DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Președintele DRBE a participat la o întâlnire dedicată
celei de-a 25-a aniversări a Casei Diasporei Ruse

În data de 18 octombrie 2021, la Moscova a avut loc o întrunire solemnă dedicată aniversării a 25 de
ani de la inaugurarea Casei Disaporei Ruse „A.I. Soljenițân”.
Participanților la întâlnire le-a fost prezentat un film care ilustrează evoluția istorică a emigrației și a
Casei Diasporei Ruse.
Telegrama președintelui rus, V. Putin, a fost citită de către directorul Casei Diasporei Ruse, domnul
V.A. Moskvin.
Șeful statului a subliniat că această „Casă a Diasporei Ruse îndeplinește o înaltă misiune istorică,
culturală și educativă”. „Expoziția sa unică, documentele valoroase de arhivă și operele de artă,
fotografiile și obiectele personale, colecțiile bogate de cărți și periodice aflate în străinătate păstrează
amintirea compatrioților noștri remarcabili care, prin voința sorții, au ajuns în afara Rusiei, dar au trăit cu
greu această despărțire și, până la sfârșitul vieții lor, și-au păstrat inimile și cugetele alături de Patrie”,
se menționează în telegramă.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a remarcat în discursul său că, timp de un sfert de secol de
existență, Casa Diasporei Ruse „a adus o contribuție neprețuită la consolidarea relațiilor compatrioților

cu patria lor istorică”. „Năzuința de a continua legătura dintre vremuri s-a manifestat în mod clar la
Congresul Mondial al Compatrioților ruși care trăiesc în străinătate, a cărui ediție, deja a șaptea, s-a
încheiat în data de 16 octombrie. Vedem cât de dificil este pentru acești oameni să păstreze legătura cu
patria lor istorică în țările de reședință. În multe țări din Occident se încearcă crearea unor condiții
insuportabile pentru ca ei să-și continue activitățile sociale, pentru menținerea unor contacte elementare
cu Federația Rusă. Este cu atât mai important faptul că în rândul diasporei noastre din toate țările lumii
se întâlnește dispoziția dezvoltarea în continuare a acestei colaborări cu adevărat cruciale”, a remarcat
șeful Ministerului rus de Externe.
Potrivit lui S. Lavrov, Casa Diasporei Ruse poate fi numită o platformă pentru dialog, care „ajută la
asigurarea continuității istoriei noastre multiseculare, la menținerea unei legături între timpuri și
generații; ajută la păstrarea memoriei celor care au scris pagini eroice, mărețe, în istoria statului nostru”.
Președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul
Ilarion de Volokolamsk, a dat citire mesajului de bun venit din partea Sanctității Sale Chiril, Patriarhul
Moscovei și al Întregii Rusii.
„În ultimul sfert de secol, Casa ospitalieră a Diasporei Ruse „Alexandru Soljenițân” a devenit un loc de
întâlniri și comunicare a oamenilor care își iubesc sincer Patria, indiferent de locul în care trăiesc, în
Rusia sau în străinătate, nu numai pentru amintirile din trecut, ci și pentru zidirea viitorului țării și a
poporului nostru. S-au făcut multe lucruri pentru ca moștenirea spirituală și culturală a emigrației rusești
să dobândească o nouă viață în societatea rusă contemporană”, a spus șeful DRBE.
Datorită grijii speciale a directorului Casei Diasporei Ruse, domnul Viktor Aleksandrovici Moskvin, a
fost creat un vast fond de arhivă și bibliotecă dedicat slujirii Bisericii Ortodoxe Ruse în străinătate. „O
secțiune corespunzătoare a fost deschisă în Muzeul Diasporei Ruse, la deschiderea și sfințirea căreia
am luat parte în data de 28 mai 2019”, a adăugat Mitropolitul Ilarion.
În plus, directorul Casei Diasporei Ruse a inițiat donația a sute de volume din literatura rusă către
parohiile din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Mai ales, în 2013, a fost efectuată o donație de
cărți pentru biblioteca Seminarului Sfânta Treime din Jordanville.
Prin osteneala lui V.A. Moskvin, Editura „Ruskiy put” („Calea rusă”) de pe lângă Casa Diasporei Ruse,
publică literatură istorică bisericească și de memorii.
„Conducerea și reprezentanții Casei Diasporei Ruse participă în mod regulat la evenimentele
organizate de Departamentul pentru Relații Bisericești Externe dedicate compatrioților. La rândul meu,
în calitate de președinte al Departamentului pentru Relații Bisericești Externe, iau parte la cele mai
semnificative evenimente de la Casa Diasporei Ruse”, a mai spus Mitropolitul Ilarion. „Departamentul
pentru Relații Bisericești Externe este unul dintre curatorii Festivalului Internațional de Film „Russian
Abroad” („Diaspora Rusă”), care va avea loc pentru a 15-a oară în acest an”.
Vlădica și-a exprimat încrederea că „cererea pentru diversele proiecte pe care echipa de profesioniști
ai Casei Diasporei Ruse le implementează doar va crește”, urându-i directorului și tuturor angajaților
acesteia succes pe mai departe în activitatea lor.
Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a Casei Diasporei Ruse, și a multor ani de colaborare fructuoasă
cu Departamentul pentru Relații Bisericești Externe în ceea ce privește activitatea cu compatrioții din
străinătate, Mitropolitul Ilarion i-a conferit domnului V.A. Moskvin, directorului Casei Diasporei Ruse,
medalia DRBE în cinstea Sfântului Ierarh Marcu al Efesului.

Vicepreședintele Consiliului Federaţiei al Adunării Federale, K.I. Kosacev, a transmis mesajul de bun
venit din partea V.I. Matvienko.
Șeful Departamentului de cultură al orașului Moscova, A.V. Kibovsky, a dat citire mesajului de bun venit
al primarului Moscovei, S.S. Sobianin.
De asemenea, a ținut un discurs fiul lui A.I. Soljenițân, E.A. Soljenițân.
Serviciul de comunicare al DRBE
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