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VOX POPULI:
Autor: Florina Manole
Motto:

CE REPREZINTĂ UN EROU?
SE MAI PĂSTREAZĂ CULTUL EROILOR?

“Admirația noastră este atât de mare pentru martirii trecuți în neființă, încât acordăm foarte
puțin timp pentru eroii încă în viața” - Elbert Hubbard
Despre eroi au fost scrise cărți, le-au fost cântate imnuri și înălțate monumente. Dar oare câți dintre noi știm

cu adevarat ce înseamnă a fi un adevarat erou? Problema existentă este reprezentată de faptul că doar la ceasuri
aniversare, sau la un eveniment celebrăm semenii care și-au sacrificat propria persoană și propriile vise în favoarea
intereselor comune. Câți dintre noi au auzit de Ștefan Furtună, de Lazăr Dumitru sau de Nicolae Stoleru? Sau câți
dintre noi mai apreciază oamenii care, zi de zi, săvârșesc fapte eroice, prin salvarea vieților omenești? Nu este de
mirare că generația tânară este îndreptată spre o altă direcție, deoarece altă mentalitate este promovată de
mass-media. A fost o exeperiență deosebită să îmi petrec o după amiază plimbându-mă prin Piața Universității, să
întreb oameni obișnuiți ce reprezintă pentru ei un erou. Și iată cele mai interesante răspunsuri venite din partea
acestora:
Georgian Stoica (22 ani- student)
“Eroul este o persoană care Ecaterina

Teodoroiu

săvârșește o faptă bună, fără culminând

cu

și
eroii

””Eroi au fost, eroi sunt

să țină cont de pericolul la necunoscuți ai revoluției din

încă

care se expune. Este omul 1989 și de aici nu am mai

Şi-or fi în neamul

simplu, cu o educație medie, văzut eroi. În ziua de astăzi

românesc!

dar cu spitit civic și dragoste adevărații eroi nu mai există,
de semeni, în general destul fiind

încurajate

doar

de tânăr. În neamul nostru exemplele negative, însă pe
întotdeauna au fost eroi, în care
timpul

războaielor,

tinerii

gen îndrăgească.”

încep

să

îi

Căci rupţi sunt ca din
tare stâncă
Românii orişiunde cresc”

Vasilică C. (57 ani- jurist)
Bogdan C. (27 de ani- liber profesionist)
Eroul în primul rând este caracterizat de modestie! Cultul Eroul este o persoană care s-a remarcat în cadrul comunității din
eroilor nu se mai păstrează cu siguranță .... Modelele sociale care face parte, prin fapte deosebite. Și nu a murit cultul eroilor.
sunt altele, avem alte valori! La televizor, prin reviste, pe inter- Drept dovada sunt: Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Avram Iancu.
net altele sunt preocupările! Nu are nimeni de ce să mai
păstreze cultul eroilor. Cineva spunea că dacă vrei să distrugi
un popor distruge-i istoria! Asta se întâmplă cu țărișoara
noastră! Țările puternice nu au interes ca noi să rămânem un
neam puternic. Au interesul să ne îndobitocească.
Lavinia Onu (40 de ani - director financiar)
Erou este cel care vrea să fie el însuși”- José Ortega y Gasset.
Orice persoană recunoscătoare nu poate uita că viața noastră ar
fi mai puțin frumoasă și libertățile noastre ar fi mai limitate
dacă nu ar fi luptat și murit eroii neamului nostru. Pentru mine
eroii sunt exemplu pe care trebuie să ne străduim să-l urmăm.
Exemplu de eroi din istorie: regele Decebal, Nicolae Bălcescu.
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Alina B. (20 de ani- student)
Un erou reprezintă acea persoană care își expune Ce-i drept, în ultimul timp s-a cam pierdut această
viața la riscuri pentru a-și salva semenii, pentru a-i noțiune, de erou, iar despre păstrarea cultului
ajuta. Și da, am avut mulți eroi de-a lungul istoriei eroilor se vorbește din ce în ce mai puțin. Sunt alte
noastre, plecând de la cei care și-au jertfit viața lucruri și întâmplări care sunt evidențiate prin
pentru popor, pentru păstrarea intactă a țării, și intermediul mass-mediei. Și e păcat pentru că ne
terminând cu oamenii simpli, care, zi de zi, fac pierdem valori, practic ne pierdem treptat o parte a
lucruri mărețe.

istoriei noastre.

Lupașcu Octavian (45 ani - asistent medical )
Eroul este cea mai înaltă treaptă a umanului, la care poate să ajungă un om.
Dincolo de el există sfântul, care e dincolo de condiția umană, dar doar cu
ajutorul lui Dumnezeu. Cultul eroilor ... statul nu mai este interesat, deci este
aproape abandonat. Rămân oameni simpli pentru care eroul va avea un loc
privilegiat în sufletul lor. Totuși și asemenea oameni sunt tot mai puțini.
Majoritatea nu înțeleg ce este un erou și nici nu sunt interesați de subiect.
Desigur da, și ei au eroii lor: un fotbalist, un actor, o artistă. Adică o iluzie de
erou, un fals. Exemple de eroi...ar putea fi mulți, dar mă opresc la cei care m-au
impresionat:

Jeanne d’ Arc, caporalul Mușat Constantin, general Stan

Poietaș, cei 300 de la Termopile, Ecaterina Teodoroiu, Horea din Albic.
Mazilu Dana (65 de ani )
Un erou este erou când este mort și îngropat. De fapt el transcede prin moarte
condiția de om anonim, intrând în memoria unui popor. Eroul se sacrifică
pentru un ideal, pentru o cauză colectivă, care depășeste individul (patrie,
principii). Nu mai există cultul eroilor, nu se mai păstrează. Acesta este
punctul meu de vedere. Iar exemple de eroi ar putea fi toți voievozii noștri care
au oprit invazia otomană și soldații lor, și mulți alți eroi anonimi.
Iuliu Ionaș (52 ani- medic)
Erou - o persoană care pune la un
moment

dat

interesul

celorlalți

deasupra interesului propriu, chiar

“Au fost eroi, şi-or să mai

dacă asta înseamnă pierderi materiale,

fie,

pierderea libertății, sau chiar a vieții.

Ce-or frânge duşmanii cei

La fel de bine putem pune întrebarea
dacă există cultul valorilor sau care

răi,

sunt valorile noastre acum, cred că

Din coasta Daciei şi-a

sunt încă oameni care îi respectă pe

Romei

eroi, respectând și adevaratele valori.
Răspund sincer: DA, există cultul

În veci s-or naşte pui de

eroilor. Eroii pot fi și în caz de război:

leï.”

Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Walter
Mărăcineanu, Nicolae Bălcescu
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Autor: IOANA NICA

Noi trăim pe un munte de aur, într-o
zonă încărcată de istorie, de eroi și de fapte
de vitejie. La fiecare pas faptele strămoșilor
ne cheamă. Se cuvine să-i respectăm ca să
fim respectați. A reflecta asupra trecutului
pentru a înțelege prezentul, dar mai ales
pentru a proiecta viitorul este esența a ceea
ce tinerii trebuie să învețe din istorie și din
moștenirea lăsată de eroii noștri. Eroilor le
datorăm mai mult decât recunoștința, le
datorăm existența noastră ca neam, ca țară,
ca indivizi. Să nu le uitam jertfa, să le
cinstim memoria și, mai ales, să nu uităm
principiile care i-au mânat pe ei in luptă:
credința, libertatea, dreptatea. Dacă ne
rupem de trecut ne vom pierde treptat
identitatea, vom uita cine suntem și care este
menirea noastră pe acest pământ.
Bună ziua, am plecat prin oraș să văd de unde sună
mai bine vocea poporului și astăzi am plăcerea de a mă afla
la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității
Naționale de Apărare “Carol I” și de a-i testa pe
bucureșteni, să vedem ce știu ei despre eroi.
Ce reprezintă pentru dumneavoastră eroii ?
Avram Mihai (pensionar): Eroii sunt cei care au luptat cu
vitejie pentru țara lor, cei ce și-au dat viața pentru
libertate; sunt oameni care au pus umărul la ceea ce
suntem astăzi, oameni care au ieșit în stradă la revoluție
crezând că e a lor. Eroii sunt cei ce generează și inspiră
rămășița
de
patriotism.
Gruia Ionela (funcționar): Cei care, prin sângele lor, au
făcut să crească și să se maturizeze lăstarii integrității,
unității și libertății întregii țări, cei care au luptat pentru un
ideal
al
țării.
Ciupagea Raluca(elevă): Eroi sunt ostașii căzuți pe
câmpul
de
luptă.
Rădulescu Vladimir (student): Eroii sunt cei care se
remarcă prin faptele și calitățile sale.
Ne puteți da exemple de eroi ai neamului ?

luptat la Rovine, Razboieni, Călugăreni, cei care și-au dat
viața în luptele Războiului pentru Independență (1977), ale
Războiului pentru Întregirea Neamului, cei care s-au jertfit
pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial și nu cei
din urmă cei care s-au jertfit în Revoluția din decembrie
1989.
Gruia Ionela: În luna decembrie ne amintim prin ce am
trecut la revoluție, ne gândim la cei împușcați, eroi de care
nu s-a aflat niciodată. Nu contează nici cine sunt și nici ce
fac în prezent, ci ce au făcut pentru țara lor.
Stoica Alin (student): Neamul românesc a avut multe
personalități eroice printre care, Avram Iancu, Mihai
Viteazu
și
mulți
alții.
Drăghici Florica(pensionară): Oameni care în nebunia și
inconștiența tinereții au fentat o armată întreagă de
mercenari pentru un ideal. Faptele lor nu au fost apreciate
atunci și probabil nici acum, pentru cei ce realizează
grozăvia faptelor însă, ei sunt eroi. Acești oameni au pus
umărul la ceea ce suntem. Eroi anonimi cărora patria să le
fie recunoscătoare.
Cum ii comemorați dumneavoastră pe eroii
noștri ?

Butiuc Florin (profesor): În ziua Înălțării Domnului,
Dobran Ion (veteran): Eroi ai neamului sunt cei ce au comemorăm Ziua Eroilor români care s-au sacrificat
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„Neamul este etern prin cultul
eroilor”
(Nicolae Iorga)

pentru binele țării noastre. În acea zi ne gândim la toți cei
care și-au dedicat viața slujind țara și care, prin
devotamentul lor, au contribuit la libertatea, independența,
integritatea
și
suveranitatea
patriei.
Gheorghe Ana (studentă): Le cinstim memoria deoarece
datorită lor acum avem curajul să visăm și să sperăm într-o
lume
mai
bună.
Avram Mihai: Cel mai bun mod de a-i cinsti este acela
de a nu uita modul lor de a privi propria lor naţiune şi
propria lor existenţă. Este un mod care exclude egoismul.
Un adevărat erou este şi martirul pentru credinţă, un
adevărat erou este şi cel care a murit în închisorile
comuniste. Există diferite tipologii de eroi, însă ce au în
comun toţi aceşti oameni este capacitatea de sacrificiu
pentru un ideal înalt.
Ce reprezintă pentru dumneavoastră Ziua
Eroilor ?
Mocanu Cosmin(inginer): Ziua eroilor din Ziua Înălțării
reprezintă o emoție izvorâtă din recunoștința față de
martirii poporului nostru care s-au jertfit pentru patrie.
Considerați că astazi mai avem eroi ? Cum îi
definiți ?
Roșioru Adina (instructor sportiv): Eroii secolului XXI
sunt și cei care au luptat și și-au dat viața în misiunile
efectuate dincolo de granițele tării precum BosniaHerțegovina,
Afganistan,
Irak.
Gruia Ionela: Da, avem și astăzi eroi; aceștia sunt acei
oameni care ne redau speranța ca lumea în care trăim poate
fi frumoasă și plină de generozitate chiar prin exemplele
proprii.
Nedelcu Costel: Da, există eroi care nu joacă în filme, dar
se află printre noi, oameni obișnuiți care ne demonstrează
că binele poate învinge și în cruda realitate pe care o trăim
uneori, de care avem nevoie chiar inconștient.
Ne puteți oferi un exemplu de erou contemporan ?
Avram Mihai: Da, Laurențiu Șerban, eroul din
Afganistan care a rămas fără un picior, în 2006, încercând
să-şi salveze camarazii aflaţi în pericol de moarte. S-a
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dovedit a fi un adevărat erou deoarece după accident, a
pus bazele unei asociaţii caritabile pentru ajutorarea
militarilor
români.
Pascu Horia (elev): Adevărații eroi zac în anonimat.
Prin ce se deosebesc eroii de astăzi de eroii neamului ?
Avram Mihai: Aș încerca o împărţire, pe diferite categorii
ale eroilor. Prima categorie şi cea mai importantă: aşa
numiţii eroi ai neamului, reprezentaţi de conducători, care
au fost respectaţi de cetăţenii ţării, fiind percepuţi ca
apărători ai intereselor neamului - Mircea cel Bătrân,
Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş. Ei
reprezintă şi astăzi adevărate repere morale. A doua
categorie o reprezintă militarii, care în timp de război, pe
câmpurile de luptă s-au jertfit sub tricolor, apărând ţara,
credinţa şi neamul. Această categorie este cea mai
numeroasă. Trebuie remarcat faptul că numărul foarte mare
de militari căzuţi pe câmpurile de luptă reprezintă şi o
consecinţă a faptului că permanent conducătorii politici nu
au asigurat fondurile necesare unei înzestrări
corespunzătoare a armatei şi deficitul acesta din domeniul
înzestrării a trebuit să fie completat de spiritul de sacrificiu
al
militarilor
români.
O altă categorie de eroi sunt eroii martiri, eroi care
au căzut victime ale acţiunilor ocupanţilor bulgari şi
germani în Dobrogea, ocupanţilor hortişti ai nord-vestului
Transilvaniei sau care au fost victime ale represiunii sau
ale acţiunilor duse împotriva teroriştilor de după 22
decembrie
1989.
Eroii secolului XXI nu diferă de cei din perioadele
anterioare. Singura deosebire, dar care este majoră, constă
în mediatizarea, uneori excesivă, a acestor evenimente
tragice de către mass media.
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Uneori ne plângem nejustificat
că astăzi nu mai avem modele de urmat,
pentru că iată, avem mii și mii de
exemple ale curajului, ale demnității și
ale sfințeniei, modele care sunt mereu vii
și actuale, așteptând doar să fie
cunoscute și urmate: tineri și bătrâni
deopotrivă, bărbați și femei, țărani și
intelectuali, ei sunt tot ce a dat mai bun
acest neam pentru veșnicie.
Mi-am propus să “testez”
poporul român, împins fiind de
curiozitatea de a afla cât mai multe
răspunsuri despre ceea ce mai reprezintă
un erou, pentru noi, în realitatea
actuală.
Mi-am ales Piața Revoluției
– un loc încărcat de istorie și memorie
colectivă.
Și iată ce spun românii despre eroi…

Ce reprezinta eroii?
Ene Maria: Eroii sunt persoanele care
se disting prin vitejie și curaj în razboaie.
Teodorescu Viorel: Eroi sunt cei care s-au
luptat pentru independența, libertatea și
patriotismul
țării.
Stan Eugen: Eroii sunt memoria vie a istoriei
noastre, sunt un exemplu de sacrificiu pentru
binele
țării
Cine sunt eroii nostri?
Teodorescu Viorel: Eroii istoriei noastre:
Constantin Brancoveanu, Ferdinand I al
Romaniei,
Alexandru
Ioan
Cuza
Dobran Ion: Eroi ai neamului sunt cei ce au
luptat la Rovine, Razboieni, Călugăreni, cei
care și-au dat viața în luptele Războiului pentru
Independentă (1977), ale Războiului pentru
Întregirea Neamului, cei care s-au jertfit pe
fronturile celui de-al Doilea Război Mondial și
nu cei din urmă cei care s-au jertfit în Revoluția
din decembrie 1989.

Stan Eugen: Ne închinăm cu respect în fața
sacrificiului
lor.
Mihai Constanta: În toate bisericile din
cuprinsul românismului se fac slujbe de
pomenire, ba chiar și prin piațete, pe la
monumentele istorice, apoi se depun coroane
de flori, rostindu-se cuvinte elogioase.
Ionescu Andrei: Momentan poporul român a
uitat să îi mai cinstească pe martirii libertății și
ar trebui să reînvățăm să ne cinstim eroii,
adăugând aducerilor aminte lucrare, dăruire,
jertfă și recunoștință; într-un cuvânt, iubire față
de tot ceea ce este românesc, frumos şi curat.
De ce avem nevoie de eroi?
Rusu Serban: Pentru că nu mai ştim şi nici nu
mai vrem să aflăm nimic din trecutul glorios,
ascuns sub praful indiferenţei noastre. Pentru că
nici noi şi nici copiii noştri nu vom şti, la vreme
de nevoie, să închinăm o rugăciune strămoşilor
Mitrica Georgeta: Eroii reprezintă modele de
dârzenie, patriotism și vitejie.
Prin ce
se deosebesc
neamului de eroii de astazi?

eroii

Radu Valentin: există deosebiri între
eroii neamului și eroii acestui secol. Eroul este
prin excelență un luptător care își pune viața
pentru apărarea integrității teritoriale sau pentru
întregirea neamului. Eroii de astăzi luptă pentru
scopuri politice.
Ne puteti oferi un exemplu de erou al
secolului nostru?

Cum ii cinstiti pe eroi?
Zimba Gabriela: cinstirea eroilor
români se face în Ziua Înălțării, arătând astfel
că, prin sângele lor noi am ținut mereu fruntea
sus, nelăsându-ne umiliți de tăvălugul istoriei

Petrescu Daniel: Eroii secolului nostru sunt cei
care își pierd viața în teatrele de operații din
Irak și Afganistan. Lista exemplelor este lungă:
Marius Claudiu Covrig, Ionuț Cosmin Sandu .
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Eroul, așa cum este caracterizat în majoritatea operelor literare, este o
persoană care se remarcă prin actele de vitejie, de curaj și sacrificiu personal, cu
scopul de a proteja binele altor persoane. Istoria modernă este plină de eroi bine
cunoscuți, cum ar fi părintele independenței Indiei, Mahatma Ghandi, care
inspiră la rândul lui personalități precum Martin Luter King, Nelson Mandela și
lista poate continua cu diferiți eroi după multe alte criteria.

Autor: ZIDARU RĂZVAN

Dar sunt de asemenea eroi necunoscuți, așa
cum am aflat de la oamenii simpli pe care
i-am întâlnit pe străzile capitalei, mai
precis în apropiere de Monumentul
Eroilor din Parcul Carol

“Sunt singurele persoane care te fac
să mai speri într-o lume plină de răutate,
devin specimene pe zi ce trece, mulți încep să
gândească doar pentru ei, revenim la forma
noastră primitivă și asta nu este un lucru încurajator. Eroii trebuiesc promovați mai
“Se poate numi erou doar persoana mult” - Ristea Ana
care rămâne necunoscută, nu caută să iasă în
față cu actele sale eroice pe care le consideră
“Îmi place să le spun persoanelor de
absolut normale. Multe persoane oferă donații vârsta a treia pe care le apreciez foarte mult
considerabile sau reușesc să aterizeze un că “ețti eroul meu”, și chiar îi consider așa,
avion în condiții extrem de grele, fapte pline mă bucur că îi am în preajmă și cu timpul sper
de eroism, dar preferă să rămână anonimi și să fiu și eu o inspirație pentru generațiile care
sunt multumiți sufletește, fapt care le este de vor urma”- Lungu Daniela
ajuns.”- Manea Mihaela
“Profesorul meu este un erou pentru
“Momentul revoluției din 1989 ni-l că m-a îndrumat încă de la început astfel am o
putem aminti ca un an plin de eroi carieră de succes. Încă păstrăm legătura, am
necunoscuți, oameni care și-au pierdut viața tot respectul pentru el și sunt sigur că și mulți
pentru țară, libertate, și auzim de ei doar de la alții îl văd ca pe un erou”- Mocanu Bogdan
rude, bunici, sau ne putem da seama după
crucile lor care ies din tipar, cu o listă lungă
Definiția generală a unui erou:
de nume nescunoscute.”- Radu Andreea
Fiecare persoană are cel puțin un
“În societatea de astăzi, și erou, care pentru acea persoană reprezintă un
întreținerea unei familii poate fi un act eroic model demn de urmat. Acest erou poate fi un
dacă situația materială este proastă și lupta cu personaj al unui roman, povestire, film
obstacolele din viața de zi cu zi devine o mare preferat, fie o persoană reală (părinți,
povară. În această situație îți poți abandona profesori, politicieni). Alegerea eroului
familia, o poți neglija, dar sunt persoane, sau depinde de percepțiile fiecăruia, astfel că unii
eroi le putem zice, care își duc copiii la preferă să își imagineze că pot ajunge precum
școală, muncesc de dimineață până seară și se eroul văzut într-un film, preluând ideea
zbat pentru un trai mai bun”- Ionescu Gabriel principală a aceluia, de salvator, de persoana
pozitivă, apreciată de toți cei din jur, sau
“Sunt eroi, dacă le putem zice așa, doresc să se inspire din realitatea imediată, iar
plini de sine, care povestesc cu fiecare pentru ei mama/tatăl (mama pentru fiice, tatăl
amănunt întâmplarea lor, și dacă reușesc să pentru băieți) poate fi eroul, cel care se
capteze atenția unui public mai larg cu atât sacrifică pentru binele copiilor și al familiei,
mai bine. Unii se lasă influențați și chiar cel care renunță la beneficiile proprii pentru
manipulați, dar eroul trebuie să rămână bunăstarea copiilor. Acest erou poate fi în
modest, altfel nu mai poate fi privit ca un viziunea unora un om politic care îndrăznește
erou”- Dumitrache Mihai
să ia anumite decizii esențiale pentru statul pe
care îl conduce (în cazul unui președinte, de
Sau ramân o sursă de inspirație pentru
exemplu). Pe lângă eroi, se conturează și antimulți:
eroi. Mai ușor de observat în ficțiunea
romanelor sau acțiunea filmelor, aceștia sunt
“Încă din copilărie priveam eroii ca văzuți drept personajele negative. Motivul
pe niste idealuri, încercam să fiu ca ei, și pentru care sunt aleși și ei ca modele de urmat
întotdeauna când eroul își făcea apariția știai este decizia unor persoane de a se opune
că totul se va încheia cu bine, cel puțin până majorității, celor care sunt nemultumiți de
la următorul episod”- Orasanu Alexandru
popularitatea sau comportamentul eroului, și
se situează de partea anti-eroilor.
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SPIRITUL INVICTUS ȘI IDEEA
DE VOLUNTARIAT ÎN ARMATĂ
Autor: Cristina BARNA
Cu toţii trăim zi de zi sub presiunea unor fapte care determină schimbări în viaţa noastră. În mediul
militar, lucrurile au stat mereu diferit. Aici au existat reguli, obligaţii, ordine, parcă mult mai multe şi mai dure
ca în societatea civilă. Cu toate astea, am ales să reprezint un sistem în care dragostea pentru ţară este o valoare
indiscutabilă. Alegerile sunt parte din viaţa noastră. Noi suntem cei care producem schimbarea. Suntem rotiţa
care mişcă lucrurile din jurul nostru. Tărâmurile magice unde vrem deseori să fim purtaţi de idealuri înalte,
crează o poveste frumoasă, despre oameni şi fapte, deseori magnifice, emoţionante. Şi când vorbim de emoţii,
lucrurile se schimbă în totalitate.
Oamenii, fie ei civili sau militari, asta s-a creat şi spiritul Invictus. O iniţiativă
trăiesc sub o umbrelă a emoţiilor. Acest care sensibilizează, care inspiră şi care
acoperământ care deseori vindecă sufletul, readuce în memoria noastră ideea de respect,
iar alteori îl macină de tristeţe, dă naştere prietenie, dragoste, creând o punte umană
către inimile tuturor românilor. Spiritul a fost
unei atitudini.
Cred ca aşa apare ideea de
voluntariat. Dorinţa de implicare în idei şi
proiecte există în noi toţi. Ne hrănim cu puţin
din fiecare, îi spunem hrana pentru suflet.
Doar că uneori, spiritul de voluntariat trebuie
trezit şi resuscitat. Dar el există. În maniera

dus mai departe şi astfel s-a creat Invictus
România, un grup din oameni inimoşi, care
doresc să schimbe percepţii, care nu se
mulţumesc cu puţin şi care au hotărât, mai
presus de toate, să le arate celor care au pus
temelia României prin luptă, că nu au fost

Oamenii, fie ei civili
sau militari, trăiesc sub o
umbrelă a emoţiilor. Acest
acoperământ care deseori
vindecă
sufletul,
iar
alteori îl macină de
tristeţe, dă naştere unei
atitudini.

uitaţi. Ei inspiră şi creează. Au format un scut
împotriva ignoranţei şi se zbat, cu orice preţ,
pentru idealurile naţionale. De ce? Pentru că
mai presus de toate, sacrificiul impune
respect!
Spiritul

s-a

născut

odată

cu

participarea a trei oameni minunaţi la
Transmaratonul caritabil, care a avut loc în
acest an pe Transfăgărăşan, comemorând,
astfel, sacrificiul militarilor care au construit,
după cum spun unii, ”cel mai frumos drum
din lume”.
Grupul s-a format timid, la început
fiind doi membri care aveau în gând să
trimită un militar rănit în teatrele de operaţii,
la următoarea ediţie a Jocurilor paralimpice
Invictus. Nu au putut să treacă peste faptul că
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primul eveniment de o asemenea anvergură,
care a legat un grup de militari de o
organizaţie
Pe

civilă.
11

noiembrie,

de

Ziua

veteranilor, Invictus a organizat primul
triatlon

desfăşurat

vreodată

la

nivelul

Ministerului Apărării Naţionale. Ultimul
eveniment din acest an a avut loc de Ziua
Naţională a României, când militarii au
desenat în alergare o stea pe harta României,
plecând din 20 de oraşe ale ţării în alergare
spre capitala unirii, Alba Iulia.
Invictus România nu este un grup
formal. Sunt oameni extraordinari, voluntari,
ediţia din acest an a Jocurilor s-a desfăşurat 1100 Km de la Bucureşti la Carei, care a
fără ca drapelul ţării noastre să fie prezent. refăcut simbolic drumul parcurs de militarii
Este, aşadar, un ţel nobil, pentru câţiva români în cel de-Al Doilea Război Mondial,
oameni determinaţi, care aveau să fie pentru eliberarea ultimului petic de pământ
iniţiatorii unui proiect măreţ.

românesc de sub dominaţie străină. Invictus a

Voluntarii din grupul Invictus au
început să ia lucrurile din ce în ce mai în
serios. Parcă se întrevedea conturul ideii
undeva în depărtare, şi astfel, a început să
prindă rădăcini. Cu cât vorbeau mai mult
despre asta, cu atât se simţeau mai puternici.
Au început să facă planul evenimentelor
viitoare. Grupul s-a mărit, ideile erau din ce
în ce mai multe, voluntarii care împărtăşeau
aceleaşi valori s-au unit şi visul iniţiatorului
devenea

palpabil.
Vedeam că, odată cu trecerea

timpului, spiritul Invictus cuprindea tot mai
mulţi oameni inimoşi. La scurt timp, ideea a
luat amploare, reuşind să transmită impulsuri
în toate colţurile ţării. Într-adevăr, nu poţi
face lucruri mari fără să ai şi o mică doză de
nebunie.
Primul eveniment la care Invictus a
luat parte ca grup a fost Ştafeta Veteranilor,
de Ziua Armatei României, o alergare de

fost prezent şi la Ziua Armatei în şcoli,
eveniment prin care elevii bucureşteni au
aflat despre veteranii de ieri şi de azi, precum
şi despre misiunile armatei în ţară şi în
străinătate. Pe 8 noiembrie, militarii voluntari

a căror idee a prins contur şi a impus o stare
de spirit. Devotamentul şi efortul lor de a
conferi valorilor perene importanţa cuvenită
îi face Invictus. Fără să ne dăm seama, s-a
creat un spirit care ne îndeamnă pe toţi să
facem lucruri minunate, să ajutăm, să
transformăm imposibilul în posibil. Este o
lecţie de viaţă pe care trebuie să o învăţăm cu
toţii. Schimbarea vine prin noi!
Acesta este spiritul Invictus! Pentru

au participat la Campania de împăduriri în că putem! Pentru că sacrificiul impune
judeţul Teleorman, a Asociaţiei Viitor Plus, respect!
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POVESTEA UNUI VETERAN DE RĂZBOI
Autor: Gorgan (Munteanu) Alexandra Elena
Orașul

Ploiești,

clădirile

futuriste,

aglomerate

de

traficul

printre

ascunde adevărate povești de viață,
adevărați eroi naționali, oameni
demni de tot respectul.
Într-o

Născut la data de 5 iulie 1913, în extraordinar de bine pe traseu”. Tradiția

străzile comuna Crivina din județul Mehedinți, în în familie era ca fratele cel mare să se facă
intens, familia unui preot cu șase copii, Vasile preot. ,,Mama voia să mă fac preot ca să
Pândici povește cum o dată cu venirea duc tradiția mai departe, dar eu nu voiam”.
războiului viața sa avea să se schimbe, anii

La vârsta de 11 ani, a fost nevoit

petrecuți pe front fiind desprinși parcă să renunțe la școală. Tatăl său bolnav de
dintr-un film de groază.

după-amiază

cancer, moare, iar Vasile, fiind cel mai

Înainte de izbucnirea celui de al mare dintre frați preia ,,conducerea” la

frumoasă de toamnă, când razele Doilea Război Mondial, viața era treburile gospodăriei și are grijă de aceștia.
soarelui
pătrundeau
printre frumoasă, oamenii erau simpli și modești, Înainte de a merge pe front, la 18 ani face
ramurile copacilor, în curtea unei dar
case îngrijite, îl găsim într-un aveau
balansoar, la umbra unui copac pe
domnul Pândici Vasile, colonel în

totodată

fericiți

,,Vremurile

de

cu

ceea

atunci

ce armata la Grăniceri, în București. ,, Frații
erau mei au mers la școala de meserii, iar eu am

frumoase, copilăria mea a fost frumoasă. intrat în armată și am avut cea mai multă
Eram șase frați. Eu fiind cel mai mare mă școală din tot regimentul acela, drept
ocupam de treburile casei, ajutam în pentru care într-o zi am fost trimis să fac

retragere, fost luptător și prizonier gospodărie și pe tata când lucra la de gardă la Palatul Regal din București.
pe front în cel de-al Doilea Război primărie. Aveam de toate”, povestește “L-am cunoscut pe Regele Mihai”, spune
Mondial. Anii grei și suferințele au eroul nostru.
săpat adânc pe chipul veteranului

A iubit foarte mult școala, așa

veteranul nostru.
Trei ani a făcut Școala Specială

de război, în vârstă de 101 ani, însă cum spune chiar el ,,Mi-a plăcut să învăț. de Instrucție la Brașov, iar apoi a fost
ochii calzi și albaștri zâmbeau în
amintirea vremurilor trecute.

Am mers la școala normală <<Domnul repartizat la Ploiești la Școala de ofițeri de
Tudor>> din Turnu Severin, am învățat rezervă în Regimentul 7 Infanterie. ,,
matematica, drept pentru care mi-a prins După ce am fost repartizat în Ploiești, a
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cum stând la masă împreună cu camarazii nu trebuia, nu am tras un glonţ, nici în

venit războiul”, relatează el.
Coșmarul deportării în Siberia

săi, aceștia cădeau și mureau cu farfuria și ruşi, nici în nemţi”, relatează Vasile

Este trimis pe front să lupte lingura în mână.
alături de armata română și de cea

Pândici.

Anii petrecuți în Siberia au fost

După ce a trecut prin ororile

germană împotriva rușilor. A luptat pe foarte grei, însă datorită talentului său războiului, ajuns în țară, eroul nostru, care
ambele fronturi, în est și în vest, și pe nativ la desen, a supraviețuit regimului de a luptat pentru patrie și pentru popor
ambele a căzut prizonier. Alături de el au detenție. Comandantul lagărului a apreciat alături de Națiunile Unite până în munții
fost

luați

prizonieri

generali,

ofițeri talentul, drept pentru care i-a ușurat Tatra, este arestat și ,,condamnat de Stalin

superiori sau inferiori, dar mai ales foarte munca, mâncarea i-a fost îmbunătățită, iar la 10 ani de muncă silnică, pentru că nu
mulți soldați.

Vasile Pândici a ajuns de la 38 de kg la 92 trebuia să cad prizonier la nemți, ci trebuia

Sunt multe amintiri din război pe kg. ,,Am făcut planul lagărului și să mă împușc”, spune el. Familia i-a fost
care veteranul nu le va uita niciodată ,,Nu portretul șefului bucătar. În cinci, șase mereu alături și datorită unor avocați
am să uit în viața mea cum nemâncați luni de zile am ajuns la 92 kg de nu mă foarte buni i s-a redus pedeapsa la 3 ani de
fiind, am găsit un cal mort pe câmp. Toți puteam încheia la bocanci. Desenul mi-a zile. După ispășirea pedepsei, acesta
s-au repezit și au mâncat, eu nu am ajuns.” salvat viața”, spune veteranul de război.
A trăit coșmarul deportării în

renunță la armată și încearcă să-și caute

În lagăr la ruși a stat timp de 2 de muncă, însă nu este primit nicăieri.

Siberia. „Ne-au luat prizonieri la Cotul ani, apoi timp de un an de zile a fost luat Astfel, ajunge să lucreze, pentru a-și ajuta
Donului și de acolo am mers pe jos până prizonier la nemți. ,,M-au dus pe jos până familia, timp de 25 ani, la un aprozar de
în Tula, unde era o mină de cărbuni în Viena o lună de zile și dormeam legume și fructe. ,,Am fost ofițer, subofițer
inundată de nemți și era zapadă de trecea noaptea afară. Ploua pe noi. În Viena am și am ieșit la pensie zugrav vopsitor”.
peste cap. Am fost obligați să spargem fost

ținut

prizonier

la

închisoarea

toată gheața. Scoteam câte unu, doi, trei <<Maria Tereza>> până când rușii au

Desenul cel mai bun prieten
Talentul la desen nu-l irosește. În

morți de fiecare dată. Dacă nu te mișcai bombardat orașul. Toată Viena a fugit.”

țară, merge la cursuri de pictură 3 ani de
Amintirile
războiului
vor
fi
mereu
încontinuu și voiai să te odihnești,
zile. Și aici, la fel ca în Siberia, ,,desenul a
înghețai și mureai”, își amintește el. prezente în viața acestuia, imaginile care fost cel mai bun prieten”. A vândut
Drumul până la Tula a fost anevoios și alcătuiau peisajele sinistre din jur și tablouri pentru a-și ajuta și întreține
greu, cu foarte mulți morți. ,,Nu ne oamenii răniţi, care se stingeau pe câmpul familia. A pictat și pictează și acum la
dădeau de mâncare nimic, iar într-un de bătălie, nu le va uita niciodată. vârsta de 101 ani. Distincțiile, medaliile,
post ne-au dat pește sărat fără apă. “Războiul

e

nenorocire”,

subliniază diplomele oferite de nemți și tot ce a

Pentru a ne potoli setea, sugeam niturile Vasile Pândici.
însemnat războiul nu le-a păstrat. A vrut să
de la vagon. Când am ajuns la Tula, am
În toată această perioadă, nu a dea uitării teama și amintirile groaznice ale
coborât din vagon și pe câmp era o luat legătura cu familia. Pe cei dragi i-a războiului. Singurele lucruri păstrate sunt
fântână, iar majoritatea s-au repezit să lăsat acasă cu gândul că se va întoarce tablourile sale aranjate frumos în fiecare
bea apă. Au făcut dezinterie”.
cândva. Când a plecat pe front era căsătorit cameră și distincția oferită din partea
Talentul la desen i-a salvat viața și avea o fată. Familia acestuia nemaiștiind Asociației Naționale a Veteranilor de
Ajuns în Lagărul 101, Vasile nimic, îl dăduse dispărut.
Război. Tinerii din ziua de astăzi trăiesc în
Pândici cântărea 38 de kilograme. Acest
Condamnat la muncă silnică
liniște și pace, însă nu se gândesc că
lucru i-a determinat pe ruși să nu-l trimită
După terminarea războiului, acestea se datoreză celor care s-au jertfit
la munci grele, ci să facă curățenie la șefi. veteranul s-a întors pe jos acasă de la pentru liniștea lor și pentru ceea ce este
,,Rușii țineau la români!…”, spune el. În Viena la Timișoara. ,,Din sutele de mii de România astăzi. În prezent, dintre cei care
cameră stăteau câte 24-25 de inși, iar oameni care au luptat, s-au mai întors au supraviețuit frontului și au apărat țara și
mâncarea era puțină, formată din 4 cartofi foarte puțini, majoritatea murind în acest popor mai trăiesc foarte puțini. Ei
și colțuri de pâine uscată. Își amintește Siberia. Am plecat pe front de pomană, sunt ultimii eroi.

Pagina 14

„COPILUL SOLDAT” – O REALITATE
A ZILELOR NOASTRE ?

Autor: Eugen
Constandin

Copilăria este pentru cei mai mulţi dintre copii vârsta marilor descoperiri, a bucuriilor pure, a inocenţei, a
clipelor de neuitat petrecute în curtea bunicilor la ţară. Este vârsta când învăţăm să citim şi să scriem, anotimpul
amintirilor frumoase şi al clipelor lipsite de griji pe care le dorim să nu se sfârşească. Copilăria poate însemna însă,
în zilele noastre, vârsta la care copiii traumatizaţi de conflictele şi războaiele iscate de „cei mari”, învaţă cum să
apese pe trăgaci şi să semene teroarea şi moartea. Povestea „copilului soldat” este cât se poate de reală şi, oricât am
încerca să negăm, face parte din realitatea acestor vremuri.

Portretul „copilului soldat”…
Are cu puţin peste 12 ani. Un tricou mult soldat”, pipernicit şi nedezvoltat, ştie să
prea larg atârnă pe un trup plăpând şi bea şi să se drogheze. Este posibil ca, în
neîmplinit. Mestecă o frunză de coca sau urmă cu ceva vreme să fi încercat, grotesc
ţine plictisit în colţul gurii un muc aprins şi stângaci, să violeze la rându-i o fetiţă
de ţigară, iar la piept sau rezemat de picior dintr-un sat atacat şi incendiat, încurajat şi
ţine pistolul automat Kalashnikov care are incitat

fiind

de

râsetele

bolnave

şi

aproape înălţimea sa. Priveşte inexpresiv, strigătele demente ale adulţilor beţi sau
în gol, nefiresc pentru un copil. Înfăţişarea drogaţi. „Copilul soldat” este deja expert omorât mai mult

de

20

lui inspiră totuşi ceva ciudat. Pare copil şi în „arta” de a ucide. Cu glonţul, cu cuţitul, de

oameni.

nu prea. În ciuda constituţiei firave, cu maceta, cu sticla incendiară, cu Săteni, poliţişti, soldaţi guvernamentali,
întregită

de

caracteristicile

specifice grenada, chiar şi cu un par de lemn, niciun copii, femei, bătrâni, indieni din selvă,

staturii unui copil, evident subnutrit, acesta mijloc de suprimare a unei vieţi omeneşti rebeli din facţiunile duşmane, a uitat
inspiră neîncredere. Oricât ar părea de nu-i

este

străin. numărul celor trimişi, fără remuşcări, pe

incredibil, copilul respectiv răspândeşte în Nu va şti să-ţi spună câţi oameni a ucis. lumea cealaltă.
jurul său senzaţia de groază, durere şi Ştie

să

numere

doar

până

la

Asta cu

20. „mânuţele sale slăbănoage”, ce poartă

iminenţa morţii. La vârsta lui, „copilul De aceea, cu nonşalanţă, va spune că a urmele acelor cu care s-a drogat.

Un obicei foarte vechi...
Ideea imorală de a transforma copii în „copiilor de trupă”, unde erau instruiţi să
„maşini de ucis”, a încolţit în mintea unor mânuiască armele şi să întreţină carele de
conducători militari încă din Antichitate. luptă. Exemple ale „copiilor soldaţi” sunt
Dovezile arheologice prezintă povestea reprezentate în imaginile din arta hitită sau
copiilor soldaţi din zona bazinului Mării egipteană, precum şi de capitole din
Mediterane. În acele vremuri, fiecare grup Vechiul Testament. Ucenicia militară a
de soldaţi avea în prejmă copii care ajutau tânărului David în serviciul regelui Saul,
la

îmbrăcatul armurilor,

curăţarea

şi exemplul lui Hylas, ucenicul personal al

întreţinerea armelor, sau se ocupau de lui Heracles, taberele de antrenament ale
aprovizionarea cu alimente. Cei mai băieţilor
destoinici

erau

promovaţi

în

spartani,

rândul exemple elocvente.

sunt

doar

câteva
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Practica întrebuinţării „copiilor în cel mai scurt timp, copiii respectivi, au Pakistan, Uganda, Myanmar Palestina,
soldaţi” s-a perpetuat şi în Evul Mediu fost trimişi în prima linie, în misiuni de Irak,

Cambodgia,

Laos

şi

Cecenia,

european. Copiii erau luaţi de taţi în recunoaştere şi sabotaj. Speranţa de viaţă a vulnerabilitatea acestora face ca aceştia să
războaie şi postaţi în ariergarda armatei, unei „vrăbiuţe” era de aproximativ 2 luni fie la cheremul liderilor miliţiilor locale
deseori ţinta predilectă

a atacurilor de zile.

inamice. Aşa s-a petrecut la Agincourt

Armele – jucării pentru

când, la 25 octombrie 1415, copiii din
ariergarda

armatei

engleze

au

din teatrele de conflict.

copii?

fost

Copii sunt răpiţi, îndoctrinaţi şi
manipulaţi, determinaţi să comită fapte de
o cruzime incredibilă, convinşi fiind că

masacraţi în totalitate de soldaţii francezi

totul este o simplă joacă.

care nu le-au arătat nici un semn de milă.

La articolul 38 din Drepturile

În perioada modernă, la Waterloo, Internaţionale ale Copilului, document
un contingent de toboşari francezi în vârstă elaborat în anul 1989 de Organizaţia

„Copiii soldaţi sunt

de 13 ani a fost lichidat fără cruţare. În Naţiunilor Unite, este stipulat faptul că

ideali pentru

timpul celui de-al doilea Război Mondial, „Statele lumii se vor angaja pe acesta cale,

scopurile noastre,

la Varşovia, cu ocazia revoltei ghetourilor să

nu

folosească

în

războaie

sau

pentru că nu se

evreieşti, copiii evrei s-au constituit într-o confruntări civile, copii sub vârsta de 15
mişcare

militară

intitulată

Hashomer ani, pe post de soldaţi combatanţi”.

Hatzair.

plâng, nu cer nici un

Documentul are la baza Protocoalele
În timpul asaltului final asupra Adiţionale ale Convenţiei din Geneva,

ban şi dacă le

Varşoviei din anul 1943, copiii evrei au adoptate la data de 12 august 1949 şi

ordonăm să ucidă, o

intrat primii în luptă, iar rezistenţa lor in ratificate, mai apoi, în anul 1977. Cu toate

fac pe loc fără să

faţa trupelor germane a fost eroică, dar acestea, comandanţii militari ai sutelor de

pună întrebări”

scurtă. Membrii temutelor unităţi de elită armate rebele din lumea întreagă „aruncă”
ale SS-ului i-au ucis fără milă. De partea copii în războaiele de gherilă din cadrul
celălaltă, în Germania nazistă, activau conflictelor
unităţile
Copiii

interetnice,

religioase

sau

Băieţilor le place să li se spună

Hitlerjugend. economice care proliferează la ora actuală „Colonelul Rambo” sau „Căpitanul Rupe
din

aceste

formaţiuni

erau în diferite colţuri ale lumii. Aceşti copiii Tot”. Spre deosebire de aceştia, fetele au o

selecţionaţi pe criterii antropometrice, sunt victimele nefericite, lipsite de apărare, soartă mult mai crudă. De cele mai multe
strict rasiale, supuşi unor antrenamente ale nebuniei, urii, intoleranţei şi lăcomiei ori acestea ajung sclave sexuale. Pentru că
dure şi îndoctrinaţi cu ideologia nazistă adulţilor.
până la fanatism. Doar aşa se poate explica

sunt prea slabe pentru a deveni „soldaţi

Născuţi în state unde războiul eficienţi”, sunt

deseori folosite drept

spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă face parte din realitatea cotidiană, aceşti scuturi umane sau trimise să se „cureţe”
tinerii din Hitlerjugend în timpul bătăliei copii sunt obişnuiţi cu durerea, crima, câmpurile

minate.

„Copilul

soldat”

Berlinului din anul 1945. Nici Armata moartea, foametea, drogurile şi violenţa. adoarme în fiecare noapte cufundându-se
Roşie nu era străină de aceste obiceiuri. Cei mai mulţi nu depăşesc vârsta de 16 ani, într-o lume a viselor pe care nici un copil
Din ordinul lui Stalin, toţi copiii orfani, tocmai de aceea sunt consideraţi ca fiind normal, din lumea civilizată, nu şi-ar dori
indiferent de vârstă, erau înrolaţi în unităţi „cu termen de garanţie redus”. Pentru cei să o cunoască. Când este treaz, visează cu
denumite
cunoscuţi
„vrăbiuţe”.

„Fii
fiind

şi

regimentului”, aproximativ 300 000 de „copii soldaţi” ochii deschişi să ajungă şef al unei trupe de
sub

Îndoctrinaţi

numele
cu

de sunt şanse de scăpare extrem de mici. „guerilleros” sau, de ce nu, comandat al

ideologia Conform socio-psihologilor Organizaţiei unui „Ejercito Militar”. Toate sunt iluzii

comunistă, după un instructaj elementar Naţiunilor Unite care au intervievat sute de ale unui copil de a cărui copilărie s-a ales
unde erau învăţaţi cum să ia viaţa unui om „copii soldaţi” din Sri Lanka, Nepal, praful. Praful de puşcă, mai exact...
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MEDIUL
MILITAR ȘI
FACEBOOK-UL

tea acestora. Şi asta, pentru a satisface cu
cât mai multă acurateţe nevoile de informaţii pentru ei. Armata este o instituţie fundamentală a statului de drept,
o instituţie ale cărei misiuni şi activităţi
trebuie aduse la cunoştinţa cetăţenilor, fie
că sunt civili, militari, pensionari, sau
poate viitori candidați la instituţiile de

PRIVIRE DIN

învăţământ militare. Actualităţile din

INTERIOR

tre, legislaţia în vigoare, comunicate,

domeniul apărarii, securitatea ţării noasştiri, reportaje, misiunile din teatre, intervenţiie forţelor armate în situaţii de ur-

Autor: Ciocan Corina

genţă, sunt informaţii care interesează pe
Fenomenul “facebook”, deşi a Naționale, cu peste 39.000 de like-uri.

fiecare dintre noi, iar paginile M.Ap.N.
Acest demers determină informarea ne oferă toate acestea.
rapid loc în vieţile noastre, ocupându-ne o corectă şi oportună a publicului larg şi a
Un aspect important şi poate
parte semnificativă de timp. Fiind o personalului militar şi civil din armată uneori îngrijorător în aceasta interacţiune
părut iniţial un amuzament, şi-a făcut

despre evoluţiile, despre rolul şi misiunile informatională este expunerea neacesta s-a transformat într-o piaţă publică Armatei, contribuind totodată şi la controlată a informaţiilor personale, a
oportunitate de a interacţiona social,
pentru

toate

subiectele

ce

merită

dezbătute, într-un interval de timp foarte
scurt. În ultimii ani, traficul on-line a
cunoscut o creştere masivă, datorită unor
factori precum nevoia omului de a

promovarea valorilor instituţionale şi a activităţilor desfaşurate, a familiei, pricarierei militare. De asemenea, MApN etenilor, a locului de muncă şi a tot ce
dorește interacţiunea cu oamenii pentru ţine de acesta. În acest fel, viaţa noastră
obţinerea unui feedback, a unor întrebări şi devine una on-line. Facebook-ul a
răspunsuri, cât mai reale şi sincere din par-

cunoaşte, de a transmite mai departe
informaţii, şi implicit, socializarea cu
semenii.
Suntem din ce în ce mai conectaţi
la internet, indiferent unde ne aflăm, sau
pe ce device, pentru că, nu este aşa,
tehnologia a atins praguri formidabile.
Aşteptăm veşti, dorim o informare cât mai
rapidă, din orice domeniu, de aceea, mai
ales pentru noi,
răspunde

militarii,

necesităţilor

pentru a

noastre

de

informare, Ministerul Apărării Naționale a
creat pagini oficiale

în

reţelele

de

socializare, astfel că în acest moment, cea
mai bine coordonată pagină instituțională
în social media, în România, este pagina
de facebook a Ministerului Apărării

(Continued on page 17)

Foto: Ziua Porţilor Deschise în portul militar Constanţa
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devenit un mod de viaţă, un prieten pe care ale paginii noastre de facebook perîl găseşti mereu acolo când ai nevoie, soanele rău intenționate află cu ușurință
căruia îi poţi arăta şi împărtăşi orice programul zilnic, când suntem sau nu
doreşti. Nu trebuie uitat însă faptul că acasă, ce

lucruri deţinem, sau mai

postările noastre sunt vizualizate nu numai mult decât atât, află detalii personale
de prietenii noştrii ci şi de alţi utilizatori despre familie, detalii ce pot fi folosite
din întreaga lume, în funcţie de setările pentru a face rău.
noastre de confidenţialitate. Informaţiile

Internetul a deschis lumea, şi

pe care le oferim acestei reţele de acesta este un truism. Ne împrietenim cu
socializare vor rămâne întotdeauna într-o persoane cunoscute, dar şi cu semeni din
bază de date. Cu siguranţă aţi încercat să alte ţări, cu care nu am interacţionat niştergeti contul de facebook, şi după mulți ciodată fizic, de aceea nu avem certitudipaşi aţi reuşit, dar câţi dintre voi, la reacti- nea că în spatele unui profil se află cine
varea contului, nu aţi

fost surprinşi să se presupune a fi.

constataţi că pagina era intactă, exact aşa
cum arăta când aţi închis contul?

Se pot menţiona aici conturile
false de facebook, întâlnite mai ales în

Un alt semn de întrebare ar trebui rândul vedetelor, pagini create de către
să îl ridice încercările anumitor persoane fani, care posteză în numele lor. Odată
de a-și face vizualizate paginile prin identificate aceste pagini false, se pot
alegerea unor titluri șocante care, odată închide cu multe intervenţii către autoaccesate, releva faptul că nu au nici cea rităţile abilitate în acest sens, numai ca
mai mică legătură cu conținutul, că in- efectul este de scurtă durată, mai exact
formațiile sunt false, ieșite din comun, și până la apariţia următoarei pagini false în
că, în final, cineva s-a folosit de indivizi care se emit păreri în dreptul numelui şi
pentru publicitate.

pozei unei alte persoane. Efectele unei

Aceasta este doar prima treaptă asemenea

acțiuni pot fi dezastruoase,

din ceea ce înseamnă expunerea on-line. dacă ne gândim la o scală social-ierarhică
Din dorinţa de a socializa, de a ne lauda cu mai înaltă. În aceste condiţii, cei mai
ultimele vacanţe, sau cu ultimele achiziţii, afectaţi pot fi copiii care pot cădea cu
ne expunem şi oferim detalii personale uşurinţă victime multor categorii de
gratis, oricui. Postăm când și unde suntem, răufăcători. Aceste cazuri au o şansă de
cu cine, care ne sunt hobby-urile, cine ne probalilitate mult mai ridicată acum, când
sunt prieteni, astfel că, la câteva vizualizări părinţii

moderni dăruiesc celor mici

tablete, telefoane inteligente, şi îi lasă
nesupravegheaţi, în schimbul câtorva
minute de linişte. Aceste afirmații par de
necrezut, până când devenim noi inşine
victimele în cauză. În ceea ce îi privește
pe

militari, acestia au un statut, o

imagine de respectat, o conduită pe care
s-au angajat să o urmeze . Problema este
Bibliografie: http://digitaldiplomacy.ro./comunicare-social-media-mapn/

că, atât pe site-urile de socializare, cât și în
presă, apar știri şi imagini cu caracter militar, care divulgă informații clasificate, poze
în care apar etichetări ale persoanelor, care
pot desconspira cu ușurință o organigramă a
locului de muncă, iar acest lucru poate conduce, într-un anumit context, la acte de
sabotaj sau terorism. În acest context, încrederea pe care societatea a investit-o în armată își poate pierde din proporții, la vizualizarea unor imagini, mai putin lispsite
de seriozitate. Ca o măsură de precauţie,
aceste poze nu trebuie să deţină un caracter
indecent sau defăimător pentru mediul militar. Dat fiind faptul că se postează material
într-un spatiu public, diverse informatii, fie
că vorbim despre fotografii, videoclipuri,
sau simple citate, pot fi folosite cândva
împotriva noastră.
Cu toate acestea, indiferent de
specializarea în care indivizii îşi desfăşoară
activitatea, este necesar să se păstreze
rigorile şi principiile de bază ale profesiei
militare.
Disciplina este o caracteristică esenţială a
militarului, iar ceea ce postăm pe site-urile
de socializare spune multe despre noi.
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EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII ÎN SISTEMUL
MILITAR

AUTOR: Sergiu Chirodea
Liderii militari, împreună cu
organizaţiile lor, se angrenează într-o
varietate mare de activităţi de comunicare
prin vehicularea continuă a informaţiei atât
pe verticală, cât și pe orizontală. În acest
fel informaţia se instituie ca un liant între
conducerea ratională, eficientă şi atingerea
scopului acţiunii, fie ca o misiune de luptă,
fie finalizarea unui obiectiv educaţional.
Cuvintele au fost investite de-a lungul
timpului cu puteri nemăsurate. Simpla
emitere a unor informații, deși nu au baze
reale, va produce în mediul potrivit ca
acestea să devină reale, după cum afirma
V. Lenin “o minciună spusă destul de des
va deveni adevărată” evidențiind astfel
puterea manipulativă a comunicării.
În
organizația
militară,
comunicarea este una din formele esențiale
de adaptare a acesteia cu schimbarile ce au
loc destul de frecvent în mediul extern.
Concomintent cu începutul anului 2000,
procesul de modernizare a organizaţiei
militare a început, fapt care a determinat
îmbunătăţirea procesului de comunicare,
atât în interiorul organizatiei, cât şi cu
componentele societăţii civile. Principala
problemă care se ridică în cadrul comunicării organizaționale militare o reprezintă interesele celor implicați; astfel,
aceasta este impusă de necesitatea unirii
eforturilor în realizarea scopurilor comune,
însă în unele cazuri, cei implicați ar putea
să vadă situația ca pe una de competiție și
nu de cooperare, inflențând calitatea comunicării în sens negativ. Datorită faptului
că se realizează la același nivel ierarhic,
rolurile și statuturile celor implicați, fiind
mai puțin exercitate, și că nu este strict
reglementată. Se pare că efectele pozitive
sau negative ale comunicării sunt legate de
acuratețea informațiilor transmise; când
acestea sunt corecte, acest tip de comunicare se dovedește a fi extrem de eficientă. Organizația militară este o organizație de tip birocratic1, puternic ierarhizată
în care fluxul informațional este stabilit de
norme și regulamente. O caracteristică a
acestui tip de organizare, reprezentată de
1

reglementarea prin reguli scrise a comportamentului funcționarilor depersonalizează
relațiile interumane, individul devenind un
agent neutru în acțiune. Însă acest punct de
vedere, deși dorința pentru eficientizarea
proceselor de lucru, este imposibil de
aplicat în practică, unde relațiile de muncă
sunt afectate de condiția umană a angajaților2. Aceștia, deși cunoscând regulamentele, sunt influențați mai degrabă de
natura relațiilor sociale pe care le au cu
echipa sau grupul din care fac parte, decât
de natura relațiilor organizaționale3.
În ceea ce priveşte interacțiunile
militare, acestea au o dublă determinare:
energetică și informațională, iar faptul că
armata este o organizație construită pe
principii birocratice dovedește existența
relațiilor ce trebuie să evolueze către starea
de comunicare, pentru a susține credibilitatea și încrederea, și astfel, coeziunea
între militari.
Cercetările sociologice au evidențiat faptul că la armele tehnice (aviație,
marină, rachete, radiolocație, tancuri etc.)
procesul de socializare profesională are
unele trăsături particularizate de specialitatea militară: diferențele de status impuse
de ierarhia militară își pierd semnificația
tradițională în sistemul relațiilor interpersonale, care este preponderent condiționat
de competența de specialitate a militarului
și de rolul acestuia în exploatarea
mijlocului de luptă respectiv. Spiritul de
armă se realizează prin setul de preocupări
comune, de calificări în vederea dobândirii
unor competențe egale, care apropie militarii și, prin aceasta îi distinge de cei ce
aparțin altor arme și specialități mai puțin
tehnice: astfel, îi socializează. În procesul
de instruire al subordonaţiilor cel mai indicat este să ne dam seama ce fel de limbaj
preferă fiecare subordonat, pentru a şti pe
ce să insisităm. Pentru a ne da seama de
acesta, este indicat să urmărim subordonaţii şi să descoperim care este principalul lor mod de comunicare.
În general oamenii „ascultă” ceea ce spun
ceilalţi inclusiv prin limbajul trupului4,

tonul vocii etc. Capacitatea de a interpreta
semnalele nonverbale5 este probabil unul
dintre cele mai preţioase daruri. Singurii
oameni care pot să mintă tot timpul fără a
fi trădaţi de limbajul trupului sunt maeştrii
înşelătoriilor şi mincinoşii patologici. Iar
motivul este acela că ei chiar cred minciunile pe care le spun. Spaţiul personal este
foarte important în mediul militar, de
exemplu atunci când un comandant trebuie
sa facă observaţii unui subordonat, pot
apărea două situaţii: dacă situaţia nu este
prea gravă, comandantul se duce pe teritoriul angajatului sau pe un teritoriu neutru
pentru a-i face observaţie, în schimb, dacă
problemele sunt mult mai serioase, comandantul îşi va chema subordonatul in biroul
lui, unde are mai multă putere, şi subordonatul se va simţi mai putin sigur. Astfel
apare un avantaj psihologic atunci când
oamenii se află pe teritoriul propriu.
Specificul relației militare îl reprezintă
raporturile
de
subordonare.
Demn de remarcat, în acest sens,
este faptul că organizaţia de tip piramidal
realizează încredere, coeziune, respect, şi
autoritate, nu duplicitate sau neîncredere,
dar modalităţile gresite de subordonare,
abuzive, neinteligente, sunt cele care
produc bariere, chiar stare de duplicitate şi
apoi comportament subversiv. Doar în
anumite condiţii raporturile de subodonare
de tip piramidal favorizează starea de comunicare, condiţii, care ţin de șef și de
modul în care el reuseşte să evite greşelile
de conducere.
Comunicarea organizațională este
extrem de importantă în vederea
îndepliniri obiectivelor fundamentale și a
misiunii organizației. Din punct de vedere
al
membrilor
organizației
militare
comunicarea reprezintă principala unealtă
de inițiere și atingere al potențialului
maxim din prisma dezvoltării profesionale.
Interdependența indivizilor, a echipelor și
a grupurilor face imperios necesara
eficientizarea comunicării iar această
eficientizare a comunicării trebuie făcută
prin depășirea barierelor de comunicare.

G. Popescu, ”Comunicarea în administrația public”, Edituara Econimică, București, 2007, pag. 40 ;
C. Gănescu, ”Cultura organizațională și competivitatea”, București, Editura Universitară, 2010, pag. 28 ;
M. Zlate, ”Tratat de psihologie organizațional-managerială” vol I, Iași, Editura Polirom, 2008, pag. 59;
4
I. Pânișoară, ”Comunicarea eficientă – Metode de interacțiune educațională”, Iași, Editura Polirom, 2003, pag.63;
5
R. Haineș, ”Tipuri și tehnici de comunicare”, București, Editura Universitară, 2012, pag. 53
2
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COMUNICATOR ÎN JUNGLA GLOBALIZATĂ
AUTOR: Lt.col. Corneliu Pavel
specialist în PR (relaţii publice). Faţă de relaţia instituţiei cu alte instituţii de profil,
mine, colegii mei mai mici, studenţii de la cu factorii de decizie, cu publicul larg sau
comunicare publică şi interculturală, au un cu
avans de 20 de ani. Faţă de mine, ei au

publicul
Rezultatele

ţintă.
politicii

de

început cu abc-ul, cu însuşirea noţiunilor comunicare dintr-o instituţie depind, într-o
teoretice, după care vor urma toate oarecare măsură, şi de background-ul de
celelalte.

E

mai

bine

aşa. cultură

generală,

de

experienţă,

de

În viaţă e bine să faci ce îţi place, creativitatea şi de imaginaţia specialistului
pentru că atunci eşti eficient, energia ţi-o în PR al organizaţiei. Toate aceste calităţi
poţi canaliza exact în direcţia dorită. Dacă sau aspecte sunt introduse într-un blender,
faci ceva împotriva dorinţei tale, pentru că ale cărui lame sunt denumite „abilităţile
aşa ţi-au spus alţii, atunci efortul e prea comunicatorului”.
mare

şi

eficienţa

este

Rezultatul

se

va

scăzută. combina cu comportamentul / limbajul

Aş vrea să cred că studenţii de la non-verbal

şi

paraverbal

ale

comunicare au ales să urmeze acest comunicatorului. Ce va ieşi? Încercaţi şi

Ce înseamnă a fi un
comunicator eficient în societatea
actuală, apăsată din ce în ce mai
mult de factorii globalizării?
S-au gândit, oare, colegii noştri
mai mici – când au ales să
urmeze programul de licenţă în
comunicare
publică
şi
interculturală – că acest domeniu
este foarte vast, variat şi
complex? S-au gândit, oare, că –
pe lângă cunoştinţele teoretice, pe
care le acumulează în facultate,
au nevoie şi de o bogată cultură
generală, de cunoaşterea unei
limbi străine, de experienţă, de
creativitate şi imaginaţie – pentru
a fi un bun comunicator? Poate
că da. Poate că s-au gândit.

program de licenţă pentru că au vrut ei, veţi vedea! Succes!
pentru că le place. Doar astfel vor avea
rezultate

în

viitor.

Altfel,

eforturile

profesorilor şi ale îndrumătorilor din
facultate vor fi în van, vor fi direct
proporţionale
studenţilor

cu
de

procentajul
a

comunicatorului

dorinţei

urma

calea

profesionist.

Revenind la titlul articolului,
comunicatorul din jungla globalizată este
specialistul care face legătura instituţiei
pentru care lucrează cu mediul extern şi cel
intern. La fel ca şi specialistul în IT,
comunicatorul este liantul organizaţiei şi
unul

dintre

factorii

catalizatori

care

contribuie la buna funcţionare a acesteia.
Pe plan intern, specialistul în PR asigură

Eu, când eram de vârsta lor, nu legătura dintre conducere şi angajaţi, pe
îmi propusesem să devin comunicator, plan extern comunicatorul mijloceşte
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CRIPTAREA CUANTICĂ și
SECURITATEA CIBERNETICĂ
Autor: Lt. Emanuel Surugiu
Până de curând, fiecare dintre
utilizatorii mediului on-line avea cel puțin
un confort psihic în ceea ce privește
confidențialitatea
anumitor
date
considerate personale, a materialelor
deținute în format electronic, cât și a
operațiunilor bancare efectuate pe internet.
Sistemele de criptare disponibile
erau cel puțin garantate de organismele
internaționale de certificare și control în
domeniul informatic. În luna iunie din anul
2013, numeroase publicații americane și
britanice au publicat o serie de articole
despre spionajul informatic de talie
mondială care viza milioane de cetățeni,
aceștia fiind supraveghiați din umbră și de
Agenția națională de securitate americană
– NSA.

INCIDENTUL SNOWDEN
În centrul scandalului se afla un
fost angajat CIA, pe nume Edward
Snowden, care ulterior devenise consultant
în securitate informatică la NSA. Acesta
reușise să sustragă din bazele de date ale
agenției aproximativ 10.000 de documente
confidențiale, după care se refugiase în
Rusia. Aceste materiale clasificate
reprezentau doar vârful icebergului,
agenția desfășurâd o amplă acțiune de
interceptare a convorbirilor telefonice,
e-mailurilor și a datelor transmise prin
internet, fără să îi scape din vedere o
instituție sau țară. Se apreciază că zilnic
NSA interceptează aproximativ două
miliarde de convorbiri telefonice, sub
pretextul luptei împotriva terorismului,
chiar dacă acest lucru implică și spionarea
țărilor așa zise ”prietene”. Documentele
transmise de informaticianul american
relevă faptul că NSA a reușit să spargă
algoritmii actuali cei mai complexi de
criptare a datelor confidențiale.

CRIPTAREA CLASICĂ
Cel puțin teoretic, spargerea unei
chei secrete de criptare cu o lungime de
128 biți este aproape imposibilă, nici un
sistem informatic din lume neavând
capacitatea să facă acest lucru într-un
termen rezonabil de timp. O breșă de
securitate poate reprezenta o soluție fiabilă

de interceptare a cheilor de criptare.
Acțiunea poate avea loc în etapa așa zisei
”negocieri de cheie”, moment în care cei
doi interlocutori definesc și partajează
același număr secret folosit la criptarea și
decriptarea informațiilor. Documentele lui
Snowden relevă faptul că NSA a exploatat
la maxim această breșă, obținând astfel
chei de criptare de la diverse firme
particulare care le gestionează.

BREȘE DE SECURITATE
Un exemplu în acest sens poate fi
cel al firmei RSA Security, care produce
chei secrete de criptare. Generatorul de
numere aleatorii al acestei firme este sub
controlul strict al NSA. În cadrul agenției
lucrează un număr consistent de
matematicieni
iar
baza
materială
informatică este de ultimă generație,
sistemele informatice fiind extrem de
complexe. De aici rezultă și bănuiala că la
un moment dat criptoanaliștii ar fi reușit să
găsească metode matematice care pot
facilita rezolvarea problemelor de criptare.
O altă posibilă variantă de acțiune
a NSA poate fi aceea de obligare prin lege
a celor care concep algoritmi pentru cheile
de criptare să creze mici breșe de
securitate, doar de ei știute, care să permită
penetrarea sistemului și subtilizarea de
chei.
Un element relevant în acest sens
este faptul că în momentul de față orice
acțiune de omologare a unui algoritm de
acest tip se realizează doar cu respectarea
anumitor condiții standard și cu avizul
unor instituții guvernamentale. Aceste
reguli pot deveni la un momentdat un
standard
mondial.
Devoalarea acțiunilor NSA de
piratare a comunicațiilor din întreaga lume
a ridicat noi semne de întrebare în
universul criptografiei, trăgând un semnal
de alarmă în lumea virtuală a informațiilor
confidențiale. Deoarece în momentul de
față criptografia se află într-un veritabil
moment de început de criză care tinde să
prevestească o cădere bruscă în viitorul
apropiat, specialiștii în domeniu vorbesc
din ce în ce mai des despre inventarea unui
nou tip de criptare. O variantă ar fi cea

bazată pe principiile fizicii cuantice.

CRIPTAREA CUANTICĂ
Momentan criptarea cuantică
este experimentată încă în laboratoare de
fizică fundamentală, activitățile de
cercetare desfășurându-se de mai bine de
cinci ani. Rezultatele sunt promițătoare și
până în momentul de față se pare că
metoda și-a dovedit eficacitatea în fața
atacurilor de tipul celor folosite de NSA.
Se vehiculează că ar fi absolut
indescifrabilă, deoarece beneficiază de cel
puțin trei puncte forte cunoscute până
acum.
Primul punct forte al criptării
cuantice este acela că generează o cheie de
criptare total aleatoare. Numărul secret
folosit de interlocutori are o proprietate
cuantică esențială: este nedeterminabil.
Cheia nu are forma finală în momentul
unei eventuale interceptări pe parcursul
procesului de comunicare, aceasta fiind
reconstituită după finalizarea întregii
transmisii.
Al doilea punct forte al acestei
metode este reprezentat de faptul că
dispune de o sensibilitate absolută,
cuantică. Grație a unei fragilități de
construcție, orice tentativă de manipulare a
semnalului se încheie cu o destructurare
sau modificare substanțială care este
imediat identificată. Cu alte cuvinte, orice
tentativă de ascultare duce la alterarea
datelor transmise, procesul trebuind a fi
reluat
de
la
capăt.
Al treilea punct forte principal
este reprezentat de imposibilitatea de
urmărire și identificare a informațiilor
vehiculate. Semnalele codate sunt definitiv
degradate după încheierea comunicației.
Astfel, ele nu pot fi înregistrate în scopul
prelucrării și extragerii de informații
ulterior în medii specializate, cu putere
mare
de
calcul.
Se pare că viitorul în domeniu va
fi asigurat de o îmbinare a matematicii
criptografice cu elemente de fizică
microscopică, cuantică, această colaborare
fiind cea care va garanta păstrarea
secretelor noastre cele mai prețioase
departe de ochii indiscreți ai aliaților sau
inamicilor.
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În societatea de astăzi, aflată
într-o continuă schimbare şi prefacere,
mass-media ocupă un loc important şi
devine pe zi ce trece un element indispensabil al vieţii cotidiene. Fără acces la
informaţie nu putem trăi, aceasta fiind
parte a ideologiei contemporane. Un om
informat este un om bine pregătit care va
face faţă tuturor provocărilor. De aceea,
profesia de
jurnalist se bazează pe
actualitate. Însă nu este de ajuns ca
jurnalistul să informeze, ştirea avansată de
acesta trebuie să fie verificată, analizată, să
fie surprinsă în toată diversitatea posibilă
de interconexiuni, să se întrevadă urmările
posibile ale difuzării acesteia.
Pentru difuzarea oricărei ştiri,
pentru realizarea oricărui articol este
necesar profesionalismul, mult fler şi intuiţie, ziaristul trebuie să facă distincţia
între o ştire importantă şi una fără valoare.
După părerea mea, lucrurile trebuie descrise în mod clar, pe înţelesul tuturor, iar
jurnalistul nu trebuie să schimbe cu nimic
desfăşurarea
evenimentelor.
Un important rol al mass-mediei
este acela de a cultiva şi de a menţine atitudinile şi valorile unei culturi, lucru ce contribuie
la
închegarea
acesteia1.
Dominique Wolton considera că
televiziunea reprezintă unul dintre simbolurile spectaculoase ale democraţiei de
masă, „instrumentul cel mai democratic
al societăţilor contemporane“, unul dintre
puţinele mecanisme prin care sunt
menţinute legăturile sociale2. Aceasta este
şi părerea mea asupra promovării
idealurilor şi valorilor într-o societate
democratică, lucru realizat şi de massmedia. De asemenea, îmi exprim părerea
că, în societatea actuală, câmpul mediatic a
ajuns să deţină puterea în ceea ce priveşte
1

mijloacele de exprimare public, ceea ce noi
vedem la TV ne influenţează puternic,
orice ştire sau eveniment mediatizat poate
produce efecte de mobilizare sau de demobilizare, televiziunea devenind astăzi arbitrul accesului la existenţa socială şi
politică. Faptul că cei care emit judecăţi,
societatea, în general, îmi induce ideea că
publicul nu este lipsit de interes şi prezintă
reacţii diverse la aflarea unei ştiri sau la
prezentarea unui eveniment. Prin urmare,
după părerea mea, publicul nu este pasiv,
lucru demonstrat de diversitatea judecăţilor
şi a reacţiilor exprimate vizavi de programele vizionate. Percepţia unui individ
este influenţată de mass-media în mod
vizibil, acesta ajungând să adopte de cele
mai multe ori inconştient, punctul de vedere oferit de către media. Acesta ar putea
fi un efect al persuasiunii. Mass-media
reprezintă un mediu a cărui presiune declanşează fie activismul (participarea publică la opinie), fie supunerea la opinia care
pare dominantă, fie tăcerea3. Cred însă că
individul îşi poate schimba sau nu opinia,
dar puterea mass-media poate avea efecte
pe termen mediu şi lung asupra conştiinţei
fiecărui individ, deci, timpul este elementul cheie pentru exercitarea influenţei mass
-media.
În opinia mea, o condiţie a bunei
guvernări este libertatea presei care constituie o expresie a drepturilor cetăţenilor,
presa având libertatea deplină de a spune
adevărul, de a milita pentru acesta. Dreptul
la expresie trebuie să fie un drept deplin,
fundamental într-un stat democratic. Presa
trebuie să stimuleze dialogul şi informaţia,
acestea fiind parte a adevărului, ambele
fiind de o importanţă majoră pentru interpretarea diferitelor segmente ale realităţii.
Libertatea de expresie, inde-

pendenţa publicaţiilor, a posturilor de radio
sau de televiziune reprezintă condiţii ale
corectitudinii informaţiei, dar nu asigură,
nu garantează în niciun fel calitatea ştirilor
de presă. Doar profesionalismul cu care
este tratată informaţia asigură obiectivitatea şi, în ultimă instanţă, prestigiul unei
publicaţii sau al unui post4.
Legătura dintre mass-media şi
societate este comunicarea şi modul în care
aceasta se realizează, modul în care
mesajele se fac cunoscute, scopurile
urmărite de fiecare transmisie în parte, prin
urmare, o strategie bine aleasă. Opinez că
în aceasta poate consta puterea mass-media
prin transmiterea corectă a unui stoc de
informaţii atât de necesar perpetuării societăţii contemporane. În acest domeniu
media a câştigat o poziţie predominantă şi
unde valorificarea promptă a unor cuceriri
tehnologice o recomandă pentru multă
vreme drept puterea numărul unu.
Fiecare
individ
întâmpină şi interpretează informaţia în
mod diferit, o receptează în modul său
specific. Din acest fapt rezultă, după părerea mea, importanţa covârşitoare a media
în formarea şi orientarea opiniei publice.
Putem concluziona în ceea ce priveşte comunicarea mediatică că aceasta face parte
integrantă din contextele largi ale vieţii
sociale în care acest tip de comunicare este
primit, acceptat şi înţeles de fiecare individ
în modul său propriu. Există convingerea
că rolul mass-media în relaţie cu realitatea
va deveni pe zi ce trece mai important şi va
reflecta un înalt grad de profesionalism,
percepându-se pe sine drept un ansamblu
puternic pentru informarea promptă a societăţii, pentru dobândrea unei identităţi
distincte ca urmare a expunerii la fluxul
neîntrerupt de mesaje.

Chandler, Daniel, Cultivation Theory, 1995, online: http://www.aber.ac.uk/ ~dgc/cultiv.html;
Wolton, Dominique, Eloge du Grand Public. Une théorie critique de la télé-vision, Flammarion, 1990;
3
Drăgan, Ioan, Paradigme ale comunicării de masă, Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., Bucureşti, 1996, p.287 ;
4
Chelcea, Septimiu, Sociologia opiniei publice, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“ – SNSPA, Bucureşti, 2000 .
2
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Cu toții ne dorim să putem

CÂTEVA VORBE

înțelege anumite gesturi făcute de cei
din jur. Dacă ar fi să găsească lampa

DESPRE

lui Aladdin sau peștișorul de aur,
foarte multe persoane ar alege ca
una dintre dorințele împlinite să fie
cea care oferă puterea de a citi
gândurile

celorlați.

Se pare

COMUNICAREA NONVERBALĂ

că

studiul, munca și exercițiul s-au
dovedit a fi duhul din lampă pentru
câțiva

pasionați

de

științele

Autor: Alexandru Turturică

comunicării. Poate că cei pricepuți
în arta comunicării nonverbale nu
au capacitatea de a știi mereu ce
gândesc alte persoane, dar abilitățile
lor le oferă capacitatea de a citi mai
ușor semnele de nervozitate, tristețe,
dezamăgire, euforie, atracție și nu
numai. Scopul specialiștilor, este
acela

de

a

descifra

semnele

respective în situații cât mai dificile.
Investigațiile, pentru care ei sunt folosesc tehnicile dezvoltate pentru a nevoie și de asemenea indicații, iar
angajați, vizează în principal recunoaște mai ușor o minciună, dar și cetățenii - de reprezentanți politici care au
persoane importante, cum ar fi pentru a ascunde mai bine una. Experții în puterea de a se face înțeleși de oricine.
politicienii sau cercetații penal. De comunicare sunt numiți în funcții de
foarte multe ori insa, oamenii nu consilieri
sunt foarte sinceri. Trupul

însă, s-a

dovedit a fi mai sincer chiar decât ceea ce
oamenii spun. Este adevărat că există
persoane

foarte

pricepute

să

fabrice

adevăruri, dar la fel de adevărat este și
faptul că nu toată lumea poate fi la fel de
ușor păcălită. Și de o parte, dar și de
cealaltă, sunt talentați în ale fabulației.
Aceștia poate că nu au studii făcute în
domeniul comunicării nonverbale, ci doar
au o bogată experiență de viață. Însă, cum
spuneam

și

mai

sus,

aprofundarea

domeniului respectiv duce la rezultate
notabile. Cei ce au studiat această știință,

pentru

diverși

Ceea ce am dorit până acum, a

politicieni. fost să subliniem importanța comunicării

Obiectivul principal al acestui de tip de nonverbale. Însă lucrurile cu adevărat
colaborare este instruirea omului politic incitante ale acestui domeniu se regăsesc
din punct de vedere al modului în care chiar în partea teoretică. În continuare vor
acesta transmite mesajul. Politicianul își fi prezentate câteva mici „secrete” ale
dorește să-și ascundă temerile, să își comunicării

nonverbale,

regăsibile

în

controleze gesturile, să pară sincer atunci special în diplomație, politică, negocieri, în
când minte, dar și să poate fi cât mai domeniul militar și cel de securitate.
expresiv și ușor de înțeles atunci când are
de transmis un mesaj.

În orice situație, pentru a părea
credibili, concordanța dintre gesturi și

Cu alte cuvinte, oamenii politici mesajul vocal este indispensabilă. Altfel, se
nu angajează experți în comunicare poate depista primul indiciu al unei
pentru a învăța să ascundă adevărul. minciuni. Despre aceste lucruri vorbește
Acest lucru trebuie să fie unul cât mai comunicarea

gestuală.

Aceasta

face

bun pentru că persoanele politice au referire, în special, la gesturile care
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trădează, care „spun altceva” decât spun comunicării nonverbale de care acesta gesturi, nu trebuie să distragem atenția de la
cuvintele. Un alt element important al dispune. În situația discutată notăm faptul mesaj. Cel din urmă este prioritar, iar
comunicării

este

contextul.

Anumite că prima impresie este foarte importantă. gesturile trebuie să vină de la sine. Experții

gesturi se pot face în situații total diferite. E clar că nu putem să caracterizăm o în comunicarea nonverbală ne sfătuiesc ca
Să ne gândim de exemplu la încrucișarea persoană după doar câteva secunde și fără într-un discurs să nu ne jucăm cu notițele
brațelor. De multe ori spunem că atunci să vorbească, dar tot ne facem o părere sau cu bijuteriile și în mod special să nu ne
când o persoană își încrucișează brațele, imediată de care nu vom scăpa prea ușor. „împiedicăm” în mâini. Cel mai important
aceasta

dă

semne

de

retragere,

de Pentru a ne face o primă impresie, ținem element în susținerea discursurilor este

respingere sau că este o persoană închisă. cont de ținută. Surprinzător sau nu, ținuta contactul vizual. Este foarte important ca
Teoria aceasta poate fi foarte adevarată. face parte din ceea ce numim comunicare cel care vorbește să privească ascultătorii în
Însă poate nu și atunci când persoana nonverbală. Astfel, charisma ține cont de ansamblu, dar și modul în care acesta o
respectivă stă în frig și nu este îmbracată ținuta și de look-ul persoanei. Un alt face. Toate cele de mai sus reprezintă doar
adecvat. Gestul de încrucișare a brațelor, element important este cel al controlării o mică prezentare a ceea ce înseamnă
atunci când ne este frig, este firesc. Facem propriilor

mișcări.

Charisma

unui comunicarea nonverbală și poate și un

acest lucru pentru a ne încălzi o anumită politician este indicată de modul în care motiv de curiozitate pentru a aprofunda
parte a corpului. Acest gest, mai poate acesta își mișcă trupul și de nivelul de această știință. Arta procesului prezentat nu
avea un alt sens într-un context mai diferit. utilizare a armelor gestuale de care poate fi înțeleasă în totalitate dintr-un
Semnul indicat poate fi cel de dominare. În dispune.

Mai

mult

decât

atât, singur articol. Fapt pentru care sunt

situația aceasta, se generează indimidare a comportamentul emoțional și gestual realizate numeroase cercetări în domeniu.
adversarului și supunere din partea lui. sensibilizează electoratul atunci când sunt Poate că cel mai important lucru pe care
Scopul principal este cel de exprimare a aduse diferite argumente.

Discursurile comunicarea ni-l transmite este acela că

forței, fie ea chiar și fizică. Pe lângă publice sunt foarte importante, tocmai de secretele ei trebuiesc cunoscute de cât mai
context și concordanța dintre mesaj și aceea sunt îndelung pregătite. Elementele mulți dintre noi pentru ca societatea în care
gesturi, comunicarea mai dispune de un de luat, în mod special, în seamă sunt: trăim să poată funcționa într-un mod cât
element important, și anume tonalitatea înfățișarea,

mișcările,

gesturile

și mai adecvat și dedicat dezvoltării.

vocii. Acest element nu se regăsește și în contactul vizual. Despre înfățisare, în
cadrul comunicării nonverbale, dar nu este comunicarea nonverbală, se spune faptul
de neglijat în procesul unei comunicări că mai întâi suntem priviți și apoi
verbale. Un alt exemplu de gest este cel al ascultați. Îmbrăcămintea trebuie adaptată
încrucișării

mâinilor.

Acest

lucru

se discursului, momentului zilei și locației.

întâmplă atunci când este vorba de o Tribuna trebuie să ofere un anumit statut
autoreglare în situații tensionate, însă celui ce se află în spatele ei, însă de multe
gestul

contribuie

și

la

stabilizarea ori aceasta îi devine dușman. Tocmai de

interacțiunilor umane bazate pe putere, aceea, nu este indicată rezemarea de
inclusiv a celor ierarhice. Avem aici două tribună. Acest gest poate indica un
tipuri de incrucișare a mâinilor. Orienatea anumit semn de oboseală din partea celui
palmelor încrucișate spre sine reprezintă o care vorbește. Mâinile trebuie ținute la
centrare spre propria persoană. Pe de altă vedere. Ele reprezintă poate cea mai
parte,

orientarea

în

jos

a

palmelor sinceră parte a corpului. Iar într-o situație

încrucișate reprezintă direcționarea spre ca aceasta nu e bine să ne ascundem. Însă
idee. Charisma individului, în special a nu este bine nici să cădem în cealaltă
politicianului,

ține

și

de

calitatea extremă și să gesticulăm excesiv. Prin
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Autor: asist univ. dr. Polixenia
Olar

“Give man a fish,
feed him for a day.
Teach man to fish,
feed him for a
lifetime.”

I M P O RTA N Ț A
CURSURILOR
P O S T U N I V E R S I TA R E
PENTRU CARIERĂ
Fondatorul Taoismului, Lao Tzu, a
spus aceste cuvinte acum 2000 de ani.
Educația merge şi ea pe acelaşi principiu.
Timp de secole, studenţii au fost hrăniţi cu
informaţii şi învăţaţi să memoreze cifre, în
speranţa că vor reţine o mare parte din ceea
ce li s-a predat. Azi nu mai este suficient să
hrănim studenţii cu informaţii. Lumea
noastră se schimbă atât de repede încât
informaţiile devin disponibile mai repede
decât pot fi predate. Dacă individul vrea să
se afle într-un echilibru cu această lume
schimbătoare, atunci studiul nu poate înceta
la
absolvirea
ultimei
şcoli.
De-a lungul ultimilor 50 de ani,
inovaţiile tehnologice şi ştiinţifice constante
au avut un efect profund asupra nevoilor de
învăţare şi asupra stilurilor de învăţare.
Învăţarea nu mai poate fi împărţită în timpul
şi spaţiul în care dobândim cunoştinţe
(şcoala) şi locul şi timpul în care aplicăm
cunoştinţele(locul de muncă). În loc de asta,
învăţarea poate fi văzută ca ceva ce are loc
pe o bază continuă, începând cu
interacţiunile noastre zilnice şi continuând
cu lumea din jurul nostru. Învăţăm de-a
lungul întregii noastre vieţi, iar acest studiu
a devenit de importanţă vitală o dată cu
apariţia noilor tehnologii care se schimbă pe
măsură ce noi primim şi acumulăm
informaţii, colaborăm cu ceilalţi şi
comunicăm. Deoarece tehnologia se
schimbă rapid, indivizii trebuie să se
adapteze şi să înveţe să-şi satisfacă nevoile
zilnice.
Pentru a supravieţui, indivizii şi
organizaţiile trebuie să fie capabile să se
ajusteze continuu, să-şi îmbunătăţească
cunoştinţele şi abilităţile pentru satisfacerea
nevoilor lor şi ale celorlaţi în egală măsură.
Asta înseamnă că cel mai important lucru
pe care cineva îl poate face este să înveţe
continuu iar pregătirea formală este doar
începutul. Cunoştinţele se acumulează cu o
asemenea viteză încât indivizii trebuie să
continue
să
fie
eficienţi.
Marea majoritate a profesiilor îşi

mandatează membrii să continue să înveţe
pentru a-şi menţine licenţa de practică.
Primii 25 de ani sau cam aşa ceva, principal
ocupaţie a individului este studiul. Marea
majoritate a timpului este petrecută în sălile
de clasă acumulând cunoştinţe. Şi apoi de
îndată ce absolvim, simţim că etapa cu
educaţia în viaţa noastră s-a încheiat şi că e
momentul să ieşim în lume. V-aţi gândit
vreodată cât de ciudată este această idee?
Că doar un sfert din viaţa noastră trebuie
dedicată studiului şi apoi ar trebui să ne
culcăm pe lauri pentru cele 3 sferturi
rămase
din
ea?
Este o idee greşită, dar una pe care,
din păcate, mulţi au adoptat-o, cel puţin la
nivel de subconştient. Când încetăm a mai
învăţa? E învăţarea specifică doar copilăriei
sau doar sălilor de clasă sau ea are loc de-a
lungul vieţii dintr-o multitudine de situaţii
cu
care
omul
se
confruntă.
Învăţarea
continuă
asigură
dezvoltarea personală, autosustenabilitatea
şi implicarea activă în mediul în care trăim.
Cursurile postuniversitare se înscriu şi ele în
obiectivul individului de a-şi atinge
potenţialul său educaţional. Ele oferă
flexibilitate
şi
adaptabilitate,
satisfacţie şi motivare; ele implică
creativitate, inovaţie, o combinaţie de
cunoştinte de nivel superior, abilităţi şi
atitudini potrivite contextului echipând
indivizii cu acele competenţe care le
facilitează angajarea în participarea activă
la viaţa socială. Obiectivele
cursurilor
sunt acelea de a permite participanţilor să
planifice, să furnizeze şi să evalueze
propriul mod de a învăţa, să încurajeze
studenţii să ia în considerare natura
schimbătoare a rolului academic şi a
scopului studiilor postuniversitare în
contextul educaţional din mediul universitar
contemporan.
Ele susţin participanţii în a-şi
identifica propriile nevoi de dezvoltare
postuniversitară şi a-i angaja în planificarea
pentru dezvoltare profesională continuă.
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ORIENTARE ÎN
COMUNICARE
Autor : ȘTEFAN NICUȘOR

Pentru a răspunde nevoilor societății actuale,
oferta educațională universitară trebuie ca, pe lângă
procesul de învățare, să asigure un sistem de informare,
consiliere și educare pentru carieră. Din acest motiv, în
cadrul Universității Naționale de Apărare “Carol I”, se
desfășoară activități de orientare profesională privind
cariera studenților ce urmăresc dezvoltarea profesională
și înzestrarea acestora cu cunoștințe și abilități necesare
pentru realizarea unui management eficient al propriei
cariere. Plecând de la această idee, am realizat un
interviu cu locotenent colonel Corneliu Pavel, șeful
Compartimentului de Informare și Relații Publice al
Forțelor Navale Române și inițiatorul proiectului
“Profesioniștii”, proiect derulat pentru orientarea
profesională a studenților Universității Naționale de
Apărare “Carol I” de la programul de comunicare
publică și interculturală. În cadrul acestui proiect domnul
locotenent colonel a propus studenților întâlnirea cu
specialiști din diferite domenii ale comunicării (massmedia, advertisement, PR, marketing) ca: Monica
Ghiurco (TVR), Denisa Morariu (Antena3), Nicolae
Melinescu (TVR), Andrei Georgescu (Raiffeisen Bank),
Laurențiu Răducanu (Digi 24), Adrian Siea (free-lancer),
Milovan Simulov (casa de producție Spider), Bogdan
Răducanu (Radio România Actualități) dar și lecții vizită
la TVR și Digi 24. Toate aceste activități au fost
desfășurate cu scopul de a răspunde nevoilor studenților
de a cunoaște latura practică și profesională a
comunicării și pentru a facilita construirea unei cariere
viitoare în acest domeniu.
NȘ: Domnule locotenent colonel vă rog să vă prezentați în
câteva cuvinte.
CP: M-am născut la malul mării, la Constanța, cu picioarele
în apă, de-aia cred că am crescut așa mult și sunt legat de mare
sufletește. În marină sunt din 1990, anul ăsta s-au împlinit 24
de ani, iar în domeniul comunicării activez din 2004 când am
început prin a scrie la ziarul Fregatei Regele Ferdinand. Am
lucrat apoi la radio, pe urmă într-o firmă de publicitate și am
ajuns să fac relații publice în marină, apoi în forțele terestre și
din nou în marină. Din 2011 sunt purtătorul de cuvânt și șeful
Compartimentului Informare și relații Publice al Forțelor
Navale Române.
NȘ: Cum a apărut idea proiectului pentru orientarea
profesională a studenților Universității Naționale de Apărare
“Carol I” de la programul de comunicare publică și
interculturală?
CP: Proiectul pentru orientarea profesională a studenților nu
este ideea mea, ci aparține soției mele, profesor în învățământul
preuniversitar, care derulează proiecte asemănătoare de câțiva
ani.
De-acolo m-am inspirat și m-am gândit că având
destul de multe cunoștințe și conexiuni în domeniul
comunicării aș putea să vă ofer diferite experiențe în domeniul

comunicării pentru a vă lărgi orizontul vostru profesional, atât de
necesar la început de drum. Desigur, dacă timpul ar fi fost mai
generos cu mine, aici la universitate, cred că am fi putut derula
acest proiect până la sfârșitul anului universitar, punând accent și
pe comunicarea interculturală.
NȘ: Ce obiective v-ați stabilit la începutul acestui proiect?
CP: Așa cum am spus și mai devreme, am încercat să propun
studenților interacțiunea cu personalități care au reușit în
domeniul comunicării și care pot împărtași puțin din experiența
lor profesională.
NȘ: Cât de util este un astfel de program în pregătirea și
evoluția studenților?
CP: Consider că un astfel de program este foarte util pentru că
după absolvirea facultății deveniți specialiști în domeniul
comunicării și urmează integrarea voastră pe piața muncii.
Cunoștințele teoretice dobândite ajută dar în același timp
stabilirea unui contact cu mediul profesional al instituțiilor din
acest domeniu atât de vast facilitează luarea unor decizii viitoare
în ceea ce privește cariera. Un bun comunicator, pe lângă
cunoștințe teoretice și experiență, are nevoie și de creativitate,
inventivitate, disponibilitate, cultură generală. E bine ca pe
parcursul acestor trei ani de studiu să dezvoltați aceste abilități
pentru a fi pregătiți să profesați în orice domeniu al comunicării.
Părerea mea este că așa cum domeniul IT este în vogă la fel se
întâmplă și cu domeniul comunicării dacă ținem cont de faptul că
orice mediu organizațional are nevoie de comunicare, pentru că
dacă nu comunicăm nu existăm, spunea cineva.
NȘ: O singură reușită poate fi o întâmplare, dar un traseu
profesional implică strategii. Cum se transformă un plan în
realitate?
CP: Ok, aici te-aș întreba eu pe tine..... Ce strategie ai adoptat
cînd ai ales să urmezi cursurile programului de comunicare
publică
și
interculturală?
NȘ: Eu sunt print ilustrator la Centrul de Operații Psihologice, în
cadrul Ministerului Apărării Naționale, și cred că specializarea la
locul de muncă este foarte importantă, însă consider că un bagaj
de cunoștințe teoretice trebuie să fie baza oricărei specializări. Cu
atât mai mult în comunicare unde conceptele teoretice reprezintă
baza analizei
publicului țintă și a mesajelor diseminate.
CP: În concluzie, un plan bun se poate transforma în realitate
printr-un proces serios de instruire, îmbinând cunoștințele
teoretice cu cele practice, adaptat permanent nevoilor societății
actuale. E doar o chestiune de voință.
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ATTILA BIRO

INTERVIU :

- JURNALIST DE INVESTIGAȚII-

Autor: Mihaela Pop
Jurnalistul, boem incurabil sau analist meticulos? Cum ar trebui să fie și mai ales cine ar putea să fie? Iar
în mod particular, cum se distinge jurnalistul de investigații dintre exponenții acestei profesii liberale care
nu se înscrie în tipare clasice?
Attila Biro, tânăr și foarte pasionat jurnalist ce își desfășoară în
prezent activitatea în București la
redacția

Gândul,

și-a

început

cariera jurnalistică la Cluj unde a și
urmat studii de specialitate în cadrul
Universității

Babeș

Bolyai,

co-

chetând cu aceasta încă de pe
băncile școlii. Dedicarea sa profesională poate fi remarcată și dincolo
de granițele redacției, din alocarea
unei însemnate părți din timpul care
ar putea fi liber, implicării în proiecte ce promovează libertatea de
exprimare și în mod particular libertatea presei, rolul însemnat al presei

Ce înseamnă şi ce presupune să fii
jurnalist de investigaţii?

în democrație și alte astfel de R: Eu combin munca de jurnalist de news

(acoperirea subiectelor zilnice) cu articolele

subiecte, prin care contribuie la investigative, spre deosebire de alţi colegi,

cum ar fi Rise Project, un portal dedicat pur

clădirea unei culturi media și la 100% pentru jurnalism de investigaţii. A
crearea unui spațiu adecvat face jurnalism de investigaţie înseamnă în
primul rând a nu te opri la a relata despre o

profesării
date

jurnalismului. ştire. De exemplu, dacă guvernul alocă o
sumă pentru un contract, ne vom
El vine prin răspunsurile anumită
duce să vedem cine a scris caietul de

întrebărilor

lămurească

din

noastre,

viziunea

cea mai plăcută parte. Ci să descoperi
lucruri care te interesează uneori şi
personal ca cetăţean. Mie cel puţin asta mi
se întâmplă. De multe ori de aici pornesc
subiectele mele. De exemplu văd ceva şi
mă gândesc că eu ca şi cetăţean, vreau să
ştiu unde se duc banii mei. Şi asta este una
din părţile plăcute, că poţi să dai
răspunsuri şi vezi de la oamenii din jurul
tău reacţii de genul „A, uite, am citit asta
şi am aflat în sfârşit de ce nu se face o
şosea sau de ce e prost făcută”.

Cât de important crezi că este, cel
să sarcini, cine a fost în comisie, cine este puţin pe plan profesional, să faci ceea
şeful instituţiei, cine este firma care a
ce îţi place?
și câştigat. Adică vom epuiza toate întrebările

experiența sa, aspecte legate de şi vom găsi toate răspunsurile posibile, R: Dacă vorbim despre profesia de
pentru ca în final să dăm cetăţeanului
specificul
acestui
profesionist, traseul banilor, în primul rând şi să jurnalist, cred că nu poţi să faci asta la un
avertizăm dacă există elemente că acolo nivel foarte înalt dacă nu ai o motivaţie

jurnalistul, în special jurnalistul de există nereguli, pentru că nu putem noi destul de puternică. Iar pasiunea pentru
asta, poate să fie una dintre
investigații, care nu este nici scriitor spune dacă s-au comis sau nu infracţiuni. munca
motivaţiile puternice. Nu putem vorbi
sau politician, nici actor, magistrat

ori organ de cercetare penală, însă
întrunește trăsături de la toți aceștia,
rezultând
conturată.

o

personalitate

bine

Ce îţi place ţie la activitatea pe care o
desfăşori ca jurnalist de investigaţii?

R: În primul rând este un moment în care
alergi după un subiect, încerci să descoşi şi
este oarecum ca şi la un antrenament fizic,
ai un rush de adrenalină, însă nu asta este

neapărat şi despre o motivaţie financiară,
pentru că, după cum se ştie, în presă nu
toată lumea câştigă foarte mulţi bani. Nu
zic că nu există vedete media care ajung la
câştiguri foarte mari, dar nu toţi jurnaliştii
care fac munca asta cu pasiune sunt şi
răsplătiţi. Dar da, ca să faci jurnalism de

Revista Facultății de Securitate și Apărare/ nr. 2 - 2015
calitate îţi trebuie multă pasiune, pentru că
presupune să renunţi de multe ori la extrem
de mult din viaţa personală sau să faci
eforturi, uneori şi fizice, extrem de mari,
poate să lucrezi 25 sau 27 de ore non stop.

Consideri că tu ai ales această
meserie sau că ea te-a ales pe
R: Până să fac jurnalism, am avut multe
alte slujbe. Am lucrat şi fizic, pe şantiere,
în baruri şi am făcut chiar şi comerţ la un
moment dat. De scris, am început de la
revista şcolii, probabil toată lumea a
făcut-o şi încă de atunci mi-am dat seama
că îmi provoacă o foarte mare satisfacţie
comunicarea cu cei din jurul meu şi văzând
că pot să fac ceva util pentru ei şi pentru
mine.
Rolul unui ziar este cel de
informare pentru cetăţean. La noi, din
păcate nu e chiar aşa. Ziarele conţin puţine
informaţii utile pentru cetăţean. Cred că eu
am ales acestă meserie. Iar dacă ar trebui
acum să aleg să fac altceva, ar trebui să fie
ceva care să-mi provoace o satisfacţie.
Ce calităţi, ce trăsături ar trebui să aibă
o persoană pe care ai sfătui-o să se
îndrepte către această profesie?
R: În mod sigur nu putem fi cu toţii ca şi
colegii de la Rise Project sau de la alte
instituţii care fac numai şi numai jurnalism
de investigaţii, dar e important până la
urmă pentru orice cetăţean să îl intereseze
foarte aplicat ce face autoritatea publică cu
oraşul
său
spre
exemplu..
Revenind la întrebare, este
important de ştiut că în zona asta e nevoie
de nervi foarte tari, să fii extrem de
rezistent la presiune şi să nu fii persoana
care să renunţe uşor la un subiect, deoarece
poate trece o perioadă foarte îndelungată
până când poţi să prezinţi public un
subiect. De exemplu avem cazurile de
corupţie, când corupţii se ascund foarte
bine, sau când faptele de corupţie se
ascund în spatele unor legi. Ştim că la noi
există şi tradiţia asta de a fura cu legea în
mână. Sunt de exemplu subiecte despre
care am scris timp de doi trei ani de zile. Şi
altele pe care probabil o să le reiau peste
patru sau cinci ani. Şi de asemenea vor fi şi
intimidări, dar astea sunt deja asumate
când intri în presă. De asemenea, o
persoană care ar veni spre această profesie
ar trebui să fie inventivă, stăruitoare şi să
aibă în cap banul public. Dar nu cred că
există neapărat un profil, pentru că am
colegi foarte buni pe o anumită zonă de

investigaţii, de exemplu pe articole făcute
under cover, sau unii foarte buni pe
analiză de date, unii care reuşesc să vadă
legăturile din mai multe zone. Putem să
avem şi un hacker, sau un om care are o
abilitate foarte bună de a pune informaţia
în pagină şi de a o transmite publicului.
Deci dacă este cineva foarte pasionat de
generat date şi de făcut anliză pe date, în
momentul de faţă ar putea avea o carieră
foarte bună în jurnalismul de investigaţii.
Ca în orice profesie, dacă vrei să
fii bun, trebuie să îţi placă ceea ce faci şi
să te intereseze constant să te
îmbunătăţeşti.
Am înţeles până aici ce ar trebui să ştie
să facă un jurnalist de investigaţii. Dar
sunt lucruri pe care ar trebui să nu le
facă?
R: Da, ar trebui să fie onest cu el în
primul rând şi apoi cu cititorii lui. Să nu
ia şpagă. Să nu facă trafic de influenţă. Să
lucreze în interesul cititorului, iar nu al
unui patron, politician sau chiar a unui
grup de infractori. Trebuie să te gândeşti
ce informaţie este utilă cetăţeanului, iar tu
să faci tot posibilul să le-o transmiţi. Până
la urmă, suntem şi noi cumva ca nişte
funcţionari publici. Munca noastră este
publică, nu este ascunsă.

Există părţi mai puţin plăcute ale
acestei profesii? Pe care le-ai putea
semnala?
R: Da, există! De exemplu, este foarte
nasol când eşti cenzurat, este extrem de
grav când nu îţi sunt publicate materialele.
Asta mi se pare pedeapsa şi abaterea
maximă pentru un jurnalist onest, să fii
cenzurat, iar nu pentru că ai luat-o pe
arătură cu subiectul tău, ci pentru o serie
de interese, de exemplu, pentru că cel
despre care scrii este prietenul sau
asociatul în vreo afacere a patronului tău,
a celui care ţine trustul sau pur şi simplu
ziarul. Asta ar fi una din chestiunile
negative din presă. Apoi ar mai fi lipsa
timpului şi spaţiului personal. Rău este şi
să vezi că în jurul tău mass media e plină
de manipulare, de informaţii de proastă
calitate sau de-a dreptul false. Asta poate
să te debusoleze ca jurnalist şi să te facă
să-ţi pui întrebarea dacă ce faci tu este
corect, sau manipulările odioase ale
altora? Doar te enervezi şi ţi se pare că
trăieşti într-un mediu murdar, nesănătos şi
toxic. De asemenea, trebuie să ştii de la
început că nu faci avere din presă. Poţi să
faci avere din presă dacă o faci prin
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compromisuri şi dacă intri în reţelele de
corupţie. Te duci cu politicienii, devii
consultantul lor, prietenul lor, faci trafic de
influenţă, propagandă pentru ei şi faci bani
serioşi. Dacă vrei să fii jurnalist pentru
concetăţenii tăi, nu prea o să faci.

Consideri că avem în România un
spaţiu propice desfăşurării acestei
profesii?
R: Toate trusturile şi ziarele au neajunsuri,
dar sunt sigur că şi în cele mai nocive şi
manipulative trusturi sunt jurnalişti care îşi
fac foarte bine treaba. Plus că în ultima
perioadă au apărut mici iniţiative din
partea ONG-urilor, cum ar fi Centrul
pentru Jurnalism de Investigaţii, şi cred că
o să înceapă să se contureze şi alte oaze.
Casa Jurnalistului este iarăşi un proiect
foarte bun. Presa într-adevăr este supusă
unui oarecare control. Dar ţine şi de
jurnalist. Asta este foarte important de
ştiut. Dacă ştii să spui nu articolelor
comandate, şantajelor şi aşa mai departe,
poţi să faci şi o presă ok. Probabil nu vei fi
niciodată şef într-o instituţie, dar vei putea
fi mulţumit că nu ţi-ai trădat cetăţenii şi că
nu le vinzi minciuni cu zâmbetul pe buze.

Cum rezistă un jurnalist de
investigaţii într-o presă cu o apetenţă
atât de ridicată către mondenităţi şi
într-o societate de la care emană
aceasă cerere?
R: Eu nu cred în teoria că presa ar trebui
să livreze doar conţinutul pe care îl solicită
cititorii. Pe de altă parte, cred că dacă
facem mâine un referendum şi întrebăm
ţara dacă vrea să se reintroducă pedeapsa
cu moartea, vom avea un mare consens,
dar nu înseamnă că este în regulă să
reintroducem această pedeapsă. Tocmai de
aceea zic, dacă există o apetenţă mare
pentru mondenităţi, atunci înseamnă că
trebuie să scriem mai mult despre cum
este hoţomănit bugetul public, ca să
creştem apetitul cetăţenilor pentru acest tip
de informaţii. Asta pentru că, după părerea
mea, presa, dincolo de rolul ei de
informare, are şi rolul ei de formare a
opiniei publice. Aşa că dacă o să-i vorbeşti
toată ziua despre chiloţăreli, izmene şi alte
asemenea, o să ai o comunitate civică, care
probabil o să protesteze când o să crescă
taxele pentru chiloţi. Or nu vrem asta. Noi
vrem o societate civilă sănătoasă, care să
înţeleagă şi când este situaţia gravă
economic şi când instituţiile cheie ale
justiţiei sunt atacate şi când avem o
problemă ecologică la Roşia Montană.

Pagina 28

INTERVIU:

cu

maiorul

austriac

Realizat de: Marius CIORCIOVEL

Gernot SCHWARZENBERGER - Şeful departamentului de Producţie
Media -din cadrul elementului de sprijin PSYOPS al Comandamentului
KFOR— în Pristina (KOSOVO)
KFOR (Forţele din Kosovo) este o forţă militară condusă de NATO cu
scopul menţinerii păcii şi a unei situaţii paşnice în Kosovo, fiind sub
administraţia ONU după sfârşitul războiului. KFOR s-a format pe 12 iunie
1999 şi au intrat în Kosovo, în urma unui mandat de două zile al ONU după
adoptarea Rezoluţiei 1244 al Consiliului de Securitate ONU. În acea perioadă,
Kosovo suferise o criză umanitară gravă cu forţele militare din Republica
Federală Iugoslavia (RFI) şi armata de eliberare din Kosovo (UCK).
Conflictele etnice erau uriaşe, iar numărul de morţi a atins recordul în istorie.
Aproximativ un milion de refugiaţi au părăsit regiunea. În perioada august
2014 – ianuarie 2015 am participat la misiunea KFOR, în cadrul elementului
de sprijin PSYOPS, unde am avut plăcerea să lucrez cu domnul maior Gernot
SCHWARZENBERGER.

Prezentaţi în câteva cuvinte
funcţia dumneavoastră
Începând cu luna octombrie a
anului
trecut
sunt
Şeful
departamentului
de
Producţie
Media din cadrul elementului de
sprijin
PSYOPS
(Operaţii
Psihologice) al Comandamentului
KFOR. Sunt singurul militar din
acest birou şi am în subordine trei
secţii: TV, Radio, Print şi 25 de
angajaţi civili.
De cîte canale media dispuneţi?
Pentru secţia Radio avem două
posturi radio (Radio K4), unul în
limba albaneză (KOA) şi unul în
limba sîrbă (KOS) la care se adaugă
cinci posturi radio contractate doar
pentru
difuzarea
produselor
PSYOPS. În secţia Print avem
revista 4U Youth Magazine ce
apare în trei formate: albaneză,

sîrbă
şi
Braille.
Dispunem
deasemenea de canale „new social
media”, patru site-uri web şi patru
pagini de facebook.
În secţia TV situaţia este mai
specială, deoarece nu dispunem de
un canal prorpiu. Diseminarea
mesajelor video se face doar prin
intermediul
televiziunilor
contractate.
Fiind o organizaţie militară, din
punct de vedere legal, canalele
media sunt publice, sau private?

bombardare NATO din 1999, au
apărut primele trupe terestre şi
împreună cu ele Radio KFOR. În
doar cîteva săptămâni a apărut un
ziar KFOR, având rolul de a
prezenta
diferitele
naţiuni
contributoare populaţiei locale. La
câteva luni, această publicaţie a fost
înlocuită de 4U Youth Magazine.
Următorul pas a fost înfiinţarea
centrului de producţie video, care se
ocupa numai de producţia clipurilor
PSYOPS. În 2009 a apărut social
media, canal ce este şi acum
considerat a fi „copilul nedorit”.

Conform
LEGAD-ului
(Legal
Advisor), KFOR-ul se supune
Aveţi aceleaşi mesaje pentru
legislaţiei Uniunii Europene în ceea ambele grupuri etnice? (sîrbi şi
ce
priveşte
modalitatea
de
albanezi)
contractare şi se comportă ca o
organizaţie guvernamentală.
Da, din păcate da. A-ţi atins un
punct sensibil. Pentru noi este
Cum au apărut aceste canale de dificil să transmitem aceleaşi
comunicare?
mesaje, traduse în limba respectivă.
Imediat după campania de Fiecare etnie are particularităţile ei:
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religie, tradiţii, istorie, aşa cum ne
învaţă şi Biroul de Analiză a
Audienţei Ţintă. Însă, toate
produsele noastre sunt realizate în
engleză şi apoi traduse în sîrbă şi
albaneză. Din punctul meu de
vedere este o greşeală.
Care sunt direcţiile de influenţare
a audienţei ţintă? (TA- Target
Audience)
Avem trei mari direcţii (aceleaşi
cu
misiunea
comandantului
KFOR) : libertatea de mişcare,
menţinerea unui mediu sigur şi
sprijinul foţelor de securitate locală
(Kosovo Police, Kosovo Security
Forces).
Care este cel mai eficient canal
media de influnţare? (zâmbeşte)
Din punctul meu de vedere ar
putea fi social media, dacă ar fi
folosit mai inteligent şi cu mai
multă putere, lucru ce ne lipseşte în
acest moment. În prezent cel mai
puternic mediu este televiziunea,
având o rază mare de acoperire în
rândul
audienţei
ţintă.
Dezavantajul, însă este cauzat de
costurile ridicate de producţie şi
difuzare a clipurilor.
Cât de credibile sunt aceste medii
pentru populaţia locală?
În decembrie 2014 am contractat
o companie civilă pentru a realiza
un studiu, iar la capitolul
credibilitate, pot spune cu mândrie
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că am atins cel mai înalt nivel, mai
E un miracol în fiecare zi. Ca
mult decât atât, KFOR este militari suntem antrenați să
considerată – de către public – a fi respectăm regulile și ordinele
neutră în conflictul inter-etnic.
primite,
să
fim
punctuali,
disciplinați. Aici civilii se comportă
Cine defineşte mesajele ce
total diferit. E foarte dificil să îi
urmează a fi promovate?
motivezi chiar dacă salariile lor
sunt de trei ori mai mari decât dacă
Odată la şase săptămâni (atât ar lucra pentru o companie privată.
durează un ciclu de producţie) Unii dintre ei sunt aici de prea mult
avem o şedinţă, un brainstorming timp și cred că, undeva pe drum șiunde decidem direcţia şi obţinem au pierdut motivația de a face
ideile principale. Odată ce toate muncă de calitate.
lucrurile sunt clare, creeăm foaia de
lucru a produsului. Acest document
Care a fost cea mai mare
va reflecta informaţiile primite de
provocare de până acum?
la analiştii noştri şi va conţine
următoarele repere: ce mesaje vom
Fiecare zi e o provocare. Pentru
folosi, ce simboluri, logo-uri vor fi mine cea mai mare provocare a
utilizate şi, deasemenea, ce reprezentat-o
primele
două
elemente nu ar trebui să conţină. Eu săptămâni aici. A fost ca și cum ai
transmit aceste informaţii şefilor de sări dezbrăcat în apă rece. Dar
secţii şi monitorizez dezvoltarea acum m-am obișnuit, am învățat
ideilor. Odată ce avem ideea finită toate trucurile, toate scuzele
şi primim aprobarea din partea civililor mei. (râde)
şefului PSYOPS, suntem gata
pentru cea mai dureroasă etapă:
Cum credeți că va influența
aprobările pentru producţie, pe munca dumneavoastră viitorul în
Kosovo?
scară ierarhică. Ultima aprobare
vine chiar din partea comandantului
Sunt convins că va avea o
KFOR, sprijinit de consilierii pe
probleme legale şi de gen (LEGal influență, acesta este și principiul
de
a
influența
ADvisor şi GENder ADvisor). PSYOPS,
atitudinile
și
Durerea mea vine din faptul că concepțiile,
comportamentele
publicurilor
în
aceste aprobări durează cam trei
îndeplinirii
misiunii
săptămâni, ceea ce înseamnă că ne sprijinul
rămân doar trei săptămâni pentru comandantului. Sper că în urma
muncii mele, și a noastră ca
producția efectivă de media.
organizație să dispară odată pentru
Fiind militar cum decurge relația totdeauna aceste tensiuni interetnice și aceste ciocniri culturale
cu civilii din subordinea
dumneavoastră? (râde cu poftă) violente.

Pagina 30

Autor: Mirela Vîţă
Se spune deseori fiecare dintre
noi este centrul propriului său univers - și
asta doar din simplul motiv că posibilitatea cunoaşterii nemijlocite exista doar
faţă de propria persoană, - univers de a
cărui dezvoltare şi bunăstare constituie o
preocupare permanentă pentru noi.
Bineînţeles, această preocupare
umană nu a scăpat de privirea cruntă a
comerciantului capitalist, astfel încât tot
mai des întâlnim în media termenul
„dezvoltare personală”. Atât de des, aș
spune, încât termenul are deja un iz
comercial, ce invocă
imaginea unui
specialist la costum, gesticulând cu
fervoare în faţa unor oameni convinşi încă
de când au intrat în sală că au nevoie să
dea un impuls vieţii lor. Și asta pentru că
oamenii sunt mereu în căutarea unei
reţete magice a succesului, a unui plan de
acţiune pentru a recuceri un teritoriu de
vise pierdute. Haideți, deci să scoatem
dezvoltarea personală din patetismul
comercial în care am aruncat-o, să regăsim
năzuinţa umană spre grecescul *arete*, și
anume virtutea de a fi, de a exista în cea
mai bună variantă a ta posibilă.
Există oare un tipar comun care
să cuprindă, să descrie ceea ce ne face pe
fiecare în parte împliniţi? Sunt diferenţe
uriaşe între modul în care ne proiectăm
desăvârşirea*, fiecare în parte, (şi nu e
nimic în neregulă cu asta; doar ne
mândrim cu unicitatea noastră, nu?). Pe de
altă parte însă, există totuşi un aspect care
ne uneşte, dar nu în cel mai fericit mod:
modul cum ne abatem din drum, felul în
care reacționăm în fața obstacolelor pe
care le întâlnim- pierderea unei
oportunităţi, lipsa banilor, lipsa unui sfat
sau a unei încurajări la momentul potrivit,

SCHIMBĂRI DE ATITUDINE
micile compromisuri între prezent şi viitor
și multe altele. De fapt, la o a doua citire,
acestea par mai degrabă scuze, greutăţi:
nu ar trebui însă să fie obstacole imbatabile. Pentru a le depăşi, trebuie să acceptăm o condiţie foarte important: avem
nevoie de oameni. Pentru orice ne
propunem, avem nevoie de cineva care să
rezoneze cu noi: susţinători, colaboratori,
prieteni, muze, clienţi, profesori, cititori.
Indiferent de tipul de împlinire pe care îl
căutam, de cele mai multe ori avem nevoie
de atenţie şi recunoaştere. Nu e nimic rău
în asta, veți spune, atâta timp cât le
recunoaştem şi celorlalţi acest drept. De
cele mai multe ori însă, recurgem la o
soluţie simplă, la îndemnă: vorbim despre
noi, suntem atenți doar la propria
persoană. O soluţie egoistă, cu satisfacţii
de moment, deoarece celălalt va obosi
repede să ne asculte, dacă la rândul nostru
nu îi acordăm aceeaşi atenţie. Adevărul
este că putem face atât pentru noi cât şi
pentru ceilalţi mult mai mult, cu atitudinea
potrivită, acceptând ideea că fiecare poate
fi mai bun ca ceilalţi, într-un anumit
domeniu, poate fi mai priceput în a face
ceva. Pornind de aici, se conturează
importanţa ideii de colaborare, într-un
proiect de amploare în care fiecare avem
un rol esenţial, ca orice piesă unică a unui
puzzle. În primul rând, pentru a obţine
rezultate, trebuie să ieşim din rutina
zilnică, să ne părăsim, măcar pentru câteva
momente, zona acelui confort liniştitor pe
care îl avem întreţinând doar legăturile
vechi, să lăsăm deoparte sau să minimizăm
interacţiunea cu oameni extrem de
asemănători, care ne validează identitatea
prin împărtăşirea gusturilor şi opiniilor.
Dacă pătrundem într-un mediu

nou, deschişi spre a cunoaşte oameni cu
care nu am crede că avem ceva în comun,
nu se ştie niciodată ce am putea descoperi,
de la o recomandare de carte bună, până la
o prietenie durabilă, sau un impuls spre a
ne îmbunătăţi modul de viaţă. Mai mult,
nu ştiu câţi dintre noi se gândesc vreodată
că pot ei înșiși fi liantul între oameni care
nu se cunosc, și ar putea colabora foarte
bine unii cu alții. De exemplu, colegul de
clasă care caută chirie şi vecinul care are o
cameră de închiriat, prietena mea din
copilărie care pictează şi colegul de
serviciu pe care tocmai l-am auzit că vrea
un tablou. Acestea sunt exemple mici ale
cotidianului, dar să ne imaginăm ce fel
proiect ar ieşi din colaborarea unui arhitect
cu un activist pentru protecţia mediului?
Şi… oricât de dezvoltat ar fi Internetul,
recomandările pentru un domeniu sau altul
sau chiar recomandările pentru creionarea
unei noi relații, sunt binevenite.
Cercul nostru de cunoştinţe şi
informaţii se dezvoltă de obicei
incremental, din aproape în aproape, pe
domenii de interes, dar adevărata sclipire
creativă apare atunci când ieşim din
cotidian, când avem curaj să nu refuzăm
de la început o experienţă doar din teama
de necunoscut, când nu vom mai privi în
gol pe stradă şi vom considera că e în
regulă să zâmbim sau să facem un
compliment
sincer
unei
persoane
necunoscute.
Acesta este doar un mic pas spre
a ne descoperi pasiuni si hobbyuri, oameni
interesanţi, este o atitudine care aduce un
plus atât dezvoltării personale, cât şi
societăţii. În acest fel, putem lua parte la
reinventarea lumii ca loc unde devenim
creatori de oportunităţi, împreună.
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Autor: Florina Manole

Mergând mai departe, întoarcem din nou filele istoriei în anul 1692,
moment în care boierul Brâncoveanu porunceşte podirea acestei uliţe cu bârne
de lemn de stejar lungi de 8 metri, numite <<podini>>. Acestea erau așezate
transversal și prinse la capete cu bârne numite <<urși>>. Pe Podul
Mogoșoaei nu erau trotuare. Pe aici se plimbau laolaltă oameni, care şi
trăsuri. În 1864 s-a început pavarea cu piatră cubică din granit adusă tocmai
din Scoţia, iar în preajma Primului Război Mondial, Calea Victoriei a fost
asfaltată pentru prima oară. Dar de ce <<Calea Victoriei>> a fost numită așa
și nu altfel ? Podul Mogoșoaei a primit această denumire în anul 1878, după
ce trupele române, ca urmare a victoriei obţinute în Războiul de Independenţă,
şi-au făcut intrarea triumfală în oraş pe această arteră.
Amintirile Bucureștiului de odinioară mă determină, preț de câteva minute,
să trăiesc acele momente. Cât de frumos e “Micul Paris”. Câtă grație și
eleganță ascunde el astăzi....
Dar reveria mea este întreruptă brusc de claxoanele mașinilor și de
gălăgia oamenilor grabiți. Revin în realitatea actuală, colorată de praf și
tulburată de îmbulzeala oamenilor prea grăbiți să mai acorde atenție
lucrurilor cu greutate istorică. Îmi continui apoi drumul și încep căutarea
unor alte povești de demult, pe care, dragi cititori, le voi împărtăși cu mare
bucurie împreună cu voi. Destinația? În curând….
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Autor:Silvia și Alin Petrescu

Spiritul de sărbătoare este deja aici printre noi. Crăciunul se simte peste tot, în
magazine, pe străzi şi în agitaţia oamenilor. În această atmosferă magică încerc să îmi aduc
aminte de mine şi Alin, cei de acum 5 ani, în aceeaşi perioadă, când el era în Afganistan iar
eu acasă cu fetele noastre. Gândurile se adună de-a valma iar în suflet renasc sentimentele
trăite atunci când tot ce am fi dorit de la Moşul era căldura braţelor celui drag. Ce poate fi
mai simplu decât să scrii despre propria ta experienţă. Pagina goală şi ostilă la care ne uităm
de o oră nu este de aceeaşi părere cu noi. Sunt lucruri care există doar în interiorul nostru şi
nu-şi găsesc forme lingvistice potrivite pentru a acoperi nişte coli albe şi pentru a se prezenta
în toată intensitatea lor.Alin, sursa mea, începe să
rememoreze:

„Primul Crăciun departe de familie a
fost în 2004. Era prima mea misiune în
Afganistan. Apoi a venit şi a doua misiune şi
cel de al doilea Crăciun departe de familie în
2009. Cu nimic mai uşor. Experienţa nu a
ajutat.
Chiar dacă acolo nu eram singur,
sărbătoarea nu era întreagă. Crăciunul este o
sărbătoare a familiei. Acolo şi atunci simţi
dorul de familie şi de casă cel mai mult.„

Foto: 2009- Ajunul Crăciunului – aşteptând elicopterul pentru a
pleca în misiune (arhivă personală)

Despre soldaţii plecaţi pe front
s-au scris de-a lungul anilor milioane de
rânduri, s-au compus cântece şi s-au făcut
filme. Din curiozitate am căutat pe Google
„militari în Afganistan de Crăciun” şi au
apărut 129.000 de rezultate: imagini,
articole, mesaje video, etc. Ce aş putea
spune mai mult decât alţii. Nimic nou
desigur... dar altfel. Nu voi relata doar
fapte pe baza unei surse, pentru că acest
material nu este un reportaj. El este o
poveste cu happy end la capătul unui drum
greu presărat cu micile bătălii de zi cu zi
pe care important nu este dacă le câştigi
sau pierzi ci faptul că le duci singur.
Una dintre cele mai grele situaţii
ca soţie de militar este atunci când eşti
singură pentru că el este dislocat în vreun
colţ uitat de lume. Încerci să-ţi faci o
rutină, serviciu, casă, lecţii cu copiii. Toate
acestea te fac să nu te mai gândeşti la ce
face, dacă este bine sau câte zile au mai
rămas până ajunge acasă. Nu este vorba de
sprijin pentru că acesta există. Sunt bunici,

părinţi, fraţi, prieteni chiar organizaţii
speciale pentru suportul soţiilor după cum
am văzut pe internet (exemplu: http://
www.military.com/spouse/).
În
2011
la Royal Albert Hall, în cadrul unei
campanii BBC, corul nevestelor de militari
a cântat o melodie „Wherever you are” ce
a devenit numărul unu în UK Singles
Chart .
Acest articol se vrea despre cum
este să-ţi fie dor, să aştepţi îngrijorată
numărând clipele până la următorul
telefon, până data următoare când îl poţi
vedea pe Skype doar ca să îţi spună
invariabil „Sunt bine, stai liniştită” iar tu
să-i răspunzi „Acasă toate sunt bune, stai
liniştit”. Sunt trăiri intense care te
schimbă. Numai trecând prin suferinţa
despărţirii îţi dai seama care sunt lucrurile
cu adevărat importante într-o familie şi
anume membrii ei. O sărbătoare cum este
Crăciunul, atunci când eşti soţie de militar
iar el este dislocat departe de casă, capătă
o cu totul altă semnificaţie. Încărcătura

trece dincolo de alergătura prin magazine
pentru umplutul coşului cu cumpărtături
pentru îndeplinirea dorinţelor din lista pusă
în plic alături de scrisoarea pentru Moşul.
În aceste clipe realizezi că nu contează
funcţiile pe care le ai sau banii din cont ci
cu cine împarţi bune şi rele. De altfel este
în natura umană, cred, să apreciem un
lucru când nu-l mai avem.
„Era seara de Ajun în 2009. În
cursul zilei avusesem o misiune. Întors în
bază, mă gândeam că în fiecare an, în
Ajun, împodobim bradul împreună, dar
în aceea seară abia am reuşit să intru
pentru puţin timp pe SKYPE, pentru că
aşteptau şi alţi colegi, iar legăturile erau
destul de slabe. Îmi doream să-mi văd
familia. Fetele mă aşteptaseră şi pe mine
ca să „fiu acolo” când împodobeau
bradul. Aş fi vrut să fiu cu ele să pot să o
ridic pe Antonia, să ajungă să pună
steluţa lucitoare în vârf.„
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La rândul meu am un flashback.
Îmi aduc aminte că eram în autobuz cu
Antonia, care avea pe atunci 3 ani. Ne
pregăteam să coborâm la prima staţie iar la
uşă lângă noi era un domn cu o fetiţă de
mână. Antonia s-a tot uitat la ei până când,
înainte să coborâm, i-a spus fetiţei „Să ştii
că şi eu am tătic”. Despre asta este vorba.
despre suflet, nu despre cine te ajută cu
treburile casei sau cine curăţă maşina de
zăpadă.
Parcă în continuarea gândurilor
mele, Alin continuă, sperând ca hârtia din
faţa noastră, se va impregna sonor cu ceea
ce îşi aminteşte şi el:

„În 2009, în Afganistan, Moş
Crăciun nu ne-a lăsat nimic sub brad,
doar a venit sa facă poze cu noi, să ne
ureze un Crăciun fericit şi să ne

acasă. piept. Sau cel puţin nu atunci. Cadoul fericit în aceeaşi măsură.Trist că erau
Oricum el nu putea să ne a venit mult mai târziu în vară. 4000 de kilometrii între noi şi fericit
ofere ceea ce ne doream cel mai „După un ajun petrecut in misiune şi că le puteam vedea. „
Acestea sunt doar crâmpeie dintrmult....să ne strângem familia la apoi, pe un heliport, aşteptând un
întoarcem

sănătoşi

elicopter să ne transporte într-o bază o perioadă nu atât grea cât intensă a vieţii
mult mai mare și cu mai multe noastre.
posibilităţi de recreere a venit şi ziua
de Crăciun. Cu toţii am dormit mai
mult şi ne-am dus direct la masa de
prânz.
A fost o masă de Crăciun cu

A trecut aceea misiune şi multe
altele mai lungi sau mai scurte cu diverse
greutăţi dar cu acelaşi dor şi aceeaşi
bucurie a revederii. Ceea ce este frumos
este ca la capătul fiecărei bucaţi de drum
pe care o străbatem, indiferent că este sau

peşte în loc de cârnaţi şi cu un carne nu cu final fericit, ne îmbogăţim cu ceva.
la grătar în loc de sarmale. De un
Ne descoperim valenţe noi sau
pahar cu vin nici nu se mai punea poate vechi şi doar uitate, ne vedem
problema. Eram într-o bază militară. limitele şi puterile, devenim noi înşine dar
După ce am mâncat cele oferite dar mai buni.
Sunt lecţii de viaţă şi suflet ce ne

jinduind după bucatele tradiţionale de

acasă, mi-am sunat fetele pe Skype şi vin în fiecare zi sub o formă sau alta. La
am

vorbit

cu

ele. noi au fost daruri puse de Moş Crăciun sub

Erau bucuroase că venise
Foto: Moş Crăciun ajunge peste tot (arhivă
personală)

Moş Crăciun iar eu eram şi trist şi

brad.
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Autor: Ioana Nica

Moș Crăciun vine de la
U.N.Ap
Cei 27 de copii și mămicile lor, aflați în
Aşezământul Social „Sfinţii Mihail şi Gavril” din
comuna Slobozia, judeţul Giurgiu, s-au bucurat
de
cadourile
studenților,
masteranzilor,
profesorilor și întregii comunități a Universității
Naționale de Apărare “Carol I” cu prilejul
sărbătorii de Moș Nicolae. Copiii le-au oferit în
schimb ceea ce au ei mai de pret, un zâmbet.

Foto: Alexandru MUSCALU
La 70 km de București, în comuna Slobozia, județul
Giurgiu, se află așezământul “Sfinții Mihail și Gavril” în care
trăiesc 27 de copii care nu înțeleg unde le sunt părinții. Singu“
ra lor evadare este credința. Noi am înțeles drama lor și am
încercat să îi ajutăm. Necazul i-a unit și și-ar dori ca Mos Nicolae să le facă viața mai ușoară, să le aducă un brad împodobit, iar sub el să fie cadouri așa cum au văzut doar la televizor. Trăiesc ca o familie într-o casă cu suflet, o casă curată
în care familia preotului Valentin Ștefan încearcă să le asigure
ceea ce au nevoie. Copiii merg la școală și nu este bucurie mai
mare decât în momentul în care obțin note bune, sperând ca
într-o bună zi viața lor se va schimba. Pentru autoritățile locale situația este cunoscută, dar ceea ce pot face este să
găsească sponsori pentru donații fără de care așezământul nu
încât acesta să ofere un cadru plăcut, primitor și
ar avea cum să funcționeze.
adaptat vârstei celor ce locuiesc acolo. Orele petrePentru a-i face să zâmbească, studenții de la speciali- cute la cumpărături, timpul acordat sortării hainezarea “Comunicare publică și interculturală” a Facultății de lor și jucăriilor, realizarea pachetelor-cadou au
Securitate și Apărare a Universității de Apărare Carol I au întreținut, în rândul studenților, spiritul de
inițiat Campania “Moș Nicolae vine de la UNAp”.Campania sărbătoare. Vremea ploaioasă și drumul anevoios
semnifică un gest de omenie din partea studenților și masteran- nu i-a împedicat pe studenți însă să ofere personal
zilor de la Facultatea de Securitate și Apărare pentru a-i cadourile celor mici pe 5 decembrie. Bucuria a fost
bucura pe copii într-o zi în care toți cei mici trebuie să simtă imensă, iar zâmbetul copiilor a șters urmele de
spiritul sărbătorilor de iarnă. Contribuția studenților și maste- emoții de pe chipul tuturor. Pentru toți care au parranzilor s-a concretizat în colectarea de haine și jucării, re- ticipat a fost o etapă de început, care a umplut suchizite și dulciuri, precum și a unei sume de bani din care, cu o fletele de bucurie și pentru a împrumuta din puritaparte s-au cumparat alimente, fructe, detergent, cele necesare, tea lor celor mici cei ce au fost odată, prima dată,
iar cu cealaltă parte se vor finaliza picturile personajelor din vor reveni cu mult drag la Așezământul “Sfinții Mipovești sau desene animate de pe pèreții așezământului, astfel hail și Gavril” ori de câte ori se va crea ocazia.
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