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UN MANUAL DE SUPRAVIEŢUIRE ÎN RĂZBOI
Cercetarea lui Ion Valer Xenofontov privind „istoria trăită” a
războiului din Afghanistan 1979–1989 s-a evidenţiat a fi una dintre cele mai
temeinice abordări privind istoria războiului „transcrisă” de combatanţi.
Autorul lucrării beneficiază de o solidă şi deopotrivă rafinată stăpânire a
utilajului metodologic şi conceptual al istoriei orale privită ca discurs
istoriografic alternativ la istoria oficială, academică. Aceste precondiţii l-au
putut pune în ipostaza unui cercetător aplicat şi exemplar al fenomenului
memoriei ca post-istorie a războiului din Afghanistan.
Documentele orale prezentate în acest volum fac dovada unei
naraţiuni multiple dintr-o viitoare cronică de război mai amplă a deceniului
conflictual din Afghanistan. Există în aceste mărturii o diversitate perceptivă
a războiului, de la un subiectivism maxim şi o personalizare adâncă a războiului
(V. Cazacu: „Am avut frică până a murit cel mai bun prieten”; I. Râbac:
„Aveam o singură dorinţă ca să vin acasă şi să beau apă de la fântână”; A.
Trofeev: „Ziua era normal, dar spre seară apăreau emoţii”) spre percepţii
instituţionalizate aferente discursului public al războiului (M. Carp: „Noi cei
care am luptat acolo am prelungit lupta pe Nistru, în Karabah, Cecenia şi
multe alte puncte fierbinţi”; I. Botnariu: „Noi duceam politica partidului pe
un teritoriu străin”; I. Costrov: „Războiul din Afghanistan niciodată nu putea
fi câştigat”), se derulează o epică densă, relevantă şi în egală măsură autentică
privind războiul „trăit”.
Există un set de interferenţe în mărturiile veteranilor care susţin
intriga narativă la nivelul interesului şi al valorizărilor istoriografice. În primul
rând, există o interferenţă între biografie (soldat) şi „marea istorie” (război),
apoi o interferenţă între real (cotidian–ziua) şi imaginar (miraculos–noaptea)
şi între eroism (nivelul oficial al războiului) şi supravieţuire (nivelul personal
al războiului). Naraţiunile războiului prezină aşadar o tensiune interioară
întreţinută de aceste interferenţe sau ambivalenţe în care lectura situaţiilor
excepţionale ale relaţiei directe dintre viaţă şi moarte, dintre explicabil şi
neexplicabil construiesc provocările oricărei literaturi memorialistice dedicate
războiului.
O lectură avizată a acestor mărturii poate decoperta locurile comune
din literatura orală a războiului dintotdeauna şi poate particulariza acest
război ca „sindrom afghan” în accepţiunea largă a termenului. Se profilează
o imagine a unei lumi combatante ce comportă tensiuni particulare, tensiuni
9
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pe care le provoacă un război într-un teritoriu de două ori străin. Un teritoriu
străin ca geografie şi o stranietate a unui spaţiu şi a unui areal cultural, toate
elaborând dimensiunea novatoare a subiectului şi dimensiunea novatoare
istoriografică pe care o aduce istoria orală.
Documentele prezentate şi prelucrate de Ion Valer Xenofontov în
această lucrare fac proba unei „istorii trăite”, tranzitive, întrucât pe de o parte
se livrează în spaţiul public mărturia unor drame şi tragedii trăite personal,
decroşate sau scoase din tabuurile secretului militar, desuet şi ridicol în datele
unei lumi contemporane în care informaţia şi comunicarea s-au înstăpânit
într-o lume globalizantă şi o tranzitivitate determinată de posibilele utilizări
ale acestor mărturii ca exemple de viaţă pilduitoare, ca vademecum de
supravieţuire într-un război inexplicabil şi straniu. Este un manual de
supravieţiure în război la îndemâna purtătorilor.
Cartea face dovada unei contribuţii până acum singulare, aferente
temei războiului din Afghanistan, după cum competenţele de istorie orală ale
autorului contribuie esenţial la dosarul de acreditare a acestui discurs
istoriografic inovator.
Prof. univ., dr. Doru RADOSAV
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SUIGENERIS AUDIŢIE A VOCILOR SECUNDE
Volumul autorului Ion Valer Xenofontov cu titlul „Războiul sovietoafghan (1979–1989). Studiu de istorie orală. Percepţii. Documente”, apărut la
Editura „Lumen” are meritul de a transforma cercetarea istoriei recente întro suigeneris audiţie a vocilor secunde. Ostaşul, ofiţerul, combatantul în general
este de foarte puţine ori văzut de ochiul istoriei oficiale, atent mereu la
învingători. Războiul este un fapt social care re-construieşte viaţa celor care îl
trăiesc. Istoricul Ion Valer Xenofontov utilizează o abordare fenomenologică
în cadrul perspectivei narative de cercetare istoriografică.
Editura „Lumen” şi eu personal ţin să-l felicit pe domnul Ion Valer
Xenofontov în primul rând pentru curajul de a propune lumii academice
întoarcerea la viaţă ca formă de înţelegere a istoriei. Ca filosof am considerat
adeseori că filosofia „este o arheologie a spiritului”.
Lecturând cartea domnului Xenofontov am avut în primul rând o
revelaţie epistemologică: ştiinţele sociale şi umaniste sunt din ce în ce mai
apropiate metodologic. Tendinţa de a separa ştiinţele sociale şi umaniste întro ...aş zice, nefirească fragmentare, devine brusc superfluu în faţa unui text
istoric care nu este cu nimic mai puţin sociologic, antropologic.
Ostaşul, ofiţerul, combatantul în general este de foarte puţine ori
văzut de ochiul istoriei oficiale, atent mereu la învingători. Am citit cartea cu
ochii filosofului câmpului social şi ea mi-a adus în faţă o provocare: războiul
ca fapt de viaţă, războiul ca stare de lucruri. Dintr-o dată războiul nu mai
este o angoasă în faţa inevitabilităţii şi de cele mai multe ori inutilităţii morţii
şi nici un moment apoteotic a unui erou care a avut şansa de partea sa.
Războiul este un fapt social care re-construieşte viaţa celor care îl trăiesc.
Perspectiva adusă de volumul domnului Xenofontov este cea a
combatantului, nu a luptătorului. Diferenţa între cei doi termeni este
centrarea epistemică pe individul care joacă rolul social de militar şi nu pe
proiecţia eroică cu care îl investim în calitate de luptător.
Eroismul e un fapt accidental, o posibilitate ca în cazul lui Fiodor
Popovschii, care s-a întâmplat să fie de faţă când un proiectil a nimerit direct
într-un mecanic şi acela a fost omorât pe loc. Moartea şi dezastrul apar ca
stare cotidiană.
Metodologia narativă ne propune înţelegerea războiului din unghiuri
diferite. Războiul are tot atâtea feţe câţi militari au participat la război. Rolul
istoricului care foloseşte metodologia narativă este aceea de a prinde în
11
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concepte feţele războiului. „Ostaşii eliberatori” care atunci când se supărau
le luau apa şi lumina localnicilor sunt aceiaşi care sunt împuşcaţi cu câteva
zile înainte de liberare, care refuză să se înregimenteze în KGB.
Interviurile vorbesc de la sine şi ca atare cercetătorul Ion Valer
Xenofontov s-a distanţat lăsându-le să vorbească fără nicio interpretare.
Antropologul Ion Valer Xenofontov a lăsat interpretarea cititorului întrucât
textul sursă, interviurile, sunt ele însele un fapt cultural, nu doar un izvor istoric.
Istoricul Ion Valer Xenofontov a reactualizat datele provenite direct
de la subiecţi folosindu-le ca grilă interpretativă în celălalt volum al domniei
sale apărut la Editura „Lumen” în 2010 sub titlul „Războiul din Afghanistan
(1979–1989) în memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate
istorică şi imaginar social”. În cadrul acestuia din urmă Ion Valer
Xenofontov abordează o metodă de tip hermeneutic de analiză calitativă a
datelor obţinute prin interviuri. El construieşte un sistem categorial de
analiza datelor în care include războiul ca stare a vieţii. Sunt prezentaţi
adversarii, aliaţii, civilii, luptele morţii, timpul liber, vocile combatanţilor şi
nu în ultimul rând situaţia combatanţilor după război. Este o radiografie
istorică, dar şi sociologică a războiului în sine având războiul sovietoafghan
ca pretext hermeneutic.
Utilizarea sincronă a abordării fenomenologice şi perspectivei
narative. Întrebările puse de cercetător au vizat războiul şi combatantul în
acelaşi timp. S-a apelat la memoria acestuia solicitându-i-se în acelaşi timp
semnificaţii, atribuite evenimentelor şi percepţiilor subiective, trăiri şi
reinterpretări pe care actualul veteran le dă evenimentelor. Istoria orală trece
dincolo de izvorul înţeles într-un sens pozitivist sau postpozitivist şi se
integrează mai degrabă într-o perspectivă construcţionistă postmodernă.
Autorul însuşi citează ca teme de cercetare diferenţa de gen în
abordarea fenomenului militar. Construcţia socială a status-rolului de militar
pe de o parte şi a însăşi conceptului de militar are la bază „o imagine a
virilităţii unde individul tinde să fie cunoscut ca actor activ şi direct în marele
eveniment”. Perspectiva feminină este văzută mai dură în mărturiile
identificate cu o intensitate afectivă crescută.
Autorul pune în scenă un proces de mediere a interpretării faptului
personal şi al istoriei personale de război a veteranului pe care-l reconstruieşte ca fapt istoric prin ochii cercetătorului.
Salutăm inovaţia metodologică şi curajul epistemic a domnului Ion
Valer Xenofontov de a prezenta cititorului o altfel de poveste istorică:

povestea militarului moldovean trimis într-un război pe care nu-l
poate câştiga, dar n-are voie să-l piardă.

Prof. univ., dr. Antonio SANDU
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Celor care nu s-au întors din război
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Mormântul ostaşului Oleg Oncean (1962–1981), căzut în războiul din
Afghanistan, satul Coşcodeni, raionul Sângerei. Arhiva familiei Oncean.
13
Extras din volumul: Xenofontov, I. V. (2020).
Războiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

14
Extras din volumul: Xenofontov, I. V. (2020).
Războiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.
Iaşi, România: Lumen.

Motto: „...nu există nicio istorie
fără dimensiunea ei narativă, orală sau scrisă”.
Le Grand

INTRODUCERE
Războiul sovieto-afghan (1979–1989) este cel mai extins conflict
militar din istoria Uniunii Sovietice. Pentru a menţine Afghanistanul sub
influenţa sa, Kremlinul a fost nevoit să implice efective de cca 90 000 de
oameni. Cifra totală a militarilor sovietici care au efectuat stagiul militar în
zonă se estimează la 620 000, numărul morţilor reprezentând 15 051, iar cel
al pierderilor sanitare (handicapurilor fizice) evaluându-se la 469 6851. Din
RSS Moldovenească, pe atunci parte componentă a URSS, au participat 12
500 de militari, dintre care 301 şi-au pierdut viaţa, 4 sunt dispăruţi, iar 700 au
rămas invalizi. Numărul de femei participante la flagelul militar îl constituie
83, dintre care actualmente 50 au domiciliu în Chişinău. Ludmila Vladimir
Prisăcari (1959–1987) din oraşul Drochia este singura moldoveancă decedată
în război2.
Întrucât universul cunoaşterii acestui flagel armat este amplu şi destul
de interesant pentru experienţa umană în situaţii-limită, iar actorii acestuia
sunt dintr-un trecut proxim şi pot furniza percepţii directe, dezideratul
prezentei lucrări îl constituie ,,extragerea” din anonimat a martorilor unui act
istoric important şi recurent al secolului al XX-lea şi punerea în circuitul
ştiinţific a unor veritabile ,,arhive vii”, a memoriei trăite şi narate. Prin
intermediul mărturiei orale se realizează o alternativă la „memoria oficială şi
hegemonică impusă de regimurile totalitare”3. În acest sens se diversifică
elaborarea produsului de branşă – naraţiunea istorică – prin apelarea la
interviu, care alături de cele patru metode fundamentale şi consubstanţiale de
investigaţie a universului empiric (analiza documentelor, experimentul,
observaţia (propriu-zisă) şi ancheta) contribuie la democratizarea discursului
Vezi Peter Calvacoressi, Politica mondială după 1945, Bucureşti, Alfa, 2000, p. 522; Rossia i
SSSR v voinah XX veka. Poteri voorujennîh sil. Statisticeskoe issledovanie, /Pod obşcei redakţiei
kandidata voennîh nauk, professora AVN gheneral-polkovnika G.F. Krivoşeeva, Moskva,
Olma-Press, 2001, p. 536; Voennîi enţiklopediceskii slovari, Moskva, 2007, p. 642.
2 Potrivit datelor din arhiva curentă a Uniunii Veteranilor Războiului din Afghanistan din
Republica Moldova.
3 Doru Radosav, Memorie şi eveniment. Câteva consideraţii, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie
Orală, VIII, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 14-15.
1

15
Extras din volumul: Xenofontov, I. V. (2020).
Războiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente.
Iaşi, România: Lumen.

Ion Valer XENOFONTOV

istoriei recente4. Varietatea surselor de informare permite dublarea şi
confruntarea acestora, generând elaborarea diverselor criterii şi scenarii
ştiinţifice, construcţiilor conceptuale argumentate, explicarea şi validarea
acestora, testarea ipotezelor şi perspectivelor, aspecte finalizate cu extinderea
gamei interpretative, realizând un fenomen benefic nu doar observatorului în
parte, dar „prin cumulare, un câştig social”5. În procesul complex al
naraţiunii, martorul actualizează fapte şi evenimente din experienţa sa,
trecându-le evident prin prisma propriilor emoţii6.
În contextul valorificării izvoarelor istorice, specialiştii istoriei recente
surprind o serie de impedimente în vederea elaborării complexe a demersului
istoriografic. Sursele clasice, convenţionale (materialul de arhivă,
documentele edite, memoriile, discursurile, mass-media etc.) remit un tip de
fapte şi evenimente istorice care se aliniază intrinsec evenimenţialului istoric,
însă acestea, la o analiză atentă, relevă diverse omisiuni din economia
lucrărilor. În contextul în care pilonii metodologici sunt eclipsaţi în cercetări,
chiar şi parţial, are loc decupajul principiului complementarităţii metodologice,
limitând viziunile globale asupra fenomenelor. Un excurs vizual asupra
acestor procedee indică faptul că dacă primele patru dimensiuni ale cercetării
se aliniază într-o anumită măsură naraţiunii istorice, atunci interviul este
eclipsat din vizorul istoricilor contemporaneişti, inclusiv al acelora din
Republica Moldova, element care însă relevă o realitate cotidiană substanţială
ce nu trebuie eludată de prestanţa profesională, ci dimpotrivă, se impune
aplicarea şi extragerea dividendelor inovatoare ştiinţifice.
Informaţia orală, expusă prin intermediul interviului, chestionarului,
emite un pronunţat discurs subiectiv, considerent ce distanţează abordarea
istoricilor cu profunde tradiţii şi aspiraţii de pedantism profesional în
selectarea izvoarelor istorice. O altă explicaţie rezidă în faptul că interviul a
fost eclipsat o perioadă de timp de alte forme de text, considerate mai
expresive, mai generoase şi mai eficiente, actualmente însă această formă de
comunicare „cunoaşte nu numai un adevărat reviriment, dar şi o practică
veritabilă de profesionalitate”7.

Ion Xenofontov, Interviul – valenţă a democratizării discursului istoriei recente, în Revista de Istorie a
Moldovei, nr. 1, Chişinău, 2009, pp. 101-106.
5 Iulia Pop, Memorie şi suferinţă. Consideraţii asupra literaturii memoralistice a universului concentraţionar
comunist, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010, p. 20.
6 Elisabeta Nicolescu, Les temps autobiographique. Ètude narratologuque, pragmasémantique et de
linguistique textuelle sur la temporalité autobiographique, Bucureşti, Editura Universităţii, 2006, p. 132.
7 Dorel Cosma, Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană. Teză de doctor în filologie,
Chişinău, 2007, p. 3.
4
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