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Oamenii celebri care apără Ucraina 

Această poveste este despre cum toată lumea devine un apărător al patriei, atunci când 

războiul vine la tine acasă: oameni faimoși, populari, săraci, bogați, vorbitori de 
ucraineană și rusă. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Ucraina, Pavel Kazarin, 
a făcut rost de o mitralieră și acum luptă pentru Kiev. În urmă cu doar trei săptămâni, 

el a fost gazda unui matinal, un program politic și de analiză. A avut emisiuni la radio și 
articole în publicațiile de top din Ucraina. Este autorul cărții Vestul Sălbatic al Europei 
de Nord. Câștigător a două dintre cele mai prestigioase trei premii ucrainene pentru 

jurnaliști.  

 

Pavel însuși este din Crimeea și, în 2014, din cauza ocupării peninsulei de către Rusia, a 
fost nevoit să se mute la Kiev. 

Acum, când Rusia a atacat pe scară largă Ucraina, în a doua zi de război, Pavel a luat o 

mitralieră și a mers să apere țara nu pe frontul informațional, ci pe cel real. 

Pavel ne-a povestit în exclusivitate cum și cine apără acum Kievul – în timpul schimbării 

de tură, a găsit puțină putere să le spună cititorilor români de ce Ucraina luptă acum 

https://www.facebook.com/shorenberg1
https://curajinainte.org/
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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pentru valorile europene. Și de ce victoria în Ucraina este importantă nu numai pentru 
locuitorii săi, ci pentru întreaga lume civilizată. 

De unde ați știut că a început războiul? 

Fac matinalul unuia dintre principalele canale TV ucrainene. Ca sa fiu in studio la 6 
dimineața ma trezesc la ora 4. Acea joi, 24 februarie, a fost ziua mea de „schimb”. De 

obicei mă trezesc cu o alarmă, dar în dimineața aceea m-am trezit mai devreme. În 
afara ferestrei, ceva a zburat, ceva a lovit. Sunete ciudate la distanță. Nu știam atunci 
că Rusia ataca Kievul și alte orașe ucrainene. În ora în care mă pregăteam de muncă, 

știam deja că războiul a început. Dar nu era clar cum să răspundem la circumstanțele 
schimbate, cum să difuzăm… Toate subiectele pregătite din seară precedentă au 
devenit irelevante instantaneu. 

24 februarie a fost doar o altă zi în care făceam jurnalism. Și deja pe 25 februarie, 

împreună cu colegul meu, m-am dus la biroul de înrolare militară și am scris o cerere 
de mobilizare. 

De ce ați decis să păstrați apărarea nu pe frontul jurnalistic, ci pe cel militar? 

Am sărit războiul din 2014. Am fost atunci în Crimeea, principalele evenimente și 
ostilități au trecut pe lângă mine – și în Donbass. Pentru mine, am multe scuze pentru 
care nu m-am dus cu o mitralieră să apăr Ucraina atunci: eram angajat în jurnalism, cei 

din Crimeea nu au fost chemați la mobilizare, am avut grijă de părinții mei… 

Am găsit un milion de scuze grozave pentru mine, dar nu vreau să sar și peste al doilea 

război. Când timp de aproximativ o lună toată lumea a vorbit despre „dacă va fi război 
sau nu”, cu siguranță nu am putut răspunde la întrebarea dacă voi merge la război. 

Este imposibil să răspunzi la această întrebare cu cuvinte, se poate răspunde doar cu 
fapte. 

A fost greu să te înscrii la Apărarea Teritorială? (N.R. o nouă unitate militară în 
Ucraina care, pe lângă armata profesionistă, protejează orașele) 

Au fost cozi la biroul de înregistrare și înrolare militară. Oamenii au așteptat ore întregi 
să scrie o cerere de mobilizare. Unii au venit, au așteptat până la cină, au mers să ia 

cina și s-au întors să stea până seara. Unii au stat 5 ore. Cineva a stat 7 ore. Am avut 
noroc, am trecut destul de repede peste. Am scris o cerere, am semnat actele, am fost 
repartizați. Undeva în 5-6 ore mi s-a dat o armă. Am avut și noroc că m-au luat fără 

experiență de luptă. De exemplu, prietenii mei cu aceeași intrare nu au fost acceptați. 
Și chiar în prima zi de serviciu, am plecat deja în prima mea misiune de luptă. 

De fapt, nu lipsesc oameni dornici să apere Ucraina. Cererea depășește oferta, așa că 
acum îi iau în principal pe cei care au experiență reală de luptă. 

https://www.facebook.com/shorenberg1
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Ești o persoană populară în țară, ești recunoscut? Te deranjează? 

Da. Sunt adesea recunoscut. Au aflat la coadă, toți află. Cineva este surprins, de genul 
„te-am văzut la televizor și acum ești aici”. Deseori sunt rugat să facem poze. Războiul 

este acum atât național, cât și intern, a șters toate granițele dintre oameni. Faimos și 
nu, bogați și nu – toți împreună. Societatea a devenit omogenă. În unitatea mea sunt 
oameni ai directorului marilor firme de avocatură și sunt mecanici auto. Războiul a șters 

granițele de gen: sunt două fete care sunt mai tinere decât mitralierele lor, dar sunt 
foarte motivate și foarte curajoase. Nici nu există limite de vârstă: am oameni în 
unitatea mea care sunt ar putea să-mi fie tați și fii. Prietenii mei gay luptă în unitatea 

vecină, s-au adunat și s-au înscris pentru a lupta. Și luptă… 

De ce sunt toți atât de uniți? Poți explica? 

Nu știu dacă Europa înțelege acest lucru, dar de fapt, președintele rus neagă existența 

ucrainenilor. Spune direct că noi ca națiune nu existăm, spune că limba noastră și 
cultura nu există. Anulează tot ceea ce face ne face persoane. Nu este vorba de bani 
sau economie, ci despre existență! Conform piramidei lui Maslow, acest conflict este 

despre nivelul de bază – despre existență și securitate. Căutarea protecției Ucrainei îi 
unește pe toți, pentru că este vorba despre noi, despre dreptul de a trai AICI si cum ne 
dorim. 

Puteți explica de ce s-a a pornit acest război? 

Cred că Putin a devenit ostaticul greșelilor și al conceptelor eronate. Nu cred că i s-a 
spus cum stau lucrurile cu adevărat aici. Cred că era sigur că Ucraina se va prăbuși ca 

un castel de cărți, că armata nu va rezista. Și s-a dus singur în zugzwang (N.R. în șah, 
un jucător este pus într-un dezavantaj din cauza obligației sale de a face o mișcare), 
când fiecare mișcare următoare face doar și mai rău. Acum vorbim doar despre cum 

pierde – „distructiv” sau, puțin mai târziu, „asurzitor de devastator”. Mi se pare că 
aceasta nu este o poveste de săptămâni, ci de luni de zile. Și cred că este important să 
înțelegem în Europa că acest război nu este doar împotriva Ucrainei. În mare măsură, 

acest război este împotriva valorilor europene, împotriva celor din Europa și din SUA. Și 
Ucraina a devenit prima victimă pentru că a îndrăznit să vrea să devină parte a lumii 
civilizate. Dacă, Doamne ferește, Ucraina nu rezistă, atunci următoarele ar putea fi 

țările baltice, Bulgaria sau România… 

Spuneți-ne despre soldații acestui război. Cei care nu au fost duși la biroul de 
înregistrare și înrolare militară, ce fac acum? 

https://www.facebook.com/shorenberg1
https://curajinainte.org/


© Copyright 2022 Anna Aizenberg. Articolul a fost publicat în colaborare cu Asociația Curaj Înainte  

Este o poveste uimitoare: caracterul acestui 
război se manifestă în orice. În a doua zi, 

un tip a venit la noi și a spus că este 
bucătar de la un restaurant. Nu a fost dus la 
apărarea teritorială, dar ne-a cerut să 

gătim. Și acum divizia noastră se hrănește 
ca într-un restaurant metropolitan gourmet. 
Sincer să fiu, nu am avut întotdeauna timp 

să mănânc atât de calitativ nici înainte de 
război. 

Voluntarii vin la noi și aduc ajutor – de la 
medicamente până la armuri și arme. Și 

acești oameni vin atât în mașini vechi, cât și în cele mai recente Mercedes și Tesla. 

Când se va termina, ce vei face? 

Când vom câștiga, voi sta pe o motocicletă și voi călători prin toată Ucraina. Am vrut să 

călătoresc prin Europa anul acesta, dar acum nu o fac. Vreau să călătoresc prin țara 
mea pașnică și foarte puternică. 

 
Despre autoare: 

Anna Aizenberg – jurnalist, a părăsit Sevastopolul în 2014 și s-a mutat la Kiev, când 
Rusia a anexat Crimeea. În 2022, a fost forțată să fugă și din Kiev, din cauza războiului, 
pentru a-și salva cele două fetițe, în vârstă de un an și trei ani. Acum Anna este în 

România și este gata să spună românilor poveștile ucrainenilor despre război. 
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