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asemenea împliniri unei prorociri, iar ceea ce făcuse acel fiu al Novaciului îl 
unicizează în timp, fapt cu care putem fi azi, după atâta timp întru totul de acord.  

Dumitru Brezulescu rămâne reper sub aspectul personalităţii sale, pentru 
partea de nord est a Gorjului de la începutul secolului al XX-lea, iar pentru cei de la 
Novaci reprezintă cel mai de seamă fiu al localităţii din cei cunoscuţi. Cu greu 
cineva vreodată, într-un timp atât de scurt va mai reuşi a face atâtea pentru 
localitatea de sub geana Parângului. Azi o stradă şi chiar un locaş de cultură-i 
poartă numele, iar un bust, un altul decât cel din 1936 veghează centrul localităţii. 
Pe cel de-al patrulea rând al Cimitirului din Hirişeşti, regăsim locul său de veci, loc 
în care şi-a găsit liniştea, cel ce n-a fost liniştit, până când a putut, cât de cât să facă 
ceva pentru cei mulţi, pentru cei trataţi atât de superficial de mai toate regimurile, 
ţăranii români (oamenii de rând)! 
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 Emanoil Părărianu was one of the most important poets at the turn of XIXth and 
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Emanoil Părăianu a fost, alături de Nicolae Burlănescu-Alin, unul dintre cei 
mai importanţi poeţi gorjeni la cumpăna secolelor XIX-XX. 
 S-a născut la 11 martie 1860 în comuna Izvoarele din judeţul Gorj, fiind fiul 
lui Constantin Părăianu, născut în anul 1823 la Târgu-Jiu1, şi al Mariei Pleşoianu-
Dobrescu2, fiica lui Dumitru Pleşoianu (1811-1880)3. Botezat la biserica cu hramul 
„Sfântul Nicolae“ în data de 25 martie 1860 4 , avea să primească numele 
„Manolache“. 
  După absolvirea liceului la Craiova, a urmat cursurile Şcolii Fiilor de 
Ofiţeri de la Iaşi, la absolvirea căreia, în 1886, avea să se înroleze în armată5. 
 Emanoil Părăianu provenea dintr-o importantă familie boierească, primul 
membru al familiei atestat documentar fiind Danciu Zamona, amintit la mijlocul 
secolului al XV – lea ca posesor al moşiei Părăieni6. 
 În secolul al XVII – lea cel mai important membru al familiei Părăianu a 
fost Danciu Părăianu din Mileşti, dregător al lui Matei Basarab şi al lui Constantin 
Şerban. Acesta era fiul lui Hamza, Banul din Părăieni7.  

                                                 
1 Ion Mocioi, Trei poe i gorjeni, în „Litua. Studii şi Cercetări“, nr. IV, Târgu-Jiu, 1988, p. 359. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj, Condică pentru botezaţi, cununaţi şi morţi din 
satul Isvoarele, biserica cu hramul „Sfântul Nicolae“, plasa Jiului, judeţul Gorj pe anul 1860, ff. 1-
2. 
5 Iuliu Moisil, C pitanul Emanoil Pâr ianu. Poetul Gorjului (1860 - 1916), în „Arhivele Olteniei“, 
an VIII, nr. 45-46/septembrie-decembrie 1929, p. 409. 
6 Vasile Arimia, Nicolae Mischie, Familii i neamuri boiere ti din jude ul Gorj, Editura Rhabon, 
Târgu-Jiu, 2002, p. 219. 
7 Ibidem, p. 222. 
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 În 1648 Danciu Părăianu era capuchehaie a Ţării Româneşti la 
Constantinopol, iar în 1651 era ispravnic la zidirea bisericii cu hramul „Sf. 
Dumitru“ din Craiova de către domnitorul Matei Basarab8. 
 Soţia sa, Constanţa, era fiica lui Tache Frumuşanu, fost preşedinte de 
maghistrat (primar) al oraşului Târgu-Jiu, sora Ecaterinei, soţia lui Ştefan 
Dobruneanu, fost primar al oraşului Târgu-Jiu şi senator în parlamentul României9. 
 Emanoil Părăianu a scris primele sale poezii în perioada în care se afla în 
Şcoala Fiilor de Ofiţeri de la Iaşi. Ulterior, a publicat poezii şi povestiri în presa 
bucureşteană. După căsătoria sa cu fiica lui Tache Frumuşanu, Constanţa, în casa 
familiei Părăianu din Târgu-Jiu avea să se reunească un salon literar. De altfel, 
familia Emanoil şi Constanţa Părăianu poseda una dintre cele mai mari biblioteci 
din oraşul Târgu-Jiu10. 
 Odată cu stabilirea profesorului Iuliu Moisil la Târgu-Jiu, între acesta şi 
căpitanul Emanoil Părăianu avea să se statornicească o prietenie ce va conduce, 
printre altele, la publicarea revistei „Jiul“ (1894-1895), în paginile căreia au fost 
inserate 30 de poezii aparţinându-i poetului Emanoil Părăianu11. Ulterior, aceste 
poezii au fost adunate în volumul cu titlul „Umbre i lumini“, editat la tipografia 
lui Nicolae Miloşescu din Târgu-Jiu în 189612.  
 Prima lucrare editată în tipografia lui Nicolae D. Miloşescu din Târgu-Jiu a 
fost nuvela intitulată „Nicu Stelu “ a scriitorului gorjean Emanoil Părăianu, unul 
dintre prietenii apropiaţi ai lui Nicolae D. Miloşescu, care l-a ajutat pe acesta din 
urmă să se stabilească definitiv la Târgu-Jiu13. Aceasta a văzut lumina tiparului în 
decembrie 188014.  
 Emanoil Părăianu şi Alexandru Ştefulescu au avut iniţiativa editării, la 
tipografia lui Nicolae D. Miloşescu din Târgu-Jiu, a primului ziar din oraşul Târgu-
Jiu, intitulat „Vulcanul“ 15 . Acesta apărea săptămânal, fiind editat în perioada 
ianuarie – octombrie 1882, la tipografia lui Nicolae Miloşescu din Târgu-Jiu16.  
 În 1897 a fost editată la tipografia lui Nicolae D. Miloşescu din Târgu-Jiu 
culegerea de nuvele intitulată „Cartea S teanului“ de Emanoil Părăianu17. 
 Iuliu Moisil aprecia, referindu-se la poetul Emanoil Părăianu, că „în 
mi carea cultural  din jude ul Gorj între anii 1894-1906, (…) se reliefase un om 
cu idei frumoase, nobile, generoase, un literat, un poet: Emanoil P r ianu. Pe 
atunci locotenent în Regimentul 18 de Infanterie Gorj, el se alipise imediat la 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Ion Mocioi, op. cit., p. 361. 
10 Nicolae Mischie, Gorjul cultural. 1890 – 1910, Editura Rhabon, Târgu-Jiu, 2003, p. 193. 
11 Ibidem, p. 194. 
12 Daniela-Liliana Pătraşcu, Nicolae Milo escu, Editura PIM, Iaşi, 2013, p. 90. 
13 Ibidem, p. 11. 
14 Alexandru Doru Şerban, Nelu Vasile, Istoricul tipografiilor i tip riturilor din Gorj, Editura 
Ager, Târgu-Jiu, 2001, p. 12. 
15 Daniela-Liliana Pătraşcu, op. cit., p. 11. 
16 Vasile Cărăbiş, op. cit., p. 23. 
17 Daniela-Liliana Pătraşcu, op. cit., p. 16. 
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aceast  mi care cultural  i contribui în mare m sur  la dezvoltarea i 
intensificarea ei“18. 
 Emanoil Părăianu a publicat poezii satirice în revista „Ardeiul“, poezii „în 
care se comb teau i satirizau tic lo iile celor mari din guvernarea takist , care, 
în loc s  ajute, au stingherit pe cât au putut mi carea noastr  cultural  i 
economic  din Gorj“19. Referitor la talentul de prozator al lui Emanoil Părăianu, 
profesorul Iuliu Moisil aprecia că acesta „mânuia i proza cu aceea i îndemânare 
i c ldur  ca i versul“20. 

 În acest sens, Iuliu Moisil se referă la povestirea intitulată „Din via a unui 
veteran“, în care sunt prezentaţi gorjeni veterani ai războiului de independenţă, unii 
dintre ei cunoscuţi de către autor în perioada în care a activat în cadrul 
Regimentului Nr. 18 Gorj21.  
 În perioada noiembrie 1899 – 15 iunie 1906, precum şi în iulie 1907, a fost 
editată publicaţia „Bazarul“, aceasta promovând produsele comercializate prin 
intermediul magazinului de papetărie şi librărie deţinut de către Nicolae Miloşescu 
în Târgu-Jiu. Printre colaboratorii acestei publicaţii s-au numărat: Emanoil 
Părăianu, Nicolae Gane, Alexandru Vlahuţă, D. R. Rosetti şi George Coşbuc22. 
 Îmbolnăvindu-se, în iunie 1913, Emanoil Părăianu a fost internat la 
Sanatoriul „Elisabeta“ din Bucureşti23. În ciuda acestui fapt, a continuat să publice 
în ziarul „Românismul“ editat la Târgu-Jiu. 
 La începutul anului 1914 Emanoil Părăianu a publicat lucrarea intitulată 
„Suflete din popor“, cuprinzând nuvele. Avea să trimită un exemplar reginei 
Elisabeta a României, precizând că nu a putut edita mai mult de 2 000 de 
exemplare din lipsa banilor24. Primind lucrarea, regina Elisabeta aprecia: „Cartea 
dumneavoastr  este un foarte bun mijloc de luminare a ranului nostru i cred c  
r spândirea ei va fi de mare folos“25. 
 În decembrie 1914, căpitanul Emanoil Părăianu, alături de medicii Dumitru 
(Tache) Culcer şi Nicolae Hasnaş, precum şi de Numa Frumuşanu, Gheorghe 
Tătărescu şi Grigore Iunian au pus bazele legiunii de cercetaşi „Domnul Tudor“ 
din Târgu-Jiu26.  
 Emanoil Părăianu a încetat din viaţă la 4 decembrie 1916 în Sanatoriul 
„Elisabeta“ din Bucureşti, fiind înmormântat în cimitirul „Sfânta Vineri“ 27 . 

                                                 
18 Iuliu Moisil, loc. cit., p. 407. 
19 Ibidem, p. 410. 
20 Ibidem, p. 415. 
21 Nicolae Mischie, op. cit., p. 196. 
22 Daniela-Liliana Pătraşcu, op. cit., p. 15. 
23 Iuliu Moisil, loc. cit., p. 418. 
24 Nicolae Mischie, op. cit., p. 196. 
25 Ibidem. 
26 Gheorghe Nichifor, Intelectualitatea Gorjului i Marea Unire, Editura „Alexandru tefulescu“, 
Târgu-Jiu, 1995, p. 33; Dumitru-Valentin Pătraşcu, 100 de ani de cercet ie în România. 
Participarea cerceta ilor la b t lia de la Amzacea, în „Litua. Studii şi Cercetări“, nr. XVI, Târgu-
Jiu, 2014, pp. 193-194. 
27 Nicolae Mischie, op. cit., p. 196. 
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Ulterior, în decembrie 1926, osemintele sale au fost exhumate şi aduse la Târgu-
Jiu, unde au fost reînhumate în cimitirul oraşului28.  
 Jean Bărbulescu aprecia în 1925, la câţiva ani de la dispariţia lui Emanoil 
Părăianu, că acesta a fost „un eminent fiu al Gorjului, ale c rui calit i des vâr ite, 
pot fi oricând o vie pild  nou  i urma ilor no tri“29 . Referindu-se la talentul 
literar al lui Emanoil Părăianu, acelaşi Jean Bărbulescu aprecia: „Ca literat, atât de 
dulce i natural i-a fost scrisul, încât citind o bucat  a lui, sim i cum se duce de-a 
dreptul la inim  i ai vrea s -l tot cite ti“30. 

Cu puţin timp înainte de moarte, printr-un testament scris la data de 2 
martie 1914 la Târgu-Jiu, „pentru prop irea i înt rirea armatei; care este 
sprijinul, m rirea i fericirea neamului românesc“31, căpitanul Emanoil Părăianu a 
donat „Ministerului de R zboi: casele mele, r mase mo tenire de la m tu a mea 
Efima Ple oianu, împreun  cu dependin ele, gr din  i curte situate în acest ora , 
strada Parângul, cu îndatorire de a înfiin a în trânsele un Cerc (club) militar 
pentru ofi eri de toate armele din Garnizoana Târgu-Jiu“32. Acest fapt era reliefat 
şi de către jurnalistul Jean Bărbulescu, cel care nota în 1925, referindu-se la 
căpitanul Emanoil Părăianu, că acesta donase „c su a lui b trân , de lâng  
Prefectur , singura avere ce-i r m sese de la p rin i – c ci el, în via , nu s-a 
gândit s  strâng  averi – a l sat-o prin testament Garnizoanei Tg-Jiu, pentru a se 
face din ea <<Cercul Militar>>“33. 

Totodată, conform prevederilor aceluiaşi testament, căpitanul Emanoil 
Părăianu preciza că „las de asemenea Ministerului de R zboi, biblioteca mea, 
compus  în prezent aproape din 800 de volume, mai toate opere de valoare, scrise 
în diferite limbi, de autori celebri, clasici i moderni, cuprinzând mai cu seam  
întreaga literatur  român , precum i albumurile, revistele, h r ile i atlasele i 
dulapurile în care se p streaz , cu îndatorirea de a forma o bibliotec  la Cercul 
(Clubul) militar, care se va înfiin a în casele donate pentru cultura i recrearea 
ofi erilor de orice arm  din Garnizoana Târgu Jiu“34. 
 Ofiţer de carieră, Emanoil Părăianu a fost unul dintre cei mai importanţi 
poeţi gorjeni, colaborând la numeroase publicaţii locale în paginile cărora şi-a 
inserat operele poetice. A fost şi un talentat prozator, publicând, în special, nuvele 
dedicate ţăranilor şi veteranilor de război, contribuind astfel la promovarea culturii 
la sate, fapt apreciat chiar de către regina Elisabeta a României.  
 
 
 
                                                 
28 Iuliu Moisil, loc. cit., p. 420; Ion Mohor, Aducerea osemintelor c pitanului Emanoil P r ianu în 
Târgu-Jiu, în „Gorjanul“, an IV, nr. 1-2/1-8 ianuarie 1927, p. 5. 
29 Jean Bărbulescu, Calendarul Gorjului, Tipografia „Lumina“ – Fraţii Niculescu, Târgu-Jiu, 1925, 
p. 55. 
30 Ibidem. 
31 Vezi Anexa 2. 
32 Ibidem. 
33 Jean Bărbulescu, op. cit., p. 55. 
34 Vezi Anexa 2. 
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28 Iuliu Moisil, loc. cit., p. 420; Ion Mohor, Aducerea osemintelor c pitanului Emanoil P r ianu în 
Târgu-Jiu, în „Gorjanul“, an IV, nr. 1-2/1-8 ianuarie 1927, p. 5. 
29 Jean Bărbulescu, Calendarul Gorjului, Tipografia „Lumina“ – Fraţii Niculescu, Târgu-Jiu, 1925, 
p. 55. 
30 Ibidem. 
31 Vezi Anexa 2. 
32 Ibidem. 
33 Jean Bărbulescu, op. cit., p. 55. 
34 Vezi Anexa 2. 

Anexa 1 
 

Prim Preşedintele Tribunalului Gorj 
 

Proces verbal 
 
 
 

 Anul una mie nouă sute paisprezece, luna martie, ziua trei. Înaintea noastră 
I. Mănescu, judecător de şedinţe la Tribunalul Gorj, secţia I, în Camera de Consiliu, 
s-a prezentat dl. Emanoil Părăianu din Târgu-Jiu, cunoscut de noi personal, care cu 
petiţiunea reg. la nr. 5157 de astăzi, ne-a prezentat prezentul plic închis şi sigilat cu 
cinci peceţii aplicate pe ceară roşie cu iniţialele E. P. împreunate cu o coroană 
deasupra. Aceste peceţii sunt aplicate pe partea din dos a plicului, unde se face 
închiderea şi deasupra lor pe plic este scrisă următoarea vorbire: 

„Aici este închis testamentul meu, care con ine ultimele mele voin e din 
via . Scris i subscris de mine, c pitan Emanoil P r ianu“. Ne-a declarat şi 
verbal depunătorul că atât testamentul închis, cât şi vorbirea din dosul plicului sunt 
scrise şi subscrise de dânsul. Pentru constatarea starei acestui (testament) plic şi 
declaraţiunile făcute de depunător, am adresat acest proces verbal semnat de noi, 
grefier şi depunător 

 
 
Prim Preşedinte,  
 
 
I. Mănescu  

   Căpitan, 
Emanoil Părăianu 

 
 

Grefier 
C. F. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj, Fond Tribunalul Judeţului Gorj, dosar nr. 53/1914. 
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Anex  2 
 

Testamentul c pitanului Emanoil P r ianu 

„Cunoscând nestatornicia lumii aceştia şi neştiind ceasul când voi părăsi-o – 
în amintirea a tot ce mi-a fost drag şi scump –, am hotărât următoarele după 
încetarea mea din viaţă: 

În semn al iubirii ce am simţit pentru tovarăşa şi scumpa mea soţie 
Constanţa, născută T. Frumuşeanu – şi pentru devotamentul, îngrijirea şi 
mângâierea cu care m-a fericit trăind – o las stăpână peste averea mea mişcătoare şi 
nemişcătoare ca să se bucure cât va trăi de uzufructul ei – afară de cinci mii de lei 
pe care îi las scumpei mele surori Emilia Doctor Urbeanu, pe care îi va primi la 
expirarea celui dintâi act ipotecar, din valoarea cărui va fi suficient ca să primească 
această sumă. 

După încetarea mea din viaţă, banii care se vor găsi în casă fie în numerar, 
fie în efecte publice, fie înscrisuri ipotecare; soţia mea Constanţa va fi obligată la 
expirarea contractelor de împrumut să transforme toţi banii în efecte publice 
garantate de stat şi depunându-le la casa de consemnaţie, să beneficieze de venit. 

După încetarea soţiei mele din viaţă, toată averea mişcătoare rămasă de la 
mine, se va împărţi deopotrivă între nepoatele mele Maria şi Constanţa, fetele 
fratelui meu Constantin Pârăianu. Dacă soţia mea ar înceta din viaţă înainte de 
măritişul sau la majoratul lor, averea rămasă, să nu poată fi ridicată de nimeni, 
rămânând spre fructificare până la majoratul sau măritişul lor, când fiecare va avea 
dreptul să-şi ridice partea sa. 

După moartea soţiei mele Constanţa – pentru propăşirea şi întărirea armatei; 
care este sprijinul, mărirea şi fericirea neamului românesc – las Ministerului de 
Război: casele mele, rămase moştenire de la mătuşa mea Efima Pleşoianu, 
împreună cu dependinţele, grădină şi curte situate în acest oraş, strada Parângul, cu 
îndatorire de a înfiinţa în trânsele un Cerc (club) militar pentru ofiţeri de toate 
armele din Garnizoana Târgu-Jiu.  

Tot după moartea soţiei mele, las de asemenea Ministerului de Război, 
biblioteca mea, compusă în prezent aproape din 800 de volume, mai toate opere de 
valoare, scrise în diferite limbi, de autori celebri, clasici şi moderni, cuprinzând mai 
cu seamă întreaga literatură română, precum şi albumurile, revistele, hărţile şi 
atlasele şi dulapurile în care se păstrează, cu îndatorirea de a forma o bibliotecă la 
Cercul (Clubul) militar, care se va înfiinţa în casele donate pentru cultura şi 
recrearea ofiţerilor de orice armă din Garnizoane Târgu Jiu – cu următoarele 
condiţiuni: 

a) Cercul (Clubul), care se va stabilii în casele mele să poarte numele 
‹‹Cercul (Clubul) militar C pitan Emanoil P r ianu››, care se va scrie pe 
frontispiciul caselor şi se va păstra pentru totdeauna. 

b) Biblioteca se va instala într-o singură cameră, care se va alege pentru 
acest scop – deasupra uşii la intrare, se va pune o tablă de metal sau de marmură pe 
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în amintirea a tot ce mi-a fost drag şi scump –, am hotărât următoarele după 
încetarea mea din viaţă: 

În semn al iubirii ce am simţit pentru tovarăşa şi scumpa mea soţie 
Constanţa, născută T. Frumuşeanu – şi pentru devotamentul, îngrijirea şi 
mângâierea cu care m-a fericit trăind – o las stăpână peste averea mea mişcătoare şi 
nemişcătoare ca să se bucure cât va trăi de uzufructul ei – afară de cinci mii de lei 
pe care îi las scumpei mele surori Emilia Doctor Urbeanu, pe care îi va primi la 
expirarea celui dintâi act ipotecar, din valoarea cărui va fi suficient ca să primească 
această sumă. 

După încetarea mea din viaţă, banii care se vor găsi în casă fie în numerar, 
fie în efecte publice, fie înscrisuri ipotecare; soţia mea Constanţa va fi obligată la 
expirarea contractelor de împrumut să transforme toţi banii în efecte publice 
garantate de stat şi depunându-le la casa de consemnaţie, să beneficieze de venit. 

După încetarea soţiei mele din viaţă, toată averea mişcătoare rămasă de la 
mine, se va împărţi deopotrivă între nepoatele mele Maria şi Constanţa, fetele 
fratelui meu Constantin Pârăianu. Dacă soţia mea ar înceta din viaţă înainte de 
măritişul sau la majoratul lor, averea rămasă, să nu poată fi ridicată de nimeni, 
rămânând spre fructificare până la majoratul sau măritişul lor, când fiecare va avea 
dreptul să-şi ridice partea sa. 

După moartea soţiei mele Constanţa – pentru propăşirea şi întărirea armatei; 
care este sprijinul, mărirea şi fericirea neamului românesc – las Ministerului de 
Război: casele mele, rămase moştenire de la mătuşa mea Efima Pleşoianu, 
împreună cu dependinţele, grădină şi curte situate în acest oraş, strada Parângul, cu 
îndatorire de a înfiinţa în trânsele un Cerc (club) militar pentru ofiţeri de toate 
armele din Garnizoana Târgu-Jiu.  

Tot după moartea soţiei mele, las de asemenea Ministerului de Război, 
biblioteca mea, compusă în prezent aproape din 800 de volume, mai toate opere de 
valoare, scrise în diferite limbi, de autori celebri, clasici şi moderni, cuprinzând mai 
cu seamă întreaga literatură română, precum şi albumurile, revistele, hărţile şi 
atlasele şi dulapurile în care se păstrează, cu îndatorirea de a forma o bibliotecă la 
Cercul (Clubul) militar, care se va înfiinţa în casele donate pentru cultura şi 
recrearea ofiţerilor de orice armă din Garnizoane Târgu Jiu – cu următoarele 
condiţiuni: 

a) Cercul (Clubul), care se va stabilii în casele mele să poarte numele 
‹‹Cercul (Clubul) militar C pitan Emanoil P r ianu››, care se va scrie pe 
frontispiciul caselor şi se va păstra pentru totdeauna. 

b) Biblioteca se va instala într-o singură cameră, care se va alege pentru 
acest scop – deasupra uşii la intrare, se va pune o tablă de metal sau de marmură pe 

care se va incrusta sau săpa cu litere mari ‹‹Biblioteca Emanoil P r ianu›› – în 
interiorul camerei pentru a mai retrăii printre cazărmi, mi se va aşeza pe un părete o 
fotografie a mea, pe care am semnat-o în acest scop şi am lăsat-o în păstrarea soţiei 
mele – fie aşa cum se găseşte în original, fie reprodusă în mai mare, după 
aprecierea membrilor clubului la înfiinţarea lui – sub această fotografie se va pune 
o placă de metal sau de marmură pe care se va incrusta sau săpa într-un mod citeţ 
următoarele: Căpitan Emanoil Părăianu Cavaler al Coroanei şi al Stelei României şi 
al ordinului Rus Sfânta Anna – descendent al Marelui Postelnic Danciu Părăianu, 
fondatorul Mănăstirii Polovragi (1633-1654) – născut la anul 1860 martie 11 – în 
satul Isvoarele (Gorj). În anul 1903 a reprezentat pe Majestatea Sa Regele nostru 
Carol I ca delegat al Regimentului Gorj nr. 18, la sărbătorirea Centenarului 
Regimentului Rus de Wolagda nr. 18 
al cărui comandant onorific era Majestatea Sa.    

În 1907 ca comandant al unui detaşament compus din trei companii din 
Regimentul Gorj nr. 18, din 2 tunuri şi 100 călăreţi din Regimentul 1 de Artilerie – 
întrebuinţând cuvântul şi sfatul în locul glonţului şi al baionetei, a restabilit ordinea 
pe valea Gilortului, unde se răsculaseră 17 comune fără vărsare de sânge.  
 Ca poet. A scris şi a publicat „Umbre i Lumini“ (poezii), „Nicu Stelu “, 
„Suflete din popor“, „Cartea s teanului“ (nuvele) şi diferite articole prin reviste şi 
ziare pentru luminarea şi ridicarea Neamului Românesc.     

În retragere – 1911 – A fost ales deputat al Colegiului al 2-lea de Cameră şi 
un factor însemnat al mişcării culturale din Gorj. 

c) În faţa Cercului/Clubului se va menţine grădina sau se va transforma într-
un mic parc, în care se va aşeza pe un piedestal simplu, bustul meu în bronz sau în 
marmură în mărime naturală, ca un stimulent iubiţilor mei gorjeni, de iubirea, care 
am avut-o pentru armată. Bustul va fi turnat sau cioplit după o fotografie a mea de 
Căpitan însemnată de mine şi lăsată tot în păstrarea soţiei mele; 

d) Toate cheltuielile, care vor necesita pentru reparaţiuni, modificări sau 
transformări în interesul instalării Cercului (Clubului) precum şi pentru îndeplinirea 
obligaţiunilor care le-am pus – va privi Ministerul de Război sau regimentele din 
localitate după cum se vor hotărâ între dânşii. Am însă credinţa că cu puţine resurse 
şi cu mijloacele de muncă de care dispun regimentele din localitate, se va îndeplini 
cu multă înlesnire, dorinţa mea înfocată de a dota armata cu un edificiu frumos 
pentru cultura şi recrearea ofiţerilor din toate armele care vor trăii în oraşul meu 
natal din Garnizoana Târgu Jiu.      
 Dacă Ministerul de Război nu va accepta donaţiunea făcută prin acest 
testament în condiţiunile stimulate în trânsul, atunci casele mele, prevăzute la nr. 4 
din acest testament, rămase moştenire de la mătuşa mea Efima Pleşioianu, 
împreună cu dependinţele, grădină şi curte, situate în acest oraş, strada Parângul – 
după încetarea din viaţă a soţiei mele Constanţa – las Comunei Urbane Târgu Jiu, 
pentru a înfiinţa întrânsele o şcoală primară de băieţi sau de fete, sau o şcoală de 
meserii, după cum se va simţi nevoie pe acea vreme – cu condiţie de a purta 
numele „ coala C pitan Emanoil P r ianu“, care se va scrie pe frontispiciul 
clădirii şi se va păstra totdeauna. 
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„De asemenea Biblioteca, care am citat-o în acest testament, compusă 
aproape din 800 volume, precum şi albumurile, revistele, hărţile şi atlasele şi 
dulapurile în care se păstrează, o las Regimentului Gorj nr. 18 în semn de dragoste 
şi pentru a mai retrăi cu numele printre camarazii din acel corp în care am servit 
neîntrerupt ţării ca ofiţer 23 de ani.  

Cu deosebire că Regimentul se va pune în stăpânirea ei, imediat după 
încetarea mea din viaţă, fără obligaţiunea prevăzută la nr. 5 alineatul b tot din acest 
testament, de a-i rezerva în special numai pentru ea o cameră de instalare – însă în 
camera sau în sala în care se va pune în locul tablei de metal sau de marmură 
deasupra uşii, se va instala în interiorul sălii sau al camerei, deasupra dulapurilor cu 
cărţi, această tablă pe care se va incrusta sau săpa cu litere mari „Biblioteca 
C pitan Emanoil P r ianu“, iar celelalte condiţiuni prevăzute tot la nr. 5, alineatul 
b relativ la fotografie şi la placa de inscripţiune, se va executa întocmai. 

Soţia mea Constanţa cu executarea testamentară se va încredinţa dacă 
dorinţele mele au fost îndeplinite întocmai de către Regiment şi în caz de 
neîndeplinire va avea dreptul să desfiinţeze donaţiunea aceasta, reluând înapoi 
Regimentului Biblioteca pe care va deveni stăpână şi va dispune de dânsa în alte 
vederi, pe care ştie că le-am avut în viaţă.  

Doresc dacă se va putea să fiu înmormântat în cimitirul oraşului Târgu Jiu – 
din avutul, care îmi va rămâne – să mi se ridice un monument modest de piatră sau 
de metal; o piramidă cu cruce pe care să se încrusteze sau să se sape citeţ: Căpitan 
Emanoil Părăianu – Cavaler al „Coroanei“ şi al „Stelei României“ şi al ordinului 
rus „Sfânta Anna“ – descendent al marelui postelnic Danciu Părăianu, fondatorul 
Mănăstirii Polovragi (1633-1654) – Militar şi Poet. Născut la anul 1860 martie 11 – 
Isvoarele (Gorj) Mort…Acestea sunt dorinţele mele în viaţă pentru care rog pe 
Dumnezeu să ajute oamenilor să le îndeplinească. 

Las executor testamentar pe scumpa mea soţie Constanţa născută T. 
Frumuşeanu; fiind încredinţat, că şi după moartea mea îmi va îndeplini dorinţele 
pentru mângâierea sufletului meu, cu aceiaşi credinţă şi iubire, cum mi le-a 
îndeplinit în viaţă. 

Acest testament l-am făcut astăzi la 2 martie, anul 1914 în oraşul Târgu Jiu 
scris şi subscris de mine Căpitan Emanoil Părăianu“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj, Fond Tribunalul Judeţului Gorj, dosar nr. 53/1914. 
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Anexa 3 
 
 

Proces verbal 
 

Anul 1916 Februarie 23 
 
 

 Înaintea noastră I. E. Ionescu, Prim Preşedinte al Tribunalului Gorj s. I, s-a 
prezentat de căpitan Emanoil Părăianu din Târgu-Jiu, asistat de dl. avocat V. 
Hortopan, persoană cunoscută nouă, care cu petiţiunea ce s-a înregistrat la nr. 4113 
de astăzi, ne-a depus testamentul său în formă mistică, într-un plic deschis, pe care 
dânsul l-a strâns şi sigilat în faţa noastră, aplicându-i cinci peceţi cu ceară, cu 
iniţialele ‹‹E. P.›› şi declarându-ne atât verbal, cât şi înscris, că în plicul astfel 
sigilat este testamentul său mistic, scris, datat şi subscris de dânsul, după cum se 
vede că pe faţa plicului a scris cuvintele: 

„Acesta este testamentul meu i a subscris c pitan Em. P r ianu“. 
În baza art. 864 Codul Civil noi, prim preşedinte, luând act de toate acestea 

şi constatând cele arătate mai sus am adresat acest proces verbal care s-a semnat şi 
de depunător şi grefier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Căpitan, 
Em. Părăianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj, Fond Tribunalul Judeţului Gorj, dosar nr. 62/1916. 
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Anexa 4 
 

Testament 
 

 Subsemnatul căpitan Emanoil Părăianu din Târgu-Jiu las după moartea mea, 
casele mele din acest oraş, strada Parângul, cu toate dependinţele lor şi cu întreaga 
silişte pe care se află, oraşului Târgu-Jiului pentru a amenaja şi a întrebuinţa 
această clădire pentru o şcoală primară de fete care să poarte numele defunctei 
mele mătuşe Efima Pleşioianu. 
 Las uzufructul acestei averi soţiei mele Constanţa Părăianu pe tot timpul 
vieţii ei, şi numai după încetarea ei din viaţă, Urbei Târgu-Jiului, care până atunci 
este numai nudă proprietară, va intra în deplinătatea drepturilor sale. 
 Făcut în Târgu-Jiu, astăzi 23 februarie 1916, scris în întregime, datat şi 
subcris de mine. 
 

 
 
 
 
 

Căpitan, 
Emanoil Părăianu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj, Fond Tribunalul Judeţului Gorj, dosar nr. 62/1916. 
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Anexa 4 
 

Testament 
 

 Subsemnatul căpitan Emanoil Părăianu din Târgu-Jiu las după moartea mea, 
casele mele din acest oraş, strada Parângul, cu toate dependinţele lor şi cu întreaga 
silişte pe care se află, oraşului Târgu-Jiului pentru a amenaja şi a întrebuinţa 
această clădire pentru o şcoală primară de fete care să poarte numele defunctei 
mele mătuşe Efima Pleşioianu. 
 Las uzufructul acestei averi soţiei mele Constanţa Părăianu pe tot timpul 
vieţii ei, şi numai după încetarea ei din viaţă, Urbei Târgu-Jiului, care până atunci 
este numai nudă proprietară, va intra în deplinătatea drepturilor sale. 
 Făcut în Târgu-Jiu, astăzi 23 februarie 1916, scris în întregime, datat şi 
subcris de mine. 
 

 
 
 
 
 

Căpitan, 
Emanoil Părăianu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj, Fond Tribunalul Judeţului Gorj, dosar nr. 62/1916. 
 

Anexa 5 
 

 
 
Adresă prin care preşedintele Asociaţiei Cercetaşilor Gorjeni Legiunea „Domnul Tudor“ din Târgu-
Jiu îi invită pe membrii asociaţiei să îşi achite cotizaţia corespunzătoare anului 1916. Documentul se 
află în colecţia de documente a secţiei Arheologie-Istorie a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru 

tefulescu“ din Târgu-Jiu sub nr. inv. 2 308.  
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Nr. Crt. Numele i 
prenumele 

Domiciliu Pe 1915 
lei 

Pe 1915 
bani 

Pe 1916 
lei 

Pe 1916 
bani 

Semn tur   

1. Dl. Dr. D. 
Culcer 

Tg. Jiu 40  - dou zeci  -  

2. Titu D. 
Frumu anu 

Tg. Jiu      

3.  Toma 
C m r escu 

Tg. Jiu      

4. General 
T t rescu 

Tg. Jiu      

5. I. S ftoiu Tg. Jiu      
6. N. 

Frumu eanu 
Prefect 

Tg. Jiu 20  - dou zeci 
adic  20 

 -  

7. Grig. Iunian Tg. Jiu      
8.  Dem. 

Brezulescu 
Tg. Jiu 100 - - -  

9.  Alex. 
Pojogeanu 

Tg. Jiu 20     

10.  Eug. 
P r ianu 

Tg. Jiu      

11. C. C. 
Danieleescu 

Tg. Jiu      

12.  I. I. 
C prescu 

Tg. Jiu      

13.  Gr. Culcer Tg. Jiu 20     
14. Gh. 

Stolojeanu 
Tg. Jiu 20  pl tit la 9 

februarie 
1916 
dou zeci 

  

15. C. 
Bumbulescu 

Tg. Jiu 20     

16.  C. Em. 
P r ianu 

Tg. Jiu      

17. V. Hortopan  Tg. Jiu      
18. V. Popescu Tg. Jiu 20     
19. I. Ionescu Pr. 

Pre ed. Trib. 
Tg. Jiu 20     

20. E. Cristof Tg. Jiu      
21. Al. Caribol Tg. Jiu 20  -    
22. Dinc  

Schileru 
Tg. Jiu      

23. Pantelimon 
Voiculescu 

Tg. Jiu 20  -    

24. Col. Jippa Tg. Jiu      
25. Dr. Hasna  Tg. Jiu 20  -    
 
       
26. Aug. 

Crainic  
Tg. Jiu  5    
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27. C. 
B l nescu 

Tg. Jiu 10 - 10  

28. Gh. 
Ionescu 

Tg. Jiu 5 - 5  

29.  A. D. 
Bumbe ti 

Tg. Jiu     

30. M. Popescu Tg. Jiu 5    
31. N. 

Dr goescu 
Tg. Jiu     

32. Locot. Col. 
I. Neagu 

Tg. Jiu 10    

33.  Al. Spiru Tg. Jiu 5    
34.  I. 

Georgescu 
Tg. Jiu 5    

35. Gh. 
T t rescu 
advocat 

Tg. Jiu     

36. Gh. 
Eftimopol 

Tg. Jiu 5  5  

37. Al. Mihule  Tg. Jiu 5    
38. Dr. M. 

Cruceanu 
Tg. Jiu 5  5  

39.  David A. 
Petrescu 

Tg. Jiu 5  5  

40. I. Rizu  5    
41. Tiberiu 

Popescu 
     

42. Ef. 
tef nescu 

 15  zece lei  

43. t. 
Bobancu 

 5    

44. V. 
Demetrescu 

 10  cinci lei   

45. Stelian 
Sterescu 

 5    

46. G. 
Ardeleanu 

   pl tit 5 lei 
pentru 
1915  

 

47. N. 
Andreescu 

     

48. C. I. 
Roib nescu 

     

49. C. D n u      
50. V. Ro ca  25    
51. Lt. Col. 

Dancovici 
 25    

52. Dr. 
G l eanu 

     

Tabelul anexat adresei de mai sus, cuprinzând numele membrilor Asociaţiei Cercetaşilor Gorjeni şi 
cotizaţiile achitate de către aceştia în anii 1915 şi 1916. Printre membrii se afla şi căpitanul Emanoil 
Părăianu.  
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Emanoil P r ianu (1860-1916) 
 


