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Cuvânt înainte. 

Note asupra primelor două ediţii 
 

“Babushka” este o culegere de amintiri ale Mariei Mitroi 
(născută Covaliov), adunate pe parcursul anului 2010 (din 
iarnă până în vară, cu adăugiri ulterioare până în iarna 
anului 2012), transpuse într-o manieră literară de către 
mine, nepotul ei. Ilustraţiile cărţii au fost realizate de 
fratele meu, Mihai Vişan-Miu. 
Prima ediţie a volumului a fost tipărită într-un unic 
exemplar, la 15 august 2011, fiind dăruit Mariei Mitroi de 
sărbătoarea Adormicii Maici Domnului (“Sfânta Marie 
Mare”, 15 august), în anul când împlinise 80 de ani (la 14 
iunie). Această carte a venit ca o pereche la volumul 
biografic al soţului ei, Mircea Mitroi, dăruit lui la 29 
decembrie 2011.   
 

După editarea unei a doua ediţii a volumului “Povestea lui 
Mircea Mitroi”, superioare calitativ (4 exemplare, cu unul 
dăruit bunicii, la 26 martie 2013), am dorit ca, în pereche, 
să realizez o a doua ediţie şi a volumului Babushka, 
incorporând aceleaşi necesare modificări:   
1) corectarea unor greşeli de scriere; 
2) adăugarea unor noi informaţii biografice în diverse 
capitole: după scrierea cărţii, bunica a continuat să-i 
povestească autorului anumite aspecte, punându-şi 
memoria la încercare; apoi, din 2012, autorului i-au 
parvenit documente din “arhiva” bunicilor (precum 
carnetele de muncă) pe care până atunci nu le cercetase. 
3) reformularea mai multor pasaje (cu eliminarea unora), 
datorate unei maturizări stilistice a autorului; 
4) adăugiri de natură istorică, graţie unei mai bune 
documentări. 
5) reducerea dimensiunilor cărţii. 

Tudor Vişan-Miu 
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PARTEA I:  
MARIA VASILIEVNA COVALIOV 

 
“Singura minune de pe pământ e dragostea”  

– Aleksei Nicolaevici Tolstoi - 
 
 

 Traversarea Câmpului cu Flori 
 

Maria Vasilievna Covaliov s-a născut în anul 1931, luna 
iunie, ziua a 14-a, într-o duminică, într-o casă măricică de 
pe strada Traian, în oraşul Tulcea din judeţul omonim, 
aparţinând Dobrogei, parte din Regatul României. Tatăl ei, 
Vasile Covaliov, era militar, iar mama ei, Evdochia, 
născută Pavlov, poate fi numită “doamna cu zestre mare”.  
 Împrejurările în care s-a născut bunica mea nu le 
voi menţiona din primul capitol decât într-un mod subtil: vă 
voi spune că părinţii Mărioarei îşi doreau foarte mult un 
copil, ceea ce este adevărat, şi că amândoi s-au bucurat 
nespus când bunica mea s-a născut, ceea ce este parţial 
adevărat. Adevărată pe jumătate nu-i bucuria, ci 
sincronizarea: să nu înţelegeţi greşit - părinţii ei au iubit-o 
foarte mult, însă pentru ei contau şi anumite aspecte care 
nu pot fi controlate, ce ţin de natură… de pildă, dacă fiica 
lor ar fi fost fată ori băiat.  
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 Înainte să vă spun cine-şi dorea ce şi de ce, ce-ar fi 
să ne întrebăm ce-i cu numele terminat în “-ov”? Vedeţi 
voi, babushka şi cu dedushka a bunicii mele veneau din 
înfrigurata Mamă Rusie, pe-atunci Ţaratul extins până la 
Prut al împăratului Alexandru al II-lea*. Mă gândesc că ar 
fi bine să vorbim puţin despre stră-străbunii mei, făcând un 
salt…. în viitor (din perspectiva căruia vom privi trecutul)! 
 Dar, dragii mei, de la începutul acestei cărţi până la 
ultima filă, luaţi drept grăitoare pentru istorisirea ce 
urmează o vorbă rusească, din străbuni: “Viaţa nu-i aşa 
de simplă ca şi cum ai traversa un câmp cu flori”. 
 

 
______________________________________________ 
* Alexandru al II-lea Romanov (n.1818, Moscova – d.1881, 
Sankt Petersburg) a fost împărat al Rusiei, Mare Duce al 
Finlandei şi rege al Poloniei de la 2 martie 1855 până la 
asasinarea sa. Primii ani ai domniei sale au fost marcaţi de 
slăbiciunea şi umilirea ţării în urma înfrângerii în războiul Crimeii  
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______________________________________________ 
(1853-56). A luat măsuri pentru industrializarea, reformarea şi 
reîntărirea Rusiei, precum: eliberarea ţăranilor şerbi (1861), 
vânzarea coloniei Alaska către Statele Unite ale Americii – 
pentru 7 milioane de dolari (1867), reorganizarea sistemului 
judiciar după modelul francez (1864), armatei şi flotei după 
modelul britanic (1856), introducerea înrolării obligatorii (1874). 
Este cunoscut ca “Eliberatorul” de către poporul rus pentru 
reforma agrară din 1861 (deşi efectele ei sunt discutabile) şi, de 
poporul bulgar, pentru rolul în constituirea unei stat bulgar de-
facto independent faţă de Imperiul Otoman, prin implicarea 
Rusiei în Războiul din 1877-78. Deşi domnia sa a urmat un curs 
în genere liberal, a fost ţinta mai multor tentative de asasinare 
(1866,1879,1880), cea din 1881 fiindu-i fatală (atentat cu bombă 
a grupului terorist de stânga Narodnaya Volya, “Voinţa Poporului”). 



5 

 

CRONICA FAMILIEI PAVLOV 

(familia din parta mamei) 
 

 
 

(dialogurile sunt închipuite de autor şi încearcă să cuprindă 
aspecte obiective din povestirile străbunicii mele către fiica ei)  

 
 Burghezi la Odesa* 

 

(într-o după amiază teoretică, în casa familiei Covaliov): 

Mărioara intră în cameră, face ceva şi, la un moment dat, 
curioasă ce este, îşi întreabă mama: 
- Dar, mamă, babushka de ce nu vorbeşte româneşte? 
______________________________________________ 
* Odesa este astăzi un oraş din Ucraina, reşedinta regiunii 
Odesa, cu peste un milion de locuitori. În Antichitate, aşezarea 
a fost o  colonie grecească.   În   Evul Mediu,   a   fost   condusă 
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- Ah, păi.... vezi tu, copilo, ea nu s-a născut aici, la Tulcea, 
în România, ci vine de departe, dintr-un oraş numit 
“Odesa”, în Rusia, răspunde mama, pe ton narativ. 
- “Odesa”? Dar ce făceau tocmai acolo? 
- Ea şi soţul ei erau negustori. Să ştii că viaţa la Odesa nu 
era ieftină deloc. Ana şi Andrei Pavlov – căci aşa se 
numeau părinţii mei – erau oameni înstăriţi. 
- Şi tu te-ai născut tot la Odesa? 
- Nu, eu m-am născut la Tulcea, la 1 martie 1894.  
- De Mărţişor? 
- Da, însă numele ce-l port – Evdochia – nu vine de la 
Baba Dochia ce-a urcat cu oile şi a îngheţat în vârf de 
munte, ci de la Sfânta Martiră Evdokia, care-a trăit în 
timpul împăratului Traian.  
- Îl chema ca pe strada noastră! 
- De fapt, invers. Dar, să continuăm. Eu – nu ca tine, care 
eşti singurică – aveam cinci surori şi un frate. Cea mai 
mare se numea Anastasia, “Nastea” îi spuneam. Celelalte, 
în ordinea vârstei, erau Ana (tanti “Anuşa”), Maria (tanti 
“Maşa” ), Daria şi Paraschiva (“Paşa”). Fratele, Dumnezeu 
să-l odihnească!, se chema “Simion”, „Senea‟ îi ziceam, şi-
a fost…. un frate minunat, ca un al doilea tată pentru noi. 
______________________________________________ 
succesiv de pecenegi, cumani, Hoarda de Aur şi Hanatul 
Crimeii - al cărui întemeietor, Haci I Girai (1441-66), l-a cedat, 
în ultimul an al domniei, Marelui Ducat al Lituaniei, de la care a 
fost cucerit, în 1529, de către Imperiul Otoman, iar în final, în 
timpul războiului ruso-turc din 1787-92, de către Rusia (1789). 
“Odesa” a fost reconstruită în jurul cetăţii otomane în timpul 
împărătesei Ecaterina a II-a (1762-96), colonişti de diferite etnii 
stabilindu-se în oraş. Între 1795 şi 1814, populaţia oraşului a 
crescut de 15 ori, ajungând la aproape 20.000 de locuitori. Între 
1819 şi 1859, Odesa a devenit un port liber, ajungând să 
găzduiască o mare diversitate de naţionalităţi (din care evrei - 

37% din populaţia oraşului, în 1897). Dezvoltarea aşezării a fost 
întreruptă de Războiul Crimeii (1853-56), când oraşul a fost 
bombardat de forţele navale franco-britanice. Daunele au fost 
reparate, iar creşterea comerţului l-au transformat în cel mai 
mare port comercial exportator de cereale al Rusiei.  
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- Dar ce-a păţit? 
- Eh, lasă, îţi spun mai târziu….. acum, du-te de te joacă! 
- Bine, mă duc!….. 
 

Toate relele abătute asupra Rusiei 
 
- Mamă, ce-ai aia un “ţar”? 
- Ţarul era conducătorul Imperiului Rus. Părinţii mei s-au 
născut în timpul domniei ţarului Alexandru al II-lea (2 

martie 1855 – 13 martie 1881). Eu cu surorile mele, în 
vremea ţarului Alexandru al III-lea (13 martie 1881 – 1 

noiembrie 1894)*. Apoi au urmat timpurile zbuciumate ale 
ţarului Nicolae al II-lea (1 noiembrie 1894 – 15 martie 1917).  

- De ce zbuciumate, mămico? 
- Ei, mămicule, n-a fost perioadă din istoria Rusiei ca cea 
din aceşti 21 de ani de domniei ai ultimului ţar, în care 
toate relele să se-abată asupra imperiului una după 
alta….. Unii erau atât de săraci, iar alţii, atât de bogaţi, că 
puteau cumpăra tot imperiul…..  
 
__________________________________________________ 
* Alexandru al III-lea Romanov (n. 1845, Sankt Petersburg – 
d.1894) a fost al doilea fiu al împăratului Alexandru al II-lea. 
Perspectiva urcării sale la tron nu a apărut decât după moartea 
subită a fratelui mai mare, Nicolae (în 1865). Educaţia 
superficială primită până atunci (ca Mare Duce) a fost 
suplimentată de studiul legislaţiei/administraţiei sub Constantin 
Pobedonosţev, care i-a insuflat idei anti-democratice şi 
naţionaliste - ajungându-i principal sfătuitor. Devenit împărat 
(1881), a anulat măsuri de liberalizare anterioare şi a dus o 
politică de rusificare a imperiului multi-etnic (urmând principiile 
bunicului său, Nicolae al II-lea). Pe plan extern, în locul unei 
alianţe cu Austro-Ungaria şi Germania, s-a reorientat spre o 
alianţă cu Franţa (instaurată oficial prin Tratatul din 1894). A 
extins dominaţia Rusiei către Asia Centrală evitând vreun 
conflict cu Marea Britanie. Este cunoscut drept “Împăciutorul” 
pentru că, în timpul domniei sale, Rusia nu a participat la nici un 
conflict militar. Îmbolnăvit de nefrită (imflamarea rinichilor), a 
murit la palatul regal din Livadia, Crimea. 
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Banchetul de pe câmpia Khodynka de la 4 zile după 
încoronarea ţarului (26-30 mai 1896), o amăgire cu câte-o 
pâine, un cârnat, un covrig şi-o turtă dulce a sărmanilor 
sărmani, s-a terminat c-o fugă isterică şi zdrobirea a două 
mii de oameni în picioare, de teamă că nu e destulă 
pomană pentru toată lumea (au murit 1389 de oameni şi 
au fost răniţi peste 1300).  
Zece ani mai târziu (la 22 ianuarie 1905, “Duminica 
Sângeroasă”), ţarul s-a făcut vinovat de o crimă iraţională: 
a ordonat Gărzii Imperiale să impuşte o masă de 
demonstranţi paşnici (condusă de părintele Iuri Gapon), 
care înainta spre palat numai pentru înmânarea unei petiţii 
exprimând nemulţumirea poporului. La sfârşitul acelui an, 
Rusia a pierdut războiul cu japonezii (1904–05), după 
dezastroasa scufundare a flotei imperiale (în Bătălia navală 

de la Tsushima, 27-28 mai 1905). A izbucnit o mişcare 
antiguvernamentală pe cuprinsul imperiului (1905-06), cu 
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greve, proteste, răzvrătiri. Ţarul a fost obligat la 
compromisuri (limitarea absolutismului, prin crearea unui 

Parlament bicameral), iar numai norocul a salvat Rusia de 
bolşevici; însă nu şi-a respectat promisiunile, iar asta l-a 
costat domnia şi viaţa…. 
Ţarul a făcut multe greşeli: a venit la domnie sub umbra 
tatălui şi nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor poporului său; 
şi-a etalat averea hiperbolică în faţa unei populaţii 
luptându-se pentru supravieţuire; nu a gestionat 
corespunzător problemele interne şi relaţiile externe; 
deciziile sale au stat sub semnul oscilaţiei dintre 
nehotărâre şi impulsivitate; a încercat să-şi menţină 
puterea absolută deşi ştia că nu poate conduce numai 
după mintea sa (“Nu ştiu să domnesc”, a afirmat în 1894); s-a 
căsătorit cu o prinţesă de origine germană (Alix de Hesse 
– Darmstadt) urâtă de poporul rus; a permis intruziunea la 
curte a unui mistic, aşa-zis vindecător, un călugăr nebun 
numit Grigori Rasputin, afemeiat şi beţiv, care-a căpătat o 
influenţă enormă asupra lui; şi, cea mai mare greşeală, a 
făcut o Rusie înapoiată să intre în Primul Război 
Mondial….. Nicolae Romanov a greşit mult. Iar greşelile 
ce le-a semănat în timpul domniei sale au fost fi culese de 
înălţătorii secerii şi ciocanului… 
 
 

Cine vrea, mută munţii 
 

(datele calendaristice sunt date pe “stilul nou”) 
 

Revoluţia Rusă din 1917….. ce nenorocire a fost! Ţarul a 
abdicat, a fost instaurat comunismul, şi i-a urmat un război 
civil (1917-22): foamete, milioane de morţi, familii 
destrămate, daune irecuperabile. 
Revoltele din luna februarie (conform stilului vechi; din 

martie, pe nou), începute în capitala Petrograd, ca urmare a 
unei proaste aprovizionări, s-au extins pe cuprinsul 
imperiului. Soldaţii trimişi să suprime revolta au dezertat, 
şi-au împuşcat ofiţerii şi s-au alăturat revoltei. Când ţarul 
aflase de izbucnirea revoltei, a părăsit Statul Major pentru 
a se întoarce în capitală dar, oprit pe drum (la 280 kilometri 
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de Petrograd), a aflat că toţi miniştrii demisionaseră. Nu 
avea alternativă: din vagonul său (la 15 martie), a abdicat. 
Ziua următoare, fratele său, Marele Duce Mihail, a refuzat 
să treia tronul (16 martie). Din acel moment, ţarismul 
rusesc a încetat să mai existe.  
La conducerea Rusiei i-a succedat un guvern provizoriu, 
condus iniţial de un aristocrat liberal (Gheorghe Lvov) apoi 
de un socialist (Alexandr Kerenski), care nu a reuşit să se 
descurce cu problemele cărora trebuia să le facă Rusia, în 
contextul Primului Război Mondial. Astfel, a început 
revoluţia din octombrie (conform stilului vechi; din noiembrie, 

pe nou). Grupările revoluţionare conduse de Vladimir Lenin 
au decretat înlăturarea guvernul Kerenski, “Comitetul 
Revoluţionar Militar” condus de Lev Davidovici Troţki a 
preluat comanda garnizoanei Petrograd iar “Palatul de 
Iarnă” (sediul guvernului) a fost ocupat (7 noiembrie). 
Astfel, bolşevicii au luat puterea, instaurând în Rusia 
“dictatura proletariatului” (a cărei principal duşman al acestui 

regim era burghezia şi aristocraţia). 
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Familia ţarului a fost executată în iulie 1918, într-o pivniţă 
din Ekaterinburg, în munţii Urali, într-un mod sângeros şi 
barbar: Nicolae al II-lea a fost obligat să privească cum 
cele patru fiice ale sale, marile ducese de altădată – Olga, 
Tatiana, Maria şi Anastasia, au fost….. dezonorate….. şi 
împuşcate. Apoi au urmat ţarul şi soţia sa.  
Şi-apoi, un lung război civil, între albii monarhişti şi roşii 
comunişti…. bolşevicii au izbândit, şi-a fost formată 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, URSS (1922). 
Rusia a suferit pierderi atât de mari, dar greul ce avea să 
vie pentru restul lumii nici nu se poate compara…. “Cine 
vrea, mută munţii”: comunismul a trecut dincolo de Urali! 

 
 

 

 Daria şi Paşa 
 

- Mamă, cum te jucai tu cu cinci surori? 
- Oh,…. (zâmbeşte şi râde). Vezi tu, draga mea, eu eram 
cea mai mică dintre cele şase fete ale părinţilor mei. 
“Nastea” – sora cea mare – s-a mutat la casa ei şi-avut 
copii pe când eu eram încă tânără. Cu Anuşa şi Maşa am 
stat ceva mai mult, dar…. 
- Dar Daria şi Paşa? 
- Of…... Păpuşă, cu Daria şi cu Paşa n-am apucat să stau 
mult împreună. Ele două erau foarte apropiate, aproape 
nedespărţite. Într-o zi, fratele nostru, “Senea”, le-a dus la 
Predeal,  unde era  un aer atât  de proaspăt şi-o iarbă atât  
de netedă….  Fermecate de  acel peisaj,  acel loc, Daria şi 
Paşa au stat pe iarba muntelui… prea mult. Daria cel mai 
mult. Era prea rece pământul, nu trebuia să facă asta…. 
La puţin timp, s-a îmbolnăvit de pneumonie. A murit în 
câteva luni, brusc. Niciun medic adus de părinţii mei nu au 
putut-o salva. Dar Paşa, în timpul cât sora ei a fost 
bolnavă, i-a stat tot timpul la căpătâi, a fost alături de ea. 
După moartea Dariei, s-a îmbolnăvit şi ea, zică-se de 
pneumonie, însă tristeţea era, de fapt, boala ei. A murit şi 
ea, tot în câteva luni, sub acoperişul casei. A zăcut chiar 
mai mult decât sora ei. Simion nu şi-a iertat niciodată 
moartea surorilor sale. Of, of, aşa a fost să fie…. 
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- Şi cu unchiul Senea ce s-a întâmplat? 
- Mai târziu, scumpo, îţi povestesc mai târziu…..    
 

 Simion, “al doilea tată” 
 

- Mamă, ce s-a întâmplat cu unchiul Simion? De ce nu mai 
este, de ce nu l-am cunoscut? 
- Tu eşti o fată tare iscoditoare…. În fine, îţi voi spune: 
Simion a fost singurul băiat al părinţilor mei, al doilea copil. 
“Senea” era bun la suflet, avea o inimă de aur. Avea în 
grijă băcăniile familiei noastre. Noi, surorile sale, l-am iubit 
foarte mult, a fost pentru noi ca un “al doilea tată”, după 
moartea lui papa Andrei. ….. Of!….. (o lacrimă pe obrazul 
drept) a murit din cauza unei boli, cu vreo 2-3 ani înainte 
să te naşti. Cât l-am plâns…. (o lacrimă pe obrazul 
stâng)… mama l-a plâns de dimineaţa până seara… noi, 
surorile, am suferit nespus.. Nu te supăra pe mine, 
drăguţo, dar de asta aş fi vrut un băiat, să fie ca “Senea”. 
Acum nu regret deloc, că te am pe tine, şi mă bucur că 
Dumnezeu mi te-a dat şi n-a ascultat de ce-am vrut eu 
(băiatul lui tanti Maşa, “Senea”, nu-i ca fratele meu).   

  
Un munte de trusouri 

 

- Mamă, de ce este în casa noastră atâta “rufărie” de pat 
şi de masă? 
- Draga mea, astea se numesc “trusouri” – sunt zestrea 
mea de doamnă. Adevărat, e foarte multă, şi asta poate-ţi 
place, dar mai bine n-ar fi fost…..  
- De ce? 
- Un ar fi trebuit să fie toată partea mea de moştenire 
părintească. Însă, cum sora mea mai mare, “Nastea”, a 
murit timpuriu, iar cele mici, Daria şi Paşa, au murit chiar 
şi mai tinere, partea lor de trusouri a venit la mine, nu la 
tanti Maşa ori Anuşa. Asta pentru că ele erau deja 
măritate, iar eu îmi aşezam casa numai. 
- Cum a murit tanti Nastea? 
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- Curioasă mai eşti!…… s-a stins acum câţiva ani; a murit 
în timpul ultimei naşteri. A avut şase copii, dar uite că pe 
ultimul nu l-a putut aduce pe lume fără să-şi dea viaţa…..   
- Sărmana tanti Nastea……  
- Da, scumpo, ai dreptate. Acum, te rog să nu mă mai 
întrebi despre aceste lucruri, căci nu-mi place să-ţi spun 
lucruri triste…..  
- Aşa voi face, mamă! 
 

  
 

Evdochia Pavlov, la ‟30 de ani.  
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Evdochia Pavlov, la 14 iunie 1928, cu o prietenă                                                        
 

P.S.: Străbunica mea a urmat pensionul de fete din Galaţi, unde 
a învăţat foarte bine limba franceză.  
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ISTORIA LUI VASILE A MARIEI COVALIOV 

(din partea tatălui) 

 

 

 
 
 

 În Basarabia 
 

La dreapta râului Prut, a existat un teritoriu mărginit din 
cealaltă parte de Nistru care, de la voievodatul Moldovei, 
cu unele porţiuni cucerite de otomani (1484-1713), a trecut 
de-a întregul sub Imperiul Rusiei (1812) şi, cu mici 
“intermitenţe româneşti” (1918-40;1940-44), a rămas 
separat de “patria mumă”.  
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Străbunicul meu, Vasile Mihailovici Covaliov, s-a 
născut pe acele meleaguri. Etnic, el era rus, însă, la 
maturitate, nu dansa cazacioc şi nici nu bea vodka. Oraşul 
său natal era un port de pe Dunăre, Ismail*. În privinţa 
datei sale de naştere, aceasta este, conform certificatului, 
15 august 1897 (deşi el îşi sărbătorea ziua la 1 ianuarie, de 

Sfântul Vasile cel Mare)**. Tatăl său se chema Mihail iar 
mama, Maria.  În contrast cu Pavlovii, familia Covaliov era 
una cu posibilităţi financiare reduse: tatăl (Mihail Covaliov) 
murise pe când fiul său era foarte mic, iar mama muncea 
ca o slujnică la casa unei familii bogate.   

Un rus sărman a spus: “Sătulul nu crede 
flămândul”.  Acest lucru este adevărat, dar nu înseamnă 
că înavuţitul nu-i va da o pâine celui asuprit de soartă! În 
cazul lui Vasile, i-a dat mai mult: posibilitatea de a urma o 
carieră strălucită (despre acest lucru, în capitolul următor). 

___________________________________________________ 
* Astăzi un oraş din Ucraina cu o populaţie de 85.000 de 
locuitori (cel mai mare port ucrainean de pe Dunăre). Pe teritoriul 
Ismailului s-a aflat, în sec. IV-V, o colonie grecească, iar, din 
sec. XII, o cetate construită de genovezi. În jurul cetăţii s-a 
extins un orăşel (“Obluciţa”/”Smil”) care, la sfârşitul sec. XIV, se 
afla sub stăpânirea voievodatului Moldovei. În 1484, cetatea a 
fost cucerită de Imperiul Otoman, fiind redenumită “Ismailiye” – 

aparent, după Marele Vizir Ismail, şi devenind principala fortăreaţă 
otomană din Bugeac. După două cuceriri temporare (1770/90), 
armatele ruseşti au recucerit cetatea în 1809, dobândind-o 
definitiv la sfârşitul războiului ruso-turc din 1806-12 (prin Tratatul 

de la Bucureşti), împreună cu întreaga Basarabie. Oraşul a fost 
redenumit “Tucikov”, în onoarea lui Serghei Tucikov, guvernator 
al Ismailului (1830-36), care a transformat cetatea într-un oraş. 
În 1856, după Războiul Crimeii (prin Tratatul de la Paris), Rusia a 
fost obligată să retrocedeze Ismailul Moldovei. Oraşul a intrat 
temporar în componenţa noului stat România (după 1859), 
trebuind cedat după Războiul de Independenţă (1877-78), 
împotriva Imperiului Otoman, către fostul aliat (Rusia). 
** Probabil nu se aniversa la 15 august deoarece era o 
sărbătoare legată de numele onomastic Maria (Adormirea 
Maicii Domnului), deci un prilej de aniversare a fiicei sale.  
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La şcoala de iuncări 
 

Sărăcia materială nu presupune sărăcie întru fiinţă. Sărac 
fiind, străbunicul meu era un băiat “frumos, isteţ şi cu stofă 
de soldat”. Cel puţin, aşa l-a văzut un colonel din armata 
rusă, tatăl unui băiat şi patriarhul unei „familii militare‟ din 
Chişinău (la care stră-străbunica mea era slujnică).  

Şi-atunci, văzând că mama lui Vasile nu are 
posibilitatea de a-l trimite la şcoală, i-a făcut o propunere 
grea pentru sufletul ei de mamă: ei să-l “adopte” pe Vasile, 
în sensul în care acesta s-ar fi mutat în casa lor de la 
Chişinău şi i-ar fi fost asigurate studiile militare, pentru a 
deveni ofiţer. Neavând ceva mai bun să-i ofere fiului ei, 
mama a acceptat, însă a refuzat totuşi să se mute şi ea în 
casa colonelui: “Nu mă pot despărţi de casa soţului meu”.  

După studii primare la Chişinău (1905-09), Vasile a 
urmat tot la Chişinău şcoala de cadeţi1, împreună cu fiul 
colonelului (1909-16), apoi şcoala de iuncări2 de la Odesa, 
pentru a deveni ofiţer în Armata Imperială Rusă.  

Anul 1917. Toamna. O atmosferă tensionată în 
imperiu. La conducere este guvernul socialist Kerenski. 
Într-o zi, colonelul primeşte un apel telefonic: “Camarade, 
veniţi repede să vă luaţi copii de la şcoala de iuncări, 
pentru că aici (la Odesa) au loc masacre!”. Bolşevicii 
începuseră să împuşte iuncării. Deghizat pentru a nu fi 
recunoscut, colonelul a ajuns până ziua următoare la 
Odesa, şi-a luat băieţii şi a plecat cât de repede a putut. 
“Vedeţi acolo?”, îi întreabă colonelul, arâtând spre apa 
marină. Se văd trupurile neînsufleţite ale colegilor lor, 
tineri. “Asta fac bolşevicii!”.  

Întors în Basarabia, Vasile nu a mai fost ţinut de 
colonel la Chişinău (probabil de teama celor care, dincolo 
de Nistru, înălţau secera şi ciocanul).  

 
_________________________ 

1/2 = Şcolile de cadeţi, respectiv, de iuncări, introduse în 
Rusia în 1732/1864, pregăteau fii de nobili sau de ofiţeri pentru 
cariera armelor / militarii de un rang mai mic să devină ofiţeri. 
Termen de educaţie: 7 ani / 3 ani. 
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Republica Democrată Moldovenească 
 

În contextul Revoluţiei Ruse, la 15 decembrie 1917, Sfatul 
Ţării (Parlamentul fostei gubernii) a proclamat “Republica 
Democrată Moldovenească”, o republică autonomă faţă 
de o Rusie aflată într-o stare confuză, după preluarea 
puterii de către bolşevici.  

În această condiţie de anarhie, la 14 ianuarie 1918, 
două divizii ale Armatei Ruse - aflate în retragere prin 
Basarabia - au început să jefuiască şi să omoare populaţia 
locală, ocupând Chişinăul. Neputându-şi comanda 
regiunea din subordine, generalul Dimitrie Scherbachev a 
cerut ajutorul Armatei Române, care a pus capăt ocupaţiei 
sovietice de trei zile în Basarabia (la 16 ianuarie 1918).  

În 1918, datorită proclamării Ucrainei independente 
(22 ianuarie) – rupându-i-se orice legătură cu Rusia, 
Republica Moldovenească şi-a declarat independenţa (6 
februarie), iar după semnarea armistiţiului Ucrainei şi 
Rusiei cu Puterile Centrale*, Sfatul Ţării a proclamat 
unirea cu Regatul României (9 aprilie, cu 86 voturi pentru, 3 

împotrivă şi 36 reţineri). 
Presupun că străbunicul meu a fugit din Basarabia 

în timpul ocupaţiei Chişinăului din ianuarie 1918. Oricum, 
şi-a părăsit “ţara” în mod ilegal. Mama lui a rămas: îşi 
iubea prea mult pământul natal, iar inima, sufletul şi 
conştiinţa nu o lăsau să-şi părăsească casa.  

Vasile a fugit în Regatul României, probabil pe 
Dunăre. Timp de trei luni (24 ianuarie - 9 aprilie 1918), nici 
nu s-ar fi putut întoarce: hotarele nu erau libere. În ce 
condiţii, nu cunosc, dar Vasile s-a stabilit în cel mai 
apropiat oraş românesc: Tulcea, unde s-a alăturat Armatei 
Române. După unire, în ciuda deschiderii hotarelor, nu s-a 
reîntors în Ismail, ba chiar a încercat să-şi aducă mama în 
Dobrogea. Ea n-a vrut. Şi nici nu s-a putut, din motive 
legale (pe care nu le cunosc).  

 

___________________________________________________ 
*
 Tratatele de la Brest-Litovsk, din 9 februarie / 3 martie 
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Vasile Covaliov, prin 1928 (FOTO ROYAL) 
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Prin acelaşi an (Data, fotograful nespecificaţi) 
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Haine pentru Doamna 
 

Vasile Marievna Covaliov, militar, şi Evdochia Andreevna 
Pavlov, burgheză s-or fi întâlnit pe străzile Tulcei, s-or fi 
cunoscut mai bine, s-or fi plăcut iar, prin 1929, s-au 
căsătorit, în pofida diferenţei cultice1, Vasile mutându-se 
împreună cu soţia sa în casa familiei ei (alături de mama 
ei şi servitorii casei). 

Când a deschis lada cu zestre întâia dată, 
străbunicul meu a fost uimit de câtă rufărie a putut aduna 
o singură damă într-o tinereţe! Deşi provenea dintr-o 
familie în care “nu purta haine din fir de mătase”, Vasile a 
devenit „capul familiei‟ şi “administratorul” resurselor 
financiare, vestimentare, alimentare, imobiliare şi de 
bijuterii, aparţinând soţiei sale.   

Ofiţer în rezerva2 Armatei Române, străbunicul meu 
era o persoană respectată în oraş. Avea o “rutină 
periodică” de mers prin magazine: adesea, îi cumpăra 
îmbrăcăminte aleasă soţiei sale, fie din Tulcea (de la un 

negustor evreu aprovizionat de fabrici vestimentare extra- 

tulcene), fie din Galaţi. Cea mai frumoasă haină din 
garderoba Evdochiei era o haină foarte elegantă de 
astrahan3 (cumpărată de Vasile la Galaţi). 

„Comerciantul evreu‟ a cărui magazin era frecventat 
de Vasile era un negustor foarte amabil. Imediat ce îl 
vedea pe străbunicul meu intrând în magazin, îl saluta: “O, 
domnule Covaliov, am o rochie de cea mai bună calitate 
pentru doamna!”. Mereu când era întrebat de respectabilul 
său client de un anumit articol vestimentar (de pildă, 

___________________________________________________ 
1 Asemenea părinţilor şi surorilor ei, Evdochia aparţinea cultului 
molocan (protestant), iar Vasile era, asemenea mamei sale, 
creştin-ortodox.  Acest lucru este semnificativ pentru Evdochia, 
în contextul în care molocanii încurajează endogamia (leagă 
căsătorii numai în rândul membrilor cultului). 
2 parte din armată solicitată numai în caz de război.  
3 blană cu păr mătăsos şi buclat, obţinută de la mieii de rasa 
caracul (care cresc în oraşul “Astrahan”, din Rusia).  
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şoşonei pentru fiica sa, după 1932), iar el nu avea aşa 
ceva, zicea, parcă luat prin surprindere, agitat: “Mâine, 
nu… poimâine!, mă duc să iau cea mai bună marfă pentru 
fetiţa dumneavoastră”.  

 

 
 

Evdochia în blana de astrahan 
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Anticipând viitorul, vă spun că, după 1948 (anul 
fondării statului Israel), acest negustor evreu a reuşit să 
plece din ţară, iar magazinul său a fost cumpărat de un 
domn Cudraţov - căsătorit cu o lipoveancă cumsecade 
(Nastia, dintr-o familie de negustori), tată a două fete (Liuba 
şi Emilia - căsătorită cu un comerciant român). Familia 
Cudraţov locuia chiar pe strada Traian, vecini fiind cu 
familia Covaliov.  

Un proverb românesc spune că “E rău când ajunge 
sărăcia în haine domneşti”. Totuşi, oratorul Cicero 
remarcă: “Adesea sub haine zdrenţăroase se ascunde o 
inimă de aur”. Pot şi costumul cu cravată ori blana de 
Astrahan să acopere trupul în care bate o astfel de inimă? 
Eu vă spun că da…. 
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1932: în grădina casei (FOTO ELEGANT, Gheorghe P. Jeciu, Tulcea) 

 

POVESTEA FAMILIEI COVALIOV 
 

 

 Băiat sau fată? Maria sau Ana? 
 

Toamna anului 1931. În casa familiei Pavlov, Evdochia 
află că este însărcinată cu un copil. Bucuria lumii! Soţul 
jubilează, mama ei sclipeşte de fericire! Iar ea, zâmbeşte. 
La 37 de ani, după atâtea încercări, îşi împlinise dorinţa. 
Toată ziua, e în culmea dispoziţiei bune. Dar seara, stând 
în dormitor, se gândeşte, ori îşi întreabă soţul…..  ”Oare 
va fi fată sau băiat?”. 

“Eu aş vrea o fetiţă”, răspunde Vasile. “De ce?”, 
Evdochia îl întreabă, vizibil deranjată. Vasile nu răspunde, 
deşi ştie răspunsul: pe tatăl său nu îl cunoscuse, fusese 
apropiat de mama lui, şi îşi dorea să “oglindească” în 
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copilul său mama care l-a crescut. “Vasea, eu aş vrea un 
băiat”, îl contrazice Evdochia. “De ce, Lidusea?”, o 
chestionează Vasile, consternat. Evdochia nu răspunde, 
deşi cunoaşte motivul: venea dintr-o familie cu cinci surori; 
singurul ei frate, pe care l-a iubit enorm, murise timpuriu; 
nu voia o fată, căci surori avuse destule, ci un băiat, în 
care să-şi “profileze” fratele pierdut. 

Polemică….. compromisuri….. “Dacă e fată, îţi dau 
orice pe lume, tot ce-ţi doreşti. Mai facem un copil, un 
băiat, aduc cei mai buni medici, ai să vezi….”, o amăgea 
Vasile. Căci amândoi ştiau că Evdochia nu mai putea face 
un copil. În opinia mea, au greşit: pentru ei nu trebuia să 
importe atât de mult genul copilului ce l-au avut, căci acest 
lucru nu depindea nici de ei, nici de ştiinţă, ci de Unul 
singur. Pe 14 iunie 1931, în casa familiei Pavlov, după o 
naşterea grea, s-a născut o fetiţă drăguţă. “Lidusea, e 
fetiţa noastră! Mi-ai dat o fetiţă! Lidusea, te iubesc! Totul 
pe lume, al tău să fie!”. Dar după “supliciile facerii”, 
Evdochia nu era fericită. Pe patul naşterii, n-a vrut să vadă 
copilul. A regretat toată viaţa ei acel moment, de refuz 
temporar al afecţiunii materne… 

Până seara, a stat şi s-a gândit: “Dar şi ce dacă-i 
fată? Nu-i vina ei, scumpetea. Putea ţine de ea? Nu. Ceea 
ce mi-a fost dat de Dumnezeu, asta am”. Şi-atunci, ori a 
doua zi, ori până la miezul nopţii acelei zile, şi-a luat fiica 
în braţe. “Cum s-o cheme?”, îl întreabă Evdochia pe 
Vasile. “M-am gândit s-o numim „Maria‟, ca pe mama 
mea”. “Cum aşa? Dar de ce să n-o botezăm „Ana‟, ca pe a 
mea?”. “Păi, Lidusea dragă….”. “Eu ţi-am dat o fiică, 
Vasea, de ce nu mă laşi pe mine să-i dau numele?”.    

Polemică…. compromisuri…. “Am primit o fată, 
asta mi-am dorit. La căsătorie, aş fi fost dispus să preiau 
numele soţiei, pentru ca fiicei noastre să-i fie ştiută 
originea dintr-o familie bogată. Mama mea nu m-a lăsat, 
dar eu aş fi fost de acord…. Atâta am vrut, o fetiţă, şi-o voi 
boteza cum vreau eu!”. Şi-atunci, Vasile s-a dus neaunţat 
la primărie, şi şi-a declarat fiica “Maria”. A greşit din nou: 
mai simplu era s-o numească “Ana Maria”, să poarte 
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anumele ambelor bătrâne. Dar Vasile n-a înţeles că, 
nominal vorbind, şi-a îndepărtat fiica de mamă: bunica 
mea îi purta şi numele de familie, şi prenumele mamei, şi 
numele mijlociu, cu “-evna”, al său. 

Străbunicul meu şi-a iubit enorm fiica, a stabilit cu 
ea o relaţie specială. “Papa” (în limba rusă, “tată”) îi spunea 
bunica mea tatălui ei. Vasile a încercat mereu să-i fie 
alături, să-şi arate afecţiunea, să-i aducă tot ce-şi dorea, 
în timp ce Evdochia îşi manifesta mai rar afecţiunea şi era 
severă în disciplină. Amândoi au iubit-o în egală măsură, 
însă s-au manifestat în feluri foarte diferite.  

Ce-aş mai putea spune? Închei această 
neînţelegere cu vorbele contelui Lev Tolstoi (1828-1910), 
unul dintre cei mai mari romancieri ai lumii, căsătorit cu  
Sofia Andreevna, tată a treisprezece copii (din care cinci 
au murit): “Dacă iubeşti pe cineva, atunci îl iubeşti aşa 
cum este şi nu cum ai dori tu să fie”.  
 

Copilăria în Tulcea 
 

În copilăria bunicii mele, “scena” este aproape întotdeauna 
oraşul Tulcea, iar cele trei figuri care sunt aproape mereu 
prezente sunt Vasile, Evdochia şi Lucica. 

“Papa” este tatăl pe care Maria l-a iubit ca pe 
nimeni altcineva: când bunca mea făcea un lucru rău, el 
niciodată nu o certa, ci doar îi spunea, pe un ton blând dar 
sobru, să nu mai facă asta. În schimb, de la mama ei, 
primea o atingere neplăcută (plesnire peste faţă cu palma 
ori tragere de codiţele părului) pentru fiecare “boacănă” 
(materială ori verbală). Între papa şi mama, era Lucica, un 
fel de guvernantă fără studii. Nepoata unei femei de 
serviciu care făcea curăţenie prin împrejurimile casei 
Pavlovilor, ea nu avea mai mult de 12 ani când a fost 
angajată, la rugămintea bunicii ei, de Evdochia, drept 
menajeră, întrucât nu putea merge la şcoala primară. O 
mare gospodină, foarte respectuasă, Lucia a fost îndrăgită 
de toată familia, fiind tratată ca “de la egal la egal” (stătea 
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la masă cu familia, primea daruri în haine şi podoabe, i se 
vorbea pe un ton familiar, prietenesc). 

Din acest “tablou” al copilăriei nu le putem uita pe 
mătuşi (tanti Anuşa şi tanti Maşa), pe celelalte servitoare 
(spălătoreasa “Babushka” Varvara) ori pe naşii de botez, 
soţii Coca (naşi şi la nunta soţilor Covaliov), “Nanu” şi 
“Nana” (cum le spunea fina lor, bunica mea). Amândoi 
erau români, dar de origine grecească. Soţul era şef la 
Administraţia Financiară din Tulcea. Cei doi erau părinţii a 
trei fete, Tanţa, Maria şi Geta (primele două, cele mai mari, 

au fost domnişoare de onoare la nunta lui Vasile şi Evodchia). 

Familia Coca, mai puţin Geta, venea adesea în vizită la 
familia Covaliov, de sărbători (14 iunie, ziua Mariei; 1 

ianuarie, Sfântul Vasile; 1 martie, Sfânta Evdochia)….. 
Bunica maternă, Ana Pavlov, este prezentă zi de zi. 

Vorbea numai rusă, iar acest grai îi era cunoscut bunicii 
mele (ca o a doua limbă maternă). Nu cred că ştia pe-
atunci Mărioara Vasilievna ce isprăvi a făcut bătrâna ei în 
Tulcea, alături de soţul Andrei Pavlov: construirea casei 
de pe strada Traian, înfiinţarea Bisericii Molocane (aflată 
pe aceeaşi stradă), finanţarea construirii cimitirului tulcean 
“Eternitatea” (împărţit între ortodocşi şi molocani; evreii şi 
baptiăstii aveau locuri de veci separate, dar în apropiere). 
Tare ar fi vrut ea să mai trăiască câteva luni, s-o vadă pe 
nepoţica ei cea mai mică la grădiniţă. Dar, oricâte 
medicamente a luat (deşi îi displăceau), nu şi-a putut 
prelungi viaţa: a murit în iulie 1937, fiind îngropată în 
cimitirul oraşului, pe parcela credincioşilor molocani.   
 

P.S.: Maria Covaliov a urmat Grădiniţa nr. 1 (toamna 1937-38), 
din apropierea Băncii Naţionale. 

 
Şcoala Primară nr. 1 de Fete 

 

....era considerată cea mai selectă instituţie de învăţământ 
primar din Tulcea. Situată pe strada Sfinţii Împăraţi (azi 
Nicolae Bălcescu), era destul de departe de casă, însă, 
dat fiind prestigiul ei, putem spune că distanţa nu era o 
problemă. 
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Învăţătoarea bunicii mele se numea Elena Ionescu, 
un dascăl liniştit şi blând, căsătorită cu un profesor. În 
fiecare an, pe 21 mai, cu ocazia Sărbătorii Împăraţilor 
Constantin şi Elena, bunica mea îi aducea în dar un 
buchet mare de boule de neige (flori cu inflorescenţe 

globuloase, albe, ca nişte “bulgări de zăpadă”). Directoarea 
şcolii era doamna Iosub Virginia.  

 

 
 

Clasa I (1939). Serbare de “Ziua Unirii”, festivalul “Dunărea Albastră”. 
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Maria Covaliov, clasa a III-a (1941). 
 
Ambele fotografii sunt dedicate “lui papa”. 
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O altă figură din şcoala primară pe care bunica mea 
nu a uitat-o este o vârstnică femeie de serviciu, mamă a 
trei copii, cumsecade. Despre ea, îşi aminteşte că de 1 
martie le atenţiona mereu ca, atunci când apare soarele, 
să-şi ascundă mărţişorul de razele luminoase, pentru ca 
să nu “se înnegrească”, cum spune folclorul românesc. 

Şcoala era învecinată cu secţia de poliţie (lângă 
care elevele nu aveau voie să meargă), cele două clădiri 
fiind separate de garduri înalte din metal şi un mic teren. 
Maria îşi aminteşte că ea şi colegele ei făceau cam multă 
gălăgie, motiv pentru care poliţiştii le băteau cu baioneta 
în bările gardului (de la sediul poliţiei) ca să facă linişte.  
            În fiecare săptămână, două dintre eleve, alese de 
învăţătoare, trebuiau să ia parte la slujba ţinută la 
Catedrala “Sfântul Nicolae”, una dintre acestea spunând 
rugăciunea “Tatăl Nostru”, iar cealaltă crezul ortodox. 
Câteodată, bunica mea era prima dintre acestea…… 

 
  În vizită la Ismail 

 
De fiecare dată când avea ocazia, Vasile se întorcea în 
oraşul său natal (luând vaporul, pe Dunăre) pentru a o 
vedea pe femeia care i-a dat viaţă.  Câteodată, o lua cu el 
şi pe bunica mea. Stră-străbunica vorbea şi româneşte, şi 
avea o rudă ce locuia lângă casa ei, Matrona, comerciantă 
de brânză, lapte şi alte produse lactate în Dobrogea 
(inclusiv la Tulcea). 
            După efectuarea unei vizite (neînsoţit de fiica lui), 
Vasile a mers spre port. Pe drum, a fost urmărit de o un 
căţeluş de pe maidan, de care a realizat că nu putea să 
scape – animalul nevrând să de despartă de el nici după 
ce a ajuns în port. Totuşi, personalul navei nu i-a dat voie 
să urce cu câinele la bord. Aflând situaţia, marinarii au 
încercat să-l prindă (ca să nu urce pe vas), dar patrupedul 
a reuşit să-i păcălească şi să se urce în vapor. “Acum e pe 
vas. Îl mai prindem?”, întrebă un marinar. “Lăsaţi-l! N-am 
ce face, îl iau cu mine”, răspunse Vasile. A trecut noul 
companion pe Dunăre şi l-a adus acasă.  

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/19/capitolul-5-in-vizita-la-ismail/
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Prima reacţie, a bunicii: de surprindere şi extaz faţă 

de ideea păstrării câinelui. A doua, a Evdochiei: de 
neîncântare (“Vasea, de ce-mi aduci un maidanez în 
casă?”), urmată de acceptare prin compromis.  

Acest câine (căruia Vasile i-a pus câinelui numele 
de “Titi”) l-a iubit tare mult pe străbunicul meu. Era primul 
care simţea când stăpânul se întorcea acasă, alergând în 
curte pentru a-l întâmpina. 
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6 aprilie 1939 
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DOSARUL TULCEI 
 

Avramide 
 

Pe strada Sfântul Nicolae (actuala str.Progresului), lângă 
catedrala ortodoxă “Sf.Nicolae”, era o casă care atrăgea 
privirile oricărui trecător, prin dimensiuni şi aspectul 
exterior luxos. Construită la sfârşitul secolului ce trecuse1, 
casa, considerată cea mai frumoasă clădire din oraş (şi 
pentru decoraţiile interioare somptuoase), aparţinea 
industriaşului greco-albanez Alexei Avramide (n.1857), 
unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri ai Tulcei din 
acele vremuri (“prosper întreprinzător local, proprietar de 
mori, ateliere, fabrici şi terenuri”). 

Ştiţi cum sunt copii: cu ochii pe “bogătanii” 
comunităţii. De fapt, toată comunitatea e cu ochii pe 
“bogătanii” ei! Iar Avramide era al luxului de bogat: avea o 
casă fastuoasă (pe a cărei stradă oamenii treceau şi doar 
ca să o vadă) şi deţinea multiple întreprinderi – pe malul 
lacului Ciuperca, o fabrică de cherestea şi o moară 
hidronomică (str.Isaacei,nr.196); mai spre oraş, o fabrică de 
fină, ulei (str.Isaccei,nr.176); (în regiunea Niculiţel-Isaccea): 
o podgorie (unde s-a construit o vilă). Căsătorit cu Elvira 
Şnaidt, “bătrânul Avramide” era tată a şase copii – 4 băieţi 
şi 2 fete (v.urm.). La moartea sa (1941), un număr mare de 
tulceni s-au adunat în jurul casei, pentru a-i vedea 
cortegiul funerar. Curioasă, şi bunica mea a fost prezentă, 
mătuşa ei, tanti Maşa, fiind prietenă cu Avramide. La 
împărţirea averii din 1926, afacerile au fost preluate de 
Adrian (fiul cel mare), iar casa a fost moştenită de Albert.  
___________________________________________________ 

1
 proiectată şi construită sub supravegherea a doi meşteri 

italieni (aduşi de Avramide la Tulcea prin 1897). Mobila a fost 
adusă în principal din Viena. Până la construirea casei, familia 
Avramide a locuit pe strada Basarabilor (nr. 51), până în 1895, 
apoi pe str. Mircea Vodă (nr.27). 
2 Vizita a avut loc înainte de Liceul Mixt (1948). Stăpânul casei 
era Albert (d.1947) ori unul dintre fraţi săi (probabil Alexandru). 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/18/capitolul-i-avramide/
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În timpul liceului, bunica mea a făcut în această 
clădire o vizită cu clasa şi diriginta (Virginia Grădinaru, 
profesoara de istorie). Momentul: un grup de fete se 
îndrepta spre casa Avramide. Nu le este permis să intre. 
D-na. Grădinaru vorbeşte cu cineva şi sunt primite 
imediat. Avramide, proprietarul casei2, îşi cere scuze 
pentru piedica întâlnită datorită neinformării paznicilor. 
Când văd interiorul, elevele sunt uimite: “Ce lux! Ce 
splendoare!”. “Fetelor, nu puteţi pune mâna pe nimic, să 
nu stricaţi!”, le-a spus d-na. Grădinaru. “Ba nu, pot să 
pună mâna, să atingă, să pipăie, căci am încredere că nu 
vor strica nimic”, le-a spus stăpânul casei. Şi adevărat, 
aşa a fost.  

După „44, casa Avramide a devenit sediul 
Comitetului Democratic Grec iar, după naţionalizare („48), 
a fost transformată în muzeu („49-50), numit “Delta 
Dunării”.  Alexandru Avramide a fost arestat la 10 martie 
1952, iar în ultimele două camere din casă pe care le mai 
ocupa a început să funcţioneze Inspectoratul Şcolar 
(1952-53). Muzeul a continuat să se dezvolte, devenind 
astăzi un spaţiu superb, deschis publicului. Păcat că de o 
asemenea “bijuterie” se pot bucura oamenii numai după 
răpirea ei din mâinile familiei care l-a construit!  
 

______________________________________________ 
 
ISTORIA FAMILIEI AVRAMIDE 
AVRAM şi Rengina au avut doi fii: ILIE şi ALEXE (1857, 

Ioannina,Turcia, astăzi Grecia – 1941, Tulcea).  

Născut în Grecia, Alexe a venit la Tulcea doar cu bani de 
buzunar. Angajat la un han, la 15 ani, a devenit în câţiva ani 
proprietarul acestuia, începând de aici să prospere.  
S-a căsătorit (28.07.1890) cu Elvira Şnaidt (n.1868, Karlovac, 

astăzi Croaţia - d.?; părinţi:ANTON,Ludovica), cu care a avut 6 
copii: ADRIAN (1.02.1894,Tulcea-9.11.1963,Galaţi) - necăsătorit; el 
a continuat afacerile familiei; a fost ales senator de Tulcea, din partea 
Partidului Naţional Liberal („38); a fost închis la Văcăreşti (1952-1953), 
apoi ţinut sub domiciliu forţat (-1957); la momentul arestării sale, 
locuia pe str.Traian; nu avea nici ocupaţie, nici situaţie materiale 
(comuniştii îi luaseră tot); 
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Ciuperca 
 

 “Ciuperca”…. acesta este un nume care trezeşte amintiri 
în memoria bunicii mele, şi nu numai de factură culinară 
(legată de mâncăruri de ciuperci), ci şi de natură 
hidrologică (şi distractivă). Mă refer la Lacul Ciuperca, 
situat în nord-estul oraşului, mai sus de strada Isaccei, 
separat de Braţul Tulcea al fluviului Dunării printr-o fâşie 
de pământ. Ca orice întindere de apă stătătoare, acest lac 
îngheaţă (iarna, la temperaturi de sub 0 grade Celsius). La 
ce foloseşte unei localităţi un lac îngheţat? Ei bine, scopul 
nu mai este unul energetic (iarna, nu mai alimentează 
Uzina de Apă ori moara Avramide), ci este folosit în scopul 
unor activităţi recreative (patinajul). 
            A fost odată pe strada Traian o patinatoare 
pasionată: bunica mea era! Cu o pereche de patine 
primită în dar de la mătuşile ei, Mărioara “aluneca” voit cu 
“încălţăminte specială” pe gheaţa din faţa casei (mama ei 
nu îi dădea voie să se îndepărteze) şi, contrar prevederilor 
stabilite  de  figura  maternă,   pe  cea  a  lacului  Ciuperca  
(Evdochia nu ştia de prezenţa ei în acel loc) – pe unde 
patina iarna, având 7-9 ani, înconjurată fiind de alţi 
amatori ai acestui sport (al patinajului). Descurajarea a 
venit când, spărgându-se gheaţa, un băieţel a căzut în lac 
şi, cu toate că a ieşit din el, mama lui tare l-a pedepsit….. 
Datul cu sania nu era permis Mărioarei: înclinarea străzii 
va fi exploatată numai în viitor, de mama mea şi fratele ei. 
______________________________________________ 
ALEXANDRU, inginer constructor (6.11.1895,Tulcea-8.01.1953, 

Piatra Neamţ, la spital) – căsătorit („38) cu Vergenia Petruş (-„39);  

ALBERT ARISTIDE CONSTANTIN, inginer agronom (1897, 

Tulcea - 9.12.1947) – căsătorit („38) cu Marcela Levendi (n.1911-

d.20.09.2004; recăsătorită după 1947 cu Hristoforatu Dionisie, 1898-1988), 
nu au avut copii dar au adoptat-o pe Chilina Reva (la 2/3 ani);  
PAUL CONSTANTIN, militar (1899,Tulcea-1920,Bucureşti, 

pneumonie); OLIMPIA (d.1920, pneumonie);  

HARITI – căsătorită cu avocat Ştefan Duca (Galaţi); au avut 2 copii; 
[din studiul “From a Family‟s Chronicle: Adrian Avramide (1894-1963)”, Daniel 
Flaut, Ligia Dima, Revista Română de Studii Eurasiatice, an VIII, nr.1-2/2012, 

pp.49-68; schema membrilor familiei: p.65] 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/18/capitolul-ii-ciuperca/
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Bătăile cu bulgări erau, de asemenea, nepermise (bunica 
mea era firavă). Mersul pe zăpadă îmbrăcată în haine 
groase era îngăduit încă de la 3 ani. 

 
Antonio Cuchembell 

 

Un personaj interesant din Tulcea era Antonio 
Cuchembell, tulcean de origine italiană, “omul fără nas”. 
Circulau mai multe variante despre modul în care acesta 
şi-a pierdut organul olfactiv, cele mai multe poveşti având 
la bază relaţia sa cu o femeie şi neînţelegerea izbucnită 
astfel cu un alt bărbat. 
            O variantă, cea mai probabilă, care-a circulat în 
rândul „populaţiei de taifas‟ (aşa-numiţii “bârfitori”), este că 
Antonio a fost găsit făcând amor cu soţia unui bărbat chiar 
în casa acestuia, a fost prins în flagrant iar soţul, cuprins 
de furie, în încăierarea lor, i-a muşcat….. nasul.  O altă 
versiune, mai puţin probabilă, susţinută probabil de cercul 
intim, este că Antonio iubea o femeie foarte frumoasă, 
necăsătorită, iar ea îi împărtăşea sentimentele, stârnind 
invidia unui individ care, într-o confruntare fizică, l-a 
desfigurat.  Fireşte, nu putem şti chiar dacă realitatea este 
cea din poveste, deşi are un sâmbure de adevăr.  

 
Casa de pe strada Traian 

 
Construită prin 1880-90, de către soţii Ana şi Andrei 
Pavlov, pe un teren împrejmuit de un gard din lemn, casa 
de pe strada Traian era una mare, cu o cameră de primire, 
o sufragerie, o bucătărie de iarnă, două dormitoare, o 
cămară (cu bucătărie de vară) şi o saună suedeză. 
           În sufragerie se servea masa.  

Primul dormitor era al părinţilor (Evdochia şi 
Vasile), cu mobilier comandat la Galaţi. Al doilea era al 
bunicii (împărţit cu bunica ei), cu mobilier fabricat de 
tâmplarul Ciumachenko.  

Nu exista “dressing-room”. În schimb, toate 
camerele aveau şifonier.   

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/18/capitolul-iv-antonio-cuchembell/
http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/19/casa-de-pe-strada-traian/
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Sauna suedeză de lângă baia rusească exista din 
considerente de igienă şi terapeutică, putând fi folosită 
exclusiv de “intimi” (şi nu de oaspeţi); a fost demolată 
după ce n-a mai funcţionat.  

Cămara era un depozit alimentar, fiind la “subsol” 
(în dreptul dormitoarelor). Bucătăria de vară era pentru 
copt pâine şi cozonac.  

Grădina, cu flori şi pomi fructiferi, era întreţinută de 
un grădinar, angajat de la sera oraşului.  

După 1942, familia Covaliov a început să închirieze  
sufrageria şi dormitorul bunicii, lor rămânându-le bucătăria 
şi “dormitorul părinţilor”. 

Casa a fost vândută în 1964. 
 

COPILĂRIA 
 

Verii înalţi, soţi şi părinţi, pe care fetiţa-i privea de jos  
(acest capitol priveşte şi perioada dincolo de copilăria bunicii) 

 

Dintre surori, Evdochia era cea mai tânără şi ultima care 
s-a căsătorit şi-a mai născut un copil. Sora cea mai mare, 
Anastasia, s-a căsătorit în tinereţe cu un afacerist rus, 
Efim Vladimirov, şi-au avut şase copii. Ana, măritată cu 
Vasiliev, a avut trei odrasle. După moartea “Nastei”, Efim 
s-a căsătorit cu sora ei, Maşa, şi-au avut un singur copil. 

Verii bunicii mele erau înalţi, toţi căsătoriţi pe când 
Mărioara încă nici nu terminase clasele primare. Puteai 
spune că dânşii o cam neglijau, din moment ce era 
puradelul cel mai mic al neamului lor. Acest lucru este 
adevărat, însă nu-i vina lor: ce discuţii serioase, pe “picior 
de egalite”, să porţi cu o fetiţă ce mai degrabă le-ar fi fost 
fiică, decât verişoară? 

  Unchiul Vasiliev a decedat timpuriu. Nu la puţin 
timp, copii săi au plecat din Tulcea. Băieţii cei mari, 
Constantin “Costea”, economist, şi Ilie “Iliuşa”, inginer, s-
au stabilit la Bucureşti. Primul, nefiind căsătorit, făcea în 
mod regulat vizite mamei sale, Ana, şi mătuşii sale, 
Evdochia. Al doilea, familist (soţ, tatăl unui băiat), se 
întorcea rareori în oraşul natal. O curiozitate: deşi era mai 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/07/26/verii-inalti-soti-si-parinti-pe-care-fetita-i-privea-de-jos/
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mic, “Iliuşa” era mai înalt decât fratele său, destul de 
scund. Fiica, numită Maria şi chemată “Maşa”, a urmat 
facultatea şi a devenit profesor universitar. O perioadă 
după căsătoria în Tulcea, soţul ei, profesorul Mateescu, 
devenit inspector şcolar, a fost repartizat la Cluj, soţia sa 
mutându-se împreună cu el. Au avut două fiice.  
  Unchiul Efim era un om solid, creştin molocan, 
puţin fudul, dar un gospodar care, de la o provenienţă 
modestă, a reuşit să-şi deschidă o afacere prosperă: o 
fabrică de frânghii din bumbac (pentru vapoarele de 
pescuit) şi-un magazin cu articole de pescuit (undiţe, 
cârlige, nadă=“momeală”). Conform testamentului, fabrica 
de funie a revenit fiului mijlociu (Andrei), magazinul cu 
articole de pescuit celui mai mare (Victor), iar casa a 
rămas soţiei (Maria Andreevna, născută Pavlov). 

Sora lui, căsătorită Adolfov, era mamă a doi copii, o 
fată (Xenia) şi un băiat (care-a plecat din Tulcea). Dacă a 
acceptat-o pe Nastea, cu Maşa nu s-a înţeles niciodată, 
nici mama, nici fiica. Şi-aşa a apărut gâlceavă în familie, 
între “Adolfiţe” şi Maşa, care-a implicat-o şi pe bunica 
mea, Covaliov, şi pe mama ei. Trist lucru  când familiile nu 
se înţeleg şi nu-i înţelegere deplină între semeni!….   
 Bunica mea avea impresia că Vladimirovii erau un 
pic cu nasul pe sus. Poate era numai impresia ei, din 
moment ce dânşii alcătuiau o familie de oameni îalţi….. 
Sau oare aşa-i vedea bunica mea, fiindcă era ea mică? 
Dar nu, aveau o statură peste medie, asta-i cert.   

Cel mai mare dintre “Vladimrovi” se numea Victor, 
înalt cât tatăl său. În administrarea lui a fost lăsat 
magazinul cu articole de pescuit, după moartea tatălui. 
Era căsătorit cu o rusoaică dintr-o familie înstărită, Tania, 
provenind din Tighina (Basarabia). “O femeie de o 
frumuseţe rar întâlnită”, o numea bunica mea. Nefericit i-a 
fost destinul, să-şi dea ultima suflare aducând pe lume un 
fiu (din păcate, trupul ei nu era făcut să nască, iar lipsa de 
condiţii medicale a costat-o viaţa). Băiatul, numit Efim 
Victorionovici şi alintat “Puiu”, născut în 1932 (era cu un an 

mai mic decât bunica mea) purta greaua povară de a se fi 
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născut la moartea mamei lui. Dat în grija mătuşii, Elena 
(care l-a iubit mult, ca pe copilul ei), lui “Puiu” i-a murit în 
adolescenţă şi tatăl, doborât de o boală gravă…..  

Elena Efimovna era căsătorită cu industriaşul Petru 
Sezonov, “Petea”, proprietarul unei mori şi-a unei uleiniţe1 

(moştenite de la tatăl său, Alexei), care provenea din 
numeroasa familie baptistă a Sezonovilor (răspândită 
astăzi de-a lungul şi de-a latul lumii). Petru avea o soră, 
Lidia (care era pictoriţă).  

Soţul ei fiind baptist, Elena s-a reconvertit de la 
cultul molocan la credinţa lui. Au avut şi un băiat, Efim 
Petrovici, “Cici” chemat (porecla-i venea de la “Efimcic”, 

alintarea din copilărie). Elena nu-şi lăsa băiatul în compania 
fetelor. Pe cale de consecinţă, nu-i convenea deloc 
prietenia dintre fiul ei şi nepoata, Maria Covaliov, mătuşă 
(!) pentru el cu trei ani mai mică. Când el pleca de-acasă 
şi venea în vizită s-o vadă, mama lui nu era deloc 
încântată, ba chiar a făcut de mai multe ori scandal 
străbunicii mele, ca “Cici” să steie departe de fetiţa ei 
(deşi, dacă e s-o judecăm aşa, dânsul era vinovat şi nu 
bunica mea). Până la urmă, trebuie s-o înţelegem şi pe 
ea: îşi iubea tare mult feciorul, şi l-ar fi vrut mai mult în 
compania ei, nu să umble cu copile pe străzi… Soţul ei, 
“Petea”, nu era deloc aşa. I-ai fi putut zice “ursuz”, însă 
termenul mai potrivit ar fi “retras” ori, după bunica mea, de 
un “enorm bun-simţ”. Vorbea puţin, nu dădea impresia de 
radiere emoţională, dar era cinstit, amabil, generos. De 
pildă, când străbunica mea a venit în apropierea Paştilor 
să-i ceară făină pentru cozonac de la moară, el n-a stat pe 
gânduri: i-a livrat imediat câteva kilograme şi-a refluzat 
orice plată pentru asta, fiindcă “doar suntem în familie”. 

În fine, bunica mea s-a conformat rugăminţilor 
mătuşii ei. Trecut-au anii, spre tinereţe, în care ea nu a 
mai umblat trela-lela cu dânsul dar, de puţinele ori când l-a 

___________________________________________________ 
1 Prima moară era la Tulcea, la intersecţia str.Traian cu str. 
Libertăţii. A doua era la Babadag, care ulterior s-a defectat.  
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mai văzut pe cealaltă parte a străzii, nu a existat ocazie în 
care să nu-l aştepte să treacă pe latura cealaltă, pentru a 
sta de vorbă cu el. Până la urmă, a plecat la studii 
universitare în medicină şi-a devenit medic la Vatra 
Dornei. Nu s-a căsătorit niciodată. Motivul este că “a 
aşteptat o femeie după cum visa el, perfecţiunea 
intruchipată. Partea proastă era că omul era cam acru şi 
nu atât de rupt din soare ca să-l curteze vreo zână din 
poveşti”2….. Neînţelegerile, care de pe-acum ni s-ar putea 
părea ridicole, au fost lăsate pe seama trecutului la 
îmbolnăvirea străbunicii mele şi începutul paraliziei 
membrelor inferioare. Pe când bunica mea era la serviciu 
(angajată la Secţia de Învăţământ, cu program fix), Elena 
venea mereu să-şi viziteze mătuşa, aducându-i, ocazional, 
şi câte o prăjitură. 
  Un alt văr se numea Andrei. El a fost numit 
administratorul fabricii de frânghii, după moartea lui Efim. 
Avea o uşoară afecţiune oculară, purtând o pereche de 
“pince-nez” (ochelari prinşi pe “podul nasului”). Soţia lui, 
Olimpia, era de origine bulgăroaică, sora unei asistente 
medicale căsătorite cu un medic român. Andrei avea o 
relaţie apropiată cu verişoara sa. De exemplu, insista să 
nu-i zică “djádja” (“unchi”), în ciuda diferenţei mari de 
vârstă. Fiul lor, născut în 1942, a fost numit Olimpiu3, după 

___________________________________________________ 
2 Acest aspect mi-a fost adus în vedere de Răsvan Cristian 
Stoica, nepotul lui Pavel Sezonov (văr primar cu Petea). 
3 Olimpiu Vladimirov (n.9 ianuarie „42, Tulcea), geolog, poet şi 
publicist. Absolvent al Liceului “Spiru Haret” („57-61) şi Facultăţii 
de Geologie-secţia mineralogie din Universitatea Bucureşti („62-
67). Autor a peste 20 de lucrări de specialitate (proprii sau în 
colaborare) privind activitatea de cercetare geologică, cu scopul 
evidenţierii şi punerii în exploatare a diverse substanţe minerale 
utile din arealul judeţului Tulcea. A debutat literar în „58 (la 16 
ani), cu versuri în revista clujeană “Steaua” (nr.9). Organizator 
al evenimentelor legate de numele poetului Panait Cerna 
(1881-1913) [omagieri anuale şi cincinale; cenaclu literar (‟67-
‟78), Concursul Naţional de Poezie şi Eseu („75-2006)]. Director 
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mama lui. Andrei a invitat-o pe bunica mea să se joace cu 
fiul lor, alintat “Puiu”, ea fiind mulţumită de faptul că 
reuşea să-l facă să adoarmă fără prea mare mare efort.  

Dacă pe Andrei, bunica mea l-a respectat cel mai 
mult, acest lucru nu poate fi spus şi despre Alexandru 
“Saşa”. El era angajat pe un post în contabilitate - obţinut 
doar datorită relaţiilor tatălui, întrucât “Saşa” nu absolvise 
o facultate. Avea teribilul viciu al consumului excesiv de 
alcool (deşi, după bunica mea, era un “beţiv stilat”, beind 
„băuturi spirtoase‟ numai în “locuri alese”)…. pe lângă 
asta, avea slăbiciune pentru femei: s-a căsătorit la 50 de 
ani, cu o asistentă medicală, mai degrabă din 
considerente casnice, mutându-se în casa dânsei de pe 
str.14 Noiembrie, mai sus de Liceul “Spiru Haret”. 
  Cele mai tinere fiice erau Maria Efimovna, chemată 
“Mazi”, şi Clemanţa. Fiind în “perioada de tranziţie” dintre 
tinereţe şi maturitatea de a fi soţie şi mamă, ele nu o 
tratau pe verişoara lor cea mai mică în modul cel mai 
potrivit. Impresia bunicii mele era că “Mazi” nu avea un 
aspect fizic plăcut ori o fire confortabilă. Clemanţa, de 
asemenea, nu ar fi avut o natură prietenoasă, însă avea 
un chip frumos. Maria Efimovna s-a căsătorit cu avocatul 
Dorel Teodorescu. S-au mutat împreună în casa lui de pe 
str.Bunavestire, în vecinătatea profesoarei de biologie 
Rodica, căsătorită Leonte, sora acestuia. Au avut un băiat. 
Clemanţa s-a mutat la Bucureşti în tinereţe, iar bunica 
mea n-a mai aflat nimic despre ea: nici cum cum a trăit, 
nici dacă a devenit soţie ori mamă. 

Nastea a murit tânără, după naşterea Clemanţei. 
După cum v-am spus, Efim s-a recăsătorit cu sora ei, 
Maria Andreevna, şi-au avut un copil. Oricât şi-a dorit să 
fie mamă, Maşa n-ar fi vrut să aibă un băiat….. La aflarea 

___________________________________________________ 
al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale din Tulcea. SCRIERI: antologia Insula 
Albă (2003) de personalităţi dobrogene (cu Marian Dopcea); volume 
poezie Confesiuni („80), Semn (2006), Identitate (2008); [via: http://usr-

dobrogea.ro/?page_id=404] 

http://usr-dobrogea.ro/?page_id=404
http://usr-dobrogea.ro/?page_id=404
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sexului copilului ce-l purta în pântece, Maşa a fost destul 
de amărâtă pentru că, după cum i-a mărturisit Evdochiei, 
“n-o să mănânce pâine cu lapte de la el”. Până la urmă, 
neliniştea ei s-a adeverit. Băiatul a fost numit Simion, 
după fratele mamei sale. Chemat “Senea”, a moştenit 
cumplitul viciu al alcoolismului (de care suferea şi “Saşa”, 
fratele pe jumătate cu care nu s-a înţeles), însă lipsit de 
“stil”: beţivul îşi săvârşea ebrietatea în “spaţii comune” – 
cârciumi, birturi, în vizită, oriunde putea. Pentru a-l 
disciplina, tatăl său l-a forţat să urmeze serviciul militar 
(deşi cultul molocan se împotrivea acestui lucru), însă 
Senea a renunţat (din motive ce nu ţin de cult ci din lipsa 
de disciplină). Până la urmă, s-a însurat cu Milca, modista 
străbunicii mele (cea care îi făcea pălăriile) şi a surorilor 
ei. După cum a mărturisit ea mai târziu, nu s-a măritat cu 
dânsul datorită unor simţăminte nemaitrăite ce i-ar fi unit, 
ci mai mult din milă pentru dânsul, deşi era mai în vârstă 
decât el şi era văduvă (soţul ei precedent fusese croitor). 
 Nu de puţine ori Milca ori Maşa au venit cu urme evidente 
de violenţă în casa străbunicii mele, pentru a găsi adăpost 
din faţa unui om de care, deşi îl iubeau, se temeau când 
îşi ieşea din simţiri sub influenţa „băuturii spirtuoase‟. 
  Naţionalizarea de la 1948 i-a afectat pe toţi membrii 
acestui neam numeros. Casa Anei de lângă primărie, casa 
lui Efim (lăsată Maşei) din centrul oraşului, casa familiei 
Vladimirov de pe str.Griviţei, casa şi moara lui Petea 
Sezonov, casa părinţilor Olimpiei, toate au fost trecute în 
proprietatea Republicii Populare Române. Ana s-a mutat 
într-un bloc de lângă Liceul “Principesa Ileana”, Maşa s-a 
mutat pe str.Babadag (până la căsătoria cu Milca, Senea 
a locuit împreună cu ea), familia lui Petru şi a Elenei s-au 
mutat în fosta casă a lui Victor, “Saşa” s-a mutat temporar 
(din casa familiei) în noua casă a Elenei (până la căsătoria 
cu asistenta medicală), iar familia lui Andrei s-a mutat într-
un bloc de pe lângă strada Isaccei. Mai târziu, a apărut 
zvonul celei mai cumplite trădări: mai mulţi tulceni 
respectabili din acele vremuri au vehiculat ideea cum că 
Senea, membru al unei familii burgheze păgubite enorm 
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de regimul comunist, ar fi fost “turnător”. Nu pot confirma 
acest lucru, însă se poate ca aşa să fi fost, din moment ce 
“Senea” nu avea nicio slujbă, în contextul unui sistem care 
prevedea obligativitatea unui loc de muncă. 
  Trecut-au anii şi pământul i-a luat pe toţi: Victor 
(‟40-„50), Mazi şi Dorel (‟60), Saşa (‟70-‟80), Andrei (‟80-
‟90), Senea („94) şi Elena (‟90-2000). Soţii Teodorescu au 
fost înmormântaţi lângă locul de veci lui Vasile Covaliov, 
bunica mea venind adesea să plivească buruienile şi să 
pună o floare peste mormântul lor. În privinţa lui Simion 
Efimovici, bunica, fiind plecată din Tulcea la Bucureşti, nu 
a putut lua parte la înmormântarea vărului care, cu bune, 
cu rele, îi era rudă de sânge (lucru pe care l-a regretat). 

 
Fratele Vitreg 

 
Ivan Andreevici Pavlov, născut la Odesa, era fiul lui 
Andrei Pavlov şi a unei femeii decedate timpuriu (ulterior, 
Andrei s-a recăsătorit cu Ana, având un fiu şi şase fiice). 
Proprietarul a trei hectare de viţă de vie la Sarica Niculiţel, 
cumpărate de tatăl său, din care producea un vin bun (şi 
unde o invita adesea pe nepoata lui, Maria Covaliov). 
Reşedinţa sa principală era la Tulcea, într-o casă 
frumoasă de pe str.Bunavestire, cu o curte largă, plină de 
flori, şi o alee lungă (Ivan era în bune relaţii cu Moruzov1). 

___________________________________________________ 
1 Mihail Moruzov (1887, sat Zebil, jud.Tulcea – 27 noiembrie 
1940) a fost creatorul şi şeful Serviciului Secret de Informaţii al 
Armatei Române (1924-40). Fiul preotului Nicolae Moruzov şi al 
Mariei. Deşi a avut note modeste (a absolvit doar 3 clase de 
liceu), în schimb, “avea o memorie deosebită, simţ analitic 
excepţional, era bun organizator şi cunoştea foarte bine multe 
limbi” (româna, rusa; ucraineana, bulgara, turca, tătara). Pasionat de 
cărţile poliţiste, şi-a început “activitatea” pe când era elev, când 
în 1907 a descoperit un complot al iredentiştilor bulgari, adunaţi 
în Biserica “Sf.Gheorghe” (el fiind ascuns în altar) şi a prezentat 
un raport Biroului de Informaţii al Armatei Române. Apoi, în 
timpul războiului din 1916-18, aflat în Serviciul de Informaţii al 

 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/08/03/fratele-vitreg/
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“Djádja Vanea”, cum era numit de bunica mea2, era un 
unchi care nu ştia cum să-şi manifeste afecţiune faţă de 
copii. El fusese căsătorit cu o femeie cu o “inimă de aur”, 
însă soţia şi-a dat ultima suflare la naşterea copilului, 
care-a murit odată cu ea. Spre sfârşitul vieţii, i-a propus 
surorii sale, Ana Vasiliev, chiriaşă într-un bloc de pe 
strada Gloriei, să se mute împreună cu ea, pentru a o 
scuti de plata lunară a chiriei (menajul casei era deja făcut 
de o servitoare). Ana a acceptat, şi a stat împreună cu 
fratele ei până la moartea sa, după care, la un interval 
apropiat de timp, i-a urmat (Anuşa a fost înmormântată de 
fii ei, din banii lui Ivan)….    
 

Un neam mare de ruşi, văzut de mezina familiei 
 

(alte rude ruseşti ale bunicii mele, care locuiau în Tulcea): 

Natalia era fiica verişoarei primare a Anei Pavlov. Soţia 
unui tâmplar, Ivan, un om cu bun simţ, cumsecde. Locuia 
cu familia ei pe strada Traian. Mamă a două fete: 
– Malvina. Foarte frumoasă. Casieră la o farmacie. S-a 
căsătorit cu un economist din Galaţi. A demisionat de la 

___________________________________________________ 
Armatei, a descoperit şi zădărnicit comploturile armatei ruse 
(fiind decorat cu ordinul “Coroana României”). În 1917 a înfiinţat în 
Delta Dunării Serviciul Special de Siguranţă, iar din 1925 a a 
creat şi condus Serviciului Secret de Informaţii. A avut o fiică, 
Aurora-Florina (necăsătorită). A avut şi o operă civică (ex: a 
construit şcoli, dispensare, cişmeaua de la Valea Teilor, complexul “La 

Strejărie” de lângă Mănăstirea Cocoş, chiliile Mănăstirii Saon). În 
Tulcea a ridicat Casa de Sănătate (din Piaţa Noua) şi vila din 
marginea de vest a oraşului (cea rezervată până în 1989 cuplului 
Ceauşescu). A contribuit la construirea actualului Liceu de Artă (fostă 
Şcoală de Fete), a unei noi clădiri a Bisericii Ruse şi a casei parohiale. 
Odată cu abdicarea regelui Carol al II-lea (6 noiembrie 1940), a 

fost arestat și înlocuit în funcţie cu Eugen Cristescu. La scurt 
timp, a fost asasinat de legionari, în “Masacrul de la Jilava”.  
(Surse: Wikipedia-ro; ghidul “Tulcea… de ieri, de azi”, p. 17, “Cine a fost 
Mihail Moruzov?”, Lidia Vişan). 
2 fără vreo referire la piesa de teatru “Unchiul Vanea”, Anton 
Cehov (1897), a cărei protagonist este Ivan Petrovici Voiniţchi. 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/08/03/un-neam-mare-de-rusi-vazut-de-mezina-familiei/
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vechea slujbă însă, neavând “căsnicie” de îngrijit (nu avea 
copii), s-a angajat altundeva, pe un post găsit de soţul ei. 
– Elvira. Mai indecisă decât sora ei. S-a căsătorit cu un 
bărbat nepotritiv, un şofer bulgar lipsit de un aspect plăcut 
ori cele mai alese maniere, decare a dovorţat după puţin 
timp. 
Ivan. Fratele Nataliei. Tată a mai multe fete: 
– cea mai mare dintre ele avea un fiu, Samuel “Sami”. 
Familia ei, de credinţă baptistă, locuia pe str.Traian. În 
timpul liceului, Samuel a plecat din România, în Statele 
Unite ale Americii (probabil datorită stării tensionate 
datorate celui de al Doilea Război Mondial). 
– Daria. Cea mai mică. În anii ‟50, casieră la moara 
comercială “Ştefan Gheorghiu” (subalterna contabilului-
şef, Mircea Mitroi). Căsătorită cu două ori, prima dată cu 
un rus (cu care a avut o fiică, Olga), a doua oară cu un 
grec, Enache. Olga, crescută de tatăl ei rus, a urmat 
învăţământul particular (educaţia la domiciliu), până ce 
instaurarea comunismului a obligat-o să urmeze 
învăţământul public (Liceul Mixt Tulcea). 
Dimitrie este o altă rudă îndepărtată, căruia bunica îi 
spunea “Djádja Mitea”. Cine era? Din păcate, bunica mea 
nu-şi aminteşte decât numele său, şi atât. 

          Din această enormă familie de ruşi dobrogeni, 
Maria era cea mai mică “nepoată”, iar rudele ei, de la veri 
de gradul I până la cei mai îndepărtaţi, nu îi dădeau 
atenţie şi nu stăteau la poveşti despre viaţa lor. Din acest 
motiv, ea era “pe dinafară”. Alte rude, unchi şi străbuni 
vârstnici, au murit înainte ca bunica mea să deschidă 
întâia oară ochii. Din acest motiv, pe rudele ce nu apar în 
această scriere memorialistică le rog să mă ierte că le-am 
omis, iar ei se vor pierde în negura timpului, numele lor 
fiind, cu trecerea anilor, şters de pe a lor piatră de 
mormânt. Cât despre cei deja menţionaţi, îi implor să nu 
să mâhnească dacă vreun rând din această carte nu este 
corect, căci orice greşeală nu vine dintr-o încercare de a 
deforma adevărul, ci din impreciziile memoriei dragii mele 
bunici (sau chiar a cunoştinţelor de atunci), în care 



46 

 

răscoleşte după aproape jumătate de secol, timp în care 
acestea au stat ca într-o cămară neatinsă… 

 

Jurnal 
 

 “Rău-la-gustul” „lichid alb‟: În Tulcea erau mulţi lăptari, 
proprietari de oi, capre sau vaci (ex: soţii Mimoza), care 
umblau prin oraş cu căruciorul încărcat de bidoane cu 
lapte, anunţându-şi produsul (ex: “lapte! lapte, lapte!”). 
Foarte hrănitor prin calciu, laptele era displăcut de bunica 
mea. Pentru a o face să-l bea, părinţii turnau în „lichidul 
alb‟ (lapte) puţin din „băutura maronie-negricioasă‟ (cafea). 
 “Fă-mi o păpuşă!”: Evdochia avea îndemânarea de a 
împleti păpuşi. Descoperindu-i acest “talent”, bunica mea 
venea câteodată şi îi cerea: “Mamă, fă-mi o păpuşă!”. Iar 
mama i-a făcut: o păpuşă, o păpuşă, o păpuşă, o păpuşă 
şi-o păpuşă, dar odrasla ei tot venea să-i mai ceară (pe 

cele trecute le dădea la prietene => Evdochia îi zicea Mărioariei 

că era “mână spartă”). Într-o zi, Vasile a atenţionat-o că nu-i 
frumos ce face. Şi-atunci, bunica mea s-a dus la mama ei 
şi i-a spus: “Mama…. îmi faci, te rog frumos, o 
păpuşică?”. Evdochia a râs şi s-a apucat de împletit. 
Familia de evrei dincolo de ulicioară: Mai încolo de 
ulicioara pe care se afla Biserica Baptistă locuia familia de 
evrei a lui Iancu fierarul, care-aveau două fete: Eliza şi 
Eva, croitoreasă “de lux”; şi-un băiat. Persecutaţi în anii 
‟30 de populaţia locală datorită originii evreieşti (“Liza” nu 
a putut termina liceul), s-au mutat în Israel în 1948 (a 
circulat zvonul cum că vasul lor s-ar fi scufundat). 
Pasca de la evrei: Cu ocazia Pesach-ului (Paştele 
evreiesc), era preparată o pască. Bunica mea a fost 
câteodată prezentă în bucătărie şi poate să vă spună 
vouă, cititorilor bănuitori, că nu conţine carne ori sânge de 
creştin!….. (bunica mea îşi invita şi prietenele să mănânce 
pască “de la evrei”, spre supărarea părinţilor lor; răspunsul 
mamei ei la plângerile primite era următorul:“Păcatul ăsta 
să-l avem noi, dacă nu altul!”). 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/19/jurnal/
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 “Vizita” Regelui şi Prinţului Moştenitor: În anii ‟30, 
întorcându-se din oraşul Galaţi, Regele Carol al II-lea şi 
Prinţul Moştenitor Mihai au trecut prin Tulcea. Trupele 
armate au făcut o coloană, iar populaţia s-a adunat în 
spatele lor. Fiind ofiţer în rezervă, Vasile a participat drept 
civil, dar i-a făcut fiicei sale un loc mai în faţă. Maria avea 
4-5 ani, iar viitorul Rege era cu 10 ani mai mare.  
Emilia Căldăraru: În acelaşi cartier, pe str. Vasile Lupu, 
locuia Emilia Căldăraru (n.7 august 1931), fiică de militar 
(plutonier), dintr-o familie baptistă. Absolventă a Liceului 
“Spiru Haret” (1951) şi a Şcolii de Literatură şi Critică 
Literară din Bucureşti (1954). Poetă şi prozatoare, a 
debutat în revista “Pogorici” (1951) (cu povestirea “Stiopa, 
băiatul Deltei”). Autoare a 17 volume de poezie. 
“Nu primeşti plăcintă”: Bunica mea era supusă unor 
puţine, dar stricte reguli, de către mama ei. O interdicţie 
verbală era să nu zică “zău!”*, iar una fizică era să nu-şi 
scarpine pielea. Pedepsele erau în adaos (mustrări, 
trosniri) ori în lipsă  
Ex: după masă, străbunica mea a servit pe toată lumea cu 
plăcintă, dar pe fiica ei nu (întrucât făcuse unul dintre 
acele “lucruri interzise”); seara, Evdochia i-a dat porţia, s-
au împăcat, iar bunica mea s-a dezvăţat de prostul obicei. 
Legănarea piciorului la masă: Când stătea la masă, 
bunica mea avea obiceiul de a-şi legăna piciorul. De mai 
multe ori, Lucica a avertizat-o că: “Dacă-şi leagănă 
piciorul, îl loveşte pe Dumnezeu şi îl leagănă pe cel 
rău”. Primind această atenţionare, Mărioara s-a dezvăţat. 
Vişinul din curte: Pentru a fugi de “trosneală”, Maria se 
urca într-un vişin înalt, foarte bătrân, de vreo 20 de metri, 
stând ascunsă pe o porţiune de ramuri solidă, largă, pe 
durata unei zile întregi sau chiar până dimineaţă, mama ei 
căutând-o desperată multe ore la rând. Trebuind să plece 
la şcoală, se dădea jos din pom, fiind prinsă de mama ei, 

___________________________________________________ 
* Motivul acestei interdicţii este etimologia cuvântului “zău” (din 
latinul deus = “Dumnezeu”) şi sensul (“jur de Dumnezeu”).   
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care nu o lovea, îi spunea să se pregătească pentru 
şcoală şi îi spunea că “vom vorbi când te întoarci acasă”.   
“Bătaia este ruptă din rai”: După mulţi ani de ceartă, în 
tinereţe, Maria a întrebat-o pe mama ei: “Mamă, dar tu de 
ce mă băteai tot timpul când făceam câte o prostie?”. 
“Mărioara, draga mea, o fată mi-a dat Dumnezeu şi-atât: 
voiam să te învăţ să fii o doamnă, nu să te arate lumea cu 
degetul!”. După ani, bunica mea remarcă: “Răi sunt copii 
când sunt mici!”. Şi totuşi, de la ea până la mine, “nuiaua 
cuvintelor” a fost mai educatoare decât cea din lemn…..  

 
 Epidemia de malarie 

 
În anii ‟30, la Tulcea, s-a răspândit o epidemie de malarie 

(transmisă prin înţepătura femeilor de ţânţari), dinspre 
Delta Dunării. Populaţia se fereşte de ţânţarii de orice fel 
şi încearcă să ia măsuri pentru a-i îndepărta. Temerea 
este faţă de posibila consecinţă fatală a captării bolii.   

Înţepată, bunicii mele îi este transmis sporozoarul 
parazit în sistemul sangvin. Simptomele imediate sunt 
frigurile bruşte, puternice, intermitente. Cele ce ar fi urmat 
erau mai grave (febră, anemie, gripă; în cazuri severe, 
comă, putând duce la moarte)  

În contextul epidemiei, Evdochia şi Vasile – 
temându-se că fiica lor (deja cu un organism plăpând) s-ar 
fi putut îmbolnăvi de malarie – o duc imediat la spital. 
Boala fiind identificată şi confirmată, a fost internată şi 
tratată cu medicamente antimalarice. S-a vindecat. 

 
 

Moştenirea 
 
Casa familiei Pavlov. Anii ‟30. Pe patul de moarte: Ana 
Pavlov. În casă, fiicele ei: Evdochia Covaliov, Maria 
Vladimirov şi Ana Vasiliev. Prima, moştenitoarea casei. 
Celelalte două…. mai mult decât oaspeţi: pretendente la o 
parte din casă. “Să-i daţi casa Lidusei”, zis-a Simion, pe 
patul de moarte. “Babushka Ana” l-a ascultat, dând 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/19/capitolul-6-epidemia-de-malarie/
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locuinţa mezinei (Evdochia), mama nepotei celei mai mici 
(bunica mea). Maşa, vehementă (Anuşa, prezentă): 
susţine o revendicare fără temei. Sosirea lui Vasile, 
chemat de Lucica: gest dureros (palmă peste obraz), 
contra-agresare fonică. “Cât timp eu o să mai fiu în casa 
asta, să nu te mai văd”, spuse cumnatei sale, tanti 
Maşa. “Afară din casă!” (Anuşa, pusă între paranteze, o 
urmează). Moştenirea: prilej de discordie familială. 

 

 Sună alarma…. 
 

1939: Invadarea Poloniei. Începutul celui de-al Doilea 
Război Mondial.  
1941. Începutul campaniei germano-române împotriva 
Uniunii Sovietice. 
Precedată de 1940. Tratatul de la Craiova obligă bulgarii 
din Dobrogea să se restabilească în Cadrilater, iar românii 
de acolo să se stabilească în Dobrogea. 
     Clasa a II-a primară. Alături de părinţii ei, bunica mea 
îşi conduse colega bulgăroaică spre vapor. Îşi i-a rămas 
bun şi îi face cu mâna, în timp ce pleacă….. “Ce dramă a 
fost atunci! Bulgarii au trebuit să-şi lase casele, 
pământurile…..”, iar asta din ambiţia ţarului Boris al III-lea 
de a “spăla” ruşinea înfrângeriilor tatălui său, Ferdinand*. 
Reluăm: Anul 1941. Începutul campaniei germano-române 
împotriva Uniunii Sovietice. 
Precedată de 1940: Ultimatumul sovietic privind cedarea 
Basarabiei. Teritoriul nistro-prutean este abandonat de 
Armata Română, fiind ocupat de Armata Roşie. 
     Ismailul unde era mama lui Vasile, Maria, cade sub 
ocupaţie sovietică. Prin campania de dincolo de Prut 
(1941), teritoriul este eliberat. Ea rămâne la Ismail.          
Re-reluăm:  Anul 1941. Începutul campaniei germano-
române împotriva Uniunii Sovietice. 

___________________________________________________ 
*Al doilea război balcanic (1913), soldat cu pierderea 
Cadrilaterului, şi Primul Război Mondial (1914-18), obligând la 
plata a imense despăgubiri. 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/19/capitolul-8-suna-alarma/
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     Locuitorii Tulcei sunt supuşi “regimului alarmei”: 
construirea unui adăpost (familia Covaliov este nevoită să 
sape unul în mijlocul curţii, stricând aranjamentul floral) şi 
adăpostirea faţă de prepupusele bombardamente, 
anunţată de sunarea alarmei. Bombardarea primei case 
(c.1942) a demonstrat necesitatea acestui program.  

 

 Joc de noroc (în lipsă) 
 

Anii ‟40. Casa familiei Covaliov. Ceartă inter-
părintească. Vasile ia două inele şi un colier din cutia de 
bijuterii a familiei, pentru a le amaneta şi să joace banii 
primiţi la poker (bijuteriile ar fi fost să fie moşnite de 
bunica). ”Cât te iubeşte copilul ăsta acum, atât de mult o 
să te urască în viitor pentru ce faci!”, îi spunea străbunica. 
            Jocuri de noroc. Consum de alcool. Clipă singulară 
de nefidelitate. Cum se putea ca un tată iubitor, un om 
mărinimos, un militar disciplinat, să se preteze la aşa 
ceva? Motiv psiholog: stresul. Sublocotenent în rezerva 
Armatei Române, străbunicul meu nu este chemat pe 
front, datorită originii ruse. Teama de a fi arestat, familia 
rămânându-i singură, declanşează un comportament 
incompatibil cu această grijă: “refugierea” în jocurile de 
noroc, cheltuind banii soţiei şi solda lunară (salariul de 
militar). Acumulare de datorii. Neînţelegere din partea 
Evdochiei, preferarea companiei tovarăşilor de jocuri 
(lipsite) de noroc. Imposibilitatea aducerii mamei sale la 
Tulcea. Acumularea de păcate, vină şi sentimente 
negative. “Le e mai bine fără mine” (gând fatal)…..      
 
 

  Livor mortis 
 

Noiembrie „42. Casa Covaliovilor. Seara. Maria doarme cu 
părinţii. Îl vede pe Vasile ridicându-se din pat. Nu dă 
importanţă acestui fapt. După puţin timp, se întoarce.  
            Dimineaţa. Maria se trezeşte. Aude un sunet 
anormal, venind din partea tatălui. “Mamă, e ceva în 
neregulă cu papa”. Evdochia se trezeşte. Se aproprie de 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/19/capitolul-9-joc-de-noroc-in-lipsa/
http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/19/capitolul-10-livor-mortis/
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pat. Soţul ei, cu gâtul tăiat, plin de sânge. Apel urgent la 
spital. Transportare imediată în sala de urgenţe. 
            Rememomare: visul alegoric al bunicii. Tatăl ei 
stând în curtea casei. Maiorul Fuhrmann, superiorul lui şi 
partener de jocuri, împreună cu un soldat, la câţiva metri. 
Maiorul:“Când am să spun „dă‟, să „dai‟”. După un timp, 
ordinul: “Dă!”. Lovitură cu parul, despicare în două (visul 
este povestit mamei şi interpretat ca de rău augur). 
            La spital. Maiorul Fuhrmann o acuză pe Evdochia 
de crimă. “Un om atât de de corect, de vesel, nu poate să-
şi ia viaţa!”. Vasile se foieşte. Nu putea vorbi. Cei doi se 
apropie. Arată cu palma, în dreptul Evdochiei, apoi, cu 
arătătorul, spre sine. “Eu am făcut-o”, dă de înţeles. În 
acea noapte, sub propriul acoperiş, în propriul pat, alături 
de propria familie, îşi tăiase beregata cu briciul! 

Bunica credea că era vorba de un accident (se 
bărbierise în pat şi-şi zgâriase gâtul cu lama). Este lăsată 
să-l vadă: alb ca varul şi rece ca gheaţa. Leşină. Tatăl 
ei.... dragul ei papa..... murise...  

 
TINEREŢEA 

 
Postmortem 

 
1942. Bunica are 11 ani. Terminase 4 clase primare. Este, 
de pe-acum, orfană de tată. Plânge zi de zi. Oboseşte. Se 
îmbolnăveşte. Pierde un an de liceu.   

Evdochia, văduvă, vinde o mare parte din bunurile 
ei (bijuterii, îmbrăcăminte). Închiriază o parte din casă. 
           Titi suferă enorm. Aşteaptă necontenit venirea 
tăpânului. Plânge continuu, nu mănâncă şi nu bea. În cele 
din urmă, îşi dă ultima suflare.    
            Maiorul Fuhrmann e întristat. O ajută pe Evdochia  
cu înmormântarea, după care dispare din viaţa familei. 
            Maria, mama lui Vasile… nu există durere mai 
sfâşietoare decât cea pe care o simte o mamă când îşi 
pierde copilul! Plânsete, disperare, mers îngreunat la 
mormânt, urmat de... un gol. Însoţită de Matrona, se 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/21/capitolul-11-postmortem/
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întoarce în Basarabia, unde-şi duce ultimele zile (Evdochia 

şi Maria au pierdut orice legătură cu ea după reocuparea 

Basarabiei - 24 august „44). 
            De ce s-a sinucis străbunicul meu nu ştim. Luarea 
vieţii, sub orice pretext, e mare păcat. În lăuntrul meu, 
sper că Vasile a avut un motiv întemeiat (deşi ştiu că nu 
există aşa ceva) pentru a-şi lăsa soţia văduvă, câinele fără 
stăpân, mama fără fiu şi fiica fără tată……. 
 

P.S.: După moartea lui Vasile, Evdochia s-a împăcat cu surorile 
ei, Maşa şi Anuşa. 

 
 Casa cu chiria 

 
Anii ‟40. În Tulcea se face simţită prezenta militarilor 
germani. O stare de nelinişte pentru ruşi. Garnizoana 
oraşului1 impune familiei Covaliov găzduirea unor ofiţeri 
germani, cu diferite grade (de la sublocotentenţi la maiori), 
plătindu-le chiria în schimbul şederii. 

Pe lângă militari nemţi, familia Covaliov a avut drept 
chiriaşi familia unui militar evreu, refugiată din Polonia 
(1940-48), pe Nadia şi fiica ei, Tamara, din Chişinău; pe 
familia Golubov, lipoveni refugiaţi din Vâlcov, Basarabia, 
cu două fiice, Xenia şi Tatiana “Alea” („41-64). În casă se 
vorbea româna, rusa, germana şi poloneza. 

Situaţia economică a familiei Covaliov este 
şubredă. Solidară, Lucica rămâne în serviciul familiei, deşi 
îi este prezentată posibilitatea de a nu fi plătită (“N-avem 
bani să te plătim….”, “Lăsaţi, tanti Lidusea, că nu trebuie, 
aduc eu bani în casă!”). În final, serviciile ei drept 
servitoare au fost retribuite în îmbrăcăminte şi bijuterii. A 
ieşit din serviciul familiei după logodna (urmată de 
căsătorie) cu un inginer bucureştean, mutându-se 
împreună cu el în capitala ţării. 

La 23 august 1942 începe Bătălia Stalingradului. 
200.000 de morţi, din partea Armatei române,  câte 

___________________________________________________ 
1 unitate militară care apăra o localitate, pe timp de război.  

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/21/capitolul-12-casa-cu-chiria/
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400.000, din partea Armatelor germane şi ruse. Ivan 
Pavlov (1849-1936), psiholog rus, care n-a apucat aceste 
atrocităţi, spuse: “În esenţă, războiul este un mijloc 
sălbatec de rezolvare a unor probleme de viaţă, un mijloc 
nedemn pentru o naţiune umană”.  
 

 Dependentă de Bursă 
 

Bunica mea a început liceul în 1943, la Liceul de Fete 
“Principesa Ileana”1. Deoarece mama ei nu muncea, luând 
bani numai din chirii, Maria trebuia să înveţe foarte bine 
pentru a lua bursa, principalul venit al casei. Din acest 
motiv, ea trebuia să nu ia nici o medie semestrială mai 
mică de 7, la toate disciplinele. 
            Majoritatea profesoarelor îi înţelegeau situaţia, 
însă nu îi acordau o trataţie specială. Totuşi, profesoara 
de matematică, Xenia Adolfov, o matematiciană briliantă 
dar o persoană maliţioasă, o persecuta datorită unor 
certuri cu familia ei (anterior amintite), iar profesoara de 
limba şi literatura română, Măndiţa Grigorescu, născută 
Caraman, o nedreptăţea datorită originii ei ruseşti2. 

___________________________________________________ 
1
 înfiinţată în 1897, drept Şcoala Secundară de Fete, 

redenumită “Principesa Ileana” în 1927. A devenit Liceul Mixt în 
1948 (prin fuziunea cu Liceul de Băieţi), Şcoala Medie nr. 1 
(„53-57), Liceul “Spiru Haret” („71) şi Colegiul Dobrogean („96). 
2 soţie de militar (Nicolae Grigorescu), ar fi avut preferinţe pro-

germane (deşi, ca orientare politică, era ţărănistă). Directoarea 
liceului între 1931-33; 1937-39; 1945-48.    
3 D-na. Dumanschi a excelat ca elev (şefă de promoţie a Şcolii 

Secundare de Fete, „24; a Liceului “Principesa Ileana”, „31) şi ca 
profesor (“Profesor Fruntaş”,‟59; Ordinul Muncii clasa a III-a,‟69). 
4 Deşi era o vorbitoare excepţională de franceză, avea (în anul 
întâi al venirii ei) dificultăţi în ceea ce privea limba română. Din 
acest motiv, a luat-o pe Maria Covaliov drept “interpret”, rolul ei 
fiind de a traduce cuvinte din rusă în română, pentru a face 
corespondenţă cu franceza (fără să-i acorde un tratament special, 

evaluând-o corect la franceză). A venit în locul unei evreice care 
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Profesoara de limba latină, Elena Dumanschi, era 
“protectoarea” bunicii (doamna Costinos, mama ei, cususe 
broderiile Evdochiei)3. Soţul ei, domnul Dumanschi, a fost 
profesor de limbă germană la acelaşi liceu (până în 1944).  

Profesoara de limba franceză, Victoria Hariton, 
soţie de inginer, era rusoaică4, predând şi limba rusă după 
“reforma” învăţămâtului românesc pe modelul sovietic.  

Profesoara de ştiinţe naturale, Rodica Teodorescu, 
căsătorită Leonte, era rudă prin alianţă cu bunica mea5, un 
dascăl blând; timp de un an, a fost înlocuită de Maria 
Pantelimon, o profesoară mai distantă, rece.  

Profesoara de geografie, Larisa Pop, soţie de 
inginer, era “ca o păpuşă scoasă din cutie” (elegantă în 
port, frumoasă ca facies). 

Diriginta clasei era profesoara de istorie, Virginia 
Grădinaru, soţie de preot, mamă a doi băieţi, blajină. 

Profesoara de lucru manual, Eugenia 
Flor, profesoară la Liceul Industrial, femeie în vârstă, soţie 
de avocat, mama unui militar, avea “un păr alb ca neaua 

___________________________________________________ 
nu acorda suficientă atenţie igienei (ex: purta zilnic aceaşi pereche 
de încălţăminte, pe care nu o spăla, păstrând-o până la uzarea ei!). 
5
 Rodica (22 ianuarie 1913, Alexandria, jud.Teleorman – 2002) 

era sora avocatului Dorel Teodorescu, căsătorit cu “Mazi” 
Vladimirov. Locuia pe str.Mircea Vodă. Absolventă a Liceului 
“Principesa Ileana” („23-30), licenţiată a Facultăţii de Ştiinţe-
secţia ştiinţe naturale a Universităţii din Bucureşti („30-34). 
Doctor în Ştiinţe Biologice („47). Profesor suplinitor la Sulina 
(„36-38), apoi profesoară de biologie la liceul absolvit. Lector 
universitar. A activat ca preparator, asistent, şef de lucrări şi şef 
al Staţiunii de Cercetări Piscicole din cadrul Institutului de 
Cercetări Piscicole Delta Dunării („41-73) şi ca cercetător, 
remarcându-se prin lucrările ei apreciate în literatura de 
specialitate din ţară şi din străinătate („42-73). S-a căsătorit cu 
dr.Vasile Leonte, având două fiice, Eliza şi Anca (căsătorită 
Dascălu). După pensionare, s-a mutat cu soţul ei la Piteşti.  
[cf. “Istoria Ihtiologiei Româneşti”, G.Vasiliu, Gh.Manea, Buletinul de Cercetări 
Piscicole - Suplimentar I, Bucureşti, 1987, 331 pag., pp.196-7; fragment de la 
dl.Ion Năvodaru, din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării].   

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/383442;jsessionid=E27D54D0FEBCEFC3A1BFD44E717034EB
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care lucea ca argintul”. Planşele date ca temă pentru 
acasă erau făcute de Evdochia; d-na. Flor, dându-şi 
seama de acest lucru, scădea  indulgentă nota Mariei cu 
un punct (de la 10, la 9). Profesoara de muzică, Niculina 
Moruzov, era directoare a Şcolii Primare Mixte nr. 2. 

Profesorul de religie ortodoxă, preot în corpul 
armatei devenit pedagog, era un teolog cu har. După 
majoritatea orelor, la sunarea clopoţelului, elevele se mai 
foiau prin bancă, vrând să iasă în recreaţie, dar după ora 
de religie, rămâneau nemişcate, ca să mai audă ce avea 
de spus profesorul. Catedra lui a fost desfiinţată în 1945. 
Alte materii erau fizica şi chimia. Bunica mea era scutită 
de educaţie fizică (sport), datorită problemelor cardiace 
(cu inima), stând în curte în timpul acestor ore (nu învăţa 
lecţiile de la alte materii pentru a nu-şi irita colegele). 

Bunica mea s-a străduit timp de 8 ani să-şi câştige 
bursa. Niciodată n-a încercat să ia note prin alt mod decât 
cel corect. Lipsea de la şcoală cu ocazii rare, din motive 
de sănătate (febră) ori... mersul la mormântul lui papa, în 
Lunea Morţilor..... requiescat in pace.  
 

La ceai şi prăjituri 
 

În drumul ei de la liceu spre casă, bunica mea îi făcea 
frecvent vizite mătuşii ei, Anuşa, care se mutase cu chirie 
aproape de liceu, într-un apartament dintr-un bloc de pe 
strada Gloriei, după naţionalizarea casei de lângă primărie 
(1948). Maria era trimisă de mama ei pentru a verifica 
starea tanti Nuşei, ţinându-i companie măcar 10 minute - 
lucru care bunicii mele îi făcea plăcere, mai ales că era 
servită cu ceai şi o prăjitură proaspăt scoasă din cuptor. 
            Într-o zi, Maria a văzut în faţa blocului mătuşii ei un 
detaşament de poliţie şi un echipaj medical. Temerea ei 
imediată a fost că ceva s-ar fi întâmplat cu mătuşa. De 
fapt, era vorba de o vecină a ei, o unguroaică bătrână 
(care nu vorbea româneşti), pe care bunica mea o vedea 
cu ocazia fiecărei vizite. Această femeie nu era căsătorită 
şi nu avea copii, în sensul biologic al cuvântului: “copilul” 
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ei era o pisică, pe care o iubea foarte mult, care a făcut 4-
5 pui. Pentru a hrăni pe toţi pisoiaşii, stăpâna lor 
câteodată nu mânca ea (decât, cel mult, din resturile 
mâncării lor). Ana i-a spus că acest lucru nu este normal, 
dar bătrâna nu a ascultat-o: până la urmă, iubea pisicile ca 
pe copii ei, iar o mamă ar rămâne nemâncată ca să-şi 
hrănească copii. Într-o noapte, unguroaicei i s-a făcut rău 
şi a zăcut câteva zile în pat. În timp ce nu se putea mişca, 
pisicile înfometate i-au mâncat carotida şi apoi, orice altă 
parte a corpului neacoperită de haine. A fost descoperită 
de proprietara blocului moartă. Poate această “devorare” a 
fost exagerată dar, de când a aflat această poveste, 
bunica mea vede pisicile ca pe animale egocentrice, cu o 
grijă excesivă pentru propriul stomac (uneori nemiloasă). 
 

  Meditaţii cu Răileanu 
 

D-na. Răileanu, soţia unui eminent matematician*
, locuia 

aproape de Liceul “Principesa Ileana”, pe str. Vasile Lupu. 
Era în relaţii bune cu bunica mea, invitând-o adesea în 
casa ei. “Hai la un ceai”, îi zice într-o zi Mariei, care 
refuză. “Atunci hai să lucrăm la matematică”. “Nu, doamna 
Răileanu, vă rog, lăsaţi-mă, că matematica nu-i 
frumoasă.”. “Nu-i frumoasă, dar e bună! Să nu o superi pe 
mama ta!”. 
 

P.S.: Fiica soţilor Răileanu, Emilia, căsătorită Mititelu, a devenit 
profesoară de fizică. 
 

  Întoarcerea armelor la 180 de grade 
 

23 august 1944. La Palatul Regal din Bucureşti, mareşalul 
Antonescu este arestat, Regele Mihai I emite “Proclamaţia 
către Ţară”, Armata Română încetează focul împotriva 

___________________________________________________ 
* Adam Răileanu = autorul manualului de geometrie pentru 
învăţământul liceal, directorul Liceului “Principele Carol” între 
1935-39, un om foarte scund ca statură, cocoşat 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/21/capitolul-15-meditatii-cu-raileanu/
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Armatei Roşii şi întoarce armele împotriva Armatei 
Germane. Prin această mişcare, România scurtează 
războiul cu 6 luni (apreciere făcută de Iosif Stalin, liderul 
Uniunii Sovietice), Al Doilea Război Mondial fiind încheiat 
pe continentul european în mai 1945, după 6 ani de 
vărsări de sânge…..             

Sentimentul? Nu de fericire... Uniunea Sovietică îşi 
extinde influenţa până în centrul Europei, inclusiv în 
România, trupele sovietice ocupând întregul teritoriu şi 
fiind impus un regim comunist, pas cu pas….. Bucuria 
provocată ruşilor prin întoarcerea armelor faţă de germani 
va deveni un dispreţ şi chiar o frică faţă de soldaţii sovietici 
care, comparativ cu militarii germani, s-au comportat 
execrabil cu populaţia română. Maria şi Evdochia nu erau 
deloc încântate de sosirea comuniştilor (îi numea “bandiţi”, 
pentru naţionalizările de la 1948 şi cele ce i-au urmat, iar 
şi confiscările de tipul “Davai ceas, davai palton” (“Dă-mi 
ceasul, dă-mi paltonul”). 
            “Plecarea germanilor şi sosirea ruşilor” a dus la 
schimbări în comportamentul unor profesori. Dacă până 
atunci, d-na. Adolfov îşi schimbase numele în „Adolf‟ 
pentru a-şi păstra catedra, după „44, a revenit la numele 
iniţial, atestându-i originea rusească. Iar dacă în perioada 
alianţei României cu Germania, d-na. Grigorescu avea o 
atitudine antipatică faţă de eleva ei rusă, Maria Vasilievna, 
aparţinând “poporului duşman”, după întoarcerea armelor, 
a început să aibă o atitudine binevoitoare. Totuşi, 
schimbarea de la nici un salut la “bună ziua, draga mea” îi 
inspira Mariei nu admiraţie, ci confuzie şi neîncredere. Ce 
răspuns să fii dat? “Bună ziua, doamna profesoară”? Cu 
„domni‟ şi cu „doamne‟ nu se putea vorbi: “Salutări, 
tovarăşa profesoară”!   

 
  Naţionalizarea de care au scăpat 

 

1948. La Tulcea, sunt naţionalizate 7 întreprinderi şi zeci 
de case. Datorită sistematizării, unele imobile sunt 
demolate, iar unele străzi sunt întrerupte ori dispar 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/22/capitolul-17-nationalizarea-ce-nu-s-a-intamplat/
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complet.  Oamenii au aruncat din casele lor obiecte de 
natură religioasă (Biblii, cărţi de cântări, icoane), 
monarhică, liberal-ţărănistă, capitalistă etc. Evdochia a fost 

nevoită să arunce colecţia “Realitatea ilustrată”, un teanc de 
aproape 1m înălţime, strâns prin abonamentul lunar deschis de 

Vasile, cu referiri la situaţia politică interbelică şi familia regală.  
Şi totuşi, casa familiei Covaliov nu a fost 

naţionalizată complet, fiind ocupată de soldaţii ruşi numai 
bucătăria de vară (perioadă în care bunica mea stă acasă la 

tanti Maşa, pe str. Babadag, datorită temerilor Evdochiei faţă de 

militarii sovietici). Închiriază în continuare camere (în special 
fam.Golubov). Acest lucru se datorează intervenţiei a doi 
funcţionari de stat, ruşi, prieteni ai dânsei, şi unui angajat 
de la prefectură, frate al pescăriţei faţă de care Evdochia a 
fost miloasă în vremuri mai bune pentru ea.   

“Confiscarea” nu a fost prevenită, ci întârziată, dar 
aplicarea ei pentru casa străbunicii nu a fost o măsură 
universală, ci particulară, şi nu asupra casei ori terenurilor 
aferente ci a bunurilor dintr-însa, în anul 1958.  

 
  Distinsele fiice ale Tulcei 

 
Bunica mea şi-a cunoscut majoritatea colegelor atât prin 
cadrul instituţional cât şi cel orăşenesc, al comunităţii. De 
exemplu, Cristina “Tuţa” Tarabulea îi era atât colegă cât şi 
vecină de stradă (cu trei case mai sus), iar Macrea 
Mimoza, tot colegă, era fiica unor proprietari de vaci, 
vânzători de lapte, cunoscuţi dinainte (Mimoza s-a căsătorit 

în anii ‟50 cu locotenentul Mârţ, dintr-un tată german).    

Dintre colegele bunicii, viitorul cel mai strălucit l-a 
avut “Gina” Biava, fiica unor italieni (Ricardo Biava1 şi 
Maria, născută Zampieri), o elevă ambiţioasă, devenită 
profesoară de matematică şi directoare2. 

___________________________________________________ 
1 absolvent a 3 ani de politehnică, recunoscut ca cel care a 
adus primul aparat de proiecţie cinematografică în Tulcea 
(1910), într-o sală a clădirii armeanului Aivazian (str.Babadag).  

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/22/capitolul-18-distinsele-fiice-ale-tulcei/
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Dintr-o clasă paralelă, o pot aminti pe Florica, fiica 
Măndiţei, sora mai mică a Mioarei Grigorescu, elevă 
briliantă, devenită lingvist3, soţia foneticianului şi 
etimologului Andrei Avram (n.1930), mamă a trei copii, 
Alexandru, Andrei şi Petru. 
 

Liceul Teoretic de Fete 
 

30 decembrie 1947. Sub ameninţarea uciderii a 1000 de 
studenţi deţinuţi, Regele Mihai I a semnat actul de 
abdicare de la tron - lucru care a marcat instaurarea 
deplină a regimului comunist în România.   

Pentru a se şterge orice “rămăşiţă” instituţională a 
monarhiei, numele Liceului “Principesa Ileana” a fost 

___________________________________________________ 
2 Virginia Antoaneta DIMA (10 iunie 1932,Sulina), absolventă 
a Liceului “Principesa Ileana” („43-51, “Diploma de fruntaş la 

învăţătură pe ţară”) şi Facultăţii de Matematică-Fizică din 
Bucureşti („51-57). Profesoară de matematică a liceului absolvit 
(„57-88), director-adjunct („59-63), director („63-88). În timpul 
directoratului, a îmbunătăţit baza materială a şcolii şi a antrenat 
elevii şi cadrele didactive în activităţi culturale [ex: prin înfiinţarea 

revistei bianuale a liceului („67) şi reînfiinţarea fanfarei („69)]. Un mare 
merit este câştigarea numelui de “Spiru C. Haret” pentru liceul 
ei (17 mai 1971), care, prin Liceul de băieţi “Principele Carol”, 
este cea mai veche instituţie şcolară românească din 
învăţământul dobrogean secundar (din 14 noiembrie 1883). 
Lucrări: «Liceul „‟Spiru C. Haret‟‟ Tulcea (1883–1983)» (cu Aurel 
Munteanu), «Viaţa unei şcoli tulcene: Liceul de Fete “Principesa Ileana” 
(1897-1948)» („94, cu Laetiţia Leonte-Mitan), “Sulina – Monografie” (2 
vol., 2011, cu Constantintin Bondar, Eugenia Iacovici Lungu)  
[via http://tulcealibrary.ro/dima-virginia-antoaneta.itd]. 
3 Mioara  AVRAM(4 februarie 1932, Tulcea - 12 iulie 2004, 
Bucureşti), absolventă a Liceului “Principesa Ileana” („49) şi 
Facultăţii de Filologie a Universităţii Bucureşti („49-53). Doctor 
în filologie la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan-Al.Rosetti” al 
Academiei Române („51) [cu teza “Evoluţia subordonării 
circumstanţiale cu elemente conjuncţionale în limba română” („60), 

care a primit premiul “B.P.Haşdeu”]. “A avut un rol esenţial în 
analiza, normarea şi popularizarea diferitelor aspecte din 
gramatica limbii române, mai cu seamă în domeniul ortografiei.  

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/22/capitolul-19-liceul-teoretic-de-fete/
http://tulcealibrary.ro/dima-virginia-antoaneta.itd
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schimbat în Liceul Teoretic de Fete. La puţin timp, ca 
urmare a “reformei” învăţământului („48), liceul a fost 
desfiinţat, elevele continuându-şi studiile în cadrul Liceului 
de Băieţi “Principele Carol”, devenit Liceul Mixt Tulcea. 
Iniţial, fetele învăţau dimineaţa, iar băieţii seara, dar 
această situaţie s-a schimbat, elevii învăţând în acelaşi 
timp. “Ce nebunie era!”, îşi aminteşte bunica. 
            În ultimul an de liceu, o “bucurie” a “căzut” pe 
capul bunicii mele: nu pot să spun că ar fi un motiv de 
veselie faptul că profesoara de matematică pe care o 
dispreţuia (“Adolfiţa”) şi-a fracturat piciorul, însă înlocuirea 
ei cu un domn “mai blând” a fost un prilej de fericire.  
De asemenea, în al doilea an de liceu (1945), numirea 
doamnei Grigorescu în funcţia de director în locul doamnei 
Olga Berbec (născută Hreniuc, profesoară de limbă 
germană), a dus la înlocuirea ei ca profesoară de română, 
în clasa bunicii mele (pe motivul neputinţei de a-şi ţine 
toate orele datorită îndatoririlor ca director), cu un nou 
profesor, Petre Niculescu. Un dascăl amabil, blajin, 
domnul Niculescu nu le-a fost profesor până la terminarea 
liceului,  devenind inspector  şcolar şi  fiind înlocuit de un 
altul (un profesor moderat care, în ochii bunicii mele, era 
foarte cumsecade, faţă de d-na. Grigorescu).  

Totuşi,   ţin   să   spun   că   Măndiţa   Grigorescu  a 
______________________________________________ 
Lucrările ei, bazate pe o profundă pregătire şi cercetare 
ştiinţifică, îmbină rigurozitatea cu accesibilitatea, tradiţie în 
gramatică cu dinamica limbii române”. În ultimii ani de viaţă, a 
pus accent pe colaborarea cu lingviştii din Republica Moldova, 
în vederea unificării normelor lingvistice. O importantă lucrare a 
ei este “Gramatica pentru toţi” (‟86). A colaborat cu 
gramaticianul Alexandru Graur la DOOM-1982 şi “Gramatica 
Limbii Române” (1996, şi cu Laura Vasiliu) [“Mioara Avram (1932-

2004), distinsă fiică a Tulcei”, de Virginia Dima, Steaua Dobrogei]. 

 
Altă colegă: Barie “Bari” Mustafa, dintr-o familie de turci (avea 

o soră mai mare), transferată la Liceul Industrial (pentru însuşirea 

unor deprinderi manuale, în detrimentul de cunoştiinţe teoretice).  
Vecină: Mioara Panait, fiică de subofiţer (la o distanţă de o casă).  
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beneficiat de respectul şi admiraţia aproape tuturor seriilor 
de elevi pe care i-a avut, ştiind “să dezvolte gustul pentru 
frumuseţea limbii şi literaturii române într-un timp în care 
marii scriitori români erau scoşi din programa şcolară”. 
Licenţiată a Facultăţii din Iaşi (1927; elevă a lui Garabet 
Ibrăileanu), a fost o profesoară pentru care, timp de 30 de 
ani de predare la catedră (1928-1958), cele 50 de minute 
rezervate orei de curs erau insuficiente, dorind să spună 
mai mult. De acea, nu vreau să vă las cu o impresie 
greşită despre profesoara care nu a fost un om rău, ci nu 
a avut tăria de a rezista “nebuniei războiului”. 

Maria Covaliov a absolvit liceul în anul 1951, după 
ce a luat bursă an de an. 

 

 Un vis neîmplinit? 
 

După liceu, bunica mea ar fi putut merge la facultate. Se 
încadra în tiparul “originii sănătoase” (etnie rusească, 
orfană de tată, vorbitoare de limbă rusă), exceptând 
“opreliştile burgheze” din partea bunicilor şi cariera militară 
a tatălui (aspecte care nu erau cunoscute autorităţilor).  

Datorită talentul ei muzical (recunoscut de trei 
reprezentanţi ai Uniunii Femeilor Democrate din România, 
la o audiţie din cadrul liceului), ar fi putut urma  Facultatea 
de Arte Teatrale la Bucureşti. Evdochia s-a împotrivit, 
datorită unei prejudecăţi faţă de actori şi cântăreţi, unor 
nevoi personale* şi, până la urmă, dorinţa de a-şi păstra 
fiica acasă. Maria a ascultat-o. A însemnat acest lucru un 
vis neîmplinit? Nu. 

În jurul anului 1951, bunica mea s-a reîntâlnit cu 
Petre Niculescu (fostul ei profesor de română), pe atunci 
şeful secţiei de învăţământ şi cultură a raionului Tulcea. 
Amabil, i-a făcut un mare favor fostei sale eleve, 
angajând-o drept secretară la secţia de învăţământ a 

___________________________________________________ 
* Deşi operată de monturi (infecţie la degetele picioarelor), 
Evdochia a făcut o cangrenă nevindecabilă, necesitând îngrijire. 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/22/capitolul-20-un-vis-neimplinit/
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Sfatului Popular, birou de care depindeau cadrele 
didactice. “Mi-a dat de lucru, dar şi ce mai lucru!”: o muncă 
la birou, neîncărcată, dar făcută cu seriozitate, interesantă 
prin povestirile unor întâmplări neobişnuite schimbate între 
secretare (partea cea mai frumoasă din meseria celor care 
umblă cu documentele, stând la birou).  
           Maria a lucrat ca secretară până la 18 decembrie 
1953, pe când s-a logodit. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

______________________________________________ 
Menţiune istorică: În Uniunea Sovietică, la 5 martie 1953, 
Iosif Stalin a murit în urma unui atac cerebral, funcţie de 
Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
fiind preluată de Nichita Hruşciov, iniţiatorul unei serii de 
reforme menite să “destalinizeze” atât URSS cât şi celelalte 
state ale blocului comunist.      
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PARTEA A II-A. MARIANA MITROI 
 

 
 

FOTO: Soţii Mircea şi Maria Mitroi, la 14 aprilie 1954, Tulcea, 
reîntorşi în oraş după “viscolul de la Bucureşti” (februarie – 
martie 1954), la patru luni după căsătorie (18 ianuarie 1954). 

 
SOŢI ŞI PĂRINŢI 

 
Pe Străzile Tulcei … 

 
1953. O stradă din Tulcea. Maria Covaliov era cu o 
prietenă, Eugenia “Jenny”, angajată la Sfatul Popular 
Raional, întorcându-se de la teatrul ambulant venind din 
Galaţi. Mircea era cu un prieten, Toma Jurea, contabil.  
 Când a văzut-o pe Maria, a plăcut-o şi, cunoscând-
o pe Jenny de la o petrecere, a “intrat în vorbă” cu ea. S-
au cunoscut astfel şi s-au mai întâlnit de câteva ori, odată 
la Cinematograful Popular (au stat pe acelaşi rând) şi apoi 
pe stradă (a condus-o până acasă). I-a dat Mariei impresia 
unui domn echilibrat. 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/24/capitolul-21-pe-strazile-tulcei/
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            La finele anului 1953, Mircea a venit la casa 
familiei Covaliov, cu un buchet de flori în mână, împreună 
cu o subalternă de la moara comercială “Ştefan 
Gheorghiu”, Daria, verişoară de gradul a III-lea cu bunica 
mea (menţionată anterior). În prezenţa ei, Evdochiei şi a 
lui tanti Maşa, Mircea a cerut-o în căsătorie pe Maria 
Vasilievna şi, în ciuda diferenţei de 15 ani între ei, ea a 
acceptat, iar mama ei a consimţit. S-au căsătorit la 
începutul anului 1954. 

 
 O zi de ianuarie 

 

Mircea Mitroi şi Maria Covaliov s-au căsătorit la primărie la 
18 ianuarie 1954, într-o zi reci de iarnă, o luni. Bunicul 
meu s-a mutat în casa familiei Covaliov de pe strada 
Traian. Soţul ei având un salariu mare în calitate de 
contabil-şef, bunica mea a demisionat de la vechea slujbă 
după logodnă (18 decembrie 1953), pentru a se putea 
dedica creşterii viitorilor copii şi îngrijirii casei. 

Ţin să vă readuc în atenţie diferenţa de 14 ani şi 6 
luni între ei, precum şi faptul că, deşi Mircea nu îi avea la 
inimă pe sovietici, a luat drept soţie o rusoaică (“Dar tu eşti 
altfel”, îi spunea bunicul). Totuşi, el nu le-a acceptat şi pe 
celelalte rude ruseşti, ale bunicii.          
            La puţin timp după ce s-au căsătorit, Mircea a 
trebuit să plece la Bucureşti pentru prezentarea raportului 
financiar anual al întreprinderii unde lucra. Pentru a nu-şi 
lăsa soţia singură la un timp atât de scurt după căsătorie, 
bunicul meu a luat-o cu el.  

La Bucureşti, soţii Mitroi au prins “Marele Viscol din 
iarna anului 1954”1 şi, datorită vântului şi zăpezii, au 
rămas prinşi în capitala ţării timp de două luni (sfârşit de 
ianuarie- început de martie).  
___________________________________________________ 

1
 cel mai puternic viscol din sec.XX de pe continentul european. 

A început în primă săptămână din februarie 1954. În Bucureşti, 
troienele au ajuns până la 5m înălţime, blocând uşile şi 
ferestrele, iar vântul a atins viteza record de 126 km/oră. 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/25/capitolul-22-o-zi-de-ianuarie/
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În acest timp, Mircea a îndeplinit atât sarcinile 
financiare personale cât şi a colegilor tulceni ce nu puteau 
ajunge în capitală, iar Maria a stat în casa fostei şotii a lui 
Mircea, Maria “Mina” Arsenescu, din Bucureşti. 

Soţii Mitroi s-au întors la Tulcea în martie 1954. 
 
P.S.: În anul 1954, Lixandra a efectuat o vizită fiului ei la casa 
Evdochiei din Tulcea. Bunicul meu nu era acasă, fiind într-un 
control la Iaşi, dar Lixandra a fost întâmpinată de nora ei, Maria. 
Bunica mea nu şi-a dat imediat seama că se afla în faţa soacrei 
ei, care venise “să-l vadă pe Mircica”. După ce a poftit-o 
înăuntru, Maria i-a făcut cunoştinţă Lixandrei cu cuscra ei, 
Evdochia, cu care s-a înţeles foarte bine. Bunica mea îşi 
aminteşte că soacra ei era atât de amuzantă încât ea şi mama 
ei se prăpădeau de râs. Mircea s-a întors acasă a doua zi şi a 
fost foarte bucuros să-şi vadă mama.  

 
Cei patru Mitroi 

 

La 3 decembrie 1954, s-a născut mult doritul băiat al 
soţilor Mitroi, Dudu Mircea. La 25 mai 1958, s-a născut 
mult dorita fiică, Mirela. Bunica mea a avut, astfel, ceea ce 
mama ei şi-ar fi dorit mult: şi un băiat, şi o fată.  

Bunicii mei şi-au iubit foarte mult copii. Mircea 
făcea planuri pentru viitorul îndepărtat, punând la păstrare 
câte o sticlă de vin umplută după fiecare recoltă anuală 
din via de struguri, planificate a fi dăruite lui Dudu la 
împlinirea vârstei de 18 ani. Totuşi, orice pregătire de 
dinainte a soţilor Mitroi a fost spulberată. Bunicul meu nu a 
putut asista la naşterea mamei mele, şi nu a putut s-o 
vadă în primii 6 ani ai copilăriei ei.  

“De ce?”. Pentru că a existat odată un om numit 
Stalin, care-a formulat un principiu după care s-a guvernat 
viitorul lagăr sovietic: “Cine nu e cu noi, e împotriva 
noastră”. De l-ar fi ascultat pe Dostoievski, mai realist: 
“Iubirea este o comoară fără de preţ, cu care poţi dobândi 
o lume întreagă”, ori l-ar fi înţeles pe Tolstoi, mai optimist: 
“Mamelor, în mâinile voastre ţineţi salvarea lumii”: copii. 
 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/26/capitolul-xxiii-cei-patru-mitroi/
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6 ANI GREI 
 

Duşmanul Poporului  
 

1958, primăvara. Maria Mitroi, însărcinată fiind cu fiica ei, 
este chemată ca martor la Tribunalul Popular, în procesul 
“Statul român împotriva lui Mircea Mitroi”. Acuzaţia oficială 
era o deturnare de fonduri de care Mircea ar fi fost 
vinovat, la moara comercială unde lucra. Motivul real era 
opoziţia sa faţă de regimul comunist, în favoarea “venirii 
americanilor” şi a monarhiei (exprimată în faţa unui 
lipovean1 cu care era în conflict, devenit important 
funcţionar al statului). Procurorul domină în faţa avocatului 
apărării (plătit din banii bunicii mele). În mai, judecătorul 
pronunţă sentinţa: “Mircea Mitroi este găsit vinovat de 
deturnare de fonduri, şi condamnat la 17 ani de muncă 
silnică la penitenciarul Poarta Albă”, urmată de o lovitură 
de ciocan, care a căzut greu.... 
            La 25 mai, s-a născut Mihaela Mitroi2. La câteva 
zile după aceea, executanţii, în frunte cu un procuror, au 
venit în casa familiei Mitroi cu scopul declarat de a 
confisca bunurile din posesia “elementului duşmănos” 
Mircea Mitroi, dar în fapt intenţionau însuşirea personală a 
bunurilor Evdochiei Covaliov, la care nu aveau nici un 
drept. “Bandiţii” au luat tot ce puteau: masa, scaunele, 
patul, tablouri, cutia cu bijuterii, jumătate de îmbrăcăminte 
şi încălţăminte (au “lăsat-o” – în fapt, obligat-o – pe Maria 

___________________________________________________ 
1 Lipovenii fac parte dintr-o populaţie de origine rusă stabilită în 
regiunile Deltei Dunării, care se ocupă mai ales cu pescuitul. 
2
 Numele pe care Mariana a dorit să-l poarte fiica ei era “Mirela” 

însă, lăsând înregistrarea ei pe seama Mariei Negrea (la 29 mai 
1958), aceasta a declarat-o “Mihaela” (din greşeală).  
Familia Negrea, domiciliată pe str.Traian, au fost ajutaţi de 
Mircea în construirea casei lor şi, la rândul lor, au ajutat-o pe 
bunica mea în vremea arestării lui Mircea, luându-o pe ea, 
mama şi copii la masă. Soţul, Nicolae “Nicu”, era şofer. Aveau  
doi copii: Paul, absolvent al Liceului Militar, şi Geta. 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/27/capitolul-xxiv-in-catusele-comunismului/
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să aleagă între câte două haine ori perechi de pantofi, din 
renunţând la una dintre ele). Procesul verbal întocmit a 
fost un simulacru. 

Maria Mitroi a rămas singură cu doi copii, o mamă 
paralizată, cu majoritatea bunurilor din casă confiscate, 
fără un venit stabil, şi, banii rămaşi, cheltuiţi pentru plătirea 
avocatului, în recursul din toamnă împotriva sentinţei 
(refuzat). Căsătorită fiind cu un “duşman al poporului”, 
Maria nu putea să se angajeze nicăieri, cerându-i-se să 
divorţeze. S-a opus. Şi-a iubit prea mult soţul ca să-l lase 
singur, într-un moment atât de greu…..Dar cum putea să-
şi lase copii să flămânzească? Care era soluţia? Ce să 
facă? Cine să-i vină în ajutor?…… 
 

 

  Iulienii cei buni 
  
Finele anului 1958. Mariana Mitroi primeşte o veste 
neobişnuită.... fraţii lui Mircea, Ispas şi Marin, din satul 
Iulia, comuna Izvoare, i-au trimit mâncare, apă şi tot ce 
mai avea nevoie, de la ferma lor, prin “livrare” personală la 
domiciliu (înfăptuită de Marin).  

Ajutorul lor a venit ca o “mană cerească” pentru 
bunica mea. Mitroii din Iulia au aprovizionat-o alimentar şi 
susţinut-o moral timp de aproape patru ani (toamna 1958 
– august 1962). N-au făcut-o sub deviza “Do ut des” (“Îţi 
dau ca să dai”) ci “Do ut do”: “Îţi dau, ca să îţi dau”…   
 

P.S.: “Maşa” Vladimirov a murit în jurul anului 1962, de 
înmormântare ocupându-se sora ei, Evdochia (fiul ei, Simion, 
a adus buchetul de flori). 
 

 Scrisoare către Preşedinte 
 
1962, 9 august. Neputând fii susţinută de fraţii Mitroi pe 
toată durata sentinţei (încă 13 ani), Maria comite o acţiune 
riscantă: scrie o scrisoare către Preşedintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare, Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/29/capitolul-26-iulienii-cei-buni/
http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/06/30/capitolul-27-scrisoare-catre-presedinte/
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care îi comunică situaţia ei*. Contrar sfatului mamei, 
scrisoarea a fost scrisă şi depusă la poştă în acea joi, 
pentru a fi trimisă şi a ajunge la Bucureşti. 
            În aceeaşi zi, Maria a mers împreună cu Dudu în 
satul Iulia, pentru a lua “de-ale gurii” (mâncare) şi alte 
provizii. Mihaela a rămas împreună cu bunica ei. Ajunsă în 
sat ziua următoare, bunica mea nu a fost lăsată de Marin 
(de asemenea neîncântat de trimiterea scrisorii) să plece 
vineri, fiind obosită, aşa că a ajuns acasă sâmbătă. 
            Baronel, căţeluşa** familiei, a întâmpinat-o 
bucuroasă. Când a intrat în casă alături de Dudu, bunica 
mea a primit de la mama ei o veste care a sperat-o foarte 
tare... în zilele cât a fost plecată, a fost căutată de un 
trimis al preşedintelui. Scrisoarea era de vină? “Dacă te 
arestează şi pe tine?”, era teama Evdochiei. În orice 
moment, temerea lor putea să se adeverească. 
            Baronel a lătrat, anunţând venirea cuiva. Când a 
deschis uşa, bunica mea s-a trezit în faţa unui salariat de 
la un birou de angajare, cunoscut ei, care nu venise să o 
aresteze pe bunica. Ba dimpotrivă, preşedintele însuşi 
dăduse ordin ca, în 24 de ore, Maria Mitroi să aibă de 
lucru! Bunica mea a fost dusă în biroul d-lui. Popic, 
director al Întreprinderii de Construcţii Hidrotehnice 
Constanţa, detaşat la Tulcea, şi, după un interviu sumar, a 
fost angajată  laborantă la hidro-şantierul Tulcea, cu un 
salariu lunar de 734 lei. 

 

___________________________________________________ 
*
 Reconstituirea scrisorii: “Tovarăşe preşedinte, sunt o femeie 

disperată. Nu găsesc de lucru nicăieri. Am o mamă paralizată şi 
doi copii. Soţul meu este arestat pentru o deturnare de fonduri, 
dar el este nevinovat. Mi s-a cerut să divorţez, dar îmi iubesc 
prea mult soţul ca să îl las la greu. Vă rog foarte mult să mă 
ajutaţi. Cu tot respectul, Maria Mitroi” 
** Baronel, un bichon alb cu negru - primit de la două prietene 
(Domna şi Nataşa) în anii tinereţii – era fetiţă,  însă Maria nu a 
ţinut cont de acest lucru şi a numit-o “Baron”, deşi ar fi trebuit s-
o cheme “Baroana” ori “Baroniţa”. 
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Amnistia generală din 1964 
 

1964. Mariana încă lucra la şantierul hidrotehnic. Chemată 
pe nepregătite de şeful şantierului din Sulina pentru 
efectuarea analizei asupra unor pietre de construcţii, 
bunica a fost nevoită s-o ia şi pe fiica ei cu ea. 
            După două zile în oraşul Sulina, Maria a primit un 
apel telefonic de la chiriaşa ei, d-na. Golubov, fiind 
anunţată că Mircea s-a întors acasă. Nu există cuvinte în 
graiul omenesc pentru a descrie bucuria simţită de bunica 
mea la auzul acestei veşti! Imediat, a luat-o pe Mirela de 
la grădiniţă, s-au suit în şalupă şi au pornit spre 
Tulcea.  Ajunsă în oraş, a fost bine primită de cunoscuţii 
ei: toţi aflaseră că Mircea a fost eliberat cu 11 ani mai 
devreme, prin amnistia deţinuţilor politici, dată de Dej.    

Momentul reîntâlnirii nu a fost chiar spectaculos: 
ajunsă acasă, Mariana nu l-a găsit imediat pe Mircea 
(plecase pentru a le întâmpina în port). Dar s-au regăsit până 
într-un sfert de ceas, fiind cuprinşi de emoţii profunde.   

Mircea a fost reabilitat şi, în primăvara anului 1964, 
şi-a găsit un post în afara Tulcei, la o exploatare minieră.  

 

EPOCA CEAUŞISTĂ 
 

Un nou început 
 

După 6 ani în lagăr, Mircea nu mai era acelaşi om, 
respectabilul domn care are suficient capital pentru a-şi 
creşte copii, ci fostul deţinut politic, stăpân într-o casă pe 
jumătate golită de obiecte. A dus o “luptă grea” pentru a 
se reabilita. Nici unul din cei care îi înscenaseră 
deturnarea de fonduri nu au fost sancţionaţi în nici un fel. 
         La 11 mai 1964, Mircea a fost angajat drept contabil 
principal la Exploatarea Minieră Somova, sucursală a 
Trustului Minier Dobrogea (unde a lucrat până la 
pensionare, în 1977).  A vândut casa de pe strada Traian 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/07/01/capitolul-28-amnistia-generala-din-1964/
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şi terenul horticol din spate fraţilor Damian1. Baronel a fost 
lăsat în grija soţilor Golubov2. Familia Mitroi şi Evdochia s-
a mutat la parterul unui bloc de pe strada Isaccei3.   

Pe Isaccei, bunica mea a avut o întâlnire cu 
trecutul: pe această stradă locuia Petre Niculescu, director 
al Şcolii Medii nr.6 Tulcea (str.Victoriei) până în 1971, la 
care a studiat Mirela Mitroi în gimnaziu (1969-73). 
 

 Ultima dintre Pavlovi 
 

După mutarea în blocul de pe Isaccei, străbunica mea şi-a 
pierdut progresiv memoria, bolnavă fiind de scleroză în 
plăci (scleroză multiplă). A început să uite: ce profesie 
avea cumnatul ei, în ce oraş se află, ce vârstă aveau 
nepoţii ei, numele fiicei, propriul nume, până când nu şi-a 
mai amintit nimic…. intrase într-o beznă, un vid. 

___________________________________________________ 
1 La puţin timp după ce au cumpărat casa, fraţii Damian s-au 

sinucis prin spânzurare. 
2 Nu puteau fi luaţi căţei la bloc. Bunica mea a suferit mult 
datorită acestei “pierderi”, mângâiată fiind doar de gândul că 
familia Golubov va iubi căţeluşa şi va avea grijă de ea. 
3 Evdochia a fost amărâtă datorită mutării din casa părintească, 
însă eventual a acceptat.  

 
Menţiuni istorice: În Uniunea Sovietică, Hruşciov a fost 
demis de către adversarii săi în sedinţa Comitetului Central 
de la 14 octombrie 1964, funcţia sa fiind preluată de căte 
stalinistul Leonid Brejnev (a cărui mandat de 18 ani, până la 

moarte, în 1982, cel mai lung din istoria URSS, fiind urmat de cele mai 

scurte, e 15 luni - Iuri Andropov şi 13 luni - Constantin Cernenko).  
În România, Dej a murit la 19 martie 1965, datorită unui 
cancer la ficat. Funcţia de prim-secretar al PMR a fost 
preluată de Nicolae Ceauşescu (22 martie), iar Preşedinţia 
Consiliului de Stat, de către Chivu Stoica (24 martie). 
Ceauşescu a schimbat denumirea partidului din “Muncitoresc 
Român” (PMR) în “Comunist Român” (PCR) şi, tot prin 
hotărârea acestuia, la 21 august 1965, Republica Populară 
Română a devenit Republica Socialistă România. 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/07/03/capitolul-30-ultima-dintre-pavlovi/


71 

 

În fiecare zi, Evdochia pleca de acasă…. se ducea 
undeva, nu ştia unde, dar se ducea…. nu mai vedea unde 
merge, ciocnindu-se de pereţi ori stâlpi…. până când a 
paralizat complet iar, într-o zi de toamnă, a intrat în comă 
şi şi-a dat ultima suflare, la 26 octombrie 1966. A fost 
înmormântată la Biserica Molocană, la sfârşitul lunii. 
 
 

 Exploatarea Minieră Somova 
 
5 aprilie 1967. Maria Covaliov s-a angajat la Somova pe 
postul de “funcţionar contabil”, alături de soţul ei (pe 
atunci, şef al serviciului contabil financiar). Amândoi 
bunicii aveau capacitatea de a aduna (sau scădea) 
repede, operând cu numere de ordinul a sute de mii la o 
viteză mai mare decât a unui calculator al acelor vremuri1. 

Bunicul meu nu era un şef plăcut, în sensul în care 
cerea maximă seriozitate de la angajaţii săi. Nu a tratat-o 
pe soţia lui altfel decât ca pe o subordonată la serviciu, 
care trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile. Devenit şef al 
biroului („73), nu s-a împlicat în creşterea în grad a soţiei2, 
în paralel cu creşterea salarială3. După pensionarea lui 
(ianuarie ‟77), şeful biroului a devenit dl. Panciu, iar 
Mariana funcţionarul contabil principal (şef al serviciului de 

contabilitate), .angajaţii de la birou devenind mai relaxaţi în 
ceea ce privea unele favoruri (precum scutirea de la o zi de 

lucru datorită unor probleme precum îmbolnăvirea unui copil).  

___________________________________________________ 
1
 În anii ‟60-„80‟, calculatoarele erau maşinării mari, grele şi 

încete, cărora le dura minute întregi pentru efectuarea unui 
calcul (Mariana Mitroi a intrat în posesia unei astfel de maşinării 
graţie d-lui Popescu, fiind învăţată să o folosească de către 
soţul ei, Mircea, în afara serviciului, la reşedinţa proprie). 
2 Nu redau funcţiile însemnate în carnetul de muncă, întrucât, 
conform bunicii mele, acestea nu reflectă întocmai realitatea. 
3 salariu lunar (lei): 880 (1967), 1280 (1970), 1380 (1973), 1440 
(07.1975), 1730 (09.1975), 1785 (1976), 1565 (07.1977), 1820 
(08.1977), 2000 (1979); 2100 (1983). 
 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/07/04/capitolul-xxxi-exploatarea-miniera-somova/
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Exploatarea Minieră Somova, unde se extrăgea 
baritină4, împreună cu celelalte exploatări (precum punctul 
de lucru Cerna), depindea de Exploatarea Minieră 
Mahmudia, unde se extrăgea calcar5, fiind “centrul de 
colectare” a raporturilor financiare întocmite la fiecare 
“închidere de lună”. Toate sucursalele erau subordonate 
Întreprinderii Miniere Dobrogea, cu sediul la Constanţa, 
unde se afla directorul (iniţial, director a fost inginerul 
Petru Ciupercă, detaşat la Mahmmudia, căreia i-a urmat 
Ion Popescu, detaşat la Somova, tată a doi fii6).  

 

 
Anii ‟80. Serviciul de contabilitate Somova. Mariana Mitroi (şefa 
serviciului) este a doua din dreapta; lângă ea, d-na Wagner.    

___________________________________________________ 
4
 sulfat natural de bariu (BaSO4), folosit la fabricarea 

vopselurilor, producerea betonului greu şi a hârtiei fotografice. 
5
 carbonat de calciu (CaCO3). Rocă sedimentară albă, cenuşie 

sau galbenă, folosită ca materie primă în construcţii.  
6 Cei doi feciori Popescu au murit tineri, la scurt timp după 
terminarea facultăţii, datorită unei/unor boli. La nici un an după 
aceea, după „88 (Maria Mitroi deja se pensionase), a murit şi el. 
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            Dintre colegii de serviciu, amintesc, de la Somova, 
pe d-na Wagner, contabilă, soţia unui căpitan de vas, 
mama unei fete; d-l. Pera, tehnician; d-na Florescu, 
secretară, soţie de inginer-şef, mamă a doi copii (o fată şi 
un băiat), crescută la Somova, dar absolventă de 
liceu; Nina Nisiparu, secretară, soţie de inginer, mama 
unei fete; d-l Ciontea, inginer, şi  d-na Ciontea, secretară, 
părinţii a doi copii;   iar, de la Mahmudia, pe Veronica 
Almăjan, şef al serviciului de contabilitate; Rita Păunescu, 
secretară [notă: unele posturi de la birou au fost ocupate pe 

baza unor relaţii (în special cu directorul Popescu) sau acordate 
ca un favor personal (mai ales posturile de secretariat)]. 
           Bunica mea s-a pensionat la 1 septembrie 1988, 
după atingerea limitei de vârstă, pentru femei (57 de ani). 
 

Mirela şi Dudu 
 
Ce simte o mamă când îşi vede copii crescând? Probabil 
un sentiment ambiguu, între bucuria de a-i vedea mari şi 
nostalgia pentru trecut, alăturat tristeţii că aceştia se 
despart de casa părintească. 
 Mirela şi Dudu au absolvit Liceul “Spiru C. Haret” 
(1974/1977) [directoare fiind Virginia Dima]. Dudu a plecat 
de acasă din 1975, când a fost înrolat în armată la Buzău, 
după care a urmat Facultatea de Geologie şi Geofizică la 
Universitatea Bucureşti (1975-78). Mirela a plecat de 
acasă din 1977, pentru a urma aceeaşi facultate (1977-
81). Amândoi au primit repartiţii în comune muntene, 
pentru a-şi efectua “stagiul”. “Golindu-se” casa de copii, 
bunicii mei s-au mutat după 1977 într-un apartament mai 
mic, dintr-un bloc de pe strada Păcii. 
 Dudu s-a căsătorit în anii ‟80 cu Claudia Stan (la 
primărie) şi s-a angajat la portul Constanţa. Dacă în 
copilărie, libertatea fiului era sufocată de figura autoritară 
a tatălui (Mircea), după plecarea de acasă, locul acestuia 
a fost luat de figura mult mai hidoasă a regimului 
comunist. În contextul unei dictaturi atât de ticăloase, 
poate fi uşor de înţeles cum, mânat de “visul spre 
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libertate” spre occident, Dudu a început ticluirea unui plan 
pentru evadarea din lagăr, spre lumea democrată şi 
capitalistă: în 1987, Dudu avea să stea ascuns pe vaporul 
unde lucra Gelu Popa, rudă cu el (fiul verişoarei sale, 
Lidia, fiica lui Ispas Mitroi), pe durata călătoriei din 
Constanţa spre Franţa (pe teritoriul căreia aveau să ceară 
azil politic1). Despre acest plan periculos au aflat numai 
soţia lui, Claudia, şi sora lui, Mirela: părinţii nu ştiau nimic. 
 Mariana a aflat, eventual, că fiul ei era pe un vas 
constănţean unde, dacă ar fi fost descoperit, ar fi fost fie 
arestat şi închis, ba chiar ar fi putut să fie împuşcat pe loc! 
Ce sentimente de imensă teamă o încercau în acele 
momente! Din fericire, planul a reuşit: profitând de escala 
în Turcia, Dudu a sărit împreună cu Gelu în Marea 
Neagră, fiind “pescuit” de patrula de coastă turcească. Le-
a fost acordat azil politic la Istanbul. Primirea primei 
scrisori de la Dudu din Turcia i-a ridicat mamei sale o 
piatră de pe inimă. În 1988, ajutat de nişte turişti 
australieni, lui Dudu i s-a permis stabilirea în Australia (la 
Melbourne). Gelu, în schimb, a ajuns în Statele Unite ale 
Americii (în cealaltă emisferă a globului). 

 
Glasnost şi perestroika  

 

Republica Socialistă România s-a prăbuşit în 1989. 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste s-a prăbuşit în 
1991, doi ani mai târziu după ce Europa de Est era 
aproape în totalitate liberă de sub “umbra comunismului”. 
 Nicolae Ceauşescu devenise secretar general al 
Partidului Comunist Român la 22 martie 1965, Preşedinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România la 9 
decembrie 1967 şi se proclamase Primul Preşedinte al 
României la 29 aprilie 1974. Mihail Gorbaciov devenise 
secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
la 11 martie 1985 şi se proclamase Preşedinte al Uniunii 
Sovietice la 15 martie 1990. Gorbaciov vorbea despre 
reformă pe când Ceauşescu plănuia proiecte megalomane 
precum Centrul Civic şi Casa Republicii, în timp ce în 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/07/07/capitolul-xxxiv-revolutia-romana-de-la-1989/
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România creşteau dificultăţile economice (regimul comunist 

din România devenise mai comunist chiar decât cel din URSS!).  
În România, la 16 decembrie 1989 au început 

protestele din Timişoara. Zilele următoare, revoltele  s-au 
extins pe cuprinsul ţării, ajungând la Bucureşti la 21 
decembrie. Din 22 decembrie, toate oraşele importante 
ale republicii socialiste erau scene ale revoluţiei. După 
doar o săptămână, la 24 decembrie, a fost declarată 
victoria revoluţiei. La 25 decembrie a avut loc procesul lui 
Nicolae şi Elena Ceauşescu, aceştia fiind condamnaţi la 
moarte prin împuşcare, sentinţă executată în aceeaşi zi. 

În Uniunea Sovietică, reformele au avut un efect 
paradoxal, fiind un fel de “forme fără fond”: reforma 
economică (perestroika) nu s-a putut dezvolta pe 
infrastructura învechită şi ineficientă de la sfârşitul anilor 
‟80, iar libertatea de exprimare (glasnost) a permis 
afirmarea neîngrădită a criticilor sistemului şi naţionaliştilor 
sovietici ne-ruşi. La 7 februarie 1990, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Sovietic a fost de acord să renunţe la 
monopolul puterii. După ce mai multe ţări din URSS şi-au 
declarat independenţa, Gorbaciov s-a întâlnit cu 
separatismul. Deşi lovitura de stat din 19 august 1991 
care presupunea înlăturarea lui Gorbaciov a eşuat şi 
acesta şi-a recăpătat funcţia, puterea lui era compromisă. 
Din cele 15 republici care alcătuiau Uniunea Sovietică, 
toate şi-au declarat rând pe rând independenţa (cu 
excepţia Rusiei), alăturându-se nou-formatei Comunităţi a 
Statelor Independente (CSI)1. Din acest motiv, la 25 
decembrie, realizând eşecul reformelor sale (care au 
distrus ceea ce încercau să schimbe), Gorbaciov a 

___________________________________________________ 
1 fondată în 1991 prin Pactul de la Belovezhskaya Pushcha (8 
decembrie). A avut iniţial 3 (Rusia, Belarus, Ucraina), 
alăturându-i-se la 21 decembrie 1991 încă 8 (ridicând totalul la 
11). Membrii alianţei sunt state suverane şi independente. 

2 Rusia, Belarus, Ucraina, Azerbaijan, Republica Moldova, 
Georgia, Armenia, Tadjikistan, Kazahstan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Kîrgîzstan, Letonia, Estonia, Lituania. 
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demisionat din funcţia de lider al URSS, predându-i 
puterea în Rusia lui Boris Elţin (preşedintele RSFS Rusă). 
La 26 decembrie, Sovietul Suprem a votat pentru 
autodizolvarea sa, abrogând declaraţia din 1922 care 
stabilea în mod oficial existenţa URSS, aceasta 
dezmembrându-se şi apărând 15 state independente2. 

Reîntorcându-ne la Revoluţia din 1989, vă voi 
preciza urmările ei: a fost pus capăt regimului comunist în 
România, începând democratizarea ţării şi clădirea unui 
sistem capitalist. În sfârşit, România era o ţară liberă.... 
 

FREEDOM, AT LAST 
 

 Vizită în Australia  
 

Cu toate neajunsurile sale, noul context politic în România 
de la sfârşitul anului 1989 a dat, prin ideea libertăţii 
economice, sociale şi politice, încrederea şi speranţa ce 
lipsea cu desăvârşire în timpul opresivului regim comunist. 
            La 21 octombrie 1991, Mirela Mitroi s-a căsătorit 
cu designerul Radu Vişan-Miu iar, la 24 aprilie 1992, s-a 
născut primul lor copil, Andra. În acelaşi an, Dudu s-a 
întors în ţară pentru a o lua pe Claudia şi a merge 
împreună în Australia, iar la 20 martie 1993 s-a născut 
fiica lor, Leah Mitroy. La 29 decembrie 1995, ne-am 
născut noi, gemenii Vişan-Miu, Tudor şi Mihai. Cu un an 
înainte, bunicii mei se mutaseră la Bucureşti, într-un 
apartament dintr-un bloc de pe strada Ripiceni, Lacul Tei. 

În 1994, Maria Mitroi a avut şi o altă bucurie: a avut 
şansa de a efectua o vizită la Melbourne, Australia, unde a 
stat 6 luni (iulie – ianuarie)1. După un drum de 14.000 
kilometri, a ajuns la destinaţie la 26 iulie, în ziua de 

___________________________________________________ 
1
 Durata legal permisă a şederii era de trei luni (iulie – 

septembrie 1994). Pentru că bunica a stat cu încă trei luni mai 
mult, Dudu a trebuit să plătească o amendă considerabilă… 
Totuşi, timpul în plus petrecut cu mama lui a meritat. 

http://amintiridincarton.wordpress.com/2012/07/09/capitolul-xxxvi-romania-libera/
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naştere a Claudiei. Întrucât a ajuns acasă seara, Claudia a 
fost sărbătorită ziua următoare. “Granny” a stat 164 de zile 
în Australia (26 iulie 1994 – 7 ianuarie 1995), perioadă în 
care (deşi necunoaşterea limbii engleze a constituit un 
impediment) şi-a cunoscut nepoţica, Leah, a petrecut timp 
plăcut cu familia fiului ei şi a putut să înveţe despre cultura 
australiană, admirând în mod special curăţenia străzilor, 
liniştea generală şi frumuseţea grădinilor. La plecare, a 
fost bucuroasă că şi-a văzut fiul, nora şi nepoata, aşezaţi 
la casa lor, într-o ţară atât de civilizată…. 

 

 
 
  

Our Dear Granny* 
 

Din anul 1995, în anticipaţia naşterii noastre, bunicii s-au 
mutat la Bucureşti („Granny” locuia deja de mult timp mai 
mult aici decât la Tulcea) – iniţial, într-un apartament de 
pe strada Ripiceni, din cartierul lacul Tei. 
 În fiecare zi (cu excepţia sâmbetei, când făcea 
curat în casă), bunica noastră mergea să ne viziteze la noi 
acasă (pe strada W.A.Mozart, în cartierul Floreasca), de 
obicei de dimineaţă până la prânz. Era nelipsită de la 
aniversările zilelor de naştere ale nepoţilor ei. 
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Din 2003, când am început clasele primare1, bunica 
a început şi să ne ia de la şcoală, bucurându-ne împreună 
de un drum pe jos de c. 30 de minute. Uneori, ne mai 
povestea din viaţa ei (mai mult din copilărie/tinereţe, despre 

surorile mamei ei sau despre ţarism, Revoluţia din 1917, 

bolşevici).  Din 2007, bunicii s-au mutat în acelaşi bloc cu 
noi, pe strada Mozart (noi ne-am mutat apoi în 2009, într-o 

casă nouă, construită de părinţii noştri, la o curte distanţă). 
Granny a continuat să ne viziteze aproape zi de zi, noi 
făcând acelaşi lucru duminica (la ora 16:00). 

Granny s-a înţeles bine cu cealaltă bunică a 
noastră, Eliza Vişan („Lizica”), pe care o vizita în drum 
spre noi (ea locuia pe strada Chopin), pentru a bea 
împreună o cafea. După ce Lizica s-a mutat în acelaşi bloc 
cu noi, Granny ne aducea câteodată şi pe noi să o vizităm 
(de obicei, când veneam de la şcoală), spre a bea o cafea 
cu lapte. Granny a fost foarte tristă când, la 29 aprilie 
2008, Lizica a trecut dintre noi (la 92 de ani).    

Nu v-am împărtăşit până acum faptul că Mircea a 
fost tot timpul un bun gospodar, care se ocupa de aproape 
orice lucru din casă (inclusiv de curăţenie şi de gătit). 
Această situaţie ar fi fost convenabilă bunicii în timpul 
tinereţii (deşi şi ea era o gospodină), dar, spre bătrâneţe, a 
obligat-o să înceapă la 80 ani să se ocupe de lucruri a 
căror grijă nu o avea nici la 20!  

Deşi bunicii se mai certau, din când în când, din 
motive nu tocmai serioase, regretau stupidul conflict şi se 
împăcau repede. Au trăit împreună 58 de ani (1954-2012), 

___________________________________________________ 
*
 Motivul pentru care titlul acestei capitol este în limba engleză 

este următorul: noi nu îi zicem bunicii noastre „bunică” pe 
româneşte, ci pe englezeşte, adică „Granny”. Sora noastră, 
Andra, este cea care a început acest obicei, fie de la grădiniţă, 
fie aflând cum îi zicea Leah, în timpul vizitei ei în Australia. 
1 Înainte, de la grădiniţă ne aducea acasă menajera familiei 
noastre, Maricica (căreia îi spuneam “Chika”), cu care mergeam 
şi prin parcul Herăstrău. Uneori, Granny îi dădea bani pentru a 
ne lua “ceva dulce”, pe drum. 
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iar iubirea care i-a unit în tinereţe nu a pălit nici la 
bătrâneţe.   
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POST SCRIPTUM: 
La 3 ianuarie 2012, după ce a zăcut patru zile în pat, 
Mircea Mitroi a decedat în apartamentul său de pe strada 
Mozart, fără dureri (în somn), cu soţia în camera vecină.  
A fost înmormântat în Cimitirul Pipera la 5 ianurie 2012, o 
zi înainte de Bobotează.  
Granny locuieşte astăzi împreună cu noi. 
 

 
 

O NOTĂ 
În copilărie, bunica mea a făcut neglijenţa ca, invitată fiind în 
casa unei prietene, să accepte ca bunica acesteia să-i prezică 
viitorul.  
Patru sunt lucrurile care i-ar fi fost hărăzite:  
1) Se va căsători cu un bărbat mai în vârstă decât ea (lucru 
care s-a adeverit);  
2) Va avea doi copii, un băiat şi o fată (lucru care s-a adeverit); 
3) Va muri la 70 de ani (lucru care nu s-a adeverit; deşi bunica 
a fost destul de îngrijorată când a împlinit această vârstă, ea 
este încă sănătoasă, la 82 de ani);  
4) Ea va muri înaintea soţului ei (lucru care s-a dovedit invers).  
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Acest volum este  
o colecţie din  

amintirile  
 

Mariei Vasilievna 
(n. 14 iunie 1931), 

 
privitoare la părinţii ei, Vasile Covaliov şi 

Evdochia, născută Pavlov, 
 

de la copilăria, tinereţea şi maturitatea ei, 
toate petrecute la Tulcea, 

 
trecând prin al Doilea Război Mondial şi 

regimul comunist 
 

până la anii ei de bătrâneţe, când este 
mamă a 2 copii şi bunică a 4 nepoţi. 

 

....... 
Memoriile din acest volum au fost  
culese pe parcursul anului 2011,  

din iarnă până în vară,  

cu adăugiri ulterioare  
până la momentul de faţă  

(vara anului 2013) 

 
 

 
Memoriae    

 


