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ACTIVITĂŢI EDITORIALE

Subiectul războiului sovieto-afghan 
(1979–1989), precum şi urmările acestui 
flagel militar constituie una din temele 
cele mai discutate atât în istoriografia 
occidentală, cât şi în statele Europei de 
Est. După cum se ştie, ingerinţa militară 
a URSS în Afghanistan s-a desfăşurat în 
perioada Războiului Rece, în perimetrul 
unei ţări subdezvoltate, izolată şi măcinată 
de probleme etnice, religioase, teritoriale 
etc. În accepţia doctorului în istorie Ion 
Xenofontov, războiul a avut loc într-un 
stat cu profunde tradiţii şi aspiraţii tribale, 
cu un caracter rigid comunitar-patriarhal 
al societăţii şi cu o populaţie aproape 
analfabetă (doar 4 la sută erau ştiutori de 
carte). Conflictul a izbucnit în condiţiile 
unei stări internaţionale tensionate, pro-
vocate de politica de ostilitate între Est şi 
Vest, şi a durat circa un deceniu (9 ani şi 
7 săptămâni). URSS a participat cu un im-
portant contingent de militari, întrunind 
reprezentanţi din tot spaţiul sovietic, inclu-
siv din RSSM. Discuţiile şi polemicile, ades 
virulente, vizavi de acest fapt istoric au dat 
naştere unei relativ ample istoriografii, dar 
care, în cele mai dese cazuri, avea conotaţii 
politice.  Monografia doctorului în istorie 
Ion Xenofontov „Războiul din Afghanistan 
(1979–1989) în memoria participanților 
din Republica Moldova. Realitate istorică şi 
imaginar social” vine cu o viziune origina-
lă de abordare a subiectului prin prisma 
martorilor direcţi care s-au transformat 
în emiţători ai discursului istoriografic. 
Meritul cercetătorului constă nu numai 
în scoaterea din anonimat a martorilor 
unui eveniment istoric important şi actual 

din sec. XX, dar şi în punerea în circuitul 
ştiinţific a unor „arhive vii”, a memoriilor 
trăite şi narate, care dau posibilitatea să 
urmărim critic evenimentul politizat în 
discursul oficial. Necesitatea cărţii a fost 
catalizată şi de studierea tangenţială a 
problemei participării moldovenilor la 
războiul din Afghanistan în literatura de 
spe cialitate. 

Studiul este structurat în cinci capitole 
esenţiale, concluzii, bibliografie, abrevieri 
generale, anexe, rezumat în engleză.

În capitolul I „Repere istoriografice şi 
metodologice de cercetare” (pp. 17–47), 
autorul reflectă gradul de investigaţie 
ştiinţifică a temei, expune obiectivele şi 
metodele de investigaţie. La bază stă un 
volum impresionant de lucrări (în limbile 
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română, rusă, engleză, franceză etc.), auto-
rul clasificându-le după curente ideologice 
şi perioade istoriografice. Au fost analizate 
surse din istoria orală, presă, documente 
de arhivă, corespondenţă, jurnale etc. 
Pentru realizarea unei clarităţi ştiinţifice 
s-a efectuat distingerea convenţională a 
istoriografiei ruse în: istoriografia sovie-
tică, din anii 1970–1980, care justifica 
interven ţia URSS în Afghanistan prin 
lupta împotriva „imperialismului ameri-
can”, acordarea de ajutor internaţional 
şi necesitatea imperioasă de apărare a 
hotarelor imperiului sovietic; istorio gra-
fia din perioada gorbaciovistă şi post-
gorbaciovistă, care dezminte mitul „aju-
torului internaţional”, apreciază drept 
insatisfăcător nivelul de pregătire teore-
tică şi practică a ostaşului pentru situaţii 
de război. Activitatea de cercetare a 
fost complinită prin lucrări din diferite 
domenii – psihologie, sociologie, religie –, 
în care autorul a căutat răspuns la mai multe 
probleme, cum ar fi: impactul mediului 
cultural asupra comportamentului uman, 
al războiului asupra conştiinţei, precum şi 
reintegrarea foştilor combatanţi în familie 
şi societate etc.

În capitolul II „Contextul general al 
războiului din Afghanistan” (pp. 48–82) 
este prezentată situaţia internaţională din 
anii 1970, relaţiile sovieto-afghane (1919–
1979) şi imixtiunea militară sovietică în 
Afghanistan (1979). Meritul autorului este 
străduinţa de a prezenta exhaustiv subiec-
tul. Astfel, în perimetrul paragrafului I al 
capitolului nominalizat, autorul a făcut o 
analiză lapidară a situării geografice, eco-
nomice, sociale a Afghanistanului, ceea ce 
i-a permis să dea apreciere sistemului politic, 
caracterizându-l ca pe unul preindustrial 
(de tranziţie de la feudalism la capitalism, 
cu infrastructură nedezvoltată), cu o 

naţiune multietnică, în care drept element 
de coagulare serveşte religia islamică.  

O atenţie sporită a fost acordată analizei 
situaţiei internaţionale din anii 1970, 
definintă, pe bună dreptate, cu termenul 
metonimic pace înarmată. Autorul a esti-
mat gama de contraste care au configurat 
caracterul relaţiilor internaţionale, a 
des considerat cinismul statelor deţi-
nă toare de armament nuclear (URSS, 
SUA, China) în promovarea intereselor 
impe rialiste, contracarând normele de 
drept internaţional. Aplicarea reuşită a 
metodelor de studiu i-a permis autorului 
să evalueze relaţiile sovieto-afghane, să 
deducă cauzele deteriorării lor. Istoricul Ion 
Xenofontov are perfectă dreptate atunci 
când susţine că exportul forţat al modelu lui 
sovietic (ateism, represiuni, constrângeri 
economice) a cauzat obstrucţionismul 
poporului afghan şi al naţiunii islamice. 
Cu un interes deosebit am urmărit analiza 
curentelor politice prezente în URSS vizavi 
de politica externă – abordarea moderată 
(A. Kosâghin) şi radicală (reprezentată 
de A. Gromâko, L. Brejnev, I. Andropov) 
referitoare la imixtiunea în Afghanistan.

Un compartiment demn de atenţie este 
capitolul III „Pregătirea combatanţilor din 
RSSM pentru războiul din Afghanistan” 
(pp. 83–125). În cadrul acestuia au fost 
examinate subiecte originale precum dis-
cursul ideologic şi cauzele războiul so-
vieto-afghan în percepţia participanţilor, 
recru tarea şi instrucţia militară. Autorul 
etalează politica sovietică machiavelică de 
implantare şi legitimare a sistemului său, 
atunci când susţine ideea că în anii 1970 
URSS avea impacienţa unui război şi a 
unei biruinţe. În acest sens, războiul din 
Afghanistan (ca şi implicaţiile precedente 
în Angola şi Vietnam) trebuia să abată 
societatea de la situaţia economică dificilă, 
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să disimuleze indicii privind regresiunea 
nivelului de trai al populaţiei, problemele 
naţionale şi abuzurile regimului. Pentru 
prima dată în cadrul acestui volum Ion 
Xenofontov a făcut o analiză amplă a pro-
pagandei sovietice bazată pe tertipuri 
oficiale, pe tehnici de manipulare aplicate 
asupra societăţii din RSSM. Autorul a 
aplicat o gamă extinsă de metode, proce-
dee, atât materiale, cât şi spirituale, pen-
tru implementarea obiectivelor urmărite 
de către sovietici, menţionând că aceste 
mijloace de persuasiune se reali zau în 
contextul perioadei destinderii inter-
na ţionale, fiind încălcată flagrant Con-
stituţia URSS, care interzicea pro paganda 
de război (Cap. 4, art. 28). De asemenea, 
Ion Xenofontov a analizat un subiect 
tabuizat, atât în istoriografia rusă, cât şi în 
cea occidentală, privind războiul psiholo-
gic utilizat de URSS, dar şi de SUA în 
cadrul conflictului menţionat. Concluzia 
spre care ne direcţionează auto rul este că 
tehnicile de propagandă erau inspirate 
din teoriile religioase, ocul tiste orientale 
(precum maniheismul, islamismul) – lupta 
eternă dintre bine şi rău (URSS reprezenta 
binele, statul salva tor, Afghanistanul – stat 
victimă, SUA şi acoliţii lor – răul).

Merită atenţie paragraful consacrat 
cauzelor războiului în concepţia com-
ba tanţilor. Indiferent de nivelul de 
percepţie a discursului oficial referitor la 
campania militară a URSS în Afghanistan, 
tineretul sovietic, inclusiv din Moldova, 
a fost in clus, volens, nolens, atât ca re-
ceptori ai mesajelor de propagandă, cât 
şi ca participanţi la ingerinţa militară. 
Intervievarea mai multor com batanţi de 
către autorul lucrării a accentuat caracte rul 
culturii politice de subordonare a socie-
tăţii RSSM. Ostaşii afghani, atât cei de nivel 
inferior, cât şi cei superiori, care nu erau de 

acord cu politica ofensivă a URSS, preferau 
să se opună războiului într-o formă pasivă, 
în discuţii private. Autorul monografiei 
ne aduce argumente că, în virtutea trecerii 
anilor, soldaţii care contestau războiul au 
preferat să nu le fie divulgat numele. Trebuie 
de subliniat şi caracterul cultural permisiv, 
apolitic al societăţii, care nu a avut curajul 
să organizeze acţiuni de revoltă. 

Tragedia umană în contextul regimului 
totalitar o sesizăm din subiectul Recrutarea 
și instrucţia militară. În baza mărturiilor 
combatanţilor puse la dispoziţia cititorului 
aflăm că omul în cadrul regimului sovietic 
era manipulat prin ideologizare, politiza-
re, mai mult, trimis la război fără ştirea 
participantului şi cu mistificarea morţii 
lui. Istoricul a scos în evidenţă faptul că 
la conscripţia militară se ţinea cont de 
exteriorul fizic al recruţilor (negruţi, statură 
scundă) – cât mai apropiată de configuraţia 
asiatică, caracteristică personală excep-
ţională, lipsa rudelor peste hotare, studii 
profesionale utilitare, statutul social 
(erau selectați tineri din familii de ţărani, 
muncitori, care nu puteau să se eschiveze 
de la serviciul militar). Cercetătorul 
adaugă un registru critic atunci când esti-
mează datele statistice ce relevă destul de 
elocvent protejarea de către demnitarii 
de stat a propriilor odrasle. Scandalizează 
falsurile oficialilor şi  explicaţiile aberante 
ale acestora privind protecţia copiilor celor 
puternici: „Îi trimitem pe cei mai buni 
în Afghanistan… copiii conducerii, sunt 
foarte adesea inapţi fizic pentru serviciul 
militar ” (p. 110). Nu este de ignorat în-
cercarea cercetătorului de a semnala fluajul 
psihic al combatanţilor, generat de lipsa de 
experienţă, vârsta fragedă, caracterizată de 
imaturitate şi instabilitate afectivă.

Capitolul IV reflectă „Războiul sovieto-
afghan. Istorie trăită şi istorie narată” (pp. 
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126–327). În această ordine de idei, autorul 
a dat o apreciere conflictului, numindu-l 
asimetric, şi a efectuat periodizarea lui 
în funcţie de intensitatea disensiunilor. 
Prezintă interes tacticile de luptă folosite 
de ambele tabere, formele de confruntări, 
armamentul utilizat, tertipurile autorităţi-
lor politice. Autorul critică subestimarea 
şi ignoranţa oficialilor sovietici privind 
adversarul. Conform prejudecăţilor ofi-
ciale, detaşamentele de mujaheddini erau 
considerate drept neorganizate, incapabile 
să reprezinte o forţă puternică împotriva 
URSS. Or, penuria informaţională a con-
stituit un obstacol direct al sovieticilor 
pentru a identifica forţele reale ale adver-
sarilor şi prin aceasta se explică pierderile 
omeneşti suportate în conflict. În alte 
cazuri istoricul a specificat abilităţile de 
luptă ale adversarilor, intrepiditatea lor. 
Spre exemplu, unul din liderii muja hed-
dini, Ahmed Shah Massoud este carac-
terizat drept un conducător militar 
erudit, poliglot, bun strateg. Mai mult, 
tactica de luptă de partizani, pregătirea 
fizică a adversarului (un mujahed putea 
lupta cu 20-30 de oameni; se ridicau în 
munţi purtând pe umeri mitralierele de 
la maşinile blindate, care aveau câte 80-50 
kg), antrenarea copiilor şi femeilor, tactica 
de luptă „reliefarea prezenţei continue” 
au dus la demoralizarea, derutarea şi 
insecuritatea soldatului sovietic. (Conform 
combatanţilor, „niciodată nu era clar: cine-i 
şi unde-i inamicul…” (p. 134).)

Un aspect ce suscită interes este războ-
iul subteran. Autorul relatează activitatea 
forţelor speciale de elită  ale sovieticilor, care 
au folosit arme ultrasecrete şi au desfăşu-
rat activităţi militare de performanţă. 
Isto ricul reconstituie nepărtinitor şi lucid 
evenimentele din conflictul sovieto-afghan, 
dă note şi calificări atât aspectelor pozitive, 

cât şi celor negative ale ambelor tabere 
beligerante. Totodată, lucrarea dezvăluie sfi-
darea politicii sovietice privind reflectarea 
evenimentelor din război. Sentimente de 
şoc, anxietate, derută, frustrare au provocat 
informaţiile privind „dedovşcina” (complex 
de „reguli neregulamentare”) aplicată 
asupra soldaţilor nou-veniţi în armată, 
entuziasmaţi de dorinţa de a apăra Patria 
şi de a trece şcoala bărbăţiei. Urmărind 
cu atenţie problema abordată, conchidem 
că acceptarea şi promovarea camuflată 
a fenomenului în mediul soldaţilor şi 
superiorilor a dus la crearea numeroaselor 
situaţii de umilinţă, dezertări, mai mult 
– automutilări, sinucideri. Autorul nu a 
ignorat şi reflectarea altui tip de adversar, 
care a complinit contextul acerb de existenţă 
a individului – maladiile şi tratamentele 
reprobabile la care au fost supuşi mili-
tarii. Nu au fost trecute sub tăcere viciile 
militarilor sovietici (consumul de droguri, 
alcool, traficul ilicit, indecenţe etc.) care 
s-au manifestat în situaţii critice cu scopul 
de a evada într-o siguranţă aparentă şi care 
au generat un fluaj psihic.

O pagină aparte în lucrare constituie 
informaţia privind societatea şi cultura 
afghană: profilul somatic, familia, locuinţa 
care ne surprinde prin tradiţionalism, 
arhaism, exotism, clivaj tribal, interioriza-
re etnică. Pentru combatanţii sovietici, 
necunoaşterea specificului lumii orientale, 
nerespectarea cutumelor, impietatea au 
produs tensiuni din partea băştinaşilor pe 
fundalul flagelului militar.

Un compartiment care merită grati-
tudine din partea exegeţilor şi cititorilor 
este capitolul V „Impactul războiului din 
Afghanistan asupra vieţii participanţilor 
moldoveni” (pp. 328–400). În această 
diviziune autorul decriptează că imixtiunea 
sovietică în Afghanistan, extinsă pe durata 
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unui deceniu, s-a soldat cu un eşec total 
pentru sovietici. Autorul subscrie la ideea 
că o generaţie de tineri aveau să constate 
că au luptat pentru nişte iluzii, plătind 
un tribut exorbitant. Deşi războiul a 
marcat numeroase persoane, societatea 
nu le valorează în adevărata măsură nici 
până în prezent prestanţa, iar pentru 
unii „afghanii” sunt etichetaţi drept nişte 
elemente ale alterităţii. În acest context, 
istoricul a dat apreciere „sindromului 
afghan”, tabuizat în perioada sovietică, cu 
încercări de edulcorare a opiniei publice şi 
în prezent. Privit din optica combatanţilor, 
războiul sovieto-afghan a fost pentru 
unii un factor de maturizare forţată şi o 
şcoală a vieţii, iar pentru alţii un fenomen 
macabru. Asumându-şi misiunea de 
decamuflare a războiului şi a consecinţe-
lor traumatizante, doctorul în istorie 
I.  Xenofontov a consemnat realitatea dură, 
impactul fizic şi interior intens al flagelului 
militar, atât în evoluţia vieţii individuale 
a combatanţilor, cât şi în relaţiile acestora 
cu familia şi societatea. Inerenţa războiului 
în viaţa postbelică a combatantului a fost 
confirmată prin numeroase mărturii. Iar 
expresia „Noi am adus Afghanistanul cu 
noi” (p. 375) scoate în evidenţă suferinţa 
umană şi încercarea de a se vindeca prin 
luptă împotriva memoriei. Studiul pre-
zent transpare cu un mesaj antirăzboi. 
Autorul se pronunţă tranşant împotriva  
oricăror războaie nedrepte, iar prin prisma 
mărturisirilor victimelor (soldat, părinte, 
societate)  cere dezaprobarea lor. 

În concluzie, lucrarea „Războiul din 
Afghanistan (1979–1989) în memoria 
par ti cipanţilor din Republica Moldova: 
realitate istorică şi imaginar social” este 
o lucrare ştiinţifică valoroasă, bine argu-
mentată, având o bază documentară 
sub stanţială. Lucrarea conţine un bogat 

material statistic, bibliografic, ilustrativ 
ce completează structura textului. Mono-
grafia captivează prin folosire prin alter-
nanţa discursurilor oficialilor şi a celor 
ale combatanţilor. Este de menţionat lim-
bajul elevat al autorului, iar utilizarea 
unor termeni de tipul maniheism, şiism, 
sunism, djihad, etos militar incită cititorul 
la lecturi adăugătoare. Demne de înaltă 
apreciere sunt mesajele de promovare a 
unei politici externe bazată pe coexistenţă 
paşnică, asumarea greşelilor politice de pe 
poziţiile istoriei, conştientizarea viciilor 
caracteristice vieţii cazone („dedovşcina”) 
care denigrează imaginea oricărei ar-
mate, grija pentru veterani şi crearea me-
canismelor de deschidere în societate. Tot-
odată, lucrarea înlesneşte reactualizarea, 
revizuirea şi reasumarea critică a propriu-
lui trecut. 
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