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UN AN GREU, PLIN DE DURERE 
 
 

 
 

Anul 2014 a devenit istorie. Cum a fost el pentru 
noi şi ţara ai cărei cetăţeni suntem? Ce ne-a adus el mai 
mult: bucurii şi împliniri sau nelinişti şi regrete? Pentru 
fiecare om, luat în parte, pentru fiecare comunitate 
(inclusiv etnică, inclusiv cea românească) anul trecut a 
adus, fireşte, momente pozitive, plăcute, de care ne vom 
aduce aminte, a adus, poate, chiar anumite realizări şi 
schimbări în bine. Dar toate acestea, luate la un loc, 
pălesc şi devin neimportante pe dată ce îţi aduci aminte 
că în Ucraina e război, chiar dacă, la nivel oficial, se 
vorbeşte despre o operaţiune antiteroristă. E război şi, 
de la începutul lui, în zona conflictului au murit, până în 
prezent, câteva mii de cetăţeni paşnici. În total, potrivit 
datelor ONU, până la mijlocul lunii noiembrie muriseră 
4100 de persoane, iar peste 9000 au fost rănite, numărul 
refugiaţilor (din zona conflictului în alte regiuni ale 
Ucrainei) a trecut de 450.000. Acesta este, poate, luat în 
ansamblu, cel mai trist şi mai catastrofal bilanţ al anului 
trecut pentru ţara noastră. Oamenii paşnici mor cu 
sutele, sunt ruinate mii de case, localităţi întregi, mari 
întreprinderi industriale, de transport şi de alt profil. Cu 
toate acestea, în mai bine de opt luni, încă nu s-a ajuns 
la luarea unor măsuri capabile să pună capăt 
conflictului. Se creează, uneori, impresia că în prim-
plan se află imperativele războiului, nu ale tratativelor 
ce i-ar pune capăt. 

Dacă susţinem cu tot temeiul (anume aşa susţinem, 
creştini fiind) că pe lumea asta viaţa omenească este 
valoarea supremă, de ce în zona conflictului din estul 
Ucrainei continuă să moară oameni nevinovaţi? De ce 
în prim-plan mai-marii de la putere pun nu salvarea 
vieţilor omeneşti, nu refacerea caselor distruse, ci 
purtarea războiului până la un sfârşit victorios asupra 
duşmanului de la răsărit? De ce înscăunarea demnităţii 
naţionale, despre care se vorbeşte atât de mult în ultimul 
timp, se face prin moartea miilor de cetăţeni paşnici, 
prin sortirea la suferinţe şi lipsuri a altor sute de mii de 
cetăţeni ai aceleiaşi ţări? Nu va trezi, oare, acest război, 
repulsia şi revolta oamenilor simpli, sărăciţi şi umiliţi 
(nu numai din regiunile din estul Ucrainei) faţă de 
conducerea centrală a ţării? În noiembrie, Kievul a decis 
să nu mai finanţeze sfera socială în regiunile Doneţk şi 
Lugansk (teritoriile controlate de separatişti). Locuitorii 
rămaşi acolo, fiind în continuare cetăţeni ai statului 
ucrainean, nu vor mai primi pensii şi salarii. Pentru a le 
încasa, ei vor trebui să părăsească zona respectivă, ceea 
ce foarte multă lume, din diverse considerente, n-o 
poate face. Cum vor supravieţui aceste câteva milioane 
de oameni, care sunt în continuare cetăţeni ai Ucrainei? 
Autorităţile de la Kiev au pus la modul serios problema 
evacuării din teritoriile pe care nu le controlează nu 
numai a instituţiilor bancare, dar şi a celor de menire 
socială, inclusiv a şcolilor şi a spitalelor. Ce-i aşteaptă 
pe cetăţenii ucraineni rămaşi acolo? Statul ucrainean nu 
vrea să poarte tratative cu reprezentanţii aşa-numitelor 
republici Doneţk şi Lugansk, văzute ca teroriste. Nici în 
maniera unul la unul cu Federaţia Rusă nu vrea să le 
poarte, motivând că Moscova oricum nu se va ţine de 
cuvânt. Se zvonea că, de la o vreme, nici OSCE nu le 
prea convine diplomaţilor ucraineni. Au încredere doar 
în SUA, dar americanii nu se grăbesc se stea la 
dispoziţia părţii ucrainene. Marele adevăr constă în 
aceea că nici OSCE, nici SUA nu doresc să-şi complice 
relaţiile cu Rusia din pricina Ucrainei. Ne-o 
demonstrează poate cel mai bine cele câteva valuri de 
sancţiuni aplicate de UE şi SUA faţă de Rusia, pentru a 
o face să renunţe la agresiunea asupra Ucrainei. S-a 
trâmbiţat mult în jurul acestor sancţiuni. Au trecut mai 
multe luni de la implementarea lor, dar coloanele cu 
tancuri şi lansatoare de rachete, altă tehnică rusească, 
cum treceau frontieră ruso-ucraineană aşa şi continuă 
s-o treacă. Treaba cu frontiera este una cu totul 
deocheată. Încă din timpul verii, trupele ucrainene nu 
controlau mai bine de 100 kilometri ai acesteia, între 
regiunile Lugansk, Doneţk şi Federaţia Rusă. Pe 
acolo, din ţara vecină, în zona conflictului intrau liber 
coloane cu tehnică militară, detaşamente armate de tot 
felul. În toamnă, s-a ajuns la aceea că Ucraina nu mai 
controla circa 500 de kilometri din frontiera sa cu 
Federaţia Rusă. 

   

Stai şi te întrebi: „Cum au planificat generalii din 
Kiev operaţiunea antiteroristă de le-au oferit 
separatiştilor acces liber din teritoriul Federaţiei Ruse, 
peste frontiera dintre două ţări, să-şi aducă de acolo tot 
ce au nevoie?”. Nu întâmplător, poate, de la începutul 
aşa-numitei faze active a operaţiunii antiteroriste, la 
Kiev s-au schimbat doi miniştri ai apărării. S-a spus că 
ambii, la momentul demiterii, îşi îndepliniseră misiunea 
pe care o avuseseră în etapa respectivă. Şi iar te întrebi: 
„Cum şi-au undeplinit-o, dacă teritoriile controlate de 
separatişti s-au lărgit cam de două ori, comparativ cu 
începutul verii trecute?”. 

Vorbeam despre necesitatea imperioasă a 
tratativelor şi despre valoarea vieţii omeneşti... I-am 
auzit chiar pe unii responsabili din structurile europene 
pronunţându-se în favoarea acordării unui statut special 
în componenţa Ucrainei regiunilor implicate în conflict. 
Asta ar putea pune capăt vărsării de sânge şi ar crea 
condiţii pentru dezvoltarea paşnică a teritoriilor 
respective. Kievul nu vrea să le acorde un atare statut, 
motivând prin necesitatea păstrării integrităţii 
teritoriale a ţării, ca stat unitar, şi chemând la luptă 
până la victoria deplină asupra agresorului de la 
răsărit. O ştim prea bine: cu imaginea „duşmanului” se 
poate manipula abil pentru a distrage atenţia maselor 
largi ale populaţiei de la cele mai stringente probleme. 
E vorba, în primul rând, de scumpirea produselor 
alimentare şi a serviciilor comunale, ceea ce 
condamnă la sărăcie milioane de cetăţeni. 

Pe de altă parte, în tot ceea ce ţine de aşa-numita 
operaţiune antiteroristă distingem orice, numai nu 
preocuparea prioritară de a pune capăt cât mai curând 
suferinţelor oamenilor simpli. Mai mulţi comandanţi de 
batalioane, la alegerile trecute, au ajuns deputaţi în 
Parlamentul de la Kiev. În noiembrie, în Ministerul 
apărării al Ucrainei au fost depistate delapidări de 
câteva milioane de grivne din banii bugetari meniţi 
pentru necesităţile apărării. De luni de zile, inclusiv în 
noiembrie, canalele TV ucrainene au scos în eter 
reportaje despre aceea că nu Ministerul apărării, ci 
echipele de voluntari aduceau echipament, produse 
alimentare, medicamente pentru trupele ucrainene 
implicate în conflict. Acest minister n-a reuşit să pună la 
punct coordonarea promptă a acţiunilor comune ale 
formaţiunilor ucrainene de pe linia frontului: acolo luptă 
trupe regulate ale Forţelor Armate, detaşamente ale 
Gărzii Naţionale, detaşamente de voluntari ale aşa-
numitei apărări teritoriale. Pentru a-i controla măcar 
cumva pe generalii hrăpăreţi şi amorali, în statele 
Ministerului apărării au fost incluşi voluntari cu 
experienţă în aprovizionarea trupelor de pe frontul din 
est. Preşedintele Poroşenko a propus ca voluntarii, după 
ce vor trece selecţia cuvenită, să fie angajaţi şi în alte 
structuri, cum ar fi Serviciul Securităţii al Ucrainei. 

Într-un reportaj televizat, un participant la 
operaţiunea antiteroristă mărturisea că Kalaşnikov-ul – 
arma sa de luptă – avea nu se ştie ce provenienţă. Adică 
ostaşul nu cunoştea de unde nimerise ea în mâinile lui. 
Omul se întreba: ce să facă, dacă se termină războiul şi 
scapă teafăr, cu acel Kalaş, cui să-l predea? Şi câte 
asemenea Kalaşnikov-uri se găsesc azi în zona 
conflictului din estul Ucrainei... 

 

  Vadim BACINSCHI 
 

DR. ION POPESCU: 
„ORICUM ISTORIA SE 

SCRIE CEVA MAI TÂRZIU!”  
 

Pregătindu-se să plece la Strasbourg, la Consiliul Europei, vicepreşedintele 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi preşedintele Uniunii Interregionale 
„Comunitatea Românească din Ucraina” (UICRU), dr. Ion Popescu, în perioada de 
după alegerile anticipate din 26 octombrie, a primit prin e-mail la adresa UICRU mai 
multe întrebări din partea activiştilor şi suţinătorilor săi din regiunea Cernăuţi referitor la 
neparticiparea sa în această campanie electorală, la care a răspuns cu amabilitate. 
După sistematizarea cuvenită, aceste întrebări şi răspunsuri s-au transformat într-un 
adevărat interviu. Considerăm că ar fi corect să-l dăm publicităţii pentru a-i informa şi 
pe cititorii românofoni din întreaga Ucraină. Secretariatul executiv al Uniunii 
Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” 

 
– Cum vă simţiţi după plecarea, sperăm că de scurtă durată, din Rada 

Supremă a Ucrainei? 
– De la început doresc să le aduc tuturor oamenilor de bună credinţă şi 

susţinătorilor noştri din toată perioada activităţii mele politice sincere mulţumiri din suflet 
pentru ajutorul moral şi suţinerea permanentă a poziţiei pe care am demonstrat-o, 
datorită acestui suport spiritual, şi să spun că nici pentru o clipă nu am uitat cine sunt, 
cine m-a ales şi interesele cui trebuie să le apăr – aşa am făcut-o în perioada primelor 
legislaturi (1994-2002), când eram „revoluţionar liber” (adică şomer politic) şi mă 
ocupam de cercetări ştiinţifice, când am revenit în Rada Supremă şi în Consiliul 
Europei (2006-2014), şi de acum înainte, când, pentru o perioadă oarecare, voi lipsi 
temporar din Parlamentul Ucrainei. De aceea mă simt fizic relativ sănătos, din punct de 
vedere moral liniştit şi, în ciuda realităţilor geopolitice, calm. 

– Şi totuşi cum explicaţi neparticiparea Dvs în aceste alegeri. Or, sondajele vă 
ofereau şanse destul de mari? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Deoarce campania electorală din anul acesta a fost scurtă – comisia electorală 
centrală nu a ţinut cont de schimbările făcute încă anul trecut la legea electorală în 
ceea ce priveşte includerea întregului areal de locuire compactă a minorităţilor 
naţionale într-un singur colegiu electoral, ci doar a întărit formal limitele colegiilor în 
varianta alegerilor din 2012, încălcând, în acest fel, atât legea în vigoare, cât şi p. 15.3 
a rezoluţiei Consiliului Europei 1862 din 2012, ignorând cerinţele românilor din 
Bucovina şi a ungurilor din Transcarpatia. Şi doar bulgarii din regiunea Odesa au fost 
incluşi într-un singur colegiu majoritar bulgarofon cu centrul la Bolgrad, unde a candidat 
ca independent şi a câştigat scrutinul liderul bulgarilor din Ucraina, Anton Kisse (acest 
lucru se datorează faptului că, în 2012, colegiul respectiv avea aceeaşi componenţă). 
Ungurii au fost divizaţi în mai multe colegii, iar românii din regiunea Cernăuţi au fost 
incluşi în trei circumscripţii diferite. Cei 37 mii de români din raionul Storojineţ au fost 
alipiţi de raioanele ucrainene Chiţmani, Vijniţa şi Putila – fără nici o şansă pentru un 
candidat cu program ce ţine cont de doleanţele noastre naţionale. La cei din colegiul 
203 din raioanele Herţa, Hliboca şi Noua Suliţă, în locul satelor româneşti din raionul 
Storojineţ de pe Valea Siretului au fost alipite satele mari ucrainene din apropierea 
Cernăuţilor şi 6 sectoare din suburbia ucrainofonă Sadagura, lăsând pe cei peste 
10.000 de românii din suburbiile Horecea şi Roşa în colegiul oraşului Cernăuţi (cu toate 
că aceste suburbii se mărginesc cu colegiul 203). În aşa fel, în cazul când în colegiul 
respectiv (203 – n.n.) candidau mai mult de 2 românofoni – şanse de a câştiga avea 
doar acel care îşi asigura şi susţinerea alegătorilor ucrainofoni (în mare majoritate a lor 
cu opţiuni naţionaliste) şi fără şanse în conjunctura actuală pentru un candidat ce pune 
pe primul loc susţinerea Credinţei strămoşeşti, Limbii materne şi Neamului. De altfel, 
nici unul din candidaţii românofoni din colegiul 203 în programele lor electorale nu au 
accentuat aceste lucruri. Ţinând cont de aceste lucruri, s-a încercat negocieri în 
sistemul proporţional cu forţele politice care aveau şanse reale de a trece pragul 
electoral, pentru că cu cei care nu aveau şanse să ajungă în parlament nici nu se 
merita de negociat pentru a nu irosi în zadar forţele şi resursele. 

 

(continuare în pagina 2) 
 



Conjunctura politică actuală, în comparaţie cu anii precedenţi, ne 
arăta că şanse reale aveau doar partidele de dreapta (practica a 
confirmat veridicitatea acestei teze – cinci din cele şase 
formaţiuni ce au trecut în Rada Supremă sunt de orientare de 
dreapta – n.n.), care nici nu acceptau în programele lor electorale 
fixarea clară a doleanţelor noastre, iar Blocul de opoziţie s-a bazat 
doar pe electoratul din sud-estul Ucrainei, având o orientare mai 
mult rusofonă (în comparaţie cu Partidul Regiunilor, absent în 
această campanie electorală, dar care a acordat în campaniile din 
2006, 2007, 2012 o atenţie deosebită la nivel de program atât 
integrării europene, cât şi drepturilor minorităţilor, mai ales 
lingvistice, lucru ce a permis atunci Comunităţii să negocieze şi 
să obţină ca Organizaţie mai multe lucruri importante – susţinerea 
sistemului de învăţământ naţional, alocări a unor resurse băneşti 
pentru construcţia şcolilor româneşti din Mahala, Crasna, 
Iordăneşti, a grădiniţelor din Stăneşti şi Oprişeni, ridicarea 
statutului punctelor de trecere a frontierei cu România din 
Proboteşti, Crasna şi Rusca de la „punct cu trecere simplificată” 
la „puncte de trecere cu statut internaţional”, accelerarea 
soluţionării problemei „micului trafic de frontieră pentru întreaga 
zonă românofonă din Ucraina” ş.a.m.d. Din păcate, de data 
aceasta nici nu s-a putut negocia. Personal aveam şanse reale să 
ajung în Parlament şi pentru a şasea oară, însă renunţând la 
poziţiile Comunităţii, acomodându-mă cu conjunctura politică. 
Lucru pe care nu am putut să-l fac. După consultările cu membrii 
Secretariatului executiv al UICRU, analizarea situaţiei reale, a 
resurselor existente, am luat decizia conştientă de a nu participa la 
aceste alegeri ca reprezentant al Comunităţii, mai ales că noul 
Parlament nu va avea şanse de a supravieţui toată cadenţa. Iar 
toată energia am hotărât să o îndreptăm în direcţia alegerilor 
locale din toamna anului 2015, care se vor petrece imediat după 
adoptatrea reformei administrative, după implementarea căreia 
marea majoritate a problemelor noastre vor putea fi soluţionate la 
nivel local. De aceea toate eforturile şi resursele umane vor fi 
îndreptate la alegerile locale, şi, în caz de câştig, vom intra din 
nou în procesul de negocieri privind participarea noastră în 
alegerile parlamentare din legislatura următoare de pe poziţii 
comunitare. Până atunci ne vom ocupa de crearea bazei teoretice 
şi de acumularea resurselor umane şi material-financiare, fără 
care participarea la alegeri nu poate fi eficientă. 

– Cineva zice că aţi dispărut din regiune... 
– Poate mai puţin stau prin oraş, dar nu demult am fost la 

sfinţirea bisericii renovate din Corceşti, am avut o audienţă la 
Hliboca, am participat la nişte manifestări la Apşa din regiunea 
Transcarpatică... Cine nu vrea – nu observă! 

– Domnule Popescu, în ultimul timp unii încearcă să 
scornească tot felul de minciuni. La începutul anului – că aţi 
aderat la partidul „Udar”, apoi că veţi participa la alegeri pe 
lista lui Poroşenco, acum, chipurile, că aţi fugit cu familia în 
America şi multe altele. Cum aţi răspunde la aceste insinuări? 

– Nici nevasta, nici fetiţa nu au fost niciodată în America, iar 
eu ultima oară am fost în Statele Unite în martie 2001. Dar de 
fapt, nici nu trebuie să răspund, pentru că sunt nişte neadevăruri. 
L-aş parafraza doar pe Nicolae Titulescu: „există oameni cu 
care nu se discută şi unele probleme despre care nici nu se 
vorbeşte”. Oricum, un câine mort pe malul şanţului nu e atins 
de nimeni! Un proverb înţelept ne îndeamnă: „câinii latră – 
caravana trece!”. S-ar putea opri şi, luând un ciomag, să 
alungăm dulăii, dar am pierde în zădar timpul, mai ales acum, 
când e atât de preţios. Nu merită! 

– Se ştie că aveţi relaţii personale foarte bune cu dl Petro 
Poroşenco, noul Preşedinte al Ucrainei. Aţi avut vreo discuţie cu 
Preşedintele ţării privind viitorul Dumneavoastră politic? 

– Da, ne cunoaştem încă din 1998. Şi indiferent cum 
decurgea viaţa noastră politică personală – ne apropia sau ne 
îndepărta, eram în opoziţie sau la putere – relaţiile omeneşti 
întotdeauna au fost pe prim plan. Însă niciodată niciunul dintre 
noi nu a profitat de acest lucru. Referitor la viitorul politic – voi 
contribui, în măsura posibilităţilor mele, la integrarea reală a 
Ucrainei în structurile europene. Şi principalul, în ciuda 
conjuncturii actuale, voi contribui la implementarea 
adevăratelor norme europene în realitatea ucraineană, 
neaceptând extremismul sau conformismul. Aşa cum am făcut-
o şi anterior. Dar am nevoie de „un mic răgaz” – pentru a-mi 
întări baza teoretică şi a-mi recupera forţele fizice. Dar în scurt 
timp, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, după o mică reabilitatre, 
voi fi din nou în formă! 

– Neparticiparea Dumneavoastră la alegerile anticipate şi 
acest „răgaz” ar însemna încheierea activităţii politice? 

– Nu voi pleca din activitatea politică definitiv – oricum, până 
luni, 26 ianuarie 2015, voi continua să îndeplinesc funcţiile de 
vicepreşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. În 
acea zi dimineaţa, la orele 08.00, voi participa pentru ultima oară 
în această legislatură la şedinţa Biroului AP a Consiliului 
Europei, iar după deschiderea sesiunii ordinare a APCE la orele 
11.00 îmi voi depune mandatul. Voi rămâne, însă, în incinta 
Consiliului Europei până la sfârşitul sesiunii respective pentru a 
ajuta noua conducere a delegaţiei Ucrainei să se acomodeze cu 
activitatea organelor acestui forum european. 

 

Apoi voi depune actele pentru a obţine o bursă de cercetare 
pentru a duce la bun sfârşit volumul II al cercetării ştiinţifice, 
începute încă în anul 2005, care a fost întreruptă de activitatea 
mea parlamentară în anii 2006-2014. Sper că pauza în activitatea 
mea parlamentară, cât de scurtă sau lungă ar fi ea, să pună baza 
unei noi lucrări fundamentale – aşa cum am procedat în pauza 
din anii 2002-2006, când împreună cu Dr. Constantin 
Ungureanu am pus bazele studiului academic Românii din 
Ucraina: între trecut şi viitor (ediţia a treia, 2010, 572 p.). 
Oricum, voi face ceva pentru interesele noastre comune în viitor. 
Paralel, după cum am mai spus-o, voi contribui şi la integrarea 
reală a Ucrainei în structurile europene – lucru căruia i-am 
consacrat aproape toată viaţa mea politico-diplomatică, începând 
de la aderarea Ucrainei la Consiliul Europei în anul 1995 până în 
prezent, când Ucraina, în sfârşit, a ratificat Acordul de asociere 
cu Uniunea Europeană. Voi colabora şi cu Centrul Independent 
Bucovinean de Cercetări Actuale şi, desigur, voi activa în cadrul 
UICRU. Iar când situaţia socio-politică din Ucraina va permite 
acest lucru – voi reveni, desigur, şi la activitatea parlamentară. 
Dar deja cu noi forţe şi cu o nouă experienţă de viaţă. 

– Anul 2014 este un an rău în viaţa Dumneavostră? 
– Nu există ani răi! A fost unul de încercare. S-au împlinit 7 

ani de când părinţii mei la o distanţă de 70 de zile unul de altul 
au plecat în lumea celor drepţi, 10 ani de când prima dată am 
devenit şomer din motive politice. Dar au fost şi jubileuri 
frumoase – în aprilie, cu voia Bunului Dumnezeu, am împlinit 
50 de ani, în iulie – 30 de ani de la căsătorie, în septembrie – 25 
de ani de activitate ştiinţifică, în martie – 20 de ani de activitate 
politică. De fapt, a fost un an-lecţie. O lecţie a vieţii. Iar fiecare 
lecţie trebuie acceptată şi însuşită. Doar aşa putem avea speranţă 
într-un viitor mai bun! 

– Cât aţi fost deputat, glasul dumnevoastră a răsunat în 
parlament permanent şi deseori a fost şi auzit – aţi stopat 
închiderea emisiunilor de radio în limba română, aţi cerut 
introducerea micului trafic de frontieră între Ucraina şi 
România, aţi insistat la redeschiderea punctelor de frontieră la 
Proboteşti, Crasna şi Rusca, când a fost cazul, v-aţi ridicat în 
apărarea limbii materne, a credinţei strămoşeşti şi mănăstirii 
din Bănceni ş.a.m.d. Cum credeţi care va fi poziţia şi cum va 
apăra drepturile românilor unicul deputat român din noul 
parlament, dl Grigore Timiş din Kupka? 

– Aş scrie Cupca, aşa cum e corect româneşte, şi nu în 
engleză cum au acceptat să fie scris la intrarea în sat cei ce au 
venit anul acesta la puterea raională din Hliboca împreună cu 
dl Grigore. 

Dar pentru a răspunde corect şi imparţial la această întrebare 
ar trebuie să ţinem cont de câţiva factori obiectivi. Ei nu sunt 
nici buni, nici răi – sunt aşa cum sunt. Dar trebuie ştiuţi. 

Dl Timiş a fost ales într-o circumscripţie cu populaţie 
românească însemnată, însă, din păcate pentru el, câştigul lui s-a 
datorat nu majorităţii alegătorilor români, ci, în mare măsură, 
alegătorilor ucrainofoni. Raioanele cu populaţie absolut 
majoritară românofonă (Herţa şi Noua Suliţa) el le-a pierdut. În 
schimb, a câştigat partea ucrainofonă din raionul Storojineţ, 
partea ucraineană din raionul Sadagura din oraşul Cernăuţi, a 
câştigat majoritatea absolută a satelor ucrainene din raioanele 
Hliboca şi Noua Suliţa, şi numai în satele curat româneşti de pe 
Valea Siretului a raionului Hliboca (la baştina sa) a avut câştig 
de cauză, însă a pierdut în satele româneşti din acelaşi raion 
Hliboca – Voloca, Gruşăuţi, Stăneşti, Tereblecea. Şi dacă luăm 
în consideraţie faptul că partea românească a raionului 
Storojineţ cu 37.000 de români a fost inclusă în altă 
circumscripţie – atunci nu se poate afirma că dl Grigore a primit 
mandatul majorităţii alegătorilor românofoni. Şi acest lucru are 
lămuriri obiective – campania electorală a avut mai mult un 
caracter tehnologic, decât ideologic. S-a ţinut cont doar de 
conjuctură. De exemplu, în raionul Hliboca în ziarul raional în 
varianta românească au fost publicate unele materiale cu mici 
accente românofile, însă în varianta ucraineană au fost puse cu 
totul alte accente, iar pe un placat a apărut chiar informaţia ca dl 
Timiş este ucrainean ca şi în cazul tătarului Dgemilev – pentru 
că campania electorală din acest an a partidului lor, care după 
joncţiunea cu partidul „Udar” s-a reorientat spre dreapta, a fost 
elaborată prin prisma intereselor naţiunii titulare. Pentru 
comparaţie amintim că în anii precedenţi, când UI 
„Comunitatea Românească din Ucraina” şi candidaţii ei 
participau oficial la alegeri de diferite nivele, în toate campaniile 
electorale se mergea pe ideologie, se negocia înainte de alegeri, 
punând în prim plan interesele naţionale, apărarea limbii 
materne, credinţei strămoşeşti, iar materialele şi accentele 
electorale erau aceleaşi atât în varianta românească, cât şi în 
acea ucraineană. De data aceasta programul electoral al noului 
deputat a fost elaborat fără a se ţine cont de doleanţele etno-
naţionale ale românilor, ci doar de linia partidului care l-a 
înaintat în calitate de candidat. Mai mult decât atât, în parlament 
va intra încă un deputat cu rădăcini românofone – dl Pavel 
Ungurean de pe lista Premierului Iaţeniuk, care a mai fost în 
Parlament, dar care întotdeauna a făcut doar jocul partidului său. 
De aceea nu putem vorbi de „unicul deputat român”. 
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Care va fi poziţia reală şi cum va vota în viitor – o să vedem 
pe parcurs. Va putea să impună partidului poziţia comunităţii 
româneşti sau va încerca să influenţeze comunitatea în 
interesele partidului său? Dar în competiţiile electorale, în 
care participă şi reprezentanţii unor minorităţi etnice 
autohtone, există o lege etnopolitică – cei ce au mers cu 
partidele fără a negocia înainte de alegeri ceva pentru Neam, 
chiar dacă câştigă, vor face jocul formaţiunilor politice 
devenind „robii partidelor” ce le-au finanţat campania, chiar 
dacă ne vorbesc limba, ei vor fi nevoiţi să se supună 
disciplinei de partid (pentru că nu au negociat public poziţii 
naţionale) şi atunci vor vota în detrimentul Neamului când o 
va cere partidul, iar partidele de dreapta încetul cu încetul 
vor leza drepturile minorităţilor etnice – aceasta ne 
demonstrează practica existentă în Ucraina în ultimii 20 de 
ani. Oricum, personal îi doresc noului deputat să fie mai 
aproape de Neam, pentru că partidul poate fi schimbat (dl 
Timiş a făcut parte din formaţiunile domnilor Iuşcenko, 
Tighipko, Kliciko, acum e în partidul Preşedinlui Petro 
Poroşenco – n.n.). 

Oricum istoria se va scrie ceva mai târziu – doar atunci 
se vor pune accentele şi vor fi trase concluziile! 

– Credeţi că există pericolul ca interesele noastre, ale 
românilor din Ucraina, să fie ignorate? 

– Deocamdată, nu pot afirma nimic. Dar avem unele 
presimţiri de îngrijorare. Chiar de la început, cu mult înainte 
de a depune jurământul, în loc să-şi îndrepte eforturile în 
direcţia depăşirii crizei social-politice şi economice din ţară, 
care se agravează cu fiecare oră, noii aleşi au început să 
discute poblemele minore, de exemplu, schimbarea de urgenţă 
a sistemului electoral mixt în sistemul proporţional curat, 
renunţând la elementul de colegiu majoritar. Parcă deja se 
cunoaşte faptul că în viitorul apropiat vor avea loc noi alegeri 
parlamentare anticipate, şi deoarece oamenii sunt mai aproape 
de deputaţii „majoritari” (de la care se cer direct poziţii şi 
atitudini clare) se încearcă să se elimine elementul relativ 
„independent”, pentru a îndepărta alegătorii de influenţarea 
directă în procesul de pregătire şi adoptare a legilor, 
concentrând acest drept doar în mâinile liderilor de partid. 

Cum va proceda un deputat ce aparţine unei minorităţi, 
chiar dacă e membru de partid? Ar trebui să lupte pentru a 
menţine sistemul mixt şi să ceară ca la următoarele alegeri să 
fie respectată legea în vigoare (care la 26 octombrie a.c. a 
fost ignorată!), incluzând toate localităţile româneşti într-un 
singur colegiu electoral – pentru a da şanse candidaţilor ce 
vin cu programe electorale clare în susţinerea drepturilor 
românilor autohtoni, nu să-i susţină pe adepţii sistemului 
autoritar, care încearcă să repună în joc sistemul proporţional 
de alegeri, dar fără a asigura pentru minorităţile etnice 
tradiţionale locuri garantate în parlament. Or, dreptul la 
reprezentanţa parlamentară garantată este unul dintre cele mai 
importante drepturi în domeniul protecţiei minorităţilor 
naţionale (alături de drepturile la folosirea oficială a limbii 
materne în educaţie şi învăţământ, în domeniul mass-media şi 
culturii, în administraţie şi domeniul justiţiei etc.). Sistemul 
curat proporţional îi transformă pe deputaţii de pe listă, dacă 
aceştea nu sunt principiali, în nişte simple marionete şi „robi 
politici” în jocurile politice ale liderilor de partid. 

De aceea vom vedea poziţia fiecăruia dintre noii deputaţi 
chiar de la bun început, când se va vota noua lege electorală, 
noua reformă administrativă, bugetul pentru anul 2015 
ş.a.m.d. – vor vota ei cu partidul şi coaliţia când poziţia 
acestora va intra în contradicţie cu interesele oamenilor, sau 
vor avea curajul să spună adevărul şi să aperele interesele 
oamenilor simpli, inclusiv şi drepturile naţionale ale 
românilor autohtoni, o parte dintre care i-au ales, crezând în 
sinceritatea promisiunilor lor. Oricum, doresc noilor deputaţi 
să nu uite unde s-au născut, unde au fost botezaţi, şi 
interesele cui trebuie să le apere! 

Nu a rămas mult timp pentru a începe să tragem primele 
concluzii. 

Până atunci ne rezervăm dreptul de nu comenta, iar noilor 
aleşi – şansa de a demonstra că sunt alături de oameni şi Neam. 

– Şi, la sfârşit, ce le-aţi dori celor ce întotdeauna au 
apreciat activitatea Dvs.? 

– Le doresc, în primul rând, credinţă sinceră şi statornică în 
Bunul Dumnezeu, pentru ca Domnul Nostru Iisus Hristos şi 
Maica Domnului să-i aibă în paza lor, dăruindu-le Sănătate, 
pentru că dacă vor fi sănătoşi vor avea puteri şi pentru alte 
activităţi, Bogăţie câştigată cinstit, pentru că fiind sănătoşi şi 
bogaţi, vor avea resurse să-i ajute şi pe alţii, şi fericire în familie, 
pentru că fiind sănătoşi, bogaţi şi fericiţi – vor putea aduce 
bucurii celor dimprejur şi foloase întregului Neam! 
Şi aşa să ne ajute la toţi Bunul Dumnezeu! 
 

.
 

 

 

DR. ION POPESCU: „ORICUM ISTORIA 
SE SCRIE CEVA MAI TÂRZIU!” 

 

(urmare din pagina 1) 

 

 

Apariția acestui almanah se datorează 
susținerii financiare și logistice a următorilor: 
prof. Ioan BÂSCĂ, ec. Radu NEAG, prof. 
Ioan PLEȘA, dr. Gheorghe ANGHEL, ec. 
Melania FOROSIGAN, ec. Ioan STRĂJAN, 
prof. Areta MOȘU, scriitor Tudose TATU.  

 



În august – septembrie 2015, vom marca 130 de ani de la 
aflarea ziaristului şi scriitorului Mihai Eminescu la tratament 
la limanul Kuialnik şi în Odesa. Acea călătorie a sa spre 
provincia sudică a Imperiului Rus nu poate fi privită azi altfel 
decât în contextul evenimentelor nefaste ce s-au abătut 
asupra-i după ziua de 28 iunie 1883. Atunci el este prins la 
băile Mitraşewski, din Bucureşti, băgat în cămaşa de forţă şi 
internat, cu încălcarea tuturor normelor, prevăzute pe atunci în 
asemenea cazuri, în ospiciul din strada Plantelor. Acea 
instituţie era cunoscută în epocă drept Spitalul Izraelit al 
doctorului Alexandru Suţu, descendent dintr-o veche viţă de 
masoni (greci fanarioţi). De aici şi vom porni în seria de 
articole consacrate aflării lui Mihai Eminescu la Kuialnik şi 
Odesa, pe care v-o vom oferi în continuare, stimaţi cititori, în 
mai multe numere ale almanahului nostru. 

Am simplifica lucrurile şi ne-am îndepărta de adevăr 
dacă am purcede la o înşirare tradiţională a evenimentelor: 
când şi cum a venit de la Iaşi la Odesa, cum s-a tratat, cum 
şi-a petrecut timpul printre străini, când a plecat înapoi în 
Ţară. Haideţi să abordăm altfel problema. Cu atât mai mult 
că, analizând şi suprapunând detalii şi fapte istorice (mai 
puţin cunoscute) apar suficiente temeiuri pentru o 
asemenea abordare. 

 
Intriga principală a subiectului 

 
Nu cunoaştem precis nici ziua sosirii lui Mihai Eminescu 

de la Iaşi, cu trenul, în Odesa (prin Chişinău şi Tighina), nici 
cea a internării sale în stabilimentul doctorului Felician 
Iachimowicz de pe malul limanului Kuialnik. Sosit la gara 
centrală a celui de al patrulea oraş (ca mărime şi potenţial) al 
Imperiului rus, el trebuia să se deplaseze spre Kuialnik cu alt 
tren, ce circula, cale de vreo şapte verste, din port. În diferite 
variante, la diferiţi cercetători, întâlnim ziua de 4 august. Unii 
scriu că pe 4 august el se porni de la Iaşi, alţii că pe 4 august 
începuse deja tratamentul. Singur Eminescu, în scrisoarea din 
12 august, adresată la Iaşi lui Vasile Burlă, consemnează: „Au 
trecut peste două săptămâni de când sunt aici...”. Vasăzică, 
dacă el nu greşise numărătoarea zilelor, reiese că venise de la 
Iaşi în ultima decadă a lunii iulie. La drept vorbind, faptul 
(ziua precisă a sosirii) nu este atât de important. 

Vom trece, deocamdată, peste mai multe evenimente şi 
detalii, la care ne vom referi mai departe, pentru a consemna 
aici următoarele. În scrisoarea din 15 august (a doua la număr, 
din cele cunoscute, expediate de la liman) poetul îi comunică 
aceluiaşi Novleanu că, la Kuialnik, „... lumea a-nceput a se 
cam rări” şi că trenul spre Odesa circulă mult mai rar „... şi 
seara defel”. Prin urmare, la mijlocul lunii august 1885, mai 
fiind şi vremea ploioasă, sezonul balneologic la Kuialnik era 
pe sfârşite. O confirmă şi în scrisoarea din 18 august: 
„Sezonul propriu de băi a cam trecut şi lumea se răreşte din ce 
în ce; trenul circulă mult mai rar între Odesa şi Liman...”. 
Deja aflându-se în Odesa, pe 2 septembrie, Eminescu îi va 
scrie lui Novleanu că a fost „... cel din urmă care-a părăsit 
stabilimentul”, împreună cu madame Dange „... o poloneză 
blondă de toată frumuseţea”. 

Din cele scrise de chiar mâna poetului se impune 
concluzia: să fi avut banii de drum necesari, el, în ultima 
decadă a lui august, putea să revină cu inima împăcată la Iaşi. 
În asemenea caz, în mod evident, rezultatele tratamentului 
aveau o influenţă benefică asupra stării sănătăţii sale. Despre 
bani, din câte vom vedea în continuare, le-a scris prietenilor 
cam în toate scrisorile expediate la Iaşi, începând cu cea din 
12 august. Necătând la toate acestea, Mihai Eminescu a stat 
la Kuialnik (ultima decadă a lui august) şi în Odesa (primele 
două decade), în aşteptarea banilor. Cam o lună de zile. 
Vom argumenta, mai departe, această şocantă constatare. Îi 
zic şocantă fiindcă tot acest răstimp el a stat, se vede că din 
nou, mai mult flămând, neîngrijit, „... într-un hotel de mâna 
a treea – Hotel Strassbourg...”, cum îi scria pe 2 septembrie 
lui Novleanu. Nu avea bani nici ca să se ducă la cafenea. Era 
într-un oraş străin („cu totul străin”, precum singur scria), în 
care îi cunoştea doar pe doctorul Iachimowicz şi pe fiica 
acesuia, Rosalie. Singurătatea apăsătoare, retrăirile sufleteşti 
legate de situaţia în care nimerise n-aveau cum să-i facă 
bine. Nu putem şti în ce măsură anume, dar starea în care s-a 
aflat Mihai Eminescu în acea lună de zile, aşteptând banii de 
drum, fără îndoială că a diminuat efectul tratamentului. 
Dacă nu l-o fi chiar anulat. Aici se iscă o întrebare pe care n-
ar trebui s-o ignorăm. Şi anume: „Situaţia în care a nimerit 
Eminescu după tratament (o lună de zile de retrăiri, prost 
întreţinut) a fost întâmplătoare?”. Sau n-a fost deloc 
întâmplătoare... 

 

Vrând-nevrând, apare o paralelă cu un alt episod din 
epopeea peregrinărilor poetului de după 28 iunie 1883, când 
s-a avut grijă ca el să fie ţinut cât mai departe de Bucureşti. Ca 
să nu strice planurile junimiştilor lui Titu Maiorescu, pripăşiţi 
pe culmile politicii interne şi externe a României de atunci. E 
vorba de aşa-numita călătorie de convalescenţă a sa prin 
Italia, din februarie – martie 1884, după patru luni de 
tratament la Oberdöbling, lângă Viena. Cercetătorul român 
Călin L. Cernăianu, în lucrarea sa Conjuraţia anti-Eminescu 
(caietul al 2-lea, 2001), se referă la scrisoarea din 23 ianuarie 
1884 a lui Titu Maiorescu către sora sa Emilia (Humpel), de 
la Iaşi. Aceasta retrăia sincer pentru destinul lui Eminescu, 
poate bănuia chiar că lucrurile, vizavi de ajutorarea lui, nu 
sunt puse la cale aşa cum ar fi trebuit. Maiorescu, deci, îi 
scrie surorii sale că, în acel an, Eminescu va pleca într-o 
călătorie prin Italia şi că acea călătorie va fi, după cum scrie 
el, „... nu chiar o călătorie de plăcere, din cauza enervării” 
(op. cit., p. 73). A enervării lui Eminescu, fireşte. 

Observaţi: poetul era încă în tratament la Oberdöbling, iar 
Maiorescu îi planificase deja călătoria prin Italia, fiind 
conştient de faptul că ea îi va pricinui retrăiri sufleteşti şi 
„enervare”. Aşa şi se întâmplă: contrar voinţei sale, Eminescu 
este dus prin Italia, însoţit de vechiul său prieten, Alexandru 
Chibici-Revneanu, încearcă să fugă de acolo, este prins de 
poliţie. Starea de enervare, prognozată de „mentorul” său, i-a 
fost asigurată cu vârf şi îndesat. Călin L. Cernăianu se 
întreba: „Oare Maiorescu, omul care se declara specialist în 
boli mintale, să nu-şi fi dat seama că, acţionând împotriva 
vrerii lui Eminescu, în loc să ajute sănătăţii acestuia 
(presupunând că era precară), îi dăuna?” (op. cit., p. 75). În 
fond, acelaşi lucru s-a întâmplat cu el şi la Odesa, unde a 
fost lăsat în voia soartei timp de o lună, după tratamentul de 
la Kuialnik. Deşi s-ar părea că Maiorescu n-a fost implicat 
în această istorie. Chiar n-a fost? 

 
(va urma) 

Vadim BACINSCHI 
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130 DE ANI DE LA AFLAREA LUI MIHAI EMINESCU LA ODESA. 

DEZVALUIRI 

 

VALERIU COJOCARU:  
„AM S Ă LATRU” 

 

Acum cinci ani, în iarna 2009-2010, în urma unui atac 
cerebral, ne-a părăsit pentru totdeauna Valeriu Cojocaru, din 
Satu Nou, Reni, etnograf, arheolog şi istoric, om cu suflet 
mare şi cu un potenţial intelectual pe potrivă, rămas, din 
păcate, nevalorificat. Să ni-l aducem aminte prin mijlocirea 
miniaturilor în proză de mai jos, ce îi aparţin. Le-am luat din 
manuscrisul Malul Ialpugului, pregătit pentru tipar încă în 
2010, dar rămas nepublicat. Promisiunile pe care le-am avut 
de la un editor român din Cernăuţi au rămas doar promisiuni. 
Ne-am bucura sincer dacă cineva, citind aceste rânduri, ar 
binevoi să contribue la scoaterea de sub tipar a manuscrisului 
regretatului Valeriu Cojocaru, o lucrare scrisă cu mult talent, 
cu mult suflet şi cu neţărmuită dragoste pentru baştina sa. 

 
Măscăriciul 

Cei mai îndrăgiţi artişti ai circului sunt măscăricii. Pe ei îi 
iubesc şi copiii şi vârstnicii. Iar când în viaţa de toate zilele 
cineva îţi spune „măscărici”, o face pentru a te obijdui şi a te 
înjosi. Căci dincolo de scenă măscăriciul e alt om. Nici nu 
găseşti cuvinte ca să explici metamorfoza. Una o ştiu: mie la 
fel îmi spun „măscăriciul”. Nu mulţi, dar îmi spun. Nimeni 
dintre aceştia nu-şi dă seama ce se ascunde sub 
„măscăriciul” Ritti, sub chicha mea însurită, sub ochii veşnic 
trişti. Da, uneori, întrec, la un pahar de vorbă, măsura, pentru 
a mă detaşa măcar cumva de mizeria acestei vieţi. Da, uneori 
sunt peste măsură de vesel, mai ales la petreceri. Dar ochii 
mei, oricum, nu zâmbesc. Făcând haz de necaz, vreau să arăt 
lumii acestea că eu nu sunt acela drept care ea mă are. Dar 
cine-i lumea care mă percepe aşa? Dintre oamenii cercului 
meu puţini au mai rămas. Mă aflu în aşteptarea altora. Unde 
sunteţi, prieteni? 

 
Şcoala 

Deseori, ducându-mă la biserica din satul de baştină, trec 
pe lângă şcoala veche. În trei ani, de când funcţionează cea 
nouă, din acest monument de arhitectură au rămas doar pereţii 
şi o parte din acoperiş. Acoperiş din olane roşii de Lugoj. 
Locul pentru zidirea şcolii a fost sfinţit de părintele Vetu prin 
anii 1938-1939. Data o spunem de pe o fotografie care ne-a 
păstrat evenimentul. În plin război, şcoala se zidea. După 
„eliberare”, lucrările de construcţie le-au finalizat bolşevicii. 
Zeci de generaţii au studiat între imenşii pereţi. 

Astăzi, cu greu pătrund în fosta noastră sală de clasă. 
Golul ferestrelor şi al acoperişului mă întristează. Din gropile 
fostelor podele privesc pereţii înalţi ai fostului monument de 
arhitectură. Prin mulţimea straturilor de var, apreciez, 
arheologic, anii mei de şcoală. Sufletu-mi plânge... De 
construcţia noii şcoli e legată şi soarta tragică a unui frate de-al 
bunicului – Ion Cojocaru. Când, în ’45, înveleau acoperişul, el 
căzu întâmplător şi se stinse din viaţă, peste puţin timp. A fost 
un mare meşter-tâmplar. 

În văzul tuturor, s-a furat şi se mai fură din ceea ce a fost  
ALMA MATER a satului, a copilăriei şi tinereţii mele. Mă 
simt vinovat de ceea ce se întâmplă. De multe ori am încercat 
să întreprind ceva... Imposibil... Un sat frumos, lăsat paragină. 
O catastrofă umanitară în centru-i, lângă biserică. 

 
Dumitru Caraciobanu 

Un mare talent niciodată nu aparţine unui popor aparte. 
Talentul aparţine Universului şi Veşniciei. Nu demult, la Satu 
Nou, a avut loc un festival consacrat actorului de teatru şi 
cinema, Dumitru Caraciobanu, originar din această localitate. 
După cei 43 de ani trăiţi pe lumea asta, dânsul a lăsat în urmă-i 
numai enigme. Marele actor era din generaţia părinţilor mei. 
Mi-a fost consătean, dar nu l-am prea cunoscut de aproape. 
Ori de câte ori venea în sat, îl priveam cu mândrie. Era o stea. 
D. Caraciobanu primul a adus pe scenele Chişinăului anilor 
’60 frumoasa limbă română de la malul Dunării, care fermeca 
publicul. Până atunci, Moldova sovietică folosea nu cel mai 
ales grai al românei. În noiembrie 1980, priveam la televizor 
filmul artistic Aşteptaţi-ne în zori, în care Caraciobanu juca 
rolul unui ţigan. Pe atunci, lucram ca pedagog în regiunea 
Jitomir. Ţin minte cum scriam cu dragoste în jurnalul meu că 
nu pot să nu mă mândresc cu un aşa consătean. Aveam să aflu 
peste o lună că, în acele zile el murea la Chişinău... 

Nu numai în exteriorul său Caraciobanu avea trăsături 
ţigăneşti. Chiar viaţa şi caracterul său erau ţigăneşti. El 
întotdeauna respira cu văzduhul libertăţii, de asta a şi fost 
irepetabil. 

Însufleţit de festival şi de întâlnirile cu oameni nespus de 
interesanţi, am hotărât să scriu o serie de miniaturi şi nuvele 
despre lumea copilăriei, despre oamenii satului. 

 
Am să latru 

Nu-mi pot părăsi Basarabia scumpă. N-am nici voie. Chiar 
dacă mi-ar propune tot aurul lumii – nu mă duc de aici. Nu-mi 
dau voie nici păcatele... Nu numai ale mele. Mă ţin legat chiar 
patimile pământului acesta. Am să le trăiesc împreună cu el. 
Nu-mi pot lepăda mormintele străbunilor şi limba lor. Limba 
lor, care mai e vie, dar e trasă să moară. 

Rămân aici, fidel ca un câine la casa stăpânului, am de 
ce să latru. 

 

comemorări 
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ZIUA NAŢIONALĂ A 
ROMÂNIEI LA ODESA 

 

În oraşul Odesa au avut loc mai multe acţiuni prilejuite de 
Ziua Naţională a României – 1 Decembrie –, organizate de 
Consulatul General al României din localitate (consul general dl. 
Emil Rapcea). Pe 24 noiembrie, în incinta consulatului din 
strada Bazarnaia, nr. 31, a avut loc un dineu oferit pentru 
reprezentanţii mediilor de informare publică. Au fost prezenţi 
mai mulţi jurnalişti din oraşul Odesa (presă scrisă şi TV) care, în 
activitatea lor, oglidesc preocupările consulatului, în contextul 
relaţiilor de cooperare româno-ucrainene. Într-o atmosferă 
deschisă, prietenească, s-au discutat aspecte ale schimburilor pe 
diverse planuri între cele două ţări. A avut loc un dialog plin de 
bunăvoinţă, cu referinţe şi la minoritatea etnică românească din 
regiunea Odesa. 

În după-amiază zilei de 26 noiembrie, în incinta Bibliotecii 
Municipale „I. Franko”, au fost făcute bilanţurile concursului de 
poezie Încă o dată despre dragoste (creaţii în limba rusă), 
consacrat lui Mihai Eminescu, Poet Naţional al tuturor 
românilor. Organizată de Consulatul României, cu sprijinul 
Forumului Intelectual al Odesei, competiţia creativă a avut drept 
scop promovarea talentelor autohtone, pasionate de lirica de 
dragoste, domeniu în care a excelat Mihai Eminescu. Din cele 
câteva zeci de participanţi la concurs, juriul a desemnat 
învingătorii. Cele mai reuşite creaţii literare au fost răsplătite cu 
trei premii în bani din partea sponsorului „Privat Bank” şi cu alte 
trei din partea Consulatului General al României. Mai mulţi 
autori s-au învrednicit de premii speciale oferite de misiuni 
consulare ale ţărilor străine acreditate în Odesa (consulatele 
Georgiei, Armeniei, Turciei, Republicii Belarus ş.a.). Toţi cei 
care au luat cuvântul, inclusiv reprezentanţii misiunilor 
consulare, au subliniat oportunitatea concursului iniţiat şi 
organizat de Consulatul României. 

Pe 28 noiembrie, seara, în Casa pentru recepţii a Consiliului 
Regional de deputaţi Odesa, a avut loc o recepţie oferită de 
Consulatul General al României. La ea au participat 
reprezentanţi ai conducerii regiunii şi ai primăriei oraşului 
Odesa, reprezentanţi ai consulatelor ţărilor străine din Odesa şi 
ai minorităţii etnice româneşti din regiune, oameni de cultură şi 
de afaceri. 

Corespondentul nostru 
 

 

POROŞENKO  
FĂRĂ DE „ROSHEN” 

 

Vestea a devenit cunoscută pe 17 noiembrie. Preşedintele 
Ucrainei, Petro Poroşenko, al şaptelea în lista celor mai bogaţi 
oameni ai acestei ţări (1,3 miliarde de dolari americani, potrivit 
datelor revistei „Forbes”), este pe cale de a vinde corporaţia 
pentru producerea articolelor de cofetărie „Roshen”, ce îi 
aparţine. Despre aceasta el a declarat într-un interviu periodicului 
german „Bild”. Denumirea „Roshen” nu este de origine franceză, 
după cum s-ar părea la prima vedere. Ea provine de la numele 
Poroşenko, cu omiterea primelor două litere de la începutul şi, 
respectiv, de la sfârşitul acestui cuvânt. Corporaţia „Roshen” este 
cea mai mare de acest profil din Ucraina şi a 20-a în lista 
mondială a întreprinderilor producătoare de dulciuri. Potrivit 
Agenţiei de presă ruseşti Itar-Tass, ea înglobează mai multe 
înteprinderi de profil: patru în Ucraina, două în Rusia, în regiunea 
Lipeţk, câte una în Ţările Baltice (oraşul Klaipeda) şi în Ungaria, 
o fabrică de produse lactate – „Bersadimoloko”. Întreprinderile 
„regelui ucrainean al ciocolatei” produc anual circa 450.000 tone 
de articole de cofetărie de 200 de sortimente. 

„Roshen” este partea cea mai consistentă a afacerii lui 
Poroşenko. Mai are întreprinderi constructoare de maşini şi nave 
(cu tatăl său, Alexei Poroşenko, în consiliul observator) şi de 
prelucrare a produselor agricole. Din componenţa companiei 
„Ukrprominvest-Agro” face parte compania de produse 
alimentare „Podolie” al cărei vicedirector general este Alexei, fiul 
mai mare al lui Petro Poroşenko, ajuns nu demult deputat în 
Parlamentul Ucrainei. După ce a devenit Preşedinte al Ucrainei, 
Poroşenko a tot promis să vândă corporaţia „Roshen”, aşa cum o 
cere constituţia Ucrainei (articolul 103). Miliardarul Poroşenko a 
fost unul dintre sposorii principali ai maidanului din Kiev, ceea 
ce i-a şi deschis drumul la cârma ţării. Toţi ceilalţi susţinători de 
frunte ai evenimentelor de acum un an de zile din capitala 
Ucrainei au ajuns în mari posturi de conducere: A. Iaţeniuk – 
prim-ministru al Ucrainei, V. Kliciko – primar al Kievului. 

Se consideră că, din vânzarea „împărăţiei ciocolatei”, 
„regele” acesteia – P. Poroşenko – ar putea să încaseze ceva mai 
bine de un miliard de dolari americani. 

 

Corespondentul nostru 
 

 

 

 

Mihai EMINESCU 
 

 

COLINDE, COLINDE 
 

Colinde, colinde 
E vremea colindelor 
Căci gheața se-ntinde 
Asemeni oglinzilor. 
 
Și tremură brazii 
Mișcând ramurelele 
Căci noaptea de azi-i 
Când scântee stelele 

 
Se bucur copii 
Copiii și fetele 
De dragul Mariei 
Își peptenă pletele... 
 

De dragul Mariii 
Ș-a Mântuitorului 
Lucește pe ceruri 
O stea călătorului… 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Nichita STĂNESCU 

 
 

EU NU MĂ SPĂL DE 
POPORUL MEU 

 
Doamne, apără poporul român. 
Ai grijă de el şi 
apără-l! 
El este al tău 
cu blândeţea lui de miel 
şi cu răbdarea lui de taur 
cu omenia lui 
de floare de zăpadă 
ce se vede pe geam, Doamne, 
pe fereastră şi pe libertate! 
Doamne! 
poporul meu nu se spală de mine! 
Eu nu mă spăl 
de poporul meu! 
Dacă-mi vine alt miros 
decât mirosul lui, 
mă spăl pe mâini 
numai de propriile mele mâini 
şi mă las legat 
de boarea de zăpadă 
a poporului meu. 
Mărul se poate spăla 
numai de măr, 
de pomul mărului nu! De pom nu! 
Apără, Doamne, poporul român 
şi nu te spăla de el! 
Pe maica mea 
care m-a născut pe mine 
am dăruit-o poporului român. 
Dăruieşte-ţi, Doamne, 
pe maica Ta, care te-a născut pe Tine, 
poporului român! 
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