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Col. (rtr) Ioan Părean

ULTIMUL EDITORIAL…
Din editorialele revistelor

ZIUA NAŢIONALĂ, ZI SFÂNTĂ A ORICĂRUI
POPOR (decembrie 2014)

Fiecare ţară de pe rotundul nostru pământ are o zi
naţională. Există, totuşi, şi altele, care au două sau
chiar trei zile de acest fel. Noi, românii, avem una şi
bună: 1 DECEMBRIE. Prima zi din ultima lună a anului
calendaristic. Nu este nici Ziua Regelui sau a Împăratului,
nici cea mai lungă zi din an (solstiţiul de vară, ca în
Groenlanda), nici chiar Ziua Maimuţei, ca în nu ştiu care
ţară bananieră.

Noi avem Întâi Decembrie al nostru, zi sfântă în
care, prin graţie Divină, s-a realizat visul românilor de
a trăi într-o singură ţară şi sub acelaşi steag tricolor.
La 1 Decembrie 1918 s-a înfăptuit Unirea cea Mare.

Dacă vom analiza temeinic documentele istorice
ale epocii sau vom citi memoriile oamenilor politici
părtaşi la evenimentele de acum un veac, vom vedea
că situaţia României, la sfârşitul Primului Război
Mondial, era dezastruoasă din toate punctele de vedere.
Părăsiţi de aliaţii occidentali, trădaţi de către ruşii
bolşevizaţi şi chiar atacaţi de armatele lor, cu pierderi
teritoriale, materiale şi umane însemnate, România şi-a
pus speranţa doar în Dumnezeu. Şi, cum există un
Dumnezeu care ajută ori de câte ori nu mai este altă
cale de salvare, acesta ne-a ajutat şi la sfârşitul acelui
război. Ca o adevărată pasăre Phoenix, România a
renăscut atunci din propria ei cenuşă, devenind
ROMÂNIA MARE. O ţară puternică, mare, după cum
îi sugerează şi numele, dar invidiată de mulţi dintre vecini.
Atunci, ca şi acum. Sunt unii care, pe când noi ne
sărbătorim Ziua Naţională, poartă banderole de doliu. Să
le poarte sănătoşi în vecii vecilor, căci şi noi, românii
ardeleni, am avut sufletele cernite secole de-a rândul.
Românul iartă, dar nu uită. Şi să-i ferească Dumnezeu pe
neprieteni, ca să nu le spun duşmani, de furia românilor
ajunşi la capătul răbdării. Dar, cum toată lumea are loc
sub Soare şi trăim într-o Europă unită şi tot mai civilizată,
să ne bucurăm fiecare în parte de Ziua Naţională şi să
privim cu mândrie steagul şi oştirea ţării.

Gaudeamus igitur!
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A FI SAU A NU FI!? (martie 2015)
…Nimeni nu spune că marii noștri sportivi n-ar merita respectul și
recunoștința noastră. Ne mândrim cu ei și, nu o dată, chiar am lăcrimat de
fericire când tricolorul românesc s-a înălțat pe cel mai înalt catarg. Ne-au
făcut să fim mândri că suntem români. Dar, ca acești sportivi să primească
grade militare, la care cei mai mulți dintre rezerviști nici nu puteau visa
după o viață plină de privațiuni, nu mi se pare corect. Au primit și încă
mai primesc grade mari, superioare față de pregătirea lor militară… Nu
mi-aș dori ca, în caz de război, să lupt sub ordinele unui astfel de
general… Atașez o fotografie destul de recentă a respectivului general, să nu zică lumea că
vorbesc prostii. Eu nu-i știu numele, dar poate îl știți dumneavoastră, dragi rezerviști.

CÂTE-O STATUIE PENTRU FIECARE (iunie 2015)
…Mai deunăzi, un parlamentar de-al nostru, de care nu auzisem
până când nu a fost trecut pe listele de partid, a afirmat că „unii
parlamentari merită statui, nu doar indemnizații”.

ULTIMA INVAZIE (septembrie 2015)
…Acum ar fi momentul ca ţările europene să lase deoparte toate pricinile mărunte care le

învrăjbesc şi să facă corp comun în faţa acestui nou pericol. Nu sunt o casandră, dar prevăd că,
nu peste mulţi ani, pe marile catedrale europene o să strălucească semiluna musulmană, iar
culoarea albă a europenilor de astăzi va deveni tot mai cafenie. Cred că asta se şi doreşte de
către cei care vor o lume unică şi un guvern mondial, lume în care oamenii să-şi piardă
identitatea naţională, tradiţiile, cultura şi tot ceea ce-i defineşte ca neam.  Doamne, ocroteşte-i pe
români!

„MONARHIA SALVEAZĂ ROMÂNIA!?”(decembrie 2015)
și AM PIERDUT CE N-AM AVUT (septembrie 2016)

…Tare îmi doresc să se facă un referendum privitor la viitorul monarhiei în țara noastră.
Să știm exact ce vor românii.

REZERVIȘTII MILITARI (iunie 2016)
…Și eu, poate ca și alții, pe vremea când eram locotenent, vedeam coloneii ca pe niște

inși matusalemici, care mai mult încurcau lucrurile prin cazarmă decât să le rezolve. M-am
convins, nu peste mulți ani, în „epoca căpitanilor” puși la comanda unităților sau chiar a marilor
unități, de valoarea și experiența „bătrânilor colonei”, dar era prea târziu. Cum timpul nu-l mai
putem întoarce, sperăm că un conflict armat în care să fim mobilizați este practic exclus, trebuie
să ne umplem și noi, ,,expirații”, timpul cu ceva, care să ne țină activi și la vârsta noastră.
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere (ANCMRR), prin filialele ei
județene, este structura care reunește foștii militari de toate gradele și din toate armele într-un
corp comun și care prin diversitatea activităților planificate și realizate, reușește să țină trează
conștiința de castă și, totodată, să ne înfrumusețeze anii rămași din viață.

DAR EU? EU CU CINE VOTEZ? (decembrie 2016)
…Pe parlamentarii noștri îi putem asemăna cu ciorile care stau pe crăcile unui copac

uscat din deșert. Dacă arunci o piatră spre ele, își iau zborul, apoi se întorc în același copac, dar
pe alte crăci. Mereu se caută primenirea Parlamentului, dar, după fiecare rundă de alegeri,
vedem aceleași fețe cunoscute, care bântuie pe holurile fostei Case a Poporului. Cum se spune în
limbajul vulgului: „bordel nou, cu aceleași târfe bătrâne”.
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HAOSUL (martie 2017)
…Se spune, în cărțile sfinte din Vechiul Testament, că Dumnezeu a creat Lumea din Haos. Dar,
cine a creat haosul? Cum, cine? Cei care doresc să dezlege această primordială enigmă să vină
în România acestor ultimi ani… și vor afla.

FEREȘTE-NE, DOAMNE, DE „PRIETENI”! (iunie 2017)
…Oricât își doresc unii, Istoria nu face pași înapoi, așa cum tot Istoria ne învață că

nimeni n-a învățat nimic din Istorie și, ciclic, repetăm aceleași greșeli impardonabile, dar cu
consecințe mult mai grave.

PENTRU CEI CU PENSII „NESIMȚITE” (septembrie 2017)
…Până nu demult, știam că românul se pricepe și discută, mai ales, despre fotbal,

politică și, eventual, despre …femei uşoare. Acum, toți sunt pricepuți la pensiile militare. Toți
neica’nimeni, care n-au văzut armata nici prin gaura cheii, se proțăpesc în fața camerelor de
filmat și vorbesc despre cum văd ei pensiile „nesimțite” pe care le primesc militarii. Dacă ar
vorbi unul care a făcut cel puțin câteva luni de armată, mai treacă-meargă, dar vorbesc toți aceia
care au fugit de militărie precum dracu’de tămâie și s-au ascuns sub fustele mamelor când au
auzit de recrutare sau încorporare.

A TREIA POARTĂ (decembrie 2017)
…În anii Evului Mediu, cei mai mulți dintre conducătorii noștri pupau papucul

sultanului de la Înalta Poartă otomană, pe la mijlocul veacului trecut (al XX-lea) pupau mâna
tătucilor de la Poarta moscovită, iar acum pupă…, pupă și ei ce pot la Marele „licurici” de
dincolo de ocean, cum plastic se exprima un „clasic” în viață. Suntem ca un stup de albine
căruia i-a murit matca. Prăpastia dintre clasa politică și popor se adâncește tot mai mult.
Semidocții din Parlament, cu boturile îmblănite, că așa aveau și unii dintre pașoptiști, ne fac legi.
Sau… își fac legi, mai toate în favoarea lor. Cel mai neînsemnat dintre parlamentari câștigă cât
patru colonei sau zece profesori din învățământul preuniversitar, fără să mai vorbim de celelalte
facilități pe care și le-au votat. Acum, vor girofaruri pe mașini, iar mâine-poimâine își vor vota
escortă cu motocicliști sau… Neam de neamul lor n-a visat la așa boierie. Dar nu-i vina lor, este
vina noastră, că am votat toate leprele care s-au aciuit în imensul palat construit în vremea lui
Ceaușescu.

GÂNDURI LA CENTENAR (martie 2018)
…Prin „grija” conducătorilor noștri politici de toate culorile, s-a reușit ca, după

evenimentele din decembrie 1989, populația României să scadă cu aproape cinci milioane de
persoane. Dintr-o populație sedentară în ultimele trei milenii, ne-am transformat într-un neam de
migratori; doar sirienii, aflați în plin război, ne mai întrec. Niciodată neamul nostru nu a fost un
popor de migratori. Acum, românii noștri se găsesc pe toate meridianele și paralelele Pământului.
Ați auzit ca cineva să plece în lume de prea mult bine? Să-și lase în urmă familiile, casa și
locurile dragi și să se ducă unde-or vedea cu ochii? Nu aurul, pădurile sau petrolul sunt bogăția
unei țări, ci oamenii ei și, mai ales, tinerii.

ACVILA CU TICHIE DE MĂRGĂRITAR (iunie 2018)
…Începând din anul acesta, Anul Centenarului României Mari, „intelectualii” din

Parlament au votat, cred că în necunoștință de cauză, ca acvila de pe stema României să poarte
„căciulă”. Și astfel, semeața acvilă românească a devenit un fel de cocoș. Pe stemele mai mari,
„căciula” seamănă cu o coroană regală, însă în variantele mai mici: monede, sigilii, ștampile etc.,
seamănă cu un cerc sau o creastă de cocoș. Și de ce stema republicii România ar cuprinde și
coroana fostei monarhii? Suntem republică ori monarhie? Sau un fel de struțo-cămilă?
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CENTENAR. CARE CENTENAR? (septembrie 2018)
…Nu doar „dragii” noștri vecini ne împiedică să sărbătorim așa cum se cuvine acest

segment de istorie națională numit „Centenarul României”. Sunt multe alte motive care ne
împiedică să avem sentimentele pe care le-au avut înaintașii noștri acum un veac. După
„evenimentele” din 1989, dar mai ales în ultimii ani, trăim vremuri din ce în ce mai tulburi. Un
sfert din populația țării a plecat unde-a văzut cu ochii, economia românească a fost distrusă
aproape în totalitate, bogățiile țării au încăput pe mâna străinilor, retrocedări frauduloase au fost
făcute în toate zonele României, s-a vândut străinilor aproape jumătate din pământul arabil al
țării, sistemul de sănătate este în colaps, căile ferate române funcționează mai prost decât înainte
de Primul Război Mondial, pădurile noastre, mândrie a poporului român, au fost hăcuite de
străini, cei drept, prin cozile de topor autohtone. Gripa aviară, gripa porcină și tot felul de alte
gripe se abat peste capetele bieților români. Doar gripa parlamentară încă n-a pătruns în țară, dar
timpul nu este pierdut… În afară de niște benere, insigne, ecusoane și alte mărunțișuri care să ne
amintească faptul că suntem într-un an aniversar, nu s-a făcut nimic. Poate doar parada militară
organizată cu ocazia Zilei Naționale ne va mai scoate din monotonia în care trăim și ne va
aminti de vremurile bune. Speranța moare ultima! Să ne ștergem lacrimile și să sărbătorim
Centenarul.

DEȘTEAPTĂ-TE, ROMÂNE… DAR, DEȘTEAPTĂ-TE, MĂI, ODATĂ! (decembrie 2018)
…De vreo treizeci de ani ne începem ziua cu imnul nostru actual: Deșteaptă-te, române!

Ne tot deșteptăm, dar …tot proști rămânem. S-au deșteptat, în schimb, „dragii” noștri
conlocuitori. S-au deșteptat toți, chiar și țiganii. Numai noi, majoritarii, dormim în „somnul cel
de moarte” și nu vedem sau nu ne pasă că suntem călcați pe grumaji de tot felul de jigodii.
Unele autohtone, iar altele venite de aiurea. Unele au venit recent, după '89, iar altele ne călăresc
de câteva sute de ani. Se vede treaba că ne-a rămas, încă, în subconștient, mentalitatea de iobag
valah  răbdător și umil, care nu este capabil să se conducă singur.

Deși suntem majoritari în țara asta, vedem în cei care ne-au batjocorit, veacuri de-a
rândul, singura soluție de a ne conduce eficient. Se vede… și se simte. Am crezut în tot felul de
lozinci mobilizatoare din timpul campaniei electorale. Nu știam că, în timpul când se golește
țara de tineri, vom vedea „Olimpiada melcilor”. Cine achiziționează mai multe case este cel mai
tare. Melcii se mulțumesc cu o singură casă pentru un individ, dar celor cărora noi le-am dat
puterea nu le ajunge, vor câte-o casă pe fiecare meridian al Planetei și chiar pe fiecare paralelă,
dacă se poate. Prostimea poate să stea și în apartamentul umil din blocurile comuniste, că nu
moare. Nu-i vorbă, că sunt și valahi de-ai noștri care o duc ca în sânul lui Avraam. Au vândut
flota, au prăbușit economia națională, au înstrăinat chiar și pământul udat cu lacrimi și sânge de
strămoșii care acum se zvârcolesc în morminte, văzând  cum se prăduiește bruma de avere
adunată cu greu de ei. Deșteaptă-te, române!

CA LA NOI, LA NIMENI (martie 2019)
…În țara noastră, totul este original. De la președinte… până la ultima găină a lelii

Floarea din Iepurenii de Sus, totul este special și cu specific național românesc. Cât veți umbla
pe rotundul pământului, nu veți găsi o altă țară care să se compare cu a noastră. Sunt tare
mândru când îl văd pe președintele nostru, atunci când se intonează Imnul național, cu nasul în
vânt și cu lopata mâinii drepte pe piept în dreptul inimii. Conform modelului american. Deși este
sas din neamul sașilor veniți în Transilvania de-acum aproape un mileniu, vorbește perfect limba
română, dar nu o prea înțelege. Sunt cuvinte ca: de îndată, penal, imediat etc., pe care nu le
pricepe din prima.

De la începutul mandatului prezidențial, ar fi vrut un guvern al său, precum avea, pe
când era primar, un Consiliu local al dumnealui, format în majoritate din membri ai Forumului
german (FDGR). Membri care ridicau aprobator mâna dreaptă, până când primarul nu apuca să
facă propunerea. De parcă le curgea sânge din nas...
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CUM ARUNCĂM BANII CU LOPATA!!? (iunie 2019)
…Mereu, tot mereu, suntem amenințați prin canalele multi-media că nu mai sunt bani de

pensii și salarii și că ne vor tăia… ca pe vremea binomului blestemat Băsescu-Boc. Cu cât se
tăia mai adânc, cu atât se fura mai mult de către conducătorii noștri politici. Rând pe rând, apar
astăzi documente desecretizate, care ne mâhnesc sau chiar ne înfurie, când vedem că
imoralitatea și corupția publică a devenit sistem. Consider că președintele țării, oricare ar fi el,
trebuie să aibă cel mai mare salariu dintre bugetari. Și, al doilea demnitar al României să aibă un
salariu de cel mult 80% din salariul președintelui. Și așa mai departe. Avem în țară inși, bugetari,
care câștigă cu mult mai mult decât președintele. Avem magistrați, de care se tem cel mai mult
politicienii, care au niște salarii „cu adevărat nesimțite”. Nici școală nu au mai multă decât
majoritatea ofițerilor și nici o răspundere materială. Dacă au greșit sentința, și cei de la CEDO le
demonstrează că au greșit… nu plătesc ei, plătește țara. Am văzut cuponul de pensie al unui fost
magistrat militar: cifra înserată era de zece ori mai mare decât cea de pe cuponul meu de pensie.
El câștigă într-o lună cât primesc eu într-un an… Politicienilor noștri le tremură genunchii când
aud de magistrați și …le dau „bani cu lopata”. Oare de ce? Se aruncă sume imense de bani pe
interceptări. Ascultarea celor 6 milioane de români în perioada 2004-2016 ne-a costat 141
miliarde euro. Publicația „Lumea Justiției” prezintă, în premieră, documentul din care rezultă
costul exact al minutului de interceptare telefonică: 2,57 lei. Adică 780 euro pe zi. O zi de filaj
costă 7 536 lei. Parchetele și SRI au tocat pe interceptări mai mult decât pretinsele prejudicii din
dosare. Și nu, nu suntem stat polițienesc, unde este urmărită de-a valma, o treime din populația
actuală a României. Și cu ce rezultate?

PUPINCURIȘTII REGALI (septembrie 2019)
…Suntem republică, conform Constituției și nicăieri în această lege a legilor nu este

menționată monarhia. Cu toate acestea, o seamă de politicieni români, mai mari sau mai mărunți,
fac pe dracu’-n patru să servească într-un fel așa-zisa „Casă Regală” a României. Acești vajnici
admiratori ai lu’ Duda-vodă și ai ofilitei sale neveste le-au făcut cadouri la care nu sperau
vreodată. Le-au retrocedat și ce n-au avut. Domeniile regale erau ale statului și serveau la
întreținerea ploșnițelor regale, nu erau stăpânii lor. Acum sunt ale lor cu acte în regulă…

PREAFERICITUL KLAUS (decembrie 2019)
…Se spune că fiecare popor sau națiune își are conducătorii pe care îi merită. Dacă nu

s-au fraudat aceste alegeri, și se pare că nu, atunci trebuie să acceptăm voința electorilor.
Zarurile au fost aruncate și ne-am pricopsit pentru încă cinci ani cu preafericitul Klaus, cel care,
pe timpul campaniei, a refuzat orice confruntare în direct cu competitorul lui. Se pare că acest
mod laș de neconfruntare directă este unicat în lume. Odată și odată, trebuia să se înceapă
undeva și cu această formă nebărbătească de confruntare politică. La noi, în Românica, totul este
original și pot lua și alții modelul nostru care, după cum am văzut, a avut mult succes.

Băgați la cap, lideri politici ai Lumii! Învățați de la noi cum se câștigă alegerile! În toată
campania electorală și nu numai, n-am auzit nimic despre proiecte și programe de viitor, doar o
luptă continuă contra PSD. Nu contra liderilor PSD, ci contra PSD în totalitatea lui, contra
miilor și zecilor de mii de PSD-iști înregimentați în cel mai numeros partid politic din
România… Mai lipsea să se monteze o ghilotină în Piața Victoriei din Capitală și să-i treacă pe
sub ascuțișul ei pe toți p.s.d.-eii.

MIGRANȚI ȘI VIRUȘI (martie 2020)
…Un nou val de migranți, cei mai mulți dintre ei sirieni, amenință să plece de pe

coastele Turciei și să ajungă pe țărmurile vechii Elade, Grecia noastră cea de toate zilele. Iar de
acolo, via Bulgaria și România, să se reverse peste țările bogate din nordul și vestul Europei...
Colac peste pupăză, din Răsărit și Miazăzi vin migranții arabi, iar din Apus, via Italia, ne „calcă”
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noul coronavirus CoVid-19, altă făcătură realizată în laboratoarele viitorului război biologic. Se
spune că sfârșitul civilizației umane se va datora unui „produs” uman scăpat de sub control…

ROMÂNIA, O CORABIE ÎN PLINĂ FURTUNĂ CU CÂRMA RUPTĂ (iunie 2020)
…În epoca lui Ceaușescu, destul mi-am mușcat buzele silindu-mă să tac. Aveam doi

copii minori și eram prea tânăr ca să fiu căsăpit de Securitate. Acum, mai am de înfruntat doar
moartea, care oricum va veni; mai devreme sau mai târziu. Nu contează. Dar mai bine să
părăsesc această lume în picioare, cu fruntea sus, decât îngenuncheat și umilit de conducătorii de
astăzi ai țării. „Stați în casă!” că altfel, vă ia mama dracului! (arestări, amenzi amețitoare etc.),
sună poruncile unui sas, unui ungur, unui arab și unui… tătar (român).

ÎN ȚARA LUI BULĂ, UNDE-I LEGE, …ÎI ȘI TOCMEALĂ (septembrie 2020)
…Spre surprinderea mea, în această primăvară, odată cu pandemia și cu șefimea clanurilor

de borfași, a revenit în țară și Bulă al nost’. Și s-a apucat de treabă. Pe Bulă numai dracu’ îl
întrece în ghidușii. Odată cu pandemia de Covid-19, „guWern-ul meu” a dat proba potenței de
care dispune.

Pe noi, „bătrânii’ de peste 65 de ani, ne-au băgat în „pușcărie”, la domiciliu, fără a avea
vreo vină. Cu încuviințarea și prin marea lor mărinimie, ne-au dat dezlegare să ieșim din case,
cu bilet de voie, două ore pe zi, tocmai când soarele este la zenit, iar razele lui pătrund cel mai
adânc în creier. Să ieșim, dar nu când vrem noi, ci când vor ei, între orele 11 și 13. Dacă ai
întârziat să intri în casă, chiar și câteva minute, Bulă-polițistul te amendează de-ți merg fulgii. În
vară s-a dat o nouă lege, Legea 136 din 18 iulie 2020, privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. Pe lângă prevederile bune,
are și una de care pot abuza conducătorii noștri politici. Dacă deranjezi, dacă te iei de guvernanți,
medicii-polițiști te pot lua de acasă sau de pe stradă, sănătos sau bolnav, te bagă cu forța în
izoletă, apoi în ambulanță și te duc. După câteva zile, este anunțată familia că ai murit de Covid-
19 și ești înhumat în grabă, fără necropsie etc. Ce zici de asta, Bulă?

MAI PUNEȚI MÂNA PE CONSTITUȚIE, DOMNILOR, CĂ NU URZICĂ!
(decembrie 2020)

…Constituția României, legea legilor, a ajuns să fie batjocorită de tot mai mulți
politicieni. Aș propune guvernanților ca această lege a legilor să fie tradusă în principalele limbi
europene, în special în limba germană, să poată fi înțeleasă și de unii care o au ca limbă maternă.
Cum să ne explicăm faptul că cel chemat să asigure un echilibru politic, să fie un mediator între
partidele politice din țară, s-a transformat într-un agent electoral al unui anumit partid,
întâmplător sau nu, aflat la putere. Era pe vremuri un banc în care se punea întrebarea: „Cu cine
se învecinează URSS? Răspuns: Cu cine vrea ea!”. Așa și-acum. Dacă cineva întreabă: „Câți
bolnavi de COVID 19 avem în România?” Răspunsul este: „Câți vor guvernanții noștri și
președintele Iohannis!”.

Am văzut la politicienii noștri tot felul de ticuri nervoase: unii își plimbă degetele prin păr
sau își mângâie chelia deasă, alții se scarpină în fund, iar altul, persoană importantă, nu spun
cine, silabisește papagalicește, tot la trei fraze: Pe-Se-De, Pe-Se-De. Aș propune ca, atunci când
sunt aleși sau sunt numiți în anumite funcții politice și nu numai, cei în cauză să-și facă și testul
IQ, care să fie adăugat la CV sau fișa personală. Să știm și noi cu cine avem de-a face și cât îi
duce capul. IQ-ul să fie așezat alături de declarația de avere.

Mă-ntorc din nou la un citat din zicerile matematicianului Grigore Moisil: „O nulitate (un
„0”) ridicată la putere rămâne tot o nulitate!”
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col. (rtr.) Ioan Lăpădat
Președintele Filialei Județene „Gl. Ilie Șteflea”, Sibiu
a A.N.C.M.R.R. „AL. I. Cuza”, București

Un loc de seamă
Formația mea de militar mă îndeamnă să fac față unor evenimente pe care n-aș fi vrut să le

trăiesc vreodată. Unul dintre acestea a fost decesul fulgerător al col. IOAN PĂREAN. Ținând
cont de personalitatea sa, este de datoria noastră să ne adunăm, toți cei care l-am cunoscut cu
adevărat, și să-i venerăm memoria așa cum merită. Consider că este o misiune dureroasă, dar
care trebuie îndeplinită cu toată ființa noastră.

Când mă gândesc la IOAN PĂREAN, îmi amintesc foarte bine că l-am cunoscut în cadrul
Filialei Judeţene Sibiu „Gl. Ilie Şteflea” a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere „Al.I.Cuza”, al cărei președinte era pe-atunci actualul general DINU ION. Era chiar
perioada în care IOAN PĂREAN fusese avansat la gradul de colonel în rezervă.

Ce am remarcat din primul moment la el a fost că se evidenția printr-un caracter puternic,
pe care nu puteai sau nu aveai cum să-l ignori. Dacă ar fi să-l definesc în câteva cuvinte, aș
spune că IOAN PĂREAN era un „om al acțiunii”. Afirmația mea este justificată prin faptul că
se dovedea a fi omniprezent în variate activități ce aveau loc în urbea noastră sau în țară.

Făcea parte dintre organizatorii de lansări și prezentări de carte, de evenimente culturale,
religioase, istorice, dar mai ales militare („Ziua Rezervistului Militar”, „Ziua Armatei”, „Ziua
României”).

Iniția și organiza, cu o efervescență greu de imaginat, concursuri de bancuri sau pe teme
generate de excursiile pe care le-a efectuat (peste 100) împreună cu membrii asociației și nu
numai.

În calitate de Președinte al filialei, IOAN PĂREAN consolidase relații de  colaborare și
prietenie cu instituțiile de cultură și educație din Sibiu, precum și cu filialele județene ale
pensionarilor militari.

Era scriitor de succes și editor implicat. O importantă activitate, pentru care a depus mult
suflet, a fost ca redactor-șef al revistei istorico-militare „Rezervistul Sibian”. Studiile superioare
în istorie l-au ajutat foarte mult să colaboreze adesea cu scriitori și istorici de seamă ai României.
În cadrul acestei reviste, a  dezvoltat și publicat tematici de interes pentru publicul militar,
istoric și nu numai.

Relația mea cu domnul col. PĂREAN ION a fost de cordialitate, conlucrând în termenii
cei mai buni în cadrul filialei (în Biroul Permanent), participând împreună la toate evenimentele
oficiale desfășurate în cadrul ei, în oraș sau în afara lui. Eram, la rândul meu, un membru destul
de frecvent al excursiilor organizate de el, care mi s-au părut pe cât de interesante, pe atât de
necesare pentru oricine a avut ocazia să participe la ele.

Realizând o reuniune „In Memoriam”, dorim să reiterăm ideea că domnul col. IOAN
PĂREAN rămâne, pentru noi și pentru Sibiu, una dintre personalitățile culturale, istorice și
militare de seamă, a cărei dispariție o regretăm nespus și care merită din plin să i se înscrie
numele în analele de prestigiu ale culturii românești.
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Marius Halmaghi
Redactor-șef „Rezervistul sibian”

Dascălul, editorul, scriitorul, jurnalistul şi colonelul
Ioan V. Părean (1955-2021) a primit botezul veşniciei!

Un OM pentru eternitate!

Zilele de 13-15 ianuarie 2021 au fost pentru sibieni trei zile triste! Două personalităţi ale
Sibiului s-au stins în aceeaşi zi: părintele acad. Mircea Păcurariu - reprezentând biserica
ortodoxă - şi colonelul Ioan Vasile Părean, aparţinând armatei române. Ambii au reprezentat cu
cinste şi onoare cele două instituţii, care asigură şi garantează libertatea moral-spirituală şi fizică
a cetăţenilor patriei. I-am cunoscut din lucrările scrise, dar şi personal cu ocazia diverselor
manifestări culturale organizate. În condiţiile restricţiilor sanitare, toţi apropiaţii celor două
personalităţi au fost nevoiţi să-şi cântărească atent prezenţa la ceremoniile religioase, ambele
desfăşurându-se vineri – de Ziua Culturii Naţionale - cu onoruri militare. Am participat integral
la a doua, organizată în condiţii mult mai restrânse într-o capelă a marii biserici din b-dul
M.Viteazul, cât şi la cimitirul municipal. Recunosc că despărţirea de col. Ioan Părean a fost mai
grea, în ultimii ani comunicând des cu domnia sa, datorită preocupărilor comune, jurnalistice.
Mi-am zis că tocmai această apropiere mă obligă să-i cercetez viaţa şi opera şi să-ncerc să mă
edific în ce măsură moştenirea lui spirituală este corect evaluată.

Am avut un adevărat noroc cu fiul său, istoricul Radu Părean, care a păşit pe urmele tatălui
şi mi-a pus la dispoziţie o biografie completă şi edificatoare. La o lectură atentă, am constatat că
localitatea natală Orlat şi-a fixat o amprentă clară asupra destinului tânărului Ioan V. Părean,
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născut în prima zi a anului 1955. A crescut şi s-a format într-o familie cu trei fraţi - cu Gheorghe
şi Cornelia-, părinţii Margareta-Eva şi Ioan asigurându-le condiţii pentru o educaţie aleasă.

Şcoala primară a făcut-o în satul natal, decesul tatălui (la numai 14 ani) marcându-i
întreaga existenţă. Studiile liceale le-a făcut la Miercurea, la Liceul Teoretic (secţia umanistă,
1974), ulterior optând pentru cariera militară, asemenea multor tineri din Mărginimea Sibiului,
care s-au înrolat în sec. XVIII - XIX, în Regimentul I Grăniceresc, cu sediul în Orlat.

A urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, la arma infanterie,
specialitatea vânători de munte (1977), ulterior absolvind cursul de comandanţi companie
(1983) şi cursul de ofiţeri de stat major (1989). Cu o ambiţie, care l-a caracterizat întreaga viaţă,
a urmat cursurile de zi ale Facultăţii de Istorie a Universităţii Lucian Blaga, inclusiv cursul de
studii aprofundate (master) „Istoria Transilvaniei în sec. al XX-lea” (1999). Din 1977, până în
2003 a urcat toate treptele carierei militare, fiind ofiţer activ în Batalionul 28 Vânători de munte
garnizoana Râmnicu-Vâlcea (1977-1981), comandant pluton Şcoala Militară de Ofiţeri Activi
„Nicolae Bălcescu” Sibiu (1981-1987), diverse funcţii militare: ofiţer instructor, şef stat major,
comandant batalion în Statul Major Judeţean al Gărzilor Patriotice şi Biroul Judeţean al Trupelor
Teritoriale (1987-1999). Dragostea şi pasiunea lui pentru istoria neamului şi a ţinutului sibian l-
au recomandat pentru funcţia de şef al Editurii Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Sibiu (1999-2003), această onorantă funcţie fiind şi ultima într-o carieră, care pentru foarte mulţi
ofiţeri se încheie cu o pensionare liniştită şi confortabilă.

Col. Ioan V. Părean a fost ofiţer activ în adevăratul sens al cuvântului, desfăşurând
permanent - în paralel cu cariera militară - o serie de activităţi culturale, conexe activităţii de
bază. În prim plan, a fost cunoaşterea ţinutului sibian şi al Mărginimii în special, în perioada
1982– 1993, fiind în conducerea Cercului Militar de Turism Montan „Cindrelul” din Sibiu,
cerc care în plan naţional a câştigat numeroase concursuri de turism sportiv. Experienţa l-a
determinat să organizeze Grupul de Turism Sibiu, care a început să activeze pe lângă Cercul
Militar, odată cu alegerea col. I. Părean în funcţia de preşedinte al Filialei Judeţene Sibiu „Gl.
Ilie Şteflea” a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Al.I.Cuza”
(A.N.C.M.R.R.) din 15 martie 2012, printre cele mai active din România. Prin înfiinţarea
Editurii Salgo şi a revistei „Rezervistul Sibian” – publicaţie trimestrială, activitatea ofiţerilor
sibieni a devenit cunoscută pe plan naţional, multe articole fiind preluate de reviste locale. Sub
egida acestei edituri au apărut o serie de lucrări care au promovat Sibiul şi împrejurimile, Ioan
Părean iubindu-şi ca nimeni altul meleagurile natale. Dovadă stau lucrările sale: „Orlat – file de
istorie”, „Legendele Orlatului”, „Legende din Mărginimea Sibiului”, „La cules de cucuruz
– povestiri cazone”, dar şi lucrarea„Baronul David Urs de Margina – un român pe nedrept
uitat”, scrisă împreună cu fiul său, Radu, care l-a avut pe tatăl său ca un veritabil model de
viaţă. Şi-a iubit patria, fiind mândru de ea, ambiţionându-se ani de zile să arboreze drapelul
Românei pe vârful Moldoveanu, de ziua Armatei. A devenit membru al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România, crezând în cultura şi civilizaţia jurnalistică. Pentru colonelul Părean
pensionarea nu a fost o eliberare, ci doar o nouă etapă, în activitatea zilnică!

Omul Ioan V. Părean s-a născut oştean, viaţa sa fiind un veritabil marş, ca într-o bătălie,
într-o lume în care războaiele nu mai sunt demult convenţionale, fiind conduse de comandanţi
necunoscuţi. S-a stins brusc, prea repede, făcându-şi datoria zilnică, în dorinţa de a sluji ca
întotdeauna interesele comunităţii sibiene. Încurajându-mă să public în „Rezervistul sibian”
domnia sa m-a convins că a îmbrăţişat fără rezerve dictonul latin „Este dulce şi potrivit să
moară pentru patrie” (Horaţiu). Mi-a încredinţat spre completare şi publicare o parte din
moştenirea lui spirituală; în ultimele luni una din cele mai mari şi aprige dorinţe fiind aceea de a
reedita monografia comunei Orlat, într-o ediţie nouă, reprezentativă pentru comunitatea de care
nu s-a despărţit niciodată.

Mulţi orlăţeni au ţinut să-l însoţească pe ultimul drum, în fruntea acestora fiind chiar
preoţii comunei. Mulţi colegi şi prieteni, membri sau simpatizanţi ai asociaţiei au participat la
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slujba religioasă de înmormântare, majoritatea întrebându-se cine va prelua moştenirea col Ioan
V. Părean?

Am audiat întreaga slujbă a preotului militar Florin Alexandru Pavel, care cu sprijinul
preoţilor Nicolae Streza, Gheorghe Bogăţan şi Radu Bot, au adus frumoase clipe de alinare
familiei puternic marcate de şocul stingerii din viaţă a celui care a fost soţ, tată şi bunic. Din
1977, soţia Nicoleta (n. Marcu) i-a fost permanent alături, sprijinindu-l şi la bine şi la greu,
alături de cei doi copii, Radu şi Iulia. Era foarte mândru de copiii lui, dar şi de nepoţii Irina,
Sebastian şi Iris, toţi fiind îndureraţi pentru stingerea bruscă a celui care le era un adevărat tată
de familie.

Viaţa sa a fost evocată de col.(rtr) dr. Alexandru Baboş, discursul său amintindu-mi
proverbul universal că „nu titlurile cinstesc pe oameni, ci oamenii cinstesc titlurile”.

Pentru întreaga lui activitate, audienţa a rostit la unison: „Dumnezeu să-l ierte!”,
„Dumnezeu să-l odihnească!”

Ioan V. Părean nu a fost misionar sau apostol, toată viaţa împărtăşind crezul lui Lucian
Blaga - motto: „Legende din Mărginimea Sibiului”: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi
nu ucid cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc în calea mea în flori, în ochi, pe buze, ori morminte”.

Biserica şi armata ştiu să cinstească înaintaşii! Comunitatea sibiană va cinsti cum se
cuvine memoria celui care a fost un veritabil comandant şi dascăl pentru elevii militari, dar şi un
editor şi jurnalist, vrednic fiu al acestor meleaguri: col. Ioan V. Părean?

Judeţul Sibiu va şti să-i evalueze moştenirea?
(Articolul a apărut în cotidianul TRIBUNA în 21 ianuarie 2021)

Prof. univ. dr. Corvin Lupu
„Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Gânduri la despărțirea de colonelul Ioan Părean

Cu un sfert de secol în urmă, intrând în amfiteatrul Facultății de Istorie, pentru a preda
primul curs de istoria istoriografiei într-un nou an universitar, mi-a atras atenția un ofițer în jurul
vârstei de 40 de ani, purtând uniformă de vânători de munte. După curs, am stat de vorbă cu el și
am aflat unde muncește și că dorește mult să studieze istoria, pasiunea intelectuală a vieții lui și
dorește să o facă sistematic și temeinic, la facultatea de profil, convins fiind că
autodidacticismul are limite care nu pot fi surmontate. Am înțeles că am în față un om matur
care nu venea la facultate să vâneze o diplomă pe care să o folosească precum o pană în plus la
pălărie, într-o epocă în care impostura se înstăpânea tot mai mult în societatea românească. Era
maiorul, viitor colonel, Ioan Părean, căsătorit și tată a doi copii.

Având prestigiul profesional câștigat în ani de muncă prestată cu seriozitate anterior, Ioan
Părean obținuse aprobările necesare pentru a studia într-o universitate civilă de stat, la cursuri de
zi și permisiunea comandanților ca pentru aceasta să lipsească de la programul militar. Pe
vremea aceea, în anii ’90 ai secolului trecut, mai rămăseseră în armata română comandanți care
erau preocupați ca nivelul cultural-profesional al ofițerilor români să se ridice. Ulterior, în
vâltoarea euro-atlantismului globalist, aceste preocupări au fost aruncate în derizoriu,
interpretate ca fiind desuete și abandonate, preocuparea noilor noștri parteneri strategici și
stăpâni, în același timp, fiind de a pregăti ofițeri cărora să li se cumpere loialitatea, dispuși să
lupte împotriva dușmanilor SUA și ai Israelului în diverse teatre de operații, care să nu-și pună
întrebări de conștiință personală sau națională și nici să nu gândească în spirit profund patriotic.
Diriguitorii străini ai armatei României ar dori ca patriotismul să fie înțeles de noii ofițeri ca
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însemnând loialitatea față de ei. Noul model de ofițeri pe care îl producea spiritul introdus în
învățământul militar sub îndrumare atlantistă îl nemulțumea și îl îngrijora pe colonelul Ioan
Părean. Nu-i era teamă să vorbească despre aceste aspecte, nici cu mine, ca profesor al lui și nici
cu mult mai tinerii săi colegi de facultate, mulți dintre ei neajunși încă la nivelul de a pătrunde
aceste realități sensibile, mai greu de perceput de către societatea civilă.

După o vreme, din diverse discuții, din aproape în aproape, întâlnindu-l și la unele
manifestări ale Academiei Forțelor Terestre, am înțeles că el este de fapt un rebel frumos,
dominat de principii naționaliste curate, superioare, românești, care rămăsese neatins de tarele
care s-au răspândit în armata română sub impulsul înfrângerii României în finalul Războiului
rece, în decembrie 1989 și ulterior, pe drumul transformării României dintr-o țară suverană
importantă, într-o colonie. Cred că discuțiile noastre, colaborarea noastră de-a lungul anilor,
unele dintre cursurile mele și dintre cărțile mele, i-au validat și consolidat multe dintre
convingerile lui despre lume, viață, istorie și politică.

Colonelul Ioan Părean era și produsul spiritului național-românesc al Mărginimii Sibiului,
un spațiu cu totul special, zămislit din suferința de veacuri a românilor din zona Turnișor,
Cristian, Săcel, Apold și Miercurea Sibiului alungați cu forța de pe propriile pământuri de către
autoritățile austriece, pentru a li se lua pământurile mănoase strămoșești și a se așeza în locul lor
germanii/landlerii, proaspăt împroprietăriți prin jaf. Românii au fost aruncați peste conaționalii
lor din Mărginimea Sibiului, devenită supra-aglomerată și nevoiți să se transforme din
cultivatori de pământuri în crescători de animale, puținele terenuri agricole din văile Mărginimii
nefiindu-le suficiente existenței. Colonelul Părean cunoștea bine istoria Mărginimii Sibiului, pe
care chiar o iubea. Avea la Orlat o grădină pe care a păstrat-o până la moarte, deși sănătatea
șubredă și lipsa timpului făceau ca să o poată îngriji tot mai greu, copiii, ocupați cu serviciile și
propriile familii, neavând nici ei timp să-l ajute. Grădina aceasta era pentru el legătura cu
pământul strămoșesc, cu zona lui de baștină și cu România profundă.

Dragostea față de Mărginimea Sibiului l-a determinat să scrie cărți și articole, să o
promoveze în diverse feluri, să susțină manifestări culturale. Despre cărțile și articolele
colonelului Ioan Părean, cititorii pot afla mai multe din altă parte a prezentului număr omagial al
revistei „Rezervistul Sibian”.

Colonelul Ioan Părean a fost un patriot, susținător al Mărginimii Sibiului, din toată inima.
Din acest punct de vedere, a fost un model. N-am înțeles indiferența manifestată, până în prezent,
de Primăria din Orlat, la moartea colonelului Ioan Părean. Probabil că interesele trecătoare, mai
ales cele personale și de grup, de moment, sunt puse de unii primari ai zilelor de astăzi mai
presus decât simbolurile cu substanță reală, cele care dau trăinicia românismului.

Când a preluat președinția Filialei Județene Sibiu a Asociației Naționale a Cadrelor Militare
în Rezervă și Retragere, Ioan Părean a decis să dezvolte și să diversifice activitățile acesteia. S-a
înhămat la o muncă temeinică. O realizare remarcabilă a fost fondarea revistei „Rezervistul
Sibian”, care a devenit repede interesantă pentru un mare număr de cititori, militari și civili, din
întreaga țară. Aprecierea de care s-a bucurat revista a determinat Ministerul Apărării Naționale
să o posteze pe site-ul său. În cadrul revistei, col. Ioan Părean a scris editoriale cu substanță,
abordând mereu subiecte importante ale vieții social-politice românești pe care nu le-a scris în
spiritul „corectitudinii politice” a regimului politic prăvălit asupra României și a românilor. A
fost un critic al fenomenelor negative din societatea românească. A fost unul dintre cei convinși
că binele se promovează și prin demascarea răului din societate. Nu a fost preocupat să facă
plăcerea mai marilor zilei, după modelul des întâlnit în societatea românească post-socialistă.
Pentru editarea revistei „Rezervistul Sibian”, col. Ioan Părean a contribuit personal cu
importante sume de bani, revista neavând un sponsor public sau privat permanent, iar sumele
oferite de unii cititori și colaboratori ai revistei și încasările din vânzarea ei nu au fost totdeauna
suficiente. Mulți dintre cei interesați preferau să citească revista pe site-ul M.Ap.N. și nu o
cumpărau.
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Colonelul Ioan Părean a fost preocupat să strângă relațiile cu celelalte asociații de rezerviști
ale altor instituții, relații care, după cutremurul din decembrie 1989, s-au deteriorat. Pe această
linie a reușit să stabilească o bună relație doar cu ACMRR-M.I., Filiala Județeană Sibiu. A
regretat că nu a reușit să realizeze o apropiere și de filiala similară a SRI, care nu a răspuns
pozitiv ofertei de colaborare pe care le-a făcut-o.

Colonelul Ioan Părean a dinamizat foarte mult activitatea filialei. A organizat numeroase
excursii deosebit de atractive, în țară și în străinătate, care s-au bucurat de un real interes din
partea multor camarazi. În cadrul acestor excursii, col. Părean a fost de fiecare dată ghid, pentru
aceasta pregătindu-se temeinic. De asemenea, a realizat anual albume deosebit de reușite prin
care a imortalizat activitățile desfășurate de filiala asociației pe care a condus-o.

Colonelul Ioan Părean a avut o familie frumoasă, cu o soție iubitoare și copii serioși și
realizați, de care s-a bucurat până în ultima clipă a vieții, atunci când inima lui, slăbită tare, nu a
mai putut să bată.

Colonelul Ioan Părean rămâne un model de președinte ANCMRR. El a ridicat ștacheta sus
și a oferit acest model de management urmașilor săi, care, sperăm noi, membrii asociației, că va
dăinui.Odihnește-te în pace și liniște, Ioan Părean, fostul meu student, colaborator, camarad și
prieten.

Dr. Gheorghe Funar
Președinte al Partidului România Noastră

COL.(rtr) IOAN PĂREAN A FOST UN BUN ROMÂN

Genialul Mihai Eminescu a scris, în ziarul „Timpul” din 1 aprilie 1881, că: „A fi bun
român nu e un merit, nu e o calitate ori un monopol special, ci o datorie pentru orice cetățean
al acestui stat, ba chiar pentru orice locuitor al acestui pământ, care este moștenirea, în
exclusivitate și istorică, a neamului românesc.”

La „Cercul Militar” din Sibiu l-am întâlnit și cunoscut pe Col.(r) Ioan Părean care a
acceptat și organizat mai multe întâlniri cu personalități din viața militară, culturală și din
învățământul sibian. La câteva dintre acestea am fost invitat și am avut onoarea să prezint și să
ofer participanților câteva dintre cărțile mele și, apoi, să am un dialog neregizat cu multe dintre
personalitățile care ne-au onorat cu prezența lor. De fiecare dată Col.(r) Ioan Părean, împreună
cu colaboratorii săi, au organizat foarte bine aceste evenimente culturale, urmate de alte discuții
interesante la biroul său.

La invitația Col.(r) Ioan Părean am devenit un colaborator la revista „Rezervistul sibian” și
urma să îi trimit, în plină campanie mediatică de coronavirus, un articol referitor la atribuirea,
prin Hotărâre de Guvern, a Palatului Elisabeta din București către una dintre fiicele fostului rege
alogen Mihai I, cel care a instaurat comunismul în România prin decretul regal din 6 martie
1945 și care a primit titlul de „Erou al Uniunii Sovietice” pentru că a trădat Poporul Român și
Armata Română, la 23 august 1944.

Speram ca în această toamnă să revin la Sibiu, la „Cercul Militar” să prezint comunicarea
cu titlul:„Contribuții decisive la aflarea Adevărului privind Poporul Primordial Get și Poporul
Român. Geția trebuie să renască!” și să-l reîntâlnesc pe Col.(r) Ioan Părean.

Am aflat  însă cu surprindere și cu tristețe că ne-a părăsit bunul român Col.(r) Ioan
Părean căruia îi voi păstra o amintire deosebită.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Cluj-Napoca, 30 august 2021
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Col. (r.) dr. Alexandru Bucur

COLONELUL IOAN-VASILE PĂREAN, CAMARADUL ȘI
OMUL

L-am cunoscut de-o viață! Încă elev la Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae
Bălcescu”, l-am remarcat ca pe un comandant valoros al efectivelor de elevi de vânători de
munte. După ce am fost repartizat la Timișoara, am pierdut contactul cu școala de la Sibiu.
Apoi, în aprilie 1985, după ce m-am întors de la Timișoara la Sibiu, pe funcția de comandant
pluton elevi intendență, l-am remarcat ca și comandant de companie la elevii de intendență anul
3. Am aflat că a înființat Clubul de Turism-Alpinism „Cindrelul”, în cadrul școlii, și am dorit să
mă înscriu și eu, fiind un mare iubitor al muntelui. Am fost primit cu drag, iar prima ieșire a fost
la concursul de la Cheile Turzii. Împreună cu Neluțu Părean și copiii săi am făcut excursii în
împrejurimi și am intrat în câteva peșteri din chei. Apoi, am dat tot ceea ce a fost mai valoros în
mine și am reușit să obțin, împreună cu echipa mea, Trofeul „Cheile Turzii”, care a stat la loc de
cinste – timp de un an – între alte trofee câștigate de „Cindrelul”. Am participat apoi la mai
multe concursuri, dintre care amintesc: Cântecele munților, la Căciulata, unde ne-am situat pe
locul doi (foto 1); Ceahlău, unde am obținut locul trei (de fapt, locul doi, pe care l-am cedat
celor de la Roman, pentru ca ei să mai poată veni la următorul concurs). Cea mai importantă
realizare a fost în „Prăpăstiile Zărneștilor”, unde s-a desfășurat etapa națională a concursurilor
montane. Au participat foarte multe echipaje din țară, prin urmare am avut mari emoții la toate
probele.

Pentru ca lumea să înțeleagă despre cum s-au desfășurat concursurile, voi detalia probele.
Acestea au constat în parcurgerea de trasee montane, în timp scurt, cu orientare după azimut, cu
puncte de oprire la care trebuia să se răspundă la întrebări referitoare la geografia zonei, floră,
faună, hidrologie etc. Mai erau și probe de escaladare, care necesitau o bună pregătire fizică și
aptitudini de alpinism. Orientarea cu ajutorul busolei era una dintre problemele cu care a trebuit
să ne confruntăm. La unele dintre concursuri trebuia ca, după stabilirea direcției de deplasare, să
găsim punctele cu „muți”. Adică, puncte în care era o ștampilă cu care trebuia să marcăm
pătratele de pe o fișă distribuită înainte de intrarea pe traseu. Ratarea unui „mut” ducea la
penalizări. Prin urmare, pregătirea militară, cu ajutorul Topografiei, m-a ajutat enorm.

La intrarea în „Prăpăstii” era o zonă înțesată cu corturi ale participanților (foto 1).
„Cindrelul” avea echipe pentru toate categoriile de vârstă (foto 2, 3). Participanții au fost: cadre
militare (cpt. Părean Ioan, mr. Popirad, mr. Zanfir Florea, cpt. Agavriloae Filip, lt. col.
Corneșan, lt. col. Crăciun Nicolae etc.); elevi ai școlii militare, în special de la arma infanterie
(Horia Sandu, Dan Cismaru, Zoe Licurici etc.); copii ai cadrelor militare (Radu și Iulia Părean,
Monica Mihai); tineret civil (Doina Corcoveanu, Timotei Țăranu, Bianca Horia ș.a.). Atenta
supraveghere a lui Neluțu, îndrumarea și încurajarea lui, au dat roadele scontate. La toate
categoriile, „Cindrelul” a câștigat locurile fruntașe, demonstrând curaj, spirit de echipă, pregătire
teoretică și practică foarte bune. La final, am câștigat trofeul pe țară, fapt remarcabil pentru noi
toți. A urmat defilarea echipajelor câștigătoare, bineînțeles, cu Sibiul în frunte (foto 4, 5)! Acolo
ne-am demonstrat valoarea, spiritul de echipă, tenacitatea, rezistența!

Cu ajutorul lui Neluțu Părean m-am înscris la Cursul de ghizi montani, pe care l-am
absolvit și am intrat în posesia legitimației cu nr. 100/1987, în urma unui ghidaj în Masivul
Cozia, atât de drag mie. Unul dintre ultimele concursuri a fost în Cozia. Au participat toate
categoriile de vârstă. Am luat toate premiile posibile, demonstrând – încă odată – buna noastră
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pregătire. Apoi, împreună cu elevii mei din anul doi intendență, ghidați de Neluțu Părean, am
reparat cabanele militare din Crinț, dar și Cabana ziariștilor.

O scurtă perioadă de timp, în anul 1988, Neluțu a fost și comandant de companie la anul
doi intendență. Apoi s-a mutat la Gărzile Patriotice. Am ținut legătura, pe parcursul anilor, și
am colaborat în condiții excelente pe probleme de istorie. Am organizat, împreună, și câteva
expoziții referitoare la istoria Transilvaniei și a Regimentul 1 Grăniceresc de la Orlat: 1
decembrie 1999, la Muzeul Academiei Forțelor Terestre (foto 6); 2001, la Orlat; 2004, la
Academia Forțelor Terestre și Cercul Militar. În anul 2008 m-a rugat să corectez cartea pe care a
editat-o – împreună cu Victor Voicu-Vedea – Mărginenii Sibiului. Ghid turistic rural, apărută în
același an. Am rezolvat problema, cu drag, în timp util. Fiindcă și-a înființat Editura SALGO,
mi-a dăruit mare parte din cărțile care se tipăreau și considera că mă interesau. Recitesc, cu drag
și nostalgie, dedicația de pe cartea lui Romul Simu, Monografia comunei Orlat, reeditată prin
grija și cheltuiala lui Neluțu, în anul 2003: „Prietenului meu, Alexandru Bucur. O carte rară
pentru un prieten de excepție.” Tot la acea editură mi-am tipărit cele mai dragi volume ale mele:
Veștem. Antroponimie și zoonimie, Școlile grănicerești de pe teritoriul fostului regiment de la
Orlat (1871-1921) în 2010; Cronica Comunei Jina, 2014.

După pensionarea mea, m-am înscris în Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și
Retragere, Filiala Sibiu. Totodată, pentru a-l ajuta, am decis să fiu ales în Comisia de Cenzori,
în anul 2012. Colaborarea a fost foarte strânsă. Am participat și la câteva dintre numeroasele
excursii organizate de Neluțu: Balcic (foto 7); Transalpina ș.a. La adunările A.N.C.M.R.R. am
prezentat: materiale referitoare la diferitele țări pe care le-am vizitat; o parte dintre cărțile pe
care le-am editat; istoricul și evoluția armei Intendență, aproape la fiecare 1 februarie, ziua
armei (foto 8, 9).

Am colaborat și la ziarul local al Orlatului, „Orlat-info” unde, pe parcursul a doi ani –
octombrie 2016-noiembrie 2018 – am dat spre publicare materiale referitoare la comună:
demografie; biserică; școală; perioada grănicerească etc. Mi-a facilitat publicarea de materiale,
referitoare la diverse domenii, în revista „Rapsodia” unde, în perioada 2010-2018 am publicat
peste 150 de articole. În momentul în care a hotărât ca noi, foștii militari activi din Sibiu, să ne
înființăm propria revistă, l-am sprijinit din tot sufletul și cu toată energia. Efortul pentru apariția
revistei „Rezervistul sibian” s-a plasat la sfârșitul anului 2013 pentru ca, în martie 2014 să apară
primul număr. Am acceptat funcția de redactor al revistei, pe care am onorat-o până la ultimul
număr, 4 (28)/octombrie-decembrie 2020. Bineînțeles că am publicat articole, pe teme diverse,
în fiecare – sau aproape în fiecare – număr, uneori și câte două. Neluțu Părean, mereu activ, cu o
pleiadă de prieteni și cunoștințe peste tot, a organizat și coordonat o multitudine de excursii, în
țară și peste hotare, în care a angrenat membri A.N.C.M.R.R. și familiile acestora dar și pe
simpatizanții asociației.

Ne întâlneam deseori, pentru schimb de cărți, de idei, pentru discuții amicale, pentru
planuri de viitor referitoare la editare de carte istorică. A fost un foarte bun organizator, om de
acțiune, ghid spiritual, camarad loial. Ultima noastră discuție a fost în 8 ianuarie 2021, când m-a
anunțat că trece prin zona unde locuiesc, pentru a-mi aduce ultimul număr al revistei
„Rezervistul sibian” (din nefericire, chiar a fost ultimul!). L-am așteptat în stradă, a venit și m-a
rugat să vorbim în mașină fiindcă se grăbea. Am discutat despre viitorul revistei, despre planuri
pentru excursii și m-a rugat să îl ajut cu informații pentru viitoarea monografie a Orlatului, pe
care preconiza să o scrie în acest an.

În data de 13 ianuarie, la prânz, o prietenă de la Muzeul Național Brukenthal m-a sunat și
m-a rugat să iau loc, fiindcă îmi va da o veste extrem de dură și proastă! M-am așezat și am
așteptat cu mare emoție vestea. M-a anunțat direct: „Prietenul tău, Neluțu Părean, a decedat la
Biblioteca „Brukenthal”, în timp ce făcea o donație de carte!” Nu mi-am crezut urechilor!
Refuzam să conștientizez că s-a putut întâmpla așa ceva! Am scăpat telefonul din mână! Mi-am
revenit după ceva timp și am cerut detalii. Apoi, după ceva timp, am început să primesc
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telefoane și mesaje de la colegii și prietenii militari. Toate transmiteau aceeași veste
cutremurătoare! În semn de prietenie și recunoștință, l-am condus pe ultimul drum, împreună cu
camarazii, prietenii, cunoștințele și mulțimea care i-au adus un ultim omagiu (foto 10).

Ai plecat prea repede, Neluțu! Ne-ai întristat inimile și sufletele! Sper ca, acolo unde se
odihnește sufletul tău mare și bun, să ai parte de alte suflete cu care să glumești – așa cum o
făceai cu toată lumea – să depeni istorii și povești. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău! Vei
rămâne mereu în amintirile mele și voi simți permanent lipsa ta!

Foto 1

Foto 2                                                                 Foto 3
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Foto 4 Foto 5

Foto 6                                                             Foto 7

Foto 8
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Foto 9

Foto 10
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Dr. Mircea Dragoteanu
- Cluj -

Omagiu pentru un mare Om al istoriei,
al muntelui și al cărții

L-am cunoscut pe domnul colonel Ioan Părean în vara lui 2001, când, împreună cu bunul
nostru prieten Mircea Țața, azi în vârstă de aproape 97 de ani, am organizat o excursie prin
munți, cu un vechi IMS. Am pornit din Orlat, apoi prin Păltiniș am trecut în Valea Sadului, de
unde am ajuns în Șteflești, la Cumpăna Apelor. De acolo prin Valea Frumoasei, pe la Oașa și
înapoi prin Jina și Poiana Sibiului am revenit la Sibiu. Ultima excursie am făcut-o sub
conducerea domnului colonel în Delta Dunării, la începutul toamnei 2019, cu unul dintre atât de
numeroasele și frumoasele grupuri pe care le-a organizat.

De fiecare dată, m-a uimit și bucurat erudiția d-lui colonel în privința locurilor pe unde am
trecut. Știa o mulțime de întâmplări, povești, legende, fapte istorice, cu care înveșmânta traseul
într-o informație de neuitat. De multe ori ne povestea, celor care ne-am bucurat de prietenia
dânsului, despre omeni și întâmplări uitate din Mărginime, din Orlatul său natal, pe care atât de
mult l-a iubit. Era ferm convins că unul dintre scopurile noastre pe acest Pământ, în viețile
noastre trecătoare, este să salvăm de la uitare clipe frumoase ale trecutului și prezentului „ca să
rămână ceva adevărat după noi”.

Domnul colonel Părean a fost un mare patriot Român, nu numai prin ceea ce spunea și
scria, ci și prin truda de a face nepieritoare pagini din istoria atât de mult iubită a țării sale. Ca
editor, a sprijinit complet dezinteresat din punct de vedere financiar apariția a peste 200 de cărți
deosebite, oferind nemurirea cuvântului scris unor lucrări care altminteri aveau multe șanse să se
piardă în hățișurile dese ale postdecembrismului.

Între alte multe proiecte, a susținut de-a lungul anilor încercarea mea de a pune pe hârtie o
istorie amănunțită a stațiunii Păltiniș. A fost de multe ori ”sus”, în Munții Cibinului, cunoștea ca
vânător de munte o mulțime de poteci și de trasee, se orienta în teren fără să aibă nevoie de hărți.
Îmi semnala de fiecare dată când găsea ceva inedit despre Păltiniș într-un ziar vechi ori într-o
biografie sau alta.

În 2020, a editat primele mele două volume din „Istoria Păltinișului”, în editura sa,
„Salgo”, fără nici cel mai mic interes material. M-a rugat apoi, spre sfârșitul anului, să-i trimit
separat câte două exemplare din fiecare, pentru a le dona din partea noastră, împreună cu câteva
cărți ale sale, Bibliotecii ASTRA și Bibliotecii Brukenthal. Considera că o carte își împlinește
menirea numai dacă ajunge și în marile biblioteci, unde românii să le poată consulta oricând în
viitor. De aceea, pe lângă exemplarele obligatoriu distribuite de orice editură prin Biblioteca
Națională, era nelipsită donarea de cărți publicate în Editura Salgo către marile biblioteci sibiene.

În 13 ianuarie 2021, pe la prânz, domnul colonel m-a sunat din Biblioteca Brukenthal. Era
nervos, supărat că nu voiau să primească donația adusă de dânsul, fără să facă acte de donație
pentru care nu avea timp. M-a întrebat cum să procedeze cu cele două volume din „Istoria
Păltinișului.” L-am rugat să le lase donație, împreună cu cărțile sale, din partea dânsului, ca
editor.
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Mi-a spus că așa va proceda. L-am sunat apoi de câteva ori în ora care a urmat, nu a mai
răspuns. Nu avea să mai răspundă niciodată... După o oră, m-a căutat unul dintre custozii
bibliotecii, pe care îi cunoșteam din documentările mele de acolo. Mi-a spus că „Prietenul Dv
care a venit cu cărți a murit în Bibliotecă”. Nu știa cine era... Sufletul unui mare iubitor al
cărților, al munților și al istoriei neamului său a urcat la Domnul dintr-un templu al cărților și al
Istoriei, unde mersese pentru a face să dăinuie și acolo prin nemurirea cuvântului scris, poveștile
Mărginimii și ale munților ei.

Introducerea scrisă de domnul colonel la al doilea volum din „Istoria Păltinișului”,
„Ridicat-am ochii mei la munți”, mi se pare acum un trist și profund cuvânt de adio, despre
munți, despre istorie, despre spiritul ales al Mărginimii și al celui care i-a fost înflăcărat ostaș și
cronicar – atât de regretatul nostru prieten Ioan Părean.

Redau aici acest cuvânt introductiv, cu amărăciunea că s-a transformat, sub ochiul
neîndurător al sorții, într-un trist cuvânt de rămas bun.

Dumnezeu să vă aștearnă cu lumină și cu multe, multe cărți frumoase, domnule colonel,
drumurile și potecile veșniciei.

„Oameni ai Muntelui și ai timpului lor
col. (r) Ioan Părean, director al Editurii Salgo

Munții apăruți cu mult, mult timp înaintea oamenilor trebuie să fi trecut prin timpuri
fascinante în existența lor de milioane de ani, dar abia faptul că viața și inimile atâtor generații
omenești s-au contopit apoi cu ei i-a făcut să devină purtători de suflet, ai sufletului celor care
i-au iubit. Acesta este purul adevăr și mulți dintre ardeleni l-au cunoscut sau îl simt și astăzi. Ar
fi destule de scris despre faptul că oamenii, de la apariția lor pe rotundul Pământului, au văzut
în munți ceva măreț, uneori ceva sfânt și, alteori, ceva ocrotitor. Multă lume știe că amar de
vreme munții nu s-au lăsat decât cu greu cunoscuți, iar aceasta unui număr mic de oameni,
munteni încercați și obișnuiți cu multe greutăți. Noi, în Sudul Ardealului, români, sași și
maghiari laolaltă, am cunoscut bine măreția, frumusețea și fascinația munților, la poalele
cărora am crescut împreună, am trăit, construit și iubit.

Timp de secole, nu numai codrul a fost la noi frate cu ardelenii, ci și muntele.
De multe ori m-am gândit că eu, fiu al Orlatului, n-aș fi putut trăi departe de aceste

splendide forme de relief. M-am născut și am trăit toată viața înconjurat de orizontul zimțat al
spațiului meu vital. Nu știu cum sunt alții, cei născuți și crescuți la câmpie, dar eu mă simt legat
din toate punctele de vedere de acești munți, pe care-i consider o parte esențială a sufletului
meu. Da, sunt un om al muntelui și niciodată n-am să fiu altceva.

Când dr. Mircea Dragoteanu, autorul acestei monumental demers al Istoriei
Păltinișului, care în final am înțeles că va include cinci cărți de sine stătătoare, mi-a făcut
propunerea de a scrie prefața volumului de față, am considerat-o a fi o măgulitoare sarcină
scriitoricească. Mi-am pus întrebarea, mai întâi ca editor: oare cum se va vedea în final
Păltinișul prin prisma acestui ciclu de lucrări, în cadrul larg al literaturii dedicate zonei
Sibiului, Mărginimii, turismului în Munții Carpați? Eu însumi, scriind de ani buni despre
Orlatul meu natal, despre trecutul și prezentul satelor înnobilate de munca mărginenilor, știu
bine cât de greu este de îmbinat ceea ce reușim noi să scoatem la lumină din povestea
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vremurilor de ieri, cu ceea ce astăzi cititorii așteaptă de la astfel de lucrări menite să ajungă în
biblioteca lor, pe masa lor de studiu, iar de acolo, poate, în mințile și sufletele lor.

„Păltinișul”, în graiul românilor mărgineni, sau „Hohe Rinne”, în vorbirea
săsească, a fost multă vreme stațiunea balneo-climaterică așezată la cea mai înaltă cotă din
România actuală (1.430 m), fiind ani buni și cea mai înaltă din întreaga Europă de Est. Munții
Cindrelului, ai Cibinului și chiar ai Sibiului, cum sunt consemnați în diferite lucrări de
geografie apărute de-a lungul timpului, prezintă două creste principale, pornite din același nod
orografic: vârful Cindrel (2.244 m). Una coboară spre plaiul Jinei, iar cealaltă, spre frumoasa
comună Rășinari, ambele făcând parte din spațiul prosper și orgolios al Mărginimii Sibiului.
Păltinișul este așezat ca în căușul unei palme în partea de nord a crestei montane Cindrel –
Rășinari, sub vârful Oncești (1.725 m), care domină întreaga zonă. Am bătut de multe ori
Munții Cibinului cu piciorul, ca ofițer de vânători de munte, mereu mi-i amintesc cu drag,
pentru deosebita lor frumusețe.

În ultimul sfert al veacului al XIX-lea, a ajuns și la noi moda apuseană de a ieși în
mijlocul naturii, cu familia sau cu un grup de prieteni. În Transilvania, acest plăcut și sănătos
obicei a venit pe linie austriacă, sau germană. De aceea, sașii au fost primii care au îmbrățișat
frumoasa preocupare a turismului montan. Ei aveau și o situație economică semnificativ mai
favorabilă decât a majorității românilor din Transilvania. În anul 1880, grupurile de turiști
montani din zona Sibiului s-au constituit în societatea: Siebenbürgischer Karpathenverein
(S.K.V.), în limba română: Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor. În această asociație, la
începuturile ei eminamente săsească, dar deschisă tuturor naționalităților, au fost cooptați și
câțiva intelectuali de frunte români și maghiari.

Despre construirea, inaugurarea (în 1894) și perioada stațiunii de dinainte de
Marea Unire, dr-ul Dragoteanu a povestit in extenso în ”cartea 1” a Istoriei Păltinișului,
intitulată A fost odată Hohe Rinne, pe care am avut plăcerea de a o vedea publicată anul acesta
în Editura Salgo, în a doua sa ediție.

În ”cartea a II-a”, ”Ridicat-am ochii mei la munți”, autorul continuă epopeea
Păltinișului, prezentându-ne anii 1919-1930, analizând amănunțit evoluțiile stațiunii și ale
iubitorilor săi din cel dintâi deceniu interbelic.

Dacă până la Primul Război Mondial, în Carpații României au ființat și alte stațiuni
similare Păltinișului (Piatra Albă, Bistra, Măgura ș.a.), celelalte au decăzut după conflagrație,
iar astăzi se mai pot vedea doar urmele fundațiilor lor. Păltinișul a reînviat însă, precum
pasărea Phoenix, din ceea ce rămăsese după jafuri și distrugeri.

Această revigorare a stațiunii s-a datorat în primul rând dragostei de munte și
strădaniilor Asociației Carpatine S.K.V. A avut un rol important și ctitorirea de către
Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, a Schitului Păltiniș. Nu în ultimul rând, a rămas un
exemplu tenacitatea cu care ofițeri din unitățile militare ale garnizoanei Sibiu și comandanți ai
lor au ținut în stare de funcționare, au dezvoltat și au extins Sanatoriul Militar din stațiune.

Parcurgând povestea Păltinișului de-a lungul anilor ’20, poți ușor înțelege de ce în
acea perioadă dificilă el se putea compara cu oricare dintre stațiunile montane din țară și cu
multe din afara ei.

Le doresc distinșilor cititori, ca interesul pentru istorie și pentru frumos să le fie
însoțit de posibilitatea de a parcurge în liniște și cu suflet de cercetător această minunată și
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foarte minuțios documentată carte.”
N.B. Fotografia atașată ne-a fost făcută în tihna Schitului Păltiniș, după slujba de sfințire a

„Izvorului Zânelor”. Diploma a fost decernată de Federația Europeană a Asociațiilor Filatelice
(FEPA) celor două volume din „Istoria Păltinișului”, cărora d-l colonel Ioan Părean le-a fost
editor, celui de-al doilea volum scriindu-i și foarte frumoasa introducere prezentată aici de noi.
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General de brigada (rtr.) Dumitru Ioan Arsenie

În amintirea lui IOAN PĂREAN

Mi-e greu să vorbesc despre Ioan Părean la trecut, despre acest om minunat, implicat în tot
ce a însemnat istorie, cultură și nu în ultimul rând fiind un redutabil monograf.

S-a preocupat permanent de trecutul istoric al Orlatului, satul său natal, căreia i-a dedicat
multe scrieri, evidențiind momente importante din viața orlățenilor, pe timpul cât aici era sediul
Regimentului Întâi de graniță înființat de împărăteasa Austriei, Maria Theresa, dar și de
eroismul soldaților grăniceri din Orlat împotriva lui Napoleon Bonaparte în bătălia de la Arcole.

Cu migală, răbdare și perseverență a căutat, găsit și valorificat toate datele de interes
legate de vatra strămoșească, aducând în atenția persoanei și evenimente care au pigmentat
istoria de-a lungul veacurilor în acest ținut al mărginenilor. Pentru mine rămâne un important
culegător de date de o excepțională valoare prin documentări directe din rândul oamenilor din
zona ce a adus în atenția locuitorului așa zise întâmplări cuprinse în cartea “Legende din
Mărginimea Sibiului”, carte publicată în anul 2004 și care s-a bucurat de un real succes.

Și, așa cum consemna în prefața cărții, Prof. univ. dr. Gheorghe Pavelescu: „Aceste
legende vor putea constitui obiect de studiu pentru etnografi și antropologi în domeniul
etnopshiologiei poporului român”.

Ca fiu al satului, colonelul Ioan Părean, prin cartea sa „Orlat-File de istorie”, publicată în
anul 1999, a descris zbuciumatul trecut al acestei așezări din cele mai vechi timpuri, prezentând
evenimente la care au fost martori oamenii locurilor, aceasta printr-o neobosita căutare și
„răscolire” a arhivelor pentru a prezenta aproape într-un mod exhaustiv o istorie a Orlatului. Și a
reusit!

L-am cunoscut foarte bine pe acest om minunat, am colaborat în mai multe domenii, în
mod deosebit în ale scrisului, având în vedere că și eu, în anul 2000, am lansat cartea „Gura
Râului-Sat din Mărginime”, adică istoria satului meu natal.

Era omul bine primit și respectat în toate cercurile fie culturale, folclorice sau alte întruniri,
plăcut în discuții, spiritual și permanent pregătit cu noutăți istorice din Mărginime, pe care le
prezenta cu mult patos.

Ca fost miliar, pe timpul cât a condus Asociația rezerviștilor MAPN filiala Sibiu, a
antrenat membrii în foarte multe activități și m-aș referii doar la numeroasele excursii făcute în
țară și străinătate, la unele dintre ele fiind și eu participant și având numai cuvinte de laudă.

Colonelul Ioan Părean a fost un om vrednic, sufletist și cu dragoste de viață.

Păcat că a plecat prea devreme dintre noi, dar toți care l-am cunoscut îi cinstim memoria.
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Jr. Col. (rtr.) Dr. Eugen-Nicolae Rotărescu

In memoriam!
Col. (rtr) IOAN VASILE PĂREAN

Timpul pământean s-a scurs foarte repede pentru col. (rtr.) IOAN VASILE PĂREAN,
președintele Filialei județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a A.N.C.M.R.R. și redactor-șef al
Publicației trimestriale Sibiu „REZERVISTUL SIBIAN”.

A decedat instant, la vârsta de 66 de ani în dimineața zilei de 13 ianuarie 2021 și a fost
înmormântat, sâmbătă 15 ianuarie 2021- ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a „românului
absolut” Mihai Eminescu. Vestea decesului col. (rtr.) IOAN VASILE PĂREAN, neașteptată și
nedorită de nimeni, a îndoliat sufletul membrilor familiei lui și al tuturor celor care l-au
cunoscut. Când cei dragi se sting, ne revenim cu greu, poate niciodată. Amintirea lor va fi
prezentă în adâncul inimilor noastre.

Cine a fost omul Ioan Vasile Părean?
A fost un ofițer vrednic al armatei române, curajos și înțelept, o personalitate polivalentă

cu multe calități, patriot și bun român, iubitor de Neam și Țară. Prin Voia lui Dumnezeu a fost
înzestrat cu multe potențialități, transformate în virtuți și devenite modele pentru semeni și
viitorime. În calitate de ofițer activ, cât și la pensionare, a fost perceput ca un om cu o distincție
aparte de către cei care l-au cunoscut din județul Sibiu și din țară.

Viața domniei sale a fost o luptă, nu a trăi doar pentru a supraviețui, ci, îndeosebi, pentru a
se dedica și ajuta pe ceilalți pentru a reuși și a fericii pe toți cei aflați în nevoi. A fost un om
integru, cu un ascuțit simț al dreptății, corectitudinii și omeniei.

În formarea sa și pe parcursul întregii vieți, a ascultat învățăturile altora, tot timpul s-a
pregătit profesional și pentru viață, a scris cărți, articole și a cuvântat cu onoare în fața semenilor,
i-a inspirat și antrenat în viață sub deviza: „SĂ NU DĂM ÎNAPOI !”

A fost mesajul și sensul lui de viață, un mesaj ferm, de curaj, de integritate, dreptate și
hotărâre nestrămutată de a depăși obstacolele, de a face cale prin ziduri.

Toată lumea are probleme și adversități. Nici domnia sa nu a fost scutit de așa ceva, dar,
„faptele au fost mai grăitoare decât vorbele” în toate demersurile vieții sale.

În calitate de lider al Asociației sibiene a cadrelor militare în rezervă și în retragere, a creat
„o cultură optimistă”, a fost tot timpul pozitiv, pentru ca lucrurile să meargă înainte.

„Vom face mai mult și mai bine”
a fost concluzia și decizia domniei sale după orice acțiune întreprinsă la nivel colectiv dar și
individual.

Excursiile organizate în țară și străinătate au fost conduse cu competență managerială și
turistică, deviza sa a rămas celebră „La și 10’ se învârte roata”, respectiv 10’ după ora stabilită
de plecare. Acesta a fost de natură a discipliniza pe toți excursioniștii, vârstnici sau mai tineri,
pentru a fi prezenți chiar mai devreme cu 10’ de ora plecării.

Ca orice om, nu renunța ușor la propriile principii și convingeri, dorea să rămână mereu
autentic 100%. Spiritul viu și vizionar dobândit prin cunoaștere și experiență, simțite și trăite din
plin, ne transmite nouă, tuturor celor care l-am cunoscut:

NU AM MURIT, VOI TRĂI ÎN VEȘNICIE !
Conchid și apreciez acest mesaj potrivit căruia, moartea nu este

un sfârșit, ci o trecere la un nivel mai înalt, cu multe perspective pentru
desăvârșirea și nemurirea noastră.

Adio, drag prieten și drum bun prin Vămile Văzduhului!
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col. (rtr) Laurențiu Domnișoru
Filiala Județeană „Posada” Curtea de Argeș a ANCMRR

O CLIPĂ LUMEA S-A OPRIT ÎN LOC
Motto: Prietenia este egalitate armonioasă (Pitagora)

A crea legături de prietenie, înseamnă a realiza o comuniune profundă între oameni de
orice nivel, de orice vârstă, de orice credință religioasă, dar care au aceleași idealuri, aceleași
viziuni despre viață, același suflet frumos.

„Prietenia este o relație afectivă și de cooperare între ființe umane, care se caracterizează
prin sentimente de simpatie, respect, afinitate reciprocă. Ea presupune o atitudine de bunăvoință
reciprocă, suport reciproc la nevoie sau în criză de loialitate, buna-credință și altruism.”

Între militari, acest sentiment este mult mai puternic. Și cum să nu fie așa dacă: „valoarea
formării oamenilor pentru acţiunea militară este dată de fundamentele unei educaţii morale
sănătoase, în cadrul căreia caracterul devine elementul prioritar.”

Mai târziu, când vine momentul trecerii în rezervă, aceste valori sănătoase rămân
neschimbate. Iată de ce ofițerii și subofițerii, ieșiți la pensie, continuă să colaboreze unii cu alții,
prin înscrierea în asociații care le dau posibilitatea să se întâlnească, să participe la diferite
evenimente formale sau informale, la expoziții, vernisaje sau să plece în călătorii mult visate.

Un mare număr de pensionari militari din Curtea de Argeș și din împrejurimi au devenit
membri ai Filialei Judeţene Argeş „POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
(înființată la 17 mai 1991), ea aparținând Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul la București.

Potrivit statutului, asociația ”reprezintă şi apără drepturile cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii
publice, centrale şi locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate.”

Iată de ce membrii Filialei Judeţene Argeş „POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere nu puteau să stea deoparte de camarazii din alte filiale sau subfiliale. Așa că, s-au
găsit diferite oportunități care au determinat întâlnirea cu membrii acestora, în vederea realizării
unor proiecte comune referitoare la viața militară, socială și culturală a orașului.

O strânsă legătură a existat între filiala argeșeană, condusă de col.(rtr) LAURENȚIU
DOMNIȘORU și cea sibiană, „Gl. Ilie Șteflea” (care ființează din anul 1990), al cărei președinte
era col. (rtr.) Ioan PĂREAN. Împreună, am organizat numeroase activități precum: lansări de
carte, excursii în țară și în Europa. Semnificative sunt excursiile din Delta Dunării, Ungaria
(Budapesta, Gyula), Austria (Salzburg), Cehia (Praga), Slovacia (Bratislava), Germania
München), Franța (Paris, Reims) și din Italia (nordul Lombardiei -Milano, Veneția, Padova).

L-am cunoscut pe colonelul ( rtr.) Ioan PĂREAN încă din primii ani ai carierei militare,
făcând parte amândoi din Bg. 4 V.M. „POSADA”, dar în garnizoane diferite: eu în Curtea de
Argeș, iar dumnealui în Râmnicu Vâlcea.

Am participat împreună la multe activități practice ale vânătorilor de munte: alpinism,
schi, orientări în teren și cercetare - supraviețuire. Întotdeauna am ocupat locuri fruntașe.

Fiind președintele filialei din Curtea de Argeș și participând la numeroase evenimente
organizate la București sau în alte locuri din țară, în cadrul A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan
Cuza”, am avut ocazia să-l cunosc foarte bine pe Ioan PĂREAN, ajungând să-l admir pentru
activitățile deosebite desfășurate la Sibiu, pentru talentul său literar și pentru cel de editor al
revistei ”Rezervistul militar”, în care mi s-au publicat în mai multe rânduri articole cu tematică
militară sau istorică.

Am scris, împreună cu prietenul meu Nelu PĂREAN și cu domnul general Florian TUCĂ,
cartea „Trei dinastii celebre din Țările Românești”, care a apărut în anul 2019 la Editura Salgo,
Sibiu.
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Rămân nemuritoare și adevărate ideile colegului Ioan PĂREAN din articolele editoriale
ale revistei „Rezervistul Sibian”, căci el chiar avea coloană vertebrală și curaj în a spune
lucrurilor pe nume. Mi-au plăcut toate, dar în mod special următoarele: „Deșteptă-te, române ...
dar, deșteaptă-te, măi, odată!”, „Ferește-ne, Doamne, de prieteni !”, „Pupincuriștii regali”, „Mai
puneți mâna pe Constituție, domnilor, că nu urzică!”, „Monarhia salvează România?!”, „Cum
aruncăm banii cu lopata!!?”, „Migranți și viruși”, „Pentru cei cu pensii nesimțite”, „A treia
poartă”.

L-am apreciat întotdeauna pentru tenacitatea de care dădea dovadă, ori de câte ori își
propunea un proiect care reușea să aducă foști militari împreună, creându-le posibilitatea să
rememoreze momente de neuitat din perioada activă sau aceea de a simți că se poate trăi frumos
și ca pensionar.

Vizitam în grup deseori Sibiul, iar Ioan PĂREAN ne întâmpina cu cordialitate,
întotdeauna jovial și binevoitor, creându-ne cele mai bune condiții de ședere și distracție. La
rândul nostru, îi primeam în Orașul Regal, oferindu-le posibilitatea să vadă locuri istorice și
pitorești din zona Argeșului. Participam împreună la cenacluri, lansări de carte, vernisaje, la
aniversări oficiale sau la reuniuni generate de evenimente militare, la revelioane sau alte
sărbători, astfel că reușeam să ne întâlnim destul de des.

Cele mai frumoase perioade erau acelea în care mergeam împreună cu sibienii în excursii
în țară și străinătate. Era momentul în care talentul lui IOAN PĂREAN în ceea ce privește
călătoriile, cunoștințele despre locuri și oameni, despre vestigii istorice și atracții turistice,
ieșeau în evidență și te făceau să-l apreciezi cu toată sinceritatea.

În aceste călătorii, având mai mult timp împreună, îl vedeam așa cum era el, omul Ioan
PĂREAN; calm, vesel, plin de umor, cu visuri și planuri îndrăznețe, ce l-ar fi făcut pe orice
tânăr să fie invidios. Soția lui, Nicoleta, îl însoțea în aceste excursii, devenind și ea prietena
noastră.

Ne simțeam privilegiați, ori de câte ori se organiza o excursie. Eram anunțați pe e-mail, ni
se cerea opinia, ni se dădeau detalii despre traseele ce urmau a fi străbătute, despre cazare și
masă, despre prețul călătoriei. În plus, de fiecare dată, aveam locurile stabilite în autocar, cele
denumite de el ”ale argeșenilor”.

Se pare că, în afară de aceste locuri, exista unul special, acela din sufletul lui, care nu uita
niciodată de existența noastră, astfel că orice eveniment urma să aibă loc, noi, argeșenii, eram
printre primii chemați.

Ca dovadă a prieteniei sincere dintre noi, cea de-a 100 excursie organizată de IOAN
PĂREAN a fost sărbătorită cu „rezerviștii argeșeni”. A fost o reuniune foarte plăcută, foarte
veselă, a cărei amintire ne va rămâne în suflet ani de-a rândul.

Iată ce spunea un sibian prezent la această aniversare mai puțin obișnuită: „La Curtea de
Argeș, prietenii și colegii noștri argeșeni au organizat o masă festivă comună, cu muzică și
„lăutari”, cu un meniu bogat și băuturi de calitate, dar și cu un tort, pe care era scris - La mulți
ani, 100 de excursii!”

Până după miezul nopții, muzica și dansul nu s-au mai oprit. A fost o seară specială, pe
care nu o vor uita cei 80 de sibieni participanți la această excursie jubiliară.”

Din păcate, această minunată reuniune prietenească avea să fie ultima împreună. „Roata
nu mai putea să se învârtă”, șirul excursiilor s-a întrerupt brusc, o clipă lumea s-a oprit în loc,
deoarece inima celui care ne crea atâtea bucurii a încetat să bată fără veste, lăsând în urmă o
tristețe profundă ce nu va putea fi niciodată îndepărtată.

A plecat dintre noi deodată, fără să-și ia rămas bun, fără să ne mai spună o glumă în stilul
său specific, fără să mai avem șansa să mai cunoaștem unele dintre visurile sale, la care, cu
siguranță, argeșenii ar fi fost invitați.

Drum lin, Ioan PĂREAN! Continuă-ți călătoria și fii sigur că vei rămâne mereu în
sufletele noastre!

16.01.2021
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Mr.(r.) prof. Constantin Dumitru

DE CE A FOST IOAN PĂREAN UN
ADEVĂRAT PRIETEN?

Răspunsul este unul complex. Sunt atâtea variante încât
cu greu pot să aleg pe cea mai potrivită, în așa fel încât să-l
prezint pe cel care a fost coleg de facultate, camarad și
prieten drag al familiei mele.

Au trecut 25 de ani, de la prima noastră întâlnire, mai precis din decembrie 1995, când am
susținut un examen de ocuparea celor 10 locuri rămase libere, la Facultatea de Istorie și
Patrimoniu „Nicolae Lupu” din Sibiu. În urma acelui examen am devenit colegi ai promoției ce
va absolvi în 1998.

Fiind amândoi ofițeri activi, ne-am împrietenit foarte repede, astfel că de-a lungul
timpului, inclusiv familiile noastre au devenit apropiate. După absolvirea facultății, eu am
devenit profesor de istorie la Școala Generală din Jina, iar el a rămas , până la pensie, ofițer
activ, în cadrul Academiei Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Ca urmare a restructurărilor din armată, în vara lui 1998, Brigada 85 I de la Făgăraș, unde
am activat în cadrul Biroului Artilerie, a fost desființată, iar eu am trecut în rezervă, odată și cu
absolvirea facultății. Acest fapt l-a determinat pe Ion să mă convingă în a mă duce la Jina, acolo
unde era un post liber de profesor, prin numirea prof. Ștefan Firu ca director la Școala din
Poiana Sibiului.

Prin această numire, postul viitorului meu prieten Ștefan a devenit liber, astfel că Ion
Părean, la rugămințile inspectorilor Neamțu Dumitru și Filip Ioan, a început „campania” de
convingere pentru a intra în învățământ și a merge dascăl în această frumoasă localitate a
Mărginimii Sibiului.

Ca atare, într-o duminică a lunii august, împreună cu Ion, ne-am urcat în vestita Dacie
1300 a lui și „ață” sus la Jina, unde am poposit la casa doamnei director, Maria Filip. Când am
ajuns la poartă, am fost martorul unui mic incident care m-a făcut să mă gândesc că nu e de
mine acolo. Am trântit portiera mașinii, nu foarte tare, dar rezultatul a fost că geamul acesteia s-
a spart și ne-a lăsat cu „aerisire naturală” la întoarcere.

Am intrat totuși la familia Filip, în curte unde au avut loc „negocieri dure” ce au durat
câteva ore bune. Rezultatul a fost acela că, prietenul meu Ion Părean, așa de bine a moderat
întâlnirea că, spre seară când coboram în Sibiu, lăsasem în urmă promisiunea că voi merge din
toamnă la acest post și m-am ținut de cuvânt.

Au fost o mulțime de întâmplări sau evenimente care au întărit prietenia noastră și care au
rămas în amintirea mea, pentru totdeauna. Printre acestea aș dori să vă prezint una mai
deosebită, care m-a arătat și o altă latura a celui care a fost un vajnic vânător de munte.

Avea o datorie morală față de munte și în fiecare an, împreuna cu alți camarazi militari,
urca în M-ții Făgăraș și de Ziua Armatei arbora Drapelul României pe Vf. Moldoveanu.

În 24 octombrie 1996, am urcat și eu cu ei în această frumoasă aventură (în total 6
luptători), plecând pe traseul Arpașu de Sus, Cabana La Turnuri, Cabana Podragu și apoi Vf.
Moldoveanu.

Deși nu mă simțeam bine, fiind răcit, prietenul Ion m-a convins să merg cu ei, spunându-
mi să iau cu mine o fiolă de Polidin, respectiv o seringă, iar când vom ajunge la Podragu mi-l va
administra el. Am avut așa de mare încredere în el, încât am făcut așa cum mi-a spus.
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După multe peripeții, datorită vremii de iarnă care se instalase deja, dup 1600 m altitudine,
cu un coleg obligat să rămână la Turnuri, am ajuns către orele 17 și ceva la Cabana Podragul,
aflată la altitudinea de 2136 m, unde ne aștepta cabanierul cu 2 camere încălzite. Era așa de
multă zăpadă, încât abia se mai vedea acoperișul acesteia. Viscolul care sufla puternic , încă de
pe la 1900 de metri, făcuse ca ultima parte a drumului să fie un test de curaj și voință. Urma ca a
doua zi , pe la 5-5.30, să pornim la drum către Vf. Moldoveanu, dacă condițiile permiteau.

După ce am ajuns la cabană, mă gândeam doar al momentul în care mi se va administra
injecția. Nu mă speria ideea de injectare, ci faptul că mâinile de adevărat bărbat ale lui Ion, vor
crea o „acțiune” foarte dureroasă. M-am înșelat însă, pentru că atunci când a sosit momentul
crucial, nici nu am simțit înțepătura, ba chiar l-am întrebat de ce nu-mi face injecția. Mi-a spus
că deja mi-o făcuse și că a doua zi, de dimineață, voi fi ca nou. Am rămas surprins și i-am spus
că din acel moment, voi fi mereu „clientul” lui.

A doua zi, dis de dimineață, pe când ne echipam pentru drum, vânătorul-cercetaș Ion, ne
dă vestea că afară este „jale” și că a continua drumul către Moldoveanu este un mare risc. După
consultări între noi, ca urmare a faptului că viscolul nu se potolise, am stabilit să începem
coborârea către Cabana La Turnuri.

Am plecat la drum și după circa 45 de minute, ne-am dat seama că nu mai găseam drumul,
astfel că Ion a propus să revenim la Cabana Podragul, luând ca mijloc de orientare, urmele
noastre din zăpada ce ne ajungea până la brâu. Așa am făcut dar la aproximativ 15 minute de
mers ne-am întâlnit cu cabanierul care plecase după noi.

Văzând vremea așa de rea, acesta a închis cabana si venea și el jos la Turnuri, unde se afla
soția lui, tot cabanier. Avându-l pe acesta în frunte, am început coborârea care s-a dovedit foarte
grea și periculoasă. După circa 8 ore de luptă cu natura, am ajuns la Turnuri în jurul orelor 15,
de unde recuperându-l pe colegul, am plecat către cabana Fata Pădurii, de la Arpașu de Sus.

Acolo ne-am odihnit până a doua zi, când a venit după noi un microbuz trimis de comanda
Academiei din Sibiu, care ne-a dus pe fiecare la casele noastre. Am stabilit ca în anul 1997 să
schimbăm traseul și să plecăm de la Cabana Valea Sâmbetei, pentru a nu mai avea surprize cu
natura.

Pentru a ne urmări obiectivul, în octombrie 1997, Ion a format o nouă echipă și iată-ne în
dimineața zilei de 24, urcând la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. După o scurtă discuție cu starețul
mănăstirii, care ne-a binecuvântat, am plecat către Cabana Valea Sâmbetei, unde trebuia să ne
cazăm până a doua zi dimineață.

Aici am urcat împreună cu Ion si cu alt coleg, până la Grota-chilie în care a stat Părintele
Arsenie Boca, situată la 30 de minute de urcat pe piscul ce străjuiește cabana. După ce ne-am
pregătit urcarea de a doua zi, ne-am culcat devreme, astfel că la 5.30, echipați, am plecat la
drum către Vf. Moldoveanu.

Pentru a ajunge devreme acolo, Ion ne-a propus să urcăm prin Fereastra Mică a Sâmbetei,
nu prin Fereastra Mare, cum stabilisem inițial. Am fost de acord cu toții, dar s-a dovedit că
vremea ne va sta împotrivă. A coborât o ceață atât de densă, încât ne-am „plimbat” pe munte,
încât am reușit să ajungem deasupra Ferestrei Mici, în jurul orei 14, lângă un indicator care ne
anunța că mai sunt 4 ore și jumătate până la Vf. Modoveanu.

Acest traseu prin fereastra Mică este de regulă interzis pe timp de iarna, dar noi, avându-l
pe Ion, bun cunoscător al Munților Făgăraș, am considerat că suntem în stare de efort. Din
păcate ne-a învins „generalul Ceață”, astfel că după o scurtă discuție, am convenit să ne
întoarcem la Cabana Valea Sâmbetei.

Aici, am dat peste domnii de la Salvamont Sibiu, cărora le-am încredințat Drapelul
României și rugându-i să-l arboreze ei în locul nostru, când vor urca pe Moldoveanu. Noi nu am
putut încerca din nou, pentru că a doua zi trebuia să fim la unitățile noastre (toți eram ofițeri
activi, la acea vreme).
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Ce am vrut să scot în evidență prin această latură de ofițer de munte a lui Ion? Am
vrut să vă arat, dacă mai este nevoie, faptul că, Ion Părean a fost un foarte bun vânător de
munte (fapt dovedit de numeroasele ieșiri cu studenții sau cadrele Academiei Trupelor de uscat,
pe munții Carpaților Meridionali), dar și un bun organizator, un adevărat lider de grup și de
ce nu un adevărat mobilizator.

Găsea tot mereu soluții pentru situații de criză sau venea cu numeroase bancuri sau
amintiri plăcute, care ne-au făcut  să ne întărim în lupta cu natura câinoasă ce ne-a întâmpinat în
cele două ieșiri.

Pentru acest lucru îi voi mereu recunoscător lui Ion, în special pentru că mi-a dat ocazia
sa-mi cunosc adevăratele puteri fizice și psihice, în situații extreme și pe care eu nu mi le știam.
Mi-a dat ocazia astfel ca unele propuneri ale mele să fie luate în seamă de către el sau ceilalți
colegi, chiar dacă mă aflam la primele mele ieșiri către Vf. Moldoveanu.

Am aflat atunci că având un astfel de lider, o echipă poate fi puternică, chiar dacă în
final nu am reușit să ajungem pe Moldoveanu, dar am ajuns cu TOȚII TEFERI la casele
noastre.

AI FOST, EȘTI si
VEI FI MEREU în
memoria mea dragă
prietene IOAN PĂREAN!
DUMNEZEU SĂ TE
ODIHNEASCĂ ACOLO
SUS, și să-ti dea ocazia să
„te plimbi pe munții
RAIULUI”, așa cum ți-a
plăcut și înainte!
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Rodica Nicolae
ANCMRR
Filiala „POSADA” Curtea de Argeș

Peregrinul
Veștile rele să le-alungi, să nu crezi în ele sau să le preiei cu sfâșietoare durere. Nu ai cum

să scapi de gândul că cineva, care a avut un loc în viața ta, nu mai există, că a plecat la ceruri
fulgerător și neașteptat, lăsând în urmă regretul că nu-l mai poți vedea, nu-i mai poți vorbi,
conștientizând cu tristețe că mai erau multe de spus și de făcut.

Se zice că Dumnezeu are un plan cu fiecare. Cine știe ce i-a pregătit și col. IOAN
PĂREAN? Dar orice ar fi, era, cu siguranță, mare nevoie de el aici, în familia lui, cu prietenii,
cu proiectele pe care le-ar fi realizat cu reală îndârjire, plăcere și deplină conștiinciozitate, ca un
adevărat reprezentant al forțelor armate, din care a făcut parte mulți ani la rând.

Știu asta și, deși întâlnirile cu noi, argeșenii, nu erau numeroase, întotdeauna se dovedeau
eficiente și pline de satisfacții extraordinare. Ocaziile erau, de obicei, excursiile. Ele ne atrăgeau
prin ineditul, profesionalismul și consistența lor. Și cine putea fi mai potrivit pentru realizarea
lor dacă nu acest temerar al călătoriilor, fost militar, mare istoric și un constant îndrăgostit de
meleagurile natale, dar și pasionat de cele de dincolo de granița României.

L-am cunoscut într-o astfel de excursie. Soțul meu îl știa din Școala Militară, însă ei,
atunci, se întâlneau întâmplător, datorită faptului că-și desfășurau activitatea în aceeași zonă.
Acum, la seniorat, când statutul de pensionar ne-a oferit ocazia, l-am cunoscut cu adevărat,
reușind, datorită lui, să vizităm locuri pe care, în activitate, nu am avut ocazia să le vedem.

Atunci, am dat cu ochii de marele organizator: un bărbat înalt, cu părul blond argintiu, cu
ochii albaștri ca cerul foarte senin de vară, care scrutau depărtările ca voievodul oștile, cu o voce
domoală de ardelean și mare iubitor de Orlat, comună din Mărginimea Sibiului, unde s-a născut,
a crescut și pe care o elogia ca pe un loc sfânt. Acolo, legendele sunt numeroase ca frunzele
copacilor din pădure, iar pruncii sug la sânul mamei dragostea de pământ, de obiceiuri, de neam.
Statura lui impozantă îmi amintea de haiducii cei faimoși, care porneau deseori la luptă
împotriva celor bogați, să schimbe soarta sărmanilor împovărați de neajunsurile vieții.

Ca să-l descriu pe IOAN PĂREAN, ar fi trebuit să-l întâlnesc mai des. Dar, fără să
bănuiesc, în diferite locuri, se auzea vorbindu-se despre el, mai ales în ceea ce privește
activitatea sa militară, cea literară și, desigur, cea de ghid de plăcere. Era președinte de asociație
a cadrelor militare în rezervă și retragere, dar și de editură, scriitor talentat, dar și editor de
revistă cu conținut istorico-militar.

A fost un locuitor merituos al orașului Sibiu, binecunoscut și apreciat pentru implicarea sa
în îmbogățirea culturii urbei și nu numai. Era păstrător și elogiator al obiceiurilor populare
moștenite sau aflate de pe unde a colindat, căutător de tradiții și legende din așezările
Mărginimii Sibiului, pe care le reținea și le transforma în scrieri de o valoare incontestabilă. Îi
încuraja pe scriitorii începători, oferindu-le în mod real posibilitatea publicării cărților lor.

Creațiile sale, presărate cu un umor autentic ardelenesc, sunt scrise într-o manieră simplă
și atrăgătoare, dezvăluind același șarm natural, specific povestitorilor populari, cum puține
persoane îl pot dovedi.

Cu farmecul său vesel și molipsitor, IOAN PĂREAN reușea să-i binedispună de fiecare
dată pe membrii grupurilor de excursioniști.

Când ”roata se învârtea”, pornind spre o destinație bine stabilită, uimea prin acuitatea și
exactitatea datelor istorice sau geografice ale traseului pe care se desfășura deplasarea,
dovedindu-se a fi o adevărată enciclopedie ambulantă în domeniile respective.



30

Era însă foarte implicat și serios când se ocupa de o nouă o plecare. Știa să atragă oamenii,
să-i mobilizeze și să-i motiveze, astfel încât aceștia să fie convinși că merită efortul de a efectua
acea deplasare de plăcere.

Prin continua preocupare de a vizita și de a cunoaște locuri noi ori de câte ori avea ocazia,
se pare că-și găsise noi motivații ale existenței sale, Astfel că, ajunsese să depășească 100 de
excursii într-o perioadă în care mulți s-ar lăuda cu doar câteva.

Dragostea de călătorii era atât de mare, încât atunci când se întorcea dintr-una, organiza
imediat o alta. Luând în considerare această minunată pasiune, l-aș putea încadra în rândul
peregrinilor. Ei sunt cei care nu rezistă ispitei pe care o stârnește necunoscutul și care nu vor să
se rezume doar la împrejurimile locului în care trăiesc.

IOAN PĂREAN călătorea mereu, cu o forță și o dorință greu de stăpânit, în pofida stării
sale de sănătate, în pofida oboselii sau a lipsei de timp, care nu-i ofereau posibilitatea să facă
atât cât și-ar fi dorit. IOAN PĂREAN a fost și rămâne un peregrin al zilelor noastre!

În memoria camaradului meu de luptă
Patriotică, reprezentant al grănicerimii din Mărginme

Colonel Ioan Părean

Rândurile de față reprezintă omagul soldatului care sunt, adus altui soldat și camarad
înrolat în unitatea apărătorilor României prin scris. Cu o licență în istorie, bun cunoscător al
legendelor Mărginimii, înrolat în activitatea cultural – spirituală a Sibiului, colonelul Ioan
Părean a tras o brazdă adâncă în contemporaneitatea cetății. Atât prin opera materială, cât și prin
opera editorială.

Dacă opera auctorială încheagă un univers legendar al zonei cu un parfum încetinat de
rășină și identitar arhaic, opera editorială îl situează pe colonelul Ioan Părean, printre cei mai
importanți cărturari ai Sibiului. Editura lui „Salgo” a tipărit, pe lângă volume ale confraților
excelenta revistă „RAPSODIA” cu larg portativ literar, iar în ultimii ani ai vieții, în plină
vigoare, întreruptă absurd, revista lui de suflet și cuget românesc „REZERVISTUL SIBIAN”.
Revistă cu un debut și program modest la primele numere, căreia i-a imprimat o detentă
spectaculoasă, situându-o în plutonul de avangardă a tipăriturilor noastre identitare.

Omagiu camaraderesc colonelului Ioan Părean, care și-a slujit patria până la ultima clipă a
vieții.

General maior aviator,
Veteran de război
Radu Theodoru

Membru titular al Uniunii
Scriitorilor din România

Premiat al Academiei
Române,
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Către,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT

În atenția D-lui Primar Ing. Aurel Gâță
Ref: Cinstirea memoriei col.(rtr.) Ioan Vasile Părean (1955-2021) – fiu al comunei ORLAT

Prin prezenta, membrii Comitetului și Biroului Permanent noi aleși ai Filialei Județene
SIBIU a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Al.I.Cuza”,
profund îndurerați de adormirea în DOMNUL a fostului Președinte al Asociației noastre,
col.(rtr.) Ioan Vasile Părean:

Am decis în unanimitate să sprijinim și să promovăm atât amintirea fostului coleg și
Președinte al Asociației noastre, cât și valorile promovate de acesta, comune tuturor celor care
au făcut și fac parte din Armata României.

În acest sens, solicităm domnului Primar al comunei Orlat, ing. Aurel Gâță și onoranților
domni consilieri locali aleși ai comunei să aprobe acordarea titlului de:

CETĂȚEAN DE ONOARE POST – MORTEM AL COMUNEI ORLAT

Colonelului (rtr.) IOAN VASILE PAREAN (1955-2021)

În susținerea acestei inițiative a membrilor Asociației noastre, aducem următoarele argumente:
1. Ioan Vasile Părean s-a născut în comuna Orlat, la 1 ianuarie 1955, considerându-se

orlățean toată viața, iubindu-și satul natal și promovându-l în toate activitățile sale
profesionale și extraprofesionale. Copilăria și primii opt ani de școală i-a urmat în Orlat,
cunoscând viața, obiceiurile și istoria locului, pe care le-a îndrăgit și le-a purtat în suflet
întreaga viață. Toate amintirile, dar și contactele periodice cu orlățenii, l-au determinat să
elaboreze și să editeze lucrari precum: „Orlat – file de istorie”, „Legendele Orlatului”,
„Legende din Mărginimea Sibiului”, „La cules de cucuruz – povestiri cazone”, inclusiv
lucrarea „Baronul David Urs de Margina – un român pe nedrept uitat”. De altfel, în
toate lucrările și articolele de presă din publicația locală „Orlat Info”, respectiv în revista
trimestrială „Rezervistul Sibian”, fondată și coordonată de domnia sa, se regăsesc
imaginea, obiceiurile și oamenii satului natal.

2. În alegerea carierei de ofițer a armatei române a fost puternic influențat de tradiția locală.
Cunoștea încă de tânăr istoria Regimentului I Grăniceresc, cu sediul în Orlat (1762-1851).
Pe tot parcursul studiilor militare și în cariera de militar – indiferent de nivelul funcției și
gradului a respectat și onorat uniforma militară și funcția ofițer de al armatei române:

Studiile Militare:
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, arma: infanterie,

specialitatea militară: vânători de munte ; promoţia 1977.
Cursul –Comandanţi companie- (6 luni), Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae

Bălcescu” din Sibiu; promoţia 1983.
Cursul –Ofiţeri din statele majore – specialitatea: gărzi patriotice, (6 luni, curs

echivalent Comandanţi batalioane), Făgăraş (U.M. 01041); promoţia 1989.
Activitatea profesională:

1977 – 1981 – ofiţer activ (comandant pluton) în Batalionul 28 - vânători de munte,
din garnizoana Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea.

1981- 1987 – comandant pluton şi companie elevi în Şcoala Militară de Ofiţeri Activi
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

1987 – 1999- diverse funcţii militare (ofiţer-instructor, şef de stat major şi comandant de
batalion trupe teritoriale) în Statul Major Judeţean al Gărzilor patriotice şi Biroul Judeţean Sibiu
al Trupelor Teritoriale.
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1999 – 2003 (31 iulie) - Şeful Editurii Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu.

1 august 2003 - a trecut în rezervă cu gradul de locotenent- colonel;
1 decembrie 2008 - a fost avansat la gradul de COLONEL în rezervă

Din cele prezentate, putem constata o carieră militară onorabilă, care demonstrează faptul
că  a reprezentat un model de ofițer cultivat și educat.

3. În calitate de ofițer în cadrul unei instituții militare de învățământ de mare prestigiu, s-a
dovedit a fi un adevărat dascăl, împărtășind tuturor celor apropiați învățăturile și pildele
istoriei noastre, dar și modelul de ofițer care  respectă - în viața de zi cu zi -, toate
prevederile regulamentelor militare, neurmărind avantaje materiale, sau privilegii,
caracterizați printr-un înalt spirit de ordine și disciplină, de cinste și omenie, fiind
animați permanent de dorința de dreptate și libertate. Toate aceste deprinderi au fost
adânc înrădăcinate în conștiința sa, știind să le transmită multor generații de elevi militari,
pe care le-a avut sub comanda sa.

4. Col.(rtr.) Ioan Vasile Părean  a acționat pe multiple planuri, în paralel cu cariera militară,
cu o serie de activităţi conexe: editoriale, cultural-educative și sportive. Fiind absolvent
al cursurilor de zi ale Facultăţii de Istorie a Universităţii Lucian Blaga Sibiu, și cursul de
studii aprofundate (master) „Istoria Transilvaniei în sec. al XX-lea” (1999), a cunoscut
foarte bine istoria ținutului sibian, a Mărginimii în special.

5. Experiența onorantă de şef al Editurii Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Sibiu (1999-2003), l-a determinat să fondeze o editură proprie, care în scurt timp a fost
cunoscută la nivel național. În funcția de Director general şi asociat unic la S.C.
„SALGO” S.R.L. a sprijinit mulți autori de carte în apariția lucrărilor proprii,
promovând numele cetății locale în toată România. Editarea revistei trimestriale
„Rezervistul Sibian” a adus Asociației noastre prestigiu în întreaga țară. Pentru
eforturile sale în acest domeniu și pentru credința sa în valorile, cultura şi civilizaţia
jurnalistică, Col (rtr.) Ioan V. Părean a fost primit în rândurile Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România.

6. Pasiunea sa pentru alpinism și, în general, pentru toate sporturile de munte - fiind
absolvent al Şcolii Naţionale de Alpinism (de vară-Padina-Bucegi, 1978; de iarnă-
Bâlea-Lac, 1981), instructor în alpinism (şi turism montan) și arbitru principal al
Federaţiei Române de Turism Montan - l-a determinat să participe activ și să conducă
Cercul Militar de Turism Montan „Cindrelul” din Sibiu, un cerc care s-a impus pe
plan naţional câştigând numeroase concursuri de turism sportiv. A continuat activitatea
prin organizarea Grupului de Turism Sibiu, în această poziție știind să insufle tuturor
celor implicați dragostea față de ținutul sibian, cu toate frumusețile și bogățiile locurilor,
fiind determinat de o mare dragoste față de meleagurile natale și pentru patria în care s-a
născut, România.

Pentru toate aceste motive, precum și pentru multe altele pe care moștenirea foto -
documentară și timpul le vor dezvălui, susținem cu încredere și speranță această recomandare și
stăm la dispoziția Consiliului Local și Primăriei Comunei Orlat, pentru clarificarea oricăror
aspecte ce ar putea obstrucționa realizarea inițiativei noastre!

Președintele Filialei Judeţene Sibiu a ANCMRR „Al.I.Cuza”
Col.(rtr.) IOAN LĂPĂDAT

Din Grupul de inițiativa menționăm pe:
- jr.col.(rtr.) Dr. EUGEN NICOLAE ROTĂRESCU
- prof. univ. dr. CORVIN LUPU
- ing. ec. jurn. MARIUS HALMAGHI
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ing. Ovidiu Repede
tehnoredactor „Rezervistul sibian”

„Tirania timpului și blestemul morții”

Pe cât de fluidă, pe atât de dură, sintagma care mi-a sugerat titlul de mai sus aparține
regretatului profesor universitar D.H.C. Victor V. Grecu, cercetător al Academiei Române, care
și-a dedicat cinci decenii de viață științelor lingvistice, folclorului și istoriei limbii literare.
Aceste vorbe tulburătoare le-am auzit cu prilejul unei întruniri a Cenaclului George Topîrceanu,
unde domnia sa a vorbit ca invitat.

Din când în când, le mai analizez profunzimea și perenitatea, având convingerea că
„metafora” nu are doar un rol decorativ în poezie sau aiurea, ci ea este o călăuză pe drumul
întortocheat și imprevizibil al vieții fiecăruia. Pentru Nelu Părean, un conducător înnăscut și cu
personalitate „tirania timpului și blestemul morții” s-au transformat în stavila care a curmat cu
brutalitate toate proiectele și planurile minuțios alcătuite de un om de acțiune care nu-și rezerva
liniște și odihnă.

Ne-am cunoscut cu mai bine de zece ani în urmă. Cu siguranță, eram deosebiți între noi în
ce privește comportamentul social, profesional și familial, dar la fel de sigur ne completam
foarte bine, eu, impresionat de siguranța unui militar adevărat, a unui bărbat neînfricat, optimist
și de cuvânt, iar el apreciind calmul meu, meticulozitatea și rigurozitatea tehnoredactărilor
făcute la timp.

Și uite așa, timpul a transformat relația noastră într-una de încredere, o tovărășie aproape
de prietenie. Peste 100 de titluri realizate împreună sub semnul Editurii Salgo, printre care și
propriile noastre lucrări, cele 28 de reviste „Rezervistul sibian”, un număr și mai mare de reviste
„Rapsodia” (unde Nelu Părean era redactor-șef sau redactor șef-adjunct), colecția de lucrări
„Piramida sufletului” la care s-au adăugat alte tipărituri diverse (diplome, felicitări de Paști și de
Crăciun, calendare etc.).

În drumurile spre autorii de lucrări, făcute prin județ sau mai departe cu micuța lui mașină
Opel Agila, poveștile lui condimentate, pline de umor, nu se sfârșeau, iar uneori, confidențele
neașteptate mă puneau în dificultate. Așa am aflat de multiplele lui planuri neterminate sau
neîmplinite, toate foarte interesante,  ce subliniau o gândire vie și inteligentă, și pe care le-a luat
toate cu el, acolo sus în cer.

Gândindu-mă la Nelu Părean, descopăr, rând pe rând, calități didactice și educative
absolut remarcabile pentru un tânăr care a răzbit doar prin propria muncă și inteligența în zona
mai înaltă a societății și care și-a construit o familie frumoasă de intelectuali prin exigența unui
părinte care a înțeles bine rosturile vieții.

Am vorbit cu Nelu Părean de mii de ori la telefon. În 13 ianuarie 2021, pe la amiază, am
avut o astfel de convorbire obișnuită… După o jumătate de oră, de la același număr de telefon, o
voce neașteptată - vocea lui Radu Părean, băiatul lui Nelu, pe care l-am cunoscut cu mulți ani
înainte… Am înțeles, înainte de cuvintele lui, că „blestemul” sub semnul căruia ne naștem toți,
s-a împlinit pentru Nelu cu mult înainte de vreme. Cuvintele lui Radu doar au parafat, ca un
sigiliu cu ceară roșie, o lovitură de buzdugan. Am mai înțeles că eram ultima persoană cu care a
vorbit la telefon…

De atunci, a trecut destul timp ca tristețea despărțirii să se mai domolească, și
învățămintele ascunse cu măiestrie de umorul confesiunilor lui Nelu Părean, rămase în povestiri,
să ne petreacă, ca un râu ce ne însoțește drumul vieții.

Ca o continuare firească pentru înțelegerea personalității și talentului condeierului Ioan
Părean, vă propun prezentarea în continuare a câtorva secvențe din scrierile autorului: schița
umoristică „Porcii” (din vol. de umor cazon „La cules de cucuruz”) o poezie de suflet și o
frumoasă legendă din colecția unică pe care a lăsat-o autorul despre locurile natale din
Mărginimea Sibiului, preaiubite de el și de noi toți.
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LEGENDA MUNTELUI FRUMOASA

Călătorul care străbate cetatea de piatră a Munţilor Cindrel, urmând vechiul drum al sării
şi al turmelor de oi care leagă plaiurile domoale ale Jinei de Parângul Olteniei, la o răspântie de
poteci, va întâlni, la marginea unui platou alpin, o mică ridicătură de pământ şi piatră care este
înscrisă pe hărţi cu numele: Vârful Frumoasa (alt. 2168 m). Acest vârf este flancat de două
dintre cele patru căldări glaciare ale Muntelui Cindrel: Iezerul Mic şi Gropata. Frumoasa este
numele pe care-l poartă apa care izvorăşte aproape de şaua Ştefleşti şi se varsă în râul Sebeş, dar
este şi numele plaiului care coboară din platoul Cindrelului („Platoul Diavolului”) spre Valea
Frumoasei. Dar cine a fost această frumoasă care a dat numele ei atâtor locuri într-adevăr
pitoreşti din Munţii Cindrelului?

Legenda ne spune că Frumoasa a fost o fată care s-a născut şi a crescut în satul Şugag de
pe Valea Sebeşului. Era atât de frumoasă, încât n-avea pereche în şapte ţări. Ea n-avea un nume
ca toate fetele, toţi îi spuneau Frumoasa. Frumoasa şi atât. Ursitoarele au fost darnice cu această
fată. În afară de frumuseţe fără seamăn i-au dat fetei şi harul cântecului şi jocului. După ce a
crescut, nu era fecior care să o vadă şi să nu şi-o dorească de nevastă.

Se spune că într-o vară, când fata era venită la stâna tatălui ei de la Oaşa, a urcat împreună
cu ciobănaşii şi fetele de la stâne la nedeia care se ţinea în ziua Sfântului Ilie (Sântilia), pe
platoul din creasta Munţilor Cindrel. Se strângeau să sărbătorească împreună la această nedeie
ciobănaşi şi băciţe de la toate stânile satelor mărginene şi chiar cei care-şi păşteau mioarele în
Munţii Parângului, Lotrului şi ai Şurianului. În această zi de mare sărbătoare, veneau negustori
de la mari depărtări să ţină târg aici, iar cântecul şi jocul ce se încingea ţinea până târziu în
noapte. Această nedeie se ţinea în acest loc din moşi-strămoşi.

De cum ajunsese Frumoasa cu însoţitorii ei la nedeie, toţi feciorii care erau strânşi acolo o
sorbeau din priviri şi nu-şi dădeau rând să o joace. Învârtitele, jienele şi haţeganele nu conteneau
o clipă. Frumoasa juca şi cânta fără încetare. Toţi o admirau şi se întrebau de unde are fata asta
atâta putere să joace şi să nu obosească.

Unul singur părea că n-o bagă în seamă. Era Cindrel, feciorul baciului Cindrea  de la stâna
din Iujbea, cel mai vânjos şi mai mândru ciobănaş care a călcat vreodată pe aceste plaiuri. El era
unul dintre puţinii ciobani care se puteau lăuda că au răpus ursul cu bâta. Venise la nedeie însoţit
de Măriuca, fata baciului de la stâna din Ştefleşti şi n-avea ochi decât pentru ea. Toată ziua a
jucat-o doar pe ea, nici un alt ciobănaş n-a cutezat s-o ceară la joc. Toţi ştiau că Măriuca, în
iarnă, va fi mireasa lui Cindrel.

Mare necaz era în inima Frumoasei când vedea că se lasă seara şi Cindrel n-o bagă în
seamă. Aşa ceva nu i se mai întâmplase. Îi venea să meargă ea la Cindrel şi să-l ceară la joc. Dar
aşa ceva nu se putea întâmpla, ar fi ajuns de râsul lumii dacă ea, Frumoasa, frumoasa
frumoaselor, ar fi făcut acest lucru.

După ce soarele a scăpătat dincolo de muchia Muntelui Vârful lui Pătru, cântecul şi jocul
au mai continuat câteva ceasuri bune. Doar aproape de crucea nopţii, tinerii petrecăreţi au luat
drumul stânelor împrăştiate prin munţii sălbateci, coborând pe poteci bine ştiute şi luminându-şi
calea cu torţe de răşină. Numai Frumoasa nu se dădea dusă. Spunând prietenilor săi să plece că
ea îi va ajunge din urmă, s-a aşezat pe o lespede şi privind puzderia de stele a început să cânte o
doină. Gândurile ei zburau spre voinicul care n-a jucat-o la această nedeie, dar parcă îi trăsese o
dată cu ochiul când juca aproape de el. Ori numai i se păruse. Îl va mai aştepta vreun ceas acolo,
în padina nedeii, iar de nu va veni, va coborî singură la stâna de la Oaşa. În acea noapte senină
de vară, luna şi stelele luminau bolta cerului, risipind întunericul care încerca zadarnic să
învăluie munţii şi văile.

Pe când Frumoasa cânta şi privea peste crestele domoale ale munţilor, focurile care
însemnau în noapte cu pete de lumină mişcătoare locul sălaşelor ciobăneşti, lângă ea au coborât,
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din tăriile cerului, Măiestrele sau Bunele Domnului, cum le zic ciobanii. Aceste fecioare
nepământene, înfiorător de frumoase, care în zborul lor de noapte colindă Lumea în lung şi-n lat,
cântând şi jucând mereu, formând cercuri luminoase atunci când trec noaptea pe deasupra
munţilor, dealurilor şi câmpiilor, s-au oprit lângă fata cea frumoasă care doinea pe creasta
muntelui.

- De ce îţi cânţi jalea iubirii neîmpărtăşite la ceas de noapte, în creierul munţilor, fată
frumoasă? a întrebat-o una dintre măiestre pe frumoasa şugăgeancă. Mai bine vino să joci şi să
cânţi cu noi. În mijlocul nostru nu vei şti niciodată ce e tristeţea şi vei rămâne de-a pururea
tânără şi frumoasă precum eşti acum, îi mai spuse măiastra.

- Îl aştept pe Cindrel să vină aici, la mine, în acest miez de noapte, să mă privească în ochi
şi să-mi spună cinstit, care din noi două suntem mai frumoase, Măriuca, ciobăniţa din Ştefleşti
sau eu, Frumoasa, fata din Şugag – răspunse supărată tânăra ciobăniţă.

- N-ai la ce-l aştepta pe Cindrel, căci nu va veni la tine. Acum câteva clipe l-am văzut cum
o ţinea în braţe şi se drăgălea cu Măriuca lângă nişte jipi de pe marginea râpoasă a Iujbei,
adăugă altă măiastră. Dacă nu crezi, vino cu noi şi îi vei vedea.

- Bine, dar eu nu pot zbura cu voi, eu sunt doar o biată pământeancă, răspunse Frumoasa.
- Vino şi te prinde cu noi în horă şi vei deveni măiastră, dar mai întâi să-ţi despleteşti

cosiţa şi să-ţi descalţi opincile. Un an de zile vei umbla cu noi prin Lume, apoi te poţi întoarce
pe aceste locuri minunate, iar puterile pe care le vei căpăta în acest an le vei putea păstra timp de
şapte ani. În aceşti şapte ani te vom mai căuta, dacă vei hotărî să te faci măiastră de-a pururi, te
vom lua cu noi, iar dacă vrei să rămâi mai departe pământeancă, te vom face să uiţi totul şi îţi
vei pierde puterile. Dacă în aceşti şapte ani, vei duce la pierzanie mai mult de treisprezece
oameni, vei muri, îi spuse cea mai frumoasă dintre măiestre.

Frumoasa îşi despletise îndată cosiţele aurii şi îşi aruncase cât colo opincile, prinzându-se
în hora măiestrelor. Cântând şi învârtindu-se mereu, s-au înălţat spre bolta înstelată a Cerului.
De acolo, de sus, l-a văzut Frumoasa pe Cindrel şi pe Măriuca lui cum se drăgăleau pe marginea
râpoasă a Iujbei.

- Măiestrelor! Surorile mele dragi, vă rog din toată inima să mă ajutaţi să mă răzbun pe
aceştia doi, pe Cindrel şi Măriuca. Să-i luăm în hora noastră, să-i înălţăm în înaltul Cerului şi să-
i slobozim de acolo de sus, să cadă peste steiurile muntelui, să moară, că prea mi-au înnegrit
sufletul la nedeia de Sânt Ilie, le ceru cu lacrimi în ochi Frumoasa.

Şi au coborât măiestrele până lângă cei doi îndrăgostiţi şi i-au luat în hora lor nebună,
ducându-i sus, tot mai sus, în tăriile Cerului. În această horă ameţitoare Frumoasa juca ţinându-l
de mână pe Cindrel, iar acesta o ţinea cu cealaltă mână pe Măriuca. Ajunşi între bulgării de foc
ai stelelor, măiestrele au slobozit din mâinile lor mâinile celor doi îndrăgostiţi. Aceştia au căzut
din înaltul Cerului cu urme de foc după ei, precum două stele căzătoare, adâncindu-se în trupul
de piatră al muntelui.

Din locurile unde au căzut şi s-au zdrobit Cindrel şi Măriuca, au ţâşnit două izvoare cu apă
limpede, apă care în scurt timp a umplut cele două goluri făcute de trupurile îndrăgostiţilor
căzuţi din înaltul Cerului. Aşa s-au format cele două iezere din Munţii Cindrelului, Iezerul Mare,
locul unde a căzut Cindrel şi Iezerul Mic pe locul unde a căzut Măriuca. Din aceste două lacuri
de munte se preling spre vale două pârâiaşe, iar apele lor se întâlnesc, se amestecă şi duc spre
depărtări povestea tristă a celor doi îndrăgostiţi răpuşi la ceas de noapte de către frumoasele şi
neîndurătoarele măiestre. Cel mai înalt vârf din aceşti munţi, care se oglindeşte în apele de
cristal ale Iezerului Mare, a primit numele Cindrel. Se spune că acest vârf de munte este unul
dintre stâlpii din piatră pe care se sprijină Cerul Ardealului.

Dar legenda nu se opreşte aici. Se povesteşte că după un an, când nedeia de Sânt Ilie s-a
sfârşit, Frumoasa a cerut măiestrelor să o lase în acelaşi loc unde o găsiseră şi-o luaseră cu ele.
Acestea şi-au ţinut promisiunea şi-au lăsat-o pe lespedea de piatră de pe creasta muntelui.
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Rămasă singură, Frumoasa a început să cânte. În fiecare noapte, cântecul ei se auzea până
departe, la stânele ciobanilor. Deşi ştiau povestea Frumoasei şi faptul că ea era de-acum o
măiastră, mulţi ciobănaşi erau atraşi de cântecul ei vrăjit. Aşa cum fluturii sunt atraşi noaptea de
flacăra lumânării şi sfârşesc arzându-şi aripile, tot aşa şi ciobănaşii noştri mergeau la moarte
sigură atraşi de cântecul vrăjit al Frumoasei. Îndată ce vreun fecior curajos se apropia de stânca
de pe care cânta Frumoasa, aceasta îl chema lângă ea şi îl poftea s-o joace. Şi jocul celor doi se
avânta pe deasupra brazilor şi munţilor şi, rotindu-se mereu, ajungeau în tăriile Cerului,
Frumoasa făcea să-i scape din mâini nefericitul îndrăgostit. Acesta cădea pe undeva prin munţi,
luminându-şi drumul în cădere cu flacăra inimii sale, iar unde cădea se forma un iezer.

Mereu se găsea câte-un mândru ciobănaş pe care cântecul Frumoasei îl făcea să uite
primejdia şi urca spre ea în căutarea dragostei şi a morţii. Nici chiar ea, Frumoasa, nu mai ştia
câţi ciobănaşi dusese la pieire şi câtă jale pusese în satele  păstoreşti.

Odată, într-o noapte senină de vară, când doar Zefirul legăna uşor cetinile brazilor,
cântecul vrăjit al Frumoasei a ajuns până la o stână îndepărtată din Munţii Şurianului. La această
stână ciobănea un mândru fecior venit chiar din satul în care se născuse ea. Auzind cântecul
Frumoasei, deşi ştia păţania celorlalţi ciobănaşi, tânărul păstor şugăgean, care o cunoscuse pe
fată cu mulţi ani în urmă în satul lor, şi-a luat inima în dinţi pornind spre creasta muntelui de
unde venea cântecul vrăjit. Era sigur că el, Pătru, cioban voinic ce-şi avea stâna sub Muntele
Sfântului Petru din Munţii Şurianului, nu va păţi nimic şi o va scoate de sub vraja măiestrelor pe
frumoasa munţilor, o va duce la el, la stână, iar la toamnă, când vor coborî cu oile în sat, o va lua
de nevastă.

Ajuns în locul unde Frumoasa cânta, vrăjit, Pătru s-a prins în joc cu ea şi, pe negândite, a
ajuns în înaltul Cerului, învârtindu-se mereu printre stele. Nici el şi nici Frumoasa nu ştiau că
Pătru era cel de-al treisprezecelea fecior care se prinsese în jocul morţii cu această măiastră. Şi
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când au trecut, înlănţuiţi în joc, prin dreptul Luceafărului de ziuă, cei doi tineri s-au desprins de
mâini şi, amândoi au căzut din înaltul Cerului, pe  stâncile munţilor. În locul unde a căzut Pătru
s-a format un lac cu apă cristalină, lac pe care oamenii l-au botezat Iezerul Şurianului şi se
găseşte sub Vârful Şurianu. Pe Frumoasa au găsit-o ciobanii, a doua zi, moartă, dar întreagă,
nezdrobită, într-o poiană. Acestui loc i-au spus de atunci Padina Muierii. Acolo au şi îngropat-o,
dar înainte de a o aşeza în mormânt i-au băgat în gură o potcoavă veche de cal, că strigoaică
fiind, să aibă ce roade, să nu umble în nopţile cu lună plină prin Lume şi să roadă inimile
oamenilor, că destul rău făcuse cât a trăit. Peste mormânt au aşezat o lespede mare. Se spune că
acea lespede ar fi o parte din stânca pe care cânta Frumoasa, în nopţile de vară, când atrăgea
ciobănaşii la joc şi la moarte.

De la aceste întâmplări nu s-au mai ţinut nedei pe creasta Cindrelului, iar locul care
altădată, de Sânt Ilie, era cuprins de veselie, de joc şi dragoste, acum este mereu acoperit cu
neguri, iar cei ce trec pe acolo îi spun Platoul Diavolului. Acest platou montan, cu nume atât de
fioros, se întinde între vârfurile Cindrel şi Frumoasa.

Aceasta este una dintre multele legende care moștenită din generație în generație prin viu
grai explică toponimele vârfurilor montane şi ale unor locuri din Munţii Cindrelului şi
Şurianului.

Ioan Părean

ORIZONT ALPIN

Urcând pe potecă spre creasta semeață,
Pe albul zăpezii las urme adânci.
Piloni de marcaj cu flamuri de gheață
Salută-alpinistul ce suie spre stânci

E liniște adâncă-n ținuturi alpine,
Doar capra cea neagră țâșnește spre cer,
Și inima-i gata să sară din mine
Când urc înspre piscuri albite de ger.

Ajuns sus, pe vârful din fildeș tăiat
O clipă-mi rotesc privirea prin zare,
Mă uit înapoi de unde-am plecat
Și văd depărtarea ce-n neguri dispare.

Apele repezi își taie cascade
Prin marmură albă, prin stânci și prin zări;
Cu valuri de spumă piatra o arde
Și drum își deschid spre-albastrele mări.

Al zilelor astru pe cer se rotește
Din soare-răsare spre roșul amurg;
Se-ascunde prin nouri, apoi iar zâmbește,
Chiar râde de mine când vreau să-l ajung.

Stau în sfârșit pe cota supremă,
De unde mai sus, doar vulturii zbor;
Am cucerit cu greu înălțimea extremă,
Apoi, ca și-n viață, încep să cobor.
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PORCII

Nu, nu mă refer în titlul acestui articol
la cei care ne-au ciopârţit sălbatic salariile şi
pensiile, deşi sunt convins că la ei v-aţi gândit
şi dumneavoastră, dragi cititori. Vreau să vă
prezint în rândurile care urmează o
întâmplare hazlie cu nişte porci adevăraţi,
grohăitori, purtători de şorici şi nu de
costume impecabile croite la Milano, Viena
sau Paris. Şi-acum, să vedem despre ce este
vorba.

Era pe vremea când domnii încă erau
tovarăşi, nu cu mulţi ani înainte de marea
cotitură din istoria României. Într-o
garnizoană de mărime medie din sudul
Ardealului, un comandant de unitate a
încercat să facă o faptă bună şi plină de
omenie. La adunarea săptămânală a cadrelor
militare, după rezolvarea problemelor curente,
colonelul comandant a ţinut următorul discurs:

- Tovarăşi ofiţeri, maiştri militari şi
subofiţeri, ştim cu toţii că ţara noastră trece
printr-o perioadă de criză. În magazine,
produsele de carne se găsesc tot mai greu, iar
dumneavoastră, care în majoritate locuiţi la
bloc, nu aveţi posibilitatea să creşteţi, în regie
proprie, un purcel sau câteva găini. Eu,
împreună cu secretarul de partid, tovarăşul
maior Pălincaşu, am hotărât să vă ajutăm. Pe
lângă gospodăria anexă a unităţii, unde
creştem pentru nevoile de hrană ale soldaţilor
20 de porci, am mai putea găzdui câte un porc
pentru fiecare familie a cadrelor militare din
unitatea noastră. Ar fi bine ca, în această
primăvară, să cumpăraţi câte un purcel, să-l
duceţi la gospodăria anexă şi apoi, în fiecare
zi, să-i aduceţi drept hrană ceea ce vă
prisoseşte pe acasă, resturi din hrana familiei,
pâine uscată, coji de cartofi etc. În loc să
aruncaţi aceste produse la container, le puneţi
într-un bidon şi le aduceţi la purceluşi. De
îngrijirea purceilor se vor ocupa soldaţii
detaşaţi la gospodăria anexă. La sfârşitul
toamnei, fiecare dintre dumneavoastră va
avea un grăsun numai bun de tăiat. Chiar şi
eu voi cumpăra un purcel şi o să-l dau în grija
soldaţilor de la gospodăria anexă.

Entuziasm general. Aplauze pentru
comandant. Apoi, timp de câteva zile, în
cazarmă şi acasă la cadrele militare, s-a vorbit
mult despre omenia şi buna iniţiativă a

comandantului.
Transportaţi în portbagajele Daciilor

personale, rând pe rând, au fost aduşi
purceluşii la noul şi ultimul lor domiciliu.
După puterea financiară şi relaţiile pe care le
aveau în satele din împrejurimi, aproape
fiecare dintre cadrele unităţii au adus la
gospodăria anexă câte un viitor grăsun. Unii
erau mai mărişori, alţii abia înţărcaţi. De
diferite rase şi culori, fără nici o discriminare,
cu toţii au fost adoptaţi de către soldaţii care
aveau nobila misiune să-i aducă la stadiul de
porc şi, dacă se poate … de mare porc.
Aproape toţi angajaţii unităţii militare au adus
câte un purcel. Doar cei care locuiau la casă
sau aveau părinţi în satele din apropierea
garnizoanei nu au răspuns favorabil iniţiativei
comandantului.

Zilnic, stăpânii porcilor duceau la noua
crescătorie de grohăitoare tot ce le rămânea
din hrana zilnică a familiilor şi, uneori, ca
supliment, mai cumpărau câte un săculeţ de
mălai sau de porumb de la ţăranii care îşi
vindeau produsele la târg. Fiecare dorea ca
porcul lui să fie cel mai gras, mai mare şi mai
frumos. Curând, s-a declanşat o adevărată
competiţie în îndestularea şi fericirea
necuvântătoarelor purtătoare de şorici.

S-a omis un singur lucru. Soldaţii care
distribuiau hrana porcilor erau educaţi şi
aveau principii serioase, socialiste, ba chiar
comuniste. Mâncarea adusă porcilor de către
stăpânii lor era împărţită tovărăşeşte, după
principiul: toţi porcii sunt egali în drepturi, iar
ei nu făceau rabat de la acesta atunci când le
împărţeau hrana. Şi totuşi, câte un soldăţel
mai scăpa aşa, ca din greşeală, o porţie mai
mare purceluşului care aparţinea
comandantului său şi care, la rândul lui, îl
miluia uneori cu câte o învoire sau câte o
permisie de trei zile, ca să meargă acasă să-şi
vadă părinţii.

După un timp, au apărut diferenţe
vizibile între animale. Funcţie de rasă, de
moştenirea genetică şi, mai ales de pilele pe
care le aveau la soldăţeii îngrijitori, porcii au
crescut şi s-au îngrăşat diferit. Toţi porcii
erau egali în drepturi, dar unii erau mai „egali”
decât ceilalţi, ca şi în societăţile omeneşti din
toate timpurile şi, mai ales, în cele actuale.
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Văzând că purcelul lui nu face progrese,
căpitanul Scorţaru, de la biroul personal, îl
cheamă la ordin pe mai-marele porcarilor:

- Mă, soldat neinstruit, cum se face că
purcelul meu este cel mai rahitic dintre toţi
colegii lui, deşi eu am rupt de la gura copiilor
mei mâncare ca să-i aduc acestui animal
hrana necesară?

- Păi,… tovarăşe căpitan, purcelul
dumneavoastră era cel mai mic când l-aţi
adus aici, răspunse soldatul Pâşu,
scărpinându-se în cap... Şi, când le punem
lăturile în troacă, îl şi bate purcelul
tovarăşului colonel Briceag, care-i mai
viguros.

- Cum îi turcu’ şi pistolul. Aşa-i
colonelu’, aşa-i şi purcelu’, spuse cu obidă
Scorţaru. Mă, soldatule, să-mi muţi purcelul
lângă unul al cărui stăpân să aibă cel mult
gradul de … căpitan! Ai înţeles?

- Am înţeles, să trăiţi ! Îl mut lângă cel
al toa’şului locotenent Spoială, ăla-i un purcel
cu mult mai cuminte şi mai respectuos.

- Bine, mă, Pâşule! Să ai tu grijă de
purcelul meu, că şi eu voi avea grijă de tine.
Săptămâna viitoare să treci pe la mine, să-ţi
rezolv o mică permisie. Lângă purcelul
colonelului, pune-l pe al secretarului de partid.

- Nu pot! Lângă purcelul toa’şului
maior Pălincaşu stă, încă de la început,
purcelul toa’şului locotenent major Trandafir,
secretarul de la U.T.C.

- Atunci, pune-i-l coleg de troacă pe cel
al lu’ Ureche, căpitanul de la contrainformaţii
militare.

- Aşa se poate! Dar nu cred că este de
acord toa’şul colonel Briceag.

- De ce mă, soldat?
- Păi… toa’şu’ căpitan Ureche trece în

fiecare zi de cel puţin trei ori să-şi vadă
purcelul şi să-l scarpine între urechi şi pe
burtă. Toa’şul colonel Briceag zice că-i face
farmece, că de aia creşte aşa de repede. Da io
cred că-i dă nişte vitamine ori leacuri.

- Bine mă, soldat. Pune purcelul meu
lângă al lui Spoială, dacă zici că-i mai
respectuos şi n-o să-l bată pe al meu. În rest,
nu mă mai interesează. Să treci săptămâna
viitoare pe la mine!

- Am înţeles, să trăiţi!
După o vreme, fiecare proprietar de

purcel aducea zilnic câte un bidon cu hrană,
din cele din plastic, de 60 de litri. Fiecare
dintre ei şi-au scris pe bidon cu vopsea
numele şi gradul, cu litere mari. Astfel, ei
credeau că soldaţii nu vor mai greşi şi vor da
hrana adusă la purcelul propriu. Însă soldaţii
continuau să distribuie alimentele de-a valma,
pe principiul egalităţii comuniste, doar cu
unele mici excepţii, la purceii piloşi.

După tot felul de apostrofări din partea
cadrelor militare, soldaţii au hotărât ca
fiecărui purcel să-i dea hrana adusă de
stăpânul lor. Dacă au văzut că bidoanele erau
inscripţionate cu numele şi gradul posesorului,
au crezut de cuviinţă să scrie, cu vopsea,
numele şi gradul pe fiecare porc. Pe porcii
albi au scris cu vopsea neagră, iar pe cei negri,
cu albă. Astfel, fiecare porc a primit gradul şi
numele stăpânului.

Când a văzut isprava soldaţilor,
comandantul s-a supărat foc, dar nu erau prea
multe de făcut. Vopseaua era una de calitate,
iar cei care au scris, au lucrat cu
profesionalism. Soldaţii au frecat spinările
porcilor cu diluant, dar degeaba. Vopseaua s-
a decolorat puţin, inscripţiile au rămas
aproape intacte. A rămas ca timpul să
estompeze lucrarea soldaţilor năstruşnici.

Colac peste pupăză, un control de rutină
venit de la eşalonul superior a descoperit cu
stupoare cele prezentate mai sus. Vă puteţi
închipui ce a ieşit.

După plecarea controlorilor, soldaţii au
fost puşi să bărbierească porcii, bineînţeles
doar pe porţiunea inscripţionată.

Ani de-a rândul, comandantul acelei
unităţi a fost ţinta băşcăliilor celor de la
eşalon. Dar în acea toamnă sau iarnă, cadrele
militare din garnizoana din sudul Ardealului
au avut cârnaţi şi şorici din producţia proprie.
Despre câini de urmărire cu grad militar am
mai auzit, dar de porci… niciodată. Poate unii
dintre cititori au auzit. Dar... să nu facem
politică…
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Ioan V. Părean, un editor cu o bogată activitate internațională!
175 de lucrări editate de Editura SALGO Sibiu, în perioada

2006 -2020!

Dintr-o simplă lectură a listei e mai jos se poate constata că relațiile editoriale ale
editorului Ioan V. Părean depășesc granițele țării, mulți autori fiind din republica
Moldova, lucrările editate fiind din cele mai variate domenii. Pentru toți cercetătorii în
domeniu, o analiză a listei de mai jos este necesară, simpla situație statistică fiind
oportună pentru a evalua corespunzător atât bogata activitate a editorului Ioan V.
Părean, cât și relațiile foarte diverse pe care a reușit să le cultive și să le păstreze în cei
14 ani de activitate editorială.

Nr.
crt.

Autorul
lucrării

Data și locul nașterii
autorului/autorilor

Titlul lucrării / Tiraj Titlul colecției/
genul literar

Data
apariției

1 Ioan
Stănișor

26.11.1921, Săliște,
jud. Sibiu

Univers nostalgic
/300

poezie 25.03.
2006

2 Victoria
Popescu

24.03.1933, com.
Vălișoara, jud. AB

Solfegiu printre
amintiri/150

poezie 10.06.
2009

3 Victoria
Popescu

24.03.1933, com.
Vălișoara (AB)

Floare de lotus /150 poezie 12 iunie
2009

4 Ioan Crișan 4.01.1957, Sibiu Pe-un picior de bai, pe-o
gură de... vai! /200

povestiri, schițe și
pamflete

1.04.
2008

5

Stancu Șerb
Niculaie
Gh.Șuteu/
Iulia Părean

21.12.1952, B-ti
05.07.1952, Mediaș
05.03.1985, Sibiu

Elemente de tactică
polițienească pentru
poliția comunitară /180

curs univ. pentru
Facultatea de

Poliție Comunitară
10.04.
2010

6 Adela Țața Trăiri
/100

poezie 15 04.
2010

7 Maria Sterp 02.03.1941, Jina, jud.
Sibiu

Satul meu din
Mărginime/120

poezie, povestiri 1607.
2010

8 Ioan Todea 05.02.1936, Brașov Jurnal de zbor/100 memoriile unui
aviator

10.08.
2010

9 Alexandru
Bucur

20.02.1961, Sibiu Veştem Antroponimie și
zoonimie/300

Monografie
Veștem

5.10.
2010

10
Nicolaie
Gh.Șuteu

05.07.1952, Mediaș Dreptul polițienesc/100 curs pentru
Facultatea de

Poliție Comunitară

25.10.
2010

11
Roland
Schuller

05.02.1936, orașul
Soroca, rep. Moldova
(

Dualismul austro-ungar /
110

după o teză de
doctorat din 1983 01.12.

2010

12 Cornel Lungu 13.10.1945, Sibiu Sibiul românesc Oameni
și locuri/500

oameni și locuri
din istoria orașului

12.12.
2010

13

Dumitru
Murariu -
coordonator

21.09.1940, Ungheni,
jud. Botoșani

Book of Abstracts /150 catalog cu
rezumatele

comunicărilor
științifice Muzeul

Naț. Grigore
Antipa

01.12.
2010

14
Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște DIN MĂRGINIME
Cronici, oameni, fapte,
întâmplări/130

povestiri
23.12.
2010

15
Virgil Dobrotă 05.02.1936, Brașov Creșterea mătcilor /160 date generale

despre creșterea
albinelor

1.02.
2011

16 Constantin
Șoimu

10.05.1965, com.
Racovița, (VL)

Monografia comunei
Racovița-Vâlcea/60

monografie
istorico-geografică

10.02.
2011
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17
Valeria Ioniță,
Sorina
Trăistaru

14.09.1967, Oravița-
jud. Caraș Severin
18.11.1987, Sibiu

Condeiașul vesel – caiet
special de limba română
– clasa a II-a/160

auxiliar de studiu
pentru copiii cu

cerințe educative
speciale

15.02
2011

18 Teodor D.
Banciu

10.03.1960, Tilișca Politici fiscale
europene/150

teza de doctorat a
autorului

10.03.
2011

19

Emilia Feier
coordonator

12.12.1946,
Sângeorgiu de
Pădure, jud. Mureș

Dascăli de odinioară ...
Victor Pop/150

Monografie
învăţători din

ținutul văii
superioare a
Târnavelor

7.03.
2011

20 Mircea Marcu 22.06.1922, Sibiu Versuri de voie bună/
60

poezie 10.03.
2011

21 Letiția Cormoș 27.04.1931, Sebeș,
jud. Alba

Confesiuni 3 cugetări și
poezii/110

poezie și povestiri
(cugetări)

2003.
2011

22
Dragoș Curelea 28.07.1978, Sibiu Psiho-sociologia

managementului carierei
didactice/100

lucrarea
urmărește rolul

carierei didactice
în actualitate

25.03.
2011

23 Matei
Condurachi

20.09.1934, com.
Costești, jud. Vaslui

O viață pe pământ, o
lună în iad/110

o autobiografie a
autorului,

10.04.
2011

24 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște Flori de grai/110 poezie 5.05.
2011

25
Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște VIN PEȚITOARELE
Scenete din
Mărginime/110

teatru popular
1.07.
2011

26 Maria Sterp 02.03.1941, Jina Trec zilele ca și gândul
(cântece culese)/150

poezie 15.07.2
011

27 Maria Sterp 02.03.1941, Jina VIERSURI În cea din
urmă oră/200

poezie 15.07.
2011

28
Ileana Morariu 18.05.1952, Jina Glasul străbunilor/

500
catalog al

Muzeului Pastoral
Jina

2807.
2011

29
dr. Cristina
Schuster

27.05.1975, Sibiu Ghidul medicului în
Germania/110

sfaturi pentru
medicii români ce
vor să lucreze în

Germania

25.08.
2011

30 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște Șoaptele amurgului
(versuri) / 110

poezie 18.09.
2011

31
Constantin
Mihail

17.07.1928, com.
Telenești, jud. Orhei,
Rep. Moldova

În valurile vieții – exod
basarabean (vol.I)/ 200

roman din Trilogia
vieții 5.11.

2011

32 Nicolae Tudor 03.04.1939, Brăila Pelerin prin lanul de
spini/220

roman în 2 vol. 10.02.
2012

33
Valeria Ioniță,
Sorina Trăistaru,
Ileana Buta

14.09.1967, Oravița
18.11.1987, Sibiu
1.02.1978, Sibiu

„Copacul Înţelept”
/130 –

auxiliar de studiu
pentru copii 17.02.

2021

34 C.C. Eduard 25.10.1976, Ploiești,
jud. Prahova

Nu mai am timp.../110 roman 20.02.
2012

35 Vasile I.
Spiridon

16.01.1937, Avrig RĂUTATEA CARE A
FOST/110

povestiri 1.03.
2012

36 Letiția Cormoș 27.04.1931, Sebeș,
jud. Alba

VERSURI ȘI PROZĂ /
100

poezie și povestiri 2.03.
2012

37 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște Amintiri dun satul cu
dor/100

povestiri 10.03.
2012

38
Constantin
Vîlcu

30.03.1960 com.
Berislăvești – jud.
Vâlcea

Morfodinamica bazinului
superior al râului
Coisca/100

date de
specialitate 15.04.

2012

39

Eugen Stănescu,
Gavriil Preda,
Mircea Cosma,
Iulia Stănescu

- Cavaleri ai ordinului
militar de război MIHAI
VITEAZUL/750

12.05.
2012
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40 Maria Sterp 02.03.1941, Jina VIS ÎMPLINIT/100 Poezie 2.06.
2012

41
Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște VALURI ȘI UNDE
clocote,resentimente,
resemnări/ 100

poezie
10.08.
2012

42

Toma Lupaș
coordonator

24.01.1936, Săliște Să ne cunoaștem
Mărginimea repere
monografice/1000

lucrare destinată
elevilor de clasa a

VI-a din
Mărginimea

Sibiului

10.09.
2012

43
Mihaela
Bodean
coordonator

11.05.1974,
Petroșani, jud.
Hunedoara

Caiet de lucru LIMBA
ROMÂNĂ /100

Auxiliar didactic
pentru școlile cu

predare în
maghiară

15 .09.
2012

44 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște PRIN HÂRTOAPELE
VIEȚII/100

roman 18.12.
2012

45 Nicolae Tudor 3.04.1939, Brăila Aforisme
răstălmăcite/100

colecție de
cugetări

14.02.
2013

46 Maria Sterp 02.03.1941, Jina Câte doruri sunt prin
sat/100

Poezie 20.07.
2013

47 Maria Sterp 02.03.1941, Jina Lungu-i drumul muntelui
-100

Poezie 20.07.
2013

48

Radu Părean 03.08.1978, Sibiu Ocrotirea monumentelor
istorice din județul Sibiu
în perioada 1965-2001/100

norme pentru
ocrotirea

patrimoniului
imobil din județul

Sibiu în între1965-
2001/100

10.08.
2013

49 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște Poezi pentru vârste, firi,
meserii /100

Poezie/100 20.07.
2013

50
Șoimu
Constantin

Geografie: Europa –
România – Uniunea
Europeană: 100

sinteze pentru
examenul de
bacalaureat

2013

51
Ioan Părean 1 ianuarie 1955, Orlat La cules de cucuruz

Povestiri cazone și alte
povestiri/200

Povestiri
21.10.
2013

52 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște Încântări, fapte,
întrebări, versuri 100

Poezie 12.10.
2013

53

Valeria Ioniță
Veronica
Giurculeț
Simona Vidrighin

14.09.1967, Oravița
13.07.1962, Cristian
3.02.1971, Orlat

Magia cifrelor/50 auxiliar de studiu
pentru copiii cu

cerințe speciale –
matematica

15.02.
2014

54 Ovidiu Repede 19.03.1957, Sibiu Zâmbetul fad al
morții/100

Roman/100 16.01.
2014

55 Constantin
Burchilă

15.02.2014 Hai de-a dura Versuri
pentru cei mici/300

Poezie/300 15.02.
2014

56 Ștefan Vișan 26.07.1936, Bonțida,
jud. Cluj

O clipă din
eternitate/150

Roman/150 14.03.
2014

57
Constantin
Zgripcea

20.03.1928, Cărpiniș,
com. Crasna, jud.
Gorj

AMALGAM/100 creații ale
autorului adunate
de-a lungul vieții

14.04.
2014

58
Nicolae
Munteanu

31.07.1927, com.
Zăbala, (CV)

Leacuri împotriva tristeții
(ed.II-a)/100

proză și versuri
satirico-

umoristice;

18.04.
2014

59 Mihaela
Chioariu-

25.08.1957, Sibiu Copilării furate/100 Povestire 15.05.
2014

60 Ioan Ghip 15.11.1935, Bârghiș FETEA/100 povestiri 14.05.
2014

61 pr. Virgil
Manase

27.07.1971, Sebeș,
jud. Alba

Monografia parohiei
Rod/100

date despre
parohie

20.06.
2014

62 Ioan Gligor
Stopița

13.03.1951, Ghijasa
de Jos, com. Nocrich

GHIJASA DE JOS /150 monografia satului 15.07.
2014
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63 Nicolae Tudor 03.04.1939, Brăila Destin sau liber arbitru?
/100

memoriile
autorului

20.08.
2014

64 Ioan Stănișor 26.11.1921, Săliște AMINTIRI RĂZLEȚE.
Episoade săliștene150

memorii 15.10.
2014

65 Ioan Stănișor 26.11.1921, Săliște AMINTIRI RĂZLEȚE.
Destine încrucișate/150

memorii 15.10.
2014

66 Ioan Stănișor 26.11.1921, Săliște AMINTIRI RĂZLEȚE. În
vâltoarea vieții

memorii 15.10.
2014

67
Iosif Derzsi -
Bunicul

24.10.1935, Cluj-
Napoca

Invitație în Țara Oltului
și în Mărginimea
Sibiului/150

prezentare a unei
zone din sudul

județ
ului Sibiu

24.10.
2014

68
Iosif Derzsi -
Bunicul

24.10.1935, Cluj-
Napoca

Școala bunicilor din
Valea Moașei pentru
sănătatea copiilor/200

album color cu
fotografiile autor

în tabăra Naturii și
Natură (DVD)

24.10.
2014

69
Iosif Derzsi -
Bunicul

24.10.1935, Cluj-
Napoca

Ce pericole ne pândesc?
Cum le putem preveni și
evita?

îndreptar privind
evitarea

pericolelor în viața
de zi cu zi

24.10.
2014

70 Ioan Ghip 15.11.1935, Bârghiș Bocet de bucium/100 poezie 16.12
2014

71 Ioan Augustin
Roman

31.08.1942, Săliște Agenda rebusistului isteț
/300

antologie
rebusistică

23.12.
2014

72
Constantin
Dumitru

15.11.1960, sat
Strejnicu, com.
Târgușoru Vechi, jud.
Prahova

Artileria armatei române în
timpul campaniei de
reîntregire a neamului/250

lucrarea prezintă
artileria română în

anii Primului
Război Mondial

30.01.
2015

73 Sorin – Ion
Băncioiu

02.05.1959, Brașov VIAȚA CU RAM/100 roman
autobiografic

15.04.
2015

74 Nicolae Tudor 03.04.1939,
Brăila

HAZARD SAU
ISPĂȘIRE? /110

memoriile
autorului

16.04.
2015

75

Colectiv: Csiki
Angela, Balint
Nicolae, Sera
Tunde Csilla

Tradiții, valori și
perspective în științele
educației – 2015/100

lucrările
simpozionului

Târgu Mureș 2015
26.04.
2015

76

Ilie – Viorel
Arsene

01.10.1967, Apoldu
de Sus, orașul
Miercurea Sibiului

DREPT PROCESUAL
CIVIL, Partea generală
– Judecata în primă
instanță/100

Norme de drept
procesual civil 30.04.

2015

77 Elena Dorca 04.11.1954, Daia,
com. Roșia, jud. Sibiu

SFÂRȘITUL UNUI
SEMIZEU/200

poezie 20.05.
2015

78 Viorel Nedelcu 17.07.1947, Sibiu POEM DE SUFLET
/100

poezie 21.05.
2015

79 Viorel Nedelcu 17.07.1947, Sibiu Maida, aruncătoarea de
cuțite/110

roman polițist 21.06.
2015

80 Katy Șerban 21.07.1955, Cisnădie DINCOLO DE PROFAN poezie 26.06.
2015

81

Ștefan Vișan 26.07.1936, Bonțida,
jud. Cluj

DIN REVISTĂ
/100

culegere de texte
(povestiri,
întâmplări,

pamflete, etc)
publicate în

Revista Rapsodia

26.06.
2015

82
Nicolaie
Gheorghe
Șuteu

05.07.1952, Mediaș DREPTUL
INSTITUȚIONAL AL
U.E./200

lucrarea prezintă
probleme de

legislație a Uniunii
Europene

14.07.
2015

83
Ilie Hanzu 13.06.1950, Cacova/

Fântânele, Săliște
General de Corp de
Armată, Alexandru
Hanzu, /150

monografie
dedicată

generalului
22.07.
2015

84 Dumitru Ioan
Arsene

02.10.1950, Gura
Râului

Gura Râului – sat din
Mărginime/300

monografie 10.08.
2015
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85 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște TRANSHUMANȚA
/100

roman 20.08.
2015

86
Ana Olariu 12.11.1946, Sibiel,

oraș Săliște
SIBIELUL, O PERLĂ
TURISTICĂ A
MĂRGINIMII/200

monografie
10.09.
2015

87 Corneliu Petru
Vasiu

n.29.06.1927, Sebeș
–d.22.10.2005, Sibiu

Zbor de cocori printre
nori de fum/100

o suită de memorii
ale autorului

01.10.
2015

88 Vasile Cucu 01.01.1975, com.
Bogdana, jud. Vaslui

SĂRUTUL VIEȚII
/150

poezie 26.10.
2015

89

Negoiescu
Diana,
Potor
Casandra,
Toader Ariana
Anca

04.06.1997, Sibiu
04.11.1997, Sibiu,
07.07.1997, Cisnădie

THE MAGICAL HELP/
Ajutorul magic
/100

povestire

10.11.
2015

90 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște Gânduri, Cântece,
Rugăciuni/100

poezie 15.12.
2015

91 Mihai Nicolae 01.01.1947, Ghijasa
de Jos, com. Nocrich

MICI PĂCATE
EPIGRAMATE/100

poezie (epigrame) 20.12.
2015

92
Manolachi
Mihăilă

19.11.1925, com.
Vutcani, jud. Vaslui

DESTĂINUIRILE UNUI
VÂNĂTOR
SĂLIȘTEAN/100

amintiri de la
partidele de

vânătoare ale
autorului

05.02.
2016

93 Adriana
Chebac

26.11.1938, București Lacrimă târzie,
versuri/100

poezie 10.02.
2016

94
Victor
Gheorghe
Codleanu

27.06.1959, Râșnov,
jud. Brașov

CURAJOȘII CERULUI
(ed.a II-a)
/100

lucrarea este o
istorie a aviației și
a parașutismului

din România

11.02.
2016

95 Viorel Nedelcu 17.07.1947, Sibiu Misterul unei iubiri/110 roman polițist 26.02.
2016

96 Viorel Nedelcu 17.07.1947, Sibiu Mirenii*
Dezrădăcinații/110

roman polițist 26.02.
2016

97
Victor
Gheorghe
Codleanu

27.06.1959, Râșnov,
jud. Brașov

Acțiunile psihologice ale
detectivului modern/100

lucrarea este un
manual pentru

detectivii
particulari

15.02.
2016

98
Toma Lupaș 24.01.1936, Săliște REUNIUNEA

MĂRGINENILOR 1936-
2016/150

o monografie a
Reuniunii 15.03.

2016

99

Iosif Derzsi -
Bunicul

24.10.1935, Cluj-
Napoca

OMENIREA ÎNCOTRO?
Unde vom ajunge dacă
nu ne vom implica
acum?/200

cartea un
avertisment la

adresa omenirii
privind agresiunea
față de natură și
buna conviețuire

între oameni

25.03.
2016

100

Iosif Derzsi -
Bunicul

24.10.1935, Cluj-
Napoca

EDUCAȚIA ÎNCOTRO?
Școala altfel care
salvează vieți și
valori/150

un ghid de
supraviețuire într-

o lume tot mai
poluată

26.03.
2016

101 Simion Nan 23.05.1939, cătun
Albi, com. Slimnic

AMINTIRI CU PARFUM
DE TRECUT/150

povestiri 10.04.
2016

102
Valeria Paștiu -
Gușeilă

26.10.1948, sat.
Pojorâta, com. Lisa,
jud. Brașov

PAȘII GÂNDULUI
MEU/100

poezie și povestiri 3 mai
2016

103 Viorel Ostropel 20.11.1957, com.
Șopîrlița, jud. Olt

CU MÂNA LA
TÂMPLĂ/100

memoriile
autorului

15.06.
2016

104
Vasile Repede
Ovidiu Repede

n.1927, Geoagiu de
Sus, jud. Alba – d.
2012, Sibiu;
n.1957, Sibiu

Răbdarea ardelenilor de
a învinge. Călătorie prin
istoria Transilvaniei/150

momente din
istoria

Transilvaniei
10.06.
2016



46

105 Nicolae David 29.11.1938, com.
Răchita, jud. Alba

Sugerez! /150 epigrame 12.06.
2016

106 Gheorghe
Șchiop

13.01.1946, com.
Porumbacu de Jos

Șchiopârlițe/250 epigrame 14.06.
2016

107
Victor Gh.
Codleanu

27.06.1959, Râșnov,
(BV)

A.B.C.-ul detectivului
particular din România
/100

manual pentru
detectivii
particulari

28.06
2016

108 Ioan Ghip 15.11.1935, com.
Bârghiș

Căutând amintiri/100 poezie și catrene 1.07.
2016

109 Maria Sterp 02.03.1941, Jina Pe sub cetina de brad
(cântece de lastână)/110

poezie 13.07.
2016

110
Maria Sterp 02.03.1941, Jina Neamul Răduțiu, de-a

lungul timpului/100
arborele

genealogic al
familiei Răduțiu

13.07.
2016

111 Nicolae
Munteanu

31.07.1927, com.
Zăbala, jud. Covasna

Sterparul/100 povestiri 12.07.
2016

112 Nicolae
Munteanu

31.07.1927, com.
Zăbala, jud. Covasna

UCENICII/100 povestiri 12.07.
2016

113
Nicolae Tudor 03.04.1939, Brăila Pe valul amintirilor.

Pagini de memorii
(vol.III)/100

cartea face parte
din seria de
memorii ale

autorului

26.07.
2016

114 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște Poezii pentru adulți și
copii/100

poezie 24.08.
2016

115 Nicolae Mihu 11.10.1936, com.
Șura Mare

FABULE/100 fabule 01.09.
2016

116 Mircea Vladu 02.02.1957, com.
(Budești), (VL)

Acel blestemat ţurţugan
/110

memorii ale
autorului

28.10.
2016

117 Nicolae
Munteanu

31.07.1927, com.
Zăbala, jud. Covasna

Sterparul. Partea a II-
a/100

povestiri 26.11.
2016

118 Nicolae Stan
Petruțiu

16.11.1921, Săliște DIN BĂTRÂNI /100 roman 28.11.
2016

119 Ștefan Petra 09.02.1952, Sebeș,
jud. Alba

DINCOLO DE ZID, /200 poezie 05.01.
2017

120

Gogoașe Ion 22.08.1931, com.
Laloșu, jud. Vâlcea

Expertiza tehnică
judiciară și extrajudiciară
în industria lemnului/60

despre legislația
în vigoare care
reglementează
activitățile din

industria lemnului

12.02.
2017

121 Viorel Nedelcu 17.07.1947, Sibiu CASETOFONUL /110 roman polițist 21.03.
2017

122 Viorel Nedelcu 17.07.1947, Sibiu VĂDUVA/110 roman polițist 21.03.
2017

123

Ilie Hanzu 13.06.1950, Cacova/
Fântânele, Săliște

1916.Luptele De la Orlat
și Cacova Sibiului/150

monografie
istorică pentru
luptele din anul
1916 din zona

Sibiului

20.04.
2017

124 Ștefan Vișan 26.07.1936, Bonțida,
jud. Cluj

AȘ VREA SĂ IERT
/110

roman 23.05.
2017

125
Dan Ramf 16.03.1975, Blaj, jud.

Alba
BUNICII NOȘTRI:
MEMORII /250

lucrarea prezintă
interviuri cu

veterani de război

1.06.
2017

126
Iosif Derzsi -
Bunicul

24.10.1935, Cluj-
Napoca

Povestiri despre
sebeșeni și ținutul lor
natal/150

povestiri
10.06.
2017

127
Aurel Domide -
Șănțanu

07.01.1933, com.
Șanț, jud. Bistrița-
Năsăud

POPAS PRINTRE
CUVINTE/150

poezie 10.07.
2017

128 Nicolae Tudor 03.04.1939, Brăila ANAFORUL (vol.I. și
II)/120

roman în 2 vol. 10.08.
2017

129 Nicolae Mihu 11.10.1936, Șura
Mare

POPAS LA BORNA 80
(Epigrame)/120

epigrame 12.08.
2017
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130
Iosif Derzsi -
Bunicul

24.10.1935, Cluj-
Napoca

Scrieri despre sebeșeni
– localitățile Sebeșu de
Jos și Albina/200

îndreptar privind
evitarea

pericolelor în viața
de zi cu zi

15 oct.
2017

131
Victor
Gheorghe
Codleanu

27.06.1959, Râșnov,
jud. Brașov

Interpretarea datelor și
informațiilor în
detectivistică

lucrarea este un
manual pentru

detectivii
particulari

3 dec.
2017

132

Petru Vlad 09.07.1955, Orlat Probleme, note și
articole de
matematică/100

lucrare destinată
celor care
studiază

matematica în
învăământul

preuniversitar

10.01.
2018

133
Victor Gh.
Codleanu

27.06.1959,
Râșnov,(BV)

Puterea subconștientului în
realizarea carierei/120

lucrarea este un
manual de
psihologie

15 ian.
2018

134 Ioan Ghip 15.11.1935, Bârghiș ȘOAPTE – poezii/110 poezie 18 ian.
2018

135 Ștefan Vișan 26.07.1936, Bonțida,
jud. Cluj

MOARTEA ALBĂ/220 nuvelă 30.03.
2018

136 Gheorghe
Șchiop

13.01.1946, com.
Porumbacu de Jos

MADRIGRAME/250 epigrame 4.05.
2018

137

Gogoașe Ion 22.08.1931, com.
Laloșu, jud. Vâlcea

Compendiu despre
fabricarea creioanelor în
România/100

lucrarea prezintă
o istorie a
fabricării

creioanelor în țara
noastră

03.05.
2018

138 Viorel Stoica 29.03.1951, Alămor,
com. Loamneș

Din pridvorul bisericii
/160

poezie 10.06.
2018

139

Ilie Hanzu 13.06.1950, Cacova/
Fântânele, Săliște

1916-1920. Războiul
Unirii Neamului
Românesc/150

monografie
istorică pentru
luptele din anii

Primului Război
Mondial

25.06.
2018

140 Adriana Liliana
Chebac

26.11.1938, București CULEGĂTORUL DE
VISE/100

poezie 20.06.
2018

141 Ioan Părean 1.01.1955, Orlat LEGENDELE
ORLATULUI/250

povestire 10.08.
2018

142 Rodica Nicolae 23.03.1957, Râșnov BLACK FRIDAY/120 teatru 1.08.
2018

143

Ileana Buta 1.02.1978, Sibiu Influența mediului
familial în procesul de
învățare (la elevii cu
cerințe educative
speciale/110

auxiliar didactic

20.08.
2018

144 Rodica Nicolae 23.03.1957, Râșnov PROMISIUNE –
roman/100

roman 2.09.
2018

145
Ioan Friciu 07.03.1950, com.

Socolu de
Câmpie,(MS)

LUMINA DIN OCHI
/120

poezie 18.12.
2018

146

Marius
Boromiz

17.10.1978, Sibiu Mărginenii Sibiului
pentru Marea Unire/500

carte de istorie
care prezintă

contribuția
locuitorilor din
Mărginimea

Sibiului la Unire

10.01.
2019

147

Florian Tucă

Laurențiu
Domnișoru

Ioan Părean

12.08.1928, Curtea
de Argeș
13.06.1950, Fetești,
jud. Ialomița
1.01.1955, Orlat

Trei dinastii celebre din
Țările Românești
/200

o istorie a 3
dinastii celebre

medievale din țara
noastră

20.01.
2019
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148 Colectiv ref. pr.
Lucian Chițu

Culegere de cântece
bisericești din Orlat/50

culegere de
cântece bisericești

20.04.
2019

149 Gheorghe Ghip 13.05.1938, Bârghiș CÂNTECELE
SUFLETULUI /110

poezie 10.05.
2019

150
Rodica Nicolae
Cătălin
Bărbulescu

23.03.1957, Râșnov,
7.08.1964 -

EI MĂ PROTEJAZĂ, EU
ÎNȚELEG DE CE
/200

cartea prezintă
pericole de care
să țină seama
părinții și copiii

1.06.
2019

151 Raluca Valeria
Cismaru

15.07.1970, Sibiu RaluCisme... de la Zic la
A/200

poezie 30.05.
2019

152 Ștefan Vișan 26.07.1936, Bonțida,
jud. Cluj

CETINA/220 nuvelă 16.06.
2019

153

Florian Ciocan
Ilie Zavragiu
Emil-Mihai
Dragotă

23.11.1963, Roșiorii
de Vede
-2.06.1945, Sibiu
-30.09.1945, Sibiu

SERVANȚII BATERIEI
UNU/250

lucrarea prezintă
amintiri din școala

militară
25.07.
2019

154
Nicolae
Munteanu
Irina Fleșer

31.07.1927, com.
Zăbala, jud. Covasna,
-22.06.2011, Sibiu

STRĂBUNICUL ȘI
STRĂNEPOATA,
versuri și desene/100

poezie
31.07.
2019

155 Viorel Ostropel 20.11.1957, com.
Șopârlița, jud. Olt

Monografia comunei
Șopârlița/150

monografia comunei
natale a autorului

10.08.
2019

156 Ecaterina
Pântea

23.11.1943, București Viața în versuri... Când
vesele, când triste/110

poezie 20.09.
2019

157 Rodica Nicolae 23.03.1957, Râșnov POVEȘTILE
MARIANEI/210

povestire 25.10.
2019

158
Ioan Friciu 7.03.1950, com.

Socolu de Câmpie,
(MS)

PRIMĂVARA SUBLIMĂ,
versuri/120

poezie 04.12.
2019

159 Nicolae Tudor 03.04.1939, Brăila BUMERANG /110 roman 03.12.
2019

160 Felix
Ostrovschi

07.05.1977, Cluj-
Napoca

Faptuldivers ]n Clujul
interbelic /110

din istoria presei
clujene interbelice

25.01.
2020

161
Constantin
Mihail

17.07.1928, com.
Telenești, jud. Orhei,
rep. Moldova

NOSTALGII TRĂITE
/110

poezie 30.03.
2020

162
Elena Olaru
Miron

21.05.1936, com.
Frumoasa, jud. Orhei,
rep. Moldova

Din torsiunile vieții
mele/120

roman 01.03.
2020

163
Ioan Friciu 7.03.1950, com.

Socolu de Câmpie,
jud. Mureș

ROADELE TOAMNEI –
acrostihuri/120

poezie 04.04.
2020

164 Ovidiu Repede 19.03.1957, Sibiu Dans de ciori –
roman/110

roman 16.05.
2020

165
Mircea
Dragoteanu

9.05.1962,
Câmpulung Muscel,
jud. Argeș

A FOST ODATĂ HOHE
RINNE, Istoria Păltinișului-
cartea I /150

momente din
istoria Păltinișului
în perioada 1885-

1919

10.06.
2020

166
Sora
Călugărițoiu

17.06.1936, sat
Cacova/
Fântânele, Săliște

Istoria școlii confesionale
greco-ortodoxe din Cacova
Sibiului/110

monografia școlii 3.04.
2020

167 Ștefan Vișan 26.07.1936, Bonțida,
jud. Cluj

Din revista Rapsodia
/110

povestire 10.06.
2020

168 Ioan Ghip 15.11.1935, Bârghiș ÎNTÂLNIRI CU LUPII –
povestiri/110

povestiri 18.06.
2020

169 Ovidiu Repede 19.03.1957, Sibiu Capcane şi trucuri în
jocul de şah/110

16.06.
2020

170
Felix
Ostrovschi

07.05.1977, Cluj-
Napoca

ZIDIRE ȘI DEVENIRE.
/150

Cartierele
Clujului în anul

1937
18.05.
2020

171
Ioan Friciu 07.03.1950, com.

Socolu de Câmpie,
(MS)

PREOT DE RĂZBOI
120

memorii 16.09.
2020
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172 Nicolae Tudor 03.04.1939, Brăila AMFORA CU AMINTIRI povestire 5.09.
2020

173 Nicolae Tudor 03.04.1939, Brăila PELERIN PRIN
MEMORIE

povestire 5.09.
2020

174
Ilie Hanzu 13.06.1950, Cacova/

Fântânele, Săliște
Neamul românesc la ora
astrală a înfăptuirii
României Mari/150

monografie
istorică 20.11.

2020

175
Mircea
Dragoteanu

9.05.1962,
Câmpulung Muscel,
jud. Argeș

RIDICAT-AM OCHII MEI
LA MUNȚI,– cartea II
/150

Istoria
Păltinișului 1919-

1930

5.12.
2020

La 13 ianuarie 2021, s-a stins din viață Ioan V. Părean, Editura SALGO Sibiu
încheindu-și bogata activitate, mulți autori - afirmați și consacrați prin activitatea acestei
edituri - regretând dispariția marelui om și editor sibian.

A consemnat
Marius Halmaghi

Restituiri:
Marca culturală a Asociațiunii

Încă de la înființarea Asociațiunii transilvane pentru literatura română și cultura
poporului român (1861), fruntașii acesteia căutau mereu să demonstreze științific romanitatea
națiunii din care făceau parte. Simbolurile Romei antice erau folosite cu fiecare prilej, începând
chiar cu sigla Asociațiunii.

În primii ani ai secolului al XX-lea acțiunile culturale și sociale ale Asociațiunii transilvane
pentru literatura română și cultura poporului român (ASTRA) au sporit în intensitate. Noi
și importante obiective au fost inserate în agenda de lucru a conducătorilor „Asociațiunii”.
Pentru realizarea acestora erau necesare mijloace financiare importante. Atât membrii
Comitetului Central cât și cei ai Despărțămintelor Asociațiunii căutau noi surse de venituri.

O interesantă inițiativă a venit din partea membrilor Despărțământului din Orăștie, când dr.
Ștefan Erdely, membru corespondent în secțiunea științifică a Asociațiunii, a lansat ideea
tipăririi unei mărci culturale speciale. Această idee a fost popularizată în ziarul local
„Libertatea”, chiar în ajunul inaugurării noii și modernei Case Naționale a Asociațiunii
(Muzeul Asociațiunii) din Sibiu (19 august 1905).

Marca culturală a Asociațiunii, cum va fi cunoscut acest mic petic de hârtie gumată, va
avea tipărit pe el însemne ale latinității. Cu verdele speranței au fost tipărite pe această marcă
culturală:

-Inițialele S.P.Q.R. (Senatus Populus Que Romanus), inițiale înscrise și purtate cu glorie pe
stindardele legiunilor romane;

-Statuia Lupoaicei romane (Lupa Capitolina) alăptând pe legendarii gemeni Romulus și
Remus care simbolizează atașamentul față de Roma și Ginta latină;

-Inițialele AC 5 PR de pe soclul monumentului Lupoaicei, ce reprezintă prescurtarea:
Asociațiunea Culturală a Poporului Român.

Cifra 5 care desparte grupul celor patru litere, arată valoarea de 5 filleri a acestei mărci
culturale.
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Toate aceste însemne sunt încadrate într-un chenar simplu ce are la colțuri motive vegetale.
Inițiatorul acestei noi surse de finanțare a cerut Comitetului Asociațiunii să aprobe folosirea

mărcii în toate acțiunile culturale ce se vor desfășura sub egida acestui important bastion al
românismului. Sumele obținute urmau să fie împărțite în mod egal între despărțământul pe
teritoriul căruia va avea loc manifestarea culturală și Sediul Central de la Sibiu.

Fără a mai aștepta decizia conducerii ASTRA, inițiatorii proiectului au tipărit 98203 mărci
culturale pe care le-au trimis despărțămintelor și Comitetului Asociațiunii de la Sibiu.

Primul „astrist” care a folosit această marcă a fost ziaristul Zaharia Bârsan, care a aplicat-o,
în 1906, pe biletele de intrare la teatrul din Sibiu. Apoi, rând pe rând a fost preluată și aplicată
pe corespondența dintre diferite societăți, bănci, birouri avocațiale și oficii parohiale românești,
însă în primul rând mărcile culturale au fost aplicate pe biletele de intrare la spectacole, concerte,
serate, etc.

La Sibiu mărcile au fost puse în vânzare la redacțiile principalelor publicații românești, dintre
care redacția ziarului „Luceafărul” din str. Schewis nr.2 (astăzi Bulevardul Victoriei) a deținut
recordul de vânzări.

Când folosirea mărcilor culturale, cu însemnele latinității, a luat amploare, guvernul
budapestan a reacționat discret cerând conducerii Asociațiunii să renunțe la întrebuințarea
acesteia. După cum rezultă din procesul verbal întocmit la Comitetul Asociațiunii din 19
septembrie 1906 și publicat în analele Transilvaniei 1906, p.2-3, Asociațiunea mulțumește
inițiatorilor pentru emisiunea de mărci culturale, dar NU o consideră marcă oficială a
Asociațiunii. Fără alt comentariu, mărcile culturale au devenit indezirabile și au fost retrase de
pe piață.

Să nu uităm că în vara aceluiași an, 1906, pe Arenele Romane (de pe Dealul Filaretului) din
București s-a dezvelit grupul statuar al lupoaicei și al celor doi gemeni cu prilejul marilor
manifestații prilejuite de jubileul celor 40 de ani de domnie a regelui României, Carol I
(„Expoziția generală română”), iar acesta simboliza sceptrul unirii tuturor românilor între
aceleași hotare.

Mărcile culturale rămase au fost totuși întrebuințate, în scopuri mai puțin culturale, de către
posesorii lor ca material de lipt al diferitelor cărți sau reviste degradate. Multe mărci au fost
distruse de vreme și de oameni.

La împlinirea unui centenar de la inițiativa tipăririi mărcii culturale a Asociațiunii, când doar
puțini colecționari de „amintiri istorice” o mai păstrează cu sfințenie în clasoarelor lor, avem
parte de o mare surpriză. S-au găsit câteva sute de mărci culturale originale, în perfectă
stare de conservare. Acestor reînviate mărci culturale, de acum seculare, li s-a aplicat ca
supratipar: MUZEUL ASOCIAȚIUNII 1905-2005.

La aniversarea celor 150 de ani de la înființarea Asociațiunii ASTRA s-a aplicat pe o parte
din ultimele mărci culturale existente un supratipar cu textul: ASTRA 1861-2011 (în cinci culori
diferite: roșu, mov, albastru, verde și negru). În curând mărcile culturale ASTRA vor deveni o
adevărată raritate și vor fi căutate și de către filateliștii pasionați.

Aceasta este scurta poveste a mărcii culturale a Asociațiunii, cu o existență efemeră, dar cu
adânci semnificații în istoria românilor ardeleni, de la începutul secolului al XX-lea, pe când
încă mai erau supușii dublei monarhii.

Ec. Mircea D. Țața prof. Ioan Părean
licențiat în științe economice și juridice directorul Editurii Asociațiunii ASTRA
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Restituiri, la 140 de ani de la naşterea marelui nostru scriitor:

ION AGÂRBICEANU
preot, scriitor, confesor militar şi publicist

Col (r) Ioan PĂREAN

Dacă despre activitatea scriitoricească a lui Ion
Agârbiceanu se cunosc multe date, de către foarte
multă lume, sunt puţini cei care cunosc date despre
viaţa preotului – scriitor, pe când acesta purta haina
ostăşească în anii Primului Război Mondial.
Cu pana scriitorului, crucea preotului militar şi uneori
chiar şi cu arma, Ion Agârbiceanu a contribuit activ,
împreună cu miile de luptători români la realizarea
idealului de veacuri a tuturor celor ce vorbesc şi simt
româneşte - Unirea cea Mare.

Dar cine a fost acest preot, scriitor, confesor
militar şi publicist, care într-o singură inimă a strâns
atâtea calităţi?

S-a născut la 12 septembrie 1882, în satul
Cenade, din apropierea Blajului, fiind al doilea din
cei opt copii ai soţilor Agârbiceanu, face şcoala
primară în satul natal, iar la îndemnul protopopului
de acolo, care remarcase înzestrarea intelectuală
deosebită a copilului, urmează gimnaziul greco-

catolic de băieţi din Blaj. În iunie 1900 îşi ia examenul de bacalaureat, iar toamna se înscrie la
Facultatea de Teologie a Universităţii regale maghiare de ştiinţă din Budapesta, pe care a
absolvit-o în 2 iulie 1904.

În perioada dintre 1904-1905 a fost pedagog la gimnaziul din Blaj, iar în toamna anului
1905 s-a înscris la Facultatea de Litere din Budapesta. A participat activ la şedinţele Societăţii
de lectură „Petru Maior“, alături de alţi tineri români aflaţi la studii în capitala Ungariei. Spre
sfârşitul anului 1905 îi apare primul volum de povestiri intitulat „De la ţară“, pentru care, în
1907 primeşte premiul „Andrei Mureşanu“, decernat de ASTRA.

În 1906, după un semestru, abandonează facultatea, revine la Blaj, iar după ce se
căsătoreşte cu Maria Aurelia Radu, a fost numit preot în satul Bucium-Şasa din Munţii Apuseni.
În anul 1910, devine preot la biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Orlat, locuind în actuala
casă parohială. Perioada anilor 1910-1916, va fi o etapă fecundă din punct de vedere literar, în
1912 apărându-i primul roman, „Legea trupului“, în 1914 „Arhanghelii“ şi în 1915, „Legea
minţii“. Aici, în Orlat, primeşte deseori vizitele marilor scriitori transilvăneni Ion Slavici şi
George Coşbuc.

În Orlat va colabora cu armata română, pe care, în timpul ofensivei începută în august
1916, Ion Agârbiceanu, parohul din Orlat o întâmpină cu entuziasm şi dă informaţii
comandantului brigăzii în legătură cu dispozitivul forţelor germane concentrate pe dealurile din
nord şi vest de sat. Sunt zile de sărbătoare, pe care le evocă apoi în scrieri literare şi în articolele
politice.

Ion Agârbiceanu

Desen de Carol Comşa
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În memoriile sale, Traian Moşoiu, comandantul Brigăzii 3 infanterie face referiri la starea
localităţii Orlat după alungarea inamicului, ca urmare a bombardamentelor acestuia. „După
izgonirea inamicului din Orlat, am vizitat această localitate care fusese bombardată în mod
îngrozitor de către artileria inamică stabilită pe poziţia de la sud de satul Mag. Între casele
lovite de proiectile era şi casa parohială greco-catolică unde locuia părintele Agârbiceanu,
distinsul  nostru literat. Casa aceasta avea o spărtură mare în peretele casei ce servea ca
dormitor. Pagubele făcute bieţilor români din Orlat de către bombardamentul [inamic] erau
foarte mari. Tocmai urmaşii grănicerilor, care de la Maria Tereza încoace îşi vărsaseră
sângele pentru Habsburgi, au avut trista soartă să fie bombardaţi şi distruşi de către armatele
împăratului.“

Odată cu retragerea armatei române din Transilvania se vede silit să pornească în refugiu.
Colonelul Traian Moşoiu îl ajută, punând la dispoziţia familiei Agârbiceanu (soţ, soţie, 4 copii)
trăsura de piaţă a Regimentului 2 Vâlcea. Colonelul Moşoiu îşi aminteşte cu emoţie atmosfera
creată prin retragerea trupelor române, numeroşi fiind românii din Mărginime care doreau să le
urmeze, pentru a nu mai fi sub stăpânire străină.

„În aceste tragice împrejurări am putut aprecia cât de puternică era unitatea sufletească
a tuturor românilor. Românii din zona Sibiului preferau să lase averea adunată într-un lung şir
de ani, numai să scape de sub jugul austro-ungar. Ţi se sfâşia inima când vedeai că nu poţi să-i
ajuţi pe toţi cei care doreau să se refugieze în Regat“.

După un scurt popas la Râmnicu Vâlcea, porneşte spre Moldova, stabilindu-se la Roman.
Cu sprijinul lui Nicolae Iorga colaborează la „Gazeta Ostaşului“. În august 1917 este evacuat,
împreună cu alţi refugiaţi, în Rusia, la Elisabetgrad, unde rămâne până în luna noiembrie. În
Rusia face demersuri să emigreze în America, apoi renunţă la această idee.

Se întoarce în ţară înainte de Crăciunul anului 1917, după ce a primit găzduire, timp de o
lună, în Basarabia, la Borogani, lângă Leova, la familia unui oier ardelean, Macrea.
În decembrie 1917 se înrolează în armată ca preot militar în Corpul Voluntarilor Ardeleni şi
Bucovineni care s-a constituit la Hârlău. Activitatea sa se va desfăşura în cadrul Regimentului
de voluntari ardeleni nr. 1 „Turda“, aflat sub comanda lt.col. Buricescu Dragoş (regimentul era
cantonat în localitatea Scobinţi).

Acest regiment, împreună cu Regimentul de voluntari nr. 2 „Alba Iulia“ a luat parte activă
la operaţiunile de dezarmare a Corpului 2 Armată rus, care dorea să treacă înarmat în Basarabia,
prin apropierea oraşului Hârlău. Această misiune a fost îndeplinită în câteva zile, fără pierderi.
De asemenea, un batalion din Regimentul nr. 1 a participat la luptele pentru apărarea depozitelor
armatei române din Basarabia, ameninţate de unităţi din Corpul 4 Armată rus.

În calitate de confesor militar, Ion Agârbiceanu, şi-a apropiat ostaşii, fiind prezent în
rândul celor ce au luptat zi de zi, pentru a-şi îndeplini misiunile primite. Pentru activitatea sa în
cadrul Regimentului de voluntari nr. 1 Turda, Ion Agârbiceanu, a fost decorat  cu „Coroana
Românei“, în grad de cavaler.

Activitatea sa ca preot militar se încheie odată cu începerea tratativelor de pace cu Puterile
Centrale, când se întoarce la Orlat, în preajma Crăciunului din anul 1918.
Ion Agârbiceanu a participat la Războiul de Reîntregire şi cu harul său de scriitor, subliniind
într-un eseu social-politic – O lacrimă fierbinte (cuvinte către Oastea Ţării) – jertfa armatei şi a
neamului românesc în războiul pentru înfăptuirea unităţii naţionale.

Lucrarea a scris-o în noiembrie 1917, în Basarabia, în satul Borogani, la conacul familiei
Macrea, în înfrigurarea ce a cuprins întreg neamul nostru după stăvilarul ridicat în calea
duşmanilor de eroismul armatei române la Mărăşeşti, când încă nu ştia de armistiţiul de la
Focşani, veştile din Ţară ajungând greu până în acel sat.

În acele timpuri de război, oastea ţării este cea care a salvat patria, deşi era alcătuită din
oameni simpli, cu puţină experienţă militară: „Toată puterea neamului concentrată în oastea
ţării te-a făcut să străluceşti ca un luceafăr aici în răsărit, Patria mea, să fii preamărită de cele
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mai alese neamuri ale lumii […]. Cine este această oaste a ţării care a săvârşit minuni atât de
mari? Sunt uriaşi, sunt zei, sunt sfinţi acei care se luptă sub flamurile ei? Cine sunt căpitanii şi
cine sunt soldaţii care nu pot fi biruiţi de moarte? […] Am căutat şi am aflat cu uimire că-s
numai oameni acei care fac oştirea României, şi din faptele lor am priceput mai întâi deplin ce
preţ are, cât de mare poate fi un om, şi am înţeles pentru ce se avântă din orice inimă năvalnic
cântecul către oastea Ţării mele“.

În această lucrare destinată oastei ţării din Primul Război Mondial, scriitorul se adresează
ostaşului român, cel care a constituit baza oştirii, pe umerii căruia a apăsat greul războiului, de
ale cărui fapte de arme s-a minunat o lume întreagă: „Cuprins de înfiorare m-apropiu de tine,
ţăran ostaş, stâlpul războiului nostru, zidul de oţel de care s-au sfărâmat grelele izbituri ale
sorţii […] Deşi nu înţelegeam misterul, nădejdea nezdruncinată ne-o puneam în tine. Ştiam că
aşa te vei lupta după cum te-ai luptat“. „Şi-o lume întreagă şi-a descoperit capul în faţa ta,
ţăran soldat, pentru vitejia cu care-ai înfruntat primejdiile sufleteşti, vitejie tot atât de mare ca
şi aceea prin care ţi-ai zdrobit duşmanii tăi trupeşti“.

În rândurile oastei române s-au înrolat şi fraţii de peste munţi, ardelenii, coborâtori de pe
culmile Apusenilor, cei veniţi de pe văile Mureşului, ale Oltului, ale Someşului. Ion
Agârbiceanu consacră câteva rânduri şi acestora, cei care, înrolaţi până atunci în alte oştiri,
luptaseră pentru cauze străine lor. „Şi după multe suferinţe, stavilele au căzut, şi-n cete tot mai
mari şi tot mai dese, feciorii Ardealului au alergat lângă tine, ostaş al României. Ei n-au făcut
nicicând un drum mai fericit, şi ochii lor n-au strălucit niciodată mai frumoşi. Nu numai acelaşi
ideal i-a adus sub flamurile tale, Ţara mea, ci şi nobleţea vitejiei fără pereche a fiilor tăi […].
Ei juraseră credinţă Regelui şi ţării în ceasul în care cea mai grea furtună bătea la porţile ei.
Prin credinţa lor se întări sufletul fraţilor, prin dragostea şi vitejia acestor aripi noi căpătară
sufletele celor nou sosiţi“.

Sunt numai câteva din opiniile scriitorului Ion Agârbiceanu referitoare la oastea ţării, pe
care a slujit-o în haine preoţeşti, şi care a avut un rol crucial în realizarea Marii Uniri, prin tot
ceea ce a făcut în Războiul pentru Reîntregirea Neamului,
între anii 1916-1919.
În 1/14 februarie 1919, apare la Sibiu gazeta „Patria“,
organ al Partidului Naţional Român, directorul publicaţiei
fiind Ion Agârbiceanu. Ziarul va publica în paginile sale
toate acţiunile Consiliului Dirigent al Transilvaniei pentru
crearea armatei ardelene, precum şi modul de participare a
acesteia la campania din Transilvania şi Ungaria din anul
1919.

La 1 septembrie, redacţia ziarului „Patria“ se mută la
Cluj, Ion Agârbiceanu urmând ziarul şi stabilindu-se
definitiv în capitala Transilvaniei. Devine deputat şi
senator. Fidel idealurilor majore, militează în articole de
presă pentru „biserică“, „tradiţie“, „familie“ și „ogor
naţional“.

Pe timpul ocupaţiei hortiste din perioada 1940-1944,
în Ardealul de nord, Agârbiceanu îşi va găsi refugiul la
Sibiu. După revenirea acestei părţi a ţării în componenţa
României, el se va întoarce la Cluj, unde, peste aproape
două decenii va trece în eternitate, la 28 mai 1963, lăsând
în urma sa o vastă operă literară şi amintiri de neuitat.
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Gl.mr. de aviație (rtr) Radu Theodoru
veteran de război

EROICA ARMATĂ ROMÂNĂ
ȘI MAREA UNIRE

Istoria militară este sever selectivă. Calată pe operaţiunile militare puse în contextul
geostrategic și geopolitic al momentului, pe concepţia și executarea acelor operaţiuni atât ale
armatei romane și ale aliaţilor ei dacă este cazul precum și ale inamicului, mergând până la
nominalizarea participanţilor de la Marile Unități până la nivel de batalion și companie, efective,
pierderi umane și materiale, se ocupă mai puțin de componentele psiho-morale ale combatanţilor
diferenţiate subtil pe gradele de responsabilitate, pe cultură, pe apartenenţa de clasă, pe opţiunile
politice, notând doar calificativul sintezei componentelor psiho-morale: „moral ridicat”, „mora1
bun”, „moral scăzut”, diagnosticul nuanțat rămânând pe seama psihologilor și a memorialiştilor.

La începutul lui februarie 1918, starea de spirit a românilor era profund diferenţiată pe
provincii istorice, pe categorii implicate direct sau indirect la război, armata de câmp,
combatantă, stabilind istoriceşte valoarea moralului identitar alimentat pozitiv de legătură intimă
și interactivă cu patriotismul definit pentru luptător ca spaţiu familial cu intimul lui biografic,
rețetar și fizic generator de prezența duios nostalgică îndârjire, neliniști legate mai mult de soarta
celor lăsați sub stăpânirea invadatorului, sau refugiaţi în Moldova decât de soarta lui bine
definită în microuniversul căruia îi aparţine pe front.
De ce această digresiune?

Pentru că starea de spirit a anului 1918, diferențiată pe pături și clase sociale, pe raportul
acestora cu averea a intrat în ecuaţia politică imediat postbelică infuzând cu o doză substanţială
de subiectivism ales la păguboasele numite elite politice, din plin influenţate de regina Maria, o
parţial Romanova, afectată profund de asasinarea bestială a țarului și a familiei sale. Aceste zise
„elite” politice dominate de spaima pierderii poziţiilor sociale, a averilor și chiar a vieţii,
exemplul bolșevizării trupelor ruse din Moldova fiind mai mult decât evident, au înlocuit
rațiunea politică și interesul naţional cu interesul personal și de clasă, respingând orice demers
politico-diplomatic menit să stabilească legături bilaterale cu puterea sovietică neconsolidată și
nerecunoscută internațional în anul 1919 și 1920 când această putere încă fragilă era dispusă să
negocieze pe tema unirii Basarabiei și eventual s-o recunoască. Această miopie politică
subiectivă va amenda drastic istoria noastră modernă și ca mereu și mereu, greşelile
politicienilor: le-a plătit oştirea cu belșug de sânge și masele poporane cu suferinţe inumane.

SĂ FACEM PUNCTUL
Cum istoria noastră a devenit una din țintele principale ale iudeo-globaliștilor și a

bastarzilor bruxellezi, spre a ne rupe de complexul identitar care ne face români, sunt obligat să
fac câteva precizări:

1919 este un an de vârf în care oștirea noastră consolidează Marea Unire abia înfiripată,
asaltată la Nistru de trupe și comandouri bolşevice în complicitate cu comandouri ale unor
alogeni localnici, preponderent evrei, buni cunoscători ai terenului care lovesc trupele din spate
și organizează ambuscade în vreme ce pe linia de demarcaţie din Crișana, aberant impusă de
Aliați, trupele lui Aron Kohn zis Bela Kuhn terorizează populaţia românească, asasinatele sadice,
violurile, schingiurile fiind fapte cotidiene combinate cu recunoașteri de luptă care fac prizonieri
supuși celor mai bestiale torturi, scoaterea ochilor, tăierea urechilor şi a limbii, zecile de
împunsături cu baioneta făcând deliciul torţionarilor hunici. Rețetar aplicat de trupele horthiste
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invadatoare după cedarea Ardealului de nord-vest, zeloase să-şi îmbogățească și să-și rafineze
această nobilă tradiţie civilizatorie și culturală.

DOCUMENTAREA
1919, 20 ianuarie, Basarabia. Cercetare de luptă pentru a se vedea reacţia românească. Din

Ucraina stăpânită de Rakovski, se atacă peste Nistru în hotarul localităţii Atachi, pe hărţile
postbelice, Otaci, sud Hotin. Peste Nistru oraşul Noghilev. Bandele alogene locale fraternizează
cu atacatorii. Le furnizează informaţii și operează în spatele unităţilor noastre. Lupte violente cu
trupele roşii în codrii prin care tece şoseaua Sanca-Călărășeni. Efectivele noastre: 1 regiment de
infanterie întărit cu 4 baterii de artilerie și 2 escadroane de cavalerie. Pătrunderea bolşevică are
câțiva kilometri de front pe linia Nistrului ocupând localităţile: Călărășeni, Unguri și Arionești.
Lupte în terenul colinar-împădurit, care țin până la 24 ianuarie când bolșevicii sunt aruncaţi
peste Nistru. Este asasinat mişeleşte, pe 1a spate .generalul Stan Poetaș în drum spre zona
luptelor. Generalul erou care-și făurise gloria în bătăliile crâncene de la Tropaisar, de pe Neajlov
și la Mărășești.

23 ianuarie. Alt val de invazie, de la Atachi până la Hotin. Trupele roșii trec Nistrul pe
gheață. Atacă pichetele de grăniceri sprijinite de bandele teroriste locale tari de 200-300 oameni.
Schingiuiţi, mutilați cu sălbăticie, grăniceri sunt aruncaţi în râpele din malul Nistrului. Se scrie o
pagina tragică a grănicerimii române.

24 ianuarie. Flancul drept al valului de atac nord Atachi (Otaci) ocupă Hotinul, în vreme
ce la sud bolşevicii sunt aruncaţi peste Nistru și este asasinat generalul Stan Poetaș. Ororile
săvârşite de bolşevici și teroriștii evrei ating bestialitatea. Cadavrele mutilate ale soldaţilor
români sunt spânzurate de crengile arborilor de pe marginea drumurilor. Îngheţate, clătinate de
viscol, cu sângele închegat pe piept le-au fost tăiate limbile, mărturisesc tragic ura animalică a
celor izgoniţi din ţară. Șeful Siguranţei din Hotin, masacrat , ciopârțit, a fost aruncat în puţul
cetăţii... Forţele generalului Davidoglu sunt prea slabe spre a respinge invazia. Corpul 5 Armată
organizează un detașament puternic de intervenție.

28 ianuarie. Începe acţiunea Detașamentului Davidoglu. Patru zile, zona Hotinului este
teatrul ororilor bolşevice. Se dau lupte crâncene.

1 februarie. Bolşevicii sunt aruncaţi peste Nistru. Hotinul-eliberat.
1 mai. Credincios planului organizat cu Aron Kohn, zis Bela Kuhn, alarmat de înaintarea

rapidă a armatei romane în Ungaria și de perspectiva dominaţiei în aceasta țară, guvernul de la
Petrograd dă un ultimatum României, semnat de Cicerin. Se somează guvernul român ca în
termen de 3 zile să evacueze Basarabia și Bucovina.

5 mai. Nota ultimativă a Republicii Sovietice Independente Ucraina. Nu se recunoaşte
unirea Basarabiei și Bucovinei. Se cere retragerea armatei romane.

NOTA spre luare aminte a avortonilor și trădătorilor politici de tip Kazbich botezat cu
briciul zis Konstantinescu și complicii care au cedat Ucrainei sacre pământuri româneşti fără să
le pună nimeni custura în gât. Cu tot pericolul mortal care ameninţa România la hotarul ei de
nord-est, cu o parte din armata angajată în vest cu armata bolşevică a lui Bela Kuhn, guvernul
comandamentul și regele nu se intimidează de rățoielile lui Ziderblum și Rakovoski. Nu cedează
un pas de pe linia Nistrului. Nu-i cruţă pe unguri.

3 mai. Trupele române ocupă malul stâng al Tisei.

MIZERIA TEJGHETĂRELII POLITICE

Pentru deplina înțelegere a evenimentelor cu urmări grave pentru noi și nu numai pentru
noi, organizate de strategii finanţelor iudeo-americane din anii 1917-1919 este necesar să ştim
că:
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- revoluţia bolşevică din Rusia a fost organizată de complexul politico-bancar-militar
iudeo-american-european în complicitate cu serviciile speciale germane.

- actorii din teren cu rol conducător au fost evreii Leiba Bronstein, zis Troțki, protejat de
Wilson, preşedintele S.U.A. și Ziderblum Ulianov, zis Lenin, care încă din 1918 îl avea pe
Ludwig Martens, reprezentant în S.U.A și pe Kenneth Durant, spion la Casa Albă. În
contrapartidă, finanţa iudeo-bancară îl avea în Rusia parţial bolșevizată pe viitorul șef al C.I.A.
William. J.Donovan, care a jucat un rol de culise spectaculos în spionajul american în Balcani
din anii celui de al DOILEA RĂZBOI MONDIAL, pe falsul colonel William B. Thomson,
director la Federal Reserve Bank care sub acoperirea „Crucii Roşii” i-a avansat lui Ziderblum,
încă din 1918 un milion de dolari să pună pe picioare afacerea, târgul vizând dobânzile și
beneficiile de rigoare.

- Spre a-și obține aceste dobânzi și beneficii din afacere, bancherii evrei din supraguvernul
S.U.A au tăiat aprovizionarea cu muniţii și armament a generalilor „albi”, îndreptând spre „roşii”
ajutoare masive în alimente, echipament de tehnică de lupta” și muniţii, aport pe care l-au
repetat aidoma în al Doilea Război Mondial când au sprijinit masiv gherilele comuniste în dauna
celor naţionaliste din Iugoslavia, Franţa, Norvegia, Cehoslovacia.

- Politica economico-militară a iudeocrației americane în plin război a susţinut
bolşevismul khezar împotriva intereselor Antantei din care S.U.A făcea parte, sabotându-și
Aliaţii și direct, România.

- Momentul tejghetărerii politice atinge culmea cinismului atunci când oficina iudeo-
bancară pompează „roșiilor” milioane de dolari, scăldând Rusia în sânge de creştin, iar Franța
aliată Americii își reorganizează Armata de Orient, o pune sub comanda generalului d`Anselme,
dându-i misiunea să ajute „albii” generalului Denikin înghesuiţi în sudul Ucrainei.

MOMENTUL PENIBIL GENERAL d‘ANSELME

1919. În vestul Europei, se aşază preludiul păcii. În est, noi ne războim cu armata
bolșevică a lui Bela Kuhn, iar la hotarul răsăritean cu asalturile Armatei Roşii stăpână pe
Ucraina de nord și de centru în plină ofensivă către Marea Neagră împotriva forţelor slabe ale
generalului Denikin, întărite cu Armata de Orient. O armată de tip bazar, militar, coaliţie
alcătuită din 3 divizii franceze sătule de război, 2 divizii greceşti și unități formate din voluntari
polonezi, ruşi și ucraineni. GeneraIul d’Anselme are la flancul stâng unităţile naţionaliste
ucrainene comandate de Petliura și la flancul drept țariștii lui Denikin. Unitățile de voluntari
sunt indisciplinate și nesigure. Moralul diviziilor franceze lâncezea. Trupele bolşevice sunt
motivate politic, ținute în mână de comisarii evrei, dotate din belşug de iudeo-americani cu
tehnică de luptă și muniţii d‘Anselme ne solicită să-i asigurăm linia Nistrului.

- Regimentul 39 infanterie, întărit cu unități de artilerie și cavalerie, ocupă Tiraspol,
Razdelnica și Kerson.

- Lupta de la Berezov. Corpul expediționar d’Anselme al Armatei de Orient franceze este
înfrânt. Unele trupe ale bazarului militar se debandează.

- Parte din populaţia din sudul Ucrainei se refugiază la Cetatea.
- Două divizii franceze și cele greceşti trec Nistrul în zona limanului. Divizia 16 colonială

senegaleză se retrage prin Tiraspol la Tighina;
- Trupele romane se retrag peste Nistru. Aruncă în aer podul Tighina-Porcani.
- 17 aprilie. Bolşevicii ocupa Tiraspolul.

(Va urma)

Grădiştea pe Argeș (august 2020)
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col.dr.Mircea Dogaru

CINE SE SCUZĂ SE ACUZĂ

TRECUTUL CĂTRE PREZENT SAU CĂPITANUL DOGARU MIRCEA, ISTORIC
MILITAR, CĂTRE LOCOTENENTUL DE INFANTERIE NICOLAE IONEL CIUCĂ

Domnule locotenent,

În Mesajul nr. 400/17.12.2020, abordați comemorativ, ca amator, evenimentele din
Decembrie, înscrise în Constitutia României ca „Revoluția din decembrie 1989” (Art. 1, Al. 3),
și care, „la 31 de ani”, cu tot bagajul de FAPTE ȘI IMPLICAȚII REALE, sunt de competența
mea, ca cercetator științific abilitat să investigheze Trecutul! Cerebral, pe baza de izvoare certe,
necontrafăcute, și nu emoțional! Pentru ca, după 31 de ani de manipulare în dauna intereselor
naționale, românii, în frunte cu cei rămași „cu răni deschise, lacrimi neuscate, suferințe
nealinate”, vor și merită ADEVĂRUL! Or, ca prim sfat pe care îmi îngădui să vi-l dau, tinere
domn, este acela de a accepta că un recurs la Istorie și la Adevăr, motivat emoțional, în scop
politicianist, nu va putea niciodata tăia „Nodul Gordian”.

Vedeți dvs., cercetarea istorică are regulile ei, iar istoricul, niște arme cumplite, în fața
cărora eșuează și cel mai diabolic plan politic – întrebări de tipul „Cine?”,„De ce?”, „În ce
scop?”, „Cum?” etc. Sunt de acord că „fiecare instituție” implicată în evenimente trebuie
investigată, dar nu pentru perioada 16-22 decembrie 1989, pentru că este neprofesionist să
afirmi că Revoluția s-a terminat pe 22 Decembrie, la orele 12.10 „trecute fix”, ci pentru
perioada 16 decembrie 1989 – 8 decembrie 1991, ziua intrarii în vigoare a noii Constituții.
Pentru că o revoluție se termină atunci când un sistem juridic lamentabil este înlocuit cu altul,
poate și mai lamentabil! Cât despre instituții, până la cele românești – complice, de mâna a
șaptea, ar trebui investigate cele direct implicate, care dețin Adevărul: KGB, CIA, FBI, BND,
MI-6, MOSSAD, AVO, KEOD etc.

Cine erau cei peste 100.000 de „turisti”, luptători profesioniști, strecurați în România, la
recunoaștere de obiectiv și al căror ultim eșalon ar fi părăsit-o, după declarațiile lui Petre
Roman, abia în decembrie 1990 (Cazul „Air Antares”?)? Chiar aparțineau 57.000 dintre ei
exclusiv SPETZNATZ și OMON, potrivit declarației televizate a șefului contrainformațiilor
militare de atunci? Cine au fost „eroii” căzuti „în revoluția din România” cărora li s-a ridicat
un monument în curtea unei unități militare din Seghedin, cine au fost cei antrenați și instruiți la
Debretin pe macheta Transilvaniei, cine sunt cei conduși de un transfug român, ulterior activist
civic, de-a lungul fostei frontiere romano-austro-ungare și ce armate NATO aveau și au în
dotare așa-zisa muniție „cu cap vidia”? Cine au fost răniții lichidați/răpiți din spitalele
Timișoarei pentru că delirau în limba lui Petofi sau cei extrași de la Balș, proveniți din cele 72
de mașini LADA, spulberate de tunurile lt.col. Dumitru Cioflină și care aiurau în limba lui
Pușkin? Cine erau „ziaristii fără frontiere” duși de mine, cpt. Dogaru Mircea, de la Otopeni la
Hotelul Flora și care, fără să se cazeze, au plecat imediat, în seara zilei de 22 decembrie, să
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ocupe poziții în toate locurile din Capitală, în care avea să se tragă? Ce căuta, pe 19 decembrie
1989, lt.col. Vladimir Putin, la Hotelul Athenee Palace și George Soros la brațetă cu Silviu
Brucan (Saul Brukner) la Universitate, în fața Facultății de Istorie, păstorită atunci, în numele
PCR, de regretata Zoe Petre și „demitizatorul” Lucian Boia, pe atunci specialist în „Programul
PCR”? De ce tip erau cele 10 elicoptere ridicate „de pe Dunare, de pe vase inscripționate RSS
Ucraina” (Gheorghe Trosca dixit) care și-au bătut joc de noi la Alexeni, Boteni și Otopeni? Cui
aparțin sutele de cruci, fără nume, apărute atunci în cimitirele Patriei? Etc. etc. etc... Sunt
întrebări ridicate în presa vremii și rămase fără răspuns.

Numai după investigarea „instituțiilor” menționate ne vom putea apropia de Adevăr!
Altfel, vom căuta acari Păun, bătând apa în piuă, prin restrângerea cercetării doar la „fiecare
dintre acțiunile personalului M.Ap.N. (De ce nu și ale Miliției și Direcțiilor Securității
statului? - nn), soldate, în decembrie 1989, cu pierderi de vieți sau în urma cărora au fost
răniți oameni”. Pentru că, altfel, excluzând decisiva implicație externă și adevăratele
personalități cu „rol determinant”, gen George Bush și Mihail Gorbaciov, vom oferi viitoarelor
generații de români, imaginea unei armate de idioți care s-au împușcat singuri, între ei (dar
profesionist, între ochi, pe sub cască), deoarece afirmați că vorbiți „în numele celor peste 1.000
de oameni căzuți din sete de libertate”, între care „cei aproximativ 275 (nu 275,2? - nn) de
militari și salariați civili ai ministerului”!

De acord, domnule locotenent, că trebuie să ne cerem iertare victimelor, militari și civili,
dar nu pentru vina de de a-i fi ucis, ci pentru vina de a nu-i fi apărat! (se vede clar la ora
actuală că ARMATA nu este capabilă să se apere pe ea, din cauza celor care o conduc
prost!) Și de a fi lăsat Țara pe mâna profitorilor străini și a trădătorilor! Pentru că, loviți și
noi, profesionist, în stomac, în anii, 1985-1989, ai „pregătirii de artilerie” a „revoluției
spontane”, mai rău decât civilii (fiindcă nu aveam voie nici măcar să ne așezăm la cozi, în
uniformă), am fost suficient de naivi să țopăim în stradă, alături de frații noștri civili, strigând
„Libertate!”, în timp ce România ni se scurgea printre degete!

Iar eu, ca istoric militar, am avut o vină majoră, pentru că trebuia să recurg la arma noastră
secretă, întrebarea „Cui prodest?”. Mi-e și frică să mă întreb astăzi, la 31 de ani, cui a folosit,
pentru că: 65% din pământul țării, cu ape cu tot, e proprietate străină; industria concurențială ne-
a fost făcută praf, iar cea de astăzi își trimite, ca și comerțul și băncile, profiturile, în străinătate;
pădurile noastre au luat tot drumul străinătății, bogățiile subsolului și toate domeniile strategice
sunt în mâna străinilor, noi devenind simpli consumatori de mâna a doua, plătiți la subzistență,
obligați să cumpărăm, inclusiv în domeniul militar, la preț de speculă, gunoaiele altora și să ne
prefacem că ne alegem „democratic” liderii!

Să nu disperăm, însă, pentru că există o ciclicitate în Istorie. Bunicii noștri au fost ostași
liberi ai Țării, înroșind cu sângele lor, pentru Țară, harta Europei, între Stalingrad și Viena.
Părinții noștri au ajuns slugile ocupantului sovietic, dar s-au eliberat în mod inteligent, în anii
1958-1968, când au construit Armata, poliția și serviciile naționale. Noi am fost, până în
deceniul trecut, ostași liberi ai Țării, pentru care am renunțat, prin jurământ, la aproape toate
drepturile omului și cetățeanului. În ceea ce-i privește pe urmașii noștri, însă... numai Istoria va
putea să-i definească pe cei ce-și lasă oasele, pentru mesaje despre „freedom and democracy”
pe niște coclauri pe unde numai strămoșul nostru trac Alexandru Macedon și ostașii săi și le-au
lăsat! Dar ceea ce știm cu certitudine este că nicăieri și niciodată un militar nu și-a cerut și nu-și
cere scuze pentru executarea ordinului, a cărui ignorare, în stare de război declarată, se
pedepsește cu glonțul. Politicienii însă, adică cei vinovați și de starea respectivă și de apariția
ordinului... DA! Într-o singură situație, noi, militarii suntem moral obligați să ne cerem iertare
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poporului... atunci când nu ne-am făcut datoria față de Neam și Țară! Cu sau fără voia
noastră! Ca mine și ca toți cei care v-am păstorit în urmă cu trei decenii, ca dascăli sau
comandanți!

Ca ultima observație... Și noi și revoluționarii am fost bătuți pe umăr, ovaționați, gâdilați
sub barbă și lăudați, până când am fost disponibilizați, noi, și trecuți în șomaj, prin distrugerea
industriei, civilii. Ne-au promis, prin legi organice, marea cu sarea, apoi, considerând că ne-am
boșorogit și unii și alții și nu mai suntem apți de ripostă, ne-au retras, insultându-ne și
supunându-ne oprobiului public, toate drepturile. Mai nou, ne-am trezit și cu COVID-19, apărut,
parcă, pentru ca generația noastră să părăsească mai repede, „pe cale naturală, sistemul”!
Atenție, însă, că Istoria se repetă, atunci când aceleași condiții se reîntrunesc și aceleași interese
extern-interne își dau mâna!

„Pe repede înainte”
DE CE ?!

„Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi”

(Iisus Hristos)

Omenirea a trecut în noul an -2021- cu speranțe de mai bine față de anul încheiat 2020, în
care dominante au fost incertitudinile, provocările, temerile și restricțiile declanșate de
„pandemia coronavirusului”.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și autoritățile naționale românești au anunțat că
avem un vaccin autorizat și aprobat de cei în drept, „sigur și eficace” pentru combaterea
răspândirii infecțiilor și prevenirea deceselor.

Deci, un Nou Început !
Dar, cum va fi acest nou început ?

În România vaccinarea anti - Covid a început și se desfășoară conform priorităților
stabilite în protocolul de vaccinare, prima categorie de oameni fiind din sistemul medico-sanitar.
În general, se pare, că atitudinea și acțiunea oamenilor sunt blocate, încă de temeri și îndoieli
privind alegerea conștientă, pro sau contra vaccinării.

De ce această stare de lucruri?
„Nebunia pandemiei” hipermediatizată privind consecințele nerespectării măsurilor de

protecție și siguranță stabilite de autorități, nu a fost însoțită de o comunicare adecvată,
transparentă, clară și motivantă pentru a convinge că vaccinul este unul “sigur și eficace”.

În spațiul public s-au exprimat și promovat opinii și recomandări contradictorii, atât de
specialiști din domeniul medical, cât și de autorități. Astfel, este surprinzător că vaccinul (sau
mai multe tipuri de vaccinuri anunțate public) anti - Covid a apărut la mai puțin de un an de la
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declararea pandemiei de către OMS, ceea ce n-ar fi nimic rău dacă exprimă un adevăr. De
reținut, că pentru validarea altor vaccinuri antivirale s-au întreprins cercetări serioase pe o durată
între 8-10 ani pentru a se cunoaște în detaliu efectele secundare pe termen lung. Se pare că
vaccinul actual anti – Covid se află în fază experimentală.

Ca atare, vaccinul Pfizer, lansat și recomandat pentru aplicare, nu se încadrează în bunele
practici mondiale, fiind suspectat de riscuri grave, chiar mortale pe termen mediu și lung.

În opinia unor experți, vaccinul nu te imunizează, persoanele vaccinate se pot reinfecta și,
în consecință, să nu se renunțe la purtarea măștii, distanțarea fizică etc. pentru că, astfel se va
crea un „tsunami de infectări”.

De asemenea, vaccinul este un ser mesager genetic (posibil să conțină și nanotehnologii,
după unele opinii), ar putea genera imunitate pe termen lung, dar nu există un răspuns,
deocamdată. Oricum, imunitatea generată de vaccin “este mai lungă decât imunitatea pe care o
dă trecerea prin boala propriu-zisă” (lt. col. dr. Valeriu Gheorghiţă, medic primar infecţionist,
coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti - Covid).

Covid-19, SARS-CoV-2 și derivatele acestora în dinamică “vor fi alături de oameni pe
vecie”, „războaiele se termină, Covid, NU”, sunt alte exprimări ale unor specialiști în materie.

În comunicările publice oficiale și private, încă se mai comunică cu un ton mortuar privind
prezența și consecințele virusului, precum și a efectelor nefaste ale vaccinului anti - Covid.

Credem, că „pe repede înainte” sunt încălcate regulile și principiile științei medicale.
Știința este un drept public și un apanaj al specialiștilor înțelepți ale căror propuneri se impun a
fi luate în considerare pentru a se decide în cunoștință de cauză și nu de către „complexul
politico-medical” suspectat în întreaga lume de interese obscure, benefice unor grupuri de
interese, așa cum rezultă din articolul “Conspirația BBC-Covid iese la lumină”, publicat în
revista Lumea nr.1 (334), din anul 2021.

Potrivit sursei citate, este vorba de MAREA RESETARE (The Great Reset), un plan
adoptat de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în anul 2015, potrivit căruia este nevoie de
folosirea unui instrument eficace -pandemia coronavirusului-pentru a înlocui capitalismul cu
un comunism planetar.

Cartea lui Klaus Shawab, fondatorul și președintele Forumului Economic Mondial (FEM),
nu demult publicată, se numește „Covid -19: Marea Resetare”, exprimă clar ideea că pandemia
coronavirusului va contribui la realizarea schimbărilor către un „nou normal”, „fundamental
în traiectoria noastră globală”.

Prin urmare, se explică graba “pe repede înainte”, că MAREA RESETARE era cunoscută
de liderii politici mondiali, inclusiv din România, dar nimeni n-a spus o iotă, decât, că, „lumea
nu va mai fi niciodată la fel”.

Da, în parte este adevărat, vom trăi sub simbolul unei noi etape de viață, desigur, nu
impuse de forțe oculte și rău-voitoare, o nouă viziune cu privire la viața noastră pământeană, o
schimbare la nivel de conștiință, având la bază robustețea sănătății și a vieții, aducătoare de
noblețe și înțelepciune pentru toți care cultivă și aplică legile științifice și ale spiritualității.

„Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți oamenii un timp, dar nu poți să prostești
toți oamenii tot timpul” (Abraham Lincoln)

Sibiu, 3 ianuarie 2021
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Rubrică de Lt.col.(rtr) Ioan Augustin Roman
Soluțiile jocurilor apărute in nr. 28 al revistei Rezervistul Sibian:

1) Integrama LA ANUL NOU; B - P - M - ZI - REVELIOANE - TA - ISPITA - PETRECERE -
AA - DAR - RB - EL - S - RAVNA - ASTRE - TAL.
2) integrama FULGUIELI: D - R - ZC - REVELION - CETE - R - MESE - EBU - AMETIT - N
- BLANURI - ARI - AVAR - IERNARE - IE - EI - A - AUT - NINSI - BAIE.

ARMELE
REZERVIȘTILOR

REBUS – INTEGRAMĂ
Orizontal: 1) Ne dau de lucru la revista... 6) OBSERVATORUL MILITAR 7) Mesaj de ultima
generație...(abr.) 8) Jumătate la...TURSIB! 9) Așa sunt materialele apărute în revistă (fem. sg.) 11)
România Liberă 12) Zeul războiului la greci 13) Cum suntem (unii) după pandemie... - Un atac impetuos,
rapid...14) ...și ce declanșează el! (fig.) 16) Una cu mare experiență - Unde s-a născut veșnicia 17)
Sărutul furat leliței... (reg.) 18)...cea dragă din cântec! 19) Cuza...printre cutezători! 20) Multiple repetări
cu armamentul din dotare, până la formarea unor temeinice deprinderi - Primii la artilerie! (ca la carte)
21) Neînfricat, în cele din urmă! 22) Unul cu debut la ...electroniști! 23) De ăștia avem mare nevoie...la
toate armele! 24) Crochiu, schița artistică- Vechi comandant la otomani. 25) Forța unei armate 26)
Locomotiva...finală! 28) De la saudiți... - E chiar aliata noastră. 29) Sistemul nostru de apărare, cu
ajutorul SUA și al NATO. 30) Regele FERDINAND...pe litoralul românesc.

Vertical: 1) ... (2 cuv.) 2) Tratative între diplomați - Zeul ploilor în ebraica biblică arhaică.3) Polițist de
investigații - La ieșirea din...ORLAT! 4) Gheorghe Barițiu, printre fondatorii ASTRA (1861) - Mândra
oaste a României... 5) Sunt...printre rezervițti! 7) Scaunul cavaleristului. 8) ...(4 cuv.) 9) Un pistol...pe
cap de marinar. 10) Componenta esențială a procesului de învățământ din liceele și academiile militare.
11) Abreviere pentru rezerviștii...în retragere! 12) Porțiuni valoroase...în arheologie. 15) Buni de
reformă... 18) Prefixul...noutăților! 19) Bolta unde evoluează aviatorii patriei... 21) Debut la...tanchiști!
22) Statuia lui Samuel von Brukenthal a fost recent inaugurată la Sibiu, în fata Muzeului Național care-i
poartă numele (pl.) 23) O gripă periculoasă. 25) Nu sunt...rezerviști! (sg.) 26) Document regăsit în
orice...pact! 27) Priviți...la piață! - Debut științific, la ieșirea din București!
Dicționar: SMS, SIB, TUC, IVA, GAAL
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Col. (rtr) Victor Neghină
Membru al Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR

Ostași, vă ordon: Treceți Prutul!
Un ordin scris cu litere de aur și sânge, care a însuflețit oastea și poporul

român pentru reîntregirea și apărarea patriei

Antonescu, nimeni altul nu poate ști mai bine decât regele tău
marile servicii pe care le-ai adus Țării în acest război.

Regele Ferdinand, 29 iunie 1919

În data de 22 iunie 2021, s-au împlinit 80 de ani de la ordinul dat armatei de generalul
Ion Antonescu, la declanșarea războiului drept pentru eliberarea provinciilor românești
Basarabia, Bucovina de Nord, răpite din trupul României Mari, în august 1940, de imperialismul
bolșevic, urmând eliberarea părții de NV a Transilvaniei răpite din trupul României în ,1940,
prin odiosul Diktat de la Viena. Și, tot în iunie 2021, mai exact în ziua de 2 ale lunii, s-au
împlinit 155 de ani de la nașterea mareșalului Ion Antonescu și 75 de ani de la moartea acestuia,
ciuruit de gloanțe în penitenciarul Jilava în ziua de 1 iunie 1946. Și chiar dacă vechile provincii
românești, Basarabia și Bucovina de Nord, au revenit la trupul țării doar pentru puțină vreme,
prin sacrificiile și jertfele de sânge ale oștirii române, însumând peste 25000 de militari. Istoria
neamului l-a așezat pe Ion Antonescu pentru eternitatea timpului alături de primul unificator de
glie și neam, marele voievod Mihai Viteazul, precum și în galeria bărbaților care au făurit, la 1
decembrie 1918, România Mare și s-au jertfit pentru apărarea acesteia.

Ordin pentru armată

„Ostași, v-am făgăduit din prima zi a noii domnii și a luptei mele naționale, să vă duc la
biruință, să șterg pata de dezonoare din cartea neamului și umbra de umilire de pe fruntea și
epoleții voștri. Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte: lupta pentru drepturile strămoșești, lupta
pentru altarele românești din totdeauna. Ostași, vă ordon: Treceți Prutul! Zdrobiți vrăjmașul din
răsărit și din miază-noapte. Dezrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți.
Reîmpliniți la trupul țării glia străbună a Basarabiei și Codrii Voievodali ai Bucovinei, ogoarele
și plaiurile noastre.

Ostași, plecăm azi pe drumul biruinței lui Ștefan cel Mare, ca să cuprindeți cu jertfa
voastră ceea ce au supus strămoșii noștri cu lupta lor.

Înainte!
Fiți mândri că veacurile ne-au lăsat aici strajă a dreptății și zid de apărare creștină. Fiți

vrednici de trecutul românesc. Izbânda va fi a noastră.
Dumnezeu ne-a dat ani grei de încercare cruntă. Ne-a deschis drum de furtună spre zări de

înălțare. Să-l urmărim cu încredere, români. Cu gândul țintă la drepturile neamului; cu sufletul
lipit pe crucile eroilor și martirilor neamului; cu trupul înfipt în glia copiilor noștri, să pornim la
luptă români. Să zidim cu trupurile noastre un nou altar al neamului și să lăsăm urmașilor noștri
gloria pământului strămoșesc. Români, pentru Rege, pentru Țară. Ca să răzbunăm nedreptatea.
Ca să cinstim numele de român. Cu Dumnezeu înainte, urmați-mă. Războiul sfânt a început,
victoria va fi de partea noastră.” Se încheia proclamația pentru țară adresată de generalul Ion
Antonescu.
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Idealul mareșalului: dezrobirea pământului românesc
După abdicarea Regelui Carol al II-lea, la 6 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu a

acceptat răspunderea încredințată de rege, de a trece în fruntea statului român, alături de Regele
Mihai, pentru întregirea hotarelor României, ciuntite de guvernanții sovietici, unguri și bulgari
în 1940, prin amenințarea cu forța și prin dictat. Pentru a-și împlini visul și crezul său politic,
conducătorul statului, general Ion Antonescu, a fost obligat de contextul politico-diplomatic și
militar internațional, să se alipească coaliției de forțe conduse de Germania hitleristă. Încă de la
primele contacte politico-diplomatice avute în noiembrie 1940, cu Benitto Mussolini, la Roma,
și cu Adolf Hitler la Berlin, generalul Antonescu a susținut interesele legitime ale României,
dorința lui și a nației întregi de a scoate de sub stăpânirea străină Basarabia, Bucovina de Nord,
Transilvania de Nord și Cadrilaterul românesc. „Ceea ce nu se bazează pe adevăr nu poate dura”,
îi declara generalul Antonescu lui Mussolini, cu prilejul vizitei amintite. „Toată istoria noastră
oferă un spectacol unic: noi am păstrat intacte trăsăturile latine. Același lucru se întâmplă și cu
graiul nostru care este unul și același din Maramureșul, azi la Ungaria, și până la Timoc. Nimeni
nu a putut să ne clintească din loc timp de 2000 de ani, nimeni nu va izbuti să ne clătinească nici
peste un milion de ani. Noi ne-am așezat primii pe aceste locuri. Poporul român a rezistat la
toate atacurile. Românii sunt prezenți și vor lupta pentru drepturile lor. Nimic și nimeni nu a
putut să clintească pe români din Dacia traiană. Nimic și nimeni nu ne poate smulge din ea.
Mulți au trecut pe aici, de 2000 de ani, noi am rămas. Ca și Columna lui Traian, suntem unde am
fost și vom rămâne unde suntem”, a mai spus generalul Antonescu.

Și la întâlnirea cu Hitler, din noiembrie 1940, de la Berlin, ca de altfel la toate întâlnirile și
corespondența cu acesta, generalul Antonescu a ridicat, cu fermitate și hotărâre, aceleași
probleme, pentru că ele erau arzătoare, constituiau imperativul momentului pentru poporul
român. După ce a condamnat sprijinul dat de Germania Ungariei și Bulgariei în acțiunile lor
revizioniste față de teritoriile României Mari, generalul Antonescu a declarat clar și răspicat:
„Am pierdut în anul acesta (1940) două provincii a căror populație majoritară este de același
sânge cu noi. Dacă Germania, pe drept cuvânt, a cerut pe sudeți pe baza dreptului de a revendica,
pe aceeași bază teritoriile locuite de conaționalii noștri. Principalele scopuri ale politicii mele
vor fi reîntoarcerea la patria mamă a României și regiunilor de nord ale Bucovinei și
Transilvaniei. Prefer să fac această declarație de la începutul raporturilor noastre”. Expunând
limpede principiile politicii externe privitoare la unitatea național-statală a României, generalul
Ion Antonescu a trecut la pregătirea condițiilor politice, diplomatice, economice și militare
necesare materializării lor în practică, conștient fiind de eforturile și sacrificiile ce urmau să fie
făcute de națiunea română. Însă, dezideratul eliberării teritoriilor era mai sfânt decât orice și
merita toate sacrificiile.

Dezrobirea pământului românesc trebuia să înceapă cu provinciile luate prin forță și dictat
de guvernul de la Moscova, în iulie 1940. „Mă bat în est, de unde mă voi reîntoarce să eliberez
Ardealul”, declara generalul Antonescu. Când mai erau patru zile până la împlinirea unui an de
robie comunistă, în teritoriile răpite de la est de Prut, la 22 iunie 1941 generalul Ion Antonescu
ordona armatei române să treacă Prutul. În Proclamația către țară din 22 iunie 1941, generalul
Antonescu spunea: „În fața Dumnezeului strămoșilor noștri, în fața istoriei și a veșniciei
românești, mi-am luat azi răspunderea de a smulge prin onoare dreaptă ceea ce ne-a fost cotropit
prin silnică umilire și trădare, hotărând să pornesc lupta sfântă de redobândire a drepturilor
neamului”. Apoi, el chema la luptă toată suflarea românească. „Români, vă chem la luptă, la
luptă sfântă în contra prăvălitorilor civilizației și bisericii, ai dreptății și propriilor noastre
drepturi. La luptă sfântă pentru Neam și pentru Rege.” Și armatei, prin aceeași Proclamație către
țară, i-a adresat cuvintele electrizante, izvorâte din glasul istoriei. În zorii zilei de 22 iunie 1941,
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la ora 4, armatei române i-a fost adus la cunoștință ordinul de atac, difuzat prin radio și prin tipar
chiar înainte de ora 4. Și, astfel, războiul a început, vestea s-a răspândit pe toate plaiurile
românești, s-au tras clopotele, s-au făcut slujbe în bisericile și mănăstirile din toate colțurile țării,
în sprijinul Oștirii Române, chemată să împlinească prin jertfă dezideratul eliberării
pământurilor străbune. Doar după câteva zile de la declanșarea războiului de eliberare a
pământurilor străbune, în toate școlile a început să răzbată un cântec devenit drag tuturor
românilor: „Azi noapte la Prut / Războiul a-nceput / Românii trec dincolo iară / Să ia înapoi prin
arme și scut / Moșia pierdută astă vară. / Mergem în câmpia Basarabilor / Plină de flori / Și-n
Bucovina cu mănăstiri și brazi / Mergem la luptă dragi camarazi. ”La posturile de radio au
început să fie transmise emisiuni care slăveau și doreau victoria armatei române: „Am remutat o
piatră de hotar / Și-am făcut ca să răsară zâmbet iar / Pe pământul nostru strămoșesc / Soarele
atât de cald și românesc / Vom trăi și vom lupta / Și-ncă o piatră vom muta / Și ne-om strânge
iar la joc / Toți românii la un loc.

Națiunea întreagă, toți cei care gândeau și simțeau românește, indiferent unde s-au aflat
atunci, l-au acceptat și l-au urmat pe conducătorul statului și comandantul Armatei Române, pe
generalul Ion Antonescu. Și dorința lui de libertate, independență și unitate național-statală,
teritorială, era dorința unui neam întreg, de atâtea ori ciuntit din punct de vedere teritorial în
decursul istoriei. Dorința de a ne reface vechile noastre hotare, legitime și firești, în vatra
României Mari în care ne-am născut și ne-am format ca popor, cu milenii în urmă, clocotea în
sufletele și mințile românilor de pretutindeni.

În anul 1944, armatele germane și române de pe frontul de Est au cunoscut o mare
înfrângere. Astfel, armata română s-a retras până în spațiul Moldovei. Ca urmare a acestui
dezastru, mareșalul Ion Antonescu s-a prezentat la Rege, solicitându-i noi ajutoare militare
pentru consolidarea apărării în Moldova și prevenirea ocupării întregului teritoriu de armata
sovietică. Solicitările i-au fost respinse categoric iar mareșalul a fost arestat în ziua de 23 august
1944, împreună cu alți conducători ai statului, și ținuți în stare de arest într-o casă conspirativă
comunistă din cartierul Vatra Luminoasă. La venirea sovieticilor în București, prima solicitare
adresată Regelui a fost să-l predea pe mareșal acestora. Cât a fost arestat în țară, mareșalul
Antonescu a lăsat scris drept testament: „Mă rog lui Dumnezeu să ferească țara de consecințele
unui act, cu atât mai necugetat, cu cât eu niciodată nu m-am cramponat de putere”. La cererea
sovieticilor, Antonescu a fost încătușat și dus într-un lagăr de prizonieri de lângă Moscova.
Acolo i s-a aplicat un regim de viață puțin spus subuman, la care s-au adăugat reprizele de
„distracție” ale gardienilor, lovindu-l cu bastoanele de cauciuc. Cât a fost deținut în lagăr,
mareșalul Antonescu a încercat o tentativă de sinucidere, dar a fost a fost împiedicat de gardienii
lagărului. În 1946, s-a înființat așa-zisul Tribunal al Poporului (tribunal al Moscovei, cripto-
comunist), cu misiunea de a distruge floarea oștirii române, a culturii, precum și a politicienilor
de înaltă clasă, patrioți fără seamăn. După înființarea acestui tribunal, mareșalul Antonescu a
fost readus în țară, direct în fața completului de judecată. Acesta l-a condamnat la 20 de ani de
muncă silnică, în acea zi fiind transferat în penitenciarul Jilava. Sentința nu a mulțumit Moscova
și Stalin a ordonat rejudecarea procesului, în care a fost condamnat cu pedeapsa capitală. La
anunțarea sentinței, mareșalul a declarat: ”Sunt pregătit să mor, după cum am fost pregătit să
sufăr. După cum și viața mea, toată viața mea, mai ales cei patru ani de guvernare, a fost un
calvar; împrejurările și oamenii nu mi-au îngăduit să fac binele pe care am dorit să-l fac țării cu
atâta pasiune și neclintire. Suprema voință a decis astfel. Am fost învins, au fost și alții... Mulți
alții. După dreapta judecată, istoria i-a pus la locul lor. Ne va pune și pe noi. Popoarele, în toate
timpurile și peste tot, au fost ingrate. Nu regret nimic și nu regreta nimic (adresare soției). Să
răspundeți la ură cu iubire, la bine cu mângâiere, la nedreptate cu iertare.”

În ziua de 1 iulie 1946, mareșalul Antonescu cădea răpus de gloanțe în poligonul
penitenciarului Jilava. Când a fost dus în fața plutonului de execuție, a refuzat să stea cu spatele
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la acesta și să fie legat la mâini. La prima salvă, doar un glonț l-a rănit la un picior și mareșalul a
căzut la pământ. Atunci, acesta s-a exprimat trăgătorilor: „Așa v-am instruit eu?” A doua salvă
l-a lovit mortal, astfel sfârșindu-se viața unui mare patriot și a singurului mareșal al armatei
române în Al Doilea Război Mondial.

Deși nu greșise în fața istoriei și, cu atât mai puțin, în fața țării sale, totuși s-au găsit
compatrioți, în frunte cu Regele Mihai, care l-au arestat și care i-au semnat sentința de
condamnare la moarte. Mama sa, doamna Baranga, în ultima ei vizită la penitenciarul Jilava la
fiul său și după ce a aflat că a fost condamnat la pedeapsa cu moartea, i-a spus, între altele, fiului
ei: „Sunt mândră de tine, fiul meu. Mori liniștit, istoria te va așeza acolo unde ai dreptul”.

Revoluția română din decembrie 1989 a făcut dreptate și în cazul acestui mare martir al
neamului, ea la „eliberat” de toate acuzațiile și nedreptățile care i s-au adus. El scrisese la Jilava
(înainte de execuție): „În testamentul meu politic, dacă voi mai avea timp să-l scriu, voi spune:
scump popor român, sunt mândru că am făcut parte dintr-o nație cu dublă ascendență, romană și
dacă, a cărei istorie a fost luminată de strălucitoare figură a lui Traian și jertfa marelui Decebal.
Am luptat în două războaie pentru glia ta! Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lână
martirii tăi. Toți au luptat pentru dreptatea ta. Foștii mei colaboratori au încercat să se
desolidarizeze de mine. Eu nu mă desolidarizez de greșelile lor. Las țării tot ce a fost mai bun în
guvernarea mea, tot ce a fost rău iau asupra mea, în afară de crimă”.

Valori morale eterne se constituie și îndemnul și afirmațiile sale, care pun în evidență
adevăruri de necontestat: „Poporul român n-a lovit niciodată prin spate și nu și-a dezlănțuit
niciodată cuvântul sau fapta fără măsură. Poporul român n-a cotropit niciodată un pământ străin
și n-a atins nici o brazdă fără drept și fără luptă. Pentru el, cuvântul a fost întotdeauna sfințit și l-
a știut răspunde de veacuri la prietenie și frățietate și la înțelegere cu recunoștință. El nu
primește lecții de cavalerism, nici pilde de onoare. Și totuși trebuie să păstrăm încredere în
drepturile neamului, să ducem o luptă de credință, de muncă și de jertfă și, prin jertfă, să ne
câștigăm dreptatea. Fiindcă dreptatea străjuiește lumea. Și dreptatea lumii va fi dreptatea
noastră”. Aceste sfinte percepte morale au fost emanate din conștiința și cultura mareșalului
Antonescu și ele vor dăinui din veac în veac, constituind pentru generațiile de azi, de mâine și
din totdeauna un inestimabil tezaur de pildă veșnică de slujire a țării până la jertfa supremă.

Motivație
Evoluția evenimentelor internaționale, în primăvara anului 1940, a culminat cu înfrângerea

armatelor franco-engleze pe frontul de vest, cu capitularea Franței, în fața agresiunii trupelor
germane, ceea ce a constituit pentru poporul român motive de neliniște, îngrijorare și chiar
derută. Prăbușirea întregului sistem de relații internaționale, realizate de România după Primul
Război Mondial, diminuarea drastică a factorului militar anglo-francez de pe continent și
politica agresivă iredentistă a unor state vecine au anulat orice speranță a guvernului român de a
evita un dezastru național. În acest timp, România a devenit victimă a forței și dictatului ca
urmare a ultimatumurilor sovietice de la 23 și 28 iunie 1940, a Diktatului de la Viena din 30
august 1940 și apoi a acordului de la Craiova din 7 septembrie 1940, de asemenea România
pierzând Basarabia, partea de nord a Bucovinei și Ținutul Herța, partea de nord a Transilvaniei
și Cadrilaterul, cu aproape 100.000 km2 și 7 milioane locuitori, ceea ce însemna o treime din
suprafața țării și a populației. Legitimitatea nu rezistase agresiunii. În condițiile politico-militare
de pe continent, România a fost nevoită să accepte odioasele rapturi teritoriale iar armata
română să părăsească fără luptă teritoriile străvechi.
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Era una dintre cele mai odioase suferințe suportate de națiunea română în întreaga ei
istorie. Decizia conducerii politice a statului român a fost determinată de imposibilitatea
rezistenței împotriva agresiunii din cel puțin trei direcții strategice, dar cu forțele proprii, fără un
ajutor militar extern, România era în fața pericolului de a dispărea ca stat. Astfel, în balanța
opțiunii atârna greu și slaba înzestrare a armatei cu tehnică de luptă. În asemenea situație s-a
apreciat că există perspectiva unei înfrângeri sigure care ar fi dus la destrămarea statului român
și dispariția lui de pe harta Europei.

Documentele vremii, ca și mărturiile veteranilor de război participanți la evenimente,
atestă că spiritul dominant în rândurile oștirii - spre cinstea ei - era acela de a se împotrivi
cotropitorilor. În țară era un puternic curent, ca și în armată, în rândurile cadrelor și trupei, în
favoarea apărării granițelor cu arma în mână. Manifestările de protest desfășurate în toată țara
arătau că, alături de armată, se află întreaga populație românească. Remarcăm, în acest context
protestatar, Adunarea Națională de la 1 decembrie 1940 în Alba-Iulia, la care au participat zeci
de mii de oameni din localitățile învecinate pentru a protesta împotriva Diktatului de la Viena.
Din piepturile acestora răzbăteau strigătele „Vrem Ardealul înapoi!”. La această adunare de
protest, a ținut să fie prezent și generalul Ion Antonescu, șef al statului român din 6 septembrie
1940. Cu acest prilej, s-a alăturat manifestanților și a ținut în fața mulțimii de aproape 100.000
de oameni un discurs memorabil, care încă mai dăinuie în memoria celor care au fost atunci
prezenți la marea adunare. Între cei prezenți s-au aflat mulți ostași din diviziile transilvane
înființate de Consiliul Dirigent. Astfel, adresându-se ostașilor, generalul Antonescu rostea
următoarele cuvinte: „Ostași! Pe umerii voștri stă apărarea sfântă a hotarelor strămoșești în
aceste clipe de îngenunchiere, îngenunchiați ca să auziți trosnetul de trupuri frânte de roata
călăilor lui Horia și Cloșca, să simțiți în sânge clocotul de viață ardelenească a lui Avram
Iancu (Craiul Munților) și ritmul de redeșteptare națională a lui Andrei Mureșanu. Plecați
urechea la brazda strămoșească și să aplicați în cuget icoana gândului lui Lazăr, Șincai și
Șaguna, cutremurați-vă de biruința veșnică a lui Mihai Viteazul. Ne-am născut aici, suntem cei
dintâi așezați și vom pleca cei din urmă. Vom muri aici, frați ardeleni, pentru că nu putem
părăsi ceea ce nu poate fi părăsit”.

La 4 decembrie 1940, România încheie Tratatul de la Berlin privind colaborarea
economică pe timp de 10 ani cu Germania. La 11 iunie 1941 se parafează acordurile cu
germanii, prin care România se angajează să participe la războiul anti-sovietic, cu obiectivul
politico-militar de eliberare a teritoriilor răpite în 1940 de Uniunea Sovietică între Prut și
Nistru, nordul Basarabiei și a Ținutului Herța. Angajarea României în război alături de
Germania, declanșat la 22 iunie 1941, nu a urmărit țeluri de cotropire a altor popoare sau
anexare a unor anumite teritorii străine. Ea a avut scopul de eliberare a pământurilor străvechi
românești răpite prin forță și dictat cu un an în urmă, ceea ce răspunde interesului național. Pe
plan militar se aprecia că, chiar dacă statul român nu ar fi intrat în război, exista pericolul ca
armata sovietică să întreprindă acțiuni la est de Prut cu obiective bine stabilite: ocuparea
întregii Moldove până pe crestele Carpaților Orientali.

În campania din est, declanșată la 22 iunie 1941 până la 23 august 1944, România a
participat cu doua comandamente de armată (3 și 4), cu 16 comandamente de corp de armată,
37 de divizii (22 Infanterie, 6 Cavalerie, 4 Vânători de Munte, 1 Blindate, 2 Pază, 2 Fortificații).
La aceste forțe s-au adăugat cele aeronautice, aviația, artileria antiaeriană și marina. În
această structură se încadrau și trupele garnizoanei militare Sibiu, respectiv comandamentul
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Diviziei 18 Infanterie cu 3 regimente, între care și Regimentul 90, Regimentul 75 Artilerie,
Regimentul 3 Căi Ferate, un batalion auto-moto, Manutanța Corpului 6 Teritorial, Școala de
Ofițeri Cavalerie și Infanterie din Sibiu, al cărei ctitor și prim comandant a fost colonelul Ion
Antonescu, 2 batalioane de cadeți anul II din Școala Militară de Ofițeri Activi de Infanterie
„Principele Carol” din Sibiu (de la 23 august la 25 octombrie, lupte în care au căzut eroic la
datorie 60 de elevi și cadre ale școlii), Spitalul Militar Sibiu declarat spital de campanie de
zonă interioară (după o săptămână de la declanșarea războiului, în spital fuseseră aduși peste
350 de răniți, majoritatea din județul Sibiu și județele limitrofe. La o săptămână după
declanșarea campaniei, mareșalul Antonescu a venit în inspecție la spital și, însoțit de
mitropolitul Ardealului, de primarul Sibiului și alte autorități, a făcut o vizită spitalului militar
sibian. În procesul verbal a consemnat faptul că este mulțumit de felul cum sunt tratați
prizonierii, a adus mulțumiri comandantului și întregului personal al spitalului), Uzina din
Mârșa, care și-a reprofilat producția pe atelaje pentru trupele de artilerie și căruțe cu tracțiune
animală. Școala Profesională din Mârșa a fost militarizată, la conducerea ei, alături de
directorul oficial, a fost numit și un căpitan de specialitate tehnică militară, muniție. Astfel, sub
conducerea acestuia, elevii, după orele de curs, încărcau proiectilele de artilerie cu materiale
inflamabile, reușind să încarce peste 100.000 de proiectile care au fost transportate în stația
CFR Avrig și, de aici, luând drumul frontului cu trenurile. Fabrica de Postavuri din Cisnădie și-
a reprofilat producția pe postav necesar confecționării uniformelor militare și chiar patronii de
ateliere de croitorie și-au reprofilat producția pe confecționarea de uniforme militare. Având în
vedere acest mare potențial cu care au contribuit plaiurile sibiene la susținerea războiului dar
și prin pierderile umane de aproape 10.000 de oameni pe fronturile de luptă, orașul Sibiu s-a
situat pe locul 3 după București și Ploiești.

Durata participării armatei române la campania din est a fost de 1159 de zile (22 iunie
1941 - 23 august 1944), respectiv circa 3 ani și 2 luni. În această perioadă, trupele române au
dus acțiuni ofensive și de urmărire de la Prut până la Volga, timp de 515 zile, la luptele de
apărare și retragere de la Stalingrad și Munții Caucaz până la ieșirea României din război la
23 august 1944.

Pe ansamblul campaniei din est, armata română a pierdut 624.740 militari (620.014 trupe
de uscat, 2977 aviație, 1749 marină) dintre care 71.585 morți (25.000 în luptele pentru
anularea Diktatului de la Viena de la 30 august 1940), 243.622 răniți și 309.533 dispăruți.

În toată campania de est și din vest, în rândurile armatei s-au aflat peste 200 de preoți.

Un moment emblematic care a marcat campania armatei române din est s-a petrecut în
ziua de 25 iulie 1941. În acea zi, Regele Mihai s-a deplasat pe linia frontului ajuns la vest de
Nistru. Cu acest prilej, a transmis armatei române felicitări din partea patriei și le-a urat drum
bun bogat în victorii la est de Nistru. Iar pentru meritele sale de comandant de oști și profundul
său patriotism, spiritul de sacrificiu și valențele de comandant de excepție, generalul Ion
Antonescu a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul Clasa I iar, prin Decret Regal, a fost înălțat
la gradul de mareșal al armatei române. A fost singurul care a fost onorat cu acest grad de
mareșal.

Participarea armatei române la eliberarea teritoriilor românești de la est de Prut
constituie una dintre cele mai nobile pagini din istoria militară a poporului român, deși aceste
teritorii nu au revenit la trupul țării după terminarea războiului.
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De la 23 august 1944 la 12 mai 1945, România și armata sa au participat la campania
din est, desfășurată împotriva fostului aliat, Germania hitleristă. Astfel, timp de 63 de zile (25
august - 25 octombrie 1944), în cooperare cu trupele noului aliat, URSS, armata română a dus
lupte pentru eliberarea părții de nord a Transilvaniei și pentru respingerea contraatacurilor
inamicului din Crișana și Banat. În ziua de 25 octombrie s-a încheiat operația de eliberare a
Transilvaniei de nord, zi declarată drept Ziua Armatei Române. În continuare, armata română,
cu cele două comandamente de armată, a participat pe teritoriul Ungariei, subordonate
frontului 2 ucrainean. În total, forțele militare române au însumat 5 comandamente de corpuri
de armată cu un total de 17 divizii, la care s-a adăugat divizia de voluntari români „Tudor
Vladimirescu”.

Efectivele armatei participante la campania din Vest au însumat un efectiv de peste
210.000 militari. Durata acțiunilor de luptă pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei a cuprins
perioada 18 decembrie 1944 - 12 mai 1945. Pe teritoriul Austriei, trupele române au acționat
cu unități de care de luptă, căi ferate, drumuri și poduri în spațiul de la N-E Viena. Pe
ansamblul campaniei din vest, armata română, în timpul celor 296 de zile de luptă, a pierdut
169.822 militari, dintre care 21.035 morți, 90.344 răniți și 58.443 dispăruți.

Prin efortul militar și economic, România s-a situat pe locul 4 după SUA, URSS și Marea
Britanie la înfrângerea și capitularea Germaniei.

În concluzie, România și-a îndeplinit angajamentele militare impuse prin Convenția de
Armistițiu de la 12 septembrie 1944. Cu toate că România a ocupat locul 4 în înfrângerea
agresorului hitlerist, la conferința de pace dintre marile puteri, României i s-a apreciat
contribuția pe toate planurile la înfrângerea Germaniei dar, cu toate aceste contribuții și
aprecieri, României nu i-a fost acordat statutul de stat cobeligerant. Această contribuție s-a
concretizat în parcurgerea a 1700 km de la Marea Neagră la Praga. Eforturile economice ale
României în campania din Vest au însumat 1 miliard 200 de milioane de dolari. Niciunul din
aceste argumente - nici faptul că prin actul de la 23 august 1944, România a dus la scurtarea
războiului în Europa cu circa 6 luni, timp care a ocrotit zeci de mii de vieți care s-ar fi jertfit
pentru înfrângerea Germaniei. La conferința de pace de la Paris, delegația română a prezentat
celor 4 mari puteri contribuția României la înfrângerea Germaniei, în perioada 23 august 1944
- 12 mai 1945.

Mai mult încă, României i-a fost impus să plătească mari despăgubiri URSS-ului, în
valoare de 300 de milioane de dolari, țara noastră intrând sub influența acesteia, mai corect
spus sub ocupație sovietică.

Pentru contribuția adusă la înfrângerea Germaniei, ostașilor români le-au fost acordate
peste 300.000 de medalii, ordine și alte însemne militare, din partea URSS, Ungariei, Austriei și
Cehoslovaciei, iar armata română a fost citată pe mai multe ordine de zi ale comandamentului
aliat sovietic.

Pagina de față, dedicată zilei de 22 iunie 1941, se dorește un elogiu adus armatei române
pentru contribuția militară, economică și politică a României la obținerea victoriei de la 9 mai
1945, precum și jertfa de sânge a armatei române în cele două campanii.
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Tudor Arhire,
Consilier superior
Arhivele Naționale Sibiu

ORLATUL, în documente de arhivă!

Expoziția „Orlatul în documente de arhivă” pe care Serviciul Județean Sibiu al
Arhivelor Naționale o realizează în colaborare cu Asociația Ecomuzeul Regional Sibiu, le
propune vizitatorilor o incursiune în trecutul localității Orlat, o evadare din prezent, călăuziți de
documente din tezaurul arhivelor sibiene. Îi invită să călătorească nu într-o țară străină, așa cum
frumos dar  inexact caracteriza scriitorul englez L. P. Hartley trecutul, ci într-o țară care le
aparține și pe care o pot redescoperi. Folosind documentul, instrument prin excelență al
cercetării, le deschide porțile istoriei locale prilejuind o cunoaștere mai degrabă turistică decât
științifică a oamenilor, instituțiilor, locurilor și evenimentelor care au trasat conturul țării pe care
o numim trecut.

Cei care vor vedea expoziția vor avea ocazia să întâlnească mai întâi de toate oameni, unii
dintre aceștia excepționali. Este cazul caporalului grănicer Simeon Popa pe care soarta și armata
imperială l-au dus pe malurile Rinului în toamna anului 1795. Aici a participat la luptele contra
Franței revoluționare, distingându-se prin fapte de vitejie în încleștările de la Bingen, Stromberg
și Bacharach, fapt dovedit de atestatul care i-a fost eliberat de ofițerii sub a căror comandă s-a
aflat. Două manuscrise ce poartă semnătura preotului și scriitorului Ion Agârbiceanu, aduc
alături de ostașul întors învingătordin război pe cel care a triumfat în domeniul literaturii. Nu
trebuie ignorați însă nici indivizii obișnuiți, ale căror vieți nu au lăsat urme adânci în istorie, ci
doar câteva cuvinte pe o coală de hârtie căreia hazardul, interesul unui colecționar sau zelul unui
arhivist i-au permis să supraviețuiască trecerii timpului. Pe acești oameni îi vor afla apăsați de
greutăți cotidiene puțin diferite de propriile probleme, mai puțin eroici decât Simeon Popa, nu
atât de talentați ca Ion Agâriceanu, însă interasanți și apropiați totodată. Spre exemplu, Marina,
văduva lui Toma Săcelean din Gura Râului și soția lui Mihăilă al lui Coman Stoiță din Orlat,
este implicată într-un litigiu cu propriul tată, pentru niște proprietăți, conflict cu nimic mai puțin
înverșunat decât luptele lui Simeon Popa. Cei mai mulți dintre vechii locuitori ai Orlatului devin
cunoscuți nu din actele proceselor în care au fost implicați ci din două tipuri de surse, de care
expoziția nu duce lipsă: matricolele bisericești și conscripțiile cu scop fiscal. Acestea din urmă
probează încă o dată, dacă mai era necesar, interesul statului pentru supusul văzut în primul rând
ca sursă de venit.

Toți cei despre care am amintit s-au născut, au trăit, au plătit impozite, s-au judecat, au
murit  într-un cadru geografic bine determinat, într-un loc numit Orlat. Pe acesta documentele
expuse îl dezvăluie fie prin părțile sale componente, cum este moara de hârtie care face obiectul
unei vânzări din anul 1813, fie în întregime. În acest caz, una din conscripțiile la care am făcut
trimitere mai sus, alături de lista contribuabililor, oferă o frumoasă descriere a localității, așa
cum era ea în anul 1766.

Cadrul geografic este completat de un cadru instituțional format din autorități care au
funcționat în Orlat sau au intervenit din exterior în viața localității. Instituția omniprezentă este
Regimentul de Graniță, aproape toate documentele create de la înființarea acestuia și până la
desființare îl pomenesc. Acesta asigura comunicarea cu instituții aflate pe o treaptă ierarhică
superioară, cum ar fi Comandamentul General al Armatei din Transilvania și Guberniul și apăra
interesele comunităților grănicerești în conflictele acestora cu diferite autorități. Un exemplu ar
fi litigiul dintre grăniceri și parohia catolică din Hațeg, din anul 1841. Din punct de vedere
administrativ, după Revoluția de la 1848, Orlatul a fost centrul unui district. Expoziția conține
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protocolul ședințelor autorităților districtuale din septembrie 1857 când, printre chestiunile
discutate, se afla și cea a taxei pe care păstorii care-și duceau turmele în Imperiul Otoman o
plăteau pașei din Silistra. Matricolele bisericești sunt desigur dovada prezenței instituțiilor
ecleziastice la Orlat. Dintre autoritățile exterioare care au acționat asupra Orlatului și a
locuitorilor săi, Magistratul Sibiului se evidențiază. Registrul de socoteli ținut de primarul
Sibiului conține pentru anul 1715 informații despre taxele pe care satele Orlat și Săcele le
datorau împreună orașului.

Dintre evenimentele istorice care au atins direct sau indirect localitatea Orlat, am amintit
deja de războaiele purtate împotriva Franței revoluționare și de înființarea Regimentului de
Graniță. Acestora li se adaugă Primul Război Mondial și Marea Unire. Ambele sunt relatate în
ceea ce probabil este cel mai interesant document prezent în expoziție. Este vorba de o cronică a
parohiei catolice din orlat, scrisă de preoții care s-au sccedat de la înființarea acesteia și până în
perioada interbelică. În câteva fraze, un preot povestește despre ocuparea Orlatului fără luptă de
trupele române, venirea germanilor și retragerea românilor, prăbușirea Austro-Ungariei și unirea
Transilvaniei cu România. Totul este scris în limba latină, dând textului un aspect anacronic,
potrivindu-se însă subiectului – moartea imperiului vetust și nașterea unei noi lumi.

În încheiere, pentru aceia care doresc să aprofundeze și să cerceteze temele și subiectele
pe care prin această expoziție le smnalăm numai, precizăm că documentele fac parte din
următorele fonduri și colecții deținute de Serviciul Județean Sibiu al  Arhivelor Naționale:
Colecția Brukenthal, Colecția Registrelor de Stare Civilă, Colecția de Manuscrise, Colecția de
Acte Fasciculare, Colecția de Urbarii și Conscripții, Magistratul orașului și Scaunului Sibiu,
Comandamentul General al Armatei Austriece din Transilvania.
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O planşă din expoziţia „Orlatul în documente de arhivă”


