General de brigadă (rtr) dr.

Gheorghe Văduva
Am 80 de ani, împliniți pe data de 12 ianuarie 2020. Sunt din satul Cârlogani, orașul Bălcești, județul
Vâlcea, absolvent al liceului „Frații Buzești” din Craiova, al Școlii Militare de Ofițeri Activi din Oradea, arma
Grăniceri, al Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București, studii fără frecvență, lungi, șase ani,
ca la Medicină, al Academiei Militare (azi, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”), șef de promoție,
al Școlii Doctorale din cadrul acestei instituții, domeniul Artă Militară, al cursului post-academic cu profil
unic pentru toate armele, tot ca șef de promoție, al unor cursuri de specialitate, precum și al unor cursuri de
specializare (Web-design și Grafică pe calculator), atestate de Ministerul Educației etc. etc.
Am lucrat 12 ani (zece ani, comandant de subunitate și doi ani ofițer de stat major) la Brigada 2 Grăniceri
din Drobeta Turnu Severin. Am fost apoi numit redactor cu probleme grănicerești și ale pregătirii pentru luptă
la gazeta „Grănicerul”, din cadrul Comandamentului Trupelor de Grăniceri, unde am lucrat timp de patru ani.
După absolvirea Academiei, am activat, cam un an, în cadrul Secției Cultură a Ministerului Apărării
Naționale, apoi, timp de 20 de ani, la ziarul central al armatei, trecând prin toate treptele, de la redactor,
redactor principal, șef al Secției Pregătire de Luptă și Învățământ Militar, la cea de redactor-șef al ziarului
„Observatorul militar” și șef al Grupului de Presă al Armatei, cum se numea atunci.
Am avut privilegiul de a fi prezent, ca jurnalist militar sau ca membru în diferite comisii, la toate aplicațiile
importante și în toate teatrele de operații la care a participat și Armata României. Am consemnat, deopotrivă,
situațiile dramatice, riscurile, dar și calitatea umană și profesională cu totul deosebită a militarilor români,
recunoscută de toți partenerii noștri.
După trecerea la pensie, la 1 octombrie 1997, am lucrat, timp de zece ani (2000-2010), în calitate de
cercetător științific în domeniul strategiei, la Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Armatei
și, în următorii șase ani, în calitate de cadru didactic și cercetător științific la Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir”.
Sunt președinte al Asociației jurnaliștilor militari profesioniști „Presamil”, membru de onoare al Academiei
Oamenilor de Știință din România, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membru al
Societății Scriitorilor Militari, membru al Asociației Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere etc.
Sunt redactor șef al revistei „Univers Strategic” (http://iss.ucdc.ro/revista.html), aflată în două baze
internaționale de date, EBSCO și CEEOL, care a împlinit, în martie 2020, un deceniu de la apariția primului
număr, al revistei „Orizont Cultural XXI” și redactor șef adjunct al revistei „Gândul anonimului”.
Primul meu roman a fost publicat în 1980. Se intitulează Între două toamne. Este vorba de intervalul
dintre primele două toamne din viața unui ofițer de grăniceri, proaspăt absolvent al școlii militare, acolo,
undeva, într-un pichet de la marginea țării, în primul lui an de confruntare cu problemele de atunci, din 1960,
ale frontierei… Celelalte, în ordinea apariției, au fost următoarele: Trepte, Editura Militară, Bucureşti, 1985,
Nucul şi via, Editura Militară, Bucureşti, 1987, Poarta zorilor, Editura Militară, Bucureşti,1990, Muntele
iernii, Editura Militară, Bucureşti, 1991, Orb în lumină, Editura Militară, Bucureşti,1995, Rugăciune
pentru un străin, Editura Militară, Bucureşti, 2000, Viscoliri, Editura CTEA, Bucureşti, 2005 și Porțile
umbrei, Editura CTEA, București, 2008. Cel de al zecelea roman, care va apărea în curând, se numește
Ancore pe nori. Se adaugă, la acestea nouă volume de versuri: Zidire de fum, 2004, Amurguri pe rug,
2010, Suflerul ochilor, 2011, Ancore pe gând, 2013, Ochii toamnei, 2015, Colțul meu de frig, 2017,
Unde unde n-are unde, 2017, Atotfăcut din lucruri nefăcute, 2019 și Esențe virusate, 2020. Cel
de al zecelea, Cuvinte pe cuvânt, este aproape gata.
Ar mai trebui adăugate cele peste 60 de volume și studii strategice pe teme de geopolitică, geostrategie,
artă militară, tactică, eseistică, note de călătorie, vreo două piese de teatru într-un act etc. Am în lucru un
tratat de strategie în trei volume – Teoria strategiei, Practica strategică și Arta strategică – fiecare
în jur de 500 de pagini, precum și unele studii privind evoluția artei militare în epoca civilizației cunoașterii,
filosofia spațiului cibernetic, dinamica vectorială a sensurilor devenirii în noul tip de societate etc.
Dacă cineva dorește să consulte aceste lucrări sau și altele, le poate găsi, în format pdf, pe site-ul meu:
http://gheorghevaduva.ro

