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Z pozoru (ale tylko z pozoru) Mo dawia niewiele ma do zaoferowania tury cie. Spogl damy 
na map  i ju  wiemy: nie ma morza, nie ma gór, nie ma wspania ych historycznych miast. 
To wszystko prawda, ale najwi kszym brakiem jest brak informacji. Mo dawia, cho  przez 
wieki by a naszym s siadem, to dla nas wci  pozostaje terra incognita. Nie podró ujemy, 
bo nie znamy, nie znamy, wi c nie podró ujemy.

Oddany w Pa stwa r ce przewodnik jest pierwsz  w Polsce tego typu publikacj  dotycz c  
Mo dawii. Wierz , e nie tylko zach ci Pa stwa do odwiedzenia kraju mi dzy Prutem i Dnie-
strem, ale b dzie tak e u ytecznym kompendium wiedzy dotychczas w ród ach polskich 
rozproszonej lub zgo a nieobecnej. Mam nadziej , e przedstawione informacje i praktyczne 
rady pozwol  Pa stwu jak najefektywniej wykorzysta  czas pobytu w Republice Mo dowy 
i Naddniestrzu.

Informacje ogólne zawieraj  podstawowe informacje o Republice Mo dowy. Tematom po-
wi conym kulturze, tradycji i obyczajowo ci mo dawskiej po wi cono wi cej miejsca ni  

w typowych przewodnikach, gdy  obecne na polskim rynku nieliczne publikacje nie daj  
kompleksowej wiedzy o kraju. Przewodnik ma zatem tak e wype ni  t  luk  i przybli y  
Polakom kraj, z którym Polska przez wieki s siadowa a.
Wyruszamy w podró  to rozdzia , w którym zamieszczono informacje pomocne przy pla-
nowaniu wyjazdu do Mo dawii i Naddniestrza. 
Informacje praktyczne równie  pozwalaj  przygotowa  si  do wyjazdu, a z pewno ci  
b d  przydatne podczas pobytu w tym kraju.

Proponowane trasy zwiedzania przybli aj  wszystkie regiony Mo dawii, prezentuj  naj-
wa niejsze zabytki i atrakcje przyrodnicze. Podano tak e informacje o bazie noclegowej 
i gastronomicznej. Oprócz ogólnej charakterystyki regionu, poszczególne rozdzia y tej cz ci 
przewodnika zawieraj  dok adne opisy dróg dojazdowych i tras zwiedzania poszczególnych 
obiektów. Tekst wzbogacaj  mapy miast i schematy u atwiaj ce orientacj  w terenie. 
S owniczek zawiera najwa niejsze wyrazy, wyra enia i zwroty w j zyku mo dawskim (ru-
mu skim).

Indeks umo liwia b yskawiczne odszukanie informacji dotycz cych nazw geogra  cz-
nych.

Na ogó  zosta a zachowana o  cjalna pisownia nazw w asnych. Je li dana nazwa funkcjonuje 
jako spolszczona (np. Bielce), wersj  polsk  podawa em obok mo dawskiej. W przypadku 
nazw funkcjonuj cych w Naddniestrzu podawa em je tak e w pisowni rosyjskiej. Jednak 
mimo obowi zuj cego tam zapisu j zyka mo dawskiego cyrylic , pozostawi em aci sk  
pisowni  nazw w asnych, gdy  w tej formie wyst puj  na wi kszo ci map Mo dawii.

OD AUTORA 
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Po o enie geogra  czne, 
klimat i krajobraz

Mo dawianie opowiadaj  legend , z której 
s  bardzo dumni. Otó , kiedy Bóg tworzy  
wiat i rozdawa  ludziom ziemi , zapomnia  

o Mo dawianinie, którego postanowi  nast p-
nie wynagrodzi , proponuj c mu zamieszka-
nie w raju. W tej opowie ci jest sporo prawdy, 
co potwierdzi ka dy, kto ten kraj odwiedzi . 
Przyroda tchnie spokojem: nie ma tu poszar-
panych górskich szczytów ani wzburzonego 
morza, g stych puszcz, ani spalonych s o cem 
p askowy y. Paleta kolorów ogranicza si  do 
jasnego b kitu nieba, ciemniejszego b kitu 
niespiesznie meandruj cych rzek i niezliczo-
nych wariantów soczystej zieleni pastwisk, 
pól, lasów i winnic. Wypuk o ci wzgórz 
i niecki dolin uwodz  agodno ci , uspokaja-
j  wzrok. Niestety, za idylicznym krajobrazem 
kryje si  mroczna historia tych ziem. 
Republika Mo dowy znajduje si  w po u-
dniowo-wschodniej Europie mi dzy 45° 
a 48° szeroko ci geogra  cznej pó nocnej 
a 26° i 30° d ugo ci geogra  cznej wschod-
niej. Kraj zajmuje 33 843 km² i jest niemal 
10-krotnie mniejszy od Polski. Mi dzy naj-
bardziej na pó noc wysuni tym punktem 
a skrajnym punktem na po udniu odleg o  
wynosi 350 km, w najszerszym miejscu 
na osi wschód-zachód to jedynie 155 km. 
W kraju mieszka 3,585 mln ludzi (nie licz c 
Naddniestrza, którego populacj  okre la si  
na ok. 555 tys.), z czego 38,7% to popula-
cja miejska. rednia g sto  zaludnienia jest 
wysoka i wynosi ok. 123 os/km² (w ród ach 
pojawiaj  si  du e rozbie no ci dotycz ce 
liczby ludno ci). Stolica – Kiszyniów – le y 
w centrum kraju. Inne du e miasta to: Tyra-

INFORMACJE OGÓLNE

spol (stolica separatystycznej Republiki Nad-
dniestrza skiej), Bielce, Bendery, Soroki, 
Komrat, Cahul. Zasadnicza cz  kraju roz-
po ciera si  mi dzy rzekami Prut i Dniestr. 
Na lewym brzegu Dniestru ukonstytuowa a 
si  nieuznawana w wiecie Naddniestrza ska 
Republika Mo dawska ze stolic  w Tyraspo-
lu, faktycznie niezale na od w adz w Kiszy-
niowie. Naddniestrze to pas ziemi o d ugo ci 
ok. 200 km i redniej szeroko ci 12–15 km 
(ca kowita powierzchnia wynosi 4163 km², 
a zatem oko o dwa razy wi cej ni  Luksem-
burgu). Mo dawia graniczy z Rumuni  (d . 
granicy 450 km) i z Ukrain  (d . granicy 
939 km). 
Powierzchnia kraju jest zasadniczo pagórko-
wata. rednia wysoko  wynosi 147 m n.p.m. 
Najwy sze wzniesienie – Balane ti – ma 
430 m n.p.m. Najni szy punkt – brzeg Dnie-
stru na po udniu kraju – to zaledwie ok. 0,3 m 
n.p.m. Rze b  terenu urozmaicaj  g bokie 
doliny g ównych rzek – Prutu, Dniestu, Reutu. 
Bogactwem Mo dawii s  yzne grunty – czar-
noziem zajmuje a  75% powierzchni. 
W cz ci rodkowej zachowa y si  d browy, 
nad rzekami – lasy gowe (lesisto  kraju jest 
niska i wynosi zaledwie ok. 9% powierzchni). 
Na po udniu wyst powa y stepy (od kwiet-
nych po ostnicowe), które zosta y niemal 
w ca o ci zaorane i wykorzystane rolniczo 
ze wzgl du na warto ciowe gleby. Najwi k-
szy i najstarszy rezerwat przyrodniczy Ko-
dry (o pow. ok. 5 tys. ha) zosta  utworzony 
w 1971 r. dla ochrony kompleksu lasów li cia-
stych (d b, jesion, grab, buk, lipa).
Na sie  hydrogra  czn  sk ada si  3621 rzek 
i strumieni o ca kowitej d ugo ci 16 000 km. 
Wszystkie rzeki Mo dawii le  w zlewisku 
Morza Czarnego, ale kraj nie ma bezpo red-
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niego dost pu do morza. Do Mo dawii nale y 
skrawek brzegu Dunaju ze ródl dowym por-
tem Giurgiule ti (du y terminal paliwowy). Na 
terenie Mo dawii wyst puj  zjawiska krasowe. 
Lista najbardziej interesuj cych obiektów geo-
logicznych liczy 14 pozycji – najs ynniejsze 
z nich to gipsowe groty we wsi Criva i Grota 
Niespodzianek znajduj ca si  dwa kilometry od 
miasta Criuleni na brzegu Dniestru.
Kraj le y w stre  e klimatu umiarkowanego 
ciep ego o cechach kontynentalnych. rednie 
temperatury roczne wahaj  si  mi dzy 8° na 
pó nocy a 10° na po udniu. rednia tempe-
ratura stycznia lekko spada poni ej 0° (od 
–1° do –4°), a w lipcu przekracza 20° (21°-
23°). Najwy sz  dotychczasow  temperatu-
r  odnotowano w Komracie +42°, a najni -
sz  w Bielcach –35,4°. Roczna suma opa-
dów wynosi ok. 400 mm na po udniu i si ga 
560 mm na pó nocy. Lata s  d ugie i gor ce, 
opady wyst puj  g ównie w okresie wiosen-
no-letnim i maj  charakter ulew. nieg zalega 
jedynie podczas najch odniejszych zim.

Winoro l, s oneczniki, kukurydza
Oto jak o krajobrazie Mo dawii pisze An-
drzej Stasiuk w „Jad c do Babadag”:
Gdy si  jedzie do Cahul czy gdziekolwiek 
indziej, legenda przypomina prawd . 
Wci  jest zielono, wci  urodzajnie, pej-
za  faluje, widnokr g wspina si  i opada, 
ukazuj c tylko to, czego si  spodziewamy, 
jakby nie chcia  nam robi  przykro ci. 
Winoro l, s oneczniki, kukurydza, troch  
zwierz t, winoro l, s oneczniki, kukurydza, 
stada krów i owiec, czasami sady i wci  
szpalery orzechów po obu stronach drogi. 
W krajobrazie nie ma wolnych miejsc, nie 
ma nagle zerwanej ci g o ci, wyobra nia 
nie napotyka zasadzek i wkrótce zasypia. 
Najprawdopodobniej co  tu si  dzia o sto, 
dwie cie i trzysta lat temu, ale zdarzenia 
nie pozostawi y ladów. ycie wsi ka 
w ziemi , rozp ywa si  rozcie czone przez 
atmosfer , tli si  spokojnie i wolno, jakby 
mia o obiecane, e si  nie sko czy.

Na po udniu kraju

Po o enie geogra  czne, klimat i krajobraz
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Film

Pierwsze pokazy  lmowe, organizowane przez 
 rm  Pathé, odby y si  w 1896 r. w Kiszy-

niowie. W latach 30. ekipy  lmowe z Buka-
resztu realizowa y na terenie Mo dawii  lmy 
krajoznawcze.
Pocz tki kinematogra  i mo dawskiej wi  
si  z powstaniem Studia Filmów Dokumen-
talnych w Kiszyniowie 26 kwietna 1952 r. 
W tym samym roku pojawi y si  dwa pierw-
sze mo dawskie  lmy dokumentalne: „Ko-
dry” i zrealizowane w socrealistycznej poety-
ce kroniki  lmowej „Mo dawskie konserwy”. 
Ich realizatormi byli  lmowcy z Moskwy 
i Odessy, gdy  wówczas w Mo dawii nie 
istnia a adna szko a  lmowa.
W 1957 r. w adze Mo dawskiej SRR pod-
j y decyzj  o reorganizacji Studia Filmów 
Dokumentalnych, w wyniku czego powsta a 
wytwórnia „Moldova-Film”. W tym samym 
roku nakr cono pierwszy mo dawski  lm fa-
bularny – komedi  wed ug scenariusza Iona 
Druty. Nieco wcze niej powsta , oparty na 
motywach mo dawskich, poetycko-ba nio-
wy  lm „Andriesz” (1955) – debiut S. Pa-
rad anowa, zrealizowany w Mo dawii przez 
wytwórni  z Kijowa. W 1968 r. powsta a 
pierwsza kreskówka, inspirowana bajk  Io-
na Creangi. 
W latach 1952-1982 zrealizowano ok. 120  l-
mów artystycznych, 800 dokumentalnych, 40 
animowanych. Mo dawsk  kinematogra   
wyró nia y tendencje liryczno-subiektywne 
po czone z quasi-dokumentalizmem (m.in. 
„Podró  w kwiecie ” 1963 i „Ostatni miesi c 
jesieni” 1966, re . W. K. Dierbieniow), inspi-
racja rodzimym folklorem (m.in. „Czerwone 
po oniny” 1966, „Lautarzy” 1972,  re . E. 

otianu). Uwag  widzów i krytyków zwra-
ca  impresyjny styl fotogra  i  lmowej (m.in. 
„Cz owiek idzie za s o cem” 1962, re . M.N. 
Kalik). Lata 70. w  lmie mo dawskim ozna-
czaj  dominacj  tematyki historycznej i pro-
pagandowej: starano si  ukazywa  odr bno  
Besarabii od Rumunii, a tym samym podkre-
la  jej jedno  z Rosj  i ZSRR.

Wiele ze zrealizowanych w czasach komu-
nistycznych  lmów cieszy si  w Mo dawii 
nies abn c  popularno ci .
Powsta e w 1959 r. Studio „Tele  lm-Kiszy-
niów” koncentrowa o swe dzia ania na pro-
dukcji telewizyjnej i stanowi o miejsce debiu-
tu wielu znanych mo dawskich  lmowców.
Po upadku Zwi zku Radzieckiego Mo dawia 
nie by a w stanie  nansowa  produkcji  lmo-
wej, nasta a nieuchronna stagnacja, któr  od 
kilku lat próbuj  ze zmiennym szcz ciem 
prze ama  inicjatywy prywatne. W 1992 r. 
studio  lmowe BUCIUMUL za o y  znany 
 mowiec Tudor Tataru. Wytwórnia jest znana 

przede wszystkim z komedii. Najwa niejsze 
ze zrealizowanych  lmów to: „Mos Ios in co-
smos”, „Polobocul”, „Nea Costache”, „Rapso-
die chi inauean ”. Warto równie  wspomnie  
o dzia alno ci alternatywnego studia OWH 
TV, a tak e za o onego przez Victora Buca-
taru studia SIHM, znanego przede wszystkim 
z brawurowego dokumentowania wydarze  
zwi zanych z kon  iktem naddniestrza skim. 

Sztuka

Ziemie besarabskie zawsze mia y status pro-
wincji, co nie sprzyja rozwojowi sprofesjona-
lizowanej sztuki naturalnie ci cej ku cen-
trom. Ponadto, w Mo dawii do ko ca XIX w. 
nie istnia y sprzyjaj ce rozwojowi sztuki elity: 
analfabetyzm by  zjawiskiem powszechnym 
w warstwach ni szych, ograniczone za  li-
czebnie i aspiruj ce do kultury rosyjskiej war-
stwy wy sze pozostawa y oboj tne w stosunku 
do przejawów mo dawskiego ducha narodowe-
go. W zwi zku z tym do pocz tków XX w. na 
terenie Mo dawii rozwija a si  jedynie anoni-
mowa sztuka ludowa [por. rozdz. „Architektu-
ra”, „Obyczaje”] i wysoce uschematyzowana 
sztuka o charakterze religijnym.
Z powodu braku tradycji artystycznych (w ro-
zumieniu indywidualno ci twórczych) Mo -
dawianie za jednego z jej twórców uznaj  ro-
syjskiego malarza urodzonego w Tyraspolu 
(a wi c poza obr bem historycznej Mo da-
wii) – Michai a F. arionowa (1881–1964). 

Film
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Ten najlepiej znany poza granicami kra-
ju twórca mo dawski studiowa  malarstwo 
w Moskwie, gdzie kilka lat pó niej zas yn  
jako jeden z najbardziej awangardowych ar-
tystów swoich czasów. W 1907 r. zwróci  si  
w kierunku inspirowanego miejskim folklorem 
prymitywizmu, a pi  lat pó niej wylansowa  
teori  rajonizmu (fr. rayon – promie ), jednego 
z pierwszych kierunków sztuki nie  guratyw-
nej. Ranny podczas I wojny wiatowej, wyje-
cha  wraz z on , Natali  Gonczarow , na za-
proszenie Sergiusza Diagilewa do Pary a. Tam 
pracowa  dla sceny s ynnego baletmistrza. 
Sztuk  mo dawsk  charakteryzuje przej cie 
od obecnych w niej ludowych wzorców 
o bezpo rednio redniowiecznej prowenien-
cji do sztuki nowoczesnej. Za symboliczn  
dat  uznaje si  rok 1887 – utworzenie pierw-
szej szko y artystycznej w Kiszyniowie. Do 
1917 r. malarstwo mo dawskie znajdowa o 
si  w orbicie wp ywów rosyjskiej grupy pie-
redwi ników. W tym okresie debiutuj  m.in. 
V. Blinov, N. Gumalic, A. Baillayre, V. Don-
cev. Przy czenie ziem Besarabii do Rumunii 
otwar o artystów na nowe wp ywy i sztuka 
mi dzywojnia ch on a zdobycze impresjoni-
zmu, postimpresjonizmu, konstruktywizmu. 
W tym okresie w pe ni rozwin  si  talent ar-
tystów debiutuj cych wcze niej, a s aw  zdo-
by  A. Pl m deal . Ten wszechstronny artysta 
by  mi dzy innymi twórc  s ynnego pomnika 
Stefana Wielkiego w Kiszyniowie (1927).
Czasy powojenne oznacza y oczywi cie do-
minacj  sztuki politycznie zaanga owanej, 
której tylko nieliczni potra  li si  przeciwsta-
wi . Spo ród twórczo ci tego okresu wci  
frapowa  mo e niepokoj ca, niedopowiedzia-
na, nieco oniryczna atmosfera malarstwa M. 
Grecu czy I. Vieru. Mimo e malarstwo obu 
artystów odleg e jest od mimetycznych wzor-
ców, potra   ono wiele powiedzie  o Mo dawii 
i mo dawskiej duszy, z pewno ci  wi cej ni  
pompatyczne dzie a socrealistów. Szczególnie 
godny uwagi jest Vieru, bardzo przywi zany 
do mo dawskiego pejza u. Spo ród innych 
wa nych twórcow tego okresu wymie my 
V. Rusu-Ciobanu, a tak e takich mi o ników 

mo dawskiego pejza u, jak E. Romanescu – 
autor pe nych wiat a i koloru obrazów – czy 
Aurel David, o którym Mo dawianie mówi , 
i  jest „tytanem narodowej duchowo ci”. Da-
vid, cho  kszta ci  si  w Moskwie, po studiach 
wróci  do Kiszyniowa, by szuka  inspiracji 
w krajobrazie i kulturze mo dawskiej. Wy-
powiada  si  w malarstwie, rze bie, gra  ce, 
a nawet mozaice. Najs ynniejszym jego dzie-
em pozostaje „Arborele Eminescu” (Drzewo 

Emineski) – drzewo smagane wiatrem, któ-
rego ga zie na tle nieba uk adaj  si  w pro  l 
s ynnego poety. Wykorzystuj c dobrze zna-
ny w psychologii zmys ów efekt z udzenia 
optycznego, twórca „gra” z odbiorc : raz wi-
dzi on nastrojowy jesienno-zimowy pejza , 
raz dostrzega intensywn  w wyrazie twarz po-
ety. „Drzewo Emineski” znane jest z dziesi -
tek reprodukcji, plakatów, kalendarzy, ok adek 
ksi ek czy pocztówek.
Do najm odszego pokolenia twórców nale y 
Gienadij Sontu z Bielc. G boko zanurzony 
w ydowskiej tradycji twórca czerpie z dorob-
ku m.in. surrealizmu („Rabin”, „Mesjasz”), 
ale tak e impresjonizmu („Ja i ty”), ekspresjo-
nizmu („Jakub”), a nawet dawnego malarstwa 
portretowego. Olga Ilie  karier  rozpocz a 
od abstrakcyjno-surrealistycznych pseudona-
iwnych prac utrzymanych w duchu J. Miró, 
a obecnie w jej dzie ach da si  dostrzec ewo-
lucj  w kierunku pog biania palety kolory-
stycznej, wi kszego nacisku na walory ekspre-
syjne. Spo ród innych artystów m odego po-
kolenia uwag  zwracaj  jeszcze G. Popescu, 
M. Stefane , V. Palamarciuc, a tak e mieszka-
j ca obecnie we Francji Cezara Kolesnik.

Architektura

W Mo dawii nie ma zabytków architektonicz-
nych wiatowej klasy. Ci ko do wiadczony, 
ma y kraj sta  zawsze na uboczu Europy. Je li 
pojawiaj  si  tu budowle nale ce do wielkich 
architektonicznych stylów europejskich, s  to 
z regu y realizacje wtórne, ma o efektowne, 
prowincjonalne. A jednak architektoniczny pej-
za  kraju, pomimo swojej skromno ci i wiej-

Architektura
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sko ci, urzeka malowniczo ci . Podró uj c po 
Mo dawii, widzimy wioski najcz ciej usytu-
owane na zboczach wzgórz lub w dolinach 
rzek, niewielkie domki harmonijnie wpisuj  
si  we wszechobecn  intensywn  mo dawsk  
ziele , dzi ki kolorowym tynkom i zdobieniom 
mog  przywodzi  na my l polne kwiaty.

Dom mie ci si  w g bi podwórza, które od 
ulicy odgrodzone jest p otem, a przed nim 
obowi zkowo znajduje si  ozdobiona deko-
racyjnym zadaszeniem studnia. Studnia poza 
obr bem podwórza to pi kna tradycja: usy-
tuowana tak, by ka dy móg  si  z niej napi . 
Czy  istnieje lepszy dowód na go cinno  
mo dawskiego ludu? 

W typowym domu czterospadowy dach os ania 
ciany, a od frontu wspiera si  na kilku kolum-

nach, najcz ciej drewnianych i dekorowanych 
(kompozycje geometryczne, kwiaty, symbole 
solarne, popularny mo dawski motyw drzewa 
ycia), tworz c zadaszony ganek. Latem ganek 

chroni przed intensywnym s o cem, a gdy w do-
mu jest zbyt duszno i gor co mo na tu spa .

Najwa niejszym pomieszczeniem w domu 
jest casa mare – reprezentacyjny i przestron-
ny pokój go cinny, którego ciany zdobi  tra-
dycyjne makaty i dywany. Je li zostaniemy 
zaproszeni do mo dawskiego domu, mo emy 
by  pewni, e gospodarze w a nie tam nas 
wprowadz . 
Dom mo dawski jest niewielki, ale mo e si  
podoba  dzi ki swojej funkcjonalno ci, przy-
wi zaniu Mo dawian do zdobie  nadaj cych Przydro na studnia

Typowy wiejski dom mo dawski

Architektura

Moldawia.indd   22 2011-07-14   22:15:01



23

IN
FO

RM
ACJE O

GÓ
LN

E

mu wyj tkowy charakter, skrojeniu na mia-
r  ludzkich potrzeb, wyrzeczeniu si  wszel-
kiego nadmiaru i nad cia, zharmonizowaniu 
z otaczaj c  przyrod . 
Dom mieszcza ski z prze omu XIX i XX w. 
stanowi ciekaw  form  przej ciow . Zachowu-
j c elementy architektury wiejskiej (portyk, ga-
nek, motywy zdobnicze), wyró nia si  wi k-
szymi rozmiarami (cz sto jest pi trowy), so-
lidniejsz  konstrukcj , rezygnacj  z elementów 
drewnianych na korzy  kamienia. Wiele z tego 
typu budynków uleg o zniszczeniu, wiele jest 
zdewastowanych, ale spaceruj c po starszych 
cz ciach Kiszyniowa, Sorok czy Bielc, z pew-
no ci  niejedn  tego typu will  zobaczymy.
Niestety, na architekturze miejskiej pi tno 
odcisn y czasy sowieckie. Dzi  ju  nadgry-
zione z bem czasu pot ne blokowiska i po-
nure, przyt aczaj ce „socjalistycznym klasy-
cyzmem” gmaszyska administracji kojarz  
si  z ponur  epok  radzieckiej urawni owki 
i monumentalizmu. 

Warto jednak poszuka  warto ciowych ele-
mentów miejskiego pejza u. Szczególnie mo-
e si  podoba  Kiszyniów. Chocia  pierwszy 

ogólny plan miasta zatwierdzono w 1834 r.,  
przyjmuje si , e miasto zosta o za o one 

w 1813 r., kiedy to sta o si  siedzib  biskup-
stwa. Zaproponowany w tym czasie przez car-
skiego architekta Osmidowa klasyczny uk ad 
z bulwarem Stefana Wielkiego – prawdziwy-
mi kiszyniowskimi Polami Elizejskimi – jest 
czytelny i dzi . Pi tnem swego talentu nazna-
czy  je równie  s ynny architekt, autor lub 
wspó autor ponad 30 projektów, Aleksander 
Bernardazzi. Po dzi  dzie  Kiszyniów upi k-
szaj  powsta e na prze omie XIX i XX w. 
gmach Merostwa, Liceum Dadiani, Semina-
rium Teologiczne, Dom Hertza.

Oddzielnym zagadnieniem jest architektura 
sakralna. Historia besarabskich monastyrów 
si ga odleg ych czasów Stefana Wielkiego, 
który by  fundatorem wielu z nich. ród a pi-
sane potwierdzaj , e zal kiem wi kszo ci 
sta y si  pustelnie, ma e drewniane ko ció ki, 
eremy. Z up ywem czasu te konstrukcje za-
st powane by y przez solidniejsze i wi ksze, 
budowane z kamienia i ceg y. 
Monastyry besarabskie zdecydowanie ró -
ni  si  od znanych „malowanych klaszto-
rów” Bukowiny. W obecnej formie powsta-
y w XVIII i XIX w. pod przemo nym wp y-

wem rosyjskiej architektury cerkiewnej, cho  
oczywi cie wp ywy zachodniomo dawskie s  

Ciemniejsza strona Mo dawii – bieda i beznadzieja pseudomiejskich osiedli

Architektura
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te  widoczne (najlepszym tego przyk adem 
jest tradycyjna forma cerkwi monastyru Ru-
ghi-Rudi). „Rodzimo ” mo dawskich za-
o e  monastycznych najlepiej wyra a si  

w ich dostosowaniu do lokalnych warunków. 
Dobra klasztorne obejmowa y wszak rzeki, 
jeziora, pola uprawne, ogrody, lasy, wykorzy-
stywane przez mieszka ców klasztoru.
Spora cz  tego dorobku uleg a unicestwieniu. 
Wynika to z faktu, e losy klasztorów mo daw-
skich by y dramatyczne. Musia y opiera  si  
najazdom tatarskim, dominacji tureckiej, Armii 
Czerwonej, a pó niej w adzy radzieckiej, któ-
ra narzuci a „ateizm naukowy” jako obowi -
zuj c  doktryn  i wi kszo  z nich zamkn a. 
Monastyry sta y si  wi c szpitalami, szko ami, 
magazynami, poprawczakami itp. Prawowici 
w a ciciele mogli do nich wróci  dopiero na 
pocz tku lat 90. Zdewastowane i ogo ocone 
z cennych sprz tów mo dawskie monastyry po-
woli podnosz  si  z upadku – wiele ju  wyre-
montowano, w wielu trwaj  prace restaurator-
skie, ale ich tempo wci  jest niezadowalaj ce 
z powodu chronicznego braku funduszy. 

Duchowa jedno  architektury
Prawos awna teologia wiele miejsca po-
wi ca problematyce wi tyni. Architektura 

prawos awnej cerkwii nawi zuje do dwóch 
idealnych modeli. Jednym z nich jest hi-
storyczna wi tynia Jerozolimska, drugim 
wi tynia przysz o ci w niebia skiej Jero-

zolimie. Trzycz ciowy poprzeczny podzia  
na przedsionek, cz  rodkow  przeznaczo-
n  dla wiernych i cz  o tarzow  nawi zuje 
do tego pierwszego wzoru. Wed ug Oryge-
nesa, trzy cz ci wi tyni Salomona mia y 
odwzorowywa  trzy poziomy ycia ducho-
wego cz owieka – oczyszczenie, o wiecenie 
i zjednoczenie z Bogiem. Przedsionek pier-
wotnie przeznaczony by  dla ketechumentów 
i pokutuj cych, cz  rodkowa dla wiernych 
bior cych pe ny udzia  w liturgii, cz  trze-
cia za , odgrodzona od pozosta ych ikonosta-
sem, to miejsce, w którym dokonuje si  o  a-
ra eucharystyczna. Cz  ta pozostaje zakryta 
przed oczami wiernych, a wst p do niej jest 
zastrze ony dla kap anów i diakonów. 
Najbardziej charakterystyczna cz  cerkwii 
to ikonostas wype niony ikonami w ci le 
ustalonym porz dku. Umieszczenie ikon 
ma ukazywa  obecno  ca ego Ko cio a 
– widzialnego i niewidzialnego – wspólnie 
modl cego si  podczas liturgii. Po czenie 
mi dzy cz ci  o tarzow  a naw  g ówn  za-
pewniaj  znajduj ce si  w ikonostasie drzwi. 
G ówne to tzw. carskie wrota, boczne to drzwi 
diako skie. Zwyczajowo z lewej strony za 
drzwiami diako skimi w najni szym rz dzie 
ikon (jarusie), umieszcza si  ikon  szczegól-
nie czczonego wi tego, po przeciwnej za  
stronie ikon  patrona wi tyni.
Sko nie ci te pulpity przed ikonostasem 
to tzw. ana oje albo ikony patronalne, któ-
re wierni, wchodz c do wi tyni, ca uj , 
a do stoj cego obok wiecznika wk adaj  
zapalon  wiec .

Mo dawska architektura cerkiewna to, cho  
dzi  mo emy odnie  inne wra enie, przede 
wszystkim architektura drewniana. Drewno, Brama–dzwonnica monastyru Japca

Architektura
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bardziej dost pne i atwiejsze w obróbce ni  
kamie , by o przez stulecia podstawowym 
materia em, z którego budowano wiejskie cer-
kwie. Spo ród 775 wi ty  Besarabii wspo-
mnianych przez Stefana Ciobanu na kartach 
„Anuarului Comisiunii Monumentelor Istori-
ce” (1924) w 1812 r. tylko 40 by o z kamie-
nia, jedna z ceg y, reszta z drewna.
Architektura drewnianych cerkwi niewie-
le ró ni a si  od architektury wiejskich do-
mostw. Od zwyk ej chaty cerkiew odró nia a 

wie yczka z krzy em, dzwonnica i orientacja 
na wschód. Uk ad wn trza wyglada  tak jak 
uk ad wi tyni z kamienia, dzieli o si  ono 
na cz  o tarzow , naw  i przednawie, nie-
kiedy równie  otwarty lub zamkni ty przed-
sionek (pridvor), zwyczajowo orientowany 
w kierunku po udniowym. Wn trza drewnia-
nych wi ty  przechowuj  ciekawe i pe ne 
autentyzmu dekoracje. Ikony i freski wyko-
nywane przez ludowych artystów przema-
wiaj  bezpretensjonaln  szczero ci , naiw-
no ci  nieska on  akademizmem. Niestety, 
do dnia dzisiejszego przetrwa o w Mo dawii 
zaledwie oko o 30 drewnianych wi ty . Za 
jedn  z najstarszych i najbardziej reprezen-
tatywnych konstrukcji tego typu uznaje si  
cerkiew Sfîn ii Arhangheli z 1702 r., znajdu-
j c  si  we wsi Petru eni.  Wed ug badaczy, 
wznosz cy j  wiejscy mistrzowie pozostali 
wierni o wiele starszej redniowiecznej tra-
dycji. Innym charakterystycznym przyk a-
dem jest drewniana cerkiew w miejscowo-
ci Tîrnova.

Plan cerkwi Sf. Arhangheli w Petru eni

Architektura
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Na koniec ka dego spotkania trzeba z go-
spodarzem wychyli  „strzemiennego”, któ-
ry wyra a gospodarsk  rado  ze z o onej 
wizyty i zadowolenie go ci ze zgotowanego 
im przyj cia.
Do nowszych tradycji nale y zadekretowa-
ne przez w adze wi to wina (Narodowy 
Dzie  Wina), które przypada w ka d  drug  
niedziel  pa dziernika. Centralne obchody, 
degustacje, prezentacje, targi odbywaj  si  
w stolicy, ale mniej o  cjalnie i chyba bar-
dziej spontanicznie wi tuje si  na terenie 
ca ego kraju. Trzeba w tym miejscu równie  
doda , e wi to przyci ga coraz wi cej za-
granicznych turystów.

Bocian i winogrona
Z winem czy si  tak e szereg legend. 
Jedna z nich wyja nia pochodzenie emble-
matu mo dawskiego winiarstwa: bociana 
trzymaj cego w dziobie ki  winogron.
 Dzia o si  to w czasach, gdy hospodar 
Stefan wojowa  z Turkami. Kiedy wojska 
tureckie zdoby y przewag , Mo dawia-
nie zamkn li si  w zamku w Sorokach, 
który Turcy niezw ocznie oblegli. Mimo 
przewagi wroga wojska Stefana trzyma y 
si  dzielnie i niewierni nie mogli zdoby  
zamku. Niestety, z up ywem czasu woj-
sku zacz o brakowa  ywno ci i wody 
w studniach. G ód i pragnienie os abi y 
bojowego ducha i za oga mo dawska by-
a zupe nie za amana, oczami wyobra ni 

widzia a ju  kl sk . Nagle na niebie po-
nad sorock  fortec  ukaza o si  stado bo-
cianów, z których ka dy trzyma  w dziobie 
ki  winogron. Zdziwienie by o tym wi k-
sze, gdy za oga zobaczy a, e bociany, je-
den po drugim, upuszczaj  winogrona, 
które spada y wprost na zamkowy dzie-
dziniec. Winne grona tak podnios y ducha 
o nierzy, e ci nie tylko obronili fortec , 

ale pop dzili naje d c  daleko poza gra-
nice pa stwa. Od tego czasu bocian jest 
w Mo dawii ptakiem przynosz cym szcz -
cie,  nierozerwalnie zwi zane z winem.

Historia mo dawskiego wina

Mo dawianie zwykli mówi , e nie jest przy-
padkiem, i  ich ojczyzna kszta tem przypo-
mina ki  winogron. Istotnie, kraj ten jest 
w wiecie znany z doskona ych win. Bada-
nia archeologiczne dowodz , e wino po-
jawi o si  na terenach dzisiejszej Mo da-
wii na d ugo przed kolonizacj  greck , ok. 
2500 lat temu, kiedy to upowszechni a si  
wiedza dotycz ca procesu produkcji tego 
napoju (badania potwierdzaj , e winoro l 
ros a tu ju  w neolicie). Kolejnym wa nym 
etapem w rozwoju uprawy winoro li by y 
czasy dominacji rzymskiej, czego efektem 
jest u ywanie po dzi  dzie  terminologii 
winiarskiej wywodz cej si  z aciny. O roz-
wój uprawy winoro li troszczy  si  hospo-
dar Stefan Wielki, o którym legenda mówi, 
i  przed ka d  z licznych bitew wypija  dla 
wzmocnienia puchar najprzedniejszego trun-
ku. Za jego czasów sprowadzono zagranicz-
nych mistrzów winiarskich, modernizowano 
techniki i poszerzano area  upraw. Dzi ki tej 
dzia alno ci wino mo dawskie zyska o uzna-
nie w ca ej rodkowo-wschodniej Europie – 
eksportowano je do Moskwy i Polski (cho  
w Polsce wci  prym wiód  w grzyn, bo jak 
mówili nasi przodkowie: nie masz wina nad 
w grzyna). 
Podczas kolejnych stuleci, XVII i XVIII, 
gdy Mo dawia podupad a politycznie i go-
spodarczo, upraw  winoro li ratowa y pra-
wos awne monastyry. Jako ci spo ywane-
go tam wina pilnowa y cerkiewne przepisy, 
które gromadzi  tzw. Slujebnicul z 1699 r., 
dok adnie okre laj cy wymogi, jakie wino 
musi spe nia .
Aneksja Besarabii przez Rosj  w 1812 r. dla 
miejscowego winiarstwa okaza a si  wyda-
rzeniem nader fortunnym: oto przed mo -
dawskim winem otworzy  si  ogromny ry-
nek prze ywaj cego swój rozkwit imperium 
carów. Dzi ki Rosjanom pojawi y si  w Mo -
dawii wyselekcjonowane szlachetne szczepy 
francuskich winogron i na pocz tku XX w. 
winnice rozci ga y si  ju  na powierzchni 

Historia mo dawskiego wina
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75 tys. hektarów, a roczna produkcja si ga a 
150 mln litrów, z których 70% przeznaczone 
by o na eksport. Czerwone wino z Purcari 
zdoby o w 1878 r. z oty medal na wiatowej 
wystawie w Pary u i sta o si  g ównym ga-
tunkiem serwowanym na dworze Romano-
wów, którzy sami posiadali tu winnic  po 
dzi  dzie  zwan  Romane ti. 
XX wiek ci ko do wiadczy  mo dawskich 
winiarzy – wojny, rewolucje, nacjonalizacja 
nie pozosta y bez wp ywu na ilo  i jako  
produkowanego wina. Na szcz cie od lat 
60. rozpocz to reorganizacj  produkcji, po-
wsta y s ynne mo dawskie piwnice winne: 
Cricova, Mile ti Mici, Br ne ti, a Mo dawia 
odzyska a status g ównego producenta win 
na rynek rosyjski i radziecki.

Lata 80. oznacza y dla mo dawskiego winiar-
stwa kolejny spadek koniunktury – jednym 
z wa nych zada  Gorbaczowowskiej piere-
strojki by o ograniczenie spo ycia alkoholu 
w ZSRR i, cho  to nie wino rozpija o masy 
robotnicze imperium, zaorano tysi ce hekta-
rów winnic, sadzono w to miejsce s oneczni-
ki i ziemniaki, niszcz c przy tym wielowie-
kow  tradycj .
Obecnie wina mo dawskie powoli odzysku-
j  sw  dawn  pozycj  i mo na je kupi  nie-
mal na ca ym wiecie, w tym tak e i w Pol-
sce. Ten sektor mo dawskiej gospodarki do-
starcza ok. 9% PKB kraju i stanowi niemal 
25% jego eksportu w ostatnich latach. Win-
nice zajmuj  znów niemal 150 tys. hekta-
rów, co równa si  7,4% terenów uprawnych 
i 2,3% terenów uprawy winoro li na Ziemi. 
Mo dawia zajmuje 9. miejsce w wiecie pod 
wzgl dem ilo ci eksportowanego wina. Pro-
blemem pozostaje niestabilny rynek rosyj-
ski – Rosja stwarza problemy w handlu na 
swoim rynku mo dawskim winem, a jest jego 
g ównym odbiorc . 
Nie pozostaje nam nic innego ni  wznie  
tradycyjny toast za powodzenie mo dawskich 
win: Noroc!

Historia

Okres przedhistoryczny
Pierwsze lady bytno ci cz owieka na terenie 
Mo dawii znaleziono nad Dniestrem. Uwa a 
si , e nasi przodkowie pojawili si  tam na 
pocz tku epoki kamiennej (ok. 400-500 tys. 
lat temu). W okresie neolitu obszar Mo da-
wii znalaz  si  w obr bie kultury ceramiki 
linearnej z centrum w Europie rodkowej. 
Nast pnie na terenach Mo dawii rozwin a 
si  lokalna pó noneolityczna kultura, tzw. 
Cucuteni (nazwa pochodzi od miejscowo-
ci w Rumunii nieco na pó noc od Târgu 

Frumos, gdzie odkryto najwi ksze osiedle 
z tej epoki), promieniuj ca na niemal ca y 
obszar wspó czesnej Rumunii, a tak e dalej 
na wschód. Kultur  t  archeolodzy identy  -
kuj  po charakterystycznych ornamentach na 
ceramice, rozbudowanych osiedlach i oby-
czajach funeralnych. Zag ad  kulturze Cu-
cuteni przynios y najazdy koczowników ze 
wschodu, którzy wprowadzili now  organi-
zacj  ycia spo ecznego. Wzros o znaczenie 
hodowli i pojawi y si  plemiona pasterskie 
w druj ce w poszukiwaniu pastwisk, a przez 
to porzucone zosta y sta e osiedla i, jak ma to 
miejsce w spo eczno ciach pastersko- owiec-
kich, wzros o znaczenie m czyzny i rodziny 
patriarchalnej. 
Najcenniejszy surowiec kolejnej epoki – br z 
– by  na ziemiach mo dawskich rzadko ci , 
pozyskiwano go na drodze handlu i wymia-
ny. Epoka br zu przynios a znacz cy wzrost 
zró nicowania maj tkowego, o czym wiad-
cz  zachowane cmentarzyska. Po dany i wy-
st puj cy w niedostatecznej ilo ci surowiec 
powodowa  liczne zatargi i wojny b d ce 
okazj  do bogacenia si  silniejszych jedno-
stek i grup.
W kolejnej epoce elazo by o dobrem impor-
towanym, a przez to drogim i trudno osi -
galnym, co spowodowa o dalsze pog bianie 
si  rozwarstwienia spo ecze stwa. Do rozpo-
wszechnienia elaza przyczynili si  w VI w. 
p.n.e. Scytowie, naje d aj c tereny obecnej 
Mo dawii.

Historia
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Formalno ci

Obywatele RP mog  przebywa  w Republice 
Mo dowy bez wiz do 90 dni. Przy wje dzie 
do Mo dawii termin wa no ci paszportu po-
winien by  d u szy od zamierzonego okre-
su pobytu; nie ma jednak ustalonego mini-
malnego okresu wa no ci. Nie ma równie  
formalnego obowi zku posiadania biletu po-
wrotnego, jednak e mo dawskie w adze gra-
niczne mog  za da  okazania go. Przy prze-
kraczaniu granicy wymagane jest po siadanie 
30 USD na ka dy dzie  pobytu, nie mniej 
jednak ni  150 USD. Od kilku lat obywatele 
polscy zwolnieni s  od konieczno ci wno-

WYRUSZAMY W PODRÓ

szenia na granicy jakichkolwiek op at wi-
zowych. Wje d aj cy samochodem musz  
mie  dowód rejestracyjny pojazdu. Zdarza 
si , i  urz dnik domaga si  okazania zielo-
nej karty (nale y zwróci  uwag , czy wy-
szczególniono na niej Mo dawi  – MD). 
Mi dzynarodowe prawo jazdy nie jest wy-
magane. Wje d aj cy samochodem musz  
wnie  niewielk  op at  ekologiczn  (tax  
ecologic ): samochody osobowe na 24 godz. 
– 22 MDL (ok. 1,5 EUR), na 15 dni – 
34 MDL (ok. 2 EUR), na 30 dni – 45 MDL 
(ok. 3 EUR). Ponadto obowi zuje równie  
sta a op ata drogowa (AMTAI), która wyno-
si 85 lei (równowarto  5 euro). Obu op at 

Kwit wjazdowej op aty ekologicznej
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Infrastruktura mo dawska nie by a w a ci-
wie po upadku ZSRR modernizowana i jej 
stan mo e pozostawia  wiele do yczenia 
(fatalny stan dróg, przerwy w dostawie wo-
dy). Gniazdka elektryczne s  takie same jak 
w Polsce. Sie  dzia a na 220 V i 50 Hz. Drogi 
asfaltowe cz  g ówne o rodki, ale dojazd 
do wielu mniejszych wiosek mo e nastr cza  
problemów. 
Mo dawia nale y do wschodnioeuropejskiej 
strefy czasowej, wi c czas jest przesuni ty 
o godzin  do przodu w stosunku do strefy czasu 
rodkowoeuropejskiego, w której znajduje si  

Polska (2 h w stosunku do czasu Greenwich).  

Bezpiecze stwo publiczne

W Mo dawii bezpiecze stwo publiczne jest 
na poziomie porównywalnym do innych pro-
radzieckich krajów. Poza oczywistymi rod-
kami ostro no ci, jak nietrzymanie wi kszej 
gotówki w jednym miejscu, zabieranie z sa-
mochodu warto ciowych przedmiotów, pil-
nowanie dokumentów, nie ma potrzeby po-
dejmowania jakich  specjalnych rodków 
ostro no ci. Nale y pami ta , e w rodkach 
komunikacji, przede wszystkim w mikrobu-
sach, panuje na ogó  ogromny t ok i – jak 
zawsze w tego typu sytuacjach – atwo tam 
straci  portfel, aparat fotogra  czny, doku-
menty. 
Bez obaw natomiast mo emy pozostawi  
baga  w pokoju hotelowym lub w wynaj tej 
kwaterze. Mo dawianie s  lud mi go cinny-
mi i je li zatrzymamy si  w ich domu, zrobi  
wszystko, by nam dogodzi .
Nasz samochód te  jest stosunkowo bez-
pieczny (pod warunkiem, e nie jest to no-
wy model popularnej w ród z odziei marki 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

– Mercedes, Volkswagen itp.). W miastach 
znajdziemy niewiele strze onych parkingów, 
ale bez obaw mo emy zostawi  samochód 
przy ulicy. Równie  poziom bezpiecze stwa 
osobistego jest, przy zachowaniu elemen-
tarnych i uniwersalnych zasad ostro no ci, 
zadowalaj cy. Ulice mo dawskich miast s  
cz sto, o wiele cz ciej ni  w Polsce, patro-
lowane przez policj .
Najpowa niejszym niebezpiecze stwem jest 
poruszanie si  samochodem [por. rozdz. „Po-
dró  samochodem”]. 

Telefony alarmowe w Mo dawii:
Policja – 902
Pogotowie ratunkowe – 903
Stra  po arna – 903
Informacja o numerach telefonów – 1188

Niemal wzorowy porz dek publiczny panuje 
w Naddniestrzu, ale udaj c si  tam, musimy 
pami ta , e w razie jakichkolwiek proble-
mów nie mo emy liczy  na pomoc konsu-
latu.
Cudzoziemiec w Mo dawii czy Naddnie-
strzu, szczególnie poza miastami sto ecz-
nymi, wci  jest zjawiskiem egzotycznym 
i przyci ga uwag  otoczenia. Na prowincji 
infrastruktura turystyczna rozwija si  z opo-
rami i nie mo emy liczy  na wi ksze udo-
godnienia.

S u ba zdrowia i opieka lekarska

Na terenie Mo dawii nie wyst puj  powa -
niejsze zagro enia zdrowotne. Dokonuj c 
zakupów atwo psuj cych si  produktów 
spo ywczych, starajmy si  korzysta  z bu-
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Naddniestrza ski operator Interdnestrcom 
równie  oferuje karty telefoniczne do apa-
ratów. Darmowe s  po czenia lokalne w sto-
licy. Chc c zadzwoni  z budki w Tyraspolu 
do kogo  mieszkaj cego w tym mie cie lub 
do jakiej  instytucji, po prostu wybieramy 
numer i dzwonimy.
Mi dzy Mo dawi  a Naddniestrzem docho-
dzi o w przesz o ci do tzw. wojen telefonicz-
nych, które utrudnia y komunikacj  mi dzy 
oboma brzegami Dniestru i chc c np. za-
dzwoni  z Kiszyniowa do Tyraspola, trzeba 
by o dzwoni  przez Moskw .

Telefony komórkowe

Na terenie Mo dawii dzia aj  dwie konu-
rencyjne sieci telefonii komórkowej Voxtel 
i Moldcell, które maj  podpisane umowy 
roamingowe z polskimi operatorami. War-
to skorzysta  z us ugi prepaid. W ka dym 
punkcie Moldcellu dost pne s  na przyk ad 
karty prepaidowe „Alocard”, dzi ki którym 
mo emy zaoszcz dzi , je li prowadzimy roz-
mowy na terenie Mo dawii. Na terytorium 
Naddniestrza operuj  ukrai skie sieci tele-
foniczne, np. Kyivstar.

Poczta

Urz dów pocztowych jest niewiele, szczegól-
nie na prowincji. Urz dy najcz ciej dziel  
si  na cz  telefoniczn  i pocztow . Poczta 
mo dawska nie cieszy si  dobr  opini  u yt-
kowników, jest opiesza a, a przesy ki cz sto 
gin . Ceny us ug nie s  wygórowane. Kartka 
pocztowa do Polski kosztuje 2,5 leja.
Naddniestrze posiada w asn  poczt , ale 
znaczki emitowane przez separatystyczn  re-
publik  nie s  honorowane za granic , tote  
w sprzeda y s  tam znaczki mo dawskie. Wy-
sy aj c kartk  lub list z Naddniestrza, nale y 
adres pisa  alfabetem aci skim, w przeciw-
nym wypadku mo e ona „zagin ” na tery-
torium Mo dawii. Pocztówki mo emy kupi  
w kioskach, ksi garniach, sklepach z pami t-
kami, przy najwa niejszych turystycznie miej-

scach. Po znaczki jednak trzeba pofatygowa  
si  na poczt .
Dokonuj c przekazu pieni dzy, lepiej sko-
rzysta  z us ug banku lub wyspecjalizowanej 
 rmy zajmuj cej si  przekazami.

Prasa

W Mo dawii panuje wolno  s owa. Na mo -
dawskim rynku prasowym – zarówno krajo-
wym, jak i regionalnym – obecnych jest wie-
le tytu ów, reprezentuj cych szeroki wachlarz 
opinii. Poza pras  miejscow  powszechnie 
dost pny jest du y wybór tytu ów rosyjskich. 
Mniejszo ci narodowe wydaj  swoje dzien-
niki i periodyki we w asnych j zykach (np. 
Gagauzi).
Kioski pe ne s  kolorowych tygodników 
i miesi czników, takich samych lub podob-
nych, jak na rynku europejskim. 
W prasie, szczególnie kolorowej, dominuje 
j zyk rosyjski.

Media

Na rynku mediów g ówn  rol  gra telewizja 
pa stwowa z kana em Moldova 1 i telewizja 
ORT Mo dowa. Oprócz nich dzia aj  lokal-
ne o rodki telewizyjne (swoj  telewizj  ma 
m.in. Gagauzja), a tak e stacje prywatne, np. 
ProTV. Powszechnie ogl dane s  kana y ro-
syjskie i rosyjskoj zyczne, mniejsz  popular-
no ci  cieszy si  telewizja rumu ska, cho  
jej hity (np. teleturnieje) gromadz  spor  pu-
bliczno . Podstaw  programów wszystkich 
stacji s  produkcje zagraniczne – ameryka -
skie  lmy akcji, a tak e telenowele. Wiado-
mo ci w telewizji publicznej emitowane s  
w godzinach: 8.30, 17.30 i 21.00 w j zyku 
rumu skim, a o 19.00 w j zyku rosyjskim. 
Na falach eteru dominuje j zyk rosyjski. 
Stacje radiowe, oprócz wiatowych hitów, 
nadaj  wiele utworów wykonawców rosyj-
skich i rosyjskoj zycznych. Prowadzonego 
w j zyku angielskim serwisu BBC mo na 
pos ucha  na cz stotliwo ci 92,7 FM.

Telefony komórkowe

Moldawia.indd   80 2011-07-14   22:15:27



81

IN
FO

RM
ACJE PRAKTYCZN

E

Na rynku naddniestrza skim najpopularniejsze 
stacje telewizyjne to pa stwowa TV – PMR 
i prywatna TSV. Publiczna telewizja nadaje po 
rosyjsku, ukrai sku i mo dawsku.

Pieni dz, wymiana pieni dzy

Jednostk  monetarn  Mo dawii jest lej 
mo dawski (leu moldovesc). Lej równa si  
100 bani. Kurs leja jest wzgl dnie sta y i za 
1 euro trzeba zap aci  ok. 16 lei, natomiast 
1 dolar USA równa si  ok. 13 lejom. Zatem 
1 lej to w przybli eniu 25 groszy. Pieni dze 
mo na wymienia  w bankach i kantorach 
(schimb valutar), których jest bardzo du o. 
Nale y uwa a  na te, które oferuj  najatrak-
cyjniejszy kurs, gdy  wymianie mo e towa-
rzyszy  prowizja – ok. 2% warto ci trans-
akcji.

Na ka dym banknocie widnieje podobizna 
Stefana Wielkiego, co mo e atwo wprowa-
dza  w b d obcokrajowców. Banknoty cz -
sto s  bardzo zniszczone. Monet (bani) jest 
ma o w obiegu i cz sto reszt  wydadz  nam 
w cukierkach, gumie do ucia, a na straganie 
nawet w postaci ma ego arbuza.

W Naddniestrzu o  cjaln  walut  jest rubel 
naddniestrza ski równy 100 kopiejkom. Sie  
kantorów jest rzadsza ni  w Mo dawii, ale 
te istniej ce rozmieszczone s  w „strategicz-
nych” punktach (np. w marketach Sheriff). 
Rubli z wizerunkiem marsza ka Suworowa 
nie kupimy raczej poza granicami Naddnie-
strza, bo waluta, podobnie jak kraj, nie jest 
uznawana na arenie mi dzynarodowej. Za 
1 euro dostaniemy ok. 10,50 rubla, a za dola-
ra 8,30 rubla. Za 1 leja mo dawskiego otrzy-
mamy ok. 60 kopiejek naddniestrza skich.
Mo dawski handel i ekonomia oparte s  na 
gotówce. Wci  niewiele jest punktów (skle-
pów, hoteli, restauracji, stacji benzynowych), 
gdzie mo na p aci  kart . Na szcz cie, po-
wszechne w miastach s  bankomaty, z któ-
rych mo na pobiera  gotówk .

Banki

Niewiele jest  lii mi dzynarodowych ban-
ków, wi kszo  z dzia aj cych w Mo dawii 
banków jest Polakom nieznana. Do najwi k-
szych nale  Agroindbank, Moldindconbank, 
Banca Social . Wielu klientów, a co za tym 
idzie i  lii, ma zajmuj ca si  mi dzynarodo-

Banknot mo dawski

Pieni dz, wymiana pieni dzy
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Kilka s ów warto po wi ci  mama ydze, która 
sta a si  daniem narodowym i stanowi pod-
stawowy sk adnik wielu innych, bardziej wy-
szukanych da . Poetycko zwana „s o cem na 
stole” mama yga zast powa a, a do pewnego 
stopnia dalej zast puje, ubogim mieszka com 
Besarabii chleb i ziemniaki. To proste ch op-
skie jad o podawano w a ciwie codziennie, 
nawet w stosunkowo bogatych domach. 

Je li mamy ma o czasu na spo ycie posi -
ku, si gnijmy po placint  – nadziewan  bu -
k  z ciasta francuskiego. Przyrz dzana jest 
z ró nym nadzieniem i mo emy wybra  pla-
cint  cu carto   (z nadzieniem karto  anym), 
cu varz  (z kapust ), cu brînza (z serem). 
Kosztuje naprawd  niewiele, jest powszech-
nie dost pna i bardzo po ywna.

Na obiad poszukajmy jakiej  zupy, najlepiej 
g stej ciorby lub warzywnej zeama moldove-
neasca, na drugie danie spróbujmy za  koniecz-
nie mama ygi z bryndz  i mi sem. Popularnym 
i niedrogim daniem s  miczi (mititei) – gril-
lowane mi so wieprzowe, wo owe lub baranie 
z czosnkiem, w formie ma ych kie basek. Mo -
na je je  bez dodatków lub z dodatkami (np. 
frytkami i surówk ). Wyra  nowanym i praco-
ch onnym daniem s  sarmale – rodzaj go b-
ków zawijanych w li cie kapusty lub winoro li. 
Podaje si  je ze mietan . Znakiem wp ywów 
tureckich jest popularny mi sno-warzywny giu-
wecz (ghiuveciu). Spo ród innych charaktery-
stycznych potraw warto poleci  takie, jak wie-
przowin  zapiekan  w sosie czosnkowym (co-
sti a), duszone mi so wieprzowe (tocan ).

Przepisy

MAMA YGA

Sk adniki
2 szklanki m ki kukurydzianej 
5 szklanek wody
sól 
mas o

Zagotowa  w garnku wod , nast pnie 
wsypa  1/3 m ki do gotuj cej si  wody, 
zamiesza  i gotowa  przez 10 minut. Po 
tym czasie doda  reszt  m ki. Lekko mie-
sza  i dodawa  mas a. Gotowa  na ma ym 
ogniu przez kolejne 20 minut, od czasu do 
czasu miesza . Ugotowana mama yga po-
winna by  bardzo g sta. Aby sprawdzi , 
czy mama yga jest gotowa, nale y w o y  
do rodka wyka aczk  i okr ci  j  – je li 
po wyj ciu b dzie sucha, mama yg  mo -
na spo ywa . Mas  lekko nacinamy, gar-
nek przewracamy do góry dnem, pod spód 
podk adamy talerz lub desk  (np. serow ), 
na której znajdzie si  przygotowane danie. 
Mama yg  kroimy no em lub nici . Poda-
jemy ciep  z bryndz  lub innymi dodatka-
mi (ryba, ciorba, mi so, jajko sadzone). 

ARDEI UMPLU  (nadziewana papryka)

Sk adniki
10 papryk (po 2 na osob )
5 y ek sto owych oleju (najlepiej s onecz-
nikowego)
2-3 marchewki
2 du e cebule
1 szklanka ry u
1 y ka sto owa koncentratu pomidorowego
mi so mielone
mietana

sól, pieprz, koper 

Na patelni zrumieni  w oleju drobno posie-
kan  cebul , doda  start  marchew, a nast p-
nie ugotowany ry . Kiedy masa nabierze jed-
nolitego koloru, doda  przecier, sól, pieprz, 
odrobin  kopru. Gotowa  jeszcze przez dwie 
minuty, mieszaj c. Po ugotowaniu pozostawi  
do wych odzenia, a nast pnie zmiesza  z mi -
sem. Wydr one i oczyszczone z gniazd (na-
le y pozostawi  odkrajan  cz , która pó -
niej pos u y do zamkni cia) papryki gotowa  
w wodzie przez 4–5 minut. Nast pnie papryki 
ods czy  z nadmiaru wody, wype ni  farszem 
i zamkn . W o y  ca o  do garnka (rondla) 
i przykry . Zapieka  na rednim ogniu przez 
oko o 30–40 minut, (czas zapiekania zale y 
od rozmiaru papryk).

Kuchnia mo dawska
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Wegetarianie znajd  – w ob  tuj cej w dania 
mi sne kuchni mo dawskiej – wiele warzyw 
nie tylko w sa atkach, ale tak e zapiekanych 
czy podawanych z serowym nadzieniem.

Napoje

Wybór napojów jest du y i mo na kupi  na-
poje znanych wiatowych marek. Na rynku 
dost pne s  tak e rumu skie wody mineral-
ne, np. Poiana Negri lub Izvoru Minunilor.
Mo dawia równie  ob  tuje w ród a mine-
ralne i warto spróbowa  np. wody Soroca. 
Niezbyt popularny w Mo dawii, nies ychanie 
za to powszechny i tani w Naddniestrzu, jest 
kwas chlebowy. wie y kwas sprzedawany 
jest w specjalnych budkach (wraz z piwem) 
lub saturatorach (z wod  gazowan ).
Wsz dzie pije si  du o kawy, któr  w ka-
wiarni przyrz dz  tak, jak sobie yczymy. 
Herbata jest mniej popularna i w kartach da  
wyst puj  najcz ciej tylko dwie, trzy aro-
matyzowane owocowe herbatki.

Alkohole

W Mo dawii popularne s  wszystkie rodzaje 
alkoholi. Pije si  du o wódki – znan  mar-
k  jest Perfect, dost pny jest tak e szeroki 
asortyment wódek rosyjskich i ukrai skich. 
Lubiane s  wódki aromatyzowane na wszel-
kie mo liwe sposoby (wanilia, owoce itp.) 
Wódki mo dawskie s  dobre, zachowuj  
swój charakterystyczny zbo owy posmak. 
Wódk  produkuje si  tu równie  sposobem 
domowym, np. ze liwek ( uica) i wówczas 
naprawd  zwala ona z nóg, ale jest przy tym 
na tyle nieszkodliwa, e brak w a ciwie obja-
wów „drugiego dnia”.
Niezliczone s  rodzaje koniaków, brandy i di-
vinów (divin to destylat winny, inaczej ko-
niak) produkowanych w Mo dawii (m.in. 
w Bielcach) i Naddniestrzu (s ynna wytwór-
nia Kvint). Doskona y koniak robi si  rów-
nie  metodami domowymi – nie mo na go 
nigdzie kupi , ale je li b dziemy mieli oka-

zj  skosztowa  takiego wyrobu, to warto si  
skusi .
O mo dawskim winie mo na d ugo si  roz-
wodzi , ale chyba nie ma potrzeby – jest 
przecie  doskonale znane tak e w Polsce. 
W Mo dawii produkuje si  je ze znanych na 
ca ym wiecie szczepów winoro li (Caber-
net Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Chardon-
nay), a tak e z bardziej lokalnych, jak np. Fe-
teasc . Ka dy region ma swoje charaktery-
styczne wino, z którego jest dumny. I znowu 
nale y podkre li , e najoryginalniejsze wi-
no produkuje mo dawski gospodarz w przy-
domowej piwniczce, z winogron rosn cych 
w jego ogródku.
Na rynku obecne s  wiatowe marki piw (np. 
Tuborg), ale nie mog  si  one równa  z po-
pularno ci  piw rodzimych lub rosyjskich. 
Dobre jest lekkie jasne piwo Chi in u pro-
dukowane w nowoczesnym browarze w sto-
licy. Inn  popularn  mo dawsk  mark  jest 
Vitanta. Natomiast w Naddniestrzu produku-
je si  piwo Staraja Krepast’. Powszechnie 
pitym i cenionym piwem jest rosyjska Ba -
tika niepodzielnie panuj ca w wi kszo ci 
ogródków piwnych, a tu  za ni  sytuuje si  
Staraja Mielnica. 

Gastronomia

W wi kszo ci restauracji dominuje kuchnia 
rosyjska lub mi dzynarodowa, ale nie ma te  
problemu ze zjedzeniem czego  mo dawskie-
go. Restauracje maj  ró ny standard, jednak 
w wi kszo ci z nich ceny s  przyst pne. 
Nawet te wygl daj ce bardzo ekskluzywnie 
mog  mile zaskoczy  cenami. W wi kszych 
miastach dzia aj  pizzerie (np. sie  Andy’s 
Pizza, która obecna jest tak e w Naddnie-
strzu), ale restauracje McDonald’s na razie 
nie wysz y poza rogatki Kiszyniowa. 
Jad ospis po angielsku dostaniemy tylko 
w najlepszych restauracjach, natomiast nor-
m  jest jad ospis dwuj zyczny, mo dawsko-
rosyjski. Do wszystkich potraw standardowo 
dodaje si  chleb.

Napoje
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Mo dawia to niewielki kraj, w którym nie-
kiedy ciekawsze od zwiedzania opisanych 
w przewodniku g ównych atrakcji mog  by  
nie do ko ca zaplanowane i zorganizowane 
w drówki po prowincji. Nie dotar em wsz -
dzie, dlatego niektórych wartych uwagi miejsc 
nie opisa em w tym przewodniku, ale najwa -
niejsze i naj atwiej dost pne atrakcje zosta y 
przedstawione. W kolejnych wydaniach po-
staram si  wykorzysta  pieczo owicie moje 
dalsze podró e i wprowadzi  uzupe nienia, 
a na razie pozostaje mi wiara, e nieoczeki-
wane odkrycie miejsca nieopisanego sprawi 
Czytelnikom przyjemno  w dwójnasób. 

1. PÓ NOCNA I ZACHODNIA 
 MO DAWIA 

Pó nocna i zachodnia Mo dawia wiele mo e 
zaoferowa  tury cie. Bogata przesz o  geo-
logiczna i historyczna pozostawi a na tym te-
renie wiele pami tek. Geologiczne cuda na 
skal  wiatow  spotkamy w dolinie Prutu. S  
to m.in. tajemnicze Sto Mogi , si gaj ce stu 
metrów wysoko ci pozosta o ci rafy koralo-
wej z czasów, gdy na tych terenach szumia-
o Morze Sarmackie, czy w wozy i kanio-

ny rze bione w osadowej skale przez liczne 
tu rzeki. Wiele znajdziemy pieczar i jaski  
– najwi ksza liczy ponad 80 km podziem-
nych korytarzy. Najwi ksze miasta regionu, 
Bielce i Soroki posiadaj  liczne zabytki, spo-
ród których na pierwszym miejscu wymie-

ni  trzeba imponuj c  sorock  fortec . Na 
terenach opisywanych w tej cz ci przewod-
nika zachowa o si  najwi cej tradycyjnych 
drewnianych cerkiewek mo dawskich, któ-
rych urok nie pozostawia nikogo oboj tnym. 
Ka da z nich jest inna, ka da ma odr bny 

ZWIEDZANIE

Moldawia.indd   93 2011-07-14   22:15:30



94

ZW
IE

D
ZA

N
IE

1

charakter: s  fundacje naprawd  monumen-
talne, s  i takie, które niemal niczym nie ró -
ni  si  od ch opskiej chaty.
Mieszka cy pó nocnej i zachodniej Mo da-
wii stanowi  prawdziw  mieszank  etnicz-
n . ywio  roma ski, mo dawski zlewa si  tu 
w jeden stop z ywio em s owia skim, ukra-
i skim, rosyjskim i polskim. Nie mo na te  
zapomnie  o Cyganach. Widomym znakiem 
ich obecno ci jest bajkowa dzielnica góruj -
ca nad ródmie ciem Sorok. Niegdy  jeszcze 
trzeba by by o wspomnie  o ydach, których 
obecnie pozosta o bardzo niewielu. Wieloj -
zyczno , otwarto , go cinno  i tolerancja 
wymuszone wiekami wspó egzystencji we-
sz y mieszka com tak g boko w krew, e zda-
j  si  czym  naturalnym i niezmiennym.
Dla nas, Polaków, zwiedzanie pó nocnej Mo da-
wii ma charakter szczególnie sentymentalny. Na 
ka dym kroku spotykamy tutaj ró nego rodzaju 
polonica, wielu ludzi przyznaje si  do polskich 
korzeni, wielu zachowa o, mimo niesprzyjaj -
cych warunków, wiadomo  narodow  i uwa-
a si  za Polaków. To samo  narodowa jest 
ród em dumy, wyró nia spo ród innych, czy 

si  z przekonaniem o wysokim poziomie kul-
turalnym i duchowym. Ka dy z mieszkaj cych 
w Mo dawii Polaków posiada w asn , niezwy-
k  rodzinn  histori , sag  o osiedlaj cych si  tu 
przodkach, opowie  o zmieniaj cych i krzy u-
j cych losy zawieruchach historii, trudno ciach 
dnia powszedniego i niegasn cej nadziei na po-
my ln  przysz o .
By  mo e w a nie poznanie tutejszych Po-
laków, ludzi z godno ci  d wigaj cych swój 
nielekki los, ludzi u miechni tych i otwar-
tych, yczliwych i solidarnych, stanie si  
naj ywszym wspomnieniem z Mo dawii.

Droga od granicy w kierunku Bielc

Najdogodniejszym przej ciem granicznym dla 
przyjezdnych z Polski jest przej cie w miej-
scowo ci Criva. Od granicy w kierunku Bielc 
(nieco ponad 100 km) biegnie przyzwoita, sze-
roka droga (trasa M-14); mo emy kierowa  
si  bezpo rednio do „pó nocnej stolicy” b d  

wybra  wariant nieco d u szy, zak adaj cy 
kluczenie po okolicy, ale daj cy mo liwo  
poznania wielu ciekawych miejsc. Propono-
wany tu drugi wariant trasy ma form  spirali, 
która zaczyna si  od przejazdu zachodnim 
kra cem regionu  (Sut  de Movile, rezerwat 
Padurea Domneasc  rezerwat La Castel, 
polska wie  Styrcza), dalej prowadzi jego 
po udniowym skrajem (z d u szym przystan-
kiem w Bielcach) na wschód, gdzie zakr ca 
w gór  w kierunku Sorok, by osi gn wszy 
swój zenit w miejscowo ci Berezovca, za-
kr ci  znowu na po udnie, eksploruj c cen-
traln  cz  regionu (m.in. park aul). Stara-
em si , by przebieg trasy by  reprezentatywny 

dla regionu, ale w aden sposób nie wyczer-
puje jego bogactwa. Inn  propozycj  zwiedza-
nia, ni  opisana, jest potraktowanie jako ba-
zy wypadowej której  z miejscowo ci regionu 
(najlepiej centralnie po o onych Bielc). 

Ju  w pierwszej miejscowo ci po mo daw-
skiej stronie – Crivej (a nawet nieco przed 
ni ), czeka na ambitnych turystów wa na nie 
tylko w skali ma ego kraju, ale w skali kon-
tynentu, atrakcja.  

Jaskinia Emil Racovi a
W 1959 r. w po o onych na pó nocny-zachód 
od wsi Criva zak adach pozyskuj cych gips 
odkryto wej cie do pot nej wielopoziomo-
wej jaskini. Podziemny labirynt ma cz-
nie ponad 80 km d ugo ci i jest trzeci  pod 
wzgl dem rozmiarów gipsow  jaskini  na 
wiecie. Dzi ki badaniom speleologicznym 

przeprowadzonym w latach 1969 i 1977 spo-
rz dzono dok adn  map  jaskini. Poszczegól-
ne komory nosz  oddzia uj ce na wyobra ni  
nazwy: Sala Kolumnowa, Sala Stumetrowa, 
Sala Pingwina czy Cmentarz Dinozaurów 
(dwie ostatnie nazwy pochodz  od wygl du 
ska  przypominaj cych kszta ty zwierz t). 
Wewn trz jaskini znajduje si  kilkana cie 
podziemnych jezior. Poniewa  wi ksza cz  
jaskini zlokalizowana jest powy ej wej cia, 
zalicza si  j  do jaski  „ciep ych” – w naj-

Droga od granicy w kierunku Bielc
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wy szych partiach temperatura powietrza do-
chodzi do 21°C.
Jaskinia nie jest dost pna dla turystów in-
dywidualnych. Mo e by  zwiedzana w ma-
ych grupach z przewodnikiem (nie ma ozna-

czonych szlaków zwiedzania). Koniecznie 
trzeba posiada  ekwipunek speleologiczny. 
Zwiedzanie jest utrudnione, gdy  wej cie do 
jaskini od mo dawskiej strony zosta o obec-
nie zablokowane i jedyna dost pna droga 
prowadzi od strony ukrai skiej.

Larga
Jad c dalej g ówn  tras  w kierunku Bielc, 
mo emy w miejscowo ci Hlina zboczy  
10 km w lewo, by zobaczy  jedn  z najnie-
zwyklejszych drewnianych cerkwi Mo dawii, 
cerkiew Sf. Treime ( w. Trójcy) w miej-
scowo ci Larga. Po o ona w centrum wsi 
wi tynia ma wyj tkowy charakter. Wynika 

to z faktu, e powsta a stosunkowo pó no – 
w 1897 r., gdy w a ciwie ju  zarzucono bu-
dowanie z drewna. Konstrukcja drewnianej 
cerkwi nie zdradza, poza samym budulcem, 
elementów wspólnych ze swymi skromnymi 
poprzedniczkami. Przeciwnie, budowniczowie 
cerkwi postanowili zrealizowa  w drewnie ar-
chitektoniczne wzorce budowli wznoszonych 
z kamienia. Powsta a monumentalna bry a 
z trójpoziomow  dzwonnic  i pi cioma ko-
pu ami. Materia , jakim jest drewno, pozwoli  
budowniczym na dodanie wielu zewn trznych 
elementów dekoracyjnych, w których powta-
rzaj  si  motywy zdobnicze charakterystyczne 
dla architektury ludowej tego regionu. Ca o  
sprawia bajkowe wprost wra enie. 

Je li pora temu sprzyja lub jeste my zm cze-
ni, albo te  tak u o yli my nasz  marszrut , 
mo emy zatrzyma  si  w wi kszych miej-
scowo ciach na pó nocnym zachodzie kraju, 
Briceni (Bryczanach) lub Edine  (Jedinec). 
W centrum Briceni dzia a hotel Vesta (tel. 
246 223 08). Dwana cie kilometrów dalej 
doje d amy do Edine . Przy g ównej trasie 
znajduje si  hotel Cleopatra, przypominaj -
cy swym kszta tem zamek – wydaje si  on 

najlepsz  propozycj  noclegow  zarówno ze 
wzgl du na ofert , jak i dogodne po o enie 
(ceny pokojów: 1 os. – 185 lei, 2 os. – 320, 3 os. 
– 480, lux dla 2 os. – 620, tel. 246 250 70). Inn , 
nieco ta sz  propozycj  jest hotel Nika. Owa 
typowo proradziecka, dwukondygnacyjna 
gostinica znajduje si  w centrum miasta (2-
osobowy pokój ju  od 150 lei). Hotel jest 
dobrze „ukryty” przed potencjalnymi go mi 
– wje d aj c do miasta, mijamy po lewej bu-
dynek mo dawskiego telekomu, a 50 m dalej 
po prawej znajdziemy hotel. 

rezerwat La Castel
Na po udniowy zachód od Edine  znajduje 
si  rezerwat La Castel. Ochron  obj ty jest 
5 km odcinek rzeczki Racov . Na terenie 
rezerwatu mo emy zobaczy  niezwykle uro-
kliwy, a zarazem typowy dla tej cz ci kraju, 
skalisty pejza  troch  przypominaj cy nasz  
rodzim  Jur . Teren rezerwatu (746 ha) rozci -
ga si  pomi dzy wioskami Hordine ti i Brîn-
zeni. Licz ce 15–20 mln lat ska y, przez które 
malowniczo przebija si  rzeczka, tworz  niesa-
mowite formy. Ludowa legenda t umaczy po-
chodzenie nazwy tego miejsca (la castel zna-
czy mniej wi cej tyle co: na zamku). Wed ug 
niej, w dawnych czasach na jednym z niedo-
st pnych wzgórz wznosi  si  zamek, w którym 
mieszka a pi kna dziewczyna wraz z kochan-
kiem. Zosta a porwana przez niego z rodzin-
nego domu, gdy  rodzice nie chcieli zgodzi  
si  na ma e stwo. Widoczne ska y  kszta tami 
przypominaj ce mury redniowiecznej forte-
cy maj  by , wed ug bajarzy, pozosta o ciami 
zamku kochanków. Tajemniczego uroku dodaj  
temu miejscu liczne pieczary i groty.
Dojazd do rezerwatu prowadzi boczn  drog . 
Jad c do Edine  od pó nocy, musimy odbi  
w pierwsz  drog  w prawo na obwodnicy mia-
sta. W odleg o ci 12 km znajduje si  wie  Hor-
dine ti. Jej wschodni skraj wyznacza w a nie 
Racov  i mo na tutaj zacz  zwiedzanie, kie-
ruj c si  po prostu w dó  rzeki. Mo na te  po-
jecha  troch  dalej i za wsi  skr ci  w lewo 
(na granicy lasu). Min wszy wie  Burl ne-
ti, warto zatrzyma  si  w male kim przy-

Droga od granicy w kierunku Bielc
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Monastyr Rudi (Rughi)

Monastyr – znajduj cy si  w malowniczej 
dolinie rzeczki Bulboana na terenie rezer-
watu Rudi-Arione ti – stanowi jeden z naj-
pi kniejszych tego typu obiektów na terenie 
Mo dawii. Po o enie na pó nocy, troch  na 
uboczu, sprawia, e monastyr, a szczególnie 
jego cerkiew Sf. Treime ( w. Trójcy) ma nie-
powtarzalny charakter, niespotykany nigdzie 
indziej na terenach mi dzy Dniestrem a Pru-

tem. Cho  pochodzi z ko ca XVIII w., jednak 
jako jedyna na pierwszy rzut oka przypomina 
cerkwie redniowiecznych monastyrów Bu-
kowiny czy Wo oszczyzny.

Historia
Pocz tki monastyru si gaj  1772 r. i zwi -
zane s  z legend  o cudownych w a ciwo-
ciach wody z pobliskiego ród a. Nazwa 

wywodzi si  od braci Andronachiego i Teo-
dora Rudich, którzy byli fundatorami ca ego 
kompleksu. Prace konstrukcyjne obejmuj ce 
nie tylko cerkiew, ale tak e pozosta e ele-
menty zespo u monastycznego (cele, refek-
tarz, budynki gospodarcze itd.) zako czy y 
si  w 1828 r. Niestety ju  w 1846 r. na mocy 
decyzji w adz cerkiewnych monastyr zosta  
zamkni ty. Dzia alno  wznowi  dopiero po 
75 latach, w 1921 r., dzi ki determinacji me-
tropolity chocimskiego, Vasilego Puiu. By  
mo e ten okres przymusowego zamkni cia 
ocali  pierwotn  form  za o enia cerkiewne-
go? Wszak stare besarabskie monastyry by y 
w XIX w. „rusy  kowane” tak e pod wzgl -
dem architektonicznym. W okresie mi dzy-
wojennym przeprowadzono niezb dne re-

Monastyr Rudi – plan sytuacyjny

1. Cerkiew w. Trójcy
2. Zameczek-rezydencja
3. Brama wjazdowa
4. Cele mnichówMonastyr Rudi. Plan cerkwi w. Trójcy

3
2

1

4
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monty i dobudowano kolejne elementy, m.in. 
8 nowych cel, kuchni  klasztorn , magazy-
ny. W latach 1930–1935 wzniesiono, wed ug 
planów architekta o zdradzaj cym polskie 
pochodzenie nazwisku Voitehovschi, inne 
interesuj ce budynki sk adaj ce si  na kom-
pleks klasztorny: szko  teologiczn  i zame-
czek-rezydencj . W 1948 r. (wed ug innych 
róde  w 1940 r.) w adze radzieckiej Mo da-

wii zamkn y monastyr. W jego zabudowa-
niach ulokowano szko  le n , a nast pnie 
sanatorium dzieci ce. Ostatecznie monastyr 
zosta  zwrócony cerkwi w 1992 r. Od 1994 r. 
trwaj  prace renowacyjne. 

Zwiedzanie
Po o ony za wsi , na skraju rezerwatu, mo-
nastyr wkomponowuje si  w porastaj cy 
okoliczne zbocza las. Rozrzucone zabudo-
wania gin  wprost w zieleni, upodabniaj  si  
do tworów natury.
 Niew tpliwie najcenniejszym zabytkiem 
ca ego kompleksu jest cerkiew Sf. Treime 
( w. Trójcy). Architektura budowli stanowi 

bezpo redni  kontynuacj  stylu rozwini -
tego na Bukowinie w XV i XVI w., w cza-
sach Stefana Wielkiego i Petru Raresza. Ko-
ció  zosta  wzniesiony na planie trójkoncho-

wym (d . 17,70 m, szer. 12,30 m, wys. 9 m). 
W cz ci po udniowej dobudowano boczny 
przedsionek (pridvor). Wn trze zachowu-
je tradycyjny trójpodzia . Pronaos jest wy-
ra nie oddzielony od nawy g ównej. Ponad 
naw  g ówn  wznosi si  o mioboczna wie-
a-latarnia wsparta na charakterystycznym 

sklepieniu mo dawskim. Wewn trz zachowa  
si  stary ikonostas, wykonany przez miejsco-
wych artystów, a w pó nocnej cz ci apsydy 
o tarzowej widoczne s  stare inskrypcje. Z ze-
wn trz ciany cerkwi ozdobiono dwoma rz -
dami arkatur (co równie  jest charakterystycz-
ne dla budownictwa dawnej Mo dawii).  
Okolice Rudi s usznie ciesz  si  renom  jed-
nych z najpi kniejszych w ca ej Mo dawii. 
Na krajobraz tutejszego rezerwatu przyro-
dy, na skraju którego le y monastyr, sk ada-
j  si  wszystkie elementy typowe dla tego 
obszaru Mo dawii: skalne osta ce, g bokie 
jary, strome brzegi Dniestru, liczne ród a 
i pieczary.

Lista wiatowego dziedzictwa UNESCO 
w Mo dawii

uk geodezyjny Struve to a cuch punk-
tów triangulacyjnych, które pos u y y do 
pierwszych bada  geodezyjnych na tak 
du  skal  w Europie. Wzniesiono go pod 
kierownictwem Friedriecha Struve w la-
tach 1816-1852. uk geodezyjny Stru-
ve jest wyj tkowy pod wzgl dem swych 
rozmiarów i jako ci, stanowi wa ne osi -
gni cie w historii geodezji. Zachowane 34 
punkty pomiarowe ci gn  si  od miastecz-
ka Hammerfest w Norwegii po wybrze e 
ukrai skie Morza Czarnego. 
Jeden z punktów uku znajduje na terenie 
Mo dawii w okolicy Rudi i, póki co, jako 
jedyny obiekt w tym kraju, zosta  wpisany 
na list  UNESCO (na wpis wci  oczekuje 
Orheiul Vechi).Zameczek w monastyrze Rudi

Monastyr Rudi (Rughi)
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Okolice Rudi

W bezpo redniej okolicy Rudi znajduje si  
jeszcze kilka miejsc mog cych wzbudzi  za-
interesowanie przyjezdnego. Je li na skrzy o-
waniu prowadz cym do Arione ti nie skr ci-
my w prawo do wsi, lecz w lewo, w boczn  
drog  (z a nawierzchnia), to dojedziemy do 
wsi Sudarca, odleg ej o 8 km. 
We wsi znajduje si  pochodz ca z 1793 r. 
niewielka cerkiew Sf. Arhangel Mihail. 

wi tynia przypomina zmody  kowan  cha-
t  wiejsk , z dodan  dzwonnic . Pronaos 
i apsyd  o tarzow  zbudowano na planach 
pi ciok ta, niewielka nawa pomi dzy nimi 
ma kszta t prostok ta z ma  kopu  w cen-
tralnej cz ci.
Ze wsi Sudarca mo na kierowa  si  boczn  
drog  do Dondu eni (z a nawierzchnia) lub 
wróci  do g ównej drogi i uda  si  dalej na 
pó noc do Otaci.
We wsi Berezovca (dojazd z Sudarki poln  
drog  lub te  z drogi g ównej, wówczas na-
le y skr ci  w lewo na skrzy owaniu znajdu-
j cym si  ok. 1 km za Arione ti) znajduje si  
interesuj ce polonicum. W odleg o ci oko o 
kilometra na po udnie od wsi natra  my na 
pomnik-kapliczk  – upami tnia posta  het-
mana Stefana ó kiewskiego, który zgin  
w bitwie pod Cecor  w 1620 r. Siedmiome-
trowy obelisk wykonany z wapienia, zwie -
czony jest metalowym krzy em, nazwisko 
hetmana widnieje na granitowej tablicy pa-
mi tkowej z aci sk  inskrypcj . 

W Otaci, po o onym kilka kilometrów dalej 
na pó noc, osi gamy najbardziej wysuni ty 
na pó noc punkt proponowanej trasy. Wje -
d amy do centrum miasteczka, przez jaki  
czas droga biegnie wzd u  brzegu Dniestru, 
opuszczamy miejsk  zabudow , droga prze-
plata si  z torami kolejowymi, kierujemy si  
na Codreni i dalej na Dondu eni. Mo emy 
skr ci  do miejscowo ci Gîrbova, w której 
znajduje si  zabytkowa drewniana cerkiew-
ka z 1775 r. Tamtejsza cerkiew Adormirea 
Maicii Domnului (Za ni cia Matki Bo-

skiej) jest jednym z najcenniejszych tego 
typu obiektów w ca ej Mo dawii. To dobry 
przyk ad archaicznej konstrukcji typu casei 
arane ti, a wi c zwyk ej wiejskiej chaty 

przystosowania do funkcji religijnej. 

Za Dondu eni droga si  rozchodzi. My kieru-
jemy si  na aul. Po o on  na uboczu osad  
rozs awia najwi kszy w Mo dawii park, sta-
nowi cy najwspanialszy mo dawski zabytek 
architektury krajobrazu. Powsta  na pocz tku 
ubieg ego stulecia, wokó  wiejskiej rezyden-
cji rodziny Pommers. Jego górna cz  mieni 
si  kolorami najró niejszych kwiatów. Na te-
renie parku wyst puje ponad 150 gatunków 
drzew, krzewów i pn czy. Schodz ce w dó  
cie ki zbiegaj  si  w niewielkiej dolince ze 

sztucznym jeziorkiem. Dziksza, dolna cz  
parku ma charakter bardziej le ny. Na terenie 
parku wytyczono ponad 12 km cie ek, wi c 
zarówno amatorzy wypiel gnowanej „pa a-
cowej” zieleni, jak i mi o nicy dzikich le nych 
ost pów, mog  znale  w aul co  dla siebie. 
Wst p na teren parku jest bezp atny.

W wiosce Tîrnova – kolejnej miejscowo ci 
na trasie, po o onej tu  obok aul – mo na 
zobaczy  dobrze zachowan  cerkiew drew-
nian  z XVIII w. To cerkiew Sf. Mihail. Po-
za dwoma metalowymi krzy ami na dwóch 
ko cach czterospadowego dachu, brak w a-
ciwie innych zewn trznych wyznaczników 

przeznaczenia budynku. Nawa jest nieco 
szersza ni  pozosta e cz ci cerkwi, co uwi-
dacznia si  tak e w charakterystycznym roz-
szerzeniu elewacji budynku. wiat o do rod-
ka wpuszczaj  dwa ma e okienka. Ca o  sta-
nowi chyba najlepszy przyk ad konstrukcji 
typu casei arane ti – obecno  zaadoptowa-
nych do pe nienia nowej funkcji elementów 
architektonicznych o proweniencji ludowej 
nie jest zak ócona przez przydatek form ty-
powych dla architektury religijnej.

Kilka kilometrów na po udnie mo emy jesz-
cze z drogi, któr  wracamy do Bielc, odbi  
w lewo w kierunku miejscowo ci Mîndîc. 

Okolice Rudi
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4 km za ni  w stron  wsi Cotova (droga jest 
w z ym stanie) znajduje si  kolejny adny 
park, otaczaj cy wiejsk  rezydencj , nie-
gdy  nale c  do polskiej rodziny Ohano-
wiczów. Park za o y  pod koniec XIX w. 
Kajetan Ohanowicz. Ca y zespó  sk ada  si  
z oko o dziesi ciohektarowego parku, rezy-
dencji (zaprojektowanej przez A. Bernarda-
zziego), m ynu wodnego, ma ego akweduk-
tu, sze ciu stawów, rodzinnego grobowca. 
Wed ug legendy, park mia  powsta  w 40 dni. 
Na nowe miejsce przesadzano stare drzewa, 
gdy  przebywaj ca w Polsce ona pana Oha-
nowicza znienacka wyrazi a yczenie zobacze-
nia posiad o ci. Park i pa ac by y wiadkami 
XX-wiecznej historii. Podczas rewolucyjnych 
wydarze  1907 r. okupowali je okoliczni ch o-

pi. W 1944 r. stacjonowa y tu oddzia y Armii 
Czerwonej. W latach powojennych nadal trwa-
a dewastacja: najpierw urz dzono tu gospodar-
stwo rybackie, pó niej mia a powsta  rezyden-
cja pierwszego sekretarza mo dawskiej partii, 
ale w ko cu urz dzono obóz pionierów.
W 1993 r. park znalaz  si  na li cie obiektów 
chronionych, a w 1998 na li cie zabytków ar-
chitektury krajobrazu. Obecnie stanowi  -
li  Muzeum Etnogra  i i Historii Naturalnej 
z Kiszyniowa.

Dalej droga prowadzi prosto do Bielc. W miej-
scowo ci Drochia najlepiej jest skr ci  w kie-
runku Rî cani (20 km). Cho  nadk adamy 
w ten sposób kilka kilometrów, wyje d amy 
na trasie M-14, któr  mo emy ju  wygodnie 
wróci  do Bielc.

Okolice Rudi
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B d c w pó nocnym Naddniestrzu, mo na 
odnie  wra enie, e Polacy ciesz  si  tu du-

 sympati  i szacunkiem. Wielu ludzi ch t-
nie przyznaje si  do polskich korzeni, du o 
o Polsce wie. Mnie polskie obywatelstwo po-
mog o kilkakrotnie w kontaktach z naddnie-
strza skimi urz dnikami. 

Ra cov (Pa o, Raszków)

Le ca przy naszej g ównej trasie Kateri-
nówka (Caterinovka, ) zapa-
da w pami  turysty dzi ki jednemu z najbar-
dziej niezwyk ych pomników Lenina. Sie-
dz cy na aweczce przed wiejskim domem 
kultury wódz rewolucji czyta bajk  dwójce 
pchaj cych si  mu na kolana brzd ców. 

Za wsi  droga zaczyna gwa townie opada  
i wi  si  ostrymi zakr tami w dó  w wozu. 
Po o ona w dole osada rozci ga si  wzd u  
zakola Dniestru – to Raszków. W Naddniestrzu Lenin wci  czyta dzieciom

Sienkiewicz i wampiry
Raszków i jego okolice to jedno z g ównych miejsc, w których toczy si  akcja Sienkie-
wiczowskiego „Pana Wo odyjowskiego”. Wystarczy wspomnie , e w a nie tu na pal zo-
sta  wbity podst pny Azja Tuhaj-bejowicz. Sienkiewiczowi zawdzi czamy te  niezwykle 
sugestywny opis tej krainy w „Panu Wo odyjowskim”, uczyniony przy okazji podró y 
Basi do Chreptiowa:
Basia by a odwa na, bardzo odwa na, ale jak wszyscy ówcze ni ludzie – przes dna, tote  
– gdy pomroka zapad a zupe nie, w os wypr a  si  jej na g owie, a dreszcz przechodzi  
przez cia o na my l o nieczystych si ach, które mog  zamieszkiwa  te strony. Ba a si  szcze-
gólne upiorów. Wiara w nie by a szczególnie rozpowszechniona w ca ym Naddniestrzu 
z powodu s siedztwa Multan [Wo oszczyzny – przyp. W. .] i w a nie te strony, ko o Jam-
pola i Raszkowa, mia y pod tym wzgl dem z  s aw . Tylu tu ludzi schodzi o ustawicznie ze 
wiata nag  mierci , bez spowiedzi, rozgrzeszenia. Basia przypomina a sobie wszystkie 

opowie ci, które wieczorami prawili w Chreptiowie przy ogniu rycerze: wi c o dolinach 
przepa cistych, w których gdy wiatr powia , zrywa y si  nagle j ki: „Jezu, Jezu!” – o p o-
mieniach b dnych, w których co  chrapa o – o miej cych si  ska ach – o bladych dzie-
ciach „sysunach” z zielonymi oczyma i potwornej g owie, które prosi y, by je zabra  na 
ko , a zabrane poczyna y wysysa  krew – wreszcie o g owach bez kad ubów chodz cych na 
paj czych nogach i o najstraszniejszych z tych wszystkich okropno ci, doros ych upiorach, 
czyli tak zwanych z wo oska „bruko akach”, które wprost rzuca y si  na ludzi.
Autor „Trylogii” okazuje si  niezgorszym demonologiem! Odwiedzaj cemu te tereny nietrud-
no zrozumie  obawy towarzysz ce Basi. Strome wzgórza, bia e ska y, g bokie jary, w któ-
rych swobodnie mog y hula  wiej ce znad Dniestru wiatry, g ste lasy i bezludno  okolicy 
sprawiaj , e – nawet gdy tego nie chcemy – wyobra nia sama zaczyna pracowa . 

Ra cov (Pa o, Raszków)
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S owniczek zawiera podstawowe wyrazy, wyra enia i zwroty j zyka mo dawskiego (rumu -
skiego), który jest o  cjalnym j zykiem w Republice Mo dowy. Wybieraj c si  do tego kraju, 
pami ta  jednak nale y o tym, e podstawowym j zykiem komunikacji jest tam rosyjski. 
Ze wzgl du na du  ilo  s owników, rozmówek i samouczków do nauki tego j zyka nie 
zamieszczono tu s owniczka polsko-rosyjskiego.

Podstawowe wyrazy wyra enia i zwroty

Wymowa

 – d wi k pomi dzy polskimi /e/ i /y/ ap  – woda
C c – /k/ clei – klej
C c – przed samog oskami ‘e’ oraz ‘i’: /c/ ceva – co ; ciudat – dziwny
G g – /g/ glas – g os
G g – wymawiane przed samog oskami 

   jak /d / w wyrazie „d insy” ger – mróz; ginere – zi

I i – /i/ intrare – wej cie
I i – w s siedztwie samog oski oraz na pocz tku wyrazu: /j/  er – elazo; ieri – wczoraj
I i – nie wymawiane na ko cu wyrazu Bucure ti –- Bukareszt
Î î – w wymowie podobne do polskiego /y/ în – w

– /sz/ coal  – szko a
 – / c/ el – cel

Europa – Europa
Mo dawia – Moldova
Polska – Polonia
Warszawa – Var ovia

Podstawowe wyra enia i zwroty grzeczno ciowe

dzie  dobry – bun  diminea  (rano), bun  ziua [bune diminace, bune ziua] 
do widzenia – la revedere [la rewedere]
dobry wieczór – bun  seara [bune sjara]

S OWNICZEK
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dobranoc – noapte bun  [napte bune]
cze  – salut! [salut]
Jak si  masz? – Ce mai face i? [Cie maj facec] 
dobrze, wietnie –  bun [bun]
zgoda – de acord [de akord]
zdrowie! – noroc! [norok]
smacznego! – poft  bun  [pofte bune]
szerokiej drogi! – Drum bun! [drum bun] 
tak, nie, i – da, nu, i [da, nu, szi]
przepraszam (za co ) – îmi pare r u, scuze [am pare reu, skuze] 
Zostaw mnie w spokoju – L a i-m  în pace! [Leszac me an pacze] 
ja, my, ty – eu, noi, tu (nieform.) [ieu, noi, tu]
pan, pani, wy – dumneata, dumnevoastr  (lm) [dumneata, dumnewastre] 
Jak si  pan/pani nazywa? – Cum v  numi i? [Kum we numic]
Czy mówi pan/pani po angielsku –  Vorbi i englezeste? [Worbic englezeste]
Nie rozumiem – Nu în eleg [Nu ancelek]
Prosz  mówi  wolniej – V  rog s  vorbi i mai rar [We rog se worbic maj rar].
Prosz  to napisa  – Scrie i, v  rog [Skriec we rog]
Prosz  powtórzy  – Vrie i s  repeta i, v  rog [Wriec se repetac we rog]

Okre lenie miejsca

tutaj/tam – aici/acolo [aiczi/ akolo]
daleko/blisko – aproape/departe [aprape, departe]
w lewo/w prawo/ prosto – dreapta/stînga/înainte [drepta, stanga, anainte] 
centrum – centru [centru]
park – parc [park]
cerkiew/ko ció  – biseric  [biserike] 
katedra/sobór – catedrala [katedrala]
cmentarz – cimitir [cimitir]
ratusz – prim ria [primerija]
teatr –  teatru [teatru]
rzeka – rîul [raul]
jezioro – lac [lak]
most – pod [pod]
Gdzie jest/s …? – Unde este…? Unde sînt…?  [Unde jeste, Unde sant.]

Okre lenie czasu

dzi /teraz – azi/acuma [azi, akuma]
jutro/pojutrze – mîine/ poi mîine [maine, poj maine] 
wczoraj – przedwczoraj – ieri/ alalt ieri [jeri, alaltejeri]
wcze niej - mai devreme [maj dewreme]
pó niej – mai tîrziu [maj tarzi]
rano – diminea a [diminaca]
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Napisy

Uwaga! – Aten ie [Atencje]
niebezpiecze stwo – pericol [ perikol]   
przyjazd/odjazd – sosire/plecare [sosire, plekare]
wej cie/wyj cie – intrare/ie ire [intrare, jeszire]
wolne/zaj te – liber/ocupat [liber, okupat]
Nie ma wolnych miejsc – Nu mai sînt locuri [nu maj sant lokuri]
otwarte/zamkni te – deschis/ închis [deskis, ankis]
wst p wolny – intrare gratuit  [intrare gratuite]
WC damski/m ski – femei/b rba i [femej, berbac]
funkcjonuje/odwo any – circul /anulat [cirkule, anulat] 
zakaz palenia – fumatul oprit [fumatul oprit]
zakaz wst pu – intrare interzis  [intrare interzise]
bank – banc  [banke]
kantor – schimb valutar [skymp walutar]
poczta – po ta [poszta]
granica – frontier  [frontiere]
przej cie graniczne – vam  [wame]
policja – poli ia [policja]

W podró y

bulwar – bulevadul [bulwardul]
g ówna ulica – calea [czelja]
ulica – strada (str.) [strada]
szosa – oseaua [szose a]
droga – drum [drum]
skrzy owanie – intersec ie [intersekcje]
paliwo – combustibil [kombustibil]
dworzec autobusowy/kolejowy – gar  de tren/ de autobuz [gare de tren, de autobuz]
Czy to droga do…? – Aceasta este celea….? [Aciesta jeste czelja]
pó noc/po udnie/wschód/zachód –  nord/sud/est/vest [nord, sud,est,west]
Czy ten autobus jedzie na dworzec autobusowy – Autobuzul acesta merge la gar ? [Auto-
busul aciesta merd  la gare] 
Czy zatrzymuje si  przy…? – Opre te la…? [Opreszt la]
Chc  jecha  do… – Vreau s  merg la… [Wreu se merd  la]
Czy to daleko? – Este departe? [jeste departe?]
Dok d pan/pani jedzie? – Unde merge i? [unde merd iec]
Prosz  si  tu zatrzyma / przy… – Opri i aici/la... [Opric aiczi/la]
Czy to dobra droga – Drumul este bun? [drumul jeste bun]
O której godzinie odje d a…? – Le ce ora pleac …[La cze ora plijaka]
Gdzie mam si  przesi ? – Unde schimb? [Unde skymp]

Moldawia.indd   203 2011-07-14   22:16:09



204

Na kempingu i w hotelu

dom – cas  [kase]
hotel – hotel [hotel]
kemping – popas, loc de campare [popas, lok de kampare]
pokój – camer  [kamere]
mapa – hart  [harte]
Czy macie pokój? – Ave i o camer ? [Awec o kamere]
Ile kosztuje za jedn  noc? – Cît cost  pentru o noapte? [Kyt koste pentru o noapte] 
Czy w cen  wliczone jest niadanie? – Micul dejun este inclus? [Mikul de un jeste inkluz]
gor ca woda – ap   erbinte [ape fjerbinte]
azienka – baie [baje]

prysznic – du  [dusz]
namiot – cort [kort]
pi tro – etaj [eta ]
niadanie – micul dejun [mikul de un] 

obiad – dejun, prînz [de un, pranc]
kolacja – cina [czina]

Zakupy i zamawianie

Chc  (chcia bym)… – vreau… [wreu] 
Nie chc … – nu vreau [nu wreu]
Ile kosztuje…?  – Cît cost …? [Kat koste]
Czy jest…? – exist …? [egziste]
Czy macie…? – ave i…? [awec]
Gdzie mog  kupi …? – Unde pot s  cump r…? [Unde pot se kumper]
To za drogo! – Este prea scump [Jeste preja skump]
Co pan/pani poleca? – Ce îmi recomanda i? [Cze am rekomandac]
rachunek/paragon – not , chitan a [note, kitanca]
natychmiast, ju  si  robi – imediat [imediat]

U lekarza 

lekarz – doctor [doktor] 
stomatolog – dentist [dentist]
chory – bolnav [bolnaw]
szpital – spital [spital]
apteka – farmacie [farmacje]
lekarstwo – medicamente [medikamente]
biegunka – diarre [djarre]
wymioty – vome [wome]
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