaspătă, caisele, 

merele, strugurii, ouăle, făina, sarea. 

 Cnâşî – se utilizează: cocă de pâine, brânză - la fel ca brânzoaicele 

moldoveneşti. 

 Sasuliki – batoane în a căror compoziţie în loc de apă se pune suc de fructe, 

mai concentrat, şi se coc ca şi pâinea în tavă. 

 Plicinda – plăcinta se face cu brânză dulce sau dovleac crud. Se face o 

foaie de plăcintă mare, se presară cu brânză sau dovleac, „se trage în 

covrig”, se aşează în tavă şi se coace. 

 Listavaia pâşca – lipia, se face din cocă nedosită şi se prăjeşte doar cu 

untură, se presară zahăr sau se mănâncă simplă.  

 Simitki – provine din limba turcă – simit, făcute din cocă dospită în forme de 

inimioară, se prăjesc în ulei, se servesc calde cu miere de albină. 



 Pişka – lipia din cocă de pâine, prăjite în ulei, se fac rotunde mai mari, se 

presară cu zahăr, se mănâncă simplu sau cu magiun. 

 Pampuşki – un fel de brânzoaice din cocă dospită; se întinde aluatul cu o 

vergea mai groasă, se presară cu brânză sau mere rase; foaia de cocă se 

lipeşte, se taie bucăţi şi se aşază în tava unsă. După ce s-a umplut tava, se 

acoperă cu ouă, zahăr, lapte. Se ţine la cuptor 30-40 minute. 

 Blinî – clătite. Se fac din făină, apă, ouă. Se bate bine totul, se adaugă 

sarea şi se abţine o compoziţie subţire. Se încinge tigaia sau tuciul şi se 

toarnă cu polonicul, pe toată suprafaţa. După ce se prăjesc, se presară 

brânză sărată dată la răzătoare sau brânză proaspătă şi se rulează. Se 

servesc cu miere de albină sau smântână. 

 Caşnik – budincă. Se face din orez sau fidea, ouă, zahăr, sare. Se fierbe 

orezul, sau fideaua, se răceşte, se adaugă ouăle bătute, sare, o lingură de 

untură rece, 2 linguri de zahăr. Se amestecă totul, se pune într-o tavă unsă 

cu untură şi se presară zahăr deasupra. Se ţine la cuptor 25-30 minute. Se 

taie, după ce s-a răcit, în pătrate mici, se serveşte rece cu zahăr granulat. 

 Vareniki – colţunaşi; se fac cu struguri sau brânză dulce. Se servesc calde 

cu miere, smântână, zahăr topit sau lapte dulce fiert la cuptor. 

 Abvaruşki – covrigi. Se fac din cocă dospită, se fierb în apă sărată şi se coc 

pe vatra cuptorului.  

 Gutuli – gutui prăjite. Se aleg gutui sănătoase, se spală, se taie felii, se 

aşează în cratiţă, se presară zahăr mai mult, se toarnă un pahar de apă, se 

pun la cuptor; sunt gata când au o culoare galben-maroniu. Se servesc reci, 

presărate cu zahăr, ca desert.  

 Kisilita – chiseliţă – se face din corcoduşe, zahăr şi un pahar de apă. Se 

fierb până se omogenizează. Se serveşte rece. 

 Nardek – magiun – se face doar din struguri zemoşi, nu de masă. Se fierb 

strugurii, se lasă la răcit, se trece prin sită pentru a elimina pieliţa. Pentru 

obţinerea unei compoziţii mai groasă, când este aproape gata, se adaugă 

zahărul şi bucăţele de dovleac alb. Se păstrează în borcane. Magiunul se mai 

face din pepeni verzi. Dulceţurile şi compoturile „la borcan” au intrat în 

bucătăria lipovenească mai târziu. 

Lipovenii făceau, în timpul iernii, compot din fructe uscate în cuptor şi care 

se păstrau în saci. Fructele se fierbeau fără zahăr. Tot din fructe uscate, fierte şi 

trecute prin sită făceau pastila – un magiun uscat, foarte gustos. 



Sunt câteva „mâncăruri de post” specifice lipovenilor, cum ar fi: 

 Pahliobka – o ciorbă din legume, iar în postul mare făcută doar din cartofi 

şi ceapă „de te poţi vedea în ea ca în oglindă”. 

 Şci – ciorbă cu varză – este o delicatese; se face fără carne. La o cratiţă 

de 4-5 litri se pune 5-6 cartofi potriviţi, o ceapă, un ardei, un morcov, o 

varză proaspătă (sau acră), o gogonea. Se taie legumele mărunt (fără 

varză) şi se pun la fiert în apă rece în care s-a mai adăugat puţină sare ( 

recent, delikat) şi o lingură de ulei. Se ia varza şi se trece prin răzătoare; 

în tava de tuci se prăjeşte o ceapă în ulei; când ceapa s-a rumenit se 

adaugă roşii proaspete, coapte, tăiate mărunt. Se prăjesc până scade 

sosul, se adaugă varza, se prăjeşte până scade zeama verzei, se adaugă 

delikat. Dacă legumele s-au fiert, se adaugă varza călită, se adaugă apa, 

se pune delikat, după gust, se dă în clocot de 3-4 ori. După ce ciorba se ia 

de pe foc, se adaugă verdeţurile, în special mărar sau ţelină, tăiate 

mărunt. Nu se pune pătrunjel.  

Simplitatea acestor ciorbe se datorează restricţiilor alimentare impuse de 

canoanele ortodoxismului creştin de rit vechi care nu permite consumul (mai ales în 

postul Paştelui) de carne, ulei. 

La lipoveni se bea foarte mult ceai din diferite ierburi. Cu o bucată de zahăr 

cubic, se beau câte 5-6 căni de ceai; altădată era un adevărat ritual, nelipsit din 

casa lipoveanului fiind samovarul.  

În 1980, la Slava Cercheză, ia fiinţă formaţia artistică a ruşilor lipoveni  

“Slaveanka” care, din acel an şi până în prezent, s-a bucurat de o largă apreciere 

din partea specialiştilor obţinând multe premii naţionale şi internaţionale la diverse 

manifestări culturale.  

Dintre ele amintim: Festivalul „CÂNTAREA ROMÂNIEI”,  Sărbătoarea 100 de 

ani de la întemeierea oraşului Novosibirsc – Rusia (1993); Zilele scrierii şi culturii 

slave – Chişinău, spectacole susţinute în localităţile Bălţi, Dobrogea Nouă, 

Casimcea din Republica Moldova (1994); spectacole în Ucraina şi Bulgaria. Au făcut 

cunoscut repertoriul de cântece şi pe posturile naţionale de televiziune : TVR1, 

TVR2, TVR3, Prima, PRO-TV, PRO-TV Internaţional şi chiar la posturi de 

televiziune din străinătate -  RAI DUE Italia. 

Ansamblul “Sloveanka” rămâne unul din principalii mesageri ai cântecului şi 

dansului ruşilor-lipoveni din Dobrogea. 
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