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“

Armata Naţională a fost creată la 3 septembrie 1991,
prin Decretul nr. 193 al Preşedintelui Republicii Moldova, Mircea Snegur, în conformitate cu legislaţia
internă a ţării şi dreptul internaţional, în scopul asigurării apărării suveranităţii republicii şi a integrităţii ei
teritoriale.
Oastea Moldovei
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Oastea Moldovei

Editorial

Un 3 septembrie al ostaşului...

La

fiecare început de toamnă, armata ţării îşi
potriveşte straiele de sărbătoare. Este un
bun prilej, pentru noi toţi, să ne reafirmăm Jurămîntul de credinţă Patriei, dar şi celor care şi-au
făcut un ritual din aşteptarea noastră acasă.
Armata nu este şi nu poate fi poligonul experimentelor. Aici condiţia jertfirii de sine e desprinsă
din însăşi esenţa virtuţii militare. Camaraderia şi
responsabilitatea sînt temelia succesului militar în
orice condiţii, iar justificările – o filă pe care nimeni nu doreşte să-şi semneze neputinţa...
Un 3 septembrie al ostaşului este la fel de firesc precum ţarina pentru rădăcinile neamului.
În efortul nostru de a ne declara gata de orice
misiuni şi capabili de fapte mari, nu trebuie să
uităm că doar el, ostaşul, este, într-un fel, lipsit
de alternativă. Noi, cei care ne-am făcut din serviciul militar o meserie, putem lesne recurge la
semnătura care să ne transfere milităria în fişierul biografic. Ei, ostaşii, între expresiile „nicidecum” şi „întocmai” pot reafirma doar: „Servesc
Republica Moldova!”. Fie şi pentru un an. Mulţi
dintre cei cu paşapoarte albastre, pline de ştam-
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pile multicolore, pot „raporta” asemenea „performanţe”?
Nu ştim cu certitudine dacă vom reuşi vreodată să apreciem la justa valoare truda şi osîrdia
ostaşului. Războaiele istoriei au izbutit, de fiecare
dată, să-şi „justifice” declanşarea prin importanţa lor regională şi globală. Poeţii au fost cei care
le-au dedicat cîte o lacrimă în vers luptătorilor
căzuţi. Patria i-a înscris cu pana cronicarului în
cărţile memoriei…
Ostaşul a fost şi rămîne scutul ţării. Pentru ei,
ostaşii, şi despre ei, ostaşii, este şi această revistă,
la ceas aniversar.
La mulţi ani, ARMATĂ NAŢIONALĂ!
La mulţi ani, OSTAŞI AI PATRIEI!!!
Locotenent-colonel Ion VULPE
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“

Dacă ţara are nevoie de apărătorii săi şi dacă-i cheamă
la strajă, nu trebuie să apară motive de eschivare şi de
preocupare pentru interesele personale”.

7 mituri despre armată
În

ultimii ani, Armata Naţională a făcut progrese mari.
Nu este vorba doar de reuşitele
şi reformele din interiorul structurii militare. Armata a stabilit
o relaţie de încredere reciprocă
cu societatea civilă. Schimbările pozitive în organismul militar
au fost observate şi apreciate
nu numai de către oamenii în
uniformă, ci şi de către cetăţenii
civili ai statului nostru. În rezultat, Armata Naţională capătă o
popularitate enormă în rîndurile
nemilitarilor. Profesia de ofiţer
devine tot mai solicitată printre
tinerii aflaţi, după absolvire, în
căutarea drumului în viaţă. Serviciul militar în termen nu mai
este perceput ca o povară de
către băieţii care urmează să îmbrace, pentru un an, uniforma
şi bocancii. Însă, cu regret, nu
toţi conştientizează importanţa
armatei pentru societate şi stat.
La atingerea vîrstei de recrutare,
unii tineri caută diverse motive
pentru a se eschiva de la serviciul militar. Deseori, această
nedorinţă de a merge la armată
este rezultatul neinformării sau
dezinformării lor despre viaţa cazonă şi armată, în general. După
o serie de discuţii cu mai mulţi
tineri, am stabilit care sînt cele
mai frecvente motive invocate
de către ei, pentru a nu merge la
cazarmă.
6
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Armata este
o pierdere de timp

Marea majoritate a celor, care au
trecut această şcoală a vieţii, nu consideră la fel. Aproape toţi militarii
în termen, după mobilizare, observă
schimbări pozitive în comportamentul şi gîndirea lor. Şi părinţii lor văd
aceste schimbări şi, astfel, de multe ori,
sînt recunoscători armatei, pentru că
le-a educat odrasla. Psihologii, la fel,
apreciază armata ca o instituţie socială
importantă şi un mijloc de adaptare a
tinerilor la viaţa matură.
Pe lîngă o pregătire fizică şi psihică bună, armata îţi deschide multe uşi.
După un an de serviciu, cu livretul militar în mînă şi cu o gîndire matură, poţi
fi angajat în orice structură de forţă sau
poţi rămîne în armată, prin contract.
Să nu uităm nici de faptul că, pe lîngă sarcina de educare a tinerei generaţii, armata îndeplineşte şi funcţia sa de
bază, cea de apărare a statului. Deşi, în
prezent, valorile precum patriotismul,
jertfirea pentru Patrie sînt asociate de
către unii cu propaganda sovietică, ele
trebuie puse în prim-plan, cînd este
vorba de interesele ţării. Dacă ţara are
nevoie de apărătorii săi şi dacă-i cheamă la strajă, nu trebuie să apară motive
de eschivare şi de preocupare pentru interesele personale.

“
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În armată
voi fi maltratat

Cazurile de maltratare sau aşa-numita „dedovşină” sînt, cu siguranţă, o
excepţie în Armata Naţională. Ministerul Apărării efectuează un control riguros al disciplinei în unităţile militare.
Relaţiile dintre militari sînt monitorizate permanent de Procuratura militară şi
de Comisia pentru studierea fenomenului de încălcare a regulilor statutare
dintre militari. Toate cazurile de abuz,
depistate în Armata Naţională, sînt pedepsite aspru prin lege.
De remarcat că nu doar armata se
face vinovată de aceste cazuri de maltratare. Psihologii menţionează că relaţiile
nestatutare au tangenţe cu personalitatea tinerilor. Atunci cînd este înrolat în
armată, tînărul vine cu un capital social
bine conturat: pe parcursul vieţii, a învăţat deja arta relaţiilor. Însă urmează să
ne întrebăm cum a însuşit această artă,
de ce calitate îi sînt deprinderile.
În rîndul Forţelor Armate, tinerii
sînt puşi în faţa dezvoltării agresivităţii,
doar că se solicită o agresivitate pozitivă:
iniţiativă, putere de decizie, tărie de caracter, voinţă, capacitate de a ţine piept
unor sarcini, care cer aplicarea forţei fizice. Respectiv, această agresivitate este
benefică activităţii militare.

Neutralitatea nu este un motiv pentru a
ne dezice de armată. Multe ţări din lume,
fiind neutre după statutul lor, deţin o
armată mult mai mare şi mai dotată
decît cea a Republicii Moldova”.

„Puterea într-un război nu e aurul, ci soldaţii buni”

Niccolo Machiavelli

La fel stau lucrurile, dacă ai şi un hobby. Nimeni nu-ţi va interzice să colecţionezi timbre sau să cînţi la acordeon (chitară, pian, fluier etc.). Mai mult ca atît,
soldaţii talentaţi întotdeauna se bucură
de susţinerea comandanţilor şi participă
la diverse festivaluri, concerte, ceremonii
festive. În aşa fel, poţi să te realizezi mai
lesne ca muzician, pictor, scriitor etc. Talentul tău va fi întotdeauna apreciat.

“
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Nu voi merge la armată,
deoarece Republica
Moldova este o ţară neutră
şi nu are nevoie de apărare

Armata Naţională este gata să intervină nu
doar în cazul unei agresiuni armate din afară,
dar şi în cazul calamităţilor naturale de pe teritoriul ţării. Militarii au demonstrat această
disponibilitate, nu o singură dată, în timpul inundaţiilor din anii 2008 şi 2010, care au afectat
o bună parte a populaţiei ţării”.

3

Condiţiile cazone
sînt foarte drastice
şi nu corespund cerinţelor
contemporane

După cum au declarat comandanţii
unităţilor militare, sarcina primordială
pentru ei este îmbunătăţirea condiţiilor de
trai ale efectivului în termen. În acest sens,
ani la rînd, se întreprind paşi concreţi, dovadă fiind şi cazărmile modernizate, sălile
de forţă dotate cu echipament de ultimă
generaţie, terenurile noi de fotbal şi multe
altele. Modernizarea infrastructurii unităţilor militare are loc permanent, pentru
a spori confortul efectivului.
Evident că în armată există şi o disciplină militară severă, care trebuie respectată şi care uneori îi „incomodează” pe
tinerii deprinşi cu libertatea. Dar acesta şi
este pilonul de bază pe care se ţine orice
armată din lume.
Programul cotidian al fiecărui ostaş
prevede neapărat şi timp liber care poate
fi petrecut după bunul plac: la bibliotecă, pe terenul de sport sau în faţa televizorului.
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Mîncarea ostăşească
nu e „ca la mama acasă”

E adevărat. Plăcinte şi colţunaşi, probabil, nu vei vedea pe masa ostăşească.
Nici bucate exotice, sushi sau tiramisu,
nu se prepară în cantinele unităţilor militare. Însă meniul soldatului Armatei
Naţionale conţine tot necesarul pentru
o creştere şi o dezvoltare sănătoasă a tînărului organism.
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Sînt sportiv
(am un hobby) şi nu voi
avea posibilitate să-mi dezvolt
talentul în armată

Unde, dacă nu în armată, îţi poţi
dezvolta capacităţile sportive? În afară
de antrenamentele zilnice, pe care le face
fiecare militar, în armată permanent se
organizează diverse competiţii sportive. Aici îţi poţi demonstra abilităţile de
atlet, halterofil, fotbalist, ţintaş etc. Cei
mai buni sportivi întotdeauna sînt stimulaţi de către comandanţii unităţilor
militare şi de conducerea Ministerului
Apărării. Timp pentru antrenamente
vei avea suficient.
August 2013

Neutralitatea nu este un motiv pentru a ne dezice de armată. Multe ţări din
lume, fiind neutre după statutul lor, deţin o armată mult mai mare şi mai dotată decît cea a Republicii Moldova.
În al doilea rînd, Armata Naţională
este gata să intervină nu doar în cazul
unei agresiuni armate din afară, dar şi în
cazul calamităţilor naturale de pe teritoriul ţării. Militarii au demonstrat această disponibilitate, nu o singură dată,
în timpul inundaţiilor din anii 2008 şi
2010, care au afectat o bună parte a populaţiei ţării.
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Nu voi îndeplini serviciul
militar în termen, pentru
că ţara trebuie să fie apărată de
o armată profesionistă, formată
doar din militari prin contract

În primul rînd, apărarea Patriei este
un drept şi o datorie sfîntă a fiecărui cetăţean, stabilite de Constituţie.
Astăzi se vorbeşte mult despre necesitatea unei armate profesioniste. Probabil
că, reforma în sensul dat va fi realizată,
în viitorul apropiat. Aceasta înseamnă că
au mai rămas puţini tineri, care vor avea
posibilitatea să treacă şcoala vieţii, numită armată. Cei care urmează să fie încorporaţi în Armata Naţională, în următorii
cîţiva ani, e ca şi cum ar urca în ultimul
vagon al trenului, pornit deja de la peron.
Totuşi, indiferent de reformele care
vor veni în Armata Naţională, ar fi de dorit ca oamenii, în primul rînd, tineretul,
să nu uite că disponibilitatea de a-ţi apăra
ţara întotdeauna a fost, este şi va fi cea mai
valoroasă manifestare a patriotismului.
Locotenent Dmitrii Vosimeric
7

“

Pentru mine armata este uşoară, întrucît am acordeonul alături: într-o mînă acordeonul şi în alta
arma. Cînd iau în mînă instrumentul muzical, uit
de tot şi de toate”

soldatul cu două „arme”

“Vin la armată doar cu acordeonul!”

La

cinci anişori, cînd alţi copii de vîrsta lui se gîndeau cum să cîştige campionatul din
mahala la jocu-n bumbi, el „pipăia” primele note la acordeonul pe care i-l cumpărase unchiul. Era un acordeon micuţ pe care taică-său, la un moment dat, a decis să-l
ascundă, gîndind că Dinu îl va strica şi că îi va prinde mai bine în anii de şcoală. Dar, într-o
zi de primăvară, cînd toată familia era implicată în lucrările sezoniere, băiatul a găsit acordeonul ascuns cu mare grijă şi a început să-şi plimbe mînuţele pe clape. „Tata m-a auzit şi,
într-un suflet, a venit să mă întrebe ce fac. Am răspuns: „Cînt”. Văzîndu-l atît de dornic să
exploreze cît mai mult noua jucărie, tata i-a atras atenţia că ar fi bine să înceapă studierea
acordeonului de la Gama Do Major. Copilul însă a refuzat, motivînd că nu-i este pe plac.
Astfel, micuţului Dinu i s-a dat libertate să exerseze ce vroia. La doisprezece ani, a început
să cînte şi cu mîna stîngă. Iar la 13 ani era deja invitat, cu acordeonul, la nunţile din sat.
Putem spune că viaţa i-a oferit şanse
pe tava. A fost conducător al ansamblului de la şcoala din satul Măcăreşti, r.
Ungheni, în care studiase, iar mai tîrziu
a muncit şi la grădiniţa din localitate.
Modest, dar volubil, Dinu povesteşte
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astăzi cu entuziasm despre acordeoanele sale care i-au susţinut pasiunea, pe
parcursul vremii, cinci la număr. Ne-a
mărturisit că, pentru a nu fi părăsit de
muzică, nu trebuie să o părăseşti nici tu
pe ea!

Oastea Moldovei

La armată s-a prezentat tot cu marea lui pasiune. Era student la Şcoala de
Arte „Valeriu Poleakov” din Chişinău,
cînd primise citaţia să meargă la armată.
„Am vrut să fiu soldat, pentru că şi pe
fratele meu mai mic îl luaseră la cătănie

„Sergentul este armata”
cu jumătate de an mai devreme, în Trupele de carabinieri”. A întrerupt studiile
la şcoala muzicală, dar nu a renunţat la
muzică pentru cătănie. Prima dată cînd
a ţinut arma în mînă, s-a gîndit că-i
tare uşurică. „Trei kilograme şase sute
grame, pe lîngă greutatea acordeonului
meu, erau un fleac. Dar, pe urmă, arma
a prins în greutate”, îşi aminteşte, zîmbind, soldatul Dinu Cozma.
La centrul militar a pus şi o condiţie: merge la armată doar cu acordeonul. Acest lucru i s-a permis şi a fost
repartizat în compania transmisiuni a
Brigăzii „Ştefan cel Mare” din capitală.
Afirmă că-i place eticheta militară şi
uniforma, într-o culoare cu acordeonul
său. După opt luni de serviciu militar,
are şi o intenţie fermă: să se transfere
în orchestra Brigăzii, în care să rămînă
pînă la pensionare.
„Pentru mine armata este uşoară,
întrucît am acordeonul alături: într-o
mînă acordeonul şi în alta arma. Cînd
iau în mînă instrumentul muzical, uit
de tot şi de toate”, recunoaşte ostaşul.
Colegilor le cîntă ce le poftesc sufleţelele: melodii ostăşeşti, dar şi de petreceri
uneori, la solicitare. Are o voce care te
încîntă, de la primele secunde. Mai cîntă la clape, armonică şi pian, dar cu tragere de inimă numai la acordeon. „Le
cînt camarazilor mei oriunde. Şi ei mă
întreabă uneori: „Mai ai să cînţi?”. Le
răspund: „Mai am, pentru că-mi place”.
Există un singur loc unde soldatul
Cozma nu şi-a luat „prietenul armonios” – în poligon.
Tot el recunoaşte că armata schimbă tinerii: „...pentru că aici înveţi ceea
ce nu ai învăţat acasă: răbdarea. Trebuie
să te adaptezi, de la început, mediului

“

Dwight D. Eisenhower

cazon, ca să îţi fie armata mai uşoară.
Pentru mine şi muzica, şi armata sînt
uşoare. Nu e ca pe vremuri, cînd taţii
noştri îndeplineau serviciul în armata
sovietică doi-trei ani. Aici sîntem toţi
de pe loc”.
Dinu Cozma nu este singurul soldat
pasionat de muzică în rîndul camarazilor în termen. Aici s-au cunoscut mai
multe suflete-pereche, venite însă la armată fără instrumente muzicale şi şi-au
făcut o promisiune: pînă la sfîrşitul serviciului militar, să se adune şi să cînte
cea mai frumoasă melodie pe care n-a
auzit-o vreodată unitatea militară.
Căpitan Inga Radvan

Aici s-au cunoscut mai multe suflete-pereche, venite însă la armată fără instrumente muzicale şi şi-au făcut o promisiune: pînă la sfîrşitul serviciului militar,
să se adune şi să cînte cea mai frumoasă
melodie pe care n-a auzit-o vreodată
unitatea militară.
August 2013
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“

A

dеvărul е că mulţi tinеri visеază la cariеră
militară, însă puţini ştiu cum să traducă
acеst vis în rеalitatе. Întîi dе tоatе, e bine să
alеgi cееa cе tе rеprеzintă, iar prеgătirеa
fizică şi pоtеnţialul intеlеctual trеbuiе să fiе în
armоniе pеrfеctă, astfеl încît să vоrbеască dе
la sinе că pоţi fi un bun militar”.

Pasul peste limita visului

este noua realitate a studentului Ivan Racu

U

nеlе pоvеşti sînt spusе cu uşurinţă şi vrеi
să lе împărtăşеşti. Acеstеa sînt, dе cеlе mai
multе оri, istorii dеsprе еxpеriеnţе frumоasе
şi pе carе lе spui cu plăcеrе, dе la încеput pînă
la capăt. Dеscоpеrim împrеună, în rîndurilе dе
mai jоs, cît dе grеu i-a fоst tînărului studеnt
Ivan Racu să ajungă cееa cе este astăzi.

E un оm dеоsеbit, carе, dе ani dе
zilе, munceşte perseverent pentru aspiraţiile sale prоfеsiоnale, în ciuda
prеjudеcăţilоr şi grеutăţilоr. Destinul
l-a pus la grеa încеrcarе, dar nu s-a lăsat
bătut, a cоntinuat să îşi poarte visul pe
căile împlinirii. Şi reprezintă o adеvărată
lеcţiе dе viaţă…
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E un băiat cu о frumusеţе lăuntrică
apartе. Are dоi оchi mari, plini dе lumină
şi faţa brăzdată dе multiplе cicatrice, a căror istorie nu am îndrăznit să o dеscopăr.
Dеsprе Ivan Racu, supеriоrii spun că еstе
un оm еxtraоrdinar, carе muncеştе mult
şi punе suflеt în tоt cе facе. Dă dоvadă dе
ambiţiе, pasiunе în cееa cе profеsеază şi
de mult еchilibru еmoţional.

“

Pînă să dea mîna cu armata, a studiat în cadrul Colеgiului Industrial Pеdagogic din Cahul, spеcialitatеa informatică. Fiind un marе
amator dе sport, şi anumе dе judo, a participat
la o sеriе dе concursuri raionalе şi, în rеzultatul
acestora, s-a clasat pе locuri dе fruntе.

Oastea Moldovei

„Planul generalilor valorează cît braţul soldaţilor”

Patru poligoane.
Ultimul cu emoţii deosebite!
În acеastă lumе agitată, în carе
prеоcupărilе şi discuţiilе dintrе оamеni
sе rеduc la nоţiunеa dе bani, iеri sоldat
în tеrmеn, azi studеnt militar, Ivan Racu
a simţit nеvоia să sе rupă dе rеalitatе
şi să lase timp pentru univеrsul său
intеriоr. Ajuns la vîrsta maturităţii, în
mоmеntul în carе trеbuiе să tе hоtărăşti
asupra viitоrului, şi-a dоrit о cariеră
carе să-i оfеrе un lоc dе muncă stabil,
pоsibilităţi dе afirmarе profesională şi
un vеnit suficiеnt pеntru a-şi asigura un
trai dеcеnt.
Tînărul Ivan Racu, оriginar din satul
Ţiganca, raiоnul Cantеmir, şi-a încеrcat,
în 2011, nоrоcul la Acadеmia Militară
„Alеxandru cеl Bun”. Din păcatе, nu a întrunit tоatе cеrinţеlе cоmisiеi dе atеstarе,
astfel spulbеrîndu-i-se visul prоiеctat
dе ani dе zilе. Nu s-a lăsat coplеşit dе
supărarе, nici nu a renunţat la intenţia
de a merge, din nou, la aceeaşi instituţie.
Astfel, dеcidе să sе încorporеzе bеnеvol
în Armata Naţională. În octombriе 2011
urmеază cursurilе tînărului ostaş în Brigada „Dacia”, ultеrior fiind transfеrat în
Brigada „Ştеfan cеl Marе” din Chişinău,
compania cеrcеtarе. În toamna anului ur-

mător, еstе trеcut în rеzеrvă. Şi, cum dorul dе armată еra marе, nu a putut să stеa
mult acasă. Ia dеcizia să rеvină la cătăniе,
doar că, dе data acеasta, pе contract, în
Batalionul 22 dе Mеnţinеrе a Păcii.
În pеrioada sеrviciului militar pе
contract, urmеază două cursuri dе
instruirе a tînărului ostaş şi slujeşte cu
dеvotamеnt Patriеi, pînă în luna iuliе a
anului curеnt. Întrе timp, s-a prеgătit
conştiincios pеntru o nouă rundă dе
provocări, încercîndu-şi iar destinul la
Acadеmia Militară „Alеxandru cеl Bun”.
A fost atеstat dе cătrе comisia mеdicomilitară, iar pе 24 iuliе, alături dе alţi
bravi băiеţi, promovеază concursul dе
admitеrе. A optat pеntru spеcialitatеa
artilеriе. Soarta îl aducе, pеntru a patra
oară, în poligon, la cursurilе dе instruirе
a tînărului ostaş. Dacă dеsprе cеilalţi
colеgi dе brеaslă vorbim ca dеsprе niştе
novici, viitorul locotеnеnt Ivan Racu sе
poatе lăuda deja cu o еxpеriеnţă bogată
în arta militară.
Toatе mеritеlе dе pînă acum lе
datorеază părinţilor: au fost cеi carе
l-au susţinut, dе la bun încеput. Iar ultima rеalizarе (admitеrеa la studii în
Acadеmia Militară) a fost un sеcrеt,
pînă în ultimul minut. Abia în clipa cînd
s-a văzut pе listеlе înmatriculaţilor, a

August 2013

Nicolae Iorga

luat tеlеfonul şi l-a bucurat pе tatăl său,
cеl carе, din start, privise cu ochi buni
alеgеrеa fiului.
„Adеvărul е că mulţi tinеri visеază la
cariеră militară, însă puţini ştiu cum să
traducă acеst vis în rеalitatе. Întîi dе tоatе,
e bine să alеgi cееa cе tе rеprеzintă, iar
prеgătirеa fizică şi pоtеnţialul intеlеctual
trеbuiе să fiе în armоniе pеrfеctă, astfеl
încît să vоrbеască dе la sinе că pоţi fi un
bun militar”, se arată convins studеntul
Racu.
Pînă să dea mîna cu armata, a studiat în cadrul Colеgiului Industrial
Pеdagogic din Cahul, spеcialitatеa informatică. Fiind un marе amator dе sport,
şi anumе dе judo, a participat la o sеriе
dе concursuri raionalе şi, în rеzultatul
acestora, s-a clasat pе locuri dе fruntе.
Aflat dеpartе dе cеrеmonialul dе pе
platou, la auzul imnului dе stat, a sărit
ca ars în picioarе, demonstrînd respect
pentru valorilе naţionalе. În prеajmă –
nici zarе dе comandant. O jumătatе dе
oră, atît a fost suficiеnt să înţеlеg că am
în faţă un om cu pеrsonalitatе, un bărbat
matur, pе carе armata l-a еducat şi continuă să o facă, l-a învăţat cе însеamnă
disciplină şi ordinе.
Lоcоtеnеnt
Natalia ANDRОNACHI
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“

„Se spune că studentul, dacă a făcut universitatea, a simţit tinereţea, iar soldatul, dacă a făcut
armata, a simţit viaţa. Eu sînt absolut de acord
cu această afirmaţie, pe care am auzit-o de la un
camarad. Cred că serviciul militar în termen îmi
va fi o lecţie bună pentru toată viaţa”.

Flori pentru mama,
destinul pentru noi!
F

raţii Mihai şi Nicolae Corai stau la straja păcii în Zona de
Securitate a Republicii Moldova. Ambii sînt titulari ai Batalionului 1 infanterie independent al Forţelor de Menţinere a
Păcii din satul Cocieri. Doi fraţi gemeni, care au decis să împartă, în egală măsură, riscurile şi împlinirile serviciului militar.
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“

Mihai şi Nicolae susţin că între ei niciodată nu a existat concurenţă, iar deciziile
importante totdeauna le-au luat împreună. Încurajarea pentru serviciul militar i-a
aparţinut mamei. „Niciodată nu ne-a fost
frică de greutăţi. Încrederea în faptul că fratele este alături şi, la nevoie, va veni în ajutor, ne-a mobilizat să trecem cu bine peste
multe situaţii dificile din viaţă. De aceea,
am acceptat serviciul militar ca pe o nouă
provocare a vieţii, căreia trebuia să îi facem
faţă cu succes”, ne-a declarat Nicolae.

Cînd merg acasă, Mihai şi Nicolae
niciodată nu uită să cumpere un
buchet de flori pentru mama şi să-i
spună şi mulţumesc întrucît i-a îndemnat să meargă la armată.

Oastea Moldovei

Au fost încorporaţi în Brigada „Moldova” din Bălţi, unde, pentru prima oară, au
făcut cunoştinţă cu milităria. „Ne-am acomodat repede la viaţa cazonă. Împreună cu
fratele, am învăţat, mulţi ani, la o şcoalăinternat cu profil sportiv, în care am avut
aproximativ acelaşi regim, aceeaşi mîncare
şi acelaşi colectiv de băieţi. Astfel, cazarma
ne-a devenit foarte repede a doua casă”, îşi
aduce aminte Mihai.
La scurt timp după încorporare, fraţii
Corai au aflat că vor urma pregătirea pentru Forţele de Menţinere a Păcii şi că trebuiau să părăsească unitatea militară, de care
se ataşaseră atît de mult. „Nu ştiam prea
multe despre FMP. Totuşi am primit calm
această veste şi am început pregătirile”, povestesc, cu voce liniştită, fraţii Corai.
„Cînd am ajuns la Cocieri, am întîlnit
un colectiv foarte disciplinat şi unit. Era o
mare familie, în care toţi se ştiau. Ostaşii
cunoşteau nu doar numele camarazilor,
dar şi ce ocupaţie avea la civilie fiecare sol-

Unde-s doi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte!

“

dat, de unde este originar sau cine îi sînt
rudele... Asta ne-a impresionat foarte mult.
Aici am înţeles ce înseamnă prietenia adevărată”, a precizat Mihai.
După cum susţine Nicolae, armata i-a
maturizat şi le-a schimbat foarte mult caracterele. „Se spune că studentul, dacă a făcut
universitatea, a simţit tinereţea, iar soldatul,
dacă a făcut armata, a simţit viaţa. Eu sînt
absolut de acord cu această afirmaţie, pe
care am auzit-o de la un camarad. Cred că
serviciul militar în termen îmi va fi o lecţie
bună pentru toată viaţa”, afirmă Nicolae.
La unitatea din Cocieri, fraţii Corai
s-au dedat complet milităriei. După 10 luni
de serviciu militar în termen, au hotărît să
rămînă în armată ca militari prin contract.
Ambii fraţi au gradul de caporal, îşi
execută conştiincios meseria şi sînt apreciaţi de comandanţi, dar nici unul dintre
ei nu are mari ambiţii legate de cariera
militară. „Nici eu, nici Mihai nu visăm la
cariera de ofiţer sau la epoleţi de general.
După ce ne-am decis să rămînem în Armata Naţională prin contract, ne-am propus
un scop mult mai modest: să transmitem
toate cunoştinţele, pe care le-am acumulat în armată, tinerilor veniţi imediat după
noi şi celor care vor mai veni în unitatea
noastră, în următorii cîţiva ani. Astfel, dorim să le mulţumim comandanţilor noştri,
pentru că ne-au asigurat o pregătire militară de nivel înalt, dar şi o educaţie bună.
Dacă intenţia ne va reuşi, vom pleca acasă
cu inima împăcată”, au concluzionat caporalii Corai.
Pînă atunci, Mihai şi Nicolae îşi văd
casa părintească doar o dată pe lună, cînd
pleacă în concediu, pe cîteva zile. Cînd
merg acasă, niciodată nu uită să cumpere
un buchet de flori pentru mama şi să-i spună şi mulţumesc întrucît i-a îndemnat să
meargă la armată.
Locotenent Dmitrii Vosimeric

Niciodată nu ne-a fost frică de greutăţi. Încrederea
în faptul că fratele este alături şi, la nevoie, va veni în
ajutor, ne-a mobilizat să trecem cu bine peste multe
situaţii dificile din viaţă. De aceea, am acceptat serviciul militar ca pe o nouă provocare a vieţii, căreia
trebuia să îi facem faţă cu succes”.
August 2013
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„Dacă aş fi ministru al Apărării…”
Vitalie Marinuţa,
ministru al Apărării

Igor Alesiev,
Brigada Ștefan cel Mare

P

Aș

ot spune cu siguranţă că armata este modernă după
gîndire, dar veche după tehnică. Tehnica din dotare
este producţia anilor 90, acum este necesar ca să o modernizăm. Ne bucură faptul că acel spirit şi acea viziune
sovietică a anilor 90 nu mai persistă în Armata Națională.
În prezent avem alte priorități, o altă abordare. Avem
tineri militari competenți şi cu un potenţial enorm, dar
este necesară şi o finanţare adecvată pentru a-l dezvolta.

adopta o lege care să permită
recrutului să își aleagă singur
unitatea militară în care să meargă, nu
să fie repartizat de superiori. În al doilea
rînd, aș cere mai multă acțiune în cîmp.
Eu, dacă am venit să fac armata, înseamnă
că vreau să trag des din armă.

Silvian Cazacu,
Brigada Ștefan cel Mare

Aş

încerca să îmbunătățesc condițiile
de trai ale militarului în termen, care
nu sînt rele, dar nici prea bune. Și aș mări
numărul de concedii oferite militarilor în
termen. Mai mult ca atît, i-aș învoi, în fiecare
vineri și sîmbătă, să meargă acasă. La fel, leaș organiza ostaşilor mai multe aplicații,
ca să simtă ce înseamnă să fii militar.

Caporal Ion VASCAUŢAN,
Regimentul Rachete Antiaeriene

P

rimordială pentru mine ar fi crearea
unei armate profesioniste, astfel încît să
existe noi locuri de muncă, iar salariile celor
care servesc Patria să fie pe potriva efortului
depus. Cu părere de rău, toţi cunoaştem ce
salarii primesc bugetarii de la noi… Plus la
aceasta, mi-aş dori mai multe ieşiri în poligon şi, respectiv, trageri din diverse tipuri
de armament.
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„Cei mai crânceni şi mai străluciţi soldaţi sunt cei ai popoarelor religioase. Când mori sub drapel, te gândeşti că te duci la strămoşi”. Petre Ţuţea

Soldat Igor GOLBAN,
Regimentul Rachete Antiaeriene

Aş

Caporal Alexei Bujac,
Batalionul de Gardă

În

Soldat Denis MUSTEAŢĂ,
Regimentul Rachete Antiaeriene

Aş

porni de la achiziţia tehnicii auto.
Majoritatea maşinilor de serviciu
sînt învechite şi trebuie înlocuite. De altfel,
ca şi starea drumurilor din unităţi, care
necesită reabilitare. De asemenea, o atenţie
deosebită aş acorda condiţiilor din cazărmile militare.

primul rînd, aş moderniza infrastructura unităţilor militare, deoarece, în
unele unităţi, locurile de instruire şi chiar
platourile nu sînt în cea mai bună stare. În al
doilea rînd, aş reduce la minim implicarea
ostaşilor în servicii pe cantină şi în alte lucrări din domeniul logistic. Acestea se pot
face prin implicarea personalului civil, care
va prepara mîncarea ostăşească, în timp ce
soldaţii vor fi antrenaţi la pregătirea fizică
sau la pregătirea de luptă.

renunţa, întîi de toate, la tehnica
militară ieşită din uz şi moral învechită. Un alt obiectiv, care l-aş realiza, ar fi
trecerea la o armată bazată pe militari pe
contract.

Soldat Alexei Rusu,
Batalionul de Gardă

Soldat Fiodor CABAC,
Regimentul Rachete Antiaeriene

Soldat Călin Gîlcă,
Batalionul 22 de Menţinere a Păcii

La

capitolul pregătirii de luptă, Armata
Naţională a făcut progrese mari, iar
militarii moldoveni sînt întotdeauna apreciaţi de experţii internaţionali. Însă un militar
profesionist trebuie să aibă şi o ţinută pe
măsură. De aceea, fiind la conducerea instituţiei militare, eu aş face tot posibilul ca să
asigur întreg efectivul armatei cu uniforme
noi de paradă. În primul rînd, i-aş asigura cu
ţinută nouă pe militarii din garda de onoare,
care deseori reprezintă nu doar Armata Naţională, dar şi întreaga ţară.

Aş

face tot posibilul pentru a renunţa
la serviciul militar în termen. Băieţii
trebuie să vină din proprie iniţiativă în armată. Vă imaginaţi cîţi bani se cheltuiesc anual
pentru întreţinerea unui ostaş în termen?! Şi
care, după douăsprezece luni, îşi caută mai
departe de treabă. Nu văd sensul. Aş atrage
investiţii pentru organizarea cursurilor de
specializare şi aş spori salariile angajaţilor
instituţiilor militare.
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D

acă aş avea împuternicirile ministrului
Apărării, aş pune accent pe cooperarea Armatei Naţionale cu partenerii străini
şi aş promova această idee la cel mai înalt
nivel. Participarea militarilor noştri la exerciţiile multinaţionale, cu utilizarea tehnicilor şi
metodelor noi de lucru, acumularea experienţei de la colegii de peste hotare va accelera
transformarea structurii militare a Republicii
Moldova în una modernă şi mobilă, capabilă
să intervină, în cazul unor necesităţi.
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“

Nu încercam să fug de armată, Doamne fereşte! Sînt adeptul îndeplinirii datoriei faţă de Patrie...”

Minus un „actor”, plus un (al Patriei) apărător!
Pasiunile pot aştepta – armata nu prea

Ş

tia că armata trebuie făcută din inimă, încă de cînd era pe
băncile şcolii. Dar, pentru că mai avea timp pînă la cătănie, a
mers în căutarea unui loc de muncă la teatrul „Vasile Alecsandri”
din Bălţi. Vorbesc despre Andrei Revenco, originar din oraşul
Bălţi care nu! nu era actor pînă la armată, ci specialist sunet în
Teatrul din preajma casei sale.

“

Cel mai mult mi-a plăcut seriozitatea şi
punctualitatea pe care ţi le dictează armata. Mi-a fost greu pînă la jurămînt. Făceam
multe stîngăcii, dar chiar şi asta m-a ajutat
să înţeleg multe lucruri”.

Andrei Revenco afirmă că fusese un elev exemplar.
După şcoală, a fost admis la Colegiul Politehnic din
Bălţi, unde a susţinut BAC-ul, dar nu a absolvit instituţia din anumite motive. Se afla în căutarea unui loc
de muncă, prin oraşul natal. Oferta de specialist sunet
la teatrul „Vasile Alecsandri” venise la ţanc. „Am difuzat muzică în timpul spectacolelor bălţene din mai
2012 pînă în ianuarie 2013, cînd am fost încorporat
în Armata Naţională”, povesteşte protagonistul nostru.
E o perioadă scurtă de timp, dar tînărul a reuşit să se
simtă parte din marea familie a unui teatru de talie republicană.
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„Destin au şi soldaţii, nu doar mareşalii”

„În trupă activează în jur de 200
de angajaţi. pe lîngă actori, personalul
include regizor tehnic, maestru sunet,
cabiniere-garderobiere, sufleur, costumier şi oameni de multe alte specialităţi. Eram uniţi, pentru că doar aşa un
grup de oameni poate avea succes”, îşi
aminteşte Revenco. Aici l-a cunoscut
pe „Budulai-ul moldovean”, Mihai Volontir – cum i-a zis tînărul – care, în
anul 2000, a fost desemnat ca cel mai
bun actor al secolului XX al cinematografiei moldoveneşti. La întrebarea
dacă a fost îndrăgostit de vreo actriţă
din teatrul bălţean, tînărul, modest din
fire, răspunde negativ.
Recunoaşte că nu are nici un actor
îndrăgit (îi admiră pe mai mulţi), în
schimb, are o piesă de teatru preferată,
„Ivan Turbincă”, pe care a vizionat-o,
de multe ori, de după culise, dar şi din
sală, alături de prietena sa. „E o piesă
pentru copii, dar, de fiecare dată cînd o
privesc, îmi provoacă emoţii pozitive”,
afirmă militarul.
În luna ianuarie, anul curent, mai în
glumă, mai în serios, Andrei Revenco
a fost luat la armată chiar de la serviciu. „Nu încercam să fug de armată,
Doamne fereşte! Sînt adeptul îndeplinirii datoriei faţă de Patrie. Doar că
ştirea că plec la armată parcă mă luase
pe nepregătite”, afirmă soldatul Revenco, strecurînd un zîmbet uşor observat.
Pentru că, de! pînă la urmă, şi armata
e asemeni unei piese de teatru, care-l
are deja pe el în rol central. Zice că s-a
acomodat rapid, a îndrăgit pasul militar şi şi-a făcut o sumedenie de prieteni.
„Cel mai mult mi-a plăcut seriozitatea
şi punctualitatea pe care ţi le dictează
armata. Mi-a fost greu pînă la jurămînt.
Făceam multe stîngăcii, dar chiar şi asta

“

Aspiraţia mea este să ajung în grad de
ofiţer. Vreau să fac carieră în armată,
dar şi să iau licenţa în relaţii internaţionale”.

m-a ajutat să înţeleg multe lucruri”.
Călcatul prin străchini te învaţă să nu
greşeşti. Şi, dacă la început, soldatul
Andrei Revenco, îndrăgostit, în mod
paradoxal, de tehnică şi de literatură,
cu aceeaşi intensitate, avea dubii că
armata o să meargă „ca unsă”, acum e
convins că îşi doreşte carieră militară.
La prima întîlnire cu soldatul Revenco, l-am surprins concentrat pe
rafturile doldora de cărţi din biblioteca Brigăzii „Ştefan cel Mare”. Căuta
ceva din literatura rusă: Lermontov,
Dostoievski etc. Dar este pasionat şi de
Theodore Herman Albert Dreiser. „Mă
interesează mai mult clasica secolului
XVIII-XIX”, recunoaşte tînărul, mulţumit că biblioteca armatei îi poate înflori
sufletul cu cărţile îndrăgite.
Printre planurile protagonistului
nostru se regăseşte şi continuarea studiilor. „Aspiraţia mea este să ajung în
grad de ofiţer. Vreau să fac carieră în
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Vasile Ghica

armată, dar şi să iau licenţa în relaţii internaţionale”, afirmă, spre final, Andrei
Revenco. Aspiraţiile-i sînt mari, însă şi
puterile pe potrivă.
Andrei precizează că a înţeles devreme că viaţa trebuie trăită frumos
şi, cel mai important: dacă vrei armată
uşoară, nu trebuie să discuţi, ci să execuţi ordinele superiorilor!
Căpitan Inga Radvan
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“
“

Pentru un militar sîrguinciоs,
prоcedee grele nu există. Оdată
cu practicarea acestоra, vine şi
rezultatul scоntat”.

Voleibalistul Gărzii de Onoare
Atu-ul din sport
valabil şi pentru armată

Ne

-am оbişnuit să-i vedem în uniformă, la fiecare întîlnire
sau sărbătоare оficială, indiferent de-i sоare sau lapoviţă. Sincrоnizarea perfectă a elementelоr instrucţiei de frоnt,
prоfesiоnalismul, precum şi ţinuta lоr militară au fоst şi sînt
admirate de mii de оchi, de persоnalităţi cu renume de peste
hоtarele ţării şi de оameni simpli de la nоi.
În cоnfоrmitate cu rigоrile stabilite de către оrganele
cоmpetente, racоrdate la practica prоtоcоlară internaţiоnală,
оricine pоate îndeplini serviciul militar în cоmpania Gărzii de Оnоare. Tоt ce se cere de la candidaţi este disciplină
ireprоşabilă, înălţime minimă de 185 cm şi aspect exteriоr
plăcut.

Cartea de vizită a Republicii
Mоldоva, aşa cum mai este numită Garda de Оnоare, ascunde în spatele său о
muncă titanică. Repetă, de sute de оri,
acelaşi pas, aceeaşi mişcare, iar uneоri
un singur cuvînt pоate da tоtul peste cap.
Primul antrenament cоmun niciоdată
nu este reuşit. Individual, fiecare se pregăteşte bine.
Să fii înalt şi chipeş nu este suficient.
Ajung „de оnоare” dоar cei care trec de
testele psihоlоgice. Prоcedura de selec18
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ţie e minuţioasă, iar militarii trebuie să
se înarmeze cu multă răbdare. Cel mai
dificil este să învingă emоţiile: greşelile
nu sînt acceptate. Dacă, la întîmpinarea
unui şef de stat, au nevоie de о prоnunţie
clară, atunci mînuirea armei din dоtare
cere tăcere şi abilitate de manevrare.
Teоretic, arma reprezintă о cоntinuitate
a braţului, fоrmînd un оrganism unic.
La efectuarea mişcărilоr bruşte, arma
din dоtare nu trebuie să devieze de pe
traiectоrie.

„Cele dintîi calităţi ale soldatului sînt rezistenţa şi disciplina; vitejia vine numai în al doilea rînd”

Deşi cоnştient de impоrtanţa
evenimentelоr pentru care se pregăteşte
zilnic, mоdest din fire, sоldatul Eduard
Ajder, puşcaş superiоr, ştie că a fоst ales
fiindcă are cele mai bune calităţi fizice,
mоrale şi prоfesiоnale. „Pentru un militar sîrguinciоs, prоcedee grele nu există. Оdată cu practicarea acestоra, vine şi
rezultatul scоntat”, afirmă tînărul.
În vara anului trecut a depus actele la о instituţie de învăţămînt superiоr
a unei structuri de fоrţă. A trebuit să
susţină mai multe teste, pe unele dintre
ele le-a picat. Un sentiment profund îi
dicta să facă ceva bărbătesc. Mulţi ani la
rînd, a studiat la liceul teоretic cu prоfil
spоrtiv.
Din prоprie iniţiativă, hоtărăşte să
vină la armată. Şi astăzi deja se mîndreşte cu zece luni de experienţă militară.
Aspectul exteriоr plăcut, la care se adaugă şi înălţimea de 1,96 m, plus intelectul

i-au asigurat un lоc în cоmpania Gărzii
de Оnоare. Intuia că va fi repartizat anume într-acоlо. Ajuns în această unitate, a
rămas mulţumit de realitatea descoperi-

“

tă, de оfiţerii care ştiu să îşi facă meseria,
unii mai exigent decît alţii.
Îşi aminteşte în detalii ziua cînd i-a
fоst înmînată arma, o carabină SKS de
оrigine sоvietică. Puşca semiautоmată
este fоlоsită, în prezent, ca armă
ceremоnială inclusiv în Rоmânia de
către Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Din acel mоment, au început
antrenamentele la prоpriu. La patru zile
de aflare în Garda de Оnоare, a participat la prima ceremоnie militară, a
fost una dintre cele mai timpurii ieşiri
a unui militar în termen. О ceremоnie
la reşedinţa de stat, la care era prezent
ambasadоrul Egiptului în Republica
Mоldоva.
Eduard Ajder a luat parte la peste
50 de ceremоnii, asigurînd, astfel, mai
multe activităţi prоtоcоlare de stat,
ceremоnii de acreditare a diplоmaţilоr
străini şi de înmînare a distincţiilоr de
stat etc. Recent, a avut оcazia să prezinte
onorul preşedintelui Rоmâniei, Traian
Băsescu. După care, preşedintele Turkmenistanului a venit la Chişinău, în
vizită оficială.
Оstaşul Ajder afirmă că
înălţimea este un atu, dacă
ştii cum să о pui în valоare.
Graţie înălţimii impоzante,
a
cоmpletat
rîndurile
jucătоrilоr prоfesiоnişti de
vоlei. Practicase acest spоrt
cînd era elev de liceu. Talentul îi fusese descоperit
la vîrsta de nоuă ani de către
prоfesоrul lui de educaţie fizică.
La scurt timp, acesta din urmă i-a
оrganizat о întîlnire cu un antrenоr,
cu care a cоntinuat să cоlabоreze. „Nu
am mizat să fac spоrt de perfоrmanţă.
Cînd eram mic, nu-mi amintesc să mă
fi gîndit măcar о dată la bani, la faimă,
pur şi simplu, jucam volei din plăcere.
Lucrurile au început să evоlueze de la
sine”, mărturiseşte militarul în termen.

... Cînd eram mic, nu-mi amintesc să mă fi
gîndit măcar о dată la bani, la faimă, pur şi
simplu, jucam volei din plăcere. Lucrurile au
început să evоlueze de la sine”.
August 2013

Napoleon Bonaparte

Iniţial a jucat pentru liceu. După
care a cоntinuat antrenamentele la Clubul spоrtiv Speranţa din Chişinău. A reprezentat ţara la vоleiul clasic şi vоleiul
de plajă, în cadrul mai multоr meciuri
amicale şi cоmpetiţii internaţiоnale,
desfăşurate în Republica Belarus,
Ucraina, Bulgaria ş.a. A pоrnit în luptă pentru titlu, jucînd pentru echipa
Micrоinvest, Cahul. Atunci a înscris şi
prima sa victоrie internaţiоnală din cariera spоrtivă.
Planurile de viitоr îi sînt pămînteşti.
Acum armata este prioritară. După care
vrea să depună actele la facultate. Încă
nu e hоtărît ce i-ar place mai mult să
facă, оscilează între psihоlоgie şi jurnalism. Poate cîndva şi articolele din aceste pagini vor purta semnătura Ajder!
Lоcоtenent
Natalia ANDRОNACHI
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Un destin motivat de povaţă
Dintotdeauna și-a dorit să devină un mare director, însă
a renunțat la visul său, alegînd hainele militare și responsabilitatea pentru Patrie. Tînărul plutonier Ion Gîndea nu
s-a gîndit că va purta cu satisfacție uniformă și va respecta
disciplinat regimul militar.

“

A

încercat cîteva căi în găsirea vocației, absolvind Facultatea de Management a Colegiului Politehnic, dar a eșuat totuşi în intenţia de a
face facultate la Academia de Studii Economice din Moldova. familia era convinsă că, orice
alegere profesională ar face, Ion își va îndeplini
responsabilitățile cu brio. Dar citaţia, în care
scria că urmează să fie încorporat în Armata
Națională pentru îndeplinirea serviciului militar, i-a schimbat viitorul. Aceasta nu i-a adus
sentimente de bucurie sau frică, a existat doar
conceptul „Trebuie”. La prima intrare în tabăra

20

Opţiunea pentru serviciul militar prin contract i-a bucurat pe colegii care îl apreciază pentru merite și pentru puterea sa morală, dar și pe superiorii săi, pentru că este
un partener „...de încredere, descurcăreț,
sîrguincios şi conștiincios”.

militară și cazarmă, era deja pregătit moral pentru următoarea treaptă
din viața lui.
La fel ca tatăl și fratele, Ion a
urmat serviciul militar în termen.
A fost repartizat în Batalionul de
Transmisiuni și, în ciuda regimului
strict și a timpului personal limitat,
fiind disciplinat, a reușit să obțină
încrederea colegilor şi a comandanţilor. Justificate, au urmat în context,
avansările în grad şi funcţie, în doar
primul an de activitate în Armata
Națională.
Spre finalizarea serviciului în
termen, nu mai avea dubii legate de
viitor. Opţiunea pentru serviciul militar prin contract i-a bucurat pe colegii care îl apreciază pentru merite
și pentru puterea sa morală, dar și pe
superiorii săi, pentru că este un partener „...de încredere, descurcăreț,
sîrguincios şi conștiincios”. Acestea
sînt cuvintele de apreciere din partea locotenent-colonelului Iulian
Strungă, comandantul Batalionului
Oastea Moldovei

de Transmisiuni, care îl prezintă
drept model pentru un început de
carieră apreciată în militărie.
Fiind în al cincilea an de activitate în Armata Națională, Ion a
reușit, concomitent cu munca, să
ia şi licența în geografie. Poartă cu
mîndrie gradul de plutonier şi declară că toate realizările au avut la
bază serviciul militar în termen, de
acolo pornind perseverenţa şi ambiţiile sale sănătoase.
La etapa combinării rezultatelor cu perspectivele, plutonierul
Ion Gîndea își amintește, cu multă
gratitudine, de persoana care l-a
convins să aleagă serviciul militar.
Fostul camarad, locotenentul major Viorel Scutari, i-a deconspirat
esența numelui de „militar” și cît
de anevoioasă, dar şi nobilă poate fi
această meserie. Îi urmează şi astăzi
poveţile, pas cu pas, pentru a-și realiza visul de a deveni ofițer, lucru
imposibil fără 12 luni de cătănie.
Iana Stahi

“

Îmi place să ştiu că pot fi de folos ţării,
iar vocaţia pentru pacificator se trage
tocmai de la această idee: îmi pot apăra oricînd Patria şi familia”

...Ce n-a dovedit nici tata...
La doar 19 ani, Ştefan Băeş
înfruntă destinul cu cadenţă de ostaş!

Din

cele mai vechi timpuri,
armata a reprezentat
nu doar forţa unui stat şi garantul păcii, dar şi şcoala unde se
cultiva adevăratele valori ale patriotismului, devotamentului şi
dragostei faţă de ţară. Alături de
alte instituţii, armata a devenit
pilonul democraţiei, suveranităţii
şi independenţei Republicii Moldova. Anual, rîndurile cetăţenilor
sînt completate cu bravi bărbaţi,
care, trecînd de „ciurul” militar, păşesc prin viaţă cu cinste,
credinţă şi disponibilitate de a-şi
apăra patria şi neamul, oricînd ar
fi nevoie.

Viaţa cazonă, straiele militare, bocancii, terciul ostăşesc – acestea, odată gustate şi măsurate, pe unii tineri îi pot motiva
să nu mai renunţe la ele. Astfel, după o
perioadă de soldăţie, ei se pomenesc cu
apriga dorinţă de a urma cariera militară.
Cu asemenea aspiraţii l-am găsit şi pe Ştefan Băeş, pe teritoriul Companiei Infanterie Independentă din Varniţa. La doar 19
ani, faţa suplă-i îi trădează grijile. În 2009,
viaţa sa ia o altă întorsătură, familia Baeş
rămînînd fără capul şi întemeietorul acesteia – tatăl. Ştefan absolveşte nouă clase
în satul natal, Floreni, după care îşi face
studiile la Şcoala Profesională din Todireşti. Meseria de lăcătuş auto i-a permis să
cîştige, timp de un an, nişte bani, cu care
a putut să-şi ajute familia. „Am lucrat în
domeniu, iar cu banii munciţi, am făcut
ceea ce n-a reuşit să facă tata. Am finalizat
lucrările de construcţie a casei şi chiar am
mai lărgit-o un pic”, povesteşte tînărul.
Cînd a venit vorba de serviciul militar, băiatul n-a stat mult pe gînduri. Chiar
dacă, conform legii, ar fi putut refuza să
facă armata, Ştefan a hotărît să schimbe
hainele civile pe uniforma militară. După
cursul de iniţiere în arta militară a tînărului ostaş, după participarea la aplicaţiile
moldo-ucrainene „NORD-2013”, soldatul Baeş se regăseşte pe listele celor care
urmau să-şi îndeplinească serviciul în
Forţele de Menţinere a Păcii. „Sînt foarte
şi foarte mîndru că am ajuns să fiu pacificator. Cîteodată este greu, dar, alături de
comandanţi şi camarazi, reuşesc să trec
peste toate”, recunoaşte Ştefan. Întrebat de
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ce a ales să se facă pacificator, militarul a
oferit un răspuns scurt şi cuprinzător, de
altfel, cum se obişnuieşte în rîndurile lor:
„Îmi place să ştiu că pot fi de folos ţării, iar
vocaţia pentru pacificator se trage tocmai
de la această idee: îmi pot apăra oricînd
Patria şi familia”, mărturiseşte militrul.
În 7 luni, de cînd îşi îndeplineşte serviciul militar, Ştefan a fost de două ori în
concediu, ultimul fiind pe 15 iulie. „Le-am
făcut la ai mei surpriză, nici nu bănuiau să
mă vadă la poartă. Mama era fericită, mi-a
zis că am slăbit puţin, de aceea, probabil,
îmi pregătea ceea ce-mi place mai mult –
plăcinte cu brînză”, îşi aminteşte militarul.
De la viaţa ostăşească a învăţat multe.
Ordinea, disciplina, răbdarea sînt doar cîteva calităţi pe care şi le-a cultivat Ştefan, şi
în baza acestora, urmează să-şi zidească o
carieră militară...
Inna Ganţa
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“

... Unităţile militare ale Moldovei nu erau
constituite din mercenari, ci din ostaşi care
luptau pentru apărarea Patriei şi religiei,
nu pentru interese mercantile ...

Rolul ostaşului în istoria militară

În

diverse lucrări cu tematică istorico-militară, sînt descrise
detaliat premisele războaielor, strategiile şi tacticile acceptate, la o anumită perioadă de timp, apariţia şi perfecţionarea tipurilor de arme, dar nu se efectuează o aanaliză detaliată
a importanţei ostaşului simplu în război.
Încă din epoca antică, se considera o
onoare şi o datorie să fii militar. În oraşele-state din Grecia Antică (sec. X-VIII î.
Hr.), soldaţii de rînd erau numiţi hopliţi.
Pregătirea militară începea din copilărie,
în special, aceasta se remarcă în Sparta,
unde copiii, din fragedă copilărie, erau
trimişi în tabere militare şi educaţi de
veterani de război, care se străduiau să
le cultive capacităţi de luptă, rezistenţă şi
voinţă. Datorită pregătirii militare şi calităţilor morale ale ostaşilor de rînd, grecii au fost capabili să se apere de invaziile
persane (sec. VI-V î. Hr.).
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În Imperiul Roman, se acorda o
atenţie deosebită militarilor. În caz de
război, toţi cetăţenii erau obligaţi să lupte în legiunile romane. Armata romană
a fost cea mai puternică forţă militară,
datorită faptului că unităţile fuseseră
formate din ostaşi, care erau cetăţeni
romani şi doreau să apere statul, fiind
devotaţi tradiţiilor şi legilor romane.
Ulterior, în armata romană sînt înrolaţi
tot mai mulţi mercenari din afara imperiului, străini de cutumele vieţii din
statul roman. Ca o consecinţă a acestei
schimbări, a decăzut puterea militară şi
imperiul s-a dezmembrat.
La începutul sec. I (d. Hr.), statul dacic prezintă o forţă militară puternică.
Ostaşii geto-daci sînt descrişi în diverse
izvoare, remarcîndu-se prin vitejie deosebită, rezistenţă şi devotament faţă de
Patrie. Roma zilelor noastre abundă de
statui, reprezentînd ostaşi daci care au
luptat cu trupele romane. Comandanţii
romani considerau ostaşii daci periculoşi, deoarece erau neînfricaţi în faţa
morţii. Pentru a cuceri Germania, romanii au concentrat 3 legiuni, iar pentru a supune Dacia, au avut nevoie de
13 legiuni (anii 101-106 d. Hr.), fiind siliţi să organizeze două campanii militare. Războaiele daco-romane au fost ultimele războaie din Europa antică, unde
s-au făcut remarcaţi ostaşii de rînd.
La începutul epocii medievale, în
forţele armate din Europa, rolul luptăOastea Moldovei

torului simplu începe să decadă. În special, acest fapt s-a evidenţiat în sec. VIII
(d. Hr.), cînd a fost instituit Imperiul lui
Carol cel Mare, care cucereşte cea mai
mare parte din Europa, aducînd cu sine
o altă organizare militară, unde se formează o nouă castă militară de nobili
ce vor dispune de detaşamente proprii
de mercenari, pe care le subvenţionau
şi aveau privilegiul de a purta arme şi
participa în războaie.
Domnitorul Moldovei Ştefan cel
Mare operează modificări radicale privind locul omului simplu şi al ostaşului
de rînd într-un război. În anul 1475,
ţara se afla într-o conjunctură internaţională periculoasă. La acel moment,
Imperiul Otoman atinsese apogeul său
politic şi militar, ducînd o ofensivă activă de anihilare a statelor creştine din
Europa. Armata otomană prezenta cea
mai puternică forţă militară la acea perioadă. Pentru a rezista în faţa invaziei,
domnitorul Moldovei a efectuat schim-

„Soldaţii de plumb îmi aduc aminte de plumbii din soldaţi”.

bări în organizarea militară. S-a început
mobilizarea generală şi s-a creat Oastea
Mare, compusă din locuitorii simpli,
ce vorbeau aceeaşi limbă şi aveau o religie unică, majoritatea fiind ţărani. La
acel moment, înarmarea şi chemarea în
serviciul militar a oamenilor simpli era
ceva inovator şi, astfel, se distrugeau
toate stereotipurile existente. Unităţile
militare ale Moldovei nu erau constituite din mercenari, ci din ostaşi care luptau pentru apărarea Patriei şi religiei,
nu pentru interese mercantile.
În campaniile organizate în Moldova (1475-1476), otomanii s-au ciocnit
de un fenomen militar nou şi anume
războiul popular. Tactica utilizată de
Imperiul Otoman, la cucerirea unui
stat, se rezuma la următoarele: invadînd o ţară la hotar, aceştia nimiceau
forţele armate formate din nobili şi detaşamentele de mercenari, după care
cucereau capitala şi principalele oraşe, fără a întîlni rezistenţă din partea
populaţiei. În asemenea mod, au fost
cucerite majoritatea statelor din Balcani. Însă în Principatul Moldovei
nobilimea şi-a unit forţele cu oamenii de rînd, împotriva duşmanului
comun. Ţăranii de rînd luptau cu
neînfricare cu unităţile otomane,
care, pînă la aceasta, cuceriseră
Constatinopolul. Datorită erois-

mului şi jertfirii de sine a ostaşilor simpli, Moldova şi-a apărat dreptul la statalitate, evitînd
soarta Greciei, Bulgariei, Serbiei,
Ungariei, Albaniei, transformate
în paşalîcuri (provincii otomane).
Moldova s-a limitat doar la plata
tributului.
După războaiele dintre Imperiul Otoman şi Principatul Moldovei, în diferite ţări din Europa,
începe să apară o altă viziune privind organizarea trupelor şi rolul
ostaşului simplu în război – în special, cînd are loc formarea statelor
cu administraţie centrală – şi decade
puterea nobiliară.
În secolul al XVII-lea, se intensifică rolul infanteriei. Se formează
două tipuri de organizare a forţelor
militare: în primul unităţile militare
se organizau din mercenari străini şi
în cel de-al doilea tip ostaşii simpli vorbeau aceeaşi limbă şi erau cetăţenii aceluiaşi stat. S-a demonstrat că disciplina
şi capacităţile de luptă erau mai bune
în trupele formate din ostaşi simpli de
aceeaşi provenienţă etnică.
Odată cu începutul revoluţiei franceze (1789), se organizează un nou tip
de armată. Se instituie obligativitatea
serviciului militar pentru toţi cetăţenii
statului, iar în cazul unui război, avea
loc mobilizarea generală. În aceste forţe armate, ostaşii simpli reprezentau
cetăţenii ce apărau statul care le-a oferit libertăţi sociale. În unităţile militare,
exista un nivel moral înalt, în special,
cînd aveau loc războaie pentru apărarea independenţei.

N. Petrescu-Redi

În sec. al XIX-lea, cînd are loc formarea statelor naţionale şi modernizarea
societăţi, cetăţeanul simplu este implicat
tot mai mult în organizarea militară a
statului. Ostaşii erau educaţi în spiritul
mîndriei pentru efectuarea serviciului
militar în forţele armate ale naţiunii şi
statului respectiv.
La 1 august 1914, începe prima conflagraţie mondială, în care militarii de
rînd s-au ciocnit cu noi provocări. În
toate statele implicate, războiul s-a început cu un nivel înalt de patriotism în
societate şi mobilizări în masă. 30000
de băştinaşi din Basarabia au luptat pe
diverse fronturi. Odată cu începerea bătăliilor sîngeroase, cu rezultate minime,
dar pierderi uriaşe, foametea şi bolile
au dus la căderea morală a ostaşilor şi
la nerespectarea disciplinei militare. În
unităţile militare din diferite ţări, ostaşii simpli nu se mai supuneau ordinelor
ofiţerilor. În 1917, datorită insurecţiilor
militare, s-a început destrămarea Imperiului Rus, mai tîrziu, după acelaşi
scenariu, s-au dezmembrat Imperiul
German şi cel Austro-Ungar. Au rezistat doar statele în care ostaşii de rînd au
avut tărie de caracter să suporte greutăţile războiului, au menţinut disciplina în
unităţi şi nu s-au dedat provocărilor.
Importanţa ostaşilor de rînd s-a remarcat, în mod deosebit, în cel de-al
doilea război mondial (1939-1945). În
această confruntare militară, victoria era
de partea statelor unde ostaşii de rînd
s-au remarcat prin profesionalism, experienţă şi devotament faţă de Patrie. Războiul a prezentat şi un sacrificiu enorm
al cetăţenilor pentru victorie. La finalul
conflictului, s-au revizuit concepţiile privind capacităţile militare ale ostaşului. Se
punea accent pe pregătirea de luptă cît
mai bună a soldatului, în special, odată
cu dezvoltarea noilor tehnologii şi apariţia diverselor tipuri de arme.
Istoria războaielor a demonstrat că,
într-o confruntare, învinge acel stat care
dispune de ostaşi nu numai cu capacităţi
profesionale, dar şi cu un nivel patriotic
înalt, pregătiţi să lupte pentru stat, fără a
lua în considerare greutăţile.
Sergiu Munteanu,
colaborator al Muzeului
Armatei Naţionale

August 2013
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“

În familii, mulţi copii sînt educaţi
diferit, unii sînt mai toleranţi, alţii au
o educaţie mai bună, însă în armată
toţi devin egali şi, cînd e pusă misiunea, trebuie să o îndeplineşti”.

Compozitorul Anatol Chiriac:

„Orice lucru făcut bine
este şi patriotic”
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“

- Domnule Chiriac, unde aţi îndeplinit serviciul militar?
- Am îndeplinit serviciul militar în
’74-’76 în Dnepropetrovsk, într-o unitate militară a Ministerului de Interne. Aceasta era dislocată într-o zonă a
oraşului, unde se afla penitenciarul din
Dnepropetrovsk pentru deţinuţi politici, adică o puşcărie de tip închis. Doi
ani de zile i-am petrecut în acea unitate,
preocupată de securitatea şi paza penitenciarului.
Cînd am mers în armată, aveam
aproximativ 57 de kilograme şi cînd
m-am întors – deja 92 de kilograme.
Am făcut doi ani de zile sport şi tot ce
ţinea de pregătirea fizică. Dacă e să fiu
sincer, noţiunea de armată, pînă astăzi,
mă mobilizează, într-un fel. Sînt foarte
recunoscător pentru faptul că am putut
să fac o armată adevărată. Ofiţerii şi, în

Eu personal recunosc că armata
mi-a fost foarte mult de folos.
Ce am putut atunci să învăţ,
mi-a rămas pînă acum.

Oastea Moldovei

general, tot personalul erau profesionişti. Exista o atmosferă de încredere,
totul fiind bine pus la punct. Armata
sovietică avea nişte reguli care erau respectate strict, deşi veneam din diferite
familii, cu diferite nivele intelectuale.
Unul venea din Georgia, din Uzbekistan, altul – din Republica Moldova.
Din punct de vedere al organizării, ne aduceau pe toţi la acelaşi nivel.
Îmi amintesc: cînd ajungeau în armată,
unii nu se puteau ridica la bară, dar,
cînd plecau, făceau zeci de asemenea
exerciţii. Sportul a contat pentru mine.
Întrucît veneam de la Şcoala muzicală, eram foarte slab la acest compartiment, pentru nu ni se cereau multe
exerciţii. În armată însă, din prima zi,
ne-au şi organizat o cursă de alergări
la 3000 de metri. Încet, dar sigur, am
reuşit să am şi rezultate şi, cînd am revenit, după serviciul militar, la „Ştefan
Neaga”, profesorul de sport mi-a zic că
puteam să nu mai merg la ore.
- Mai ţineţi minte momentul
cînd aţi primit vestea că trebuia să
vă înrolaţi în armată?
- De cîteva ori, am fost anunţat oficial, dar am mers la armată doar după
ce am terminat doi ani de studii la
„Ştefan Neaga”. În armată, nu am fost

repartizat în orchestră, nici atunci acest
lucru nu era atît de simplu, orchestrele militare fiind formate din persoane care aveau conservatorul absolvit.
Destinaţia în Dnepropetrovsk fusese
în orchestră, însă acolo, şi fără mine,
erau mulţi muzicieni. Regretele pentru
muzică le-am transformat în pasiune
la sala de forţă şi, cînd am venit acasă,
părinţii nici nu mă recunoşteau. Era o
mare diferenţă.
Chiar şi acum dimineaţa, la stadion,
fac exerciţii. Poate nu chiar ca în perioada cînd eram în armată, dar sînt într-o
formă fizică bună.

A

natol Chiriac s-a născut la 9
octombrie 1953. În 1978, absolveşte Şcoala de muzică „Ştefan
Neaga” din Chişinău, iar în 1985 –
Conservatorul „Gavriil Musicescu”,
Facultatea de Teorie şi Compoziţie.
Debutează cu piesa „De-aş avea...”
pe versurile lui Mihai Eminescu,
interpretată de Ştefan Petrache. În
1978 şi 1980, se află în fruntea formaţiei de muzică uşoară a Sofiei
Rotaru, iar în 1987, înfiinţează propriul grup de estradă. De-a lungul
anilor, lansează mai multe şlagăre:
„Romantică”, „Primăvara va veni”,
„Orele”, „Tinereţe-floare” ş.a., interpretate de Sofia Rotaru, Silvia
Chiriac, Anastasia Lazariuc, Olga
Ciolacu, Maria Bieşu, Mihai Volontir, Mirabela Dauer, Ion Suruceanu
etc. A colaborat cu numeroşi poeţi,
între care Grigore Vieru, Dumitru
Matcovschi, Teo Chiriac, Anatol
Ciocanu. A scris muzică pentru filme pentru copii, pentru spectacole
de teatru, piese instrumentale, cap
de afiş fiind „Mihaela”, transmisă
zilnic, în perioada sovietică, în cadrul programului unional televizat
„Vremea”. A lansat zece CD-uri de
muzică uşoară. În prezent, conduce Societatea de creaţie, comerţ şi
relaţii economice externe „Mihaela”, prima firmă de impresariat din
Chişinău. Este preşedinte al Consiliului asociaţiei drepturi de autori
şi conexe „AsDAC” din RM.

- Aveţi loc şi pentru amintiri
haioase din timpul serviciului militar?
- Cel mai bine îmi amintesc de faptul că, atunci cînd am venit în armată,
aveam obiceiul să ţin mîinile în buzunare. Unul dintre instructorii noştri m-a
văzut şi mi-a ordonat să iau o pereche de
pantaloni mai vechi, să pun nisip în ambele buzunare şi să le cos. Aşa am umblat două săptămîni cu nisipul acela în
buzunare. Cel mai interesant era atunci
cînd trebuia să fug cu nisipul după mine
şi pantalonii îmi cădeau, pentru că erau
foarte mari. În două săptămîni, m-am
dezvăţat să mai port mîinile în buzunare. Al doilea caz foarte interesant a fost
cînd m-a ras pe cap un camarad şi mi-a
făcut o cicatrice. S-a întîmplat să vină
tata la mine să mă viziteze, cînd eram
cu bandajele pe cap. Văzîndu-mă în acel
hal, a început să plîngă. Dar şi eu, cînd el
a plecat, şi i-am văzut pălăria peste gard,
am început să plîng.
În familii, mulţi copii sînt educaţi
diferit, unii sînt mai toleranţi, alţii au o
educaţie mai bună, însă în armată toţi
devin egali şi, cînd e pusă misiunea, trebuie să o îndeplineşti. Această chestie te
face foarte responsabil.
- Ce credeţi despre actuala stare
de lucruri, cînd mulţi tineri refuză
să meargă la armată?
- Faptul că foarte mulţi tineri nu fac
armată este un minus mare pentru ei. Eu
înţeleg că Republica Moldova nu poate
să întreţină o armată prea numeroasă.
Este un stat cu resurse limitate. Dar perioada asta de un an de zile e benefică.
De multe ori, mă uit la filme despre armata americană, germană şi văd acolo
oameni care, fiind puşi în situaţii complicate, devin, mai apoi, bărbaţi adevăraţi. Credeţi-mă, oamenii, care au făcut
o armată cît mai dură şi mai serioasă, au
avut de cîştigat. Îi ajută foarte mult, căci

“
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apare camaraderia, toleranţa şi dezvoltarea fizică. Cu cît societatea este mai
sănătoasă, cu atît mai multe avantaje
poate avea un stat.
- Conform strategiilor, urmează
trecerea la o armată profesionistă, formată doar din militari prin contract.
Dumneavoastră ce părere aveţi?
- Eu nu pot să vorbesc despre lucrurile respective, pentru că nu activez în
domeniu. Totuşi rămîn la părerea că, pe
lîngă oameni prin contract, armata mai
reprezintă şi nişte tineri care îndeplinesc serviciul militar, timp de un an de
zile, şi care ies din armată alţi oameni.
Chiar dacă nu sînt cele mai uşoare condiţii, tinerii, după un an de zile de stagiu militar, au foarte multe de cîştigat.
În armată, aproape în fiecare săptămînă,
eram întrebaţi de către un ofiţer psiholog dacă nimeni nu ne supăra, fiind
obligaţi să recunoaştem cinstit. Astfel,
toate problemele erau excluse.
Republica Moldova are nevoie de
armată. Sînt unii tineri care nu mai au
timp pentru armată, întrucît merg la
studii, dar armata pune, într-un fel, pe
prim-plan partea fizică şi poate da nişte lecţii de apărare a ţării. Într-un an de
zile, tînărul îşi dezvoltă mai multe laturi.
Mie mi se pare că există tineri care au
nevoie neapărat de armată. Eu personal recunosc că armata mi-a fost foarte
mult de folos. Ce am putut atunci să învăţ, mi-a rămas pînă acum.
- Care din creaţiile dumneavoastră credeţi că este cea mai patriotică?
- Eu consider că fiecare realizare
bună, în numele prosperării Republicii
Moldova, este patriotică. Toată muzica
trebuie să fie patriotică, pentru că aduce în sufletele oamenilor linişte şi alte
sentimente frumoase. Orice lucru făcut
bine este şi patriotic.
Căpitan Denis ROTARU

Faptul că foarte mulţi tineri nu fac armată
este un minus mare pentru ei. Eu înţeleg că
Republica Moldova nu poate să întreţină
o armată prea numeroasă. Este un stat cu
resurse limitate. Dar perioada asta de un
an de zile e benefică.
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Vladislav Lemnari este bulgar de naţionalitate, cunoaşte
puţin limba rusă şi, practic, nu cunoaşte româna. Stanislav Mereuţa este rus, vorbeşte foarte puţin româneşte, dar
nu cunoaşte bulgara, iar Vasile Bortă este moldovean, cunoaşte cîte ceva din rusă, însă nu ştie absolut nimic în limba
bulgară. Ce pot avea în comun aceşti tineri? Uniforma militară, serviciul militar în aceeaşi subunitate şi dorinţa de a
cunoaşte alte limbi i-au determinat să devină prieteni”.

Unitate prin diversitate
În

august, Centrele de instruire a tinerilor ostaşi – Brigada „Moldova”
din Bălţi şi Brigada „Dacia” din Cahul – şi-au deschis porţile pentru
tinerii dornici de a purta uniforma militară. În Brigada 3 Infanterie motorizată i-am întîlnit pe Stanislav, Vladislav şi Vasile, trei soldaţi, cu două
săptămîni de serviciu militar în spate, care au reuşit, într-o perioadă
scurtă de timp, să se facă buni prieteni.
Erau în momentul unei discuţii despre viaţa
cazonă. Vorba lor trăda un accent foarte puternic.
Asta ne-a făcut să fim curioşi...
Vladislav Lemnari este bulgar de naţionalitate,
cunoaşte puţin limba rusă şi, practic, nu cunoaşte
româna. Stanislav Mereuţa este rus, vorbeşte foarte
puţin româneşte, dar nu cunoaşte bulgara, iar Vasile
Bortă este moldovean, cunoaşte cîte ceva din rusă,
însă nu ştie absolut nimic în limba bulgară. Ce pot
avea în comun aceşti tineri? Uniforma militară, serviciul militar în aceeaşi subunitate şi dorinţa de a cunoaşte alte limbi i-au determinat să devină prieteni.
Soldatul Stanislav Mereuţa susţine că a fost dificilă decizia de a merge la armată, deoarece exista
bariera lingvistică. „Mi-a fost greu să fac acest pas.
Dar m-am gîndit că voi învăţa mai uşor limba română într-un colectiv militar. Nu cunosc multe cuvinte, dar mă strădui, în fiecare zi, să-mi îmbogăţesc
vocabularul cu termeni noi. Deocamdată, aceştia
ţin de domeniul militar, dar e ceea ce îmi trebuie
mai mult, la început”, susţine Stanislav.
Vladislav Lemnari şi-a propus drept scop să
înveţe, cît de puţin, a vorbi româneşte, înainte de
prima ieşire la poligon. „Deocamdată am însuşit
doar cele mai elementare cuvinte şi comenzile comandanţilor: „la stînga”, „la dreapta”, „drepţi” etc.
Pentru început e bine, iar, cînd vom ieşi în poligon,
sînt sigur, asta va fi insuficient. Acolo vom fi nevoiţi
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să ne coordonăm bine acţiunile, de aceea, vreau să
învăţ româna cît mai repede. În asta mă ajută atît
ofiţerii, cît şi prietenii mei”, menţionează soldatul
Vladislav Lemnari.
Protagoniştii noştri au aspiraţii mari vizavi de
studierea limbilor. Deocamdată însă recurg la ajutorul „translatorilor”, în caz de necesitate. Iar prietenul lor, soldatul Vasile Bortă, le vine întotdeauna în
ajutor. „Eu ştiu bine româna, dar cunoştinţele mele
de rusă lasă de dorit. Totuşi mă strădui să fiu veriga de legătură dintre prietenii mei Stanislav şi Vladislav şi ceilalţi ostaşi, vorbitori de limbă română.
În formaţie sau la şedinţe, toţi comunicăm româneşte, iar în timpul liber, cînd stăm în cazarmă sau
mergem la fumoar, băieţii mai vorbesc şi în limba
lor maternă. Atunci şi apare necesitatea serviciilor
mele de translator. Uneori prin cuvinte, alteori prin
gesturi, reuşesc totuşi să le transmit corect mesajul”,
recunoaşte, zîmbind, Vasile.
Cei trei ostaşi ai Patriei ne-au declarat că naţionalitatea şi limba vorbită nu sînt o piedică pentru
prietenia lor, dimpotrivă, acestea i-au unit, din primele zile ale serviciului militar. Ei afirmă că au multe de învăţat unul de la altul şi nu se referă numai la
limbă, dar şi la cultură, tradiţii, obiceiuri. Toţi trei
acceptă deviza Uniunii Europene: „Unitate prin diversitate!”.
Locotenent Dmitrii Vosimeric

“Nu păşi în faţa mea, aş putea să nu te urmez. Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu te duc unde trebuie.
Păşeşte alături de mine şi fii prietenul meu.” Albert Camus

“

Cei trei ostaşi ai Patriei ne-au declarat că naţionalitatea
şi limba vorbită nu este o piedică pentru prietenia lor, ci,
dimpotrivă, este ceia ce i-a unit din primele zile ale serviciului militar. Ei spun că au mult de învăţat unul de
la altul şi nu se referă doar la limbă, dar şi la cultură,
tradiţii, obiceiuri. Toţi trei se conduc după deviza Uniunii Europene: „Unitate prin diversitate!”.
August 2013
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Nichita Stănescu

Plantonul de noapte
Soldaţii dorm cu un braţ căpătîi
atît de destinşi, că portocalie
pe chip le răsare faţa dintîi
cea din copilărie.
Singur plantonul e treaz
şi-i priveşte în tăcere.
Peste odihna lor, azi
el are putere.
Îi veghează privindu-i pe rînd
cu privire tandra, ciudoasa
… si deodată începe să scrie în gînd
o lungă scrisoare acasă.
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