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Ion XENOFONTOV 
 

VICIILE COMBATANŢILOR SOVIETICI ÎN RĂZBOIUL 
SOVIETO-AFGHAN (1979-1989): 

DROGURI, ALCOOL, TRAFIC, PROSTITUŢIE ŞI 
HOMOSEXUALITATE 

 
 
Războiul din Afghanistan a marcat un aspect al comportamentului 

uman care a fost mai puţin cunoscut de societate. E vorba de un spaţiu ce 
ţine de intimitate, o conduită şi un complex de frământări interioare în care 
este extrem de greu de pătruns - individului îi este jenă să consemneze 
anumite subiecte considerate tabu. E o chestiune personalizată care din 
cauza fobiei faţă de comunitate, autorităţi, familie, legislaţie, morală etc., 
nu este exteriorizată public şi se plasează în perimetrul unei „zone 
anonime”, a memoriei clandestine şi conspirative, instituind demersul 
istoriei orale secrete, nespuse sau travestite.1 În acest context, conflictul 
militar din Afghanistan, analizat prin prisma realităţii dure, a reprezentat, 
pentru tinerii combatanţi sovietici, în primul rând, iar mai apoi pentru 
societatea sovietică (şi post sovietică), demolarea mitului politic, inspirat de 
propaganda sovietică, despre aşa-numitul „ajutor internaţional” sau „stil 
de viaţă sovietic”.2 

 
Drogurile 
Implicarea nemijlocită în lumea afghană a combatanţilor sovietici a 

înglobat cunoaşterea acestora cu unele obiceiuri vicioase ale băştinaşilor şi, 
în mod special, a drogurilor.3 Drogurile au fost cunoscute iniţial în armata 
rusească sub forma unor medicamente, utilizate pentru anestezierea 
răniţilor. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului 
XX, trupele ruse staţionate în Asia Mijlocie, ca urmare a unor măsuri 
severe ale autorităţilor ţariste împotriva utilizării alcoolului, au început să 

                                                 
1 Doru Radosav, Petrea Icoanei. Travesti şi clandestinitatea în mişcarea de 
rezistenţă anticomunistă, în „AIO - Anuarul de Istorie Orală”, V, Cluj-Napoca, 
Presa Universitară Clujeană, 2004, p. 73. 
2 A se vedea: David Remnick, Lenin’s Tomb. The Last Days of The Soviet Empire, 
New York, Rondom House, 1993, p. 335. 
3 Din limba greacă narke = amorţeală şi mania = pasiune, sminteală, nebunie. 
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utilizeze stupefiante.4 Folosirea drogurilor în armata sovietică din 
Afghanistan a fost prezentată tangenţial în literatura sovietică5, motivul 
utilizării acestora explicându-se prin insuficienţa instrucţiei militarilor 
sovietici în vederea unui eventual contact nemijlocit cu populaţia băştinaşă, 
prin lipsa cunoştinţelor referitoare la tradiţiile şi obiceiurile populaţiei 
băştinaşe.6 Conform unor sondaje, folosirea drogurilor de către militarii 
sovietici în timpul conflictului militar din Afghanistan a fost determinată 
de: curiozitate - 59, 7 %, reiterare - 28, 9 %, stres şi experienţe traumatice - 
3, 8%, alte cauze - 7, 6%.7 Datele de mai sus indică faptul că interferenţa cu 
o altă civilizaţie a direcţionat interesul faţă de obiceiurile endemice (ceea ce 
ţine de neobişnuit), iar preluarea acestora, într-un context tensionat, a fost 
perpetuat prin intermediul comuniunii (de la populaţia băştinaşă, în cadrul 
unităţilor militare). În acelaşi perimetru, se includ şi concluziile experţilor 
care consideră „că nu există toxicoman înnăscut, ci avem de a face cu 
întâlnirea dintre un teren propice şi un mediu socio-cultural”.8 Datele 
statistice, indicate anterior relevă faptul că utilizarea drogurilor nu a 
constituit remediul de bază în contracararea situaţiilor tensionate. 

Industria drogurilor în Asia Mijlocie, inclusiv Afghanistan, a fost 
favorizată de condiţiile climaterice care au stat la baza culturilor de mac, 
materie primă pentru substanţa halucinogenă din care se extrage opiumul: 
„Sunt foarte multe droguri, teribil. Cresc mac, el şi aşa creşte. Nu este 
nevoie să o cultivi, acolo natura aşa a creat, nu numai în Afghanistan, ci şi 
în Turkmenia, Uzbekistan. Sunt multe lalele, mac...”. (Igor Ilciuc) 
Activităţile de exploatare şi utilizare a drogurilor din Afghanistan s-au 
circumscris acestei civilizaţii: „La ei drogurile nici nu ştiu dacă se 
consideră droguri, cum la noi ar fi ţigara, la ei scot punga cu droguri şi o 
aruncă sub limbă şi o ronţăie, la ei este ceva normal”. (Constantin Ciobanu) 
                                                 
4 B. F. Kalacev, Narcotichi v armii, în „Soţiologhiceschie isledovanie”, 1989, nr. IV, 
p. 57. De specificat faptul că şi campania antialcool a lui M.S. Gorbaciov din Uniunea 
Sovietică, de la mijlocul anilor ’80 a fost un eşec total. Consumul de alcool a fost 
înlocuit prin folosirea apei de colonie, a drogurilor, cremei de ghete unsă pe pâine etc. 
5 M. Kojuhov, Na straje –ţarandoi, în „Komsomolscaia pravda”, 1988, 9 iulie; B. 
F. Kalacev, op. cit., pp. 56-61. 
6 V. P. Romanenco, Vozvraşaiasi c mirnoi jizni, în „Argumentî î Factâ”, 1988, nr. 
52, p. 5. 
7 S. Voroşilov, Ia. Ghilinskii, Voennaia deviantologhia. Materialî naucino-
soţiologhicescogo issledovania povedenia voennoslujaşih, Chişinev, 1994, p. 43.  
8 Philippe Ariès şi Georges Duby (coordonatori), Istoria vieţii private. De la primul 
război mondial până în zilele noastre, Vol. IX, Bucureşti, Meridiane, 1997, p. 228.  

Access via CEEOL NL Germany
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„Creşteau mac. Mac cât duce trenul”. (Sava Nicolaevici) „Acolo cu droguri 
mult trăiesc. Acolo-i mama drogurilor. E o ţară puternică în droguri”. 
(Vasile Dolghi) „Se ocupau cu drogurile. Se fuma”. (Vasile Lungu) „Acolo 
e mama narcoticelor, mai ales anashaua asta. Mai mult în Asia se face.”9 
În Afghanistan erau cunoscute aşa numitele „bazaruri de opiu”:10 „Te duci 
la piaţă, dar chiar şi pe drum mergi, şi auzi: Cearz, opiu. Merg şi le 
comercializează. Drogurile la ei sunt o sursă de existenţă”. (Nicolae 
Amelichin) Populaţia afghană era implicată, în mod direct, în această 
ramură care constituia o sursă de venit sigură, iar pentru mulţi fermieri 
afghani fiind chiar singura soluţie de supravieţuire (în mod special pentru 
cei cu familii numeroase şi cu puţin pământ). Spre exemplu, factorul 
economic al cultivării macului este marcat de următorul considerent: pentru 
mac e suficientă doar o jumătate din apa necesară grâului, însă, profitul pe 
care îl aduce este de 7-10 ori mai mare. În cultura macului erau implicaţi 
ţăranii, dukanii (proprietarii de prăvălii - n.n.), numeroase notabilităţi 
locale, iar comandanţii mujahedinilor (adversarii sovieticilor) preluau 
„zakatul”-ul, impozit islamic asupra producţiei de mac.11 

De altfel, în unele regiuni se aplica o tehnologie specifică prelucrării 
drogurilor: „...anasha (haşiş). Era făcută din cânepă. E tare dezvoltat lucrul 
acesta acolo. Ei se dezbrăcau până rămâneau goi, mai ales dimineaţa, şi 
umblau prin cânepă. Polenul se lipea de corp. De pe corp rădeau cu cuţitul 
şi făceau şuşuleţe şi le lăsa să se usuce. Pe urmă, o vând, o fumează... 
Acolo erau sute de hectare aşa, aiurea, de fapt, nu chiar aiurea, că era 
semănat de ei.”12 

În perimetrul războiului din Afghanistan, drogurile erau întrebuinţate 
pe larg şi de către militarii sovietici. Cele mai cunoscute substanţe 
halucinogene le-au constituit: hashish-ul (plan), opiumul (khan sau cearz) şi 
marijuana (anasha). Cel mai cunoscut drog a fost koknarul, substanţă 
                                                 
9 Alexandru Vakulovski, Soldaţii români în Afghanistan, Iaşi, Polirom, colecţia 
IRIR, (în curs de apariţie, Interviu cu Victor Pricop). Mulţumim pe această cale 
autorului care ne-a prezentat manuscrisul lucrării, lucru destul de important pentru 
noi şi la pregătirea tezei de doctorat. 
10 A se vedea Miruna Munteanu, Afghanistanul şi dilema opiului, în „Ziua. Dosare 
secrete”, 2002, 23 martie, p. 1. 
11 Oleg Antonov, Apreliscaia revoluţia zaconcilas v aprele, în „Novoe Vremea”, 
1992, nr. 17, p. 28; V. Dudont, De la Tiraspol la Zagreb, Cluj-Napoca, Dacia, 
1996, p. 88; A Davâdov, Problemî vosstanovlenia ăconomichi, în „Azia i Africa 
Segodnea”, 2000, nr. IV, pp. 14-15. 
12 Alexandru Vakulovski, op. cit. (Interviu cu Victor Pricop). 
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derivată în urma unei tehnologii de fierbere a macului: „Rar care nu se 
droga”.13 „Acolo nu-i soldat care să nu încerce narcotice.”14 „Era heroină, 
plan, tablete, puneau în ţigări, făceau kaseakuri (în „lexiconul afghan” 
„kaseak” semnifică ţigări cu droguri - n.n.)...”15 „Tare mulţi fumau chestiile 
acestea”. (Oleg Casiadi) „Erau băieţi care le mai încercau (drogurile - n.n.)” 
(Alexandru Casian) „Mulţi, mai mult ca precis, au fumat. Nu o sută de 
procente, dar 90 %”. (Vasile Daniţă) „Droguri ajungeau, şi heroină, şi opiu, 
cearz”. (Andrei Juravliov) „Acolo fiecare avea... (droguri - n.n.)”. (Radu B.) 
„Narcotica... rar soldat care nu a folosit”. (Petru Olaru) „Cine a dorit să 
încerce, a încercat”. (Daniel Rabadja) „Am încercat anasha - narcotic. Am 
dormit ca şi un mort două zile. N-au încercat să mă trezească pentru că era 
inutil.” (Nicolae Medvejonoc) „În Afghan fumam din când în când, ca şi la 
grajdancă (în viaţa civilă - n.n.), dar acolo am fumat şi cearz. Asta e ca 
narcotica şi pentru asta am cam slăbit”.16 „Mulţi fumau. Anasha, 
marijuana...”17 „Din treizeci de combatanţi, doar patru nu fumau.”18  

Deseori, administrarea stupefiantelor (în mod special, cearzul) era în 
topul preferinţelor, deoarece preţul votcii era ridicat, consumul spirtoaselor 
fiind îngreunat şi de condiţiile climaterice, iar starea de ebrietate era mai 
uşor de remarcat, decât cea survenită în urma drogării. Aprovizionarea cu 
droguri în unităţile militare sovietice era realizată prin două canale: filieră 
directă (de la populaţia afghană) şi indirectă (prin intermediul camarazilor). 
Militarii sovietici se asigurau cu droguri din dukane, iar uneori 
stupefiantele erau utilizate ca echivalent de schimb între afghani şi 
sovietici: „Dukanii adulatori, de rând cu marfa, le expuneau soldaţilor şi 
ţigări cu iarbă.”19 „Se fumau cearz (un fel de buruiană, în limba afghană), 
se vindea, noi îl cumpăram la Jalalabad, acolo se vindea cum se vinde 
pâinea în Cluj aşa se vindea acolo drogurile. La magazin te duceai frumos 
şi cumpărai”. (Oleg Casiadi) „Noi aveam garnizoane în Pul-i Khumri etc. 
Ei vin acolo şi schimbă. Odată, am venit acolo cu comandantul unităţii. 
Mergeam aşa prin oraş, în tanc. La un moment dat, am constatat că în oraş 

                                                 
13 Ibidem. 
14 Ibidem (Interviu cu Feodor Morari) 
15 Ibidem (Interviu cu Vasile Midrigan) 
16 Scrisoarea familiei Vrabie (Scrisori din Afghanistan, nedatată) 
17 Svetlana Alexievici, Ţîncovîe malicichi, în „Drujba narodov”, 1990, nr. 7, p. 16. 
18 Alexander Alexiev, Inside the Soviet Army in Afghanistan. Prepared for the 
United States Army, Santa Monica, Published by RAND Corporation, 1988, p. 50. 
19 Victor Nosatov, Afganskii dnevnic, în „Prostor”, 1989, nr. XI, p. 120. 
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sunt mulţi soldaţi de-ai noştri, îl întreb pe comandant: De ce umblă soldaţii 
noştri? Îmi răspunde că acestea nu-s soldaţi. Dar cine? Duşmanii. Era 
noiembrie, sau decembrie, era frig. Acolo e Hindukuş, munţii. E un frig 
sever. Ei nu au diverse haine, şi le schimbă cu ale noastre... şi papuci, şi 
cojoace, şi pantaloni călduroşi, şepci - totul. Fac schimb. Pe ce? Pe 
droguri”. (Igor Ilciuc) Pentru afghani asigurarea militarilor sovietici cu 
stupefiante nu constituia doar o afacere comercială, ci marca şi o strategie 
de luptă, anume înlăturarea abilităţilor combative ale adversarilor, iar prin 
aceasta se viza, ca şi deziderat major, lichidarea lor fizică: „Iniţial, ne 
vindeau drogurile în dukane, dar pe parcurs le repartizau gratis: Fumează, 
rusule! Ia şi fumează...”20 „Veneau puşti de aceia şi le dădeau la soldaţi 
droguri gratis, dar aceea costa bani, le dădeau ca să-i distrugă... Şi apoi 
picau şi-i împuşcau”. (Carasemir) „Să obţii acolo heroină este simplu. 
Iniţial copiii îl distribuiau gratis.”21 „Deseori, afghanii îi serveau pe militarii 
sovietici gratis (cu droguri - n.n). Toate cheltuielile afghanilor, fie a 
comercianţilor din dukane sau a puştilor din kişlak-urile învecinate erau 
achitate de către mujahedini.”22 „Se încerca să se influenţeze prin votcă, 
marijuană. A reprezentat una din metodele de distrugere a armatei 
sovietice, dar, în esenţă, nu au ajuns la aşa rezultate”. (Serghei Scirpnic) 

Nu erau excluse nici cazurile când soldaţii confiscau drogurile de la 
băştinaşi pentru a le întrebuinţa în propriile scopuri: „Nu cumpăram, aşa 
ne-o luam. Îi căutam prin buzunare. Noi căutam armament şi dacă dam de 
anasha, ne-o luam. Noi deja ştiam ce-i asta. Puneam la noi în buzunare.”23 

Conform indicilor statistici numărul consumatorilor de droguri în 
armata sovietică prevala din rândurile militarilor din Asia Centrală şi 
Caucazul de Nord.24 Combatanţii basarabeni aveau să cunoască stupefiantele 
în Afghanistan, în mod special, prin intermediul camarazilor din regiunea 
asiatică a URSS, care, graţie tradiţiilor, obiceiurilor şi proximităţii geografice 

                                                 
20 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 42. 
21 Interviu Sergheia Romanova s readovâm zapasa vozdusno-desantâh voisc 
spetialnogo naznacenia Sergheem Dobko: „Nas gotovili s glubinnoi razvedke…” ili 
„cto uvidel gruppu-tot ne jileţi”. http://www.hro.org/editions/karta/nr24-25/dubko.htm. 
22 A.V. Cikişev, Speţnaz v Afghanistane, Moscva, «Olma-Pressp Obrazovanie», 
2004, p. 304. 
23 Al. Vakulovski, op. cit., (Interviu cu Victor Pricop). 
24 S. Voroşilov, Ia. Ghilinskii, Voennaia deviantologhia. Materialî naucinogo 
voenno-soţiologhicescogo issledovania problem deviantnnogo povedenia 
voennoslujaşih, Chişinău, 1994, p. 108.  
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cu Afghanistanul, erau versaţi în domeniul industriei de droguri: „Cel mai 
mult, asiaticii le foloseau. La ei ereditar, probabil, se transmit”. (Iurie Cociaş) 
„De obicei, era mai răspândit printre popoarele asiatice”. (Daniel Rabadja) 
„Deodată, cum am intrat, băieţii aceea... - uzbecii, tadjicii au început să 
fumeze ţigări, ceva neagră, se numea, probabil, anasha. Şi apoi aveau 
marijuana, o puneau la nas... Trebuia un timp oarecare ca să te obişnuieşti, 
noi nu eram deprinşi. Ucraineni, ruşi - rar am văzut să fumeze, mai mult cei 
din Asia - cazacii, uzbecii. Spuneau că e o iarbă uşoară şi fac aceasta pentru 
pont”. (Alexei Dubenco) 

Consumul stupefiantelor, de obicei, era exersat de către combatanţii 
sovietici în mod deschis, iar în unele unităţi militare doar dezii25 deţineau 
„prioritatea” de a se afişa fumând, în timp ce duhii26 urmau să se eschiveze 
de la acest praxis.27 Ofiţerii sovietici, conform instrucţiunilor militare, 
întreprindeau diverse măsuri-pedepse pentru înlăturarea utilizării excesive a 
drogurilor: „Eu, ca şi comandant, trebuia să le interzic... Îi puneau la duval 
(la afghani semnifică o încăpere construită din pereţi de lut, fără ferestre - 
n.n.). Nu era nici clădire, nimic: săpau o groapă, de vreo trei metri şi îi 
dădeau drumul cu scara, şi-l ţineau în groapă. Aceasta era pedeapsa.” 
(Alexandru Ochievschi) „Cei care fumau veneau cu nişte ochi, fumau mult. 
Până la urmă au fost prinşi de comandant. Au fost pedepsiţi să umble în 
vestă anti-glonţ şi cască la 62 grade.” (Constantin Cebanu) În unele unităţi 
militare ofiţerii sancţionau soldaţii, consumatori de droguri, prin înăbuşirea 
trabucului kaseak în mâna consumatorului.28  

Drept urmare a consumului arbitrar de stupefiante, s-a constituit un 
segment de drogaţi, - aşa numiţii narcoşa - care erau repatriaţi în Uniunea 
Sovietică: „La noi era un plutonier care a devenit dependent de droguri. Până 
la urmă, l-au expulzat din Afghanistan”. (Oleg Vălean; vezi şi Radu B.) 

Au fost situaţii când combatanţii din URSS au participat la misiuni 
militare sub influenţa drogurilor, considerat un remediu în anihilarea 
anxietăţii: „Care se duceau la lupte, încolo-ncoace, mai trăgeau băieţii, mai 
învârteau, mai puneau anasha, o vârau prin ţigări şi fumau. Dacă se duceau 
băieţii la punctele fierbinţi de luptă...”29 „A fost un atac puternic. Am reuşit 
să scăpăm. După aceea ne duceam altfel, că ne temeam. Luam o ţigară la 

                                                 
25 Veteranii. 
26 Tilicarii, bibanii. 
27 Alexander Alexiev, op. cit., p. 50. 
28 A.V. Cikişev, op. cit., p. 305. 
29 Al. Vakulovski, op. cit., (Interviu cu Ivan Oprea). 
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patru, la cinci băieţi, după cum erau narcoticele din ţigară. Fumam o ţigară 
şi mergeam. Care plângea, care cânta, care după cum simţea... Nici prin cap 
nu-ţi trecea că pot să te împuşte - noi cântam.”30 „La operaţiunile militare 
cel mai bine e să pleci drogat: devii bestial”.31 Un şofer sovietic afirma că 
unele accidentări erau provocate de consumul stupefiantelor, deoarece 
conducătorii autocamioanelor subapreciau distanţa, considerată a fi mai 
mare.32 O parte dintre militari sovietici, aflaţi sub influenţa nocivă a 
drogurilor au dezertat în tabăra adversarilor: „Dezertare era. Putea fi cauzată 
de narcomanie. A luat doza şi nu ştia ce face.” (Nicolae Amelichin)  

Majoritatea combatanţilor basarabeni au transpus în sfera diabolicului 
puseul drogurilor asupra stării de spirit, considerent plasat într-un cadrul 
virtual, ce contura o stare de marasm: „cearsul ... era negru şi când îl rupeai 
şi te uitai la lumină strălucea ca şi sticla. Era cu heroină, îl puneai pe mucul 
de la ţigară, deasupra, şi aşa ieşea un fum ca o satană, dacă trăgeai 5 fumuri, 
2 zile nu ştiai ce-i cu tine, aiureai”. (Oleg Casiadi) „Noi o aveam tot timpul, 
dar nu tot timpul o consumam. Numai când dau dracii în noi, doar atunci.”33 
„Erau băieţi care fumau câte cinci ţigări de astea, kaseakuri (jointuri), cum le 
zicea. Era un calmâc - fuma straşnic, i se usca creierul şi osul de la ceafă. 
Am încercat şi eu şi am zis că nu-i bună... Doamne, fereşte, mai bine să nu 
fumezi, eu am încercat, da’ am văzut că nu-i bun şi nu...”34 

În limitele toxicomaniei, s-a instituit o altă practică imundă, care graţie 
extremităţilor în obişnuinţa patologică de a consuma substanţe toxice au 
marcat degradarea fizică şi psihică a indivizilor: „Se bea After Shave şi apă 
de colonie, pastă de dinţi. Cea mai bună pastă de dinţi fiind Bulgarian 
Pomorin. Se lua jumătate de tub care era fiert într-un borcan. Se bea antigel 
pentru camioane, lipici, ulei de frână.* Se folosea cremă de ghete, unsă pe 
pâine...”35 „Apoi băieţii au început să bea apă de colonie cu pastă de dinţi.”36 

                                                 
30 Ibidem (Interviu cu Anatolie Deleu). 
31 A. G. Borovic, Аfghanistan. Eşе rаz prо vоinu, Мoscva, Меjdunaroddnâe 
оtnоşеnia, 1990, p. 173. 
32 Alexander Alexiev, op. cit., p. 51. 
33 Al. Vakulovski, op. cit., (Interviu cu Victor Pricop). 
34 Ibidem (Interviu cu Feodor Morari). 
* În limbajul combatanţilor uleiul pentru frână era nominalizat cu noţiunea antifriz. 
De asemenea se consuma şpaha - alcool preparat din combustibilul avioanelor. A 
se vedea: http://www.rus.org/afgan/asymbol.htm 
35 Alexander Alexiev, op. cit., p. 52. 
36 Al. Vakulovski, op. cit., (Interviu cu Vasile Midrigan). 
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După revenirea combatanţilor basarabeni în cadrul societăţii civile s-a 
configurat laitmotivul unei chibzuinţe, extrase din perimetrul unei experienţe 
tenebre; s-a conştientizat faptul că toxicomania reprezintă o acţiune nocivă, 
iar caracterul netradiţional al acest ui viciu a etalat refularea acestuia. 

 
Consumul excesiv de alcool  
În contextul unor cutume, armata sovietică a apelat, concomitent cu 

drogurile, şi consumul de alcool, acest fapt fiind frecvent atât în mediul 
ofiţerilor, cât şi printre soldaţi. Chefurile se transformau, uneori, în 
bacanale: „Ce fel de soldat rus fără votcă?” (Petru Olaru) „Odată, am primit 
o scrisoare de la fecior unde îmi povestea lucruri îngrozitoare, nici nu ştiu 
cum a ajuns scrisoarea aceea, spunea că ofiţerii beau...”. (Eugenia Alferova) 
„Dacă se îmbăta, se îmbăta tot batalionul, de la soldat până la comandant”. 
(Valeriu Slănină) „Beţiile din detaşament”. (Olga Căpăţină) Din cauza 
abuzului de alcool au fost cunoscute cazuri când combatanţi sovietici erau 
repatriaţi în Uniunea Sovietică.37 Consumul excesiv de alcool a tensionat şi 
raporturile dintre soldaţi, intensificând dedovşcina provocând fapte 
reprobabile. 

Sursele de aprovizionare cu alcool (în mod special, cu votcă) erau 
militarii ce efectuau deplasări în Uniunea Sovietică, angajaţii Armatei a 40-
a, aviatorii etc.: „Veneam la Kuşka şi ne încărcam cu boambe, dar ne 
încărcam şi cu rachiu”. (Valeriu Slănină) În mod oficial, la punctele vamale 
doar ofiţerii puteau transporta băuturi alcoolice (de regulă, două sticle de 
votcă), chestiune dificil de realizat, însă, în cazul soldaţilor. De aceea, nu 
rare erau cazurile când în comerţul ilicit de băuturi erau implicaţi superiorii 
militari.38 În urma unor verificări inopinate, au fost depistate maşini ce 
transportau câte 700-800 sticle de votcă, preţul unei sticle ajungând la 30 de 
cekuri (echivalentul rublei sovietice).39 În magazinele armatei sovietice (aşa 
numitele cekuşke), preţurile la produse alcoolice depăşeau plafonul normal, 
de aceea era dificil de procurat. (Iurie Cociaş) Conform unor informaţii, 
preţul unei sticle de votcă, de marca Stolicinaia, în cekuşke varia între 35-

                                                 
37 D. Olişanskii, Afganschii sindrom, în „Literaturnoe obozrenie”, 1990, nr. 3, p. 13. 
38 A. Kozlacicov, Şuravi v Afghanistane, în „Nezavisimoe voennoe obozrenie”, 
ălectronnaia versia, nomer 001 (75) ot 09 ianvarea 1998 g. Polosa 8, 
http://www.rus.org/afgan/afarch 1.htm (accesat: 14.10.2004). 
39David Gai, Vladimir Sneghirev, Neizvestnâe straniţî neobeavlennoi voinî, în 
„Perspectivî”, 1991, nr. I, p. 66.  
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40 cekuri.40 Dukanii vindeau votcă, însă, consumul acesteia era destul de 
periculos, deoarece erau cunoscute multe cazuri de intoxicaţii.41 Un factor 
susceptibil în consumul votcii era menţinut de intemperii: „Acolo dacă beai 
100 g spirt era gata cu tine, era cald.” (Valerie Vrabie) 

Votca era servită, de obicei, cu ocazii speciale: pentru comemorarea 
celor căzuţi în lupte, demobilizare, transfer, sărbători, chefuri etc.: „Mai 
serveam pentru cei morţi”. (Nicolai Sergheevici) În unele unităţi militare, 
era cunoscută aşa-numita taxă pentru demobilizare: ofiţerii primeau drept 
cadou o anumită cantitate de votcă, pentru a facilita formalităţile 
protocolare, iar în rândurile ofiţerilor era cunoscută aşa-numita etichetă de 
votcă, ce constituia un chef cu ocazia revenirii din concediu sau otvalinaia 
(evacuarea), cu prilejul terminării stagiului militar.42  

Pentru a facilita transferuri în unităţile militare din Afghanistan se 
practica mita cu alcool: „La punctul de transfer fetele m-au învăţat cui să-i 
dau două sticle de votcă pentru ca să am un serviciu mai uşor”.43  

Nu au fost excluse şi cazurile când combatanţii sovietici au 
participat la operaţiuni militare sub influenţa alcoolului: „De acum înainte 
vom lupta fără votcă”.44 

Deficitul de alcool era suplinit prin diverse improvizaţii (în topul 
preferinţelor combatanţilor basarabeni fiind vinul), iar materia primă şi 
tehnologia de preparare era dintre cea mai diversificată, considerent 
reflectat şi în calitatea băuturilor: „Acolo mai era coniac armenesc”. (Petru 
Olaru) „Se făceau spirtoase absolut din toate: şi din bomboane, şi din zahăr. 
Era o tehnologie specială care permitea ca în timp de o zi să fie pregătită. 
Braga o puneau în maşina de spălat şi timp de o zi era finisată”. (Iurie 
Cociaş) „Făceam şi noi, ofiţerii şi plutonierii. Am făcut bragă. Am făcut, 
câteodată, şi palincă”. (Nicolai Sergheevici) „Se făcea palincă”. (Alexei 
Dendiu) „Am făcut şi vin din granate (rodii - n.n.). Era foarte gustos. Chiar 
şi pe ofiţeri i-am servit. Eu le spuneam că-i moldovenesc, dar ei nu 
înţelegeau”. (Alexandru Minciuc) „Făceau băieţii braşcă din apă, zahăr şi 
din drojdie, făceau ca un fel de vin...” (Alexandru Ochievschi) „Erau acolo 
nişte pomuşoare de culoare neagră, din care ne făceam un fel de vin. Lucrul 

                                                 
40 A. V. Jitcov, Jizni i smerti serjanta Şelomova: Povesti, Moscva, Molodaia 
Gvardia, 1992, pp. 144-145. 
41 Kozlacicov A., op. cit., p. 8. 
42 A.V. Cikişev, op. cit.,., p. 300. 
43 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 53. 
44Artem Borovic, Spreatannaia voina, în „Ogonek”, nr. 49, 1989, p. 29. 



Ion Xenofontov                                                       Viciile combatanţilor sovietici 

 292

acesta se făcea în mare secret, ca să nu ne afle comandantul, şi numai de 
câţiva soldaţi, care eram mai bătrâni pe acolo. Când bei sucul acela te 
apuca o fericire pe care nu am mai simţit-o de atunci. Dar a doua zi era 
groaznic, aveam tremurici, ne durea capul. Aşa ne distram şi noi”. (Petru 
Savcenco) Un combatant basarabean, în una din scrisorile din Afghanistan, 
menţiona: „Aici de amu sunt harbuji (pepene verde - n.n.), zămoşi (pepene 
galben - n.n.) copţi, poama (struguri - n.n. ) e coaptă, în toată ziua mâncam. 
Eu cu Oleg (un camarad - n.n.), facem vin, de acum de vreo trei ori am 
făcut. Noaptea băieţii se duc şi aduc poamă, iar noi ziua facem vin şi 
punem la umblat (fermentat - n.n.), două zile - şi vinul e gata. Aici este un 
gruzin, el tot ştie a face vin, dar nu i se primeşte ca al nostru, nu-i tare.”45 
„Moldovenii făceau din struguri vin.”46 În mediul combatanţilor sovietici 
din Afghanistan era cunoscută pălinca de dud47 şi kişmişul. Kişmişul era o 
palincă afghană, cu un grad de alcool redus care „deţinea un miros 
respingător, poate că era ceva mai bună decât gazul, dar mai rea decât 
benzina... era vândută... în pungi de polietilenă”.48 

Fără a ne referi la aspectele morale ale consumului de alcool din 
tabăra sovietică, consemnăm, totodată, că vinul este etichetat drept un 
produs de origine diabolică în civilizaţia musulmană (în Coran este interzis 
nu doar consumul vinului, ci şi comercializarea acestuia49), fapt ce se 
reflecta, evident, şi asupra imaginii armatei sovietice din perimetrul 
componentei semantice şi etice a băştinaşilor. 

 
Traficul 
Contextul războiului a prezentat situaţii când unii combatanţi au tras 

concluzii de genul: „Este o vorbă: <pentru cineva războiul este un chin, iar 
pentru altcineva - huzur>. Cineva se îmbogăţeşte în urma războiului”. 
(Vasile Dolghii) „Ca şi în orice război... cineva trebuie să profite. Şi fiecare 
cum poate şi de pe poziţia lui şi după orientare. Eu cred că nu-i om care nu 
s-a ocupat, adică diferenţa e numai de risc, adică dacă el vede că merge, el 
face altă chestie”. (Iurie Cociaş) La nivel macro, sintagma mercantilismului 

                                                 
45 Corespondenţa familiei Vrabie (Corespondenţa din Afghanistan, Kabul, 
nedatată, probabil, sfârşitul anului 1988). 
46 Alexandru Vakulovskii, op. cit.,. (Interviu cu Mihail Malancea)  
47 V. Grigoriev, Odin deni, cotorâi za tri, Sanct-Petersburg, 1992. Internet – versia 
05.1998. http://www.afghanwar.spb.ru/vova/ 
48 A. Kozlacicov, op. cit., p. 8. 
49 Nadia Anghelescu, Introducere în Islam, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993, p. 50. 
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în perioada conflictelor militare este valabilă pentru statele învingătoare, 
partidele politice, marile corporaţii etc. În altă dimensiune, acest 
considerent a fost cunoscut şi în cadrul unităţilor militare, inclusiv în 
armata sovietică, în perioada războiului din Afghanistan. 

Între combatanţii sovietici şi populaţia băştinaşă s-a instituit o latură 
extinsă a comerţului ilicit, stabilindu-se un schimb de bunuri materiale. 
Militarii din URSS, aflaţi într-o criză de produse occidentale, au tins să-şi 
formeze diverse surplusuri, pentru a-şi asigura un mod de viaţă decent, iar 
populaţia afghană, aflată într-o criză social-economică, efectua legăturile de 
schimb cu mărfuri sovietice. Astfel, în oraşul Kabul era vestit Pul-e Bag-e 
Umoomi - bazarul rusesc, de unde se puteau achiziţiona echipamente, 
baionete, orice tip de arme. În complexul comercial erau deschise un număr 
mare de magazine ce desfăceau produse şi echipament rusesc (inclusiv 
vestitele maiori dungate în alb şi negru - telnyashki). Printre comercianţi se 
aflau şi soldaţii ruşi care vindeau bunuri materiale şi cumpărau haşiş.50 
Bazaruri ruseşti funcţionau şi în comunităţile rurale: „Un târg mare... în 
kişlak (localitate rurală) trăia lumea civilă... care-şi prelucra pământul, şi 
era o piaţă mare. Noi le vindeam lemne, tot ce mai găseam acolo, în schimb 
primeam ţigări, broboade, aur, bani de-ai lor, votcă şi aşa mai departe”. 
(Radu B.) „Vindeam motorină diesel de la tanc, aproape în fiecare zi. 
Câteodată schimbam pentru bani şi mâncare, cum ar fi pepenele galben şi 
struguri. Vindeam muniţii şi pentru gumă de mestecat americană.”51 

Veriga de legătură dintre populaţia băştinaşă şi depozitele unităţilor 
militare sovietice era asigurată, în mod special, de către plutonierii sovietici. 
În mediul militarilor era arhicunoscut bancul despre plutonierul 
răscumpărat de la duşmani de către locuitorii unui kişlak, deoarece ultimii 
ar fi fost, în mod contrar, muritori de foame.52 În acelaşi timp cu 
comercializarea diverselor obiecte sau produse, se practica pe larg şi 
vinderea benzinei, care nu era supusă unei evidenţe riguroase: „Benzină 
mai vindeam, mai făceam te miri ce... Fiecare se ocupa cu asta, mai 
schimbam pe mâncare” (Alexei Josan) „Mai vindeam şi noi una-alta şi 
cumpăram. Mai dădeam câte o canistră de benzină, ce era”. (Carasemir) 
„Benzina nu era o problemă, eu mă duceam că puteam lua pe zi şi 300 litri, 
că nu mă verifica nimeni”. (Constantin Ciobanu) „Bani aveam din ce 
                                                 
50 Alexander Alexiev, op. cit., p. 54.  
51 Ibidem 
52 Mark Shteinburg, Armia v Afgane, în „Moldova Suverană. Didjest”, 1993, 12 
martie, p. 3. 
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vindeam: benzină”. (Nicolae Medvejonoc) „Dacă soldatul nu avea ţigări şi 
el vroia să fumeze, el se ducea şi schimba ce găsea acolo - o pereche de 
papuci... Fiecare se acomoda cum putea...” (Iurie Cociaş) „Eu când făceam 
slujba erau trei moldoveni: D. M., D. S. şi încă unul, am uitat cum îi zicea, 
şi ei erau tare şmecheri, şoferi buni, ce mai vorbă? Ei într-o zi vindeau toată 
benzina, cu plutonierul B. Se împărţeau... unul două sute, altul două sute, pe 
urmă două butoaie de două sute în maşină şi o rămas unitatea fără benzină a 
doua zi, luni. Ei s-au îmbătat şi au cumpărat casetofoane - Sony, Aiwa etc.” 
(Oleg Casiadi) Militarii sovietici obţineau bani şi din tehnica rebutată: „Era 
contrabandă chiar şi cu tehnica. De pildă, dacă la un Kamaz i-a trecut 
timpul... în armată are un anumit termen tehnica, vine altă maşină nouă. Dar 
maşina veche încă-i bună - o vindeau.”53 Referindu-se la traficul cu tehnică 
militară, Pavel Creangă, ex-adjunctul comandantului armatei a 40-a afirma: 
„Un set de cauciucuri sau un acumulator de Kamaz valora 3000 afghani - 
preţul a două perechi de blugi. Un motor de BTR - 25-26 mii afghani - 
preţul unui casetofon dublu de marca Sharp... Au fost cazuri când maşinile 
se expediau fără acumulatori. Odată, am verificat o coloană şi m-am 
convins că din 50 maşini doar jumătate aveau acumulatori...”54 

Bunurile materiale erau valorificate din unităţile militare, în cadrul 
luptelor, jafurilor dar şi din dukane sau locuinţele afghanilor. Adevărate 
chilipiruri erau considerate caravanele comerciale. „Se fura, se fura straşnic. 
Armata a 40-a a fost furată toată... toate. Şi, îndeosebi, între fosta componentă 
ierarhică: plutonierul... furau cei de jos, care unde erau, s-a furat practic totul. 
Opreau coloanele care au venit din Pakistan cu marfă, le furau absolut tot. 
Mai pe scurt, oamenii s-au îmbogăţit acolo. Eu eram printre puţinii care nu 
aveam idee cum se vinde, cumpără.” (Olga Căpăţină) „Tricouri, încălţăminte, 
ceasuri, pixuri cu ceasuri, casetofoane japoneze... aveai de unde alege, doar 
erau caravane comerciale.”55 „Luau porţelan, diamante, bijuterii, covoare... 
Care în timpul operaţiunilor militare, atunci când plecau prin kişlakuri... Care 
cumpăra, care schimba... Din cantine dispăreau cuţite, veselă, linguri, 
furculiţe. În unităţile militare nu se inventariau cănile, scaunele, ciocanele. 
Dispăreau baionetele, oglinzile de la maşini, piese, medalii...”56 „În 
Afghanistan se fura tot ce era posibil de spoliat. Se fura, se vindea, cele 
                                                 
53 Alexandru Vakulovski, op. cit., (Interviu cu Veaceslav Bojoncă).  
54 Pavel Creangă, Ia hociu rasscazati… (Vospominania s ostrîm siujetom), 
Chişinău, 1998, p. 68. 
55 Interviu Sergheia Romanova. 
56 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 12. 
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sustrase se comercializau populaţiei băştinaşe, sau erau substituite pe bunuri 
de larg consum - blugi, umbrele, coliere, ceasuri, magnetofoane... şi 
droguri.”57 „Soldaţii sovietici ca şi afghanii, fură aparate de radio sau covoare 
şi smulg bijuteriile femeilor.”58 Revenit din Afghanistan în Uniunea 
Sovietică, pentru a finaliza stagiul militar, un combatant se referea, în una din 
misive, asupra faptului că în Afghanistan reuşea să câştige şi bani, pe când în 
baza militară din URSS nu avea posibilităţi de afaceri: „Eu să fi fost în 
Afghanistan, mai departe, apoi nu-mi trebuiau bani de acasă, că acolo era 
altfel. Acolo vindeai ceva şi făceai afghanii (bani afghani) şi mă găteam eu 
de demobilizare. Dar aici nu-i ca acolo.”59 

Unii combatanţi sovietici formau chiar diverse afaceri ilegale în 
unităţile militare: „Am luat o sticlă cu rachiu, pe care am schimbat-o cu un 
bariz, pe barizul acela am luat două sticle, pe două sticle - o pereche de 
blugi, pe blugi - şase sticle de rachiu... Care poate, se învârteşte şi acolo. 
Când veneai acasă, trebuia să aduci ceva cadou pentru mama...”60 „Soldaţii 
sovietici în Afghanistan, nu toţi, dar băieţii care pot să se învârtească, cum se 
învârtesc şi la civil, aşa şi acolo trăiau foarte bine, aveau paraua, afacerişti, 
eu ştiu moldoveni, m-am întâlnit cu ei... au scos de sub KAMAZ iaca aşa o 
torbă cu bani! Ce-i măi?! Am vândut o remorcă cu lemne.” (Oleg Casiadi) 

Jafurile la drum, chiar şi prin lichidarea fizică a băştinaşilor, a 
instituit una din formele cele mai violente de suplinire a chilipirului: 
„Mergeau doi afghani; unul cu bicicleta, iar altul pe jos. Era noaptea ... nişte 
soldaţi, haide să-i împuşte, şi i-au împuşcat ... când, acolo, era un sac cu 
bani. Au luat sacul cu bani şi a venit, ce să facă? Stai, că este un magazin 
aici, ne cumpărăm nişte aparatură, vindem ne facem parale iar când ne 
demobilizăm le transportăm într-un diplomat dublu, plin cu bani (afghani 
noi le spuneam afoşti). Uite măi, ce pantofi rupţi. Au luat bocăni noi, au 
cumpărat aparatură: centrul muzical, cu scopul că să fie transmise în 
Uniunea Sovietică. Erau legături, puteau fi transmise atunci când se duceau 
ofiţerii în concediu, dar care se întorceau înapoi, în caz contrar, gata, nu îţi 
mai trimiteau. Peste o lună şi jumătate dau banii înapoi, dar ei nu au fost 
cheltuiţi. Erau banii la un aul (sat - n.n.), ca salariu, cu acei doi afghani 
                                                 
57 David Gai, Vladimir Sneghirev, op. cit., p. 65. 
58 Stèphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Pannè etc., Cartea neagră a 
comunismului. Crime, teroare, represiuni, Bucureşti, Humanitas, 1998, p. 686. 
59Corespondenţa familiei Vrabie (Corespondenţa din Afghanistan, Termez, 
nedatată, probabil, prima jumătate a anului 1989).  
60 Alexandru Vakulovski, op. cit., (Interviu cu Feodor Morari). 
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morţi nu-i nimic (?), dar măcar banii înapoi. O venit primarul satului şi ei 
de-acuma s-au învăţat, intrau direct în osobâi otdel, (secţia specială - n.n.) la 
osabist... Osabist-ul, cine era? Prietenul lor, securistul. Intra şi vorbea cine 
au fost la ora ceea şi... au vrut să-i pună în puşcărie... o venit şi o dat banii 
înapoi. Erau câteva milioane.” (Oleg Casiadi) 

În trafic ilicit, dar cu o rezonanţă mai mare, erau implicaţi şi ofiţerii 
sovietici. V. Plastun, fost consilier sovietic în Afghanistan rememora: 
„Fiind în deplasare în provincia Herat, am auzit de la ofiţerii Armatei a 40-a 
următorul caz. Consilierul instructorului-şef al unei unităţi militare afghane, 
dislocate în Herat, plecând în concediu, acasă, a ales drumul cel mai scurt - 
Kuşka. Vameşii noştri (sovietici - n.n.) i-au confiscat 50 de casetofoane 
japoneze. Camarazii au crezut că nu se va mai întoarce, dar de unde? S-a 
întors cu bine şi povestea, în mod persiflant... Băieţii aceştia nici nu au ştiut 
cui le duceau ei aceste casetofoane. În cele din urmă, casetofoanele au fost 
transportate la Moscova, iar consilierul a fost promovat.”61 Trofeele de 
război erau împărţite atât între soldaţi şi ofiţeri, cât şi cu superiorii militari 
de la Moscova.62 Încheierea luptelor era aşteptată cu nerăbdare de unii 
superiori militari deoarece aveau, astfel, posibilitatea să-şi suplinească 
prada de război; unii ofiţeri veneau special cu avioane, după acţiunile 
militare, pentru a-şi selecta trofee.63 De menţionat faptul că unele reţele de 
trafic au fost organizate chiar de către KGB.64 

Au fost cunoscute diverse cazuri obscure, când, în schimbul 
combatanţilor morţi în Afghanistan, ce urmau să fie transportaţi în sicrie în 
URSS, erau plasate droguri. În astfel de circumstanţe, - a afacerilor cu 
sicrie - de obicei, erau implicaţi superiorii militari, care, graţie poziţiei 
ierarhice, puteau să se implice direct şi să faciliteze aceste acţiuni triviale: 
„Venea un soldat până în Taşkent sau Aşhabad. El se ducea, şi unde s-a dus 
băietul acela şi s-a pierdut... părinţii îl credeau mort, dar el, băiatul, era viu. 
Băiatul vine acasă. Îi trimite, pe 5 aprilie, eu am venit pe 15 mai 1987, şi 
părinţii lui primesc sicriul cu 10 zile înainte. Noi ajungem la 15 mai acasă, 
părinţii se pregăteau ca să-l îngroape... când colo - feciorul vine din 
Afghanistan. Pe dânsul trebuia să-l ia în contrabandă, noi trebuia să venim 
cu trenul, stăteam 10, dar nu ne ducem nici unul. Ne-am pornit toţi, numai 

                                                 
61 V. Plastun, Afganistan. Gorchii uroc (II), în „Azia i Africa Segodnea”, 1993, nr. 
II, p. 25. 
62 David Gai, Vl. Sneghirev, op. cit., p. 65. 
63 A.V. Cikişev, op. cit., p. 300 
64 Stèphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Pannè etc., op. cit., p. 683. 
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am ajuns acasă, Dumnezeu cu acela, dar când l-a văzut taică-său - a şi 
leşinat. Băiatul viu, tot s-a dus. Pe urmă, de acum, ce s-a întâmplat? Băiatul 
a venit viu, dar cât avea el greutate a pus în sicriu contrabandă.” (Petru 
Olaru) „Mafia sovietică a fost tare în Afghanistan. Chiar un băiat din 
Ermoclia, de la noi din raion (raionul Ştefan Vodă - n.n.), s-a scris şi în 
ziare... a fost un caz. A venit acasă sicriul de zinc... Doar că el nu era în 
sicriu. Pe băiat îl trimisese din Afghanistan în Moscova, într-un apartament, 
să ducă nişte documente. El trebuia să vină cu trenul, dar el avea nişte bani, 
a vândut ce a vândut, ce avea, şi a venit cu avionul. A venit mai repede şi 
nu a găsit pe nimeni în apartamentul din Moscova. În apartamentul acela 
trebuia să-l mântuie (omoare - n.n.). Ce s-a gândit el: mă duc o fugă acasă, 
mă duc să văd părinţii şi mă întorc imediat la Moscova, dau documentele şi 
reuşesc să mă întorc în termen înapoi. Când a venit acasă, oamenii se 
întorceau de la cimitir, de la înmormântarea lui. Când l-au văzut, părinţii au 
leşinat. A fost scris şi în ziare, până a mă duce eu în Afghanistan. Când şi-a 
revenit, a rămas nedumerit: cum să mă îngropaţi, dacă îs viu? A sunat la 
comisariatul militar, secţia de miliţie, gata, nu s-a dus el la Moscova. 
Noaptea, s-a pus la pândă în cimitir. Au venit „clienţii”, au dezgropat 
mormântul, au scos sicriul, da’ acolo Miliţia păzea, sicriul - plin cu 
narcotice. Când s-au dus în apartamentul în care trebuia să ajungă el, la 
Moscova, acolo - un general, mare, se ocupa cu narcotice.”65 „Când 
venisem acasă, am auzit, mi-au zis băieţii, s-a întâmplat că trimiteau 
narcotice în loc de soldaţi în sicriu de zinc. Numai ca să treacă graniţa. 
Desigur că ofiţerii treaba asta o făceau, dar ăia de pe mai sus. Nu ofiţerii de 
prin brigăzi sau regimente, că ăştia nu aveau nici când şi nici cum. Cu 
treaba asta se ocupau mai mult ăştia din ştabul (Statul-Major) armatei, din 
ştabul diviziei.”66 „Au trimis într-un sicriu un soldat mort acasă. Trebuia să 
meargă cu sicriul un soldat însoţitor. I-au dat un plic să transmită. El 
moldovean - nu-i legendă. Băiatul a hotărât să treacă mai întâi pe la părinţi. 
Tatăl lui, din instinct, probabil, a vrut să vadă ce-i în plic. Până la urmă l-a 
convins să deschidă plicul. Aşa scria: tavar raspredelit, ătova unictojâti 
(marfa de distribuit, pe acesta - de nimicit). Când au deschis sicriul, într-
adevăr, acolo erau narcotice. Contrabandă era.”67 

În cadrul armatei sovietice se comercializa armament, care, în ultima 
instanţă, ajungea la adversari: „Erau care vindeau şi gloanţe”. (Vasile 
                                                 
65 Al. Vakulovski, op. cit., (Interviu cu Anatolie Deleu). 
66 Ibidem (Interviu cu Victor Pricop). 
67 Ibidem (Interviu cu Veaceslav Bojoncă) 
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Daniţă) „Vindeau acelaşi armament cu care se împuşcau, apoi soldaţii ştia 
ce înseamnă...”68 „Armament era acolo foarte divers şi mult. Chiar la 
duşmani dau, a doua zi din el împuşcau în noi. Au fost aşa cazuri.”69 „...au 
prins o asistentă medicală care vindea patroane (gloanţe - n.n.) la afghani. 
Dar ea măcar le fierbea. Le înmuia praful...”70 „Au fost cazuri când un 
soldat a vândut automatul la basmaci.” (Alexandru Ochievschi) „Noaptea 
cineva a furat automatul unui militar căzut în lupte. L-au găsit. Era un 
soldat de al nostru. L-a vândut în dukan pentru suma de 80.000 afghani. A 
prezentat cumpărăturile: două casetofoane, blugi.”71 Erau situaţii când 
soldaţii sovietici efectuau tranzacţii de troc - arsenalul militar era 
circumscris drogurilor.72 În traficul de arme, furnizat adversarilor, erau 
implicaţi şi generali sovietici.73 

Furturile din armată, contrabanda cu stupefiante, arsenal militar erau 
pedepsite de către tribunalul militar, iar cei identificaţi erau sancţionaţi. 
(Vasile Daniţă, Iurie Cociaş)  

Cauzele traficului cu stupefiante şi arsenal militar şi ale furturilor 
rezidă în tendinţa militarilor sovietici de a-şi extinde surplusurile materiale 
prin diverse căi, inclusiv ilegale. Unul din mobilurile acestei activităţi l-a 
constituit aşa-numitul fenomen al contagiunii mentale - „ceea ce practică 
toţi îmi este admis şi mie”. Comerţul ilicit din cadrul bazelor militare 
sovietice era considerat drept recompensă pentru sacrificiile din acest 
conflict militar: „Da, băieţii noştri vindeau totul. Nu-i condamn, de cele 
mai multe ori nu-i condamn. Ei mureau pentru trei ruble pe lună - soldatul 
nostru primea 8 cekuri pe lună - trei ruble... Erau serviţi cu carne stricată, 
peşte mucigăit. Toţi aveam insuficienţă de calciu, mi-au căzut toţi dinţii din 
faţă.”74 Traficul prohibit din armata sovietică din Afghanistan a fost tolerat 
şi prin faptul că unii ofiţeri (după cum am arătat mai sus, însăşi erau 
implicaţi) considerau că în cadrul flagelului militar dezideratul major îl 
„constituia acţiunile militare, desfăşurarea operaţiunilor, în rest, totul se va 

                                                 
68 Ibidem. 
69 Ibidem (Interviu cu Veaceslav Bojoncă). 
70 Ibidem (Interviu cu Feodor Morari) 
71 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 64. 
72 A. G. Borovic, Afganistan. Eşe raz pro voinu, Moscva, Mejdunarodnâe 
otnoşenia, 1990, p. 245. 
73 V. Plastun, Afganistan. Gorchii uroc (II), în „Azia i Africa Segodnea”, 1993, nr. 
II, pp. 24-25. 
74 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 16. 
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trece la pierderi: la război e ca şi la război.”75 Unii autori consideră că 
anumite predispoziţii ale militarilor sovietici, de a sustrage bunuri 
materiale, erau create în cadrul societăţii sovietice, unde furtul bunurilor 
comune constituia un fapt acceptat. Vl. Sneghirev, care a vizitat 
Afghanistanul în anii ’80, a menţionat faptul că soldaţii şi ofiţerii sovietici 
„proveneau dintr-o comunitate a deficitului total de bunuri de larg consum, 
s-a evidenţiat, însă, şi specificul moralei duplicitare, formate în cadrul 
familiei; nu se considera ceva amoral să se fure de la uzine, fabrici, de la 
unităţile de construcţii”.76  

 
Prostituţia şi homosexualitatea 
Mediul ce pare că aparţine în exclusivitate bărbaţilor, nu exclude, în 

nici un caz, anturajul femeilor.77 În unităţile militare sovietice din 
Afghanistan femeile (reprezentate prin aşa-numitul „contingent feminin”) 
erau angajate în diverse activităţi: bucătărie, medicină, traduceri, biblioteci 
etc. Conform serviciului militar obligatoriu din anul 1967, femeile puteau fi 
recrutate în mod voluntar în armata sovietică în baza unor criterii: 
necăsătorite, fără copii, cu vârsta cuprinsă între 19-40 ani, condiţie fizică, 
studii minimale de 8 clase. În linii generale, pentru femei, serviciul militar 
în Afghanistan constituia o sursă de venit suplimentar. În tendinţa de a 
cunoaşte femei din lumea musulmană, combatanţii sovietici erau limitaţi de 
conservatorismul religios, tradiţiile de familie, pudoare (fapt cunoscut de 
unii recruţi, inclusiv în regiunea asiatică a URSS), iar în Afghanistan 
sovieticii erau percepuţi ca şi duşmani: „Eu, aici, în patru luni am văzut 
numai de vreo trei ori femeie rusească, dar aşa numai sălbătăciuni din 
kişlakurile acestea, care nu ştiu ce înseamnă dragostea”.78 „...acolo, o ucide, 
o taie... ce fel de prostituţie? La musulmani e slută treaba cu prostituţia”. 
(Valeriu Şveţ) „La ei e o aşa sistemă că nu-i da voie, se tem”. (Nicolae 
Petrică) Cu excepţia cazurilor de siluiri79, afghanele nu întreţineau raporturi 

                                                 
75 Pavel Creangă, op. cit., p. 69. 
76 David Gai, Vl. Sneghirev, op. cit., pp. 69-70. 
77 În una din creaţiile foştilor combatanţi sovietici în războiul din Afghanistan se 
specifică asupra discreţiei cu care este privit anturajul femeilor în război: „”Femeile la 
război nu aduc succes…”. Vezi: Mihail Evstafiev, V dvuh şagah otraia. 
http://www.artofwar.ru/mikhail_evstafiev/tale_estafiev_2html, accesat: 24.09.2002.). 
78 Corespondenţa familiei Vrabie (Scrisori din Turkmenia, 10.03.1988). 
79 Unii dintre veteranii basarabeni au invocat şi factorii igienici, nerespectaţi de 
afghane, care la fel, constituia un impediment în existenţa raporturilor sexuale.  
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sexuale cu militarii sovietici, iar atunci când erau deconspirate 
circumstanţele de viol, băştinaşii se răzbunau pe sovietici în spiritul 
tradiţiilor ancestrale: „A fost un caz când un soldat sovietic şi-a bătut joc de 
o afghană! După aceea, peste două zile, a venit partea femeiască cu frate-său, 
au adunat regimentul ca să-l recunoască. Peste două zile pe el l-au omorât. 
A fost o răzbunare, el nu a respectat legea!”. (Petru Olaru)  

Militarii sovietici au sesizat, însă, o anumită categorie de femei care 
aveau un mod de comportare frivol. Erau „femei de consum” din diverse 
ţări - Franţa, Turcia, Grecia. (Sava Nicolaevici, Nicolae Petrică) În acelaşi 
timp, prostituţia a fost cunoscută în unităţile militare sovietice din 
Afghanistan, aspect cu implicaţii morale, etice, fizice etc. din cadrul 
armatei.80 Combatanţii, în cele mai dese cazuri, se eschivează de la acest 
subiect, deşi recunosc că cea mai veche profesie n-a fost eclipsată nici în 
cadrul armatei sovietice: „Nu pot spune despre aceasta, nu ştiu. Am auzit 
că erau case de toleranţă. Dar nu am avut ocazia... nu pot spune concret. Eu 
nu cred că nu ar fi fost aşa ceva”. (Marcu Slutu) „Nu ştiu, dar am auzit că 
erau”. (Nicolae Sergheevici) „Să zicem aşa nu... da’ neoficial desigur că, 
adică ele într-adevăr îşi îndeplineau lucrul... Una când e bărbat şi alta când 
sânt femei, obligate nu erau de nimeni, cine doreşte - poftim, e normal.”. 
(Iurie Cociaş) În alte cazuri, intervievaţii au indicat, în mod direct, prezenţa 
femeilor de consum din URSS, în mod special, în capitala Afghanistanului, 
Kabul: „Erau prostituate”. (Serghei Scripnic) „Case de toleranţă erau în 
Kabul”. (Vasile Daniţă) „În Kabul, mi se pare că se spunea că erau ceva. 
Dar cel mai mare curvărism era între ai noştri, a noastre se... acolo, pentru 
bani, pentru cekuri.... Acelea care făceau serviciul acolo... Şi cu afghanii, 
acolo, care erau în dukanii ceea... se dădea câte ceva...”. (Nicolae Petrică) 

În jargoanele cunoscute în Afghanistan, de către militarii sovietici, 
femeile de consum, retribuite cu cekuri, erau nominalizate cu noţiunea 
cekiste (de la cek - salariul în Afghanistan era primit în cekuri, echivalentul 
banilor - n.n.) sau „duduiele butoiaşelor” (în lexiconul afghan butoiaşe 
semnifica vagoanele unde locuiau ofiţerii sovietici, începând cu gradul 
militar de maior) remunerarea fiind oferită atât din partea combatanţilor 
sovietici, cât şi a populaţiei băştinaşe (în mod special a dukanilor): „Erau şi 
curve în armata a 40-a, cekiste”. (Oleg Casiadi) „Fetele acestea percepeau 
pentru fiecare şedinţă câte 25 cekuri.”81 Conform unor indici, prostituatele 
                                                 
80 Despre impactul femeilor în cadrul armatei a se vedea: Norman Copeland, 
Psihologhia i soldat, Moscva, Voenizdat, 1991, p. 59. 
81 Victor Nosatov, op. cit., p. 120. 
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din Kabul erau remunerate cu 10 cekuri82, ca, de altfel, şi în alte unităţi 
militare: - „Prostituţia era tot pe bani, pe cekuri, 10 cekuri o tură... Ai dat 
10 cekuri ai chicat, nu ai dat, nu ai chicat la... Se ocupau cu toate...”. (Petru 
Olaru) „În prima zi când a venit în Kabul s-a culcat cu soldaţii pentru o 
sută de afoni (bani afghani - n.n.), până când s-a orientat. Peste câteva 
săptămâni percepea câte 3000. Pentru soldaţi constituia o sumă foarte 
mare.”83 

Unul din bancurile apărute şi răspândite în Afghanistan, transpune în 
termeni metaforici, imaginea prostituţiei din unităţile militare sovietice: „În 
Kabul, la punctul de transfer, se întâlnesc legendarii: Zmeu Horânici, 
Koscei Bessmartnâi şi Baba Hârca.84 Toţi pleacă să susţină revoluţia. Peste 
doi ani, se întâlnesc în drum spre casă. Zmeu Horânici are doar un cap 
atârnat, restul le-a pierdut în lupte; Koscei Bessmartnâi, aproape mort, ca să 
nu zicem mort - deoarece este nemuritor, dar Baba Hârca - dotată cu 
ceasuri Montana, blugi. E veselă şi mulţumită: Eu m-am înscris şi pentru al 
treilea an în stagiul militar./ Ţi-ai ieşit din minţi Babă Hârcă? / În Uniune 
eram Babă Hârcă, dar aici sunt Preafrumoasa Vasilisa.”85  

Conform unor interpretări, prezenţa femeilor în Afghanistan a fost 
considerată în alte scopuri, decât cel etalat în mod oficial: „Îndepliniţi datoria 
internaţională în paturi!... Băieţii care efectuau stagiul militar aici aşa şi 
ziceau: Dacă aud că o fătucă a fost în Afghanistan, ea pentru mine este ca şi 
pierdută...”86 „...să vedem ce poame îi ea.”87 „Aici femei serioase nu-s.”88 

Ordinele de luptă sau decorarea femeilor în Afghanistan primeau 
alte interpretări în mediul militarilor sovietici. „Nu am văzut ca fetele să fie 
decorate cu ordine de luptă. Una şi-a afişat medalia <Pentru merite 
militare>, toţi au început să râdă - <Pentru merite intime>. Deoarece toţi 
cunosc: medalia o puteai obţine după o noapte petrecută cu comandantul de 
batalion.”89 „Acolo era aşa o vorbă: Za p... dali <Krasnuiu Zvezdu> (pentru 

                                                 
82 Interviu cu Sergheia Romanova. 
83 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 28. 
84 Zmeu Horânici, Koscei Bessmartnâi, Baba Hârca şi Preafrumoasa Vasilisa 
reprezintă personaje din folclorul rusesc. 
85 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 24. 
86 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 39. 
87 Corespondenţa familiei Vrabie (Scrisori din Afghanistan, nedatată, probabil, 
începutul anului 1989) 
88 Artem Borovic, Spreatannaia voina, în „Ogonek”, nr. 49, 1989, p. 29. 
89 Svetlana Alexievici, op. cit., p. 24. 
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p... s-au ales cu <Steaua Roşie> (ordin pentru merite militare - în rusă n.n.), 
şi aşa şi o fost care au <Steaua Roşie>...”. (Oleg Casiadi)  

Femeile de consum constituiau o predilecţie a ofiţerilor. „Triajul” 
femeilor era efectuată la centrele de dislocare, iar în funcţie de gradul 
militar avea loc şi repartizarea acestora: „Acolo se mergea după rang”. 
(Petru Olaru) „...la noi numai ofiţerii aveau trecere la ele.” (Alexandru 
Ochievschi) „Europa Liberă transmitea: a venit încă un avion cu 270 de 
curve, pentru aprovizionarea armatei a 40-a, eu am auzit asta la radio. La 
noi, în Kabul, mergeau pe degeaba, dar în Kandahar, cât mai departe, se 
vindeau pe bani, cu ceasul... eu le-am văzut pe toate. Prima care venea în 
unitate era a comandantului, a doua era a vicelui, a treia a comandantului 
de subunitate, a patra - a combatanţilor. Eu am fost şi am văzut... se vorbea 
cu aceştia de la pază: băi, întoarce-te în partea cealaltă, că ies, şi mâne la 
şase dimineaţa iar îs înapoi. Venea ofiţerul şi spunea: pregăteşte că... nici 
o problemă... dar faceţi ce faceţi, dar numai să le aduceţi”. (Oleg Casiadi) 
„La punctul de dislocare ... Doar femei. Sute de femei. Vin ofiţerii şi 
„selectează”, care-i mai simpatică, mai tânără. Ca să fiu sinceră... M-a 
chemat un maior... După două săptămâni m-a chemat comandantul: Tu vei 
trăi cu mine...”90 „Ce te revolţi? Nu cunoşti unde ai venit?”91 „Aceiaşi 
ofiţeri se adresează către noi pentru altceva...”92 „Odată în detaşament a 
venit, din Kunduzul îndepărtat, două surori medicale. Comandantul a 
ordonat să fie încălzită bine baia... Ofiţerii au făcut baie împreună cu 
oaspeţii...”93 „ Femeile nu au dreptul să utilizeze baia ofiţerilor... Femeile 
sunt abjecte... Aceiaşi ofiţeri se adresează la noi doar pentru...”94 „Dintre 
femei cel mai bine se descurcă acelea care se culcau cu plutonierii.”95 

Una dintre cele mai complexe mărturii relevă metodele de ancorare 
a femeilor de către superiorii militari. În acelaşi perimetru, după cum 
evidenţiază cazul de mai jos, totul se reducea la personalitatea femeii: cele 
mai puternice au putut face faţă şi situaţiilor celor mai dure. În altă 
dimensiune, spre deosebire de naraţiunile anterioare, e şi imaginea 
bărbatului-militar în optică feminină, a circumscrierii „diferenţei dintre 

                                                 
90 Ibidem, p. 22. 
91 Ibidem, p. 39.  
92 Ibidem, p. 59.  
93 Victor Nosatov, op. cit., p. 120. 
94 Svetlana Alexievici, op.cit., p. 59. 
95 Ibidem. 
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amintirile masculine şi cele feminine”.96 Graţie complexităţii aspectelor pe 
care le evidenţiază, vom expune naraţiunea integral : „Superiorii militari îşi 
permiteau, spre deosebire de cei cu grade mai mici, să cheme femei... eu, 
fiind o fire mai altfel, nu permiteam lucrurile acestea. Primele două luni, 
am avut nişte neplăceri extraordinare, îmi spuneau şi femeile: Da precrati 
tî, radi Boga, naidi sebe tacogo i bolşe nicto tebia ne tronet. (Încetează cu 
astea, caută-ţi un bărbat şi nimeni nu se va mai atinge de tine - n.n.). Eu nu 
înţelegeam ce înseamnă: <să-ţi găseşti>. Dacă-ţi iei un bărbat trebuie să 
iubeşti bărbatul acesta... mi-a fost foarte greu până am înţeles subtextele. În 
fond, militarii sunt nişte oameni tare fricoşi, laşi, extraordinar de fricoşi, 
pentru cariera lor, pentru tot absolut. Până am înţeles eu în ce constă şi cum 
să te aperi de dânşii... eu n-am întâlnit oameni mai laşi ca militarii... Vedeţi, 
şi în Afghanistan am fost femei diferite, ca şi oriunde, după educaţie... 
adică eu i-am văzut cu altfel de ochi pe bărbaţii militari. Dacă eu nu eram la 
Chişinău şi nu lucram la radio, sau în altă parte, vedeam altceva, însă când 
am venit eu în armată şi când s-au început toate chestiile acestea, ştiţi cum 
mi-a spus comandantul batalionului? Tî, ia tebea nahren otpravliu otsuda v 
Soiuz za amoralinoie povedenie i tî poezjeai tuda i ne docaji, cito, na.., a ia 
za 24 ceasa otpravliu, esli tî ne pridioşi segodnea nociu i ne perespişi so 
mnoi! (Ascultă, te voi trimite la toţi dracii, de aici, în Uniune, cu o 
caracteristică imorală, pleacă acolo şi încearcă să demonstrezi că... te voi 
expulza, dacă nu vei veni, în noaptea aceasta, şi nu te vei culca cu mine - 
n.n.). Fiind din nordul Basarabiei, educată cu totul altfel, îmi dădeam seama 
că dacă vin cu o astfel de caracteristică acasă, nimeni n-o să mă creadă, 
aceasta nu-i tot, aveau să zică: Ei, au întors-o pe a lui Căpăţină din 
Afghanistan, fiindcă a fost o... Daţi-vă seama! Dar n-am cedat şi să vă spun 
de ce îi cred pe toţi nişte laşi, m-au obijduit într-atâta şi m-au umilit, fiindcă 
toţi, ştiind că comandantul batalionului le-a dat ordin ca să fie toţi răi cu 
mine, îi raportau despre fiecare pas al meu şeful spitalului, şeful punctului 
militar. Într-atâta mă tachinau la fiecare pas, puteam să vin cu o oră înainte 
de lucru, puteam să fac lucrul acela extraordinar, totuna, îmi găseau un 
neajuns, totuna, la fiecare pas, mă ignorau atunci. Chiar dacă nu eram 
vinovată, mă acuzau pe nedrept... A durat vreo două luni. Nimeni nu dorea 
să vorbească cu mine, în magazin nu vroiau să-mi vândă absolut nimic, 
ştiţi, era absolut tot pe taloane... se prea poate, că în alte părţi nu avea să se 
întâmple lucrul acesta ... ori că eu am dat de un nemernic care a fost 

                                                 
96 Omul secolului XX, volum coordonat de Ute Frevert şi Heinz-Gerhard Haupt, 
Iaşi, Polirom, 2002, p. 311. 
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comandantul meu şi ceilalţi erau afectaţi. Dar, având şef al statului-major, 
având secretar de partid, având... toţi erau şefi majori... măcar unul să zică: 
Comandir, cito vî delaete, nu ne nado, ona poreadocinaia jenşcina, u tebea 
jena doma, u tebea docichi rastut, a esli kto-to budet pristavati? 
(Comandante, ce faceţi, doar e o femeie cinstită, ai doar soţie acasă, îţi 
creşte o fetiţă; dacă cineva s-ar lega de ele? - n.n.) Nimeni n-a îndrăznit să 
spună aceasta, adică se putea - secretarul de partid era maiorul Kozlov, 
putea să-mi facă aşa nişte mizerii - eu nu aveam ce încălţa, mi s-a rupt 
încălţămintea şi nu vroiau să-mi vândă nimic, trebuia să-i dau cuiva bani 
să-l rog să se ducă după talon, să-mi cumpere, fiindcă eu nu aveam acces. 
Toate, în afară de produse alimentare, toate lucrurile erau împărţite de către 
secretarul de partid, adică: a venit un televizor şi chiar dacă ai venit primul 
tu, nu puteai să-ţi iei televizorul acela, trebuia să te duci să iei talon, şi dacă 
hotărau ei să-ţi dea, atunci îţi dădeau, adică împărţeau totul între dânşii, 
lucrurile cele mai bune. Tu puteai să te duci să-ţi iei nişte bomboane, puteai 
să te duci să-ţi iai nişte ceai, gata, s-a terminat... Chiar femeile cumsecade, 
totuna, acceptau pe cineva, ca să nu fie persecutate; erau diferite femei, 
erau femei care puteau să se ducă noaptea asta pentru 50 de cekuri, oricât 
costa ea, să doarmă cu cineva, chiar şi un soldat îşi strângea bani, putea, 
adică, se ştie care - uite aceea este cekistă, uite, la aceea se poate de dus, 
uite la aceea, că se poate... Femeile care au rămas aici, în Uniune, soţiile 
ofiţerilor, erau femei foarte cumsecade, care îşi aşteptau soţii ani de zile; 
erau femei care, după ce şi-au petrecut soţul, imediat, chiar după gard, s-au 
dus cu un alt bărbat. Adică, nu ca şi acelea care au plecat în Afghanistan de 
s-au făcut curve, dar acestea care au rămas aici, erau femei cumsecade, 
depindea totul de om. Eu am nimerit într-un anturaj tare neplăcut avându-l 
pe locotenent-colonelul Fedotkin, eu am făcut totul ca să fie bine... am 
suferit mult - în primul rând, sufeream că nu-mi văd copiii, veneau rar 
scrisorile, pe urmă nu mă puteam adapta acolo şi aveam nişte dureri 
straşnice la coloana vertebrală, dureri de cap, tensiune ridicată ş.a.m.d. Mi-a 
fost foarte greu primele vreo 5-6 luni, dar pe urmă am scos eu pârleala până 
au trecut vreo câteva luni, vreo 3-4 luni, vreo jumătate de an şi a fost un 
control de la Moscova şi Kabul... venise un control de la Moscova, inclusiv 
de la Statul-Major al Armatei a 40-a. Şef era generalul-maior Romaniuk. A 
venit şi la spital, deschidea toate uşile, numai se uita... Când a ajuns la uşa 
cabinetului de fizioterapie, şeful, adică Fedotkin nu şi-a permis să mă 
trimită acasă, fiindcă s-a uitat în dosarul meu şi a văzut că eu sunt jurnalist, 
i s-a făcut frică, dar m-a presat... nu mă duceam la dans, nu mergeam la 
film, nicăieri, mă duceam la ospătărie, mâncam, citeam, adică absolut nu-
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mi permiteam..., nici nu-mi era interesant. (...) şi când a deschis cabinetul 
de fizioterapie, s-a uitat la mine... şi îndată a întrebat: Kto takaia? (Cine-i? - 
n.n.) Praporşcic sovetskoi armii ... (Plutonier al armatei sovietice... - n.n.). 
A închis biroul Fedotkin, a alergat în urma lui, s-a dus la Statul-Major, a 
luat dosarul meu personal ...acela, a înţeles că ceva s-a întâmplat... am 
lucrat jurnalist la Compania „Teleradio-Moldova”... crainic, era ceva. Cât 
au mai stat ei acolo, a plecat la Kabul, peste trei zile vine ordin: Napraviti 
praporşcica ...Olghu Ivanovnu k komandovaniu. (A repartiza plutonierul... 
Olga Ivanovna la comandament - n.n.) Fedotkin s-a speriat de moarte, mi-a 
dat caracteristici pozitive; se temeau să nu povestesc despre beţiile din 
detaşament: Ona vsio rasskajet! (Va povesti despre toate! - n.n.) Dar nu 
eram eu omul care să mă duc să mă plâng. Eu puteam să mă duc la 
comandantul regimentului... dar nu m-am dus niciodată, adică eu singură 
am trecut totul... m-au urcat în avion, mi-a dat pentru delegare un plutonier. 
Am venit la Kabul, mi-au spus: Vas perevodiat v 73 poliklinicu pri ştabe 
sorocovoi armii (Vă vor transfera la policlinica nr. 73, din cadrul Statului 
Major al Armatei a 40-a - n.n.). Mi-am dat seama că dacă eu pe Fedotkin 
pot să-l trimit..., pot aşa ceva..., apoi cu un general este cu totul altceva... Pe 
urmă, a venit ordin de transfer, dar policlinica 73 era în subordonarea 
directă a statului-major al Armatei a 40. Să vedeţi cum au trimis maşina cu 
ofiţeri... să mă întâlnească. Am venit la policlinică, mi-au arătat odaia unde 
am să locuiesc... A venit şeful şi mi-a spus: Mî segodnea vecerom idiom v 
gosti k komanduiuşcemu (Deseară, plecăm în vizită la comandant - n.n.), 
adică, acela m-a transferat din unitate, tot pentru dânsul. Dar, pe parcursul 
lunilor acestea, eu am înţeles psihologia lor97, totul absolut. A venit de 
dimineaţă şi mi-a repetat: Vî do kotorogo ceasa rabotate? (Până la ce oră 
lucraţi? - n.n.) Do 6. (Până la ora 6 - n.n.). Ia podbegu k maşine, tort 
gotov. Vsio, mî idiom k komanduiuşcemu (Plec la maşină, torta este 
pregătită. Plecăm la comandant - n.n.) La ora 5, eu m-am dus la şeful 
secţiei: Permiteţi-mi, azi, să plec mai devreme... l-am aşteptat, iar, la ora 6, 
am plecat. A doua zi vine: Tî cito sebe pozvoleaeşi, proporşcic? Tebe 
comanduişcii ... (Ce-ţi permiţi, plutoniere? Comandantul... - n.n.) Am luat 
o sticluţă cu spirt, am început să-mi frec mâinile... Cerez 15 minut vâhodit 
komanduiuşcii Gromov, na proţedurî, emu rasscazati eto vsio ili kak? 
(Peste 15 minute iese comandantul Gromov la proceduri, să-i povestesc 
despre toate acestea? - n.n.) Atât, s-a terminat totul, toate neplăcerile mele. 

                                                 
97 Olga Căpăţină a absolvit Facultatea de Psihologie a Universităţii de Stat din 
oraşul Bălţi, Republica Moldova. 
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În Statul-Major al Armatei a 40-a era cu totul altfel. Era un orăşel cu 5000 
de oameni, cu toate că se spune că armata era foarte mare, aici nu te presa 
nimeni. Era cafenea, magazine, toate celea, adică n-au fost presiunile 
acestea, absolut nimic, dar eu vroiam să fiu în unitate, să merg la operaţiuni 
militare, vroiam cu totul altceva. M-am cerut să fiu transferată într-o unitate 
unde puteam participa la operaţiuni militare M-au întrebat unde, şi eu, 
îndată, am răspuns: în Jelalabad şi am fost transferată ca şi şefă a serviciului 
medical la Jelalabad. Am întâlnit oameni foarte cumsecade, foarte deştepţi; 
militarii, în principiu, ca şi în alte părţi, sunt diferiţi, dar elita este 
extraordinară... pur şi simplu, începutul meu a fost foarte urât şi foarte greu, 
dar cu cât ţi-e mai greu la început cu atât ţi-e mai uşor pe urmă. Am 
răspândit zvonul, cu ajutorul unui cunoscut, că sunt amanta generalului 
Gromov: Tî ctio, Olea, da tî cito, hodila cogda-nibudi s etimi? (Cum, Olea, 
te-ai dus, vreodată, cu ăştia? - n.n.) Da nikto ne budet znati, kogda uje 
poidet eta spletnea, nikto ne vspomnit, kto pervâi şepnul, zato nikto menea 
ne tronet (Nimeni nu va afla când va porni această bârfă, nimeni nu-şi va 
aminti cine a răspândit-o, iar de mine nu se va mai atinge nimeni - n.n.). 
Aşa a şi făcut. Şi, uite, de atunci eu n-am mai avut neplăceri. Mai mult ca 
atât, eu am fost transferată la secţia de cercetare, în cadrul Statului Major... 
Eu îi verificam pe toţi. Veneam la aerodrom însoţită de generali: Po stoiche 
smirno stoiali, ne znali kak so mnoi razgovarivati. Oliga Ivanovna, Oliga 
Ivanovna, da tak vot, izvinite, mî eto... (Stăteau în poziţie de drepţi, nu ştiau 
cum să vorbească cu mine. Olga Ivanovna, Olga Ivanovna, ne iertaţi... 
noi... - n.n.). Nu-s omul care doreşte să facă rău, să mă răzbun”. (Olga 
Căpăţină) Ofiţerii sovietici, după cum se constată din mărturie, erau 
predispuşi la aşa-numitele plăceri trupeşti, formând chiar mici conspiraţii, 
de constrângeri. La rândul lor, fiind însişi somaţi, se vor retrage în mod 
lamentabil. 

Tabloul sinistru al războiului din Afghanistan a fost suplimentat şi 
de un desfrâu mai puţin cunoscut opiniei publice. Era vorba de 
homosexualitate. Unii autori afirmă că în armată „mediul bărbătesc tinde să 
devină închis în sine”98, instituind o „societate de acelaşi sex”99 care se 
reflectă şi în raporturile sexuale: „Acolo a fost şi homosexualitate şi ... îşi 

                                                 
98 Maurice Sartre, Homosexualitatea în Grecia antică, în „Amor şi sexualitate în 
Occident”, Traducere de Laurenţiu Zocaş, Bucureşti, Artemis, 1994, p. 45. 
99 Ia. I. Ghilinskii, Gomosexualizm: mifî i realnosti. Za zdorovâi obraz jizni, 
Moscva, Instituit soţiologhii AN SSSR, 1991, pp. 153-154, S. Voroşilov, Soţialnâe 
otclonenia v voinscom colective, în „Ştiinţa”, 1993, nr. 1, p. 13. 
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băteau joc cum vroiau... acolo a fost dezastru în privinţa aceasta... Depinde 
şi de regiune, poate, dar îţi spun eu: ... furtunuri de la alimentarea maşinii... 
apoi îi puneau jos sub maşină şi ... Pocaji kak ti... svoiu podrugu (Arată, 
cum ai... pe prietena ta - n.n.). Ei, nu ştii ce... când îţi dădeau două în cap: 
Pocajî tî, bâstrei na... (arată, arată mai repede... - n.n.). Să vezi cum 
dădeau totul jos de pe ei şi ... aşa, încetişor...”100 

Desprinsă dintr-un spaţiu al intimităţilor, „istoria confidenţialităţii”, 
a instituit o dimensiune a impactului conflictelor militare în spectrul 
defecţiunilor morale şi disciplinare a combatanţilor sovietici în războiul din 
Afghanistan. A reprezentat un plafon al emoţiilor şi sentimentelor, 
răbufnite dintr-un context al violenţei şi infamiei. Unele pasiuni au fost 
conjuncturale (drogurile), altele, bazate pe consuetudine (alcoolul), 
cupiditate (traficul), indecenţe (prostituţie şi homosexualitate). 

 
Lista martorilor: 
1. Alferova Eugenia Petrovna - mama caporalului Alferov Vladimir, căzut 

în Afghanistan. Pensionară. Interviul a fost realizat în 2002. 
- Alferov Vladimir Mitrofan (1960-1982) - născut la 11.06.1962 în oraşul 

Chişinău. A absolvit şcoala nr. 38 din Chişinău. A studiat la şcoala de marină din 
Odessa. A fost recrutat pentru serviciul militar activ la 06.10.1980. În Afghanistan din 
ianuarie 1981, comandant de grupă, caporal. A murit la 21 martie 1982, salvând viaţa 
unui soldat.101 

2. Amelichin Nicolae. Serviciul militar: 1980-1982. În Afghanistan: şeful 
comandantului în brigada de asalt. Fost preşedinte al Ligii Afghane din sectorul 
Botanica, oraşul Chişinău. Interviul a fost realizat în 21 noiembrie 2002. 

3. B. Radu - născut în anul 1969, în satul Fitileşti, raionul Floreşti. Serviciul 
militar: 1987-1989. În Afghanistan a fost lunetist auto. La data interviului era 
administrator la ziarul „Flux”. Interviul a fost realizat în 20 noiembrie 2001. 

4. Carasemir - născut în anul 1968, în satul Baurci, raionul Căinari. Serviciu 
militar: 1985 - 1987. În Afghanistan a fost soldat în serviciile de comando. Interviul 
a fost realizat în 28 noiembrie 2002. 

5. Casiadi Oleg - născut în anul 1968, în satul Zărneşti, raionul Cahul. 
Serviciul militar: 1986-1988. În Afghanistan a fost şofer: La data interviului era 
profesor, doctor în ştiinţe politice. Interviul a fost realizat în 19 decembrie 2001. 

6. Căpăţină Olga - născută în oraşul Ocniţa. Serviciul militar în Afghanistan 
între 1987-1988. Asistentă medicală, plutonier în cadrul Statului Major al Armatei 
a 40-a, ofiţer superior în cadrul serviciului de cercetare, traducătoare. „Numele 
celor care au căzut la datorie s-a străduit să nu le lase în anonimat. A editat cărţile 

                                                 
100 Din motive lesne de înţeles, nu vom divulga numele intervievatului. 
101 Vezi: Olga Căpăţină, În memoria ostaşilor căzuţi în războiul din Afghanistan, 
Tipografia Centrală, Chişinău, 1997. 
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În memoria ostaşilor căzuţi în Transnistria şi În memoria ostaşilor căzuţi în 
războiul din Afghanistan (1997). În deplasările pe care le-a avut pentru 
documentare, mergând din casă în casă prin toată ţara, a văzut în ce condiţii 
locuiesc, de fapt subzistă mamele celor căzuţi la datorie. Pornind de la această idee, 
a fondat Asociaţiei „Mamele Ostaşilor”, încercând astfel să le ajute pe cele care şi-
au pierdut copiii, soţii în război”.102 Interviul a fost realizat în 19 noiembrie 2001. 

7. Cebanu Constantin - născut în anul 1968, în satul Echimăuţi, raionul 
Rezina. Serviciul militar: 1987- 1989. În Afghanistan a fost şofer. La data 
interviului era fermier. Interviul a fost realizat în 28 aprilie 2003. 

8. Ceban Victor - născut în anul 1967, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan a fost şofer. La data interviului era 
şomer. Interviul a fost realizat în 10 aprilie 2001. 

9. Cociaşi Iurie - născut în anul 1961, în satul Nicoreni, raionul Drochia. 
Serviciul militar: în anii ’80: insulele Kurile (flota maritimă specială), şcoala militară 
politică din oraşul Vladimir, deplasări în Japonia, Vietnam. În Afghanistan (1984) a 
fost plutonier, instructor politic. La data interviului era membru al Uniunii 
Combatanţilor Afghani din oraşul Chişinău. Interviul a fost realizat în 8 noiembrie 
2002. 

10. Daniţă Vasile - născut în anul 1964, în satul Săseni, raionul Călăraş. 
Serviciul militar: 1982-1984. În Afghanistan a fost mecanic-conducător auto. 
Interviul a fost realizat în 11 noiembrie 2002. 

11. Dendiu Alexei - născut în anul 1966, în oraşul Căuşeni. Serviciul 
militar: 1985-1987. În Afghanistan a fost şofer. La data interviului era maior de 
poliţie. Interviul a fost realizat în 30 aprilie 2003. 

12. Dolghii Vasile - născut în anul 1964, în satul Cinişeuţ, raionul Rezina. 
Serviciul militar: 1982-1984. În Afghanistan a fost soldat. La data interviului era 
preşedintele al fondului raional Rezina de ajutorare a participanţilor la acţiunile 
militare din Afghanistan. Interviul a fost realizat în 6 mai 2003. 

13. Dubenco Alexei - născut în anul 1960, în satul Drăgăneşti, judeţul Bălţi. 
Serviciul militar: 1979-1981. În Afghanistan a fost şofer în artilerie. Interviul a fost 
realizat în 6 mai 2003. 

14. Ilciuk Igor Ivanovici - născut în anul 1934, în oraşul Viniţk, RSS 
Ucraina. Studii şi activitate profesională: şcoala militară (1954-1957), Academia 
militară (specializarea diplomaţie), ofiţer în cadrul armatei sovietice din Republica 
Democrată Germania, Turkmenia, Uzbekistan, Chişinău. În Afghanistan (1983-
1984) a fost şeful serviciului de cercetare din cadrul Armatei a 40-a. La data 
interviului era colonel în rezervă. Interviul a fost realizat în 3 decembrie 2002. 

15. Jomico Vasile - născut în anul 1967, în raionul Criuleni, satul Măşcăuţi. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan a fost sergent, ajutorul comandantului. 
Interviul a fost realizat în 2 decembrie 2001. 

                                                 
102 Diana Grădinaru, Mamele sânt împotriva războiului, în „Oastea Moldovei”, 
2000, 1 februarie, p. 8. 
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16. Josan Alexei - născut în anul 1966, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan a fost soldat, infanterie, mitralior. 
Interviul a fost realizat în 13 mai 2002. 

17. Juravliov Andrei - născut în anul 1965, în Ciadâr-Lunga. Serviciul 
militar: 1984-1986. În Afghanistan a fost soldat în unitatea de legătură, serviciu de 
artilerie. La data interviului era tehnician auto. Interviul a fost realizat în 13 
noiembrie 2002. 

18. Lungu Vasile - născut în 1960, în satul Câmpeni, raionul Leova. Serviciul 
militar: 1979-1981. În Afghanistan a fost şofer. Interviul a fost realizat în 24 
noiembrie 2002. 

19. Medvejonoc Nicolae - născut în anul 1963, în satul Lihuceni, Cernăuţi. 
Serviciul militar: 1981-1983. În Afghanistan a fost ostaş. La data interviului era 
lăcătuş. Interviul a fost realizat în 2 ianuarie 2002. 

20. Minciuc Alexandru - născut în anul 1964, în satul Volteni, raionul 
Glodeni. Serviciul militar: 1982-1984. În Afghanistan a fost sergent la infanterie. 
Interviul a fost realizat în 22 noiembrie 1964. 

21. Ochevschii Alexandru - născut în anul 1959, 8 noiembrie, în satul 
Voroteţ, raionul Orhei. Serviciul militar: 1979-1981 în Afghanistan. Interviul a fost 
realizat în 11 ianuarie 2005. 

22. Olaru Petru - născut în satul Piatra, raionul Orhei. Serviciul militar: 
1985-1987. În Afghanistan a fost soldat. Interviul a fost realizat în 11 ianuarie 
2005. 

23. 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 
era general de brigadă, profesor de ştiinţe militare la catedra militară de la 
Universitatea Umanitară din Moldova. Interviul a fost realizat în 22 noiembrie 
2002. 

24. Rabadjil Daniel Constantinovici - născut în anul 1964, în oraşul 
Basarabeasca. Serviciul militar: 1982-1984. În Afghanistan a fost şofer. Interviul a 
fost realizat în 27 mai 2003. 

25. Sava Nicolaevici. În Afghanistan a fost şofer. Interviul a fost realizat în 
25 noiembrie 2002. 

26. Savcenco Petru - născut în anul 1958, în satul Răciula, Călăraşi. 
Serviciul militar: 1979-1980. În Afghanistan a fost soldat în grupul de intervenţie. 
Interviul a fost realizat în 24 ianuarie 2004. 

27. Scripnik Serghei - născut în oraşul Chişinău. A absolvit internatul sportiv 
din Chişinău, maestru în sport. Serviciul militar: 1979-1983. În Afghanistan a fost 
maior, comandant al forţelor speciale. La data interviului era Secretarul Asociaţiei 
Veteranilor Războaielor Teritoriale şi Conflictelor Militare din Republica Moldova. 
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Autorul cărţii: Smerti v Rassrocicu (despre războiul din Afghanistan) (vezi: http:// 
artofwar.ru/scipnic/index_tale_scripnic.html). Interviul a fost realizat în 19 mai 2003. 

28. Sergheevici Nicolae - născut în anul 1939, în Ucraina, regiunea 
Zaparojesk. Stagiul militar în Germania. În Afghanistan: (1981- ), plutonier, 
comandant de regiment. Pensionar. Interviul a fost realizat în 23 noiembrie 2002. 

29. Slănină Valeriu - născut în anul 1965, în oraşul Străşeni. Serviciul 
militar: 1984-1986. În Afghanistan a fost şofer. Interviul a fost realizat în 17 mai 
2003. 

30. Slutu Marcu - născut în anul 1967, în satul Chiştelniţa, raionul Teleneşti. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan a fost şofer. La data interviului era 
constructor. Interviul a fost realizat în 23 noiembrie 2002. 

31. Şveţ Valerii - născut în anul 1967, în satul Petreşti, raionul Ungheni. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan a fost ţintaş-operator. Interviul a fost 
realizat în 25 noiembrie 2002. 

32. Vălean Oleg - născut în anul 1964, în raionul Ocniţa, satul Umbra. 
Serviciul militar: 1981-1982. În Afghanistan a fost plutonier în serviciul de 
cercetare. La data interviului era invalid de război. Interviul a fost realizat în 13 
noiembrie 2002. 

33. Vrabie Valerie - născut în anul 1969, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciu militar: 1987-1989. În Afghanistan a fost şofer. La data interviului era 
constructor. Interviul a fost realizat în 28 aprilie 2003. 

 
 

THE FLAWS OF SOVIET COMBATANTS DURING THE 
AFGHANISTAN WAR (1979-1989): DRUGS, ALCOHOL, 
TRAFFIC, PROSTITUTION AND HOMOSEXUALITY 
 
 The present article focuses on investigating some aspects 

concerning the personal lives of the Russian combatants during the 
Afghanistan war (1979-1989). A series of flaws of the ex soviet combatants 
have been outlined: drugs, alcohol, traffic, prostitution and homosexuality. 

On the basis of comprehensive presentations the following 
conclusions can be drawn: 

Embezzled out of an area of intimacy, “the history of 
confidentiality” has marked one of the dimensions of the impact of 
military conflicts on the spectrum of moral and disciplinary flaws of the 
Russian militaries during the Afghanistan war. It symbolizes the final 
boundary of emotions and feelings, burst out in a context of violence 
and infamy. Some of the crazes were the result of the context (such as 
drugs), others were based on habit (alcohol), cupidity (traffic) and 
lewdness (prostitution and homosexuality) 


