
Ion Dobran la 94 de ani 
Am visat aripi şi mi le-am trăit 
 

   
 

        În urmă cu câţiva ani un colonel pensionar, fost profesor şi autorul unor lucrări pe teme 
istorice, mi-a trimis o scrisoare din conţinutul căreia se desprindea ideea de bază că  “ sunt 
nominalizată de însuşi Generalul Ion Dobran pentru  o mărturie scrisă despre Domnia Sa ” 
ca  Zburător al Grupului Şerbănescu.  
M-am bucurat pentru  această  nominalizare  dar,   ce mărturie aş fi putut scrie eu despre 
Generalul aviator Ion Dobran !  Cerinţa  colonelului cu pricina, căruia îi purtam atunci un 
deosebit respect, se situa  în  tipicul  unui posibil volum. M-am întrebat cum o să  încep 
“dizertaţia”mea ! 
        Lucrul acesta mi-a luat ceva timp, am  făcut diferite încercări  introductive despre omul 
şi aviatorul Ion Dobran.Imaginar am derulat o mulţime de întâmplări petrecute de-a lungul 
timpului dar şi amintirea întalnirii mele cu aviaţia şi istoria. A fost  dificil să găsesc o formulă  
de început  care să mă mulţumească.  Pelicula amintirilor m-a purtat în perioada în care 
eram elevă şi mult după acea etapă. Am  regăsit în memoria sufletului momentul când l-am 
întâlnit pe aviatorul Ion Dobran. Am muncit  foarte mult la materialul solicitat. Ideea este că 
în câteva luni am finalizat lucrarea care totaliza 12 pagini A4, 30 imagini fotografice şi un 
document unic, ambele din arhiva personală. M-am  prezentat la respectivul colonel şi i-am 
predat lucrarea cerută  încadrându-mă  în timp şi la termen. După o săptămână primesc 
felicitările şi mulţumirile scrise  de la  domn’ colonel  pentru  respectiva  lucrare. 
Concluzionez acest episod prin a spune că după alte câteva luni am aflat că stimabilul 
colonel pensionar  strângea materiale pentru sine pe munca altora.M-am consolat cu ideea 
că distinsul domn va aduce în plan public  o parte dintre  mărturii  pe care le va  include în 
posibilul volum.... Nici mărturiile mele şi nici ale altora nu le-am regăsit  cu precizarea 
sursei.  Mai târziu un tânăr istoric în devenire l-a apostrofat pe bătrânul colonel numindu-l  
bolşevic. 
         Din punctul meu de vedere acest epitet este perimat chiar dacă poate mai sunt 
reminişcenţe printre noi, acestea o să dispară pe cale naturală, ca să parafrazez  un  
politician, iar reconcilierea în general poate determina pace pentru eternitate.   
  
 
 



Eveniment aniversar                                   
 
   Peste câteva zile ( 5 februarie 2013 ) domnul Ion Dobran împlineşte 94 de ani. De peste cinci ani domnia 
sa a fost elogiat şi sărbătorit la Fundaţia Şerbănescu. Acest eveniment aniversar reprezintă o onoare 
pentru mine, este un privilegiu  oferit în fiecare an care trece şi ne îngăduie să-l sărbătorim încă o dată şi 
încă o dată .....Pentru această aniversare dăruiesc cititorului un mesaj emoţionant  de profunzime în 
conţinut şi în timp, rostit de domnul General aviator Ion Dobran în urmă cu patru ani. 
Mesajul l-am  înregistrat video/audio şi îl păstrez ca pe o mărturie de aur . 
 
Miercuri 28 ianuarie 2009  la  Fundaţia Erou Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu  
                                              
..” Profund  emoţionat, vreau  să  vă  spun  câteva  cuvinte. 
Viaţa  fiecăruia  dintre  noi,  practic  este  un  roman  descris  în  mai  multe  capitole.  Zodia  Vărsătorului  
în  care  sunt  născut,  îmi  va  dărui  peste 9 zile,  vârsta  de 90 de  ani,  care  nu  este  chiar  Everest-ul  
ca  înălţime,  dar  este  pe  aproape  şi  aceşti  ani  îi  păstrez  şi  îi  memorez  şi  îi  înşir  cu  dragoste  în  
nişte  mătănii  şi  îi  depăn  an  după  an,  una  câte  una,  şirag  de  mătănii,  mătăniile  mele…. 
Aş  vrea  să  punctez,  în  materie  de  viaţă , câteva  momente:  mult,  mult  în  urmă  coboară  amintirea în  
anul 1923,  dacă  îmi  aduc bine  aminte..,  ultima  care  coboară  în  direct  este  figura  unei  bătrâne  albe  
la  faţă  cu  ochi  albaştri,  care  era  bunica  mea,  crescută  în  Mehedinţi  şi  care  cu  bunătate  când  
făceam  câte  ceva  rău,  mă  acoperea  cu  “prebul” ( fusta) ei  şi  mă  ferea  de  sancţiunile  care  mi  se  
cuveneau.  Anii  trec  şi  se  desfăşoară  încet,  încet  şi  ajungem  în 1927.  Peste  ţară  se  întinsese ca  în   
“Corbul”  lui  Edgar  Alen  Poe  o  tristeţe..,  peste  tot  erau  drapele  negre…murise  Ferdinand,  
Regele…Infăptuitorul.  Dar,  tot  atunci  peste  Ocean  trecuse  un  avion  pilotat  de  un  american.  Era  
vorba  de  “Spiritul  Sfântului  Ludovic”,  aşa  se  chema  avionul  şi era  pilotat  de  Lindbergh. 
Merg  mai  departe  pentru  că  deapăn  anii  aceştia  mai  încoace  şi  ajung  la  anul 1933.  De  la  
fereastra  unei  clădiri  de  pe  Calea  Griviţei  nr. 288  vedeam  o  confruntare  de  stradă.  Gardieni  
îngenuncheau  din  loc in loc şi  trăgeau  focuri  de  pistol  către  nişte  muncitori.  Era  marea  grevă  de  la  
Griviţa  Roşie.... 
Incet,  încet  anii  curg  şi  mă  întâlnesc  cu  primul  avion.  Pe  platoul  garnizoanei de  la  Târgu  Mureş,  
aterizase  un  avion.  Am  alergat  să  văd  această  minune.  Eram  dezamăgit  pentru  că  era  făcut  din  
lemn,  din  pânză  şi  din  sârme.  Totuşi,  a  fost  primul  avion  pe  care  l-am  văzut  şi  care  practic,  mi-a  
hotărât  soarta  şi  am  rămas  în  aviaţie.  Puţin  mai  târziu  m-am  înscris  la  ARPA ( Asociatia Română 
pentru Propaganda Aviaţiei),  în 1935  şi  m-am  abonat  la  ziarul  timpului ” Cerul  Nostru”  din  care  aflam  
o  mulţime  de  evenimente. 
Puţin  mai  târziu  se  contura  umbra  războiului.  Amiralul  Balbo,  un  italian,  făcuse  ocolul  lumii  cu  o  
escadrilă  de  hidroavioane.  Erhart  încercase  ocolul  pămîntului  şi  căzuse  undeva. În  Franţa,  Alain  
Bouche  ridica  ideea  de  zbor  şi  cu  un  avion „„ Rafale‟‟   bătuse  recordul  lumii la  viteză  iar,  în  
America,  românca  Sanda  Brăescu  bătuse  de asemenea,  recordul  mondial  sărind  cu  paraşuta  cu  
deschidere  joasă,  stabilind  unicul  record  mondial  al unei  femei  pe  timpul  acela.  Timpul  a  trecut  şi  
s-au  apropiat  zilele  războiului, din anii 1941-1945. Ţara  noastră  nu  avea  de  ales  decât  între  două  
rele  şi  am  ales  unul  dintre  cele  două  rele.  Partidele  istorice  ne-au  spus,  prin  vocea  unui  pilot : 
“Mergem  până  la  Nistru”.  N-a  fost  aşa,  pentru  că  victoriile  uriaşe  ale  germanilor  în  prima  parte:  
Polonia  căzuse  în  18  zile,  Franţa  căzuse  în 40 de  zile  şi  Anglia  când  era  să  cadă,  s-au  schimbat  
nemţii  şi  au  declanşat  planul  Barbarosa  în  Răsărit  şi  s-a  creat  un  al  doilea  front...  Despre  război  
ce  să  vă  spun,  am  mers  înainte  cu  jertfe  imense  până  la  Stalingrad  şi  ne-am  întors.  De  fapt,  
decoraţiile  astea  pe  care  le  port,  ar  fi  trebuit  să  le  port  pe  spate,  pentru  că  au  fost  luate  în  
retragare,  nu  în  înaitare. 



Au  urmat  anii  sumbrii, după război, în  care  devenisem  “nea  Ion”  muncitor  la  Uzina  Timpuri  Noi.  
După  12  ani  am  reintrat  în  aviaţie  şi  mi-a  ajutat  Dumnezeu  să  ajung  până  aici. Am  făcut  un  scurt  
tur  al  vieţii  mele,  aşa  punctat. Sunt  onorat  în  mod  cu  totul  şi  cu  totul  deosebit  şi  îmi  daţi  voie  să  
aduc  din nou  mulţumirile  mele fundaţiei şi doamnei director ( n.r.: director de şcoală parteneră a fundaţiei 
în progr. edu.)... Nu  am  fost  pregătit  cu  nimic  să  fac  faţă  unei  asemenea  întămplări ( n.r.: acord 
semnat şi ştampilat ca şcoala să poarte numele domnului Dobran, la propunerea fundaţiei)   
Mă  bucură  faptul  să   cunosc  o  serie de  prieteni,( să văd) cunoscuţi  dintre  mai  tinerii  din  sală,  pentru  
că  privind  în  urmă,  scaunele  generaţiei  mele  au  rămas  libere.  Mai  sunt  doi,  trei  sau  patru…câţiva  
care le  mai  ocupă.  În  rest  toţi  au  trecut  Dincolo. 
Vă  mulţumesc”. 

(Textul a fost transcris integral de pe caseta video şi audio a Fundatiei “Erou Capitan Aviator Alexandru Serbanescu” iar 
contextul în care domnul Dobran l-a  rostit a fost generat, susţinut şi organizat exclusiv de fundaţie) 
 

Consider că niciun efort nu este prea mare atunci când la capătul lui întâlneşti o viaţă dedicată zborului iar 
noi,puţin  câte puţin  construim edificiul recunostinţei aducând în sfera cunoaşterii  personalităţi şi simboluri. 

Domnul General Ion Dobran este ultimul aviator de vânătoare, în viaţă,  care a făcut parte din  
Grupul 9 Vânătoare. 

                                                                                                   Arb. 
 
 

                   Să-i urăm La Mulţi Ani!   
 

 

    La  Evenimentul Aniversar Anual organizat de : 
 

Fundaţia “Erou Cpt.Av.Alexandru Şerbănescu”  
 
 

 în onoarea domnului General maior ( R.) Ion DOBRAN  
Manifestarea are loc sâmbătă  2  februarie  2013,  ora 10,30  la Cercul Militar 

Naţional, Sala Ştefan cel Mare şi poartă titlul generic  
 “Am visat aripi şi mi le-am trăit”  

Program: 
Întâmpinarea invitaţilor şi deschiderea evenimentului 



Proiecţii fotografii şi imagini video 
Prezentarea mesajelor, discursuri, alocuţiuni 

Înmânarea Diplomei Aniversare şi de Patriot Român 
Deziderate „ Armata,Eroii şi Drapelul au fost, sunt si rămân simboluri sfinte” 

Cuvântul  Domnului General maior ( R.) Ion DOBRAN 
Închiderea evenimentului – poem 

 
La eveniment vor participa personalităţi militare active,în rezervă şi retragere, 

istorici, scriitori, profesori, elevi, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale 
din domeniul aviaţiei, veteranilor de război şi  cultului eroilor.  

 
 

 


