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Ion XENOFONTOV 

 
„DEDOVŞCINA” 

RAPORTURILE IERARHICE ÎNTRE COMBATANŢII SOVIETICI 
DIN RAZBOIUL SOVIETO-AFGHAN (1979-1989)  

ÎN MEMORIA COLECTIVĂ 
 
 
 

În mediul combatanţilor sovietici din Afghanistan s-a inoculat un 
sistem de comunicare aplicat în perimetrul unor conjuncturi tensionate, cu 
valenţe substanţiale asupra factorului moral al armatei. Atât raporturile pe 
filieră verticală (aplicat în relaţiile dintre soldaţi şi ofiţeri), cât şi cele pe linie 
orizontală (instituit în raporturile dintre soldaţi), stabilite în baza unei arhitec-
turi consacrate pe cutume şi a unor norme regulamentare depăşite de noile 
realităţi au fost supuse unor metamorfozări aplicate intrinsec într-un nou 
spaţiu socio-cultural, stil de viaţă deseori parvenit la limitele infamiei, mozai-
cului multinaţional şi a profilului psihologic al combatanţilor din URSS. 

Contrastul frapant dintre veracitatea arhitecturii administrative şi a 
instrucţiei cazone din Uniunea Sovietică şi a celei din unităţile militare 
sovietice din Afghanistan a fost sesizat de unii combatanţi în limitele 
perceperii noilor valenţe de către ofiţerii nou veniţi de pe teritoriul URSS: 
„Trebuia să te conduci după Regulament, dar Regulamentul, scris cu câţiva 
ani de zile în urmă, nu corespundea cu viaţa militară din acel moment. 
Erau alte condiţii de trai şi de climă, erau care înţelegeau, dar erau şi care 
nu prea înţelegeau.” (Victor Tomiţa) „Care veneau prima dată se purta mai 
rău şi pe urmă înţelegeau care-i acolo mersul... pe urmă se linişteau.” 
(Afanasevici Zinovev) „Mi-au zis că aici nu-i ca în Uniune.” (Nicolae 
Sergheevici) „El a fost doi ani de zile în cantonamentele din Uniune şi apoi 
venea şi ne face ordine conform Regulamentului, ca şi cum era în Uniune.” 
(Alexei Cebanu) 

                                                 
 Iniţierea tinerilor soldaţi. Pentru acest subiect a se vedea şi Ion Xenofontov, 
Războiul din Afghanistan (1979-1989) în memoria combatanţilor. Cazul 
participanţilor din comuna Echimăuţi, Jud. Orhei, Republica Moldova, în AIO - 
Anuarul de Istorie Orală, III, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, pp. 
338-369. 
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Contingenţa dintre ofiţerii şi soldaţii sovietici s-a instituit în baza 
distingerii noilor realităţi, a dificultăţilor marcate de contextul conflictului 
militar. Unii combatanţi sovietici au constatat, deja, pe parcursul instrucţiei 
militare, climatul amical pe care îl susţineau ofiţerii cu subordonaţii, 
ambient marcat de eventualitatea retrăirii unor dificultăţi majore. În perime-
trul unei astfel de relaţii, prestigiul ofiţerilor s-a circumscris imaginii 
patriarhale - a unor părinţi care oferă sugestii, îndrumări, instruiri, 
incluzând şi valenţele unor protectori: „Încă la instrucţie am înţeles 
comportamentul foarte bun al ofiţerilor faţă de noi. Ei ştiau unde ne ducem 
atunci şi nu ne făceau niciodată probleme, să-şi bată joc. Ne puneau să 
facem sport, să alergăm.” (Adrian Sfeclă) „Ca şi într-o familie: ofiţerul 
trebuie să-i ştie psihologia la fiecare om. Nu au fost cazuri ca să ne prea 
pedepsească.” (Alexandru Casian) „Băietanul acela a venit la 18 ani de 
acasă şi, totuşi, când era cineva mai în vârstă şi poate conduce, te îndrumă, 
e cu totul altceva. Desigur o subordonare permanentă exista. În tot cazul, 
subordonarea asta nu se răsfrângea cam cruntă. Era ca un sfat, un ajutor, 
îndrumare.” (Anatol Oprea) „Relaţiile erau cordiale. Niciodată nu-i obijduia 
pe cineva. Dacă era cineva rănit, comandantul de companie îl proteja perso-
nal, nu-l lăsa niciodată.” (Oleg Vălean) „Ne străduiam să nu greşim, de 
acum am înţeles ce se face acolo. Ofiţerii nu erau chiar aspri. Ne înţele-
geam ca prieteni, ca tata şi cu fiul. Erau oameni în vârstă. Erau ofiţeri mai 
în vârstă.” (Alexei Dubenco) „Nu am avut aşa probleme cu ofiţerii, am fost 
prieteni cu ei. Se ţinea cont de experienţa la acei care au slujit mai mult.” 
(Marcu Slutu) „Comandantul, e clar, că-i tată spiritual.” (Vasile Dolghii) 

Relaţiile de subordonare dintre militarii sovietici din Afghanistan 
erau susţinute, de asemenea, de un climat consensual ce reprezenta baza 
comunicării în activităţile cotidiene: „Erau relaţii bune. Mi se pare că în 
Uniune era mai aspru decât acolo. Normal.” (Daniel Rabadja) „În 
raporturile ierarhice trebuia să se ţină cont de faptul că situaţia care era în 
Afghanistan, totuşi, era mai specială.” (Pleşu) „Ne stimam unul pe altul. 
Lucram împreună, eram cam la un nivel. Ne simţeam liberi. Vorbeam liber 
unul cu altul.” (Ion Oca) „Noi eram stimaţi de ofiţeri. Eram conduşi după 
toată legea, trăiam normal.” (Petru Ajder) „Înţelegeau situaţia, nu era chiar 
atât de strict din partea ofiţerilor.” (Victor Tomiţa) Unii combatanţi au 
evidenţiat caracteristicile personale ale superiorilor militar prin diverse 
atribute, de sorginte populară: „A fost un comandant de aur.” (Sava 
Nicolaevici)  
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Prestanţa soldatului era cu atât mai importantă, cu cât limbajul 
ofiţerului era mai familial: „Nu erau respectate momentele de onoruri etc. 
Ofiţerii batalionului nostru puteau să vină şi să se salute simplu cu noi, 
puteau, pur şi simplu, să dea mâna. Comandantul nostru (de naţionalitate 
rusă) îmi zicea frate.” (Anatol Timuş) „La noi nu erau diferenţieri. Nu era 
titulatura tovarăşe locotenent. Pur şi simplu locotenent Boris. Trăiam toţi 
ca fraţii.” (Ivan Râbac) 

Spre deosebire de unităţile militare din URSS, în cele din 
Afghanistan, graţie priorităţii altor obiective majore, nu erau respectate o 
serie de formalităţi: „Nu era ca el să se simtă că el e ofiţer dar noi nu, să-i 
dăm salut. De-amu şi el dacă e om... se dădea şi el cu politica.” (Ion Murzac) 

Poziţia ierarhică a militarilor sovietici era înlăturată şi prin 
însemnele militare, considerent aplicat, graţie motivelor de securitate, fapt 
ce configura o proximitate şi mai mare dintre soldaţi şi ofiţeri: „Ni s-a dat 
ordin să rupem toţi epoleţii. (Radu B.) „Uniforma fără epoleţi, fără nimic.” 
(Mihai Usatâi) „Îmbrăcaţi fără epoleţi.” (Vasile Daniţă) „Galoane fără 
epoleţi.”1 

Apogeul proximităţii dintre cele două nivele - soldaţii şi ofiţeri - era 
surprins pe parcursul luptelor militare, atunci când se lupta „cot la cot” 
(Vladimir Beşleagă), însă, totodată, s-a marcat diferenţa şi dintre alte 
categorii de superior militari: „Dar unii nu luptau, cei mai sus-puşi. Ei 
făceau planuri de atac şi rapoarte la Moscova.” (Vladimir Beşleagă)  

Hrana şi locul de consum al acesteia, în anumite situaţii, fixează 
condiţia socială a individului. Conform unor consuetudini din armata 
sovietică, spaţiul (masa) de consum al hranei era delimitat: cel rezervat 
ofiţerilor şi cel al soldaţilor. În perioada războiului din Afghanistan, 
combatanţii sovietici nu circumscriau strict spaţiul şi actul alimentar, 
conform raporturilor ierarhice: „Mâncam din aceeaşi bucătărie.” (Anatol 
Timuş) „Ce mâncam eu, mâncau şi ofiţerii.” (Carasemir) „Toţi mâncam 
dintr-un ceaun, toţi pregăteam dintr-un singur ceaun.” (Sergiu Vlădicescu) 
„Mâncam ce era, dintr-o ceapă mâncam toţi. Sau puneam acolo un ceai 
toţi.” (Petru Florea) 

                                                 
1Alexandru Vakulovski, Soldaţii români în Afghanistan, Iaşi, Polirom, colecţia 
IRIR, (în curs de apariţie, Interviu cu Stepan Gaidău). Mulţumim pe această cale 
autorului care ne-a prezentat manuscrisul lucrării, lucru destul de important 
pentru noi şi la pregătirea tezei de doctorat. 
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În pofida sistemului de egalare, în privinţa alimentaţiei, în unele 
unităţi militare s-a menţinut diferenţierea actului alimentar în baza relaţiilor 
ierarhice pe verticală: „Mâncarea ofiţerilor era puţin mai bună. Ei aveau 
cantina ofiţerilor, dar noi soldăţească. (Valeriu Vrabie) 

Factorul esenţial ce a aglutinat corelaţia imperioasă dintre soldaţi şi 
ofiţeri s-a situat în limitele infailibilităţii reciproce, iar dimensiunea de bază 
o constituia preţuirea vieţii: „Viaţa ofiţerilor era în mâinile noastre, iar a 
noastră în mâinile lor, căci ei ştiau tactica şi ne respectau, şi noi îi 
respectam. Noi când mergeam la drum, ei veneau câte unul, iar noi eram 
mai mulţi, aşa că ne înţelegeam.” (Valeriu Vrabie) „Situaţia care era în 
Afghanistan, totuşi, era mai specială. Era o legătură mai strânsă dintre 
soldat şi ofiţer. Având nişte soldaţi prieteni, te simţeai mai protejat decât cu 
nişte soldaţi ostili. Această linie era ştearsă. Totuşi, această familiarizare nu 
era aşa că tot se putea de făcut. Au fost multe cazuri când acelaşi soldat îl 
acoperea pe comandant şi-i salva viaţa.” (Pleşu) „Ne duceam la operaţiuni 
şi vedeau atârnarea fiecăruia. Unii cu alţii ne ajutam în caz de împuşcături 
sau ambuscade. Ne susţineam unii pe alţii, şi ofiţerii, nu aveau încotro, 
trebuia să fie cu noi.” (Victor Tomiţa) „Fiind, ofiţer aveam frică de viaţa 
mea... făceam tot posibilul ca să-mi păstrez viaţa mea şi a altora.” 
(Vladimir Furtună) 

Ofiţerii, prin forţa acţiunilor, reprezentau uneori un bun exemplu de 
conduită, iar alteori constituiau un model stigmatizat: „E clar că erau 
diferiţi ofiţeri, chiar cu comandantul nostru de companie, ca om era tare 
rău, nu era bun. Povesteau, eu nu ştiu, n-am văzut aşa ceva, n-am fost 
niciodată la război cu dânsul, cu noi merge zamul (locţiitorul - n.n.), un om 
tare bun, îl stimam, în linii generale, era bun om, mergea genistul înainte, 
el al doilea, după genist. Era tare om bun. A plecat acasă o dată cu noi, 
după mine cu o zi, două. Am fost cu dânsul, dar spuneau băieţii înainte 
când se duceau undeva în munţi comandantul de batalion se aşeza în 
mijloc, punea împrejur soldaţi, mergea în mijloc, să aibă paravan, nu era 
om bun.” (Iurie Ghizitulin) 

Prestigiul ofiţerilor se circumscria unei baze etice şi morale majore, 
iar în caz contrar aceştia erau subestimaţi de companie: „La noi era 
subordonare bazată pe stimă. Dacă îl stimai, îl stimai, sau nu-l stimai. Pe 
un maior puteam să-l înjur, probleme nu erau.” (Alexei Dendiu) 

Surprinşi de noua gamă comportamentală, aplicată în raporturile 
dintre ofiţeri şi soldaţi, unii combatanţi vor extrage concluzii ineluctabile 
referitoare la relaţiile ierarhice, expunând chiar aserţiuni ce reflectă 
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conceptul de înlăturare a barierelor de subordonare: „Relaţiile dintre soldaţi 
şi ofiţeri erau egale, la acelaşi nivel.” (Ilie Botnari) „Raporturile dintre 
soldat şi ofiţer erau la un nivel... Era colonel şi eu soldat, dar asta nu 
însemna nimic.” (Sergiu Vlădicescu) „Ne stimam unul pe altul. Lucram 
împreună, eram cam la un nivel. Ne simţeam liberi. Vorbeam liber unul cu 
altul.” (Ion Oca) „Soldaţii şi ofiţerii erau cam la acelaşi nivel... nu se 
deosebeau acolo.” (Alexei Ceban) 

În pofida unor destinderi ale sistemului de subordonare n-a fost, 
totuşi, eclipsată prestanţa superiorilor militari în faţa subalternilor: 
„Raporturilor ierarhice erau de conducere, nu pot fi la acelaşi nivel. Este 
altceva dacă ne înţelegeam noi ca oameni. Toată comanda era de la ofiţer. Se 
întâmpla cazuri când ne mai ciondăneam aşa. Dar ca oameni, nu ca ofiţer. 
Ofiţerul e ofiţer, soldatul este soldat.” (Marcu Slutu) „Era totuşi o diferenţă.” 
(Grigorie Tulbur) „În relaţiile cu ofiţerii era un sistem de conducere, cu 
disciplină, disciplina era la nivel.” (Feodor Popovskii) „Era o stimă. 
Comandantul era comandant, soldatul era soldat. Nu erau relaţiile egale.” 
(Petru Florea) „Ofiţerul e ofiţer şi soldatul e soldat.” (Nicolae Cârci) 

În acelaşi perimetru, nu au fost excluse cazurile tensionate dintre 
soldaţi şi ofiţeri, ultimii tinzând să etaleze stringenţa ierarhică: „Mi-a povestit 
un prieten, din raionul Călăraşi, cum comandantul său avea pică pe dânsul şi-
l punea în timpul operaţiunilor militare în cele mai sensibile poziţii.” 
(Constantin Negruţă) „Odată, un ofiţer a cerut un pic de apă, dar eu tocmai 
nu aveam. Dar el zice: Dar pe mine nu mă interesează, du-te şi caută! Dar 
nu aveau de unde! Du-te şi caută, şi gata. Pe mine nu mă interesează.” 
(Valerie Malarciuc) „Au fost cazuri când unii ofiţeri aplicau forţa pumnilor 
pentru argumentare, însă, aşa cazuri erau excepţii de la regulă.”2 În una din 
misivele din Afghanistan un soldat îi scria mamei sale: „Mamă, cumpără un 
câine şi supranumeşte-l Sergent, iar când voi veni acasă îl voi lichida.”3 

Momentele tensionate, cu impact tragic pentru viaţa militarilor 
sovietici n-au eclipsat, însă, raporturile dintre soldaţi şi ofiţeri. În una dintre 
misivele din centrele de instruire din Turkmenia se relatau consecinţele 
molestărilor din partea superiorilor militar pentru un recrut, fapt finalizat cu 
sinuciderea acestuia din urmă, dar şi revolta conaţionalilor împotriva 
infamiei: „Un cursant (recrut - n.n.) nu vroia să îndeplinească comenzile 

                                                 
2 A.V. Cikişev, Speţnaz v Afghanistane, „Olma-Pressp Obrazovanie”, Moskva, 
2004, p. 300. 
3 Svetlana Alexievici, Ţincovâe malicichi, în „Drujba Narodov”, nr. 7, 1990, p. 25. 



Ion Xenofontov                                                        Dedovşcina 

 340

sergenţilor şi sergenţii l-au spus la comandantul regimentului. 
Comandantul l-o chemat la dânsul în cabinet, şi nu ştiu ce i-o făcut, mă tem 
că l-o bătut. Dar când i-o dat drumul, el o venit în cort şi o luat o foaie de 
hârtie şi o scris nu ştiu ce în limba lui, o pus-o în buzunar, o ieşit şi s-o dus 
la cină. Nu o fost după aceea, noi am început să-l căutăm. La apelarea de 
seară tot nu o fost, după care iar am început să-l căutăm, de acum tot 
regimentul şi l-am găsit într-un tir, unde împuşcam, mai în scurt, s-o 
spânzurat. El era de naţiune azerbaidjan. În noaptea aceea nu am dormit 
nimic, am stat toată noaptea la... că pământenii lui, vroia să se răzbune pe 
sergenţi, vroia să intre în cort şi să ne bată, dacă nu a putut.”4 „În regiment, 
în oraş, un cursant o împuşcat un plutonier. Pe acesta o să-l judece.”5 

Contextul războiului din Afghanistan a marcat un amalgam de 
comunicări, deseori uniformizate la nivelul raporturilor de subordonare 
dintre soldaţi şi ofiţeri, dar cu valenţe mobilizatoare în limitele conjuncturii 
tensionate. Anumite conflicte dintre soldaţi şi ofiţeri au fost catalizate, însă, 
de neacomodarea la noile condiţii sau de etalarea superiorităţii funcţiei etc.  

Dacă în limitele conduitei dintre soldaţi şi ofiţeri, grosso modo, s-a 
instituit un climat acceptabil, un alt fel de conexitate s-a constituit în sfera 
comunicativă dintre soldaţii sovietici. Fără a minimaliza camarazia, o 
alianţă constituită în perimetrul unor situaţii tensionate, în unităţile 
sovietice din Afghanistan era cunoscut un sistem de relaţii bazate pe 
consuetudine, opuse celor circumscrise Regulamentului militar, care a fost 
nominalizat cu noţiunea dedovşcină. Vocabulele dedovşcină (sub aspect 
etimologic ded - bătrân, constituind termenul cel mai uzual), ded (moş), 
staroslujaşii (slujbaş bătrân), babai (bătrân) etc. reflectă raporturile 
neregulamentare din unităţile militare sovietice, când aşa numiţii bătrâni 
îşi asumau un rol hegemonic, reflectat în limitele unor relaţii informale, 
instituind o serie de norme comportamentale cu soldaţii mai tineri, 
circumscriindu-se unor momente de iniţierea a acestora din urmă în cadrul 
armatei sovietice.6 În URSS, dedovşcina, ca şi ansamblu organizatoric şi al 
ierarhizării informale, marca o serie de conexiuni cu reglementările 
subiacente penitenciarelor, instituţiilor de învăţământ (în mod special, din 

                                                 
4 Corespondenţa familiei Vrabie (Scrisori din Turkmenia, 22.XI.1988). 
5 Corespondenţa familiei Vrabie (Scrisori din Turkmenia, 20.XII.1987).  
6 Instituţa dedovşcinei, ca şi relaţii neregulamentare dintre militari este 
funcţională şi la etapa actuală în armata Republicii Moldova. A se vedea: Liliana 
Gurez, „Dedovşcina” - spaima recruţilor moldoveni! 
http://www1.azi.md/comment?ID=23481 (31 martie 2003). 
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Şcoli Profesional-Tehnice) etc.7 Conform „Abecedarului recrutului” (1989) 
dedovşcina a fost instituită în perimetrul „apatiei, infantilităţii şi laşităţii 
celor din anturaj”8, fiind considerată, astfel, o dimensiune peiorativă a unui 
grup social. În acelaşi context, unii ofiţeri sovietici au estimat că în armata 
sovietică dedovşcina - apreciată şi ca un „teribil social” (conform 
generarului Boris Gromov) - era vehiculată din cauza lipsei instruirii, 
spiritului de amiciţie etc. şi viceversa, dedovşcina putea fi anihilată prin 
instruire.9 În opinia noastră, acest enunţ poate fi apreciat cu discreţie, 
deoarece unele elemente ale dedovşcinei se regăsesc şi în instituţiile de 
învăţământ superior, iar în armata sovietică dedovşcina, după cum vom 
demonstra în continuare, era cunoscută chiar şi în rândurile ofiţerilor. 

O prezentare din perspectivă istorică şi a conotaţiei etimologice 
relevă faptul că dedovşcina era cunoscută în Rusia Ţaristă în rândurile 
căzăcimii. Spre deosebire de alte naţionalităţi ale imperiului Romanovilor, 
bărbaţii cazaci, încadraţi în 11 detaşamente, prestau serviciul militar timp 
de douăzeci de ani, considerent pentru care dispuneau de un statut special, 
fapt ce le conferea prestigiul personal în perimetrul senectuţii.10 Problemele 
dedovşcinei, ca şi dimensiune de comunicare (în relaţiile cu soldaţii, 
populaţia civilă etc.) în Armata Roşie, era investigată atât în anii ’20 ai 
secolului XX11, cât şi în anii ’70 ai secolului XX.12 

Potrivit mai multor discuţii susţinute cu foştii soldaţi ai armatei 
sovietice, la geneza dedovşcinei s-au aflat evenimentele din timpul celui 
de-al doilea război mondial. Atunci, fiind într-o criză de soldaţi, liderii 

                                                 
7 S. Voroşilov, Ia. Ghilinskii, Voennaia deviantologhia. Materialî naucinogo 
voenno-soţiologhicescogo issledovania problem deviantnnogo povedenia 
voennoslujaşih, Chişinău, 1994, p. 54.  
8 Azbuca doprizâvnica. Sbornic. Sost. A Kerdan, Permi, 1989, pp. 5-6, 109. 
9 A. Ruţcoi, Esti u naroda armia, în „Krasnaia Zvezda”, 8 ianuarie, 1989, p. 1; 
A. Poleacov, General leitenant B. Gromov, în „Krasnaia Zvezda”, 18 martie, 
1989, p. 1. 
10A. Horeev, Gnili. Razmâşlenia o „dedovşcinî”, în „Krasnaia Zvezda”, 
11.02.1989, p. 3; S. V. Kuleşov, O. V. Volubuev, E. I. Pivovar, Naşe otecestvo, 
ceasti I, Moskva, TERRA, 1991, pp. 205-206.  
11 S. Voroşilov, Fenomen „dedovşcinî” ili pocemu trudno upravleati 
povedeniem voennoslujaşih? în „Molodeji Moldovî”, 07.12.1991, p. 12. 
12 Voennaia psihologhia. Ucebnicdlea vâsşih voenno-politiceschih ucilişih 
Sovetscoi Armii i Voenno-morscoga flota, Moskva, Voennoe Izdatelistvo 
Ministerstva Oboronî SSSR, 1972, p. 287. 
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bolşevici au introdus în luptă şi un contingent de deţinuţi, iar celor ce se 
distingeau în luptă, sau rămâneau în viaţă li se acorda graţierea. 
Condamnaţii aveau să transmită propriile lor legi şi în sistemul armatei, 
ierarhizarea, iniţierea etc. 

Potrivit generalului Nicolae Petrică, în anii ’80, în URSS, au fost 
eliberaţi o parte dintre deţinuţi, care au menţinut propria structură în cadrul 
armatei sovietice: „Noţiunea de staric are multe rezonanţe şi cu 
penitenciarele. Problema a constat în faptul că în anii ’80 se punea problema 
unei pregătiri solide. Atunci Uniunea Sovietică era ţara de care se temea 
toată lumea. Trebuia oameni, trebuia ostaşi. Dar de unde? Au început să-i ia 
şi pe cei de la puşcării... iar ei au venit cu jargoanele lor.” (Nicolae Petrică) 

Instituită în baza instituţiei informale, dedovşcina a funcţionat în 
mod tacit în armata sovietică şi a fost incitată de către sistemul conservator 
al armatei sovietice, care etala sintagma conform căreia „toţi militarii 
trebuie să suporte bărbăteşte şi stoic toate greutăţile şi lipsurile stagiului 
militar”13, iar unele consecinţe obstrucţioniste ale dedovşcinei (sinuciderile, 
dezertările etc.) nu erau recunoscute de regimul autoritar comunist. Un alt 
impediment în soluţionarea dedovşcinei îl constituia considerentul conform 
căruia combatanţii sovietici care informau despre disensiunile din 
cantonamente erau etichetaţi cu cognomine desconsiderative: stucaci, 
zalojnic (un fel de informatori) fiind, în consecinţă, ostracizaţi de 
comunitate, pe larg fiind aplicată parimia: stucaciul este însoţit întotdeauna 
de topor,14 de aceea militarii agresaţi menţineau discret situaţia în care se 
aflau. În acelaşi perimetru, soldaţii nu aveau încredere în ofiţeri, 
considerând că astfel ar putea agrava circumstanţele. La rândul lor, nici 
ofiţerii sovietici nu aveau tendinţa să raporteze despre încălcările 
extraregulamentare din bazele militare, iar datele statistice referitoare la 
abuzuri erau minimalizate.15 

                                                 
13 E. N. Gurenco, Dva goda „vstroennogo nabliudenia”, în „Soţiologhicesche 
isledovania”, 1990, nr. 5, p. 126. 
14 Vezi: S. A. Alexievici, Ţincovâe malicichi: Docum. Proza, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1990, pp. 22, 24, 105; D. S. Baldaev, V. I. Belco, I. M. Isupov, Slovari 
tiuremno-lagernogo-blatnogo jargona (recevoi i graficeskii potret sovetscoi 
tiurimî), Moskva, Craia Moscvî, 1992, p. 340; A. V. Jitcov, Jizni i smerti 
serjanta Şelomova: povesti, Moskva, Molodaia Gvardia, 1992, pp. 115, 120.  
15 V. Klococov, N. Paniucov, Cuda zavodit „blagopolucinaia ţifrî”, ili pocemu 
poroi neăfectivnaia boriba s „dedovşcinoi”, în „Krasnaia Zvezda”, 15 iunie 
1989, p. 1. 
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Insinuarea dedovşcinei în unităţile militare sovietice din 
Afghanistan, ca şi parte componentă a instituţiei armatei, a fost 
considerată de către combatanţii sovietici un mecanism alternativ 
soluţionării problemelor de ordin administrativ: „Specific armatei 
sovietice... dedovşcina în armata sovietică a fost, este, şi o să fie...” 
(Vladimir Gobjilă); „Ce fel de armată mai e şi asta, fără dedovşcină?” 
(Valeriu Cucu); „Orişiunde este dedovşcină.” (Alexei Ceban); 
„Dedovşcina a fost şi va mai fi.” (Anatol Timuş); „Nu-i armată, dacă nu 
este dedovşcină.” (Daniel Rabadjil); „Este o vorbă: nu-i pădure fără 
uscături, aşa nu-i armată fără dedovşcină.” (Vasile Dolghi ); „De ce eşti 
ostaş? Trebuie să treci şi prin acestea. Asta este.” (Alexandru Casian); 
„Acolo trebuia să fie ordine.” (Anatol); „Unde nu era dedovşcină nu era 
ordine.” (Radu B.); „A fost şi dedovşcină. Aceasta era pentru ordine.” 
(Iularian Domenco); „Dacă nu ar fi dedovşcină, ordine în armată nu ar fi, la 
nivelul care ar trebui.” (Petru Florea); „În baza dedovşcinăi se ţinea toată 
armata. Atât în Uniune, cât şi acolo (s.n.).” (Daniel Rabadjil) 

Amploarea dedovşcinei s-a manifestat, în mod special, în unităţile 
militare cu o implicare diminuată în perimetrul conflictelor militare: „Eu aş 
zice că dedovşcina se întâmpla atunci când nu aveam ce face. Când eram 
ocupaţi nu ne era nouă a dedovşcină.” (Marcu Slutu); „Îşi băteau joc numai 
atunci când nu aveau altă ocupaţie.” (Pleşu); „La noi nu prea era 
(dedovşcină - n.n.), eram tot timpul în lupte.”16; „Toate necazurile de la 
dezi se obţin în cazărmi, unde soldaţii au mult timp liber şi nu-l utilizează 
în mod raţional.”17 

Având la bază o serie de cutume, structura ambivalentă a 
dedovşcinei a fost considerată „un stil de viaţă”18, o unitate funcţională în 
gestionarea raporturilor interumane din unităţile militare, acest mecanism, 
însă, putând fi reglat de anumiţi factori, cum ar fi, spre exemplu, autoritatea 
intelectuală şi fizică: „Mult depinde de personalitatea omului, cum te 
impui, dacă eşti băiat deştept sau chiar fizic te impui. Mie mi-a mers vestea 
de moldovean rebel.” (Anatol Timuş) „Dar între soldaţi, totuşi sunt mai 
slabi, dar sunt şi mai puternici.” (Vasile Dolghii) „Unul e mai dezvoltat 

                                                 
16 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Mihail Malancea). 
17 I. M. Danin, Posle Afganistana. „Afganţî” v pismah, documentah, 
svidetelistvah ocevidţev, Moskva, 1990, Profizdat, 1990, p. 9. 
18 S. Voroşilov, Soţialinâe otclonenia v voinscom collective, în „Ştiinţa”, nr. 2, 
1993, p. 12. 
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fizic, unul e mai dezvoltat moral, şi acesta care-i dezvoltat moral e mai 
slăbuţ decât acel care e dezvoltat fizic. Dar acesta care e dezvoltat fizic, e 
Maugly, cum s-ar zice. Poate face lucruri mai bune şi mai concrete ca altul 
şi el a nimerit între oamenii aceştia, pe dânsul începe să-l înjosească, nu se 
uita că-i din contingentul lor.” (Petru Florea) 

Dedovşcina includea un sistem complex, ierarhizat, ca un fel de 
caste, bazat pe diverse rituri şi forme de iniţiere, instituind şi un jargon 
distinct. În folclorul militar sunt expuse, în mod metaforic, două etape 
ale dedovşcinei, instituite în baza dihotomiei – culpaţi şi răzbunători: 
„Primul an al stagiului militar eşti fără nici o culpă inculpat; al doilea 
an al slujbei eşti în căutarea răzbunării pierdute.”19 

Pe parcursul a doi ani de stagiu militar, combatanţii sovietici 
traversau, de-a lungul liniilor de falie ierarhică, patru etape substanţiale ale 
dedovşcinei: duh - cerpak – ded – civil. Reîntors din Afghanistan, în una 
din bazele armatei sovietice din Turkmenistan, unul dintre combatanţi 
estima perioada cronologică dificilă şi fluentă a serviciului militar: „Când 
eram la viaţa civilă, băieţii povesteau că în armată e bine, că ei făceau aşa 
şi pe dincolo. Dar ei povesteau numai de sfârşitul slujbei, ultimul an, şi mai 
ales ultima jumătate de an. Dar la începutul slujbei, când eram duh, şi apoi 
cijaci nici unul nu povestea. La mine un an şi vre-o trei luni mi-o fost greu 
primele şase luni ucebca, şi apoi Afghanistanul. Mai ales Afghanul mi-o 
rămas în inimă pentru toată viaţa. Eu nu vreau niciodată să vadă copiii mei 
şi nepoţii mei ce am văzut eu în slujba mea”.20 „La mine slujba a fost 
foarte grea un an şi jumătate. Acuma e uşoară”.21 

În prima etapă a dedovşcinei, care marca sub aspect cronologic un 
an de zile al stagiului militar, erau incluşi soldaţii veniţi din URSS, care 
primeau calificativul generic duh. În funcţie de termenul instrucţiei militare 
din URSS (de la trei la şase luni) se delimita jalonul inferior şi cel superior 
al acestei trepte. În limitele cronologice ale duhilor, se instituia o subetapă - 
a substituenţilor (nou veniţi)22 sau a celor maladâe (din rusescul - tineri): 
„De la jumătate de an, până la un an, eram maladoi.” (Nicolae 
Medvejonoc), iar pentru cea de a doua subetapă - care corespundea 
                                                 
19 Arhiva personală Eduard Boboc. Notiţe din armată. E. Boboc a efectuat serviciul 
militar în Armata Sovietică între 1987-1989. 
20Corespondenţa familiei Vrabie (Scrisori din Turkmenia, 22.XI.1988).  
21 Corespondenţa familiei Vrabie (Scrisori din Turkmenia, 18.IV.1988). 
22 S. A. Alexievici, Ţincovâe malicichi: docum. Proza, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1990, p. 71 
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stagiului militar de şase luni - până la un an de zile se utilizau noţiunile cij, 
cijari (cinteză).23 Combatanţii începători mai erau nominalizaţi şi prin 
alte noţiuni: “svejacioc” (proaspăt), “salaga” - “soldat tânăr, fără experi-
mienţă”, “cerep” (în traducere directă, “ţeastă”),“fecior” – soldatul din 
primele luni ale stagiului militar. Recrutul “alungat din rai”24 devenea 
Duh şi ocupa poziţia ierahică cea mai joasă şi, prin urmare, dispunea şi de 
cele mai sumare drepturi, fapt ce se reflecta negativ asupra personalităţii 
acestuia, instituind o serie de complexe menţinute într-o conjunctură 
tensionată. Diferenţierea ierarhică era marcată printr-o serie de simboluri, 
cum era, spre exemplu, considerentul că nou veniţii, adică duhii, erau 
poziţionaţi pe nivel doi al paturilor din cazarme, iar paturile cele mai 
comode erau ocupate de către dezi.25 „Paturile erau etajate şi, de obicei, 
care veneau noi se culcau la etajul doi.” (Constantin Cebanu) „La primul 
etaj eram ai noştri, cum, bibanii, la al doilea veteranii...”26 Noţiunea duh 
prescrie şi obligaţiile tânărului soldat de a fi plin de energie în efectuarea 
rapidă a diverselor prestaţii pentru bătrâni. S-a instituit chiar un sistem al 
umilinţelor care era desemnat prin genericul letati (din rusescul a zbura). 
„După trei luni de zile eu am venit în Afghan. Eu eram duh. Duhul nu avea 
dreptul la nimic... nici la viaţă... Pe tine toţi te umileau... Tu picai în 
deznădejde, dacă erai mai slab, mulţi tare s-au sinucis... Duhul trebuie să 
zboare, adică să faci tot ce-ţi spune ţie, clar că nu orbeşte, mai aveai şi un 
pic de demnitate. Dar totul duhul făcea până la un an de zile. În momentul 
când împlineai un an de zile, dar nu înainte de a-ţi venea schimbul. Dar, eu 
aveam deja trei luni, mai aveam încă nouă luni de zile. Acei care veneau 
din Uniunea Sovietică de la 6 luni de zile aveau prioritate că numai 6 luni 
zburau...” (Oleg Casiadi) „Cijii, adică băieţii care au efectuat stagiul militar 
şase luni, i-au avertizat pe feciori că trebuie să fie atenţi şi să facă doar ceea 
ce li se cere.”27 „În regiment viaţa ciji-lor era insuportabilă.”28 

                                                 
23 Mică păsării cântătoare cu ciocul conic, scurt şi tare, cu penajul cenuşiu-
albăstrui sau brun-roşcat, având pe aripă o dungă albă. Aspectul fizic al pasărei 
urma să indice valenţele noilor sosiţi în faţa dezilor.  
24 Arhiva personală Eduard Boboc. Notiţe din armată. 
25 A se vedea şi Ermacov O., Blagopolucinoe vozvraşenie, în „Novâi mir”, nr. 8, 
1989, p. 157 
26 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Ivan Spatari) 
27O. Ermacov, Rasscazî , în „Znamea”, nr. 3, 1989, p. 94.  
28Afghanistan bolit v moei duşe…: Vospominania, dnevnichi sovetschih voinov, 
vâpolneavşih internaţionalnâi dolg v Afghanistane, Molodaia Gvardia, 1990, p. 218.  
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Duhul era la discreţia „bunătăţii” sau „răutăţii” dezi-lor, corecti-
tudinii sau incorectitudinii acestora, fiindu-i impus să suporte cu 
pacienţă toate corvoadele şi pedepsele dezi-lor. În „folclorul militar” se 
fac referinţe la posibilele consecinţe ale agasării dezi-lor: „Conflictul cu 
ded-ul se echivalează cu aprinderea paielor în cap.”29 

Duhul avea o serie de obligaţii, gratuitus labor, deseori instituite 
la nivelul unor rescripte, faţă de bătrâni, inclusiv aprovizionarea 
acestora cu ţigări: „Noi, dacă eram mai tineri, pe noi ne trimiteau după 
ţigări.” (Oleg Casiadi) „Mi-a spus dedul, iaca aşa: Dă-i ţigăretu! Adică s-o 
aprinzi. Eu nu am zis niciodată că nu pot.” (Vasile Talpă) „Într-o seară, 
unu cică: Naşte o ţigară.”30 „...din maladâie nu fuma nimeni, aşa spuneau 
dezii, că nu fumează nici un maladoi.”31 

Duhii menţineau salubritatea, igienizarea, prestând cele mai 
deplorabile servicii, aşa-numitele lucrări întinate, inclusiv având grija 
vestimentaţiei bătrânilor: „Cineva trebuie să spele podelele, cineva trebuie 
să aşterne paturile, să cureţe chiuvetele, cineva trebuie să măture... cineva 
trebuia să facă lucru’ aista. Până la jumătate de an făceai cel mai negru 
lucru, iar a doua jumătate de an treceai la post.” (Radu B.) „Eu, dacă eram 
ded, puteam să te trimit să faci curăţenie.” (Ştefan Burghilă) „Trebuia să-i 
speli şi o şosetă, o haină. Te punea să fie călcat, ceea-ceea.” (Alexandru 
Casian) „Nu se duceau la spălat vesela (adică dezii - n.n.).” (Profir 
Cojocari) „Trebuie cineva să spele forma sau colţunii (şosetele - n.n.), sau 
să coase.” (Vasile Dolghii) „În infanterie veteranii îi puneau pe ăştia, pe 
bibani, să le spele hainele, ciorapii... Mai făceam curăţenie prin cort.”32 
„Nu era să spele el, care a slujit doi ani de zile, podeaua. Veneau 
maladâie... Ştiai că de aici trebuie de făcut ordine, de acolo trebuie să treci, 
să nu laşi aşa murdărie...” (Iularian Domenco) „Să mai faci încă o dată 
curăţenie, dacă erai acolo de serviciu, ori te puneau la un lucru mai greu, 
sau să speli vasele.” (Iularian Domenco) „De obicei se acorda atenţie la 
curăţenie, care era sub atenţia celor tineri.” (Andrei Juravliov) „Am fost şi 
eu tânăr, maladoi... Dacă a trebuit, am spălat şi podele, a trebuit, am stat şi 
la post noaptea în locul altuia am stat... Maladoiul trebuie să aibă grijă de 
curăţenie.” (Petru Florea) „Se mai întâmpla să speli podelile, să înlocuieşti 

                                                 
29 Arhiva personală Eduard Boboc. Notiţe din armată. 
30 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Feodor Morari) 
31 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Anatolie Deleu) 
32 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Serghei Bejenaru) 
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la post.” (Valerie Vrabie) „Puteau, de exemplu, să-ţi ordone să-i speli cuiva 
maşina pentru că el e ded.” (Vasile Stan) „În regiment eram doar eu tânăr, 
zece dezi şi doar eu singur tânăr... Spălam toată vesela, tăiam lemne şi 
menţineam salubritatea.”33 „În rest totul este pe vechi: cijicii... foşnesc, iar 
bătrânii trândăvesc.”34 

Una din obligaţiile duhilor o constituia pregătirea mesei pentru dezi: 
„Du-te şi adă mâncare, cartofi prăjiţi.” (Ştefan Burghilă) „Peste douăzeci 
de minute bucătăria a fost eliberată, rămânând doar cijicii, care, conform 
procedurii, urmau să adune tacâmurile.”35 Spre deosebire de dezi, care 
puteau să refuze anumite feluri de mâncare (de calitate inferioară), tinerii 
nu dispuneau de acest privilegiu.”36 

Obiedienţa duhilor era marcată prin faptul că aceştia nu aveau 
dreptul să prezinte onoruri ofiţerilor: „Noi, cei care aveam vechime de un 
an, nu aveam voie să-i dăm onorul la ofiţeri; numai cei de doi ani.” 
(Valeriu Vrabie) 

Duhii erau supuşi diverselor şicane, aplicării unui vocabular jignitor, 
frecuşurilor şi abuzurilor fizice din partea soldaţilor bătrâni, începând chiar 
cu centrele de repartizare din Afghanistan: „Am zburat din Samarkan, la 
Kabul şi am dormit o seară acolo. Prima seară am primit o bocăneală în 
Kabul.” (Valerie Malarciuc) „Cum a spus unul, în primul minut a mâncat 
bătaie de 23 de ori... acolo a fost dedovşcină mortală... Numai m-am dat jos 
din avion, pe data de 10 august, la ora 11, ziua aşa ca în iad, o aşa culoare 
galbenă, aşa cu colb, nişte automate roase, nişte maşini. Şi aud: Pastroi 
svini, cazlî, pidarazî bleadi v cito dumaite soiuz, ea vaşu mamu... (Aliniaţi-
vă, porcilor, ţapi, poponarilor, curvarilor, voi ce credeţi, că-i Uniunea? Eu 
pe mama voastră am...) Băi, îmi tremurau picioarele pe mine de frică. Era 
un moldovean acolo: O, anuca, dai ceasî siuda! (Dă-mi ceasul aici!) 
Acela: Da net ăto maia pameti, mama podarila. Ea tebe... (E o amintire, 
mama mi l-a dăruit. Eu te voi...) Văi Oleg, na ţie ceasul... Da’ mai du-te 
tu... vrei pe mine să mă bată... Nu ştia ce să facă, repede l-a băgat în 
ciubotă, tremura, când i-a dat vreo trei picioare în spate. Măi, ca pe oi... 

                                                 
33 S. A. Alexievici, Ţincovâe malicichi: Docum. Proza, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1990, p. 105.  
34A. V. Jitcov, Jizni i smerti serjanta Şelomova: Povesti, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1992, p. 172.  
35 Ibidem, p. 12. 
36 Ibidem, p. 16. 
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când ne-au luat la bătut: Suchi pastroilis vî cito dumaite mumu zdes budi-
ti... (Canaliilor, aliniaţi-vă! Aţi venit aici la cules mure...) Nişte jargoane... 
am murit de frică. Când ne-am dus acolo, era un fel de pază militară şi te 
distribuia. Au venit nişte băieţi şi ne-au întrebat: Vî hotite v desantnuiu? 
Da, hotim. (Vreţi în serviciile de asalt? Da, dorim.). Cine v-a striga să nu 
ieşiţi, doamne fereşte! M-au strigat: Casiadi. Cito suca ne slâşiş? Da net 
cito ea v toalete bâl. (Ce, canalie, n-ai auzit? Nu, am fost la WC.) Unde ai 
fost? La toaletă? Boc, vreo trei picioare. Asta era repartizare... Ei pe mine 
m-au luat şi pe aerodrom mă duce pe jos, peresâlnâi punct (centrul de 
transfer - n.n.) se numea în Kabul, unde oamenii se repartizau în tot 
Afghanistanul, şi femei, şi bărbaţi, toţi. Am luat-o pe jos, ceea ce mi-a dat 
de înţeles că suntem undeva pe aici, într-adevăr, RTB-Radio tehniceskii 
batalion. (Batalionul radio-tehnic). Eu ca şofer. Azi am venit la ora 9 seara 
şi undeva la ora 5 dimineaţa, aşa, era scularea în Afghanistan, iar pe 
maşină, un GAZ 76, bun, nou, ceea ce-i un plus pentru un om care vine 
direct acolo. Prima zi ne-au culcat, tot acolo, nu ne-au spus nimic şi ne-am 
sculat dimineaţă ne-am dus la gimnastică, cum se face tot normal, când am 
venit repede: Vse postrilis... v umivalnic! (Toţi alinierea la chiuvete) Când 
ne-au luat la bătaie: Vî cito? (Voi ce?) S-o dus să facă jimnastică! Dar cine 
măi o să spele pe jos, eu?” (Oleg Casiadi) „Seara când au început a se 
grămădi... şi au început a ne vârcoli, că noi tinerii...”37 

O altă formă de umilire a duhilor, la centrele de repartizare, a 
constituit-o menţinerea stării de anxietate: „Noi dintr-o parte ieşeam din 
avion, pe de altă parte băieţii demobilizaţi urcau, veneau acasă dembelii. 
Toţi ţipau la noi: duhi, veşaites! Adică: Bibanilor, spânzuraţi-vă! Duhi, 
veşiatesi... că aici e, Doamne fereşte... Ne speriau.”38 

Starea de umilire a duhilor era tolerată, iar uneori catalizată şi de 
către ofiţerii sovietici: „Dacă ştiai că eşti mai tânăr, tot ce făcea dedovşcina 
ştiau ofiţerii. Acolo aşa era primit.” (Valerie Malarciuc) „Eu prima dată am 
plecat în coloană, eu nu ştiam nimic. Plus că la filtrul era înfundată nişte 
vată acolo, nu mergea şi eu nu ştiam ce să-i fac. Aiştea se râdeau şi mă 
băteau. (s.n.) Şi eu credeam că avionul dacă merge prin Kabul... aveam 
impresia că bandiţii sunt peste tot, că ies după colţ şi mă taie. Eu nu ştiam 
ce-i, iar ei nu-mi lămureau, doreau să te ţină în stare de groază. (s.n.) În 
orice caz, eu aşa am înţeles, dar aşa era peste tot. Din maşină a început să 

                                                 
37 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Ivan Spatari). 
38 Ibidem, (Interviu cu Anatolie Deleu). 
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curgă lichid de la frână. Ce să fac? Nu ştiam cum s-o instalez. Era un 
plutonier şi toţi în sofca ceea. Sofca asta-i un fel de deal. Da’ eu până am 
ajuns în sofca ceea, am transpirat, eu mă gândeam că poate îi minat. Tot la 
sofca ceea: Tu... duh. El fiind prezent, ofiţer, cel mai mare în coloană: 
Cavo ea dogoneaiu ea rastreleaiu! (Pe cine îi ajung, îi împuşc!). O tras de 
două ori, când am rupt-o, fugeam mai ceva ca ogarii.” (Oleg Casiadi) 

Dezii aplicau o serie de pedepse - torturi fizice pentru cei tineri - care 
pot fi clasificate în mai multe categorii: molestări fizice, nutriţionale, privarea 
de somn etc., toate marcând, însă, implicaţii psihologice (torturi psihice) 
asupra tinerilor combatanţi: „Noi fiind de acum dezi, îl băteam pe unul: 
pâşca-sverhu. Stai cu mâinile în jos şi cu picioarele sprijinite de perete, 
spâşca s zadi - tu stai cu faţa în pat. Spâşca prava - stai în stânga. Sta în 
poziţia spâşca-sverhu şi intră zam polit, din Nicolaev. Aiştea mai bătrâni 
sunt în relaţii foarte bune cu toţi ofiţerii. Da’ aista: treneruimsea? Da, da 
tovarişi, podpolcovnic. Haraşo, nada, nada. (Vă antrenaţi? Da, da tovarăşe, 
colonel. Bine, trebuie, trebuie.). O dus unul o sticlă de rachiu şi toată 
problema s-a rezolvat. Dar el nici n-o contestat chestia asta. Da, 
treneruimsea... (Da, ne antrenăm.). Asta era în ospătărie. De ce? Când mi s-a 
adus mâncarea, sosul nu era fierbinte, imediat puneau vreo trei linguri de 
piperi roşu, trei linguri de piper negru, trei linguri de sare, tot la vreo 150 g de 
cafea cu lapte şi: Ea scitaiu do sta, ctobî tî ego scuşal... (Eu număr până la o 
sută, dar tu să-l consumi). Dar ştii cum număra? 98, 99, 100. Boc! N-ai 
vrut? Trei pahare după asta să bei... Asta eu am tras-o... Asta eu n-am auzit, 
asta eu am tras-o...” (Oleg Casiadi) „La început, la noi era un băiat. Tare 
aspru era cu ei. El cândva a fost maestru în sporta, - sportiv, ne punea la post 
în locul lor, ne bătea.” (Victor Botnari) „Se mai întâmpla că luai şi bătaie.” 
(Iularian Domenco) „Da’ am aninat bătaie bună, cu picioarele.”39 „Nici nu 
ştii cât de mult ne băteau, când eram maladoi. În fiecare zi: cu treabă, fără 
treabă, după ce ne trezeam, ne chinuiau până ne pierdeam cunoştinţele.”40 
„Bătaie era. Bătaie era fără milă, fără nici un Dumnezeu. La noi era un 
uzbec, Kadam îl chema, tare nebun era. El, când se îmbăta, cu cuţitul la noi 
sărea...”41 „Dormeam trei ore pe zi.”42 

                                                 
39 Ibidem, (Interviu cu Feodor Morari) 
40 V. G. Verstacov, Afghanschii dnevnic, Moskva, Voenizdat, 1991, p. 55. 
41 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Anatolie Deleu) 
42 S. A. Alexievici, Ţincovâe malicichi: Docum. Proza, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1990, p. 105.  
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La maltratările din unităţile militare sovietice se referea şi unul 
dintre militarii basarabeni în scrisori: „Aici, dacă îţi zice, trebuie să faci, ori 
mănânci bătaie, ori nu dormi nopţi.”43 Jurnalistul Vladimir Snegirev, care a 
vizitat Afghanistanul în anii ’80, a marcat episoade de violenţă fizică între 
combatanţi: „Iniţial am crezut şi eu legendelor despre camarezia 
soldăţească din Afghanistan, dar aceste iluzii s-au deformat rapid. Odată, o 
soră medicală mi-a povestit cum la un control medical a remarcat la un 
soldat semne de violenţă. S-a constatat că în ajun dezii le-au organizat 
tinerilor un jurământ: i-au bătut teribil cu catarama de la curea.”44 

Brutalizările fizice se intensificau în momentele bacanale, atunci 
când dezii serveau băuturi alcoolice şi întreprindeau acţiuni represive: „A 
început să mă bată. M-au ţinut noaptea două ore şi m-au bătut. El sta şi 
bea, dar eu... cu piciorul da în burtă, în stomac, ca un copil, eram fraged, 
puteam deveni calic. Să nu spui la nimeni. Într-adevăr, eu mă uitam la el şi 
vroiam să-l plesnesc cu ceva în cap.” (Petru Florea) „O lună de zile în viaţa 
cantonamentului a survenit monotonia, de aceea soldaţii au început să 
adune o roadă bogată de struguri şi piersici. De la struguri au şi început 
toate. Dezii au hotărât să facă bragă. Cam la o săptămână după colectare, 
braga s-a fermentat, iar dezii au început să-i instruiască pe cei tineri.”45 „Ei 
(dezii - n.n.) luau zahărul şi făceau bragă, asta e un fel de vin, din zahăr şi 
drojdie... ei beau, se îmbătau, toată ziua dormeau. Dezii noaptea nu aveau 
ce face, nu le era somn... Mă băteau pe mine... Eu mă duceam să mă culc, 
îl chemau pe altul, apoi pe altul, aşa pe rând.”46 „În noaptea de... spre... 
septembrie 1985, T. fiind în stare de ebrietate a început să-l educe pe S., 
aplicând forţa fizică. Loviturile, inclusiv în partea inferioară a piciorului, 
erau intense şi periculoase... Brutalizarea lui T. a atins limite maxime, 
agresivitatea a fost catalizată de alcool...”47 

Una din formele excesive ale violenţei era reprezentată prin aşa-
numitul ordin al nerozilor. Conform acestei practici, veteranii îi loveau pe 

                                                 
43 Corespondenţa familiei Vrabie (Scrisori din Turkmenia, nedatată, probabil 
mijlocul anului 1988). 
44 David Gai, Bl. Sneghirev, Neizvestnâe straniţî neobiavlenoi voinî, în 
„Perspectivî”, nr. 1, 1991, 71. 
45 Victor Nosatov, op. cit., p. 120. 
46 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Anatolie Deleu). 
47 D. Olişanskii, Afganschii sindrom, în „Literaturnoe obozrenie”, nr. 3, 1990, p. 
16. 
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cei tineri în pieptul febril, în poziţia celui de al doilea nasture de sus 
(conform sintagmei – Suflet, la luptă!), iar leziunile insinuau decoraţia.”48 

Ca şi formă de înjosire arbitrară a tinerilor erau improvizate diverse 
tertipuri, cum era, spre exemplu, aşa numitul ocico (a ochi) - să urli în 
closet, prin imitarea unei voci grave”,49 uscarea obielei50 sau lingerea 
şosetelor. „Spală-mi, ciji-lei şosetele! Aceasta încă nu reprezintă nimic, dar 
uite ceva mai dur: I-an ciji-lei lingem şosetele. Dar să mi-i lingi bine, ca să 
vadă toţi.”51 

Dezii puteau să sustragă de la duhi diverse lucruri personale, cum 
era, spre exemplu, rucsacul.52  

Una dintre prestaţiile soldaţilor tineri o constituia menţinerea 
atmosferei distractive pentru bătrâni: „Te puneau să cânţi. Ce vroiau aceea 
te puneau să faci.” (Alexandru Minciuc) „Pe paturi s-au instalat bâtrânii 
care se amuzau, iar sub paturi se târau cijii care imitau sunetele maşinilor 
de luptă.”53 

Altă metodă de agrement, pentru dezi, o constituia efectuarea, de 
către tineri, a diverselor corvezi: „Dedovşcină. A fost diferită, de la caz la 
caz. M. avea două canistre. Dembelul (cei care urma să se demobilizeze -
n.n.) îi punea ca timp de 5 minute să aduci din vale apă (ei aduceau apă nu 
ştiu de unde), timp de 5 minute trebuia să aduci canistra în deal. Nu te-ai 
încadrat în cinci minute, te mai duceai o dată. Dar ei ce făceau? Au mai 
făcut rost de o canistră şi o ţineau ascunsă... rezervă.” (Constantin Cebanu) 

Gafele tinerilor, din timpul operaţiunilor militare, erau sancţionate 
de dezi prin răbufniri de violenţă, la aşa numitele judicăţi-razboruri (din 
rus. triere), un fel de disciplinări inumane: „Soldaţii, prietenoşi în timpul 
operaţiunilor de luptă, în unităţile militare puteau fi torturaţi bestial, 
deoarece, conform aprecierilor, ar fi încălcat legile nescrise. Cel mai 
adesea tortura era aplicată după operaţiunile militare la aşa numitele 

                                                 
48 O. Ermacov, Rasscazî, în „Znamea”, nr. 3, 1989, p. 104. 
49 S. A. Alexievici, Ţincovâe malicichi: Docum. Proza, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1990, p. 43.  
50 O Ermacov, Afghanskie rasscazî, în „Znamea”, 1989, nr. 10, p. 102. 
51S. A. Alexievici, Ţincovâe malicichi: Docum. Proza, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1990, p. 52.  
52 Ibidem, p. 102. 
53A. V. Jitcov, Jizni i smerti serjanta Şelomova: Povest, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1992, p. 94 
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explicaţii. Spre exemplu, dacă un tânăr soldat, în timpul raidurilor din 
munţi consuma rezerva de apă, destinată întregului grup, sau dacă din 
cauza oboselii n-a reuşit să transporte echipamentul, a crăpat, cum se zicea 
în Afghanistan, sau dacă adormea la post...”54 În timpul misiunilor, la 
limitele dintre viaţă şi moarte, orice eroare, efectuată de tineri combatanţi, 
era sancţionată de bătrâni: „Eu nu ştiam toate regulile, împuşcăturile au 
început din partea stângă, dar eu mă aflăm în partea dreaptă, în BTR, am 
dat să trec în partea ceea, ca să-mi eu poziţia mea, ies afară, dar deasupra 
zbura ghiulele, de asupra capului, când au văzut dezii au zis: Ian vino 
încoace! Te-ai săturat de trăit? Ian vino să te învăţăm cum sunt la noi 
legile! Şi am luat vreo două sub coaste.” (Valerie Malarciuc) 

În timpul operaţiunilor militare, tinerii erau supuşi obligaţiilor de 
probă, urmau să reprezinte avangarda, protejându-i, astfel, pe cei bătrâni 
de eventualele primejdii. „La toate operaţiunile acestea militare, când ne 
duceam, verificam toată cărarea să nu să se producă explozii. Până la un an 
de zile îmi spuneau: mergi înainte, du-te şi caută, vrei ca eu să explodez? 
Eu mai am încolo două luni de serviciu, şi eu nu mai vreau...” (Valerie 
Malarciuc) „Când trebuia să trimită undeva, nu-l trimitea pe acei care au 
slujit mai mult, şi el soldat a fost şi ştie, tot îl trimitea pe unul mai tânăr.” 
(Marcu Slutu) „Dacă venea momentul să plecăm, de pildă dacă venea 
helicopterele şi trebuiau să ducă pe munţi apă - nu se ducea un veteran, eu 
singur mergeam.”55 

Un alt aspect negativ îl constituia faptul că dezii îi obligau pe tineri 
să-i asasineze pe prizonierii de război.56 

Împreună cu umilinţele dintre cele mai teribile erau şi altele, auxiliare, 
considerate chiar imperioase... Astfel, o metodă moderată, considerată utilă, 
era pedepsirea tinerilor prin efectuarea diverselor exerciţii fizice, dintre care 
cele mai cunoscute erau flotările şi exerciţiul la bară: „Te punea să faci 
îndoirea şi dezdoirea braţului, dacă ai încălcat ceva.” (Iularian Domenco) 
„Toată pedeapsa se extindea la pedepse de sport, ca el să poată urca 
înălţimea ceea, să coboare.” (Ion Oca) „La pământ şi fă flotări! Se uita, aşa, 
50 de flotări, dacă le poţi face, bine - 100, făceai 100, desigur, după 100 de 

                                                 
54 A.V. Cikişev, Speţnaz v Afghanistane, „Olma-Pressp Obrazovanie”, Moskva, 
2004, p. 302. 
55 Alexandru Vakulovskii, op. cit,. (Interviu cu Veaceslav Bojoncă). 
56 Lev Elen, Nescolico jiznei afganscoi voinî, în „Novoe vremea”, nr. 52, 1989, 
p. 30. 



AIO - VII                                 Anuarul de Istorie Orală 

 353

flotări tremuri, nu poţi - 120, făceai 120 -150, numai să râdă. Ei şedeau toţi 
pe paturi întinşi şi râdeau de noi, maladâie. Făceam, bineînţeles. Făceam 
până la urmă şi 150 şi la bară ne învârteam şi...”57 

Prin filiera dedovşcinei s-a penetrat şi respectarea regimului 
alimentar de către tinerii soldaţi, aspect considerat indispensabil, deoarece 
reglementa fortificarea metabolismului în faţa diverselor boli: „Puteau să te 
bocănească că nu mănânci. În Uniunea Sovietică puteau să ia mâncarea de 
la cel tânăr, dar la noi era invers. Acolo sunt multe boli şi trebuie să 
mănânci bine, ca să le eviţi.” (Anatol) „Şi totuşi ei ne dădeau untul la cei 
tineri.” (Profir Cojocari) 

Potrivit manualului sovietic Psihologia militară, soldaţii din anul doi 
al stagiului militar aveau tendinţa de ai imita pe predecesori, atât în 
reprezentările pozitive, cât şi cele negative.58 Astfel, răbufnirile de violenţă 
erau de caracter metonimic şi iminent; fiind perpetuate, conform tradiţiilor 
nescrise, şi reproducându-se, ca şi o formă de răzbunare, în spiritul 
principiului empiric a celui slab şi a celui puternic. „Atunci am început noi 
să ne batem joc de alţii. Cum s-au comportat cu mine, aşa am făcut şi eu mai 
departe. Câteodată stăteam şi mă gândeam: De ce îl bat eu pe băiatul acesta? 
Parcă mi-era milă. De ce îl bat eu pe el? Şi apoi îmi aminteam: Dar de ce mă 
băteau pe mine? Înseamnă că pe mine mă băteau pentru nimic? Înseamnă că 
şi eu trebuie să-l bat pe el tot pentru nimic. Şi dă-i bătaie. Băteam fără nici un 
Dumnezeu. Nu mi-era milă. Cum primeam şi eu...”59 „Am avut parte de 
toate: ne-au bătut şi mai târziu am bătut şi noi.” (Nicolae Medvejonoc) 
„Iniţial te bat pe tine, iar mai apoi tu trebuia să aplici forţa.”60  

Resorturile cu valenţe de umilinţe instituiau anihilarea 
personalităţii tinerilor combatanţi, dezideratul major al acestor şicane 
marcând „o transformare sau, de fapt, o reformare a constituţiei psihice 
şi fizice a recrutului. Identitatea sa civilă trebuie să fie distrusă, coloana 
vertebrală psihică să fie frântă, pentru a face loc noii identităţii ca 
obiect supus al superiorilor militari şi ca rotiţă care să funcţioneze 
perfect în angrenajul aparatului militar.”61 În această ipostază, militarul 

                                                 
57 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Anatolie Deleu). 
58 Voennaia psihologhia. Moskva, 1972, p. 297. 
59 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Anatolie Deleu). 
60 S. A. Alexievici, Ţincovâe malicichi: Docum. Proza, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1990, pp. 105-106. 
61 Omul secolului XX, volum coordonat de Ute Frevert şi Heinz-Gerhard Haupt, 
Traducere de Maria Magdalena Anghelescu, Iaşi, Polirom, 2002, p. 299. 
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era privat de o serie de drepturi, fiind complementar sistemului creat de 
dedovşcină: „Soldatul tânăr constituia doar un obiect.”62 „Ideea de a-ţi 
bate joc de oameni. Până la un an de zile... tu nu ai cuvânt.” (Oleg 
Casiadi) „Până la un an de zile trebuia să faci ceea ce-ţi spuneau ei.” 
(Valerie Malarciuc) Contextul constituit de dedovşcină avea să fie 
relevat în notiţele militarilor prin afirmaţiile „unde am ajuns noi şi 
dracul a dat bir cu fugiţii”.63 

În faza a doua a dedovşcinei, duh-ul era avansat în următoarea 
treaptă, - cerpak – care, sub aspect cronologic, se desfăşura pe parcursul a 
şase luni, adică reprezenta intervalul 12 luni - 18 luni al stagiului militar. 
Duh-ul era promovat la un an de zile de către superiorul său, adică ded-ul. 
„Dezii, care aveau un an şi jumătate de stagiu militar, îi transferau pe 
ceilalţi în cerpak.” (Oleg Casiadi) Evoluţia duh-ilor în cerpak era efectuată 
conform ceremoniei celor 12 curele. „...primeai la buci 12 curele... Aveam 
nişte steluţe pe buci. Noi treceam în cerpaci.”64 În unele unităţi militare, 
obiceiul celor 12 curele nu era respectat... numărul de lovituri, cu valenţe 
simbolistice, putea fi majorat: „12 curele erau pentru transfer, alte şase 
pentru forţele speciale şi altele trei - pentru unitatea de cercetare, pentru 
impertinenţă, pentru înfumurare, pentru cutezanţă.”65  

Cerpak-ul reprezenta un fel de ordonanţă a ded-ului, gestiona buna 
activitate a duh-ului, care urma să efectueze o serie de obligaţii către ded. 
„Cerpak-ul acesta era omul care conducea cu duh-ul, în aşa mod ca să-i 
faci pe plac ded-ului... Cerpak-ul răspundea. El aranja, el tot făcea. În 
momentul când făcea observaţii ded-ul şi îmi spuneau (fiind cerpak - n.n.): 
Oleg, acolo n-au făcut duhi, acolo... Mai mult nu trebuie să-mi spună, asta 
era o palmă zdravănă peste faţa cerpak-ului. El te bătea până mâine 
dimineaţă, de aceea, că lui i s-a făcut observaţii. Îţi dai seama? Unde l-au 
pus pe el, la ce problemă!” (Oleg Casiadi) „Bătrânii i-au zis: Dacă nu vei 
pune cijicii la <arat> (adică să lucreze intens - n.n.), te vom pune noi să 
<ari> până la demobilizare şi vei pleca acasă ca şi un <cimo> (degradat - 
n.n.).”66 

                                                 
62 Svetlana Alexievici, Ţincovâe malicichi, în „Drujba Narodov”, nr. 7, 1990, p. 31. 
63 Arhiva personală Eduard Boboc. Notiţe din armată. 
64 Alexandru Vakulovskii, op. cit., (Interviu cu Anatolie Deleu). 
65 Svetlana Alexievici, Ţincovâe malicichi, în „Drujba Narodov”, nr. VII, 1990, p. 28. 
66A. V. Jitcov, Jizni i smerti serjanta Şelomova: Povest, Moskva, Molodaia 
Gvardia, 1992, pp. 59-60. 



AIO - VII                                 Anuarul de Istorie Orală 

 355

Cerpak-ul avea o serie de privilegii: „După 12 luni, se permitea să-ţi 
coşi pantalonii, să-ţi laşi mustăţi, dar aşa, nu se dădea voie.” (Valerie 
Malarciuc) 

Treapta superioară a dedovşcinei, care înglobează întregul sistem 
ierarhic era reprezentată de ded şi parcurgea şase luni, respectiv luna a 18-a 
şi a 24-a a stagiului militar: „După un an şi jumătate, de amu erai mai 
liber.” (Radu B.)  

Dezii fundamentau prestigiul prin proiectarea unei titulaturi 
apoteotice, ţinând cont chiar şi de prestanţa altor grei din companie: 
„Maltratarea demobilizatului, adică a soldatului care a trecut prin foc, apă 
şi ţevi turnate, poate să influenţeze negativ tinerii soldaţi, care acum se 
subordonează slujbaşilor bătrâni, ca şi în faţa unui Dumnezeu - înţelepţi, 
puternici şi curajoşi.”67 

Al patrulea nivel al dedovşcinei era reprezentat de civili, 
substituenţi68 sau demobilizaţi. „În momentul când ţi-a ieşit ordinul, tu erai 
civil, te numeau după nume şi familie, de exemplu, Oleg Afanasevici..”. 
(Oleg Casiadi) „Dacă el vrea, poate rămânea acolo. Dacă nu, poate să se 
elibereze.” (Daniel Rabadjil) Demobilizaţii deţineau o serie de ritualuri 
specifice: „La stodnevcă, (la o sută de zile - n.n.) când apărea ordinul de 
eliberare, ne rădeam pe cap.” (Nicolae Medvejonoc) 

Civilii, în faza finală a serviciului militar, de regulă, erau excluşi de 
la operaţiuni militare. „Dacă ai efectuat serviciul militar doi ani, în ultimele 
douăzeci-treizeci de zile, până la demobilizare, de obicei, erai scutit de 
îndatoriri şi protejat.”69 Tinerii erau obligaţi să le asigure demobilizaţilor o 
serie de daruri, necesare deplasării: diplomat, ştergar, broboadă pentru 
mama, cadou pentru iubită.”70 Demobilizarea marca o finisarea a 
serviciului militar şi jalona un nou început, „o deplasare în viaţă”.71 

De specificat este faptul că mecanismul dedovşcinei era colportor nu 
doar în cadrul unităţilor militare şi a operaţiunilor de luptă, ci şi în 

                                                 
67 O. Ermacov, Blagopolucinoe vozvraşenie, în „Novâi mir”, nr. 8, 1989, p. 158. 
68 Po goreacei zemle/ sost. V.G. Verstacov, Moskva, Molodaia Gvardia, 1986, p. 
226; S. A. Alexievici, Ţincovâe malicichi: docum. Proza, Mosckva, Molodaia 
Gvardia, 1990, p. 80;V. Grigorev, Odin deni, cotorâi za tri, S. Pbg, 1992, Internet-
versia 05.1998, http://www.afghanwar.spb.ru/vova/ 
69 A. G. Borovic, Afghanistan. Eşe raz pro voinu, Moskva, Mejdunarodnâe 
otnoşenia, 1990, p. 59. 
70 Svetlana Alexievici, Ţincovâe malicichi, în „Drujba narodov”, nr. VII, 1990, p. 28. 
71 Arhiva personală Eduard Boboc. Notiţe din armată. 
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perimetrul clinicilor, referitor la cei spitalizaţi: „Erau cazuri când în secţii, 
dintr-acei soldaţi să-i obijduiască pe alţii. Era acolo un cazac, acolo erau 
diferite naţionalităţi. Majoritatea erau cazacii şi uzbecii, ucraineni şi 
moldoveni. Şi cazacul acela ştiu că-i zicea la unul să-i facă anumite 
servicii, şi-l bătea, acela (eu eram în tură) a vrut să-şi pună capăt zilelor. 
Am dat eu de dânsul. Era un rus, băiatul acela era din Moscova.” (Elena 
Mataseevici) „Asta-i dedovşcină? În spitale nu era atât de puternică.”72 
„Unul dintre soldaţii uşor răniţi, internaţi la infirmeria militară a fost într-
atât de extenuat, încât a băut două pahare de oţet. Medicii au concluzionat 
că nu va supravieţui şi l-au lăsat să moară în acelaşi cort. Aceiaşi dezi i-au 
impus dimineaţa să spele podelele, pe muribund.”73 

Dedovşcina a reprezentat un sistem de subordonare complex, 
instituind o formă alternativă de administrare, fiind recunoscută, de facto, 
şi de către ofiţeri: „Acolo totul conducea dedovşcina. Ofiţerii puţini. Erau 
ofiţeri puternici, dedovşcina se da după ofiţeri. Dar erau slabi, apoi ofiţerii 
se dădeau după dedovşcină. Vă spun toate cazurile. Cum spune 
dedovşcina, aşa şi era. Când m-am aflat primele luni acolo. Era un 
plutonier. Plutonierul era din Ucraina. Acela mi-a plăcut. Pe urmă ne-au 
dat la un locotenent care nu făcea nimic. Dar plutonierul a fost de treabă. 
Bravo. Mi-a plăcut.” (Alexandru Minciuc) „Când am trecut la stadiul 
acesta, de dezi, comandirul (comandantul - n.n.) plutonului, locotenent-
major, s-a apropiat de noi singur şi ne-a zis: Rebeata, tak i tak, beite, 
delaite şto hatite, nio ştob bâl pareadak u nas... Adică: Băieţi, faceţi ce 
vreţi, să fie ordine în cort...”74 

Pentru a exclude situaţiile de umilinţă la care erau supuşi, soldaţii 
nou veniţi creau diverse alianţe, unele centrate pe factorii naţionali, 
regionali sau de camaraderie, instituind arhitectura unor subculturi. Astfel, 
nu erau excluse cazurile când în soluţionarea diverselor disensiuni 
combatanţii apelau la conaţionali. „Având în vedere că avem mulţi 
pământeni, moldoveni, imediat rezolvam problema, pe mine mă ţineau de 
rezervă... Moldovenii unde se duceau, îndată rezolvau totul, dacă nu, îi 
scoteam eu din situaţie... Erau 14 maşini din batalionul nostru şi-i întâlneau 
(pe dezi - n.n.) la Tioplâi Stan, ieşirea din Kabul, acolo se adunau maşinile, 

                                                 
72 V. Glotov, Dilogs sânom, în „Ogonek”, nr. 14, 1988, p. 14. 
73 Mark Steinberg, Armia v Afghane, în „Ejenidelinoe prilijenie – daidjest gazatî 
Moldova Suverană (Suverennaia Moldova)”, 1993, 12 martie, p. 3. 
74 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Anatolie Deleu). 
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la o coloană de maşini îi dădea voie să plece. În momentul când erau 50-60 
de maşini, erau şi coloane mari, 60 şi 100 de maşini, atunci veneau 
batalioane de securitate, de desantură, băgau antiaeriana, două-trei lunete 
băgau şilca (un fel de tanc, dar cu patru ţevi, antiaeriana avea două ţevi - 
n.n.), puse pe maşină şi băgau desantura şi ne păzeau ei. Plus ei aveau 
legături, şi când se începea un tărăboi acolo...” (Oleg Casiadi) 

„La început aveam crâşă (susţinere - n.n.) - dedovşcina din Kiev.” 
(Nicolae Medvejonoc) „În companie viaţa ciji-lor era insuportabilă, deşi 
mie îmi era, în mod incontestabil, mai uşor decât băieţilor din contingentul 
meu: aspectul meu fizic (am început să le arat deodată dinţii), sprijinul 
caucazienilor au reprezentat factorii de bază ce au instigat spiritele şi a 
perplexat.”75 Unii combatanţi, graţie funcţiei pe care o îndeplineau, au tins 
să neutralizeze mecanismul dedovşcinei. Astfel, bucătarii puteau bloca 
sistemul alimentar: „Da’ eu am avut de cel mai mult de suferit din cauza 
lor. Dar şi ei din cauza mea, dacă nu mă lăsau în pace, avea de suferit 
stomacul lor.” (Gheorghe Lupu) Unele simpatii ale combatanţilor sovietici 
- inclusiv circumscrise dedovşcinei - erau părtinitoare: „Cecenii îs tare 
prietenoşi, îs un popor fierbinte. Eu tare bine mă înţelegeam cu ei, ca fraţii. 
Ei, ei mai râdeau de vorba mea, eu de a lor. Dar dacă îi superi, te împuşcă, 
te fărâmă... Iată, erau ruşi, pe ruşi îi băteau de Doamne fereşte! Băi, băieţi - 
le ziceam, Tasuiev, era unul, trebuie să ai ruşine. Pe ruşi îi băteau, îi udau 
cu apă şi iar uciganie.”76 

Regimul dur din cazarmă, provocat de dedovşcină, a generat 
sinucideri şi dezertări în rândul combatanţilor sovietici. „...în Statul Major 
lucra el, n-a văzut fum de patron, nu ştia cum miroase, dacă stătea numai în 
Statul Major cu pixul în mână şi scria... Bineînţeles că toţi îl obijduiau: Ce 
fel de afghaneţ tu eşti? Că tu încă fum de patron nu l-ai mirosit, da’ ai să 
mergi acasă, ai să ai scutiri ca şi mine, o să fim ambii afghaneţ, îl 
obijduiau. Într-o dimineaţă l-am găsit spânzurat la baie.”77 „De la 
dedovşcină, tot puteau să dezerteze, fugeau.” (Valerie Malarciuc) „Au fost 
multe cazuri de dezertare. La noi au venit băieţii, când ne-au dus deodată şi 
au văzut că-i slută treaba, dedovşcina e foarte rea... Chiar a fost, că era 

                                                 
75Afghanistan bolit v moei duşe…: Vospominania, dnevnichi sovetschih voinov, 
vâpolneavşih internaţionalnâi dolg v Afghanistane, Moskva, Molodaia Gvardia, 
1990, pp. 218-219. 
76 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Ivan Spatari). 
77 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Anatolie Deleu). 
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greu, au văzut că nu are să o ducă, el până la urmă singur lua automatul şi 
se împuşca. Alţii fugeau. Iaca ne opream noaptea, de o pildă, la puncte, ne 
opream şi stăteam şi noaptea el se scula şi fugea. Lăsa tot. Şi lăsa şi 
automatul, toate celea şi el fugea în munţi. Şi acolo îl găseau. El se preda 
singur. Au fost multe cazuri de acestea.” (Carasemir) „Unul a fugit de la 
post.” (Constantin Cebanu) „Acolo era dedovşcină, tare mare... Chiar şi 
acum îi ştiu familia - Petrenco, un ucrainean, o dezertat, dar o dezertat că ... 
nu o suportat dedovşcina asta.” (Ion Murzac) „Staroslujaşii implicaţi în 
dezertarea tânărului soldat au fost băgaţi la închisoare.”78 „Eu am trebuit să 
vin în concediu, vroiau ca să-mi permită, dar ne-au tăiat concediu la toţi 
din batalionul nostru, fiindcă au fugit doi curban molodâe. I-am bătut şi ei 
o luat şi o fugit. Două zile i-am căutat pe tot oraşul şi i-am prins în parc.”79 

O parte dintre tineri nu rezistau aprehensiunilor impuse de 
dedovşcină, de aceea în corespondenţă le solicitau părinţilor repatrierea: 
„Dedovşcina a fost la unii băieţi grea, îi dădea una la faţă... el scria la 
informaţii politice patru foi, la părinţi că slujba-i grea, nu mai pot.” (Vasile 
Talpă) „De obicei, printre ruşi erau practicate scrisorile de genul acesta... În 
inimă îi scris, dar acasă nu scrii... A fost cazuri când băieţii au scris că lor 
le este greu. Veniţi şi mă luaţi, mă bate...” (Alexei Ceban) 

Ultragierile şi agasările au instituit ranchiuna în mediul 
combatanţilor, iar unele acţiuni au generat conflicte interne cu impact 
pernicios, fiind instructive pentru ceilalţi militari sovietici: „S-a întâmplat 
că unul s-a îmbătat, s-a dus la un maladoi (tânăr) şi i-a tras un pumn. Acela 
s-a dus, a luat automatul... Şi de atunci, adică nu ştiu mai înainte, dar la noi 
aşa s-a întâmplat şi gata, şi ofiţer, toţi se temeau de soldaţi.” (Mihai) „Erau 
cazuri când îi ucideau, îi împuşcau, asta nu-i normal!” (Vasile Dolghii) „La 
noi dedovşcina nu mergea. Nu mergea pentru că şi el era sub arme, dar şi 
eu.” (Vasile Lupu) „...fiecare avea automatul în mână, grenade şi...”80 „La 
noi nu era dedovşcină, ca în URSS. Înainte de noi era răspândit acest 
obicei. A fost un caz deosebit când un soldat a fost într-atât de ofensat, că 
într-o bună zi a luat arma şi a omorât un regiment întreg. De atunci s-a 
încercat prin toate metodele să se anihileze acest obicei în unitatea militară, 
unde am slujit.” (Constantin Negruţă) „Dedovşcina... un caz. În ’86 
duceam lupta în oraşul Jelalabad. Un ostaş a aruncat grenada în companie. 
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80 Alexandru Vakulovskii, op. cit. (Interviu cu Mihail Malancea). 
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A rănit vreo 16 oameni grav.” (Nicolae Petrică) „Unii care nu se lăsau 
umiliţi, puteau să te împuşte.” (Vasile Stan) „...spuneau că au fost aşa 
cazuri că îşi băteau joc de cei tineri şi l-au împuşcat pe unu’, acolo. Băieţii 
ştiau şi nu era aşa ceva.”81 „Odată, un băiat care venise după lupte şi 
veteranu’ îi dăduse automatul să-l cureţe, l-a ciuruit tot pe veteran.”82 „În 
Kunduz doi dezi l-au constrâns într-o noapte pe un tânăr să sape o groapă... 
Acesta a săpat-o... Coboară în groapă... A coborât... L-au acoperit până la 
gât cu pământ... Îi atârna doar capul... Toată noaptea l-au maltratat, inclusiv 
l-au urinat. Dimineaţa, când l-au dezgropat, el i-a împuşcat pe ambii... 
Referitor la acest caz a fost citită sentinţa în toată armata.”83 

În unele unităţi militare, graţie consecinţelor funeste şi a pericolului 
creat de mediul ostil, dedovşcina a fost minimalizată: „Cu dânsul trebuie să 
lupţi mâine, cot la cot, prin acoperire reciprocă.” (Nicolae) „Putea să-ţi dea 
un glonţ în frunte şi să te distrugă. Dacă el merge din urma ta.” (Mihai) 
„Toţi înţelegeau că e război, dacă îl superi pe om, el poate să se răzbune.” 
(Nicolae Cârci) „Poate se temeau, te duceai la operaţii şi nu mai veneai.” 
(Feodor Popovskii) „Exista dedovşcină, însă, mai era şi frica automatului.” 
(Ion Sârghi) „Dacă l-ai pălit, acela poate să se răzbune pe tine, când era la 
operaţii, să te împuşte.” (Ion Oca) „Ne mai ciondăneam noi aşa între noi, 
dar fiecare se temea. Fiecare avea automat. Dacă nu era nervul în regulă, 
puteai să-l ucizi nu numai pe acela, dar pe mai mulţi.” (Grigorie Tulbur ) 
„Se temea mulţi şi noi ne temeam, acolo puteai să-l împuşti pe oricine, şi 
nimeni nu-ţi făcea nimic. Seara stăteai la post, puteai liber să-i tragi un 
glonţ.” (Valerie Vrabie) 

Mecanismul polivalent al dedovşcinei a fost proliferat nu doar în 
mediul soldaţilor sovietici, ci şi în cel al ofiţerilor: „Şi între ofiţeri era 
dedovşcină, acei care veneau din Uniune trebuia să-l stimeze pe acel din 
Afghanistan.” (Valerie Vrabie) „Dacă un ofiţer venea din URSS, de la 
studii, direct în Afghanistan, trebuia să obţină autoritatea celor care aveau 
anumită experienţă.”84 „Acolo era dedovşcină multă. Chiar ofiţerii şi 

                                                 
81 Ibidem, (Interviu cu Vasile Midrigan). 
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plutonierii, puteai sluji 20 de ani dar acolo primul an nu erai nimeni.” 
(Alexei Dendiu) „Eu, chiar dacă am fost comandant de secţiune, dar mai 
întâi am spălat, o lună de zile, vesela. Dedovşcina.” (Alexandru Minciuc) 
„El era venit proaspăt şi trebuie să-i stimeze pe cei mai bătrâni, în slujbă. 
De ce? Dacă ei veneau, veneau aceştia tineri, din Azerbaidjan erau, se 
simţea că el are sânge fierbinte, la noi, dacă ajungea acolo lui i se rupe 
coarnele şi îl învăţam politica care trebuie să fie - politica de război, că el 
trebuie să ne stimeze pe cei mai bătrâni, pe noi, şi să înveţe câte ceva de la 
noi, nu că veneau tineri şi era cu mintea de la viaţa civilă, de acasă şi în 
felul acesta se primea un fel de dedovşcină.” (Vasile Jomico) Ofiţerii, nou 
veniţi în Afghanistan, erau nominalizaţi prin noţiunea de student, sintagmă 
ce profila lipsa experienţei şi diferenţierea acestora de ceilalţi militari din 
efectivul de comandă al forţelor armatei, iar la lupte erau trimişi doar 
ofiţerii nou veniţi.85 

O categorie de combatanţi sovietici, graţie temperamentului, 
caracterului, pierderii autorităţii personale etc. erau excluşi din anturajul 
celorlalţi, incluzându-se lumii marginale, fiind supuşi diverselor interdicţii. 
Soldaţii marginali, un fel de paria în unităţile militare, erau lipsiţi de 
posibilităţi de avansare ierarhică şi erau desemnaţi prin diverşi termeni: 
fecior etern, ceados (soldat lipsit de caracter - n.n.) etc. Proscrişii, cu aspect 
fizic abject, cu vehicularea majoră a defectelor, a dispreţuirilor şi 
persecuţiilor permanente din partea dezi-lor şi a soldaţilor tineri erau 
nominalizaţi cu conceptul peiorativ şi stigmatizat cimo - om desconsiderat 
moral, fizic, social. „Am avut unul din Tiumeni, care în general, nici nu-l 
culcam cu toţi împreună. El avea aparte un aşternut din saci, făcut aşa, 
aparte. La post nu-l puneau băieţii. Avea aparte un aşternut, făcut din saci. 
Băieţii seara făceau de gardă, pe el nu-l puneam. I-am făcut post aparte, el 
păzea WC. Să nu şadă şi să se gândească că el şede pe degeaba. El era 
svezist (soldat în unităţile de transmisiune - n.n.). Nu era de al meu, mi l-a 
trimis din Batalion, svezist, ca să aibă legătură cu batalionul. El cu noi nu 
şedea, mânca deoparte, era ca un paria acolo. Era plin de păduchi, nu căta 
de dânsul, la post numai îl puneam, ne duceam 10-20 m, dar el de amu 
doarme. Era un fel de neom, pentru noi el era ca neom. Eu îl stropeam cu 
apă, noaptea era frig, bătea vântul, îl udam cu ceainicul dinainte, pe dânsul 
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îl udam, poate nu a adormi, ne duceam noaptea, nu avei ce face cu dânsul. 
Şi mulţi erau de ăştia. Ei, dar până la urmă, tot veneau şi ei acasă, veneau şi 
ei eroi.” (Iurie Ghizatulin) „În regiment erau câţiva feciori eterni... Erau 
întotdeauna ridiculizaţi... Orice ciji, mârcav, putea deveni fecior etern, 
supranumit cu diverse forme parcimonioase, sau putea fi tras de ureche, 
sau îmbrâncit, sau pus să spele podelele în cazarmă, sau să trieze 
alimentele. Feciorii eterni... erau întotdeauna murdari şi păduchioşi. Ei s-
au obişnuit cu statutul lor special.”86 „De ce te formezi ca şi un cimo? Dacă 
vei veni din armată şi vagabonzii o vor agresa pe prietena ta, tu nici nu o 
vei putea proteja.”87 

Soldaţii care se eschivau de la obligaţiile de muncă, din unităţile 
militare, erau nominalizaţi prin noţiunea şlang.88 

În concluzie, relaţiile interumane din cantonamentele sovietice din 
Afghanistan s-au stratificat conform persistenţei cutumelor din armata 
sovietică fiind, însă, bifate şi de contextul dur al conflictului militar. La 
limitele dintre două lumi antagoniste - una parvenită dintr-un mediu paşnic 
şi alta instituită în ambianţa ostilităţilor - s-au conexat proximitatea şi 
repudierea comportamentală dintre combatanţii sovietici. În linii generale, 
ofiţerii au fost receptaţi, de către recruţii juvenili ca un punct de sprijin, o 
imagine metamorfozată în cea patriarhală. N-au fost excluse nici afişarea 
funcţiilor ierarhice, fapt reflectat în peisajul diferendelor, iar în unele 
circumstanţe marcând consecinţe fatidice.  

Forma cea mai dificilă de comunicare dintre combatanţii sovietici a 
fost instituită de dedovşcină (cunoscută atât în mediul soldaţilor, cât şi al 
ofiţerilor), care a marcat o structură informală, ierarhizată, cu un lexicon 
specific, bazată pe consuetudine şi, uneori, fiind mai intens aplicată în 
Afghanistan, decât în unităţile militare din URSS. Spre deosebire de 
dedovşcina fixată în URSS, cea din Afghanistan era excesivă şi prin 
atmosfera creată de război. Dedovşcina a fost raportată la o dimensiune a 
marasmului, a inclus un sistem de suferinţe fizice şi morale intense, iar 
configuraţia arbitrară a relaţiilor extra-regulamentare a generat sinuciderile, 
dezertările din cazărmi. 

Mediul combatanţilor sovietici a înglobat şi categoria marginalilor, 
ca şi formă extremă a degradării şi proscrierii umane. Este de amintit şi 
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faptul că, în perioada postbelică, veteranii războiului din Afghanistan au 
menţinut, în limbajul cotidian, o parte dintre jargoanele ierarhiei 
dedovşcinei, argument irefutabil al imprimării la nivel de subconştient a 
unei lumi subiacente. 
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1. Anatol - Serviciul militar: 1987. În Afghanistan: şofer. Data interviului: 15-16 
noiembrie 2002; 
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1988. În Afghanistan: serviciul de cercetare. Data interviului: 27 mai 2003; 
10. Ceban Alexei - născut în anul 1966, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
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Serviciul militar: 1982-1984. În Afghanistan: soldat. Data interviului: 4 mai 2002; 
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13. Cucu Valeriu - născut în satul Hârbovăţ, raionul Anenii-Noi. Serviciu militar: 
1981-1983. În Afghanistan: ostaş. La data interviului: şomer. Data interviului: 25 
ianuarie 2004; 
14. Dendiu Alexei - născut în anul 1966, în oraşul Căuşeni. Serviciul militar: 1985-
1987. În Afghanistan: şofer. La data interviului: maior de poliţie. Data interviului: 
30 aprilie 2003; 
15. Dolghii Vasile - născut în anul 1964, în satul Cinişeuţ, raionul Rezina. Serviciul 
militar: 1982-1984. În Afghanistan: soldat. La data interviului: preşedinte al 
Fondului Raional Rezina de Ajutorare a Participanţilor la Acţiunile Militare din 
Afghanistan. Data interviului: 6 mai 2003; 
16. Domenco Iularian - născut în anul 1967, în satul Cociulia, raionul Cahul. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan: serviciul de pază. Data interviului: 27 
noiembrie 2002; 
17. Dubenco Alexei - născut în anul 1960, în satul Drăgăneşti, judeţul Bălţi. 
Serviciul militar: 1979-1981. În Afghanistan: şofer în artilerie. Data interviului: 6 
mai 2003; 
18. Flora Petru - născut în anul 1962, în satul Cociuleni, raionul Cantemir. 
Serviciul militar: 1980-1982. În Afghanistan: tanchist. Data interviului: 23 
noiembrie 2002; 
19. Furtună Vladimir - născut în anul 1959, în satul Chetrosu, raionul Drochia. 
Comandant de pluton de tancuri; în Afghanistan între anii 1985-1987. La data 
interviului: colonel, funcţionar în cadrul Ministerului Apărării Republicii Moldova. 
Data interviului: 23 noiembrie 2001; 
20. Gobjilă Vladimir - născut în anul 1966, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan: luptător la antiaeriană. La data 
interviului: constructor. Data interviului: 3 noiembrie 2001; 
21. Ghizatulin Iurie - născut în anul 1964 în satul Cutineşti, raionul Glodeni. 
Serviciul militar: 1982-1984. În Afghanistan: ajutorul comandantului de pluton. 
Data interviului: 3 decembrie 2002; 
22. Jomico Vasile - născut în anul 1967, în satul Măşcăuţi, raionul Criuleni. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan: sergent, ajutorul comandantului. 
Data interviului: 2 decembrie 2001; 
23. Juravliov Andrei - născut în anul 1965, în Ciadâr-Lunga. Serviciul militar: 
1984-1986. În Afghanistan: soldat în unitatea de legătură, serviciul de artilerie. La 
data interviului: tehnician auto. Data interviului: 13 noiembrie 2002; 
24. Timuş Anatol - născut în raionul Donduşeni. Serviciul militar: 1986-1988. În 
Afghanistan: şofer. La data interviului: medic stomatolog. Data interviului: 11 
martie 2002; 
25. Tulbur Grigorie - născut în anul 1958, în oraşul Nisporeni. Serviciul militar: 
1979-1981. În Afghanistan: serviciul de pază la aerodrom. La data interviului: 
fochist. Data interviului: 11 noiembrie 2002; 
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26. Malarciuc Valerie - născut în anul 1966, în oraşul Bălţi. Serviciul militar: 1984-
1986. În Afghanistan: şofer. Data interviului: 28 noiembrie 2002; 
27. Mataseevici Elena - născută în satul Şipopeni, raionul Hânceşti. În Afghanistan 
(1985-1988): soră medicală în spitalul militar din oraşul Puli Khumri, secţia terapia 
de boli infecţioase. La data interviului: soră medicală la Spitalul Clinic Republican. 
Data interviului: 14 noiembrie 2002; 
28. Medvejonoc Nicolae - născut în anul 1963, în satul Lihuceni, Cernăuţi. 
Serviciul militar: 1981-1983. În Afghanistan: ostaş. La data interviului: lăcătuş. 
Data interviului: 2 ianuarie 2002; 
29. Mişa. Serviciul militar: 1984-1986. În Afghanistan: serviciul de pază al şefului 
unităţii militare din regiune, tanchist, lunetist. Data interviului: 15-16 noiembrie 
2002; 
30. Minciuc Alexandru - născut în anul 1964, în satul Volteni, raionul Glodeni. 
Serviciul militar: 1982-1984. În Afghanistan: sergent în infanterie. Data interviului: 
22 noiembrie 2002; 
31. Murzac Ion - născut în anul 1967, în satul Tuhari, raionul Ştefan Vodă. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan: soldat într-o unitate specială. Data 
interviului: 13 noiembrie 2002; 
32. Nicolae - născut în anul 1959. Serviciul militar: 1981. În Afghanistan: 
Comandant al unităţii de infanterie. Data interviului: 15-16 noiembrie 2002; 
33. Negruţă Constantin - născut în anul 1964, în satul Căinari, raionul Soroca. 
Serviciul militar: 1983-1985. În Afghanistan: şofer, serviciul de cercetare. La data 
interviului: om de afaceri. Data interviului: august- septembrie 2001; 
34. Oca Ion - născut în oraşul Orhei. Serviciul militar: 1983-1985. În Afghanistan: 
soldat, infanterie. Data interviului: 11 noiembrie 2002; 
35. Oprea Anatol - născut în raionul Şoldăneşti. Serviciul militar: 1985-1987. În 
Afghanistan: comandant de grupă al aruncătoarelor de mine, plutonier de 
companie, adjunctul comandantului de companie pentru lucrul educativ. Data 
interviului: 30 noiembrie 2002; 
36. Rabadjil Daniel Constantinovici - născut în anul 1964, în oraşul Basarabeasca. 
Serviciul militar: 1982-1984. În Afghanistan: şofer. Data interviului: 27 mai 2003; 
37. Râbak Ivan - născut în 1966, în satul Glodeni, raionul Glodeni. Serviciul 
militar: 1984-1986. În Afghanistan: şofer. Data interviului: 29 noiembrie 2002; 
38. Talpă Vasile - născut în anul 1968, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar: 1987-1989. În Afghanistan: şofer. La data interviului: 
constructor. Data interviului: 3 noiembrie 2001; 
39. Sava Nicolaevici. În Afghanistan: şofer. Data interviului: 25 noiembrie 2002; 
40. Sârghi Ion - născut în anul 1964, în satul Cetâreni, raionul Ungheni. Serviciul 
militar: 1980-1981. În Afghanistan: şofer şi pilot. La data interviului: om de 
afaceri. Data interviului: 18 noiembrie 2001; 
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41. Slutu Marcu - născut în anul 1967, în satul Chiştelniţa, raionul Teleneşti. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan: şofer. La data interviului: 
constructor. Data interviului: 23 noiembrie 2002; 
42. Sfeclă Adrian - născut în satul Olişcani. Serviciul militar: 1983-1985. În 
Afghanistan: soldat, sergent de infanterie. Data interviului: 11 noiembrie 2002; 
43. Stan Vasile - născut în anul 1943, în satul Pragila, raionul Floreşti. În 
Afghanistan: 1981-1982. Funcţia: subofiţer, şeful serviciului de aprovizionare a 
avioanelor cu piese. Data interviului: 20 noiembrie 2002; 
44. Lupu Gheorghe - născut în satul Hârbovăţ, raionul Anenii-Noi. Serviciul 
militar: 1982-1984. În Afghanistan: bucătar. Data interviului: 27 ianuarie 2004; 
45. Petrică Nicolae - născut în anul 1944, în comuna Ozornâi, regiunea Odessa. 
Studii şi activitate profesională: a absolvit Şcoala Medie în anul 1961, Şcoala de 
tractorişti (1964), Academia militară din Moscova, specializarea - tanchişti (1987), 
serviciul militar în regiunea Primorsk. În Afghanistan (1985): colonel, consilier al 
comandantului de divizie în armata afghană. La data interviului: general de 
brigadă, profesor de ştiinţe militare, catedra militară de la Universitatea Umanitară 
din Moldova. Data interviului: 22 noiembrie 2002; 
46. Pleşu - născut în anul 1957, în satul Rezina, raionul Ungheni. Şcoala militară, 
serviciul: aviaţia de transport. În Afghanistan (deplasări în anii 1984 - 1990): 
navigator de navă, navigator de detaşament, locţiitorul comandantului echipajului 
de navigatori de escadrilă. La data interviului: locotenent-colonel în cadrul armatei 
naţionale din Republica Moldova. Data interviului: 17 mai 2003; 
47. Popovskii Feodor - născut în anul 1960, în satul Ghindeşti, raionul Floreşti. 
Serviciul militar: 1984-1986. În Afghanistan: şofer. Data interviului: 26 mai 2003; 
48. Vălean Oleg - născut în anul 1964, în satul Umbra, raionul Ocniţa. Serviciul 
militar: 1981-1982. În Afghanistan: plutonier în serviciul de cercetare. La data 
interviului: invalid de război. Data interviului: 13 noiembrie 2002; 
49. Vlădicescu Sergiu - născut în anul 1966, în satul Recea, raionul Străşeni. 
Serviciul militar: 1984-1986. În Afghanistan: bodyguard în trupele speciale ale 
armatei sovietice din Afghanistan. La data interviului: om de afaceri. Data 
interviului: 24 noiembrie 2001; 
50. Vrabie Valerie - născut în anul 1969, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar: 1987-1989. În Afghanistan: şofer. La data interviului; 
constructor. Data interviului: 28 aprilie 2003; 
51. Usatâi Mihai - născut în anul 1961, în oraşul Chişinău. Serviciul militar: 1979-
1981. În Afghanistan: soldat în unităţile de transmisiune. Data interviului: 18 
noiembrie 2002; 
52. Zinovev Afanasevici - născut în anul 1966, în oraşul Ştefan Vodă. Serviciul 
militar: 1985-1987. În Afghanistan: soldat la aerodromurile din Bahram. A 
executat diverse misiuni în regiunea Panshir, Jalalabad. Data interviului: 13 
noiembrie 2002. 
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RANK RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN MILITARIES 

DURING THE AFGHANISTAN WAR (1979-1989). 
„DEDOVŞCINA” 

 
The present article focuses on the study and analysis of the rank relations which 
were established between the Russian soldiers during the Afghanistan war, 
reflected from both a vertical and a horizontal perspective. The inter human 
relations between the Russian militaries were established in a tense context and 
they were enhanced by a series of traditions, regulations as well as by an inherent 
metamorphosis induced in a new social and cultural environment, and a lifestyle 
that was most of the times brought about at the very brink of infamy, of the multi 
national mixture and of the psychological profile of the soviet militaries. The 
young recruits perceived their military superiors as a leaning point, an idealized 
image shifted towards a patriarchal one. In spite of this fact, the exhibition of 
hierarchy was at the same time not ruled out, a fact that is noticeable if one 
observes the background of divergences which sometimes led to tragic 
consequences. The hardest mechanism of communication between the soviet 
militaries was generated by the institution known as Dedovscina (familiar among 
both soldiers and officers), which instituted an informal, hierarchical structure, 
which was based on consuetude and presented a specific terminology. At times it 
was employed more intensively in Afghanistan than in the USSR. Unlike the 
Dedovscina established in the USSR, the one encountered in Afghanistan was even 
more excessive due to the war circumstances. Dedovşcina was an embodiment of 
an unrealistic dimension and it inflicted a system of intense physical and moral 
sufferings. Moreover, the arbitrary pattern of the relations which were established 
outside regulations led to suicides and the desertions from the garrisons. But the 
most extreme form of human degradation and proscription was outlined by the 
group of subsidiary soldiers. 


