


“Pârâienii Valahiei este o lucrare amplă, documentată, care dă la o parte

una din cortinele ce învăluie încă viaţa Evului Mediu românesc. Urmărind viaţa

unei familii boiereşti, desfăşurată pe multe veacuri, ea este un tablou al vieţii

din epoca feudală a Valahiei, nu lipsită de culoarea detaliilor privind îm-

brăcămintea boierilor, a jupâniţelor, aspectul conacelor, al aşezărilor săteşti.

Monografia marilor familii boiereşti s-a îmbogăţit astfel cu o lucrare cu pro-

fund caracter ştiinţific, rod al unei cercetări minuţioase, de confruntare a do-

cumentelor, de comparare a diferitelor surse de informaţie, de descifrare a unor

texte nu odată criptice. Toate s-au realizat prin silinţa şi perseverenţa auto-

rilor.”

Prof. Carmen Farcaş

Se ştie că dacă nu-ţi cunoşti trecutul, nu poţi trăi prezentul şi nu poţi avea

un viitor. Pe înaintaşii noştri nu trebuie să-i căutăm altundeva decât în

sufletul nostru. Fiind descendenţii lor, avem obligaţia să răscolim filele îngăl-

benite de timp şi pline de praf ale documentelor din arhive şi biblioteci, care

oglindesc originile lor, mai ales când aceştia s-au străduit să ne lase un nume

nobil, legat de cel al Basarabilor.

Autorii  
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Cuvânt înainte 
 
 

   Cu dorinţa de a îndeplini un gând mai vechi, deziderat al strămoşilor, 
profesoara Constanţa Badea împreună cu dr. economist Mihai Pârâianu şi 
profesoara Petronela Badea au îndrăznit a păşi pe un drum spinos, nestrăbătut 
până acum de niciunul dintre înaintaşii lor, şi anume cercetarea originilor 
familiei boiereşti Pârâianu,  din cele mai vechi timpuri până astăzi. 

Cine au fost Boierii Pârâieni?, cu ce s-au înscris ei în istoria Valahiei?, cu 
ce au îmbogăţit ei cultura vremii?, iată întrebări la care autorii au căutat răs-
punsuri, cercetând acte de familie şi documente de arhivă, aflate la institutele 
din Bucureşti, Râmnicu-Vâlcea, Piteşti şi Craiova.  

S-a născut astfel o lucrare amplă, care alături de altele similare vine să aşe-
ze o cărămidă la temelia construcţiei, pe care marile familii boiereşti au făurit-o 
în istoria şi în cultura Valahiei. 

A fost o muncă de cercetare asiduă, cu multe momente de cumpănă, depă-
şite însă de convingerea că, în istoria oricărei ţări, aristocraţia a avut un rol în-
semnat, care trebuie recunoscut şi pus în evidenţă.  

E o idee consemnată de însuşi savantul umanist Dimitrie Cantemir, care în 
lucrarea „Descriptio Moldavie” menţiona că la anumite demnităţi politice sau 
culturale nu puteau ajunge decât membri ai unor familii nobile. În Valahia, 
Moldova şi Principatul Transilvaniei, nobilimea a fost reprezentată de Boieri.  

Cercetători ai veacurilor trecute au ajuns la concluzia că aristocraţia româ-
nească1 a fost puternică şi că ea datează din primele timpuri ale fondării şi or-
ganizării statelor româneşti, idee susţinută de însuşi istoricul Alexandru 
Xenopol.  

 Boierii români cărturari fac şi primele consemnări ale faptelor istorice, în-
cepând de la întemeierea celor două ţări şi până în secolul al XVIII-lea. Croni-
cilor semnate de Grigore Ureche, Miron şi Nicolae Costin, Ion Neculce, Radu 
Popescu le urmează lucrări cu caracter ştiinţific, istoriile scrise de Dimitrie 
Cantemir şi Stolnicul Constantin Cantacuzino, pentru a nu cita decât nume 
celebre.  

Despre Boierii Pârâieni nu există nicio lucrare în istoriografia românească.     
Lucrarea coautorilor, Constanţa Badea, Mihai Pârâianu şi Petronela Badea, 
vine astfel să umple un mare gol. Urmărind filiaţia membrilor familiei, căsă-
toriile lor, despărţirile, succesiunile în dregătorii, moştenirile şi împărţirea ave-
rilor, contribuţia lor la înălţarea de biserici sau mânăstiri, căpătăm totodată in-
formaţii interesante despre modul de obţinere a demnităţilor boiereşti, despre 
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raporturile dintre domni şi boieri, despre raporturile lor cu celelalte categorii 
sociale, despre gradul de instrucţie şi interesul pentru cultură.  

Limba lucrării este cea literară, dar poartă şi patina timpurilor trecute, căci 
ea e colorată de arhaismele şi regionalismele specifice veacurilor trecute şi 
graiului oltenesc. Un glosar la sfârşitul cărţii aduce explicaţiile necesare citito-
rilor contemporani.  

Pârâienii Valahiei este o lucrare amplă, documentată, care dă la o parte una 
dintre cortinele ce învăluie încă viaţa Evului Mediu românesc. 

Urmărind viaţa unei familii boiereşti, desfăşurată pe multe veacuri, ea este 
un tablou al vieţii în epoca feudală a Valahiei nu lipsită de culoare locală, 
privind îmbrăcămintea boierilor, a jupâniţelor, aspectul conacelor, al aşezărilor 
săteşti. 

Monografia marilor familii boiereşti s-a îmbogăţit astfel cu o lucrare cu 
profund caracter ştiinţific, rod al unei cercetări minuţioase, de confruntare a do-
cumentelor, de comparare a diferitelor surse de informaţie, de descifrare a u-
nor texte nu o dată criptice. Toate s-au realizat prin silinţa şi perseverenţa au-
torilor. Eventuale observaţii şi completări ar fi primite cu înţelegere şi mul-
ţumiri, venind să îmbogăţească o a doua ediţie a lucrării noastre. 

 
Prof. Carmen Farcaş 
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Cuvânt introductiv 

               
 
     Se ştie că, dacă nu-ţi cunoşti trecutul, nu poţi trăi prezentul şi nu poţi  avea 
un viitor. 
     Pe înaintaşii noştri nu trebuie să-i căutăm altundeva decât în sufletul nostru. 
Fiind descendenţii lor, avem obligaţia să răscolim filele îngălbenite de timp şi 
pline de praf ale documentelor din arhive şi biblioteci, care oglindesc rădăcinile 
lor, mai ales când aceştia s-au străduit să ne lase un nume nobil, legat de cel al 
Basarabilor.  
     Trebuie să mulţumim bunicilor şi părinţilor noştri pentru dragostea pe care 
ne-au insuflat-o faţă de înaintaşii noştri şi pentru smulgerea promisiunii că vom 
scrie cartea Pârâienilor. Ei aveau sentimentul solidarităţii şi convingerii că 
aparţin  unui neam nobil şi erau mândri de a fi continuatorii acestuia.  
     Cercetând documentele istorice, ne-am dat seama că nu poţi cerceta trecutul 
nostru istoric, fără a discuta despre Boieri. Am considerat că este de datoria 
noastră să scriem istoria străbunilor noştri, care au făcut parte din ramura      
domnitoare a Basarabilor, cu încrengăturile lor de la nord şi de la sud de 
Dunăre, jucând  un rol covârşitor în istoria neamului. 
     Nu am dorit să creăm sau să dezvoltăm teze istorice, ci ne-am propus să 
facem o introspecţie documentară a trecutului familiei boiereşti Pârâianu. Nu 
venim cu date noi, ci cunoscute, dar neluate în seamă sau intenţionat omise. 
     Se ştie că este uşor să adaugi ceva la ceea ce cunoşti, dar este foarte greu să 
descoperi şi să faci cunoscută istoria străveche a unei familii, necercetată înde-
ajuns, ca de exemplu, familia Pârâianu. 
    Am căutat să descoperim rolul Pârâienilor în viaţa socială, religioasă, mili-
tară şi culturală în diferite epoci, pe baza studiului serios al unor izvoare isto-
rice reale, a prelucrării şi corelării ştiinţifice a datelor consemnate în documen-
te. În felul acesta am dezvăluit concepţiile, obiceiurile, datinile şi credinţele ca-
re s-au transmis din generaţie în generaţie, respectul tradiţiei strămoşeşti con-
stituind trăsătura specifică a acestei familii boiereşti.      
     Am aşezat documentele în ordine cronologică, apoi pe localităţi, le-am cer-
cetat şi le-am corelat pe verticală şi pe orizontală. Astfel, au apărut portretele 
personajelor în ordine cronologică, ereditară.   
     Toate legăturile de rudenie ale Pârâienilor cu alte familii boiereşti au fost 
stabilite urmărind proprietăţile, demnităţile deţinute de Pârâieni în Sfatul Dom-
nesc, modul de îndeplinire al poruncilor domneşti, litigiile legate de moşii etc.   
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     Pentru a scrie fragmente din cronicile familiei boiereşti Pârâianu, am cer-
cetat acte de stare civilă (cu naşteri, căsătorii, despărţiri, decese), pisanii, regis-
tre parohiale, foi de zestre, testamente, pomelnice, fotografii, etc. Nu am igno-
rat nici actele aflate în arhive de familie şi nici mărturiile orale ale descen-
denţilor Pârâieni, răspândiţi prin diferite colţuri ale ţării. Apoi am alcătuit por-
tretele persoanelor, stabilind locul pe care acestea l-au ocupat în societate, din 
punct de vedere istoric, juridic, etnic şi biologic. De asemenea am stabilit înru-
dirile persoanelor unei epoci date şi rolul pe care acestea l-au jucat în desfăşu-
rarea unor evenimente istorice.  
     Ne-a ajutat mult informatica, prin introducerea datelor pe calculator, prelu-
crarea şi corelarea lor. 

Cunoaşterea ştiinţifică a tainelor trecutului nostru istoric presupune o acţiu-
ne fascinantă şi plină de surprize. Pentru a cunoaşte rădăcinile noastre, trebuie 
să cercetăm cu atenţie documentele, pentru că ele consemnează faptele istorice, 
raportate la anumite epoci şi zone,  şi ne ajută să pătrundem în lumea celor care 
au trăit în mijlocul acestor evenimente importante. Găsirea şi cunoaşterea 
strămoşilor noştri ne ajută să găsim răspunsuri privind identitatea noastră, să ne 
aducem aminte cine suntem, de unde venim şi încotro mergem. 

 
                                                                                                  
                                                                                                                  Autorii 
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Capitolul I 
 

 ATESTAREA DOCUMENTARĂ A SATELOR FOSTEI 
COMUNE PÂRÂIENI 

 
1) Caracteristici generale 
 
Cu aproape 100 de ani în urmă, Al. Vlahuţă scria: “Viaţa unei naţiuni nu e 

făcută numai din zile de biruinţă şi de sărbătoare. Toate suferinţele, toate lacri-
mile trecutului intră şi se fac una cu bucuriile triumfului în compoziţia aceasta 
misterioasă care se cheamă sufletul unui neam. Iar sufletul acesta trebuie păzit 
cu sfinţenie ca să rămâie întreg”2. 

Cutreierând meleagurile vâlcene, mulţi scriitori au fost inspiraţi de frumu-
seţile lor naturale, făcându-le nemuritoare prin impresiile aşternute pe hârtie. Şi 
istoricii au fost interesaţi de aceste ţinuturi, datorită bogăţiei şi diversităţii ves-
tigiilor ce atestă existenţa oamenilor pe aceste meleaguri, din cele mai vechi 
timpuri. 

Comuna Livezi este situată în partea de sud-vest a judeţului Vâlcea, pe Va-
lea Olteţului, ultimul afluent pe partea dreaptă al Oltului. 

Se întinde pe o suprafaţă de 5580 de hectare şi e străbătută de drumul na-
ţional 67 B, Drăgăşani-Târgu-Cărbuneşti-Târgu-Jiu şi de drumurile inter-jude-
ţene Milostea-Balş şi Bălceşti-Craiova. Se învecinează la nord cu comuna 
Grădişte, la vest cu comuna Dănciuleşti, la sud cu comuna Zătreni, iar la est cu 
comuna Roşiile.  

Comuna Livezi, în hotarele actuale, a luat naştere în urma ultimei împărţiri 
administrativ-teritoriale a României din 1968, prin contopirea fostelor comune 
Tina şi Pârâieni. Atunci, comuna Tina avea satele: Tina, Veaca, Pleşoi, cu cătu-
nul Boru, şi Părăuşani, cu cătunul Plăvaia, iar comuna Pârâieni, satele: Pârâ-
ienii de Sus, cu cătunul Merişul, Pârâienii de Mijloc, cu cătunele Piscul Cire-
şului, Huma şi Căţuleşti sau Valea Ganii, şi Pârâienii de Jos, cu cătunul Scurta. 

În prezent, aceste şapte sate aparţin comunei Livezi şi au aproximativ 2668 
de locuitori. Numele comunei nu are nimic comun cu satele care intră în com-
ponenţa fostelor comune Pârâieni şi Tina. Doamna Maria Călin, fost profesor 
în anul 1968 la Şcoala Generală Pârâienii de Jos şi membru al comisiei re-
prezentative pentru stabilirea toponimicului comunei, înfiinţată prin unirea 
celor două comune, Tina şi Pârâieni, îşi aminteşte cum s-a ajuns la această de-
numire: „În anul 1968, fiind discuţii destul de tensionate în privinţa denumirii, 
fiecare comună susţinând punctul său de vedere, s-a format o comisie din re-
prezentanţi ai comunei Pârâieni şi ai comunei Tina, în prezenţa secretarului 
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Consiliului Judeţean Vâlcea, Babu Ştefan. Această comisie s-a deplasat pe jos, 
la hotarul celor două comune. În partea stângă, pe platou, au zărit o livadă. 
Babu Ştefan a hotărât să se poposească acolo, fiind spaţiu suficient pentru dis-
cuţii. Discuţiile au fost contradictorii, neajungându-se la niciun rezultat. A-
tunci, enervat, Babu Ştefan a spus «pentru că suntem într-o livadă şi discuţiile 
începute de multă vreme n-au dus la nicio finalizare, o voi numi comuna 
Livezi». Toţi au rămas uimiţi, înmărmuriţi. Erau siguri că a fost o glumă. N-a 
crezut nimeni până în momentul sosirii adresei la cele două Sfaturi Populare a-
le comunelor Pârâieni şi Tina, prin care se anunţa oficial unificarea lor cu noua 
denumire, Livezi. Deci, naşul a fost acest secretar PCR, Babu Ştefan”. 

Toată populaţia este românească. În satele Pârâienii de Jos şi Pârâienii de 
Mijloc trăiesc familii de rudari, stabiliţi după 1944, prin împroprietărire. Se de-
osebesc de ceilalţi locuitori ai comunei numai prin mici particularităţi fone-
tice. Pe lângă cultivarea pământului şi creşterea animalelor, se îndeletnicesc cu 
confecţionarea vaselor din lemn. 

La recensământul din 1992 s-au înregistrat: 2778 de persoane, 1025 de gos-
podării pentru populaţie, 1244 de clădiri cu o suprafaţă locuibilă de 32290 de 
metri pătraţi şi 1259 de locuinţe permanente. 

Din punct de vedere al reliefului, comuna Livezi este situată în zona Dea-
lurilor Olteniei, acoperite cu păduri seculare, cu pomi fructiferi (pruni, meri, 
peri, cireşi, vişini, nuci) şi cu viţă-de-vie. Lunca Olteţului aproape lipseşte, e-
xistând o fâşie subţire de o parte şi de alta a râului cu sălcii şi arini. 

Locul luncilor defrişate a fost luat de terenuri cultivate, obţinându-se recol-
te bogate. 

În agricultură, terenul arabil de care dispune comuna este de 1200 de hec-
tare.  

Pădurile se întind pe o suprafaţă de 2300 de hectare, alcătuite preponderent 
din stejar şi fag şi mai puţin din specii de arţar, gorun, fag, ulm, frasin etc. 

De-a lungul timpului, oamenii şi-au câştigat existenţa din creşterea anima-
lelor (bovine, porci, oi, capre şi cai) şi din cultivarea pământului. Locuitorii au 
cultivat cereale (porumb, grâu, ovăz), lucernă şi trifoi pentru hrana animalelor, 
pomi fructiferi şi viţă de vie.  

Altitudinea medie este de 230 de metri. 
Reţeaua hidrografică este formată din râul Olteţ şi afluenţii săi: Merişul, 

Valea Satului, Valea Grecilor, Scurta, Veaca, Ţuculeasa, Păraua etc. Numai râul 
Olteţ are permanent apă, afluenţii săi având apă doar în perioadele foarte plo-
ioase. Toamna, când plouă mult, şi primăvara, când se topesc zăpezile, apele 
învolburate inundă o mare parte din terenurile învecinate, mai ales cele din par-
tea dreaptă a râului. 

Clima este influenţată de aşezarea geografică şi este temperat-continentală. 
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Ploile ating apogeul iarna şi toamna. Vara, ploile cad în cantităţi mai mici şi 
sunt, în general, de scurtă durată. Iarna, precipitaţiile sunt mai mult sub formă 
de lapoviţă şi ninsoare.  

Vânturile neregulate, austrul şi băltăreţul, bat aproape tot anul, iarna resim-
ţindu-se crivăţul, care aduce zăpadă.  

 
2) Atestarea documentară a satului Pârâieni 
 
În continuare, prezentăm istoricul satelor fostei comune Pârâieni, primele 

atestări documentare şi hotarele acestora pe harta comunei.  
Din cercetarea documentelor existente, denumirea satului Pârâieni apare 

sub diferite forme: Părăiani, Păieni, Părieni, Pârieni, Părăeni, Părâiani, Pârăia-
ni, Pârâiani 3.  

Primul document4  cunoscut nouă, în care se vorbeşte de Părăiani, este hri-
sovul dat de Basarab cel Tânăr, la 18 ianuarie 1480, în Bucureşti, prin care dă-
ruieşte Boierului Ticuci şi fraţilor săi, Vlastelini din Baia, fiii lui Danciul Za-
mon, mai multe sate, printre care şi Părăianii, Spinenii (sat dispărut) şi Scurta. 
Aceste sate sunt amintite şi în hrisovul din 9 martie 1502, dat în Târgovişte de 
Radu Voievod. 

În documentele amintite se stabileşte localitatea Pârâieni ca sat unde-şi a-
veau locuinţa Boierii Pârâieni. Totodată se stabileşte faptul că la numele lor s-a 
adăugat numele satului unde-şi aveau moşiile: Hamza5 din Părăieni, Danciul 
Logofătul din Părăiani etc.  

Din documentele citate mai sus, reiese clar că satul Pârâieni face parte din-
tre satele oltene ce au existat înainte de anul 1500. 

Dacă se face amintire, pentru prima dată, de satul Pârâieni şi de alte sate, în 
documentul din 18 ianuarie 1480, aceasta nu înseamnă că atunci au luat fiinţă,  
existenţa lor fiind dovedită de numeroasele vestigii istorice descoperite. De 
asemenea, unele sate, ca de exemplu Spineni, au dispărut, locul lor fiind luat de 
altele. Expresiile „pentru că le sunt vechi ocine” şi „pentru că toate le sunt 
vechi şi drepte ocine sau dedine”, din documentele datate 18 ianuarie 1480 şi 9 
martie 1502, confirmă această ipoteză. Data documentară oferă doar certitu-
dinea existenţei acestui sat în momentul istoric consemnat6. 

 Şi acum vom încerca să identificăm pe teren satele fostei comune Pârâieni.  
 
a) Satul Pârâieni 

 
Satul Pârâieni îşi avea vatra în Valea Merişului, spre apus de biserica exis-

tentă astăzi. Numărul caselor şi poziţia lor faţă de biserică le găsim pentru pri-



14 

ma dată consemnate în harta austriacă, aflată în Biblioteca Academiei Române, 
şi întocmită în anul 1790 de către căpitanul austriac Friederich Schwantz (Ane-
xele 2A şi 2B, pag.341-342). Documentul a fost transcris de către dr. Petre 
Roman, cercetător ştiinţific principal I al Institutului Român de Tracologie din 
Bucureşti. 

Casele erau ale descendenţilor lui Hamza Banul7, tatăl lui Danciul Pârăia-
nul, iar aşezarea lor corespunde cu vatra satului de la 1820, când erau în viaţă 
ctitorii bisericii actuale (Anexa nr. 3, pag. 343) 

Schiţa a fost reconstituită în 7 februarie 1966 de fostul preot paroh din Pâ-
râieni, Ioan Roman.  

Se păstrează biserica şi până de curând, în forma lui iniţială, s-a mai păstrat 
un singur imobil din acest grup, casa locuită de Constantin Pârâianu, fratele lui 
Vasile Fărcăşanu Pârâianu, până în anul 1989, când a fost vândută de Ion 
Pârâianu, fiul lui Constantin Pârâianu; noul proprietar a demolat-o. În ea a lo-
cuit Stoian Pârâianu, unul dintre ctitorii bisericii, apoi Barbu Pârâianu, stră-
bunicul şi, respectiv, bunicul fraţilor Constantin şi Vasile Pârâianu. Casa a fost 
terminată în anul 1817, dovadă fiind icoana casei ce purta această dată (Anexa 
nr. 3, pag. 343)  

Conacul lui Hamza Banul era spre apus de casa lui Constantin Pârâianu, 
lângă drumul cătunului Merişul, unde se văd şi astăzi resturi de cărămizi. De 
asemenea, urme de cărămizi există şi pe locurile menţionate în schiţă. În harta 
austriacă figurează vechea biserică cu hramul „Sf. Nicolae”, construită de 
Danciul Pârăianul şi reconstruită de nepoţii şi strănepoţii acestuia, conform 
pisaniei de la intrare. În harta austriacă satul Pârâieni este trecut sub numele de 
Barien, iar în harta rusească din 1835, aflată în Biblioteca Academiei Române, 
sub numele de Părieni, având 280 de suflete. 

În harta rusească nu se mai menţionează alte sate în cuprinsul localităţii 
Părieni.  

 
b) Satul Spineni sau Spineani 
 
Satul Spineni este menţionat în documentele, pe care le vom prezenta în 

rândurile următoare.  
În hrisoavele din 18 ianuarie 1480 şi 9 martie 1502, se aminteşte şi de satul 

Spineni: „şi Spinenii şi Părăianii şi Scurta”, sate considerate ca făcând parte din 
categoria satelor oltene existente înainte de anul 1500; satul Spineni a dispărut 
pe parcurs8. 

La 24 aprilie 1484, se dă un hrisov domnesc în Târgovişte pentru Vlaste-
linul Bran şi fraţii săi Radul şi Pătru, „ca să le fie” satele Baia, Târgul Gilort, 
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Mogoşani, Polovragi, Ştefăneşti, Budoiu şi Spineni slobode de vinăriciul dom-
nesc9. 

Prin hrisovul din 4 mai 1595, Mihail Viteazul întăreşte lui Calotă Clucer10 
ocină în Dreveşti (fostul raion Şegarcea), moşie cumpărată de la diverse per-
soane printre acestea fiind şi ruda sa, Hamza din Spineni, care-i vinde o sută de 
stânjeni pentru o sută de aspri11. 

În 13 februarie 1599, apare martor Hamza Postelnic din Spineni12, iar la 19 
septembrie 1599, Hamza din Spineni reapare ca martor13. 

Prin actul din 25 iunie 1602, Simion Movilă se adresează Banilor Craiovei 
să rezolve următoarea plângere: Hamza din Spineni s-a jeluit de faptul că a 
cumpărat Calotă jumătate din Sălcuţa, şi după moartea lui, sătenii i-au pârât pe 
Hamza şi Pârvul (cumnatul său - n.n.),  pentru că „au fost cumpăraţi cu sila şi 
fără voia lor”14. 

Prin actul din 27 mai 1603, Radu Serban „dă carte de întărire lui Gh. Comis 
asupra satului Crăpeni” (în realitate Căpreni din judeţul Gorj). Printre Boierii 
jurători apare şi Hamza Postelnic din Spineni15. 

La 11 aprilie 1609, Radu Şerban întăreşte mânăstirii Coşuna (Bucovăţ) sa-
tul Leamna, cumpărat de la nepotul lui Hamza din Spineni16. 

Prin documentul din 19 august 1610, Radu Şerban întăreşte lui Gheorghe 
Comis satul Tălpaş din judeţul Dolj. Între Boierii jurători apar Hamza Ban din 
Spineni şi Preda Postelnic din Zătreni17; „Hamza Banul din Spineni” apare şi în 
documentul din 16 aprilie 1613, dat de Domnitorul Radu Mihnea.  

În hrisovul dat de Alexandru Iliaş în anul 161718 „se întăreşte Stanciului19 şi 
Jupânesei lui, Viţa, satul Spineani, pe care l-au cumpărat pe bani 30 de la 
Hamza Banul şi Caplea20, părinţii Stanciului”. În hrisov se amintesc hotarele 
satului şi populaţia existentă la vremea aceea. Valoarea satului Spineani, din 
actul de vânzare făcut de Hamza Banul şi soţia sa, Viţa, în anul 1617, este de 
numai treizeci de bani, deoarece aceştia au vândut fiului lor. Redăm aproape în 
întregime cuprinsul hrisovului: „Cu mila lui Dumnezeu Io Alexandru Voevod şi 
Domn a toată ţara rumânească şi ficiorul marelui şi preabunului răposatului 
Iliaş Voevod dat-am Domnia Mea această poruncă a Domnii Meale slugii 
Domnii Meale Stanciului şi Jupânesei lui, Viţa, şi feciorilor lor câţi Dumnezeu 
le va da, ca să le fie lor satul Spineani tot, cu tot hotarul şi cu rumâni şi cu tot 
venitul din câmp şi din pădure şi din apă şi cu vad de moară şi de peste tot, 
oricât s-ar alege de peste tot hotarul, din hotar pân în hotar şi rumâni încă să ţie, 
anume: Stan cu ficiorii lui şi Radul cu frati-său Stan şi cu ficiorii lor şi Lupu cu   
frati-său, Cârstian şi cu ficiorii lor şi […] Filip I. Dumitru şi Nicora cu ficiorii 
lor. Şi hotarele satului şi seamnile iar să-s ştie; din deal, drept în dealul Muerii 
şi pe Pişceana (Peşceana - n.n.) la vale pân în capul Seaciurilor21 din […] şi din 
capul curăturii Stoicăi (Staicului) la vale, pân în unghiol lui Vlădişor, drept în 
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Călneasca. Pentru că au fost cumpărat Stanciul şi cu Jupâneasa lui Viţa, de la 
tată-său Hamza Banul şi de la mumă-sa Caplea, drept 30 de bani gata. Şi au 
vândut Hamza Banul şi cu Jupâneasa lui Caplea, e din a lor bună voie şi cu 
ştirea tuturor megiaşilor şi din sus şi din jos de prin jurul locului şi dinaintea 
Domnii Meale, pe acest mai sus numit sat Spineani, care au fost de moştenire 
lui Hamza Banul tatăl Stanciului. Deci când au fost acum în zilele Domnii 
Meale, pe Hamza Banul […] şi ajungându-l neputinţa deci, au făcut Hamza 
Banul pe acest mai sus numit sat, vânzător. Iar Stanciul ficiorul lui Hamza 
Banul, nu s-au suferit ca să intre alţi oameni strini în moştenirea tatăni-său 
Hamza Banul, ci au cumpărat Stanciul ale lui dreapţi, câţi au avut, făr de nici o 
sfială. Şi au cumpărat şi acest sat Spineani, ce scriem mai sus. De la tată-său 
Hamza Banul şi de la mumă-sa Caplea pre aceşti mai sus numiţi bani, ca să 
rămâie moştenire de moştenire şi să nu vânză la alte părţi străine. Şi au venit 
Hamza Banul înaintea Domnii Meale în Marele Divan şi înaintea tuturor cin-
stiţilor îndreptătorilor Domnii Meale, de au mărturisit, cum că au vândut el fii-
său Stanciul şi Jupânesii lui Viţi e de a lor bună voe; întâmplându-să atunci la 
tocmeală mulţi Boiari şi oameni buni martori, însă anume: din Roşia (comuna 
Roşiile, judeţul Vâlcea - n.n.) Grama şi din Săscioar (Săscioara, sat al comunei 
Zătreni, judeţul Vâlcea - n.n.) Anghel şi din Ciorteşti (sat al comunei Zătreni, 
judeţul Vâlcea - n.n.) Manea şi din Zătreni Marin ficiorul Buci, Ilie din Tetoi 
(Tetoiu, comună din judeţul Vâlcea  - n.n.) şi popa Preda şi din Stănimerişti 
(Stanomiru, sat din comuna Zătreni, judeţul Vâlcea, vecină la sud cu satul 
Pârâieni - n.n.) popa Stancul şi mulţi oameni câţi nu-i sânt scrişi în cartea 
aceasta. Pentru aceasta am dat Domnia Mea Stanciului şi Jupânesei lui Viţi, ca 
să-i fie lui satul Spineani, cu tot hotarul şi cu toţi rumânii moşia ohabnică 
(proprietate care nu poate fi înstrăinată, scutită de impozite şi de prestaţii - n.n.) 
lor, ficiorilor, nepoţilor, strănepoţilor şi de către nimeni neclătit după zisa 
Domniei Meale. Încă şi mărturii am pus Domnia Mea: Jupan Dumitru Vel 
(Mare) Ban al Craiovii, Jupan Crast Vel Vor (nic) […], Jupan Nica Vel Logf., 
Jupan Stirian Vel Vis(tiernic), Jupan […] Vel Spăt(ar), Jupan Gorgan Vel 
Stol(nic), Jupan Grigore Vel Com(is) Jupan Margea Vel Pah(arnic), 

Jupan Iane Vel Post(elnic), şi Ispravnic Nica Vel Logo(făt). Şi am scris eu 
Lăpădat Logof(ăt), în scaunul oraşului Târgoviştii. Şi de la Adam pân acum 
curgirea anilor lt., 7125; şi de la naşterea lui Hs. 1617. Acest hrisov l-am 
tălmăcit cu popa Anghel din Craiova dipe slovenie, din cuvânt în cuvânt.”  

 Acest document stabileşte hotarele satului dispărut, Spineni. Pe baza docu-
mentelor expuse, încercăm să reconstituim vatra şi hotarele acestui sat dispărut, 
cu numele de Spineni sau Spineani, conform Anexei nr. 1, ilustraţii carte video, 
pag. 340. 
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Într-un hrisov din 17 noiembrie 177522, dat de Alex. Ipsilanti, se dă poruncă 
Căimăcămiei Craiovei să cerceteze plângerea făcută de către Constantin şi Ion 
Părianul din Părăiani, cu privire la o moară ce aveau pe Olteţ pe moşia „Spi-
neani”, moşie pe care o aveau de la părinţii lor. Reproducem plângerea şi po-
runca domnească: Prea Înălţate Doamne, Jăluim Mării Tale că, de la părinţii 
noştri avem o moşie ce se cheamă Spineani, în sud Gorj; pe această moşie a-
vem şi o moară, în apa Olteţului; dar dă’nsusul moşăi noastre are moşie şi moa-
ră şi Jupâneasa Ilinca Părăianca. Şi din pricina moşii ei îneacă moşia Pleşoeni-
lor şi după jalba lor, ce-au dat Caimacanii Craiovii, s-au orânduit ca să-i strice 
moara. I cu pricina ca să strice moara ei, cu silnicie s-au pus să ne strice şi 
moara noastră, care moară o avem făcută de sănt ani 36 şi până acum n-au 
făcut nici o stricăciune, la nici o moşie. Ci ne rugăm Mării Tale către d-lor Bo-
ierii Caimacanii ai Craiovii, să orânduiască boerinaşii dăspre partea locului, să 
cerceteze această pricină şi pe cum vor găsi cu dreptate, vom fi şi noi odihniţi. 
Şi ce va fi Mila Mării Tale - Robii Mării Tale - Constandin I. Ioni Păriani    
(sud - Gorj).” 

„Io Alexandru Ioan Ipsilant Vvd., i gspd. Dumneavoastră Boiarii Caima-
camii ai Craiovii puind faţă pe amândoă părţile, să cercetaţi de această pricină 
şi după cum veţi găsi cu cale, ca să hotărâţi în scris, ca să-şi afle jăluitorii 
dreptatea. Iar neodihnindu-să vreo parte, cu soroc înscris şi carte de judecată, 
să-i trimită ca să vie şi în divan - 1775 noembrie 17”. 

Menţionăm că denumirea Călneasca, arătată în hrisov, face parte din ho-
tarele satului Spineani sau Spineni şi se găseşte în crivina Olteţului spre răsărit 
de şosea, în dreptul bisericii „Sf. Dumitru”. A existat o moară pe apa Olteţului 
în apropiere de locul unde se varsă pârâul Merişul în Olteţ, iar urmele morii au 
existat până de curând. Aceasta a fost moara moşiei Spineani. Vadul morii a 
fost mai spre apus decât vadul actual, cu circa 100 de metri. Locul unde era 
acest vad se numeşte Piscul Morii. 

Putem stabili, din documentele citate mai sus, că vatra satului Spineni se 
găsea pe locul cătunului Meriş de astăzi, unde locuiau cele „opt familii de ru-
mâni”, amintite în hrisovul din 1617. Rezultă, deci, că vatra moşiei Spineni se 
întindea pe partea de nord a satului Părăianii, până la apa Olteţului. Denumirea 
de Spineni se mai întâlneşte şi într-un proces-verbal încheiat la 17 februarie 
1840, de către delegaţii „cinstitei prezedenţii a Judecătoriei Judeţului Gorjiu”, 
cu prilejul unei cercetări făcute „la hotarul Spineni de Părăeni”, pentru delimi-
tarea drepturilor frăţeşti între Boierii Pârâieni, descendenţii lui Hamza Banul. 
Dovada că „Boerii Părăiani” au stăpânit şi acest sat, Spineni sau Spineani, aflat 
în imediata vecinătate cu vatra satului Părăiani (Pârâienii de Sus), e numele sa-
tului dispărut prin contopire cu Părăiani. 
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Putem afirma că satul Spineani era „vatra rumânilor” aserviţi Boierului 
Hamza Banul şi urmaşilor săi, iar „hotarăle şi seamnile” satului arată moşia 
vândută pe 30 de bani lui Stanciul Postelnicul şi soţiei sale, Viţa, de către pă-
rinţii săi, Hamza Banul şi soţia sa, Caplea, la vreme de neputinţă.  

 
c) Satul Scurta 

 
Să urmărim acum vatra satului Scurta. În documentele din 18 ianuarie 1480 

şi 9 martie 1502, expuse mai înainte, se aminteşte şi de satul Scurta, imediat 
după satul Părăiani. 

„[…] şi Părăiani şi Scurta […] şi Spinenii toţi şi Părăianii toţi şi Scurta 
toată […]”. Alte documente în care să se menţioneze acest sat nu am mai găsit, 
în afară de poziţia unui număr de câteva case din harta austriacă, conform 
Anexei 2B, case răzleţe de satul Faur şi aşezate în apropierea pârâului Scurta. 
Satul, astăzi desfiinţat, a purtat numele pârâului Scurta ce se varsă în râul Olteţ. 
În satul Scurta, a fost „vatra rumânilor” aserviţi lui Hamza Banul Părăianul, 
stabiliţi apoi pe platoul unde se găseşte astăzi biserica „Întâmpinarea Domnu-
lui”; casele lor figurează pe harta austriacă. De altfel, chiar poziţia geografică a 
văii Scurta justifică prezenţa aici a unui sat mic de clăcaşi.  

Documentul din 18 ianuarie 1480 este primul document existent care mar-
chează două elemente istorice de bază şi anume: 1. Existenţa satelor Pârâieni, 
Scurta şi Spineni; 2. Intrarea acestor sate în posesia Vlastelinului Ticuci cu 
fraţii săi, Bran, Radul şi Petru. 

Ambele documente din 1480 şi 1502 arată că Boierul Ticuci cu fraţii săi 
stăpâneau un număr impresionant de sate şi părţi de sate, printre ele fiind 
Părăiani, Scurta şi Spineni, unele din ele vechi ocine, adică în stăpânirea lor 
prin moştenire de la cel puţin două-trei generaţii anterioare. 

După ce am evocat cele trei sate, Spineni, Pârâieni şi Scurta, menţionate în 
documentele de mai sus, vom stărui puţin şi asupra celui de-al patrulea, Faur. 
În continuare vom enumera documentele în care apare acest sat. 

 
d) Satul Faur 

 
La 1 august 1682, Danciul Pârăianul şi fratele său Hamza, fiii lui Calotă 

Pârăianul şi nepoţii Marelui Postelnic Danciul Pârăianul, împreună cu Rada, 
soţia fratelui lor Stanciul, vând Marelui Vistier Barbul23 Milescul Pârăianul, fi-
ul lui Danciul Postelnicul Pârăianul, părţile lor de moşie din Pârăiani şi din 
Faur(i). Satele Pârăianii şi Faurii, care pe atunci ţineau de Gorj, le găsim sub 
stăpânirea Bănesei Maria a lui Barbul Milescul (Pârăianul) şi pe la 169924. 
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În harta austriacă găsim menţionat Faur oder Barien, acest sat găsindu-se 
pe hartă pe locul unde se află astăzi cele două cătune „Huma şi Căţuleşti” sau 
Valea Ganii. Casele se înşiruie de-a lungul drumului ce merge spre Căţuleşti. Şi 
astăzi mai poartă denumirea de Faur dealul viilor din partea de vest a cătunului 
Boru. Denumirea de Faur provine de la faurii (fierarii) stabiliţi pe lângă curţile 
boiereşti. Ei au fost începătorii industriei feudale. 

Următorul document stabileşte locul unde a fost vechea biserică. Aici a 
existat şi cimitirul „Familiei Străbune”, unde au fost înmormântaţi Boierii 
Pârâieni. Acesta avea o suprafaţă de trei sute de metri pătraţi. Prin actul de 
vânzare-cumpărare din 11.07.1936 (vezi ilustraţie, carte video, pag. 337), 
Aurora Teodorescu (născută Aurora C. Pârâianu) vinde o bucată de teren şi o 
casă, moştenite de la tatăl său, exceptând suprafaţa ocupată de cimitir.  

Conducătorii vechiului C.A.P. nu au respectat acest act şi nici legile privind 
monumentele istorice, întreaga suprafaţă fiind cultivată. Situaţia nu s-a schim-
bat nici după 1990. Oamenii din partea locului spun că atunci când s-a arat te-
renul se observau oseminte. Credem că acest lucru ar trebui să le dea de gândit 
autorităţilor locale.  

Lângă drumul de peste râul Olteţ este menţionată în harta austriacă o biseri-
că. Este biserica cea veche, de lemn, care servea credincioşilor din satele Faur 
şi Scurta, înainte de zidirea bisericii actuale.   

Denumirea satului Pârâieni şi a Boierilor din familia Pârâianul are originea 
în hidronimul  „Păraua”.   

 
3) Viaţa socială 
 
După ce am stabilit, pe bază de documente, existenţa satelor din fosta co-

mună Pârâieni, încercăm să însăilăm şi viaţa lor socială în timpul secolelor 
XVI-XVIII. 

Înainte de a stabili raportul între supuşi şi feudal, în noua formă socială, 
vom încerca să schiţăm viaţa localnicilor în secolele anterioare epocii feudale. 

Se ştie că în părţile noastre au locuit oameni încă din cele mai vechi tim-
puri. Existenţa unei cetăţi dacice deasupra Grădiştei, comună vecină cu comuna 
Livezi, pe dealul Muierii, confirmă aceasta. Regiunea de deal cu păduri secu-
lare de fag şi stejar a permis locuitorilor ca, la adăposturi naturale, să-şi între-
ţină viaţa din creşterea animalelor. Locuiau în bordeie, iar vitele, în timpul nop-
ţii, erau închise în ţarcuri. Terenuri pentru agricultură erau puţine la început. 
Treptat, oamenii au curăţat terenurile mai ridicate şi au început să cultive mai 
întâi meiul şi mai apoi orzul, ovăzul şi grâul. Terenurile desţelenite se numeau 
jarişti (locuri desţelenite prin foc). Arsura, Lazul (din slavonul laz/lazuri; lăzuit 
= desţelenit; a lăzui = a desţeleni), era un teren de curând despădurit, tran-
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sformat în loc arabil sau păşune. În locul pădurii arse, s-a dezvoltat o nouă 
vegetaţie, transformându-se în câmp cultivat sau acoperit cu iarbă. „Curătură” 
înseamnă loc într-o pădure, curăţat de arbori, de mărăcini pentru a fi cultivat 
sau destinat păşunatului. „Curătura”, “Secătura”, “Seci”, “Spineni” etc. intră şi 
ca nume proprii în toponimia românească. Una din vechile legi nescrise spunea 
că săteanul care, prin munca lui şi a familiei sale, va desţeleni o bucată de 
pământ, va deveni stăpânul acesteia. Prin desţelenirea pământului, oamenii s-au 
stabilit în mici colonii, numite sate, mai ales după ce migraţiunea popoarelor a 
încetat. 

Ei stăpâneau în devălmăşie, adică foloseau în comun păşunile, bălţile, apele 
curgătoare, pădurile, terenurile nedesţelenite. Această formă socială se numeşte 
„obştea sătească”, instituţie existentă la români înainte de apariţia statului feu-
dal. Obştea sătească exista şi la vecinii noştri, bulgari şi sârbi. 

Urmarea desţelenirii, fie prin defrişări de păduri, fie prin transformarea pă-
şunilor în ogoare, a fost stabilirea la sate a unei populaţii mai numeroase şi 
implicit creşterea valorii pământului. 

„Dezvoltându-se statul feudal, obştea sătească a suferit schimbări însem-
nate. Datorită sistemului de acordare a daniilor domneşti de pământ, începe 
procesul de dezagregare a obştii. Peste obştea liberă se aşterne sistemul feudal 
de stăpânire a pământului, care, pe de o parte, a dus la dispariţia sistemului de 
stăpânire în comun a pământului, iar pe de altă parte i-a transformat pe ţăranii 
liberi în ţărani aserviţi”25.  

Sub aceste aspecte se prezenta şi viaţa celor care locuiau în satele Părăiani, 
Spineni şi Scurta, amintite ca danii Boierului Ticuci în documentul din 1480. 
Din viaţa lor patriarhală în cadrul obştei săteşti, ei trebuiau să intre în obliga-
ţiile impuse de domeniul Boierului Ticuci şi al urmaşilor săi, obligaţii feudale 
la care erau supuşi toţi ţăranii din Moldova şi Valahia. 

Căblăritul sau ilişul (dijmă luată de la recolte de cereale şi poame), 
fânăritul, oieritul, zeciuiala din porci, albinăritul, căşeritul, vinăriciul, perperitul 
(dare indirectă pe produsele comercializate, care se plătea domniei în Valahia; 
impozit pe vii şi pe vin, care se plătea în perperi; perper = monedă bizantină de 
aur care a circulat în ţările române în sec. XIV-XV şi valora 18 aspri), camăna 
(impozit anual plătit domniei de proprietarii de cârciumi; termenul provine din 
cuvântul slav kameni), sulgiul (dare pentru vitele sau oile tăiate ori pentru 
vacile cu lapte), zeciuiala din peşte şi birul în bani erau cele douăsprezece 
forme de susţinere a domeniului feudal, obligatorii pentru toţi ţăranii ce locuiau 
în satele aservite domeniului. Criteriul de impunere era numărul de vite. Ţăra-
nul care avea patru vite de jug era un „caput”, o unitate impozabilă, care plătea 
birul întreg; ţăranul care avea numai două vite plătea numai jumătate din bir; 
cine avea o vită plătea numai un sfert26. 
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Satele treceau de la un stăpân la altul, prin danii, acte de schimb sau prin 
vânzare-cumpărare. Valoarea lor era stabilită în funcţie de numărul grădinilor, 
al morilor, al iazurilor cu peşte, al livezilor de pomi, al grajdurilor şi staulelor şi 
mai ales după numărul ogoarelor cultivate şi locuitorilor (ţărani clăcaşi şi robi: 
ţigani şi tătari)27. 

Hamza Banul şi soţia sa Caplea au vândut satul Spineni sau Spineani în a-
nul 1617, cu numai 30 de bani, deoarece aceştia l-au vândut fiului lor şi locu-
itorii satului erau în număr restrâns, adică satul avea numai câteva familii. 

Îndeletnicirea principală a ţăranilor clăcaşi din vechile sate Părăiani,        
Spineani, Scurta şi, mai apoi, Faur era creşterea animalelor: oi, porci, boi şi cai. 
Aceasta era îndeletnicirea principală a ţărănimii din Valahia (Ţara Româneas-
că) şi Moldova, în sec. XV-XVIII, până când s-a dezvoltat agricultura. O spun 
deschis toţi scriitorii vremii care vorbesc despre aceste ţări. Polonezul Martin 
Cromer, din sec. al XVI-lea, spunea: „Românii nu prea cultivă ogoarele, ci se 
hrănesc aproape numai cu cirezile, căci ţara lor e plină de boi şi vaci, foarte bu-
ne. Odinioară, strămoşii noştri (poloni) aduceau de acolo oi şi boi şi nu numai 
vecinii, ruşii şi ungurii, dar chiar şi prusienii, silezienii, cehii, nemţii, slavii, 
italienii şi turcii, aduc în fiecare an de acolo un număr aproape nesfârşit de 
animale”. 

Italianul Graţiani, care a trăit în aceeaşi epocă, mărturisea: „În această ţară 
ogoarele sunt foarte roditoare, dar oamenii nu se ocupă cu agricultura, decât în 
foarte mică măsură; nu seamănă decât pentru nevoile lor, în fiecare an; în 
schimb, mulţimea vitelor este de necrezut; pot înjuga la plug până la 12 boi”28. 

Chiar în sec. al XVII-lea, în fosta comuna Pârâieni, creşterea vitelor avea 
întâietate faţă de cultivarea pământului. 

Nae Pârâianul Merişanul, Zapciul, vindea, în fiecare an, în Ardeal sute de 
boi, vaci şi porci. Toată lunca Olteţului servea pentru păşunat. Se făceau cură-
turi pentru cultura cerealelor numai pe locurile mai ridicate. Câte o zi-două de 
arătură ajungeau pentru fiecare familie. 

În secolul al XVIII-lea, în timpul domniilor fanariote, exista în satul 
Pârâienii de Jos un scaun de măcelărie la „Zana”, cuvânt turcesc ce exprimă 
locul de tăiere a vitelor29, iar în Valea Grecilor  era o „povarnă” (acest cuvânt 
îşi are originea în cuvântul slavon povarinja = bucătărie; mai înseamnă 
instalaţie rudimentară de fabricat rachiu, locul unde se fabrică rachiul), unde se 
fabrica ţuică. 

Examinând harta austriacă (1790) (Anexa 2A, carte video, pag. 341), 
observăm următoarele aspecte ale comunei Pârâieni, în sec. al XVIII-lea: 1. În 
Merişul de astăzi, sau Pârâienii de Sus, existau, în dreapta pârâului Merişul, 
biserica cea veche, iar în jurul bisericii câteva case. Şi în stânga pârâului, faţă 
în faţă cu cele din dreapta, existau câteva case. Denumirea localităţii este de 
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Barien, sinonimul lui Părieni. Cele din jurul bisericii au fost casele Boierilor 
Pârâieni, ale căror urme se văd şi astăzi. Cele de dincolo de pârâu credem că au 
fost ale clăcaşilor. În vechea vatră a satului Spineni, nu mai apare nicio casă. 
Înseamnă că acest sat s-a contopit cu Pârâieni, în urma actului de vânzare din 
1617. 2. Peste râul Olteţ, apare în harta austriacă expresia Faur oder Barien, 
care înseamnă Faur sau Pârieni. 3. În Huma, în dreapta drumului, sus pe platou, 
erau opt case, iar în Scurta, cinci case. În Căţuleşti, în stânga drumului, existau 
opt case, pe platoul unde se află biserica actuală, iar în continuare, spre nord, 
şapte case. În Pârâienii de Jos, conform hărţii, nu existau case. În harta ruseas-
că întocmită în anul 1835, apare numai denumirea satului: „Pârieni cu 280 
suflete”. 

După revoluţia lui Tudor Vladimirescu din anul 1821, vatra satului 
Pârâienii de Sus se menţine pe vechea aşezare, conform hărţii reconstituite de 
preotul Ioan Roman. Un număr de şase case, situate în faţa bisericii actuale, 
aparţineau descendenţilor lui Danciul Pârăianul, care sunt menţionaţi în pisania 
bisericii actuale, zidite de ei.  

Vechea vatră boierească a Boierilor Pârâieni din vechiul sat Părăiani (Pâră-
iani), respectiv cătunul Meriş suferă transformări. S-a menţinut o singură casă, 
în forma ei originară şi care a fost cea mai veche locuinţă din satul Pârâienii de 
Sus. Casa a fost terminată în 1817 şi locuită, pe rând, de Stoian Pârâianu, 
Barbu Pârâianu şi Constantin Pârâianu.  

A dispărut de asemenea vechea vatră a satului Faur din jurul bisericii actu-
ale. Au mai rămas doar crucile mici de piatră din curtea bisericii.  

Urmaşii clăcaşilor de altădată, din Căţuleşti, au părăsit vatra satului, prins 
în harta austriacă sub numele de Faur, şi şi-au mutat locuinţele fie în Huma, fie 
în Pârâienii de Jos.  

Vom reda o legendă cu privire la Boierii Pârâieni care au trăit în cătunul 
Huma.  

 
Legenda banilor blestemaţi 

 
„Îmi aduc aminte ca acum, nu ştiu să fi avut 8, 9 ani…Era primăvară, 

frunzele copacilor încă nu se iviseră. Trecuse de mult de amurgul serii, când a 
apărut tatăl meu acasă. Fusese cu cineva în pădure să marcheze nişte stejari 
pentru foc din pădurea noastră. Aceasta este acum în proprietatea mea şi se află 
în dreptul şcolii, pornind din coastă spre apus. Povestea mamei mele că atunci 
când cobora dealul, aruncându-şi privirea spre răsărit, i s-a părut că a văzut o 
lumină puternică, un foc mare, care ardea din temelii biserica ctitorită de 
Boierii Pârâieni din Huma, cătun al Pârâienilor de Mijloc. Aceasta există şi 
astăzi.  
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Cele văzute au fost discutate şi cu alţi oameni din sat. Şi ei, la rândul lor, au 
confirmat, nu era prima dată, spuneau că sunt bani îngropaţi, ca să nu dea   
hoardele străine peste ei, şi că sunt blestemaţi. Când banii joacă, spuneau 
sătenii, apar flăcări la suprafaţa pământului. Au încercat mulţi să-i caute, 
săpând gropi multe, dar fără rezultate. S-ar putea să existe. Multe îţi oferă 
pământul.  

Aceste relatări mi le-am reîmprospătat pe măsura trecerii anilor. Cine este 
tatăl meu? Este preotul Ioan Roman, sosit la vârsta de 18 ani în fosta comună 
Pârâieni, în anul 1931, originar din comuna Grădişte. A funcţionat până în anul 
1956, când s-a transferat în Bălceşti, ca să continue construcţia bisericii rămase 
neterminată de către preotul decedat” (Călin Maria, fost profesor în perioada 
1959-1972 la Şcoala Generală Pârâieni). 

Ca orice legendă, pe lângă elementele miraculoase, conţine şi un sâmbure 
de adevăr. Acest adevăr constă în faptul că Boierii Pârâieni erau foarte bogaţi, 
din moment ce-şi permiteau să-şi ascundă, în secret, o parte din comorile lor, 
pentru a nu fi prădate de duşmani.  

Cu timpul, centrul de greutate al localităţii Pârâieni se mută în Pârâienii de 
Jos. Aici apare, la jumătatea secolului al XIX-lea, un mare proprietar, Cassia 
Rosetti, care stăpânea întreaga suprafaţă a satului. Credem că era înrudită, prin 
alianţă, cu vechea familie a Boierilor Pârâieni. Cert este că prezenţa mormin-
telor unor descendenţi ai Pârâienilor, aflate în cimitirul satului Pârâienii de Jos, 
dovedeşte existenţa lor ca proprietari ai terenului cu mult timp înainte. Bise-
rica, unde este astăzi capela, n-avea clopot, doar toacă. Boierul Barbu Pârâianu, 
fiul lui Stoian Pârâianu, a vândut 3 pogoane de pământ preotului Marin şi, cu 
banii obţinuţi, a cumpărat clopot. Faptul că în harta austriacă nu figurează case 
în Pârâienii de Jos înseamnă că nu erau aşezări boiereşti aici, iar bordeiele în 
care locuiau clăcaşii nu prezentau importanţă pentru stăpânirea austriacă. De a-
ici se ajunge la concluzia că proprietarul Cassia Rosetti este mai degrabă un 
cumpărător de la Boierii Pârâieni, stabiliţi în alte localităţi şi care îşi avuseseră 
aici numai drepturile de moştenire. Alexandru Ştefulescu, în lucrarea sa 
Polovragii, la pagina 143, relatează că Zamfir Pârâianu, fiul lui Răducan 
Pârâianu, descendent din Hamza Banul, a fost crescut în casa Ispravnicului 
Radu Rosetti în Prigoria, judeţul Gorj, cum se obişnuia pe atunci cu fiii de Bo-
ieri, şi a fost subprefect la 1848 şi prefect de Gorj la 1861. Se poate conclu-
ziona că proprietarul Cassia Rosetti era soţia lui Radu Rosetti şi cumpărătorul 
acestei moşii de la familia Zamfir Pârâianu. Conacul proprietarului este prins în 
planul de expropriere-împroprietărire, întocmit în anul 1865 de inginerul 
hotarnic Berindei. Planul originar, întocmit de inginerul Gall în anul 1916, pre-
cum şi tabela de împroprietărire de la 1865 au fost încredinţate Căminului 
Cultural din fosta comună Pârâieni, copia lui fiind Anexa nr. 4, prezentă în 
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acest documentar. În plan figurează biserica, capela din cimitirul de astăzi, co-
nacul proprietarului Cassia Rosetti, cişmeaua de astăzi şi un număr de 36 de ca-
se.  

Studiind cu atenţie planul, se observă că în partea de nord moşia proprie-
tarului Cassia Rosetti se învecinează cu proprietarul Costache Pârâianu. Acesta 
apare în arborele genealogic al Pârâienilor din Lădeşti ca primul venit în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Este posibil ca acest proprietar să fi avut două 
moşii, una în Pârâieni şi alta în Lădeşti, judeţul Vâlcea, sau a plecat prin că-
sătorie în Lădeşti. La data exproprierii, în anul 1864, apare ca arendaş al moşiei 
Cassiei Rosetti Vasile Pleşoianu, care devine, apoi, proprietarul moşiei. Vechiul 
conac al Cassiei Rosetti a fost demolat probabil de noul proprietar, care a con-
struit un conac nou, unde s-a aflat sediul C.A.P. din satul Pârâienii de Jos. 

O parte din clăcaşii moşiei au fost aduşi de proprietarul Rosetti din alte lo-
calităţi, probabil de unde mai stăpânea şi alte moşii. De exemplu, Andrei 
Rotaru, macedonean din Albania, a fost adus, la vârsta de treizeci de ani, de 
către Rosetti, ca îngrijitor al moşiei.  

Un altul este Stan al Zamfirei, adus tot de Rosetti din Pociovalişte (judeţul 
Gorj).  

Iată o foaie de evidenţă a zilelor de muncă datorate din februarie, care a 
fost scrisă de străbunicul lui Gheorghe I. Pârâianu. Dacă o studiem cu atenţie, 
ne putem da seama de raporturile existente dintre clăcaşi şi Boierii Pârâieni, cât 
şi de numele unor clăcaşi de pe atunci, din cătunul Meriş al satului Pârâienii de 
Sus. Redăm cuprinsul acestui mic document: 

        „Foae de zilele ce am pă la oameni. 1857 febr. 
                                   Listă. 
                    3 la Lupuţă Geană 
                    5 la Corbea Dinu 
                    1 la Pârvu 
                    3 la Uţa lui Barbu Ţăpos 
                    3 am dată […] Gheorghiţă 
                    3 o am dată tot lui Gheorghe opinci 
                    3 la Truşcă Mărin 
                    4 zile la Gheorghe dobândă de bani”. 
Într-o copie a jurnalului încheiat de „subtprefectura Olteţu de Sus” din 19 

noiembrie 1860, găsită tot la Gheorghe I. Pârâianu, se citează numele a trei lo-
cuitori din satul Pârâienii de Sus: Barbu Sima, Barbu Căşulete şi George sin 
(fiul lui) Radu, aduşi ca martori la judecata dintre Boierii „Ioan Păreanu şi 
Iancu (Ion) Costache Răducan Păreanu pentru un loc”. 

În tabelele de împroprietărire din 1864 sunt trei categorii de împroprietăriţi:  
-  Cei cu patru boi au primit câte unsprezece pogoane.  
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- Cei cu doi boi au primit câte 7 (şapte) pogoane şi 19 (nouăsprezece) pră-
jini. 

- Cei fără vite de jug, muncind numai cu braţele, numiţi şi „toporaşi”, au 
primit câte 4 (patru) pogoane şi 15 (cincisprezece) prăjini.  

Expropriaţii au fost proprietarii Pârâieni şi Cassia Rosetti.  
În secolul al XIX-lea, apare în documente şi numele fostei comune Tina. În 

cartea de hotărnicie a părţii de moşie din hotarul Tina se stipulează că „Vasile 
Pleşoianu şi Andrei Pârâianu au cumpărat, împărţind-o frăţeşte, moşia Tina” 
conform planului moşiei întocmit de inginerul hotarnic Grigore Otetelişanu, în 
anul 1847.  

„Actul de partagiu” încheiat între Petre Pârâianu şi Andrei Pârâianu arată, 
printre altele, că o parte din moşia Tina şi locul de două pogoane din lunca 
Pârâienilor vor fi în proprietatea lui Andrei Pârâianu, actul fiind legalizat de 
Tribunalul Vâlcea, prin sentinţa 303/1858. În 1864, odată cu legea exproprierii 
marilor proprietari de terenuri, apare ca arendaş al moşiei Cassia Rosetti, din 
Pârâienii de Jos, Vasile Pleşoianu, care semnează şi dosarul împroprietăririi şi 
care devine apoi proprietarul moşiei.  

În Marele Dicţionar Geografic al României, volumul IV, publicat în 1901 
în Bucureşti, la paginile 743 şi 744 găsim menţionate următoarele date 
statistice privind satele din Pârâieni, după cum urmează:  

„Pârâienii de Jos, judeţul Vâlcea. Populaţia (numără) 362 locuitori, din care 
70 contribuabili, locuind în 100 case, o biserică de lemn. Vite: 8 cai, 40 de boi, 
70 de vaci, 5 bivoli, 200 de porci. Pe Olteţ (există) o moară de măcinat. 
Locuitorii s-au împroprietărit la 1864. Cu izlazul are (suprafaţa de) 515 ha. 
Veniturile anuale ale comunei sunt de 600 lei. Este brăzdată de dealul Muerii şi 
udată de Valea Grecilor şi Valea Fraţilor.  

Pârâienii de Mijloc e compus din 2 mahalale: Valea Ganii şi Piscul 
Cireşului. Are o populaţie de 303 locuitori, din care 85 de contribuabili, 78 de 
case, 2 biserici. Vite: 80 de boi, 95 de vaci, 38 de viţei, 80 de oi. Parte dintre 
locuitori sunt moşneni, iar 18 s-au împroprietărit la 1864. Buget: venit 665 (de 
lei), cheltuieli 660 de lei.  

Pârâienii de Sus e compus din două cătune: Merişul pe valea Merişului şi 
Bordeiul pe valea Bordeiului. Are 140 de locuitori şi o biserică. Locuitorii s-au 
împroprietărit la 1864 pe moşiile d-lor Pârâieni. Vite: 6 cai, 30 de boi, 41 de 
vaci, 4 bivoli, 30 de oi. E brăzdată de Dealul Seciu şi udată de Valea Mare, 
Valea Mică şi Olteţul. Veniturile: 200 lei pe an […]”.  

Răscoala din 1907 nu reuşeşte să aprindă focul şi în fosta comună Pârâieni. 
În arhiva parohiei Pârâieni a existat un proces-verbal care descria situaţia lo-
cală de atunci. Locuitorii au fost adunaţi în biserica cea nouă din satul Pârâienii 
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de Jos, unde parohul le-a citit proclamaţia dată de guvern cu privire la „uşu-
rarea învoielilor agricole pe moşiile proprietarilor din comună”. 

În raportul parohiei Pârâieni-Veaca din anul 1906, către Protoeria Judeţului 
Vâlcea, se dau informaţii asupra ocupaţiei locuitorilor: „ocupaţiunea principală 
este agricultura şi creşterea vitelor. Cei din cătunul Pârâienii de Jos cunosc în 
majoritate zidăria, făcând lucrări în toate comunele de primprejur. Toţi aceştia 
fac şiţă din lemn de plută şi stejar, ceea ce le aduce un câştig frumos.  

În anul 1919, după Primul Război Mondial, cu prilejul aplicării reformei 
agrare, se face exproprierea fostei moşii Cassia Rosetti de la 1864, intrată ul-
terior în proprietatea arendaşului Vasile Pleşoianu şi a urmaşului său, Grigore 
Pleşoianu. Cei care au luptat în război, precum şi văduvele de război au primit 
loturi de câte 1 ha şi 1/2. Restul moşiei a fost cumpărat de către locuitorul 
Ştefan Prunescu din satul Săscioara, comuna Zătreni, judeţul Vâlcea, vecină, în 
partea de sud, cu comuna Livezi, iar altă parte a fost vândută de moştenitorii lui 
Grigore Pleşoianu, prin intermediul învăţătorului Ştefan Popescu, unor locu-
itori din satele vecine.  

În anul 1942, ia fiinţă cooperativa agricolă „Albina”, având înscris în sta-
tutul ei, pe lângă aprovizionarea societarilor cu cele necesare consumului lor şi 
următorul alineat: „va arenda moşiile proprietarilor străini de localitate pentru a 
le subarenda societarilor”. În felul acesta se preconiza schimbarea dijmei prin 
arendă, mai potrivită pentru mijlocul secolului al XX-lea. Această societate 
funcţiona în localul unde a fost sediul C.A.P.-ului înainte de 1989. „Albina” a 
amenajat un teren pentru experienţă agricolă, cu răsadniţă de salcâmi pentru 
terenurile degradate şi cu răsadniţe pentru zarzavat. Durata contractului a fost 
de doi ani: 1942-1944.  

Prin aplicarea „Legii reformei agrare” din martie 1945 şi a „Legii naţio-
nalizării” din 1949, marii proprietari de terenuri au fost expropriaţi. Au fost îm-
proprietăriţi ţăranii, cei care au luptat în război şi văduvele de război. Dar noii 
proprietari nu s-au bucurat mult timp de proprietăţile dobândite, pentru că în 
perioada 1950-1962, toţi locuitorii au fost obligaţi să se organizeze în „întovă-
răşiri agricole”. Au fost patru „întovărăşiri” în tot satul. Terenurile erau muncite 
de proprietari, iar o parte din produsele obţinute de aceştia mergeau la stat.  

În primăvara anului 1962, toţi locuitorii satului Pârâieni au intrat cu toate 
proprietăţile lor, cu animalele şi cu uneltele agricole, în Gospodăria Agricolă 
Colectivă „Calea Fericirii”, mai târziu Cooperativa Agricolă de Producţie, cu 
sediul în fostul local arendat de Cooperativa Agricolă „Albina”, înfiinţată în 
1942 în Pârâieni. Cei care aveau suprafeţe de teren mai mari s-au înscris în a-
ceastă societate agricolă, forţaţi şi ameninţaţi cu privarea de libertate. De ase-
menea erau avertizaţi că, în cazul în care nu-şi înscriu proprietăţile în Gospo-
dăria Agricolă Colectivă, copiii lor nu vor fi înscrişi la şcoli, iar cei care sunt 
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elevi sau studenţi vor fi exmatriculaţi. În felul acesta, toţi locuitorii au fost de-
posedaţi de mijloacele de trai, fără să fie despăgubiţi. 

După 1989, toţi foştii proprietari sau moştenitorii lor şi-au revendicat pro-
prietăţile cu care au intrat în Gospodăria Agricolă de Producţie (Cooperativa 
Agricolă de Producţie). Prin desfiinţarea C.A.P.-ului, după 1989, foştii pro-
prietari şi-au primit terenurile, dar numai o parte din animalele donate în 
Gospodăria Agricolă de Producţie, iar din atelajele, uneltele şi maşinile agri- 
cole nu au primit nimic. 

 
4) Şcoala 
 
Anul 1838 marchează începutul organizării de către stat a învăţământului 

rural în Valahia (Ţara Românească), iar anul 1848 marchează închiderea şco-
lilor săteşti de către contrarevoluţie30.  

Despre un învăţământ sătesc organizat de stat nu se poate vorbi înainte de 
anul 1838. 

Existau până la acea dată, ici-colo, şcoli particulare, iniţiate şi susţinute de 
către Boieri, iar în unele cazuri de către săteni. Pentru prima dată în Valahia, pe 
linie de stat, şcolile săteşti apar în jurul anului 1838.  

Pe adresa sa din 24 ianuarie 1838, „Departamentul Dinlăuntru face ştire 
Eforiei Şcoalelor Naţionale că a dat circulară ocârmuirilor de judeţe ca, în înţe-
legere cu proprietarii moşiilor, să pună în lucrare textul regulamentulului, înfi-
inţându-se, prin toate satele, şcoli”. Revoluţia din 1848 s-a proclamat în lo-
calitatea Izlaz, în 9 iunie. Pe lângă alte principii menite să reformeze statul, la 
art. 16 se prevedea instrucţia egală şi întreagă pentru tot românul de amândouă 
sexele. Înfrângerea revoluţiei a dat prilej forţelor reacţionare să dezlănţuie re-
presiuni în toate direcţiile. Eforia Şcoalelor s-a adresat Căimăcămiei Craiovei, 
cerând închiderea şcolilor, găsind „de neapărată trebuinţă ca şi şcoalele de prin 
sate să se închidă cu totul”. 

Caimacamul a înaintat această adresă Sfatului Administrativ, care, începând 
cu 9 decembrie 1848, a hotărât închiderea şcolilor săteşti. Cu aceasta, timp de 
aproape 10 ani, şcolile de la sate şi-au încheiat activitatea. Ele s-au redeschis în 
anul 185731. 

În Pârâieni, exista în anul 1848 un învăţător cu numele de Mihăiloiu 
Dumitru, conform statului de plată din ianuarie 1848. Tot aici e menţionat un 
număr de 187 de familii din Pârâienii de Jos şi de Sus, care vor da 93,20 de lei. 

Redăm statul de plată: 
                „Ianuarie 1848. Lefile pe trim. I 
                          Plasa Olteţul de Sus 
                Mihăiloiu Dumitru, Pârăienii de Jos şi de Sus 
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                187 familii vor da 93,20 lei”32. 
Rezultă că şi în Pârâieni a funcţionat o şcoală sătească în perioada 1838-

1848, potrivit adresei din 24 ianuarie1838 a „Departamentului Dinlăuntru” 
către „Eforia Şcoalelor Naţionale”. 

În Arhivele Statului, secţia Ministerului Culturii şi Instrucţiunii Publice din 
Valahia, în dosarul 3857/1857, p. 51, se află lista satelor unde urmează a se 
înfiinţa şcoli în judeţul Vâlcea. Aici este trecut şi satul Pârâieni. În dosarul 
3135/1858, p. 164/V, găsim un stat de plată pe care-l redăm: 

               „Stat de leafă pe aprilie-august 
                      Plasa Olteţului de Sus: 
               Dinu Ilie Pârăeni de Jos 125 lei”33. 
Rezultă că în anul 1857, când s-au redeschis şcolile săteşti în Valahia, s-a 

redeschis şi şcoala sătească din Pârâieni. 
În dosarul nr. 3122/1858, pp. 201/V şi 202, găsim menţiunea „Dinu Ilie, 

numit la 19 aug. 1857 învăţător în Pârăieni”. 
În continuare, în dosarul 661/1860, p. 79, se arată: 23-II-1860 în Pârăeni, 

plasa Olteţu de Sus, învăţător Dinu Ilie. 
În dosarul nr. 455/1864, p. 232 sunt următoarele precizări: 

Tabel de starea instrucţiunii comunale în Vâlcea,  
 Pârâienii de Jos, plasa Olteţu de Sus. 

Pe anul şcolar 1862/1863 au urmat 25 de elevi şi 2 fete. În anul şcolar 
1863/1864 n-au fost elevi. Iată, deci, că menţionarea localului de şcoală în pla-
nul moşiei expropriate a Cassiei Rosetti în anul 1865 confirmă pe deplin func-
ţionarea şcolii săteşti în Pârâieni, în perioada 1838-1848 şi după 1857, conform 
documentelor amintite mai sus. 

Iată istoria şcolii din Pârâieni. 
Până să se construiască şcoala, copiii învăţau în tinda bisericii, unde este 

capela de azi. Luau cu poala nisip din drum şi-l aşezau acolo. Pe nisip scriau 
literele şi cifrele. Învăţătorii erau aduşi de către Boieri, aşa cum a procedat 
Cassia Rosetti, soţia lui Radu Rosetti. La început a adus un grămătic, apoi a 
construit şcoala, aducând un învăţător bătrân, apoi pe fraţii Andrei şi Ioniţă 
Logofăt (acesta era şi notar al primăriei). După puţin timp, elevii s-au mutat în 
satul Pleşoiu, învăţător fiind Ştefan Trăistaru. El era şi notar, şi perceptor.  

Şcoala avea o sală de clasă şi cancelarie, construită din cărămidă. 
În 1872 s-a construit şoseaua Drăgăşani-Târgu-Jiu. 
În planul inginerului Gall din 1916, făcut după planul inginerului Berindei 

din 1865, localul şcolii este aşezat cu faţa spre miazăzi, iar alături este localul 
primăriei, aşezat cu faţa la răsărit. Mai exact, şcoala era aşezată de-a lungul 
hotarului, între terenul bisericii şi terenul primăriei, pe locul unde este al doilea 
corp al şcolii de azi. 
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Şcoala sătească din Pârâieni a funcţionat cu întreruperi din lipsă de învă-
ţători. Pe o condică de botezaţi din anii 1847-1848, găsită la biserica din Pârâ-
ienii de Jos, este făcută o menţiune de către Matache I. Florescu din Pârâienii 
de Mijloc, pe care o redăm în întregime:  

„Nae a mers la şcoală în anul 1900, octombrie 9, ziua Luni, la şcoala din 
comuna Tina. Învăţător Gh. Stănescu. Scris de mine M. I. Florescu clasa a  V-a. 
Eu, Matache şi Nae am mers la şcoala din comuna Grădiştea în anul 1900, luna 
Noiembrie în 20, ziua Luni. Învăţător M. Stănescu. M. I. Florescu”. Dacă ar fi 
funcţionat şcoala în Pârâieni în anul 1900, nu ar mai fi plecat copiii din sat la 
şcolile din satele vecine. La această dată funcţiona cu multă regularitate şcoala 
din comuna Zătreni. În această şcoală erau învăţători soţii Popescu, prima fa-
milie (soţ şi soţie) de învăţători din judeţul Vâlcea. Aici au învăţat carte mai 
mulţi locuitori din satul Pârâienii de Jos. Lipsa de învăţători înainte de anul 
1900 a făcut ca Spiru Haret, Ministrul Şcoalelor şi al Cultelor, să ia hotărârea 
ca absolvenţii seminariilor să fie numiţi învăţători. Aşa avem în perioada anilor 
1890-1900 învăţători pe următorii absolvenţi de seminar: Ion Popescu în 
Zătreni, Ghiţă Grădişteanu la Şcoala din Tina, Pretorian Ignat, Rădulescu 
Nicolae la Şcoala din Ghioroiu şi Diaconescu Nicolae la şcoala din Găneşti, 
comuna Lăcusteni.  

În anul 1906, Popescu Ştefan din Gorj, tânăr absolvent al Şcolii Normale 
din Craiova, a venit învăţător în Pârâieni. Şcoala funcţiona într-o clădire cu e-
taj, fostă casă boierească. Doamna Maria Călin povesteşte: 

„Dodoc Alexandru, născut în 1896, copil fiind, îşi amintea că din vechiul 
local de şcoală nu mai rămăsese decât un zid în partea de nord. El a făcut cinci 
clase primare într-o clădire cu etaj, fostă casă boierească, situată la nord de ca-
pela cimitirului din Pârâienii de Mijloc. Această casă s-a dărâmat, apoi şcoala a 
funcţionat succesiv în casele locuitorilor Ion Calotă şi Dumitru Aniţa. Învăţător 
a fost Popescu Ştefan, pe care îl ştiu şi eu. L-am cunoscut în clasa I. În anul 
1920, şcoala s-a mutat în casa donată de surorile Nicoliţa Opran Pârâianu şi 
Zoe Aluneanu Pârâianu. Şi eu am urmat cursurile acestei şcoli până în 1949, 
când a ars în întregime. Timp de 10 ani, până în anul 1959, şcoala a funcţionat 
mai întâi în fosta casă a Aristiţei Pârâianu, apoi în fostul conac al lui Vasile 
Pleşoianu, fostul arendaş al Cassiei Rosetti. Vasile Pleşoianu a vândut conacul 
Elvirei Stroescu- Barosanu”. 

În anul 1955 s-a turnat fundaţia noului local al şcolii de astăzi, tot în 
Pârâienii de Jos; s-a lucrat la el până în 1959, când în toamnă s-a reuşit să se 
dea în folosinţă o sală de clasă pentru ciclul gimnazial. Autorea Constanţa 
Badea a învăţat în clasa întâi, în localul unde a fost sediul C.A.P., într-o sală de 
clasă la subsolul clădirii, cu o fereastră mică, pe unde abia intrau razele soare-
lui, iar din clasa a doua, în localul de astăzi al şcolii. În localul nou a funcţionat 
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ca profesor şi doamna Maria Călin. Directorul acestei şcoli a fost, mulţi ani, 
profesoara Elena Şerban. Mai târziu, s-a costruit încă un local al şcolii, unde 
funcţionează clasele primare şi grădiniţa. Aici a funcţionat ca dascăl şi autoarea 
Constanţa Badea, în perioada 1973-1978. 

 
5) a. Primarii din familia Pârâianu din localitatea Pârâieni, judeţul Vâlcea, 

în secolele al XIX-lea şi al XX-lea: 
Pârâienii de Sus: 
1) Barbu Stoian Pârâianu - 1867-1868; 
2) Ioan Ştefan Pârâianu - 1872; 
3) Matei Pârâianu - 1876; 
4) Manolache Pârâianu - 1878-1879. 
Pârâienii de Mijloc: 
1) Ion T. Pârâianu - 1872; 
2) Ion Zamfir Pârâianu - 1873; 
3) Costache Manolache Pârâianu - 1873; 
4) Ion Vasile Pârâianu - 1879;  
5) Nae Vasile Pârâianu - 1878-1881, 1900, 1901; 
6) Grigore Pârâianu - 1893; 
7) Gheorghe Vasile Pârâianu - 1885, 1893-1895; 
8) Gheorghe Barbu Pârâianu - 1895-1896. 
 
     b. Notarii şi/sau ofiţerii de stare civilă din familia Pârâianu din: 
Pârâienii de Sus: 
1) M. Pârâianu - 1878-1879. 
Pârâienii de Mijloc: 
1) Grigore Pârâianu - 1894-1895, 1899; 
2) Gheorghe Barbu Pârâianu - 1895; 
3) Nae Zamfir Pârâianu - 1899, 1902-1904; 
4) Grigore Pârâianu - 1900; 
5) Nae Vasile Pârâianu - 1902; 
6) Matei Pârâianu - 1904-1905; 
7) Nae Ion Zamfir Pârâianu - 1905-1906; 
8) Constantin Pârâianu - 1932. 

Dar faptele Boierilor Pârâieni sunt prezente şi în memoria colectivă, fiind 
transmise prin viu grai din generaţie în generaţie.  

Alexandru Dodoc, un fost locuitor al satului Pârâieni, comuna Livezi, jude-
ţul Vâlcea, şi un iubitor al istoriei locale, ne-a lăsat multe mărturii legate de 
rădăcinile Boierilor Pârâieni, auzite de la bătrânii satului. Tot el ne-a transmis 
informaţii privind dreptul de proprietate asupra moşiei de baştină la formarea 
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numelui sau a poreclei de familie, începând cu secolul al XVII-lea, obiceiurile 
practicării blestemului şi ale împământenirii moştenilor, plata tributului către 
turci etc.     

Iată istorisirile lui Alexandru Dodoc despre originile Boierilor Pârâieni şi 
nu numai…„Strămoşii îndepărtaţi ai Seniorului34 Danciul Zamon, proprietar în 
satul Părăieni, comuna Livezi, judeţul Vâlcea, au avut legături de rudenie în 
Bizanţ. Soţia Seniorului (Vlastelinului) Danciul Zamon a fost o Craiovească 
din Mileştii de lângă Craiova. Când a venit proprietar în Pârâieni, comuna era 
nepopulată, i se mai spunea moşie de mână moartă, adică fostul proprietar a 
fost tăiat, iar moşia trecuse în proprietatea statului. Existau câteva bordeie, vreo 
40-50 în satele Scurta şi Valea Satului, şi câteva case. Nepotul lui Danciul 
Zamon s-a numit tot Danciul Zamon (1525-n.n.). Iar din Danciul Zamon II s-a 
născut Marele Ban Hamza. Când a ajuns Ban al Craiovei (1600-n.n.), Hamza a 
primit de la Domnitor satele Faur şi Spineni (sat dispărut al fostei comune 
Pârâieni-n.n.) şi alte două moşii situate pe teritoriul satelor Veaca şi Tina de azi 
(vecine la nord cu satul Pârâienii de Sus n.n.). El a populat satele cu oameni 
aduşi din alte sate moşteneşti, care fugeau din cauza birurilor.  Şi-a construit 
conacul în satul Pârâienii de Sus, cătunul Meriş, pe care-l locuia când venea de 
la Bănie. Şi acest sat era nepopulat, dar a adus oameni pe care i-a împămân-
tenit, adică i-a făcut moşneni35, de rangul lui, cu pecete domnească.   

Tot aici a construit o bisericuţă cu temelia din cărămidă, iar restul din lemn. 
Hamza a fost căsătorit cu o fată foarte bogată, dintr-o mare familie boierească 
din Tismana, judeţul Gorj. De aceea i se spunea Hamza Părăianul, Tismănea-
nul, adică din Părăieni, din Tismana. Cu soţia sa a avut trei băieţi: Logofătul 
Stanciul, proprietar în Baia de Fier, Polovragi, Spineni (sat dispărut al fostei 
comune Pârâieni care ţinea de la drumul ce duce spre satul Pleşoi până la că-
tunul Meriş), Danciul Logofăt (Capuchehaie la Ţarigrad), ctitorul Mânăstirii 
Polovragi, proprietar în Polovragi, Calotă Postelnic, proprietar în Pârâienii de 
Mijloc, cătunul Faur, şi în localitatea Bălceşti din judeţul Vâlcea, şi Zâna, soţia 
Medelnicerului Brănescul. Zâna a fost căsătorită cu un Senior din Obislav, în-
zestrată cu moşiile Budoi şi Obislav, date de Hamza (Sigur soţul Zânei a făcut 
parte din familia boierească Brănescul, coborâtor din Radul Brănescul, frate cu 
Danciul Zamon II-n.n.). 

Oamenilor aduşi din alte sate le-a dat la cununie, la botez, câte o bucată de 
pământ. I-a împământenit, i-a făcut moşneni cu firman de la Înalta Poartă, so-
cotiţi boieri moşteni pe moşia Părăieni din ani şi n-avea nimeni dreptul să se 
amestece în obcinele lor. 

A venit alt Domnitor, omul turcilor, care l-a pârât pe Hamza că se va răs-
cula împotriva turcilor. Prin urmare, el trebuia prins şi dus la Înalta Poartă. 
Hamza s-a ascuns timp de nouă ani la finii şi nepoţii săi, boieri moşteni, dar 
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până la urmă l-au predat turcilor pentru a-i ocupa toate proprietăţile, de la 
hotarul comunei Văleni şi până la hotarul comunei Grădiştea, spre apus până în 
cursul râurilor Plosca şi Pesceana, şi dealul Muierii, iar la răsărit până în dealul 
Borului şi apa Săsciorii. Turcii l-au prins şi l-au pus într-un car special, l-au 
legat de spetezele carului cu curele verzi şi au pus la jug patru perechi de boi 
cerniţi. Apoi l-au trecut Dunărea împreună cu Doamna lui, în Bulgaria, la  
Şiştov, unde a fost decapitat de un capugiu.  Hamza i-a blestemat: m-aţi pârât, 
boieri Pârâeni, v-am dat averi şi v-am făcut boieri, m-aţi pârât pârliţi să fiţi şi 
Pârâeni să vă meargă numele. Aceasta o ştiu şi am auzit-o din gura bătrânilor 
care au auzit-o şi ei de la înaintaşii lor. 

Nu ştiu Hamza câţi copii a avut, dar unul dintre copiii săi, Danciul, nu era a-  
casă, ci în Craiova la un negustor. Aici a fost crescut ca băiat de prăvălie, unde 
a învățat carte împreună cu fiul negustorului până la majorat. 

Şi ajungând Mare Logofăt (Prim Ministru-cap de guvern), Postelnicul Dan-
ciul Pârâeanul a venit să-şi ia moşia în primire de la Pârâeni. A găsit curţile 
tatălui său ruinate şi o parte din moşie ocupată de cei rămaşi pe loc. A căutat să 
întemeieze din nou tot ce era ruinat şi mare judecată a avut cu acei pârâtori, 
care cotropiseră o parte din moşia tatălui său, Hamza Banul.  A reconstruit cur-
tea şi a căutat să construiască şi o biserică, în apropiere de casele sale aflate în 
mijlocul celor de care v-am povestit mai sus. Şi, începând clădirea din temelia 
bisericii, a mers cu zidirea până la boltă, căci având moarte tragică la fel ca 
tatăl său, a rămas neterminată şi neacoperită şi, fiind multă vreme în stare de 
părăsire, s-a ruinat. Mai târziu, biserica a fost reclădită de către urmaşii săi şi 
există şi astăzi.  

Logofătul Danciul Părăianul, unul din fiii lui Hamza Banul, a cumpărat, 
peste partea de moşie a bunicului său, Danciul Zamon II, şi moşiile fraţilor săi, 
Stanciul Postelnicul şi Calotă Postelnicul din Polovragi, devenind cel mai mare 
proprietar de pe Valea Oltețului. El a ctitorit Mânăstirea Polovragi donându-i 
toate moşiile, pe care le stăpânea în această localitate situată la cheile Olteţului. 
Nu reuşeşte s-o termine pentru că este omorât, rămânând Doamna lui cu cei trei 
coconi şi o domniţă. Aşa cum se obişnuieşte ca la fiecare locaş sfânt, patronul 
său întemeietor să fie zugrăvit în biserică, aşa şi la Mânăstirea Polovragi, pe 
care a zidit-o Danciul, acesta se găseşte împreună cu Doamna sa în interiorul 
bisericii, aşa cum se vede şi astăzi (Este vorba de bisericuţa-bolniţă de lângă 
mânăstire, unde ctitorilor nu li se cunoaşte numele. Nu se ştie dacă aici este fa-
milia lui Danciul Părăianul sau este familia fratelui său, Stanciul, fost pro-
prietar în Polovragi, mare proprietar în Baia de Fier, probabil reconstructorul 
bisericii ctitorite de strămoşii săi, Vlastelinii din Baia de Fier, Radul şi Petru-
n.n). Mânăstirea Polovragi a fost terminată de cumnatul său, Domnitorul 
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Constantin Brâncoveanul (Maria, vara primară a lui Constantin Brâncoveanul a 
fost căsătorită cu fiul lui Danciul Pârăianul, Barbul Pârăianul Milescul, Marele 
Ban al Craiovei, deci, erau cuscrii-n.n). Tot acest Danciul a zidit şi biserica 
Sfinții Voievozi din Craiova (Biserica Sf. Dumitru din Craiova-n.n.), care se 
mai află şi astăzi. 

Pentru că s-a opus să dea tribut un copil din zece sau zece copii pe comună 
turcilor, s-a cerut la Poartă firman ca să-l ducă viu sau mort. El s-a ascuns în 
Polovragi apoi a trecut munţii dintr-o parte în alta. A fost prins de alţi boieri 
polovrăgeni, supăraţi pe Hamza, tatăl Danciului, pentru că le-a luat pământul, 
pe care aceştia îl luaseră cu cărţi mincinoase în timpul lui Radu Vodă Mihnea, 
şi predat Voievodului Mihnea Vodă Turcitul. 

Danciul Pârăianul a avut trei copii: Preda, Mare Căpitan, Barbul Pârăeanul, 
Mare Ban, sau Barbul Craiovescul36, Petre Cămăraş şi o fată, Zâna37 (În docu-
mente, apare Mara, fiica lui Danciul Pârăianul, căsătorită cu Preda Vistier 
Tatomirescul; probabil Zâna este o altă fiică, pe care nu am găsit-o în docu-
mentele cercetate-n.n.).  

Din aceşti fii ai Danciului s-au născut Boierii Pârâieni - Merişeni, care, mai 
târziu, s-au înrudit cu alţi Boieri, unii parveniţi. Coborâţi din fiii Danciului, 
putem cita pe Stoian Părăeanul, Bălă Pârâeanul-Merişanul, Zamfir Părăeanul, 
Costache Părăeanul, Zapciul, Nae Părăeanul-Merişanul. Şi fiii acestor generații 
au ocupat funcții mari la Stat, fiind Zapcii, Ofiţeri, Polcovnici, pe timpul Regu-
lamentului Organic. Au fost şi generali, ca de exemplu, generalul-medic, Emil 
Părăeanul (Milică) în războiul de la 1916-1919. Iar dintre boierii coborâţi din 
Pârâieni, mai redăm cu nume adoptive pe Boboc, Victor, Brustan, Făsui (Fă-
suiete, Făsuiescu), Bârdac, Lambă, Cap Alb, Petrache Loagher, zis şi Barneş, 
tot cu numele de Părăeni. 

Cea mai mare parte dintre moştenitorii familiilor boierilor Părăieni s-au mai 
îndepărtat, mutându-se prin alte comune, rămânând foarte puţini care se mai 
află şi astăzi. Cum am mai spus, partea principală de populație a acestei comu-
ne şi partea cea mai veche a fost aci, în jurul şi pe moşiile boiereşti din satul 
Pârâienii de Sus-Merişul.  

Cităm căteva familii care au fost clăcaşe pe moşiile acestora: Ioniţă Bobo-
nete, Ioniţă Dragomir, Vasile Dragomir (Parpangel), Niţă Militaru, Nicolae 
Văcaru, Zamfir Turcitu, Marin Cotea, Bălan, Nicolae Zamfirescu, Dincă, Sima 
Barbu, Mitică Șorici, Gheorghe Grigorie, Codreş, Nicolaescu, Trăilă Ionete şi 
Mitică Matei, Corbea, Burada, Guianu, Craiu, Moatără şi alţii pe care nu-i mai 
pomenim.  

Din câte ştiu eu, moştenitorii Postelnicului Danciul Pârâianul au moştenit şi 
au cultivat numai o parte din moşiile tatălui lor, adică partea centrală a moşiilor 
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numite mai sus şi moşia de la Faur împreună cu alţi boieri, boieriţi de tatăl şi de 
bunicul său. Iar partea de miazănoapte a moşiei, de la hotarul cu comuna 
Grădiştea şi până la şoseaua Pleşoiului, a rămas nestăpânită de nimeni, nefiind 
populată multă vreme. Cum şi partea de miazăzi a moşiilor, de la pârăul Valea 
Satului şi până la hotarul comunei Văleni, tot la fel, a rămas nestăpânită multă 
vreme, fiind trecută ca moşie de mână moartă. Aceasta a fost trecută în cus-
todia statului multă vreme, unde şi-a format statul conac Domnesc. Aici şi-a 
clădit casă de locuit, magazii, pătule, cârciumi, mori de apă la vaduri. De aceste 
aşezăminte se serveau pe atunci slujbaşii statului sau arendaşii care arendau a-
ceste părţi de moşii de la stat. Aşa cum am arătat mai sus, atât partea de nord a 
moşiilor lui Danciul Pârâianul cât şi partea de sud a acestora, se administrau de 
către stat, luându-se drept dijmă din produsele celor care munceau moşiile, din 
10 părți, una. Adică, atunci când cultivatorul recolta produsele de pe moşie, fă-
cea 10 grămezi şi ducea la pătulul Împărătesc (Domnesc) o grămadă, iar 9 gră-
mezi îi rămâneau lui. Aşa erau regulile pe atunci. Mai notăm aici că  păşteau 
vitele pe tot cuprinsul moşiilor necultivate fără să facă zile de erbărit, cum s-a 
schimbat mai în urmă, iar lemne de foc ardeau fără nicio plată. Acestea, aşa mi 
s-au spus, au durat până pe la anul 1850, când a venit la putere boierul C. A 
Rosetti, mare sfetnic al ţării.  

Omul de încredere al lui Barbu Ştirbei, C.A.Rosetti, a cerut Domnitorului o 
moşie în satul Pârâienii de Jos, pentru că de aici până la hotarul cu comuna 
Văleni nu era nicio casă. Suprafaţa era calculată cât dădea ocol cu calul o zi, de 
când răsare soarele şi până apune. El a pornit călare, fiind  însoţit de un ingi-
ner, de trei popi îmbrăcaţi în veşminte, cu cruci şi lumânări în mână, şi cu zece 
oameni martori care jurau că acolo este hotarul Părăienilor. Au pornit de la 
hotarul de nord, din dreptul bisericii Părăienilor (capela de astăzi-n.n), la răsărit 
pe lângă pârâul Valea Satului, iar spre apus în linie dreaptă până în Pesceana. 
Au vrut să treacă apa şi să ajungă în Dealul Muierii, dar acolo au ieşit rădiştenii 
cu parul şi le-a spus că hotarul între Gorj şi Vâlcea este apa Pesceanei. Atunci 
au luat-o la vale pe Peşceana, au urcat, ajungând în dreptul Vălenilor, pe dru-
mul curmături (pe acest drum a coborât Tudor Vladimirescu cu pandurii lui în 
1821). Au gândit că este puţin şi voiau să ia şi Vălenii, dar când să coboare o 
femeie, Şuica, a ieşit cu brâlele (brâglele-părţile mobile de la războiul de ţesut 
care susţin spata - n.n) legate de gât, cu un sul în spinare şi cu un brâu legat de 
gât, care-i fâlfâia când urca. Credea că vin turcii. Striga: fugiţi spurcaţilor, aici 
este moşia Vălenilor! Aşa era obiceiul la ele, că de aia îi zice Dealul Muierii. 
Atunci când veneau turcii pe Dealul Muierii şi voiau să treacă la noi, ieşeau 
femeile de aici îmbrăcate aşa şi ziceau hap!, hap! Turcii credeau că sunt femei 
cu două guri şi o luau la fugă. Când voiau să ajungă în Rădineşti (sat din ju-
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deţul Gorj, situat la hotarul de vest al satului Pârâieni-n.n.), le ţineau calea fe-
meile de acolo.  

Au fost nevoiţi să se întoarcă, dar pe drum a murit calul inginerului. Au 
luat-o pe jos, au trecut podul Olteţului, urcând în dealul Săsciorii. Asta se crede 
că ei ar fi greşit hotarul şi ar fi acaparat o parte de pământ străin din pământul 
Vălenilor. Acest corp de moşie, intrat în stăpânirea boierului Rosetti, a fost gă-
sit nepopulat şi necultivat de nimeni, oamenii fiind fugiţi prin păduri şi locu-
ind în bordeie de frica năvălitorilor şi a birurilor de atunci. Şi văzând boierul că 
moşia, ca să dea venit, trebuia cultivată şi curăţită de mărăcini, a căutat să o 
populeze cu oameni aduşi de prin alte sate moşteneşti, care, de frica birurilor, le 
părăseau şi se refugiau pe moşiile boiereşti unde făceau zile de clacă, iar în 
schimb erau scutiţi de dările grele şi asupritoare. Mai întâi, boierul Rosetti a 
căutat să aducă un om destoinic şi priceput în cultivarea pământului şi creşterea 
animalelor. Acesta era macedonean, de neam albanez, şi se numea Andrei 
Rotaru (s-a numit aşa pentru că ştia rotărie), în vârstă de 30-34 de ani. Andrei 
Rotaru ştia să semene grâu, să altoiască pomi, să sădească vie, să castreze 
porci, să clădească fântâni, cunoştea materialele necesare construcţiilor de ca-
se. Acest venetic necăsătorit a studiat cu atenţie aceste meleaguri şi şi-a aşezat 
gospodăria în mijlocul moşiei, în piscul dintre pârâul Fraţilor şi Valea lui 
Gheorghe. Având casa aşezată la o poziţie mai înaltă, cuprindea cu privirea toa-
tă moşia.  Acest gospodar macedonean s-a căsătorit cu o fată de moştean din 
comuna Grădiştea, numită Mărica lui Dinu Pungariu ( Familiile Buşe şi Verdeş 
sunt rudele lui Andrei Rotaru-n.n. ).  

Tot atunci au mai fost aduse şi alte familii: Matei Speriatu, Sandu Calotă, 
Ion Nazaru, Mihai Glăvan, Dumitru Staicului, Sandu Diaconu, Grigorie 
Albulescu, Dumitru Cerneanu, Badea Albulescu, Nicolae Govoreanu, Bălan 
Roşcioagă, Ghigă Popa, Barbu Popa, Enache Sandu, Mareş Moacă, Ion Mareş, 
Ioniţă Cimpoieru, Ilie Dobrinoiu, Preda Verdeş (strămoşul primarului, Ștefan 
Verdeş), Marin Rusu, Dincă Vieru, Zamfir Capră, Pătru Munteanu, Preda Pă-
ducel, Stan al Samfirei venit de la Pociovalişte, de sub munţii Gorjului, şi alţii 
pe care nu-i mai numim. După ce s-au aşezat pe moşia boierului Rosetti, au 
început să muncească sub îndrumarea macedoneanului amintit mai sus, al-
cătuind mahalaua cătun numită, mai târziu, Pârâienii de Jos. În acest timp, 
boierul Rosetti a luat în stăpânire şi acareturile (conacul) acestei moşii. Moşia 
era gospodărită de Andrei Rotaru, iar veniturile moşiei erau strânse în pătulele 
Domneşti de la conacul moşiei. Conacul era aşezat în mijlocul moşiei lângă o 
ceşmea cu apă bună şi curgătoare, care există şi astăzi în mijlocul satului. Aici 
era şi administraţia moşiei şi o cârciumă unde se desfăcea o parte din venitul 
moşiei, fiind un centru de dejugătoare-adăpare şi odihnă a călătorilor-cără-
uşilor. Pentru că boierul Rosetti era ocupat cu treburi mari pe la Scaunul 
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Domnesc, căuta ca moşia să o arendeze la arendaşi turci, greci, cărora nu le ştiu 
numele. Notez numele unor arendaşi români: Tache Alexiu şi Savu, fiul lui 
Stan al Samfirei din Roşiile. Mai târziu, boierul Rosetti căsătorind pe fiica sa 
Casiţa cu boierul de familie mare, Brăiloiu, moşia a trecut în proprietatea aces-
tuia. Boierul Brăiloiu a vrut să facă un act de binefacere în această comună, 
dăruind o parte din moşie pentru construcţia unui local de şcoală, a primăriei 
(casa împărătească) şi pentru construirea şi înzestrarea unei biserici cu două-
sprezece pogoane, după datinile strămoşeşti. Moşia Pârâieni de Jos era ne-
locuită. Numai în locul capelei de astăzi era o bisericuţă de lemn şi două-trei 
case boiereşti. Casiţa a început să populeze satul, a reparat bisericuţa, făcând-o 
mai mare, construind şi cimitirul în 1858, a făcut o şcoală cu o sală de clasă şi 
cu faţa la drum din cărămidă, primărie care se numea casa împărătească, iar  în 
1872 s-a făcut şi şoseaua. Biserica n-avea clopot, decât toacă. Boierul Barbul 
Pârâianu a vândut în Cocoşoaia trei pogoane de pământ preotului Marin şi cu 
banii a cumpărat clopot, pe care l-au furat. Îl aveam monument istoric de la 
bunici, avere de la părinţi. În afară de Casiţa, C.A. Rosetti a mai avut o fată 
căsătorită cu generalul Vlădoianu şi i-a dat moşia de la Tina.  

Andrei Rotaru, căsătorit cu moşteanca lui Dinu Pungariu, a avut un copil 
numit Buşe; de alţi copii nu mai ştiu. Au avut o căsnicie lungă până când baba 
a murit, moş Andrei având 80 de ani. Rămânând moşul văduv şi neplăcându-i 
să trăiască într-o casă cu fiul său, Buşe, şi cu nora sa, Ilinca, s-a recăsătorit cu o 
fată bătrână, care rămăsese nemăritată, din comuna Pleşoiu. Au trăit împreună 
douăzeci de ani, a doua nevastă dând naştere unui copil, anume Ioan. La o sută 
de ani moşul a murit, Ioan rămânând mic, crescând în această comună până la 
majorat, când s-a mutat la Valea Viei, în apropiere de Craiova”. 

    În 2008, primarul comunei Livezi, în primul mandat, Ştefan Verdeş,  a 
invitat descendenţi ai Boierilor Pârâieni la  sărbătorirea ”Zilei comunei”. (vezi 
ilustraţiile, Carte video, pag. 338) 
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Capitolul II. 
 

OBICEIUL PĂMÂNTULUI 
 

Dreptul consuetudinar sau cutumiar (jus consuetudinale), adică dreptul ne-
scris (obiceiul pământului), dar consacrat prin uz, datină, reprezintă toate nor-
mele de drept nescrise, cu putere de lege, care s-au aplicat din cele mai înde-
părtate timpuri până la apariţia legilor scrise.  

Cutuma a fost şi la geto-daci principalul izvor al dreptului, principala formă 
prin care s-au instituit norme obligatorii pentru întreaga societate. În timp, ob-
ştea gentilică şi cea familială s-au transformat în obştea sătească, ce presupu-
nea proprietatea comună asupra pământului, apelor, păşunilor, etc. Existau şi 
forme ale proprietăţii private asupra cirezilor de vite, a robilor şi chiar asupra 
unor loturi mai mici de pământ. Cu timpul, oamenii liberi s-au diferenţiat şi au 
apărut oamenii bogaţi. Şi după retragerea stăpânirii romane din Dacia, au exis-
tat în obştile săteşti, „oamenii buni şi bătrâni”.  

Aceste „obiceiuri juridice” îşi au rădăcinile nu numai la valahii de la nord de 
Dunăre, ci şi la „cuţo-vlahii” sau aromânii de la sud de Dunăre.  

Strămoşii îndepărtaţi ai valahilor, trăiau după un cod de legi numit “Belagi-
ne” sau „Legile frumoase”.  

Unii scriitori antici au menţionat că Burebista a elaborat unele legi, mai ales 
cu caracter religios. Ele consfinţeau drepturile şi libertăţile dacilor. Strabo spu-
ne că Burebista a fost un bun conducător al dacilor prin „cumpătare şi ascul-
tare de legi”.  

Deceneu, urmaşul lui Burebista şi marele preot al lui, a transcris aceste legi, 
preocupat de cultivarea supuşilor săi, aşa cum scrie Herodot. Belaginele au de-
venit legile „obiceiului pământului”, numit în documentele istorice „Jus Wa-
lachiae, voloski zakon, Lex Valachorum sau Jus et Consuetudo, Antiqua 
Valachorum”; în Ungaria s-a numit “Lex et Consuetudo Valachorum” .  

Obştea era alcătuită din „moşi” (oameni ce descindeau dintr-un „neam”) 
care stăpâneau pământul în devălmăşie38.  

„Sfatul bătrânilor înţelepţi” conducea obştea, fiind păstrătorul legilor stră-
vechi, transmise din generaţie în generaţie, numindu-se rânduieli. Cea mai im-
portantă lege este cea care reglementa „neînstrăinarea pământului unui neam” - 
instituţie constituită din membrii înrudiţi prin sânge.  

Obştea avea deci o instanţă de judecată, alcătuită din „Oameni buni” adică 
oameni de bună-credinţă, consideraţi de comunitate, imparţiali şi de o probitate 
morală incontestabilă, această instituţie asigurând şi martorii. 
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Domnitorii şi Boierii recunoşteau această instanţă a bătrânilor, care s-a păs-
trat şi în Transilvania sub Imperiul Habsburgic. Membrii Sfatului Bătrânilor nu 
puteau fi judecaţi decât de Domn.  

Moşia nu se putea înstrăina fără încuviinţarea rudelor nici pe timpul stăpâ-
nirii Valahiei Mici (Oltenia de azi) de către austrieci, încuviinţare consemnată 
expres în documente. Şi acum trebuie să vedem originea cuvintelor: moştenire, 
ocină, ohabă. „Moştenire” vine de la cuvântul „moş”- proprietatea este trans-
misă din tată-n fiu, din moşi-strămoşi, iar „ocină” de la sl. „očina, din otĭčina - 
patrimoniŭ, patrie, otĭčinŭ - părintesc, otĭcĭ, otecĭ, otecŭ - tată, moştenire de la 
tată, drept de a stăpâni pământul cu aceleaşi drepturi cu care-l stăpâneau cei de 
la care-l moşteniseră. Proprietarii de pământuri, ca vecini de moşie în acelaşi 
hotar sau hotare apropiate, erau „megiaşi”, şi ca proprietari prin moştenire ai 
ocinelor lor, se numeau „dedini, moşteni sau moşneni”. „Ohabă” înseamnă în-
lăturarea oricăror pretenţii din partea terţilor asupra proprietăţii întărite de 
Domn, de regulă, ereditară, inalienabilă şi scutită de impozite şi de prestaţii.  

Dacă legile străvechi scrise prevedeau pedepse pentru cei care nu le res-
pectau,  din Evul Mediu până în secolul al XIX-lea se folosea blestemul asupra 
celor din neam care ar revendica vreodată ceea ce s-a vândut cu consimţămân-
tul rudelor. Practica blestemului asupra urmaşilor care nu vor respecta dorinţele 
înaintaşilor este întâlnită şi în actele de proprietate date de  Domnitori.  

Blestemul ţinea loc de lege scrisă, dar avea mai multă autoritate decât aceas-
ta.  

Majoritatea proprietăţilor se dobândeau prin moştenire „le sunt vechi şi 
drepte ocine, dedine”39. Un exemplu de dobândire a proprietăţii, prin slujbă 
credincioasă, este hrisovul dat de Vlad Voievod, din 1 aprilie 1492, prin care  
fraţii Craioveşti obţin drept de proprietate asupra Potelului cu gârla şi Cuşmiţa 
cu toate seliştile Jupanului Barbul Ban, Jupanului Pârvul Vornic şi Jupanului 
Danciul Mare Vornic „pentru că le-a dobândit jupanul Barbul Ban şi fraţii săi 
cu bună şi dreptcredincioasă slujbă la domnia mea” 40.  

Multe din proprietăţi se dobândeau prin defrişarea pădurilor. Exemplificăm 
cu documentul din 7 aprilie 1518, prin care Domnitorul dăruieşte „slugilor 
domniei mele jupan Danciul cu fiii săi şi jupan Oprea Spătar cu fiii săi…şi încă 
câţi le va da D-zeu şi lui Ivul cu fiii săi, să le fie lor loc din ocina Aninoasa, în 
toată pădurea de jos”, urmând stabilirea hotarelor din valea Runcului până în 
dealurile din împrejurimi, „pentrucă au cerut dela domnia mea, această ocină, 
pădurea toată, ca să cureţe acel loc cu foc şi cu securea”41. 

De fiecare dată, Domnii întăreau proprietăţi după legea „bătrână”, apelând la 
cărţile de judecată ale predecesorilor lor, majoritatea acestora stipulând sanc-
ţiunea blestemului. Deci, un Domnitor îi dădea acte de proprietate unui nobil  
(Boier), respectiv unor nobili, pentru una sau mai multe moşii, iar Domnitorul, 
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care-i urma la domnie, i-o întărea adică i-o confirma sau i-o lua pentru „hicle-
nie”.  

Dreptul acestei etape a fost un drept cutumiar, agrar-funciar, numit „jus va-
lachiae”, antica lex, adică dreptul Valahiei sau legea veche; cnezii, „majore 
terrae” sau „potentes” şi-au transmis ereditar pământurile, transmiterea eredi-
tară a pământului premergând eredităţii în funcţiile politice.  

Foarte important a fost aşa numitul „drept cnezial al cnejilor”42, numit şi jus 
cnezatus sau jus keneziale, în care mulţi cercetători au inclus şi judecata (ju-
decia, sudstvo), „Judecia” fiind o instituţie a vechiului drept valah. Din rândul 
cnejilor  s-au ridicat nobiles knezi, de aceea jurământul lor a fost echivalat în 
faţa instanţelor cu cel al nobililor. În Valahia, (cnejii) cnezii care judecau au 
fost ajutaţi de „Sfatul oamenilor buni şi bătrâni”. Faptul că în documente apar 
alături termenii „cneaz” şi „jude”, dovedeşte importanţa atribuţiilor judecăto-
reşti ale cnezilor (cnejilor).  

Din punct de vedere al formei de exprimare şi aplicare, şi dreptul Evului 
Mediu a fost un drept cutumiar. Cutuma sau obiceiul juridic (denumit în do-
cumentele din Valahia şi Moldova, „pravo”, „zakon” şi „obiceai”, iar în 
Transilvania, „ritus”, „lex”, „jus”, „lex olahorum”, a constituit izvorul principal 
al dreptului în această perioadă. Chiar şi atunci când au fost elaborate şi apli-
cate legi scrise, cutuma a avut un rol dominant, fiind invocată înaintea legii 
scrise. Tot în Evul Mediu, legea scrisă a fost denumită în Valahia şi Moldova 
pravilă, iar în Transilvania „lege”, „constitutio”, „decret”, „statut”, etc. Pravi-
lele nu au detronat însă obiceiurile juridice de pe primul loc. Este necesar să 
amintim câteva obiceiuri juridice care s-au aplicat înaintea legislaţiei scrise pe 
care le găsim în hrisoavele domneşti.  

Aşa cum am arătat mai sus, şi în Evul Mediu, Domnul şi dregătorii recu-
noşteau „Sfatul oamenilor buni” sau „Sfatul de bătrâni”, ori „Sfatul oamenilor 
buni şi bătrâni”. Aceştia îi ajutau pe trimişii Domnului în cercetările pentru ca-
re primiseră răvaşe domneşti. Tot ei judecau pricini simple, cu caracter local, 
privind administrarea moşiilor, mici furtişaguri, certuri etc. 

„Obiceiurile juridice”, „obiceiul pământului”, „le droit coutumier” din Vala-
hia, sunt întâlnite în hrisoavele pe care le cercetăm.  

Acest „obicei al pământului” cuprindea reguli sau principii juridice ce se tre-
ceau în hrisoave domneşti sau boiereşti, prin care se consemnau anumite dis-
poziţii de drept civil sau penal, ca de exemplu: dreptul de revendicare al 
imobilelor rurale de la străini de către descendenţii vânzătorului, dacă 
dovedeau că nu s-a adresat mai întâi lor să le cumpere; împroprietărirea 
ostaşilor în urma războaielor victorioase; înfrăţirea, adică doi proprietari „se 
prindeau fraţi” şi se moşteneau, dacă nu aveau copii; dreptul de proprietate 
asupra moşiei de baştină la formarea numelui sau a poreclei de familie 
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începând cu secolul al XVII-lea; dreptul de moştenire egal între bărbaţi şi 
femei; dreptul de a testa în favoarea străinilor, când nu aveai copii; dreptul de 
zălogire; dreptul de a răscumpăra pe-deapsa cu bani; dreptul de iertare în 
materie penală; jurătorii; talionul; „prădalnica să nu fie”, adică „să nu se ia de 
Domnie”, etc. Toate documentele din secolele XI-XV arată că exercitarea 
dreptului de proprietate se manifesta prin stăpânirea în comun a satelor şi 
ocinelor în devălmăşie, iar în secolul al XV-lea, aceşti stăpâni devălmaşi purtau 
numele de megieşi, adică vecini de hotar. Ei erau chemaţi să delimiteze părţile 
celui care urma să iasă din devălmăşie, la cumpărarea unei părţi de moşie (a 
unei părţi din stăpânirea comună) şi tot ei erau chemaţi ca jurători în caz de 
litigiu sau ca martori pentru a întări o înţelegere.  

Astfel, prin documentul nr. 258 din 30 decembrie 1640, Matei Basarab întă-
reşte lui Danciul Logofătul din Pârăiani, satele Mileştii de Sus şi Mileştii de 
Jos, judeţul Dolj, văzând şi ţinând cont şi de cărţile vechi ale lui Petru Voievod 
din 1566 şi Mihnea II Turcitul Voievod, fiul lui Alexandru Voievod cel Bă-
trân43.  

O foarte interesantă procedură de judecată, asemănătoare cu o instanţă de 
recurs ca mod de judecată, însă având în fapt în fiecare speţă rolul unei instanţe 
de fond, erau judecăţile în care reclamanţii veneau înaintea Domnitorului şi 
„pârau” sau aduceau la cunoştinţa acestuia un fapt deja petrecut şi judecat de 
predecesorii Domnului, în speranţa că de data aceasta vor avea câştig de cauză. 
Din aceste tipuri de procese observăm cum instanţa domnească primea recla-
maţia „... iar întru aceasta domnia mea am cercetat şi am judecat după dreptate 
şi după lege, cu toţi cinstiţii dregătorii domniei mele...” şi făcea cercetări cu 
privire la faptul reclamat. În condiţiile în care hotărârea anterioară era corectă, 
domnia o recunoştea şi o întărea, în unele cazuri chiar prin carte de blestem. 
Dacă se dovedea că hotărârea anterioară se bazase pe acte furate, false, distruse 
sau pe cercetări injuste ale jurătorilor, atunci se dădea altă soluţie44.  

Soţia aducea zestrea într-o familie. La căsătorie se încheia un fel de con-
tract matrimonial în care erau cuprinse toate situaţiile materiale ale viitoarei pe-
rechi. Fiicele se înzestrau cu moşii, obiecte de podoabă, de îmbrăcăminte, de 
amenajare a locuinţei, ţigani, etc45. Existau situaţii când o moşie sau o parte din 
aceasta se vindea rudelor pentru a se înzestra fata, altfel moşia nu se împărţea.  

În cazul decesului prematur al tatălui, fiii se ocupau de zestrea surorilor lor. 
În cazul decesului soţului înaintea soţiei şi în lipsa copiilor, în Valahia exista 
obiceiul ca averea să se întoarcă la familia sau la rudele lui. Şi în cazul dece-
sului prematur al soţiei, în situaţia când cei doi nu aveau copii, soţul supra-
vieţuitor împreună cu familia lui trebuia să plătescă zestrea fostei soţii, zestre 
ce se stabilea şi se consemna în contractul dinaintea încheierii căsătoriei.  
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Când jupâniţele rămâneau văduve, reprezentau familia în faţa autorităţilor. 
Şi fiii şi fiicele aveau drept de moştenire.  

Femeile, la fel ca bărbaţii, aveau dreptul de a testa, adică dreptul de a lăsa 
prin testament sau diată averea rudelor sau locaşelor de cult. Un document 
convingător în acest sens este diata jupâniţei Marga din 30 august 158746, fiica 
lui Matei, şi a jupâniţei sale, Stanca, nepoata Margăi celei bătrâne, fiica lui 
Craiovescul Pârvul, Mare Ban al Craiovei. Aceasta lasă prin testament Mânăs-
tirii Glavacioc jumătate din satele Drencea, Caracalul, Comoştenii şi ţiganii, 
jumătate din Comoşteni şi jumătate din ţigani mamei ei, jupâniţa Stanca, cu 
condiţia, ca după moartea acesteia, aceste proprietăţi să rămână tot Mânăstirii 
Glavacioc. Mai lasă surorii sale, jupâniţa Caplea, trei sălaşe de ţigani, „iubitu-
lui ei bărbat”, Ivan Postelnicul, doi ţigani şi verişoarei ei, jupâniţa Rada, o fa-
milie de ţigani. Acest testament are şi o clauză, adică, în situaţia în care sora ei 
din Ţara Turcească va reveni în Valahia, aceasta să procedeze în felul următor:  
„satele, ţiganii şi toate celelalte bunuri să le împartă frăţeşte şi pentru jumătatea 
ei să hotărască după bunul plac, iar partea testatoarei să rămână sfintei Mânăs-
tiri Glavaciocul”. În încheiere sunt trecuţi martorii, printre ei fiind şi Hamza 
Banul din Dobroieşti, sat în fostul judeţ Romanaţi.  

Lucrarea lui Neagoe Basarab „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său 
Theodosie”, numită de B. P. Hasdeu „falnic monument de literatură, politică, 
filozofie şi elocvenţă”, este un manual de educaţie morală şi politică şi în ace-
laşi timp un testament pentru urmaşi, cuprinzând sfaturi, norme de conduită şi 
poveţe ale Domnitorului Neagoe Basarab pentru fiul său şi urmaşii acestuia la 
tronul Valahiei. 

Cele mai importante capitole sunt acelea care tratează modul în care Dom-
nul trebuie să-i cinstească pe Marii Boieri sau să-i pedepsească în anumite ca-
zuri, principiile de alegere a dregătorilor şi îndepărtarea lor din funcţii, regu-
lile de comportare la masă, problemele soliilor şi ale războaielor, dar şi ma-
niera în care Domnul trebuie să-i judece pe supuşii săi. 

Cartea scoate în evidenţă o întreagă tehnică a stăpânirii de sine şi avertis-
mente faţă de comportamente ce ar pune în primejdie prestigiul Domnului şi 
puterea sa. 

În ceea ce priveşte metodele de ocârmuire, Voievodul pledează împotriva 
hotărârilor luate după bunul plac al Domnului şi a uciderilor fără judecată ori a 
judecăţilor superficiale, concepând guvernarea după legi, care să aibă ca scop 
îndreptarea oamenilor şi nu după acelea care să arate cum să fie supuşi aceştia. 

Sfaturile lui Neagoe Basarab dovedesc o îndelungată experienţă a vieţii, 
conturând norme de conduită pentru Domnitorul situat în fruntea ierarhiei po-
litice a vremii. 
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Înţeleptul Domn îl sfătuieşte aşa pe urmaşul său la tron: „Iar domnul care va 
judeca pe dreptu, acela-i domn adevărat şi unsul lui Dumnezeu….iar domnul 
care nu va judeca pre dreptate şi pe legea lui Dumnezeu, acela nu iaste 
domn…şi unsul lui Dumnezeu…şi pentru făţărnicia lui nici faţa lui Dumnezeu 
nu o va vedea…drept aceea şi tu, fătul meu, şi dumneavoastră fraţilor, cu ce 
dreptate veţi judeca săracii într-această lume, cu aceea vor fi judecate şi faptele 
voastre la împărăţia cerească. Când veţi şedea să judecaţi în Divan, să şază 
lângă voi tot oameni buni şi aleşi. Şi să fie şi Boieri mai tineri lângă voi, ca să 
ia toţi învăţătură bună”. Acest citat, pe lângă valoarea artistică de sensibilizare 
a sufletelor urmaşilor lui la tron, îi îndeamnă pe viitorii conducători cum să-şi 
aleagă în Sfatul Domnesc oameni care să judece cu dreptate, pentru că altfel 
vor fi pedepsiţi de divinitate. De asemenea, să fie înconjuraţi de oameni nobili, 
cinstiţi, atât vârstnici cât şi tineri, pentru ca aceştia din urmă „să înveţe” tră-
săturile morale ale unui dregător din cea mai fragedă vârstă.  

Dimitrie Cantemir în lucrarea sa „Descriptio Moldaviae”, precizează că în 
Sfatul Domnesc, judecăţile aveau la bază „jus non scriptum”, adică legea ne-
scrisă şi „jus scriptum”, adică legea scrisă.  

Litigiile judecate de Domn împreună cu Sfatul Domnesc, erau definitive. 
Voievodul, ca şi Împăratul bizantin, era unicul legiuitor, recunoscut ca repre-
zentant al voinţei lui Dumnezeu pe pământ. El îmbina autoritatea sacră, do-
bândită prin „ungerea ca Domn”, cu cea rezultată din jurământul de credinţă 
dat în faţa Marilor Boieri ai ţării. Domitorul avea dreptul să judece în ultimă in-
stanţă, orice pricină, să o întărească prin blestem, să pronunţe pedepse şi să-i 
certe pe cei vinovaţi, având competenţă generală atât teritorială cât şi materială. 
Hotărârea domnească era definitivă, irevocabilă şi executorie, asupra căreia nu 
exista nicio cale de atac.  

Pentru a soluţiona pricinile şi a lua decizii, Voievodul se consulta cu Sfatul 
Domnesc, care din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, s-a numit şi Divan.  

Sfatul Domnesc nu era o instanţă de judecată, însă membrii acestuia, fiind 
Marii Boieri ai ţării, îl ajutau pe Domn în cercetarea faptelor, în vederea sta-
bilirii adevărului şi a judecăţii corecte, iar în cărţile şi hrisoavele domneşti apă-
reau în calitate de martori, întărind semnătura Domnului. Aici, putem să dăm 
exemplu hrisovul din 20 ianuarie 1640, prin care Matei Basarab Voievod în-
tăreşte Mânăstirii din Crasna, judeţul Gorj, partea lui Hamza cel Bătrân. 
Martorii din Divan, Teodosie, Mare Ban al Craiovei, Hrizea, Mare Vornic, 
Miho, Mare Logofăt, Radul, Mare Vistier, Radul, Mare Spătar, Dragomir, Mare 
Clucer, Socol, Mare Sfetnic, Radul, Mare Comis, Vucina, Mare Paharnic şi 
Constantin, Mare Postelnic nu au putere decizională. Domnitorul avea o putere 
absolută, de origine divină, împricinaţii trebuind să-şi arate respectul faţă de 
judecătorul suprem. Chiar şi Marii Boieri, dacă erau împricinaţi, trebuiau să 
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apară în faţa Domnitorului, arătând respectul cuvenit judecăţii şi judecătorului. 
Dimitrie Cantemir scrie că judecata era aşa de înfricoşătoare şi lipsită de păr-
tinire încât „însuşi Marele Logofăt dacă ar fi pârât şi de un ţăran, îndată ce aude 
că se face chemarea numelui, trebuie să se scoale de la locul său şi până ce 
procesul a fost dezbătut, să stee la stânga ţăranului”.  

Al doilea organ de judecată a fost constituit din dregători: cei a căror funcţie 
a determinat şi o asemenea activitate, ca de exemplu Marele Vornic ori Marele 
Logofăt, şi cei care au primit de la Domn dreptul de a judeca. Cu timpul, dre-
gătorii au primit de la Domni tot mai multe atribuţii judecătoreşti, iar Reforma 
lui Mavrocordat a ierarhizat mai bine şi mai precis atribuţiile judecătoreşti.  

Au mai avut drept de judecată şi boierii asupra ţăranilor aserviţi, obştea prin 
reprezentanţii ei asupra ţăranilor liberi, iar primarii şi pârgarii în oraşe şi 
starostele în cadrul breslei.  

Studiind cu atenţie documentele, ne dăm seama că litigiul se numea „pri-
cină”, „gâlceavă”, reclamantul se numea „pârâş” (el pâra, adică reclama), „jă-
luitor”, iar „pârâtul” era cel învinuit. Părţile aflate în proces, erau obligate să se 
prezinte în persoană, iar mai târziu, prin reprezentanţi legali (Vătafi, Isprav-
nici). Plângerea adresată Domnitorului se numea „pâră sau jalbă”. Domnul 
asculta sau citea plângerea şi fixa un termen de judecată. Pentru amânarea 
termenului, Domnul „dădea carte de volnicie”, iar pentru împricinatul care nu 
se prezenta la proces, Domnul dădea cartea unui Armaş pentru a-l executa silit, 
urmând să plătească cheltuielile, numite „treapăd”. În administrarea probelor se 
recurgea la mărturisire, adică la recunoaşterea de către cel învinuit a afirma-
ţiilor făcute de jălbar, iar în lipsa acesteia se recurgea la jurământ, adică res-
ponsabilitatea penală în faţa lui Dumnezeu. De multe ori, în faţa dregătorilor, 
jurămintele se desfăşurau în biserică cu mâna pe Evanghelie, simbolizând   
sancţiunea divinităţii în viaţa de dincolo sau cu lumânări aprinse şi, apoi, stinse 
repede în apă cu blestemul „aşa să li se stingă neamul dacă nu vor arăta adevă-
rul”. Alt mijloc de probă era stabilirea rudelor apropiate ca martori principali. 
Se mergea pe considerentul că aceştia susţineau fapte pe care le cunoşteau 
foarte bine. În afară de rude care prestau jurământ de credulitate sau de mora-
litate, megieşii depuneau jurământ de veritate ori de adevăr, ca vecini. Când nu 
se puteau face probe cu martori, se recurgea la jurători. Instituţia jurătorilor era 
instituţia juridică, derivată din obşte, în care 6, 12, 24 sau 48 de oameni erau 
aleşi sau numiţi de Domn, adică luaţi pe răvaşe domneşti. De regulă, numărul 
lor era stabilit prin lege, în funcţie de gravitatea faptelor, cercetau litigiul civil 
sau penal şi expuneau hotărârea lor, depunând jurământ. În caz că Domnul nu 
era de acord cu hotărârea luată, trimitea alţi jurători, de obicei un număr dublu. 
Documentele arată că jurătorii trebuiau să fie „oameni buni”, adică oameni cu 
experienţă, cinstiţi, drepţi, de bunăcredinţă, alcătuind un juriu de onoare. Ju-
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rătorii nu erau instanţa de judecată, ci erau numai parte în proces, jurând şi sus-
ţinând ceea ce a declarat partea reclamată.  

Jurământul era impus de Domn, fiind luat în Sfatul Domnesc sau Divan în 
faţa mai multor Boieri sau megieşi şi întărit, apoi, prin blestem. Au fost şi ca-
zuri când în proces s-au adus mărturii mincinoase, faţă de care Domnul a luat 
măsurile de rigoare. Celui care pierdea procesul i se spunea „a rămas de lege şi 
de judecată”. Jurământul Boierilor jurători, desemnaţi prin răvaşe domneşti, era 
valabil numai dacă era întărit de Domn. Dacă partea nemulţumită afirma că ju-
rământul a fost strâmb, atunci Domnul numea tot prin răvaşe domneşti, un nu-
măr dublu de Boieri, de regulă douăzeci şi patru, iar, în cazuri speciale, patru-
zeci şi opt. Cei ce nu respectau hotărârea definitivă dată de Domn, plăteau a-
mendă numită „gloabă”, în numerar sau în natură: boi, cai, ovine.  

Înainte de secolul al XVII-lea, dreptul de protimis sau drept real de prefe-
rinţă aparţinea rudelor, până la gradul III-IV, şi vecinilor unui vânzător de imo-
bile. În documentele cele mai vechi, se spune că vânzarea „s-a făcut cu ştirea 
rudeniilor şi megieşilor din sus şi din jos”. Această instituţie a apărut ca o ate-
nuare a inalienabilităţii imobilelor din vremuri mai vechi care trebuia să dis-
pară odată cu dezvoltarea comerţului şi însemna dreptul de revendicare a imo-
bilelor rurale de la străini, dacă descendenţii vânzătorului dovedeau că nu li s-a 
adresat lor mai întâi să le cumpere. Chiar dacă aveau consimţământul rudelor, 
până la un an, una din rude putea înapoia banii cumpărătorului străin de familia 
respectivă în schimbul imobilului vândut acestuia.  

Atunci când familia bazată pe rudenie lipsea, se constituia artificial o fami-
lie prin adopţii şi înfrăţiri pe moşii. Exemplificăm prin documentul dat de Voie-
vodul Radul cel Mare, „dă domnia mea....slugilor mele, lui Toma şi lui Mihail, 
şi lui Stan, şi lui Cârstiian, şi verilor lor, lui Roman, şi lui Dan, şi lui Radul, şi 
lui Micul, şi lui Muşat, ca să le fie în Miceşti (Mirceşti, judeţul Argeş), pentru 
că a venit mătuşa acelor oameni şi fiul mătuşei, Toma, înaintea domniei mele şi 
s-au unit cu Mihail şi cu Stan, şi cu Cârstiian, şi cu Roman, şi cu Dan, şi cu 
Radul, şi cu Micul, şi cu Muşat peste Miceşti, ca să fie fraţi nedespărţiţi în veci. 
Şi Roman să ţină pe Neag, cumnatul mătuşei şi pe fiul ei, Toma, şi să-i cin-

stească... şi să-i…hrănească, cât vor trăi..”47. Existau şi înfrăţiri mai solemne 
„pe cruce”. Au existat şi situaţii când părinţii „au înfrăţit, pe moşie, fetele cu 
fraţii lor”.  

Hrisoavele ne mai arată că Domnul sau Banul Craiovei trasa mai multor 
persoane misiunea de a hotărî într-o contestaţie sau într-un proces. Acest juriu 
era o adevărată instanţă ca „judices recuperatores”. Mai existau şi alte obi-
ceiuri: martori cu traiste de pământ, pământ în spate sau brazdă pe cap în timp 
ce se mergea pe semnele sau hotarele cele adevărate ale moşiilor, responsabi-
litatea rudelor pentru faptele membrilor familiei. 
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Duşegubina - răscumpărarea în bani sau vite pentru comiterea unui omor, a 
unui adulter, pentru răpirea unei fete era plătită de toţi membrii obştei, mai ales 
când avea loc o crimă.  

Uneori, Domnitorul emitea acte de proprietate privind moşii sau ţigani,   
pentru merite sau servicii deosebite aduse Domniei, proprietăţile nefiind pră-
dalnice. 

Prin hrisovul din 27 februarie 1487, Vlad Vodă confirmă lui Ştefan cu fiii lui 
şi lui Ion cu fratele său Neagul şi cu fiii lor, stăpânire peste 1/7 din Leleşti şi 
din muntele Coarnele, jumătate să fie stăpânite de Ştefan şi jumătate de Ion cu 
frate-său, şi „prădalnica să nu fie până ce se va găsi la vreunul din ei fată”, adi-
că dacă vor avea băieţi moştenitori, moşia revenea acestora, iar dacă unul 
dintre ei ar avea moştenitor o fată, partea aceluia va fi luată de Domnie. Să 
luăm alte exemple pentru a înţelege mai bine cele afirmate anterior. Prin do-
cumentul din 5 aprilie 1485, Domnitorul Vlad Călugărul confirmă lui Danciul 
cu fiii şi lui Laţco cu fiii, o moşie. „pentru aceasta le-am dat şi Domnia mea ca 
să le fie moşie şi ohabă şi oricărui s-ar întâmpla mainainte moarte, moşia să fie 
celor rămaşi, şi prădalnica să nu fie şi de către nimeni nezăticnită (oprită, îm-
piedicată), după cuvântul Domniei mele”. Prin actul din 9 martie 1502, fraţilor 
Vlastelinului, Ticuci, Radul şi Petru, li se întăresc mai multe moşii. Dintre a-
cestea, ½ din Bârseşti şi ½ din Băbeni se vor stăpâni de nepoţii lui Radul şi 
Petru, anume Danciul şi Radul, cât vor trăi, iar dacă aceştia nu vor avea fii, mo-
şiile să nu fie „prădalnice”, dar să fie ale unchilor lor, Radul şi Petru. Deci,  
Domnul îngăduie ca, dacă Danciul şi Radul ar muri fără moştenitori, în lipsa 
descendenţilor direcţi ai acestora, moştenirea să treacă la unchii lor.  

Din cele trei acte domneşti rezultă  că, în cazul în care unul dintre părtaşi ar 
muri fără moştenitori direcţi, partea lui nu se va lua de Domnie, ci va rămâne 
celorlalţi coproprietari. Intervenţia Domnului ar fi posibilă numai în cazul 
abaterii de la „obiceiul pământului” adică respectarea dreptului de a vinde, fără 
încălcarea dreptului de preemţiune al rudelor şi de la ieşirea din indiviziune.  

În 1586, în timpul unui proces între urmaşii Craioveştilor, Neagoe Basarab, 
Pârvul Banul şi Radul Postelnic, moşiile lui Pârvul Banul au rămas Margăi, ale 
lui Radul Postelnic lui Nica Armaşul, iar satele moştenite de Neagoe Vodă au 
devenit proprietate domnească, pentru că nu a avut moştenitori direcţi, deşi a a-
vut rude colaterale. Moşiile Elenei Năsturel, soţia Domnitorului Matei Basarab 
au rămas, după moartea acesteia, în proprietate domnească, deşi fuseseră cum-
părate şi avea nepoţi de frate. Ulterior, Domnitorul Grigore Ghica i-a retrocedat 
moşiile lui Radul Năsturel.  

Domnul îi putea pedepsi pe supuşii săi şi pentru „hiclenie”. Cuvântul „hi-
clean” adică „viclean” în forma actuală, este de origine maghiară. Hitlen = ne-
credincios, a avut şi înţelesul de „infidel”, „trădător”. Faţă de asemenea vino-
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văţie, Domnitorul aplica pedepse aspre: aplicarea de amenzi, confiscarea moşi-
ilor, terorizarea, condamnarea la moarte. Măsurile nu se refereau numai la pier-
derea moşiilor de către cei vinovaţi, ci atingeau şi alte venituri ale vinovatului 
şi chiar securitatea persoanei sale. Trebuie precizat că moşiile aduse zestre de 
soţiile celor acuzaţi de „hiclenie” nu puteau fi confiscate. 

Toate legile importate din Occident ca, de exemplu, Codul Napoleon, intro-
dus de Cuza-Vodă, nu au fost adaptate la vechiul nostru „obicei al pământu-
lui”, ci aplicate literalmente.    
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Capitolul III 
 

DREGĂTORII 
 
 
Într-un stat există patru puteri: legislativă, judecătorească, administrativă şi 

executivă. Din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, începând cu perioada 
gentilică, aceste puteri au funcţionat diferit, în funcţie de spaţiul şi timpul is-
toric. Fiecare conducător, pentru adminstrarea teritoriului, pe care-l conducea, a 
avut nevoie de oameni politici, de un aparat ai cărui membri aveau funcţii ad-
ministrative, judecătoreşti şi executive, care să-l ajute să-şi pună în aplicare ho-
tărârile sale. 

Termenul „dregător” este întâlnit în documentele istorice şi derivă de la la-
tinescul „dirigo”, care înseamnă „cel ce conduce, administrează ţara”.  

Documentele istorice dovedesc existenţa marilor dregători pe teritoriul Vala-
hiei şi ale altor state din Europa şi din întreaga lume, din cele mai vechi tim-
puri, începând cu „Sfatul bătrânilor” din obştea gentilică.  

În privinţa formei de stat, statul geto-dac a fost o monarhie, în frunte cu un 
rege, începând cu Burebista. Alături de Rege, existau un Vicerege şi un Sfat de 
Nobili, adică dregători însărcinaţi cu supravegherea agriculturii, cu paza cetă-
ţilor, demnitari cu rang de ambasador, instituţiile statului fiind bine organizate. 
Regii daci aveau armate puternice, dar erau şi buni diplomaţi, încheind înţe-
legeri cu duşmanii, pentru crearea timpului necesar pregătirii viitoarelor bătălii. 
La curtea regelui a existat şi „tagma învăţaţilor”, care se ocupa cu arta mânuirii 
armelor, cu studiul ştiinţelor juridice, matematice, medicale sau al fenomenelor 
cereşti, etc. 

 Organizarea instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată arată împle-
tirea activităţii de stat şi implicit a celei judiciare cu activitatea religioasă. În 
calitate de şefi ai statului, Regii geto-daci erau şi şefi ai justiţiei, deci ai instan-
ţelor judecătoreşti, iar activitatea politică se împletea cu cea religioasă, deoare-
ce şeful statului era ajutat de marele preot. 

 În această perioadă, structura judiciară avea următoarea configuraţie: căpe-
tenii obşteşti-judecători-cler-consiliu-vicerege-rege-împărat. Procedura de ju-
decată se desfăşura în faţa căpeteniei şi judecătorilor, aceştia din urmă fiind de 
fapt “Sfatul Nobililor”. 

 Şi voievodatele sau ducatele au avut formă monarhică, uneori respectân- 
du-se principiul eredităţii. Astfel, Menumorut a fost descendentul lui Morut, iar  
Gyula-Jula a fost urmaşul lui Gelu.  
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Începând cu Basarab I, Domnul era unicul legiuitor al ţării, comandantul su-
prem al armatei şi judecătorul suprem al ţării. Pentru realizarea acestor atri-
buţii a fost ajutat de Sfatul Domnesc: Sfatul intim sau tainic şi Sfatul cel Mare 
al ţării. Pentru rezolvarea problemelor de maximă importanţă pentru ţară, era 
convocată „adunarea ţării” sau „Adunarea stărilor” şi Soborul unde participau, 
alături de membrii Sfatului Domnesc, Clerul şi toate categoriile de Boieri de la 
curte. Guvernarea Valahiei (Muntenia şi Oltenia de azi) era, astfel, exercitată de 
Domn cu toate prerogativele ce decurgeau din „autoritatea domnească” împre-
ună cu Boierii, mulţi dintre aceştia având funcţii similare demnitarilor de la 
curţile regale sau princiare din secolele XIV-XV. „Potrivit străvechiului obicei 
al ţării, aceşti Boieri sunt asimilaţi nobililor”48. Aceştia au constituit scheletul 
puterii în stat, influenţa lor fiind puternic afectată odată cu instaurarea epocii 
fanariote.  

La curtea Domnului se concentra întreaga viaţă politică a ţării, resursele 
financiare şi armata. Tot aici se judecau procesele în ultimă instanţă. Când 
aveau dregătorii, Boierii erau implicaţi în rezolvarea problemelor din Sfatul 
Domnesc, primeau solii împreună cu Domnitorul, judecau litigii, strângeau bi-
ruri, construiau locaşe de cult, etc. Ei erau rude apropiate ale Domnului (din cei 
care îl ajutaseră să ajungă pe tron), şi cei mai credincioşi sfetnici ai acestuia, 
puterea revenind unui grup de familii influente, grupate în jurul domniei, legate 
prin încuscriri şi interese. Aceste dregătorii s-au întâlnit şi în ţările noastre ve-
cine, şi în alte state din Europa. Marile familii, înrudite cu Domnia, au fost la 
putere din secolele XIV-XV până în secolul al XIX-lea 

Dregătoria era o demnitate pe care Domnul o dădea şi tot el o lua, după bu-
nul plac, conform prerogativelor de Suveran pe care acesta le avea.  

În secolele XIV-XV, mulţi Boieri sunt trecuţi în Sfatul Domnesc fără dre-
gătorie, pentru că erau nobili, urmaţi de dregătorii mari, apoi de alţi dregători 
mai mici, care aveau atribuţii atât la curtea domnească, cât şi în oraşe şi sate. 
Sunt situaţii când dregătorii sunt membrii Sfatului Domnesc cu titlu de Vel       
(Mare) Vornic şi Vel Ban, iar urmaşii lor sunt numai Boieri de rangul întâi.  

Organizarea administrativă, apărută în documentele lui Vladislav Voievod, 
trebuie să fi existat cu mult timp înaintea sa, în timpul lui Basarab I şi Nicolae 
Alexandru Basarab. Încă din acea perioadă trebuie să fi existat cel puţin ur-
mătorii dregători: Vornicul49 (Grand Justicier), Logofătul, Marele Logofăt50, 
Vistiernicul51, Postelnicul sau Stratornicul52, Marele Postelnic53, Stolnicul54, 
Paharnicul55, Comisul şi Marele Comis56. 

Primul dregător care apare în Sfatul Domnesc al lui Mircea cel Bătrân, este 
Vladislav Vornicul, ceilalţi membri din Sfat, având înaintea numelui, titlul no-
biliar de Jupan57, iar în documentul din 8 ianuarie 1394, primul în Sfatul 
Domnesc este Stănil Banul (Staico), fratele Domnitorului. 
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La început, dregătoria ca demnitate, s-a caracterizat, în primul rând prin 
lipsa unei retribuiri băneşti, retribuţia făcându-se prin atribuiri de moşii, prin 
acordarea de imunităţi şi din veniturile slujbei, şi, în al doilea rând, prin orga-
nizarea ierarhică, caracterizată atât prin subordonare verticală, cât şi orizontală. 
Pe plan vertical, toţi dregătorii erau supuşi Domnului şi erau împărţiţi în dre-
gători mari şi mici. Dregătorii mari erau cei a căror activitate viza interesele 
ţării (Vornicul, Logofătul, Vistierul), dregători care slujeau nemijlocit pe Domn 
(Spătarul şi Marele Spătar58, Stolnicul, Paharnicul, Comisul, Postelnicul, Ma-
rele Clucer59, Medelnicerul60, Pitarul61) şi dregători teritoriali (Banul Craiovei, 
Portarul de Suceava62, Pârcălabul63, Starostele64). Pe plan orizontal, fiecare dre-
gător mare avea în subordinea sa o serie de subalteni, de slujbaşi, subordona-
rea fiind mai riguroasă atunci când participau la oaste.  

În documentele lui Mircea cel Bătrân şi apoi în documentele ulterioare ale 
domnitorilor care i-au urmat la domnie, apar şi alţi dregători, în afară de cei 
menţionaţi mai sus: Agă65, Portar66, Armaşul67, Ispravnicul68, Slugerul69, Vă-
taful70, Serdarul71, Zapciul72, Pârcălabul73, Judeţul74, Pârgarul75, Polcovnicul76, 
Căpitanul77.  

Banii ocupau, de regulă, primele locuri în Sfatul Domnesc şi în documentele 
ulterioare date de Mircea cel Bătrân, apoi în hrisoavele date de succesorii săi la 
domnie. Au fost perioade când în Sfat erau doi Bani în funcţie, în acelaşi timp. 
Probabil că dublarea Marelui Ban a fost posibilă în mod excepţional, atunci 
când unul din Bani trebuia să fie concentrat asupra administraţiei armate a Va-
lahiei Mici, iar celălalt asupra administraţiei civile. 

Banii nu aveau salariu (leafă). La început, Banii erau numiţi din rândul no-
bililor, proprietari de terenuri cu rumâni, de bunuri mobile şi imobile, moşte-
nite, cumpărate sau obţinute prin acordarea de titluri de proprietate de Dom-
nitor, pentru drepte şi credincioase slujbe. Erau unii dintre cei mai bogaţi Bo-
ieri şi, de cele mai multe ori, rude cu Domnul, de aceea trebuiau să fie cre-
dincioşi acestuia. Sigur că la aceste bogăţii se adăugau amenzile (gloabele), 
obţinute în calitatea lor de judecători ai Banatului. Din documente, rezultă că 
Banul beneficia de o parte din impozitele ce se strângeau din ţinutul ocârmuit 
de ei. Veniturile lor erau destul de mari, având în vedere moşiile şi satele cum-
părate în timpul slujbei lor. Fără venituri considerabile nu ar fi avut cu ce să-şi 
întreţină curtea lor de mari dregători.  

Documentele următoare dovedesc faptul că Banii duceau la îndeplinire hotă-
rârile domneşti în teritoriul administrat de ei. 

Exemplificăm prin documentul din 23 aprilie 1486 în care Domnitorul po-
runceşte „cinstiţilor Bani” să-i pedepsească pe cei ce ar încălca moşia stăpânită 
de Slav şi de fiii săi, adică ar nesocoti porunca domnească prin care se întărise 
proprietatea asupra moşiei stăpânite de aceşti proprietari, cu hatalm (amendă) 
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şi confiscarea ocinei. În acest caz, cei doi Bani apar ca executori ai unei po-
runci domneşti în ţinutul de peste Olt. Un alt exemplu este documentul din 3 
septembrie 1491, în care cei patru Bani comunică hotărârea domnească per-
soanelor interesate.   

Mai sunt situaţii când, în Sfat, sunt patru Bani (Doc. din 3 septembrie 1491) 
în funcţie, unul din aceştia era Mare Ban, iar ceilalţi simpli Bani sau Bănişori 
de judeţ. De exemplu, Mihail Viteazul, înainte de a fi Domn, a fost Ban de ju-
deţ (Bănişor) în Mehedinţi.   

Bănişorii sau Banii de judeţe sunt trecuţi în Sfat, către sfârşitul listei, alături 
de alţi dregători mai mici. Uneori, Bănişorii executau poruncile Banului şi ju-
decau pricinile mai mici.  În afară de Banii de judeţ sau Bănişori, Marele Ban 
mai avea la curtea sa şi alte slugi (subalterni): Stolnic cu aceleaşi sarcini ca cele 
avute la Curtea Domnească, un Logofăt de Divan pentru cancelarie, cu mai 
mulţi diaci pentru redactarea cărţilor de judecată, a altor documente, a porun-
cilor, a scrisorilor, un al treilea Logofăt şi un Vătaf pentru a-l trimite cu po-
runcile şi orânduielile sale în teritoriu, Armaşii pentru executarea poruncilor 
Banului (a pedepselor), un Portar pentru a aduce pe împricinaţi la dânsul, un 
Polcovnic de călăraşi pentru urmăriri, Zapcii etc. Trebuie menţionat că orăşenii 
erau judecaţi de magistratul lor, numit Judeţ. 

Apărută în ultimele decenii ale secolului al XV-lea, Marea Bănie de Craiova 
a devenit într-un timp relativ scurt cea de-a doua instituţie politică a ţării, ca 
importanţă, după Domnie78. Aceasta a fost înfiinţată de Vlad Voievod Călu-
gărul, când l-a numit pe Barbul Pârvulescul (Craiovescul), adică din Craiova 
sau al Craiovei Mare Ban în 1492. Acesta era fiul Vlastelinului Neagoe Stre-
hăianul, membru fără titlu în Sfatul Domnesc. Mari Bani, în înţelesul de 
cârmuitori ai Valahiei Mici, nu întâlnim până la 1492, când apare în Sfatul 
Domnesc Barbul Pârvulescul (Craiovescul), Marele Ban de Craiova. Şi fraţii 
lui Barbul Craiovescul, Pârvul, Danciul si Radul şi urmaşii acestora au fost 
Mari Bani ai Craiovei din tată-n fiu.  Craioveştii au avut o  putere atât de mare, 
încât până în 1535, Bănia nu le-a putut fi disputată de către Domni, decât cu 
armele. Radu Paisie, Mircea Ciobanul, soţia Chiajna şi fiul lor, Petre, s-au 
luptat mult pentru înfrângerea pretenţiilor Craioveştilor. Craioveştii aveau pe 
lângă puterea politică şi puterea economică, fiind proprietari peste foarte multe 
sate. Prin Marele Ban al Craiovei, „judecător şi cârmuitor al Craiovei”, se 
dădeau şi se executau ordinele Domnului în Banatul  aflat în administrarea sa. 
După recomandările Marelui Ban, Domnul numea funcţionarii din teritoriu : 
Vtori Armaş din Scaunul Craiovei, Treti Logofăt al Divanului de acolo, 
Polcovnicul din Craiova, cel din Cerneţi, Judeţul (magistratul) din Ocna Mare, 
judecătorii, Zapciii şi dascălii de la şcolile Craiovei. Toţi aceştia plăteau avaet 
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(impozit plătit de cei care erau numiţi în funcţie) Marelui Ban. Unii Bani au 
rămas în Sfatul Domnesc ca „foşti Bani”, ca de alfel şi alţi dregători. 

Între 1492-1535, Craioveştii sunt Mari Bani, după această dată, Domnii îi 
numeau şi-i revocau foarte des pe Marii Bani, lăsând, de multe ori Bănia va-
cantă, pentru că aceştia aveau un cuvânt hotărâtor în numirea Domnului. 

De la 1538 şi până la domnia Voievodului Mihail Viteazul, întâlnim puţini 
Mari Bani, luaţi dintre rudele sau Boierii de încredere ai Domnului, aceştia fi-
ind schimbaţi la intervale de timp foarte mici.  

Din a doua jumătate a sec. al XVI-lea, datorită evoluţiilor economice, soci-
ale şi politice, au avut loc schimbări şi în organizarea centrală a statului. Astfel, 
membrii Sfatului Domnesc, care rezolvau împreună cu Domnul problemele 
politice, administrative şi judecătoreşti, au început să fie din ce în ce mai pu-
ţini, o parte din atribuţiile acestora fiind preluate de subalternii lor din afara 
Divanului, răspândiţi prin ţară. Aşa s-a întâmplat când  Mihail, viitorul Domn,  
a fost numit Ispravnic în locul Banului din Craiova.  

De aceea, în această perioadă, Marea Bănie cunoaşte un moment de criză, 
acest lucru datorându-se şi tentativelor agresive ale turcilor pentru instaurarea 
unei dominaţii efective în Valahia (Ţara Românească), şi ajunge din nou o in-
stituţie de prim ordin în timpul lui Mihail Viteazul. „Legământul lui Mihail 
Viteazul din 1595”, care dispunea desfiinţarea dreptului de strămutare al ţăra-
nilor aserviţi pe alte moşii, a fost consolidat de Marii Boieri şi de înaltul cler şi 
la începutul secolului al XVII-lea.  

Banul, administrând, în numele Domnului, teritoriul din subordine, avea şi 
comanda oştirii în situaţii de război. Pe vremea lui Mihail Viteazul, Banul în-
treţinea în mod permanent o trupă de două sute de cazaci şi mai mulţi „praesi-
diarios”, adică oameni de-ai locului, pregătiţi pentru apărarea graniţelor ţării. 
Avea steag propriu bănesc şi muzică proprie ostăşească. Se ştie că dregătorul 
militar în Valahia era Spătarul, dar pe câmpul de luptă, autoritatea sa era mai 
mică decât a Banului şi a Vornicului.  

Banii erau înlocuiţi, în anumite situaţii, de Ispravnici ai Scaunului Craiovei, 
aleşi dintre Boierii de rang înalt, care dădeau porunci la fel ca Banii. Asemenea 
Banilor, aceştia alegeau, prin cărţi scrise pe bucăţi mai mici de hârtie, pece-
tluite cu roşu, având tot pecetea Domnului, câte şase, doisprezece sau douăzeci 
şi patru de Boieri, în vederea rezolvării litigiilor privind proprietatea pămân-
tului. Astfel, prin documentul din 12 februarie 1644, Matei Basarab Voievod 
ordonă Banului Craiovei, Barbul Poenarul, să fie Ispravnic lui Stanciul Pos-
telnicul din Pârăieni şi să ia cărţile de moşneni ale unor locuitori din Polovragi 
pentru că se judecaseră cu Stanciul Pârăianul înaintea sa şi pierduseră pricina, 
dovedindu-se că au fost rumâni ai acestuia.  
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Din 1656 până la ocuparea Valahiei Mici (actuala Oltenie) de Austrieci, se 
întâlnesc, în acelaşi timp, şi Mari Bani şi Ispravnici ai Scaunului Craiovei. 

Chiar şi atunci când Valahia Mică a fost sub ocupaţie austriacă, când sluj-
başii austrieci contestau vechimea şi nobleţea marilor familii boiereşti, Boierii 
Pârâieni argumentau chiar aşa: „aparţinem unor mari şi străvechi seminţii ale 
Valahiei, strămoşii unora dintre noi au fost Bani în aceste cinci judeţe şi au gu-
vernat provincia până la moarte, iară ceilalţi strămoşi ai noştri au fost de vea-
curi în cele mai de seamă slujbe ale Valahiei şi niciodată nobilimea şi dem-
nitatea noastră nu au fost periclitate”79. 

Din punct de vedere politic, dominaţia otomană din sec. XVI-XVII, nu a 
transformat Valahia în paşalâc, dar s-a instaurat un regim de dominaţie indi-
rectă, Valahia rămânând autonomă, însă sub suzeranitatea Porţii cu obligaţii re-
ciproce, făcând parte din ţările clientelare. Pretendenţii la domnia Valahiei erau 
susţinuţi de Boieri, câştigând cel care avea mai mulţi susţinători. După ce Sul-
tanul îşi dădea acordul pentru numirea noului domn propus de Boieri, i se în-
mâna firman80 şi tui.81 În administraţia turcească, rangul de Voievod avea ca 
echivalent rangul de Guvernator sau de Bey. Legăturile cu Poarta se ţineau prin 
demnitari cu rang (soli, protectori, ostatici şi capuchehaie), care acţionau în 
situaţii diferite. Capuchehaiele aveau misiuni, într-o oarecare măsură, perma-
nente, asemănătoare cu a diplomaticilor moderni, fără a se identifica cu aceş-
tia. 

În secolul al XVII-lea, în Valahia s-au înmulţit judeţele, unităţi administra-
tiv-teritoriale atestate documentar din vremea Domnului Mircea cel Bătrân, în 
fruntea lor aflându-se căpitanii de judeţ. În privinţa satelor, cele cu populaţie li-
beră (cneziale) erau conduse de juzi săteşti, iar în cele dependente, conducerea 
aparţinea proprietarului (Domn, biserică, Boier).  

Cu timpul, de la Vlastelini şi Jupani se ajunge la „Veliţi”, iar clanurile boie-
reşti se transformă în partide. 

Începând cu 1711 în Moldova şi 1716 în Valahia, s-a instaurat regimul tur-
co-fanariot, făcând loc domniilor fanariote şi tendinţelor de centralizare absolu-
tistă, iar Valahia Mică (Oltenia) a fost sub stăpânire austriacă, în perioada 
1718-1739. Începând cu această perioadă, a apărut o nouă boierime creată prin 
titluri cumpărate, care a avut un rol negativ în dezvoltarea internă cât şi a rela-
ţiilor interne, „Sfatul obişnuit” fiind format numai din boierii cu dregătorii. 

Din timpul domniei lui Grigore Ghica, boierii dregători au fost împărţiţi în 
trei categorii: 

a) Boieri Mari sau Veliţi (de rangul I. „Vel” în limba slavonă însemnând 
„Mare”): Banul, Vornicul, Logofătul, Spătarul, Vistierul, Clucerul, Postelnicul, 
Paharnicul, Stolnicul, Comisul, Aga, Serdarul, Medelnicerul, Slugerul, Pitarul, 
Vornicul de Târgovişte, Armaşul, Şătrarul şi Clucerul de Arie.  
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b) „Neamuri” sau titulari care se trăgeau din Boierii Veliţi (Mari). 
  Boierii Mari şi Neamurile erau scutiţi de toate dările.  
c) Ceilalţi boieri erau de clasa a treia, iar descendenţii lor se numeau mazili. 

Aceştia erau scutiţi numai de vinărici şi de dijmărit.  
„Cărţile de neam”82 se dădeau descendenţilor marilor familii boiereşti care 

le confereau acestora dreptul ereditar de a face parte din Divan, cu şi fără dre-
gătorie, iar „boieriile” au fost conferite altor indivizi care nu aveau nicio legă-
tură cu vechea aristocraţie românească. 

Arhondologia lui Grigore Vodă Ghica arată că acest Domn a conferit una 
sau succesiv mai multe „boierii”, în perioada cuprinsă între anii 1822-1828, la 
cinci sute cinci indivizi, din care trei sute patruzeci şi doi au fost „boieriţi” pri-
ma dată de el. Dintre aceştia din urmă, o sută patruzeci şi cinci erau de origini 
necunoscute, probabil absolvenţi ai unor şcoli sau oameni ”de casă” ai Boie-
rilor Mari. În această arhondologie, sunt şaizeci şi două de nume de familii de 
origine grecească, opt din aceste familii intraseră mai demult în protipendada 
ţării, douăsprezece familii secundare erau cunoscute, iar restul erau nume noi.  

În „Catagrafia de toţi boierii Ţării Româneşti”, întocmită în 1829 din ordi-
nul Ocârmuirii Ruseşti, se găsesc şapte sute cincizeci de boieri de toate trep-
tele, până la cea mai mică boierie. Dintre aceştia, trei sute patruzeci şi doi sunt 
„boieriţi” de Grigore Vodă Ghica, iar restul de patru sute opt fuseseră „boieriţi 
de domnii fanarioţi”, predecesori ai acestuia. Cei şapte sute cincizeci de boieri 
şi boiernaşi din 1829, aparţineau celor cinci sute optzeci de familii. De aici se 
deduce faptul că sub domniile fanariote s-au acordat un număr mare de „boie-
rii” multor indivizi din Divan,  care nu aveau nicio legătură cu vechea nobilime 
din Valahia. Se observă că în sec. al XIX-lea, demnităţile cele mai înalte ale 
statului, cum era Bănia, de exemplu, erau puţine la număr în raport cu membrii 
protipendadei care concurau pentru ocuparea acestora. De aceea demnitarul era 
nevoit, după o vreme, să lase locul vacant, şi, dacă voia să mai rămână în slujba 
statului, trebuia să primească o demnitate de rang inferior. Concurenţa era mare 
şi în cazul funcţiilor mai mici. Numai numirea Boierilor în funcţia de Caima-
cam83 sau Ispravnic se făcea din rândul nobilimii române  „căci trebuia să mai 
fi fost boieri”.  

Tot în această perioadă s-a manifestat tot mai evident tendinţa Boierimii de a 
participa la conducerea statului. Din momentul în care dregătoria va fi sala-
riată, va creşte şi interesul ocupării de slujbe.  

Constantin Mavrocordat a împărţit Boierii în trei categorii: 
- în prima categorie au intrat primii doisprezece mari dregători, până la vel 

(Mare) Comis; 
- în categoria a doua dregătorii, de la Marele Serdar până la Clucerul de 

Arie. 
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- în cea de-a treia categorie  ceilalţi dregători. 
Prin Reforma lui Mavrocordat s-au numit în fruntea judeţelor câte doi Is-

pravnici, cu atribuţii administrative, fiscale şi judecătoreşti, investiţi cu auto-
ritate deplină în unitatea pe care o conduceau. De asemenea, a fost introdusă 
leafa ca plată a slujbei dregătorilor. Tot Mavrocordat a desfiinţat în 1749 lega-
rea de glie a ţăranilor, înstituită de Mihail Viteazul. Aceştia se puteau răscum-
păra cu zece taleri. 

Dregătoria de Caimacam a fost introdusă în Valahia Mică (Oltenia de azi), 
prin influenţa turcilor, începând cu anul 1739, de când Valahia Mică nu a mai 
fost sub administraţie austriacă. 

Din 1763 Marii Bani n-au mai rămas în Craiova, ci şi-au mutat reşedinţa în 
Bucureşti,  Caimacamul fiind cel mai înalt dregător rămas în Craiova. Iar când 
acesta lipsea temporar sau când funcţia de Caimacam era vacantă, rămânea ca 
înlocuitor un Vechil. De când Marii Bani n-au mai stat în Craiova, Vătafii 
Scaunului Craiovei-agenţii executivi ai Caimacamilor-introduceau părţile în 
procesele din Divan, după ce Logofătul trimitea Caimacamului pricinile ce ur-
mau să se judece în Divan, şi supravegheau executarea sentinţelor. Tot ei re-
cuperau banii de la cei rămaşi datori printr-o sentinţă a Divanului şi percepeau 
din aceşti bani zeciuiala pentru Căimăcămie. Vătafii, de regulă, contrasemnau 
actele Caimacamului, fiind priviţi ca directori ai Căimăcămiei.  
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Capitolul IV 
 

 ORIGINILE BASARABILOR ŞI RAMURILE LOR 
 
 

Marele istoric grec Herodot îi numeşte pe geto-daci „cei mai drepţi şi mai 
viteji dintre traci”. 

Tracii sunt triburi aparţinând populaţiilor indo-europene84, populaţii care 
vorbeau limbi înrudite, răspândite pe un teritoriu vast între India şi Oceanul 
Pacific. Din aceste limbi fac parte: hitita, limbile indo-iraniene, italo-celtice, 
germanice, balto-slovace, greaca, traca.   

Hitita era vorbită de hitiţi, populaţie indo-europeană stabilită, în mileniul  
1-2 î.H, în partea centrală şi de nord a Asiei.  

Din limbile indo-iraniene face parte sanscrita, adică limba veche indo-eu-
ropeană din India, limbă scrisă a brahmanilor care a încetat să mai fie vorbită 
prin sec. 3 î.Hr. Sanscrita clasică este limba operelor literare de diferite genuri 
scrise începând cu sec. al V-lea d.Hr., rămasă până în perioada modernă, fiind 
limbă savantă a întregii Indii.  Din rândul limbilor indo-iraniene mai fac parte 
diferite dialecte şi limbi medio-şi neoindiene şi grupul iranian.  

„Problema teritoriului străvechi locuit de indo-europeni a fost şi este mult 
discutată. Pe rând sau simultan, cu argumente mai mult sau mai puţin durabile, 
lingvişti, arheologi, etnografi şi antropologi au pus în prim-plan mai multe ţi-
nuturi a două continente (Asia şi Europa): între Indus şi Amu-Daria, în regi-
unea bactriană, în Pamir, Asia centrală, Armenia şi Turkestan, ţinuturile  caspo-
caucaziene, Asia Mică, câmpia germană şi sudul Scandinaviei, regiunea balti-
că, Europa centrală, zona pontică şi dunăreană, stepa rusă”85.       

Vatra de formare a triburilor trace se situează pe o largă arie geografică cu-
prinsă între Marea Egee în sud, râurile Vardar, Morava şi Tisa în vest, Carpaţii 
nordici în Nord, Nistrul şi Marea Neagră în est. Începutul procesului de deli-
mitare a etnosului trac în zona menţionată este fixat de unii istorici încă din 
epoca neolitică, mileniile V-III î.Hr. Menţionaţi pentru prima oară în poemele 
(istorice) homerice, tracii sunt descrişi de Herodot, în sec. al V-lea î.Hr., ca „cel 
mai numeros neam din lume după al inzilor, dar n-au fost uniţi”. Sunt amintite 
circa o sută de triburi trace. Dintre acestea, unele au avut în istorie un rol mai 
însemnat, creând în jurul lor puternice uniuni tribale sau  ajungând chiar la for-
me statale incipiente. Astfel, se remarcă frigienii şi bitinii, odrizii, moesii şi tri-
balii, geto-dacii şi carpii.  
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După Bogdan Petriceicu-Hasdeu, numele „Basarab” provine de la termenul 
dacic „saraba” care persistă în limba română sub forma regionalismului „sa-
râmb”- căpetenie. 

Aşa cum susţine şi prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu, în studiul „Nume 
vechi româneşti: Basarab”86, noi nu trebuie să admitem originea cumană a nu-
melui „Basarab”, căci provenienţa acestuia trebuie căutată mai degrabă în baza 
lexicală „basar”87.  

„Regăsim această bază lexicală în limba latină, în care Bassaris însemna 
«bacantă88, fiindcă bacantele purtau o piele de vulpe». Numele latin Bassareus/ 
Bassareu era epitet al lui Bachus89... Basara se numea la traci căciula din piele 
de vulpe”. „Bassareus” era supranumele trac al  zeului Bachus din mitologia 
romană, identic cu Dionysos, zeul vinului din mitologia greacă 90.  

Nicolae Iorga, referindu-se la religia dacilor, scria: ”Ca doctrine ale întu-
nericului, „dracul”, împărtăşanie a lui Dionysos Bassaros, e pomenit la Cle-
ment de Alexandria, între superstiţiile urâte ale păgânilor. Tot aşa, şarpele in-
trând în sân e mijlocul de iniţiere al misterelor sabazice…Ar trebui să se 
admită că balaurul de pe steagurile dace nu e numai un simbol animalic, ci 
esenţa religiei strămoşeşti”91. Pentru ca apoi să afirme: „De la sciţi ni-au rămas 
unele elemente de viaţă populară, uşoare de reconstituit: părul lung al mol-
dovenilor, mai ales al celor din Bucovina, e şi azi întocmai ca şi al barbarilor de 
pe vasul de la Voronej. Seneca deosebeşte între părul înnodat al germanilor şi 
cel răspândit al sciţilor îmbrăcaţi în blana de vulpe sau de guzgan92, dar se pare 
că e vorba de daci sau de sarmaţi.”  

În Evul Mediu, izvoarele istorice consemnează, în multe ţinuturi ale Penin-
sulei Balcanice,  existenţa „vlahilor”. Vlahii locuiau în Munţii Pindului, în Epir 
şi în ţinuturile din împrejurimi, toate amintite în izvoarele bizantine.  

„Macedonia propriu-zisă şi în special partea de apus de râul Vardar, cu 
ţinutul Moglenei, numit şi Karadjova, şi cu localităţile Bitolia, Ohrida, Veria, 
Vlaho-klisura, Moscopole, era plină de populaţie vlahă. La începutul secolului 
al XII-lea, în 1105, găsim vlahi şi în Peninsula Calcidică, în apropierea mun-
telui Athos. Alţii locuiau în partea de apus a Traciei, pe lângă  fluviul Maritza, 
apoi în Munţii Haemus (Balcanii actuali), unde se întindeau pe ambele ver-
sante, ca şi în regiunea Nişului şi în zona Skutari-Ipek”93.  

Ulterior, denumirea „Vlahi” apare în documentele istorice europene din 
Evul Mediu sub diferite forme: Walachen (germană), valaques (franceză), 
vlachs sau wallachians (engleză), velascos (spaniolă), velaci sau valacchi 
(italiană), volohi sau Włochy (rusă, poloneză), vlasi (sârbă, bulgară), oláhok sau 
vláchok (maghiară), iflaklar (turcă) şi variante (moshovlahi, kuţovlahi, mavro-
vlahi sau morlahi...). 
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Aşadar, toţi vlahii, atât cei de la nordul, cât şi cei de la sudul Dunării, au 
aceeaşi origine, cea traco-getică.  

„Prima ştire sigură despre vlahii din Balcani datează din anul 976 şi se da-
toreşte cronicarului bizantin Kedren (n.n. Kedrenos). Acesta ne spune că, la da-
ta amintită, David, unul din fraţii ţarului bulgar Samuil, a fost ucis, între Casto-
ria şi Prespa, la locul numit „Stejarii frumoşi”, de nişte „vlahi chernavagii (că-
răuşi), cărăuşia fiind una din îndeletnicirile lor importante”94. 

După cum spune Letopiseţul Cantacuzinesc95, banoveţii basarabeşti, care 
erau dincolo de Olt şi la sud de Dunăre, s-au dus să se închine lui Radu-Negru 
Vodă96, strămoşii acestor banoveţi fiind probabil din actuala Voivodina, Ţara 
Voievozilor. Ulterior, banoveţii au fost nevoiţi să se mute în Banatul de Seve-
rin, apoi, pe măsură ce regatul Ungariei era în expansiune, s-au strămutat în 
Strehaia şi în final, la Craiova. 

Basarab, ca termen derivat al lui Bassareus, desemna titlul pe care-l purtau 
Domnitorii, când urcau pe tron, chiar dacă aveau sau nu asociat la domnie. Nu 
se utiliza ca un nume de familie din epoca noastră, dar cu timpul a fost adoptat 
ca nume. 

Asemenea lui Basarab, au fost adoptate în onomastică şi multe  hipocoris-
tice medievale, care se găsesc din abundenţă în documentele de epocă, de e-   
xemplu Chiajna97, Dude98, Părău - Pârâu - Păraua - Părăianul - Pârâianul,  
Creţulescul, Ban, Banul, Băneasa, Norocea99, Caplea, Calea100, Buzea - 
Buzescul etc.  

Regele Ungariei, Carol Robert de Anjou l-a numit astfel pe vlahul Basarab I, 
considerat întemeietorul Valahiei: „Bazarab infidelis Olacus noster”101, adică 
„Bazarab, vlachul nostru necredincios” .  

Basarab I a fost întemeietorul Valahiei (Ţării Româneşti). A domnit între a-
nii 1310-1352 şi a fost căsătorit cu Marghita din Transilvania. Împreună au a-
vut doi copii: Nicola Alicsandru Basarab (Nicolae Alexandru Basarab), asociat 
la domnia tatălui său, şi Theodora (monahia Theofana) căsătorită cu Alexandru, 
ţar al Bulgariei între (1330-1365). Fiica lor, Maria, a fost căsătorită cu Andro-
nic IV, Împărat al Bizanţului (1376-1379). 

A urmat la tron fiul său, Nicolae Alexandru Basarab, Domn al Ţării 
Româneşti în perioada 1352-16 septembrie 1364, Duce de Făgăraş şi Comite 
de Severin.  A fost căsătorit cu  Chiajna, apoi cu Clara  de Doboka.  

Despre Nicolae Alexandru Basarab, se spune că a avut şase urmaşi, băieţi şi 
fete. Primul a fost Johannis Ladislaus, Ioan Vladislav I (Vlaicu Vodă), Domn al 
Valahiei în perioada 16 noiembrie 1364-cca. 1377, căsătorit cu Kerana (Ana). 
Apoi, după cel de al doilea fiu, Voislav, mort de tânăr, domnia a revenit fratelui 
mai mic, Radu, care a domnit în perioada cca.1377 - cca.1383, fiind căsătorit 
cu Ana, apoi cu Calinichia; Radu a avut şi trei surori, Ana, măritată cu Ştefan 
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Uroş, Rege al Serbiei, Slava, căsătorită cu Ivan Stracimir, ţar bulgar de Vidin în 
perioada 1363-1396, ultima descendentă a lui Nicolae Alexandru fiind Elisabe-
ta, căsătorită cu Ladislas, Duce de Oppeln, Palatin al Ungariei102.  

Radu Basarab a avut ca urmaş la tron pe Dan I Basarab (cca. 1383-23 sep-
tembrie 1386), care l-a asociat la domnie pe fratele său,  Mircea cel Bătrân Ba-
sarab (1386-1418). 

Dan I Basarab a fost victima amestecului său în conflictul rudelor sale de la 
sud de Dunăre, Ioan Stracimir, conducător al ţaratului Vidinului, şi Şişman, 
ţarul de Târnovo.  

În aceste împrejurări, Mircea cel Bătrân a devenit Voievod cu puteri depline 
după cum se arată în următorul pasaj: “Eu, de Hristos Dumnezeu învrednicitul, 
Domn autocrat creştin, marele Mircea Voevod, din mila lui Dumnezeu, Domn a 
toată Ţara Ungro-Vlahiei şi al părţilor de peste munţi, încă şi spre părţile tătă-
reşti („totam cumaniae pars”, adică toate părţile cumanilor) şi Amlaşului şi 
Făgăraşului Herţeg (Duce) şi Domn al Banatului Severinului şi de amândouă 
părţile pe toată Podunavia încă şi până la Marea cea Mare şi stăpânitor al cetăţii 
Dârstorului” - copie a tituluşului, publicată în “Fragmente istorice”, de către 
transilvăneanul Ioan cavaler de Puşcariu. După moartea lui Dan I Basarab, 
urmaşii săi s-au numit Dăneşti, iar Drăculeştii sau Vlădeştii103 alcătuiau ramura 
ce a descins din Vlad Dracul, fiul natural al lui Mircea cel Bătrân.  

Teodora, mama Domnitorului Mihail Viteazul era din familia Basarabilor, 
pentru că este înmormântată la Mânăstirea Cozia, chiar lângă Mircea cel 
Bătrân. Potrivit obiceiului pământului, o femeie nu putea fi îngropată într-o 
mânăstire de călugări decât dacă era ruda ctitorului.  Deci şi Mihail Viteazul 
era Basarab, aşa cum a fost şi urmaşul său la tron, Dănescul Radu Şerban.  

Tarabosteştii daci, ca şi Patricienii104, casta de elită a Romei antice, erau 
marii proprietari de pământ care deţineau monopolul funcţiilor politice şi sace-
dortale în stat, ei bucurându-se de toate privilegiile conferite de statutul nobiliar 
ori de cel sacral-religios. În apusul Europei Evului Mediu, casta nobililor a 
continuat să existe şi după pieirea Imperiului Roman105, iar Vlastelinii din estul 
Europei sunt continuatorii Tarabosteştilor106 şi Patricienilor, reprezentând „ma-
jores terrae”107, adică nobilimea autohtonă aparţinând pământului strămoşilor 
patriei.  

Altfel spus, Vlastelinii erau puternicii locurilor strămoşeşti, de baştină, a-
vând blazon nobiliar, trecut în  cărţile de heraldică europene. În vreme de 
război, Vlastelinii alcătuiau cavaleria nobiliară grea, care mergea în fruntea 
armatei, constituind şi garda de corp a stăpânului lor, Voievod, Vicevoievod, 
Ban, Jupan etc. Caii lor erau echipaţi cu armură metalică, iar ei purtau un 
pieptar din  zale metalice, acoperit de o cuirasă, confecţionată tot din metal. Ca 
arme de luptă foloseau lănci şi spade grele. Vlastelinii erau însoţiţi de scutieri, 
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adică tineri nobili vasali, care să-i ajute să urce pe cai, înainte sau în timpul 
luptei, dacă erau doborâţi, sau să coboare. Aceste echipamente de luptă erau 
foarte costisitoare, de aceea numai cei bogaţi îşi permiteau achiziţionarea lor.  

Aşadar, Vlastelinii şi Jupanii erau puternicii locului, deţinătorii de feude, 
asupra cărora aveau drept de jurisdicţie, fiind asemuiţi cu Principii Electori 
apuseni. Ei desemnau pe conducătorii lor, dar erau şi eligibili, putând fi aleşi ca 
Ban sau Vicevoievod, Duce, ori Principe Domnitor. Vlastelinii prin definiţie 
erau şi legislatori, garanţii lui Jus Valachicus108 - “jus valachiae” (vechiul drept 
românesc). 

Fiindcă uneori proprietăţile purtau numele acestor potentaţi autohtoni, ei nu 
pot fi legaţi de o moşie sau alta, „colegiul lor electoral” fiind moşiile principale 
unde aveau conacul sau cula întărită cu ziduri groase, aşa cum erau castelele 
nobililor din apus. Ei aveau proprietăţi în mai multe judeţe, uneori dincolo de 
hotarele de atunci ale Valahiei. De asemenea, ei dădeau numele moşiilor asupra 
cărora îşi exercitau dreptul de jurisdicţie. 

Prin cutuma asocierii la scaunul de domnie, care vine din vremuri străvechi,  
împreună cu Domnitorul guverna şi urmaşul său, desemnat de Domnitor în 
timpul vieţii, dintre membrii Vlastelinilor. Fiind şi rudă cu Vodă, asociatul la 
domnie trebuia să conducă ţara după moartea Voievodului, preluând sceptrul 
puterii şi devenind cap al statului până la alegerea noului Domn; acest lucru se 
datora lipsei unei legi de succesiune a tronului. Deci asocierea la domnie109 a 
fost determinată de problemele generate de succesiunea tronului şi de 
necesitatea împărţirii prerogativelor conducerii, această procedură succesorală 
fiind împrumutată de la Bizantini110. În actele domneşti vechi, sunt texte care 
stabilesc modalităţile de succesiune. Erau trei trepte ale succesiunii la tron111: 
rudele cele mai apropiate, probabil fiii Domnului („din rodul inimii domniei 
mele”), alte rude de grad inferior primilor menţionaţi („din rudele domniei 
mele”) şi pretendenţii la tron fără legătură de sânge cu Voievodul („din alt 
neam”), toţi fiind Vlastelini112. Când era vorba de succesiunea tronului, 
Vlastelinii au avut un cuvânt greu de spus.  După moartea Domnitorului, 
asociatul la domnie nu putea să fie înlăturat decât cu forţa sau prin „hiclenie”, 
adică prin urcarea pe tron a altui Vlastelin pretendent la domnie. 

La noi nu a existat o ierarhizare clară a titlurilor nobiliare, pe care le purtau 
marii seniori feudali (stăpâni ai unor domenii asupra cărora îşi exercitau şi 
unele atribuţii ale puterii de stat), ca în Apusul Europei Evului Mediu. Nu au 
existat nume cu particule nobiliare, de exemplu, “de Obislav”, “de Corbi”, “de 
Lipov”, „de Răzvad”, aşa cum în Occident a existat un  Duc D’Angoulême, 
Duc D’Orléans etc. 
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Se ştie că Boierii valahi erau nobilii, mari proprietari de pământuri, regăsiţi 
în actele Transilvaniei şi cu numele de “Boeroni”, echivalentul “Baronilor” oc-
cidentali113. 

Iată ierarhia câtorva titluri nobiliare ereditare, care au existat în Europa 
Apuseană Medievală, preluate din timpul Imperiului lui Carol cel Mare: „Du-
cele”(fr. duc, lat. dux, ducis) era stăpânul unui ducat, care la noi echivala cu un 
principat; „Prinţul” era principele, cârmuitorul unui principat, descendent al 
unei familii regale sau imperiale; „Viceregele”, „Vicevoievodul” sau Banul era 
guvernatorul unui ţinut; „Contele” era conducător al unui comitat, o provincie 
asupra căreia avea drepturi absolute; „Vicontele”, „Marchizul” şi  „Baronul”, 
erau şi ei mari seniori ereditari, “Marchizul” (fr. Marquis, adică margine, hotar) 
fiind conducătorul militar al unei mărci de graniţă.  

Aristocraţia românească, care a rămas până aproape de perioada secolului 
XX,  a fost puternică şi multe familii boiereşti române sunt anterioare formării 
statelor româneşti. Boierii nu se mândreau cu  dregătoria pe care o aveau, ci cu 
faptul că „erau de neam”, erau aristocraţi, precum un francez care nu se făleşte 
cu titlul de conte, ci cu faptul că este gentilom114.  

Unii Boieri erau dregători, având atribuţii în Sfatul Domnesc, în justiţie,  
administraţie, armată. Cei care ajungeau oameni politici se numeau Jupani,  
alcătuind o categorie conducătoare şi un grup de elită, fiind martorii care 
semnau actele domneşti înaintea celorlalţi Boieri. Fiind cârmuitori de provincii 
- ţinuturi, dintre aceştia se alegeau Sfetnicii Domnului. Fiicele şi soţiile de „ju-
pani”, erau numite jupâniţe şi jupânese. Desemnarea în documente ca: „Ju-
pan…, Vlastelin din casa domniei mele”, arată că acesta făcea parte din cole-
giul elector, exercitând o funcţie administrativă, încredinţată de Domnitor, dar 
avea şi rudenie de sânge sau spirituală cu Domnul, pentru că Vlastelinii puteau 
să fie înrudiţi cu oricare dintre Domnitorii aflaţi pe tron. De cele mai multe ori 
relaţia dintre Vlastelin şi Domn se baza pe gradul de rudenie dintre aceştia. 

Tot documentele istorice ne spun că strămoşii Boierilor Pârâieni, ai Boierilor 
Vlădeşti şi Boierii Pârvuleşti115 (Craioveştii) erau Vlastelini,  urmaşii lui 
Staico, Banul de Severin, fratele mai mic al Voievodului Mircea cel Bătrân.  
Aceste familii sunt încrengături ale Basarabilor, la fel ca şi celelalte vlăstare: 
Brâncovenii, Bengeştii, Bibeştii, Glogovenii, Bujorenii, Brezoienii, Bălenii, 
Creţuleştii, Dudeştii, Văcăreştii, etc.  

Ctitoriile voievodale şi boiereşti sunt mărturii ale acestor legături de rudenie, 
un exemplu elocvent fiind Schitul Arhanghelu aflat spre Vlădeştii de Vâlcea. 
Ctitorie a rudelor lui Staico, acest locaş de cult a fost rectitorit de Boierii 
Pârâieni, urmaşii acestora, consemnările documentare neavând nevoie de 
comentarii.116  
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În scrisoarea din 14 iunie 7175 (1667), Radu Leon porunceşte Arhiepisco-
pului Râmnicului, Ignatie, să nu schimbe drepturile Boierilor Părăieni de a nu-
mi egumen, la mânăstirea Arhanghelu, “fondaţiunea lor”117. 

Schitul Arhanghelu, de pe strada Ştirbei Vodă din Vlădeşti, judeţul Vâlcea, 
exista la sfârşitul secolului al XV-lea. Vlad Basarab Vodă Călugărul i-a dat în 
anul 6998 (1490), cel dintâi hrisov de stăpânire a moşiei sale de moştenire. În 
1731, acest act împreună cu cel din anul 7044 (1536) al lui Radu Vodă Paisie 
erau înfăţişate de Episcopul Inochentie, Administraţiei Chezaro-Crăieşti a 
Olteniei şi menţionate în „Extractul” latin, pe baza căruia au fost recunoscute 
de către austrieci, posesiunule mânăstirilor oltene. Înainte de 1721, capela 
Arhanghelu fusese refăcută de  Staico (Stanciul) Paharnicul Pârâianul, singurul 
ctitor menţionat în documentele găsite din secolul al XVIII-lea, apoi dedicată 
Mânăstirii Şegarcea, care era metoc al Patriarhiei din Alexandria. Cert este că 
strămoşii  lui Staico Pârăianul au ctitorit acest schit, deoarece Domnul Radul 
Leon, prin scrisoarea din 14 iunie 1667, amintită anterior, arată că mânăstirea 
Arhanghelu este „pomana acestor boieri din moşi-strămoşi”. Ceea ce înseamnă 
că acea ctitorie Aranghelu e mai veche decât s-a considerat, fiind ridicată  
probabil de Staico, fratele lui Mircea cel Bătrân, ori de vreun strămoş  mai 
vechi al acestuia.  

Domnitorul Mircea cel Bătrân aminteşte de fratele său, Staico,  în hrisovul 
din 11 mai 1409, prin care întăreşte mânăstirii Snagov, satul Ciulniţa „de pe 
Buzău…pe care l-a dăruit fratele domniei mele, Jupan Staico, mânăstirii dom-
niei mele din Snagov”118 . 

Purtând  acest nume în Bănia Severinului, Stănil, începe lista Boierilor 
Kralevski (ai Craiovei), aflată în  Mânăstirea Strehaia. Aici s-a mutat Bănia din 
Cetatea Severinului, după cucerirea acesteia de către Sigismund de Luxemburg. 
Staico (Stănil sau Petru Stan) Ban  apare în Sfatul Domnesc pentru prima dată, 
în documentul din 8 ianuarie 1392, prin care Mircea cel Bătrân dăruieşte 
Mânăstirii Cozia mai multe sate, şi prin care întăreşte Mânăstirii Cozia, ctitoria 
sa, stăpânire peste Călimăneştii de Vâlcea, „satul boerului domniei mele, Nan 
(Stan, Ştefan) Udobă.  

Un jupan „Petru Zamon”, care este probabil acelaşi cu Stănil  (Petru Stan) 
Ban, apare ca membru în Sfat, în 19 iunie 1421, fiind sfetnicul Domnului Radu 
II (Pleşuvul sau Prasnaglava). 

Deşi în primele hrisoave ale lui Mircea cel Bătrân, Vornicul este funcţia cea 
mai înaltă în Sfat, în acest document, Stănil Ban, fiind fratele Domnitorului, 
este primul în Sfatul Domnesc, după Mitropolitul Kyr Antim, Mitropolitul 
Severinului Atanasie şi egumenul Vladislav, urmând Jupân Vladislav, Jupân 
Manea şi alţii. 

În continuare vom aminti pe urmaşii lui Staico (Stănil) Banul.  
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Conform documentelor următoare119, Vlastelinul Amza ori Hamza avea 
frate pe Vlastelinul Neag sau Neagul,  Neagul era frate cu Mogoş Banul, iar 
Mogoş Banul120 era fratele lui Vlad Vornicul din anii 1480-1481. De aici 
rezultă că cei patru Vlastelini erau fraţi. (vezi ilustraţiile din cartea video, pag. 
347) 

Hamza, amintit în documentele menţionate mai sus, este acelaşi cu Jupan 
Hamza Banul, membru al Sfatului Domnesc la sfârşitul secolului al XV-lea121. 
Soţia sa a fost fiica lui Neagoe Strehăianul.  Jupan Hamza Banul a fost tatăl lui 
Hamza Banul din Obislav de Vâlcea, acelaşi cu Hamza Banul din Obislavi de 
Vlaşca. Hamza Banul a fost frate şi cu Danciul Zamon, proprietar în satul 
Pârâieni (1430), atunci ţinea de judeţul Gorj, azi este în judeţul Vâlcea, şi în 
satul Polovragi din judeţul Gorj (1464). Cei doi Vlastelini erau fraţi, pentru că 
moşiile din satul Pârâieni şi Obislav din judeţul Vâlcea, stăpânite de ei, erau 
vecine. De asemenea, ei sunt prezenţi în legendele povestite de bătrânii locului.  

Hamza Banul din Obislav122 avea moşia principală şi cula în satul cnezial 
Obislav din comuna Grădişte, judeţul Vâlcea, unde şi-a exercitat dreptul elector 
de Vlastelin, atribuit de Domn. Satul Obislav se întinde la vest până în dealul 
Muierii, unde se află Cetatea Dacică din Grădişte. Drumurile ce pornesc de la 
această cetate făceau legătura cu Ţara Haţegului, Transilvania şi cu Câmpia 
Dunării, mergând pe valea Olteţului. Hamza Ban din Obislav a avut proprietăţi 
moştenite, probabil, de la mama sa Craiovească şi în localitatea Obislavi, situat 
pe râul cu acelaşi nume, din plasa Neajlovul, fostul judeţ Vlaşca.  

Documentul din 25 septembrie 1520, dat de Neagoe Basarab-Voievod 
întăreşte lui Cârstea şi fratelui său, Dan, fiii lui Duşman123, satul Straja, (sat 
dispărut din comuna Grădişte, judeţul Vâlcea, situat pe Dealul Muierii), în 
urma unor judecăţi cu Grădiştenii. Domnul a judecat pricina cu 12 Boieri şi cu 
hotarnicul Tarcea124 din Zătreni, comună vecină în sud cu Pârâienii,  şi a dat 
dreptate lui Cârstea şi fratelui său, Dan, privind proprietatea satului Straja, 
„pentru că le este ocină veche şi dreaptă dedină”, din obârşia Ploştinei, sat dis-
părut din comuna Grădişte, judeţul Vâlcea. Printre Boierii din Sfatul Domnesc, 
martori, rudă cu împricinaţii, se află şi Hamza Spătar, viitorul Hamza Banul din 
Obislav125.  

Hamza Banul din Obislav a mai stăpânit siliştea Şenteştilor, Greci126 şi 
siliştea Cocoşarii127 din judeţul Argeş. (vezi ilustraţie, carte video, pag. 347) 

Prin hrisovul din 23 aprilie 1532, Vlad Voievod dăruieşte „cinstitului 
Vlastelin al domniei mele, încă şi din casa domniei mele, jupanului Hamza, 
Mare Ban al Jiului şi al Craiovei (Hamza Ban din Obislav), Craiova cu ţiganii, 
morile şi viile, foste proprietăţi ale Banilor Craioveşti, Barbul şi Preda, pe care 
le-a dobândit „cu dreaptă şi credincioasă slujbă” şi pentru că-i este „rudă de 
sânge”, adică nepot128.   
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Istoricul Ion Donat scrie că domnia lui Vlad Înecatul a fost o „domnie 
zdruncinată de tentative ale nobilimii de înlăturare de pe tron, în mare parte 
urzite şi conduse de Boierii Craioveşti”. Imediat după urcarea pe tron a lui 
Vlad Înecatul, Moise, ajutat de Marele Ban, Barbul al II-lea Craiovescul, 
cumnatul său, a strâns o armată de mercenari din Transilvania şi a revenit în ţa-
ră pentru a lua tronul. S-a întâlnit în Slatina cu trupele conduse de Barbul 
Craiovescul, iar lupta cu armata lui Vlad Înecatul s-a dat la Viişoara, pe 29 
august 1530, Moise şi cumnatul său fiind ucişi. Dar ura Craioveştilor faţă de 
Domn nu se opreşte aici. În octombrie, Drăghici, fiul lui Danciul, Comisul 
Gogoaşă129, şi fratele Marelui Ban, Barbul II Craiovescul, ucis la Viişoara, 
adună în jurul lui toată nobilimea olteană şi „[...] înşelând împărăţia că ar fi 
fecior de Domn, i-au dat domnia şi dovedindu-l Boierii de mincinos, l-au 
spânzurat în Ţarigrad”130. Şerban I, Banul din Coiani, rudă prin alianţă cu 
Craioveştii şi bunicul viitorului Voievod, Radu Şerban,  a condus delegaţia de 
Boieri din partea Domnitorului pentru dovedirea lui Drăghici Gogoaşă ca im-
postor, asistând la execuţia acestuia. 

Din cauza acestei tentative de obţinere a tronului se leagă pierderea moşiei 
de baştină, Craiova, şi a Băniei de către Craioveşti, fiind dată lui Hamza Banul 
din Obislav, ruda Domnului şi nepot al Craioveştilor. 

Hamza Banul din Obislav a deţinut mari demnităţi, începând din anul 1512 
cu dregătoria de Mare Comis, continuând cu cele de Mare Spătar, Mare Portar 
în Sfatul Domnesc în 1525, Mare Vistier, fiind apoi Mare Ban al Jiului şi al 
Craiovei în perioada 1530-1533, în 1533 fiind şi Ispravnic 131. Hamza Banul 
din Obislav  a fost îngropat la mânăstirea Glavacioc, în anul 1535.  Soţia 
Banului Hamza din Obislav s-a numit Slavna.  

Voievodul Radu din Afumaţi, prin documentul din 4 august 1522, dă    
„cinstitului Boier” Neagoe Postelnic jumătate din Uibăreşti, judeţul Argeş şi ju-
mătate din Stoicăneşti, din judeţul Olt „pentru dreaptă şi credincioasă slujbă”, 
pe care le-a pierdut Hamza Spătarul, (Hamza Banul din Obislav), cu „hicle-
nirea domnului”132.  

Prin documentul din 9 septembrie 1535, Domnitorul Radu Paisie dăruieşte 
satul Scăeşti şi sălaşele de ţigani Mânăstirii Glavacioc pentru că „i-a dăruit ră-
posatul Hamza Ban” pentru a fi înmormântat în acest sfânt locaş. După 
moartea lui, aceste danii au rămas cu acordul soţiei Banului, Slavna, aceleiaşi 
mânăstiri „pentru veşnică pomenire”133.  

Documentele arată că Hamza Ban din Obislav a avut mai mulţi copii, dar 
numai Barbul Postelnicul şi Stanca sunt amintiţi în documente134. Barbul 
Postelnicul a avut doi fii, Danciul Postelnicul şi Hamza Postelnicul din Târgu 
Gilortului (Tg. Benga, Tg. Cărbuneşti). 
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Stanca, fiica lui Hamza Ban din Obislav, a fost căsătorită cu Stanciul 
Benga, Mare Spătar135 fiul lui Stanciul Benga, Portar. Stanciul Benga, Spătar, 
omul de credinţă al lui Mircea Ciobanul, a fost şi socrul jupâniţei Cristina, sora  
Voievodului Pătraşcu cel Bun. Cristina a fost soţia fiului său, Stancio136.  

De asemenea, Stanciul Benga, Spătar, a fost frate cu puternicul sfetnic al lui 
Pătraşcu Voievod, Socol, Mare Vornic în Sfatul Domnesc, în 9 august 1555. 
Socol era în strânse legături cu ambasadorul francez din Constantinopol137. 
Având o personalitate puternică, toţi demnitarii se temeau de el138. Moşia lui se 
învecina cu localitatea Băleşti din judeţul Gorj. Socol a fost pe rând: Postelnic 
şi Ispravnic, Mare Postelnic, Mare Spătar, începând cu anul 1538 şi până în 
1557.           

 Stanciul Benga, Portar, tatăl lui Stanciul Benga, Spătar, apare în Sfatul 
Domnesc în 14 decembrie 1514, alături de Banul Deatcu şi de Danciul (din 
Brâncoveni). El a fost fiul lui Stanciul din Glogova şi al Ancăi, sora Voie-
vodului Basarab Ţepeluş.În 17 noiembrie 1479, Stanciul Benga, Portar, a dăruit 
Mânăstirii Tismana trei sălaşe de ţigani139. A murit în lupta din  Clejani, la 
1522.   

Din căsătoria Stancăi cu Stanciul Benga, Spătar, au rezultat şase descen-
denţi, patru din ei, Hamza, Vladul, Drăghici şi Stancio Postelnicul, fiind ucişi 
de Alexandru al II-lea Voievod. Trupurile lor au fost aduse din Cetatea 
Bucureşti şi îngropate în Mânăstirea Glavacioc140. Alături de ei au fost înmor-
mântaţi tatăl lor, Stanciul Benga Spătar, mama lor, Stanca, şi bunicul din partea 
mamei, Hamza Banul din Obislav. Au supravieţuit fiii, Vladislav şi Barbul, 
Postelnici. 

Stanciul Benga Spătar a pribegit în Transilvania după moartea lui Pătraşcul 
cel Bun, dar după zece ani s-a întors cu oaste contra lui Alexandru Mircea şi a 
fost învins în bătălia din Boian. Şi-a pierdut ocinele pentru „rea hiclenie” faţă 
de Al. Mircea Voievod141. S-a întors în Transilvania, unde a murit împreună cu 
fiul său, Hamza. Descendentul lui Stanciul Benga, supravieţuitorul decapită-
rilor fraţilor săi, Barbul, a fost adus din Transilvania de Ivaşco Golescul, 
Vornic. Domnul l-a iertat şi i-a restituit cea mai mare parte a averii tatălui său 
(vezi, documentul din 22 august 1575), în timp ce zestrea mamei sale a fost 
împărţită la nepoţii săi de frate. 

Descendenţii lui Barbul Postelnic au avut funcţii mari în Sfatul Domnesc, 
mulţi dintre ei fiind Bani şi Mari Bani în secolul al XVII-lea. Unul dintre des-
cendenţi, Jupan Barbul Ban, în 24 august 1649, ia parte la hotărnicirea moşiei 
Sularul, proprietate a mânăstirii Bucovăţul, situată între Calea Vârtopului şi 
Cioroiaşu. 

Hamza, primul fiu al lui Stanciul Benga Spătar, a avut doi fii, pe Stanciul,  
Postelnicul din Pade, şi pe Socol.  
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 Vintilă a fost fiul lui Stanciul Postelnicul şi al Calei. În perioada 1578/ 
1590, a deţinut, pe rând, dregătoriile: Postelnic, Mare Stolnic, Mare Clucer în 
Sfatul Domnesc142. Vintilă a fost un dregător credincios al lui Mihnea Voievod 
Turcitul. 

Bengeştii este o localitate de pe malul Gilortului, din judeţul Gorj. Aici au 
existat case cu zidărie puternică, în care au locuit urmaşii Boierilor Benga. 

Hamza  Banul din Creţeşti, căsătorit cu Marga din Creţeşti, era descendent 
al lui Hamza Banul din Obislav143. Hamza Banul din Creţeşti a fost Ban în 
1572 şi în 1581. A fost văr primar cu Danciul din Creţeşti, acelaşi cu Danciul 
din Pleşoi, judeţul Olt, şi rudă cu Brădeştii. El a dăruit moşia Lalco (Crivina) 
schitului din Creţeşti, judeţul Dolj144.  

Prin documentul din 28 iulie 1577, Jupan Dobromir, Mare Ban al Craiovei, 
dă carte de întărire rudei sale, Calotă Banul, pentru mai multe moşii în Lipov, 
obţinute prin cumpărare. Hamza Banul din Creţeşti este membru în Sfatul 
Domnesc, ca martor. 

Documentele următoare vorbesc despre alte rude ale lui  Hamza Banul din 
Obislav. (vezi ilustraţiile, Carte video, pag. 347-349) 

Prin documentul din 31 ianuarie 1496 scris în Craiova, Radu cel Mare 
Voievod, întăreşte Jupanului Hamza145 cu fiii şi cu nepotul lui,  Hamza (viitorul 
Hamza Ban din Obislav), vechi ocine în satele Călugăreşti şi Câmpul Mare din 
judeţul Olt, „dobândite cu slujba în vremea unchiului domniei mele, Radu 
Voevod şi de la părintele   d-niei mele, Vlad Voevod”146. 

Hrisovul din 31 august face parte din documentele emise  în perioada 1577-
1579, dat de Pătru Postelnicul, proprietar în comuna Grădişte, judeţul Vâlcea, 
prin care-i vinde 1/3 din satul Grădişte, situat în judeţul Vâlcea, lui Calotă 
Banul (cumnatul lui Matei Basarab şi unul din strămoşii Pârâienilor), cu 4000 
aspri şi 10 boi, „cu ştirea megieşilor”. Primul martor în Sfat este Dobromir  
Banul, ruda apropiată a lui Calotă Banul147 . 

De asemenea, moşia Cuneşti, fostă în proprietatea lui Hamza Ban din 
Obislav, va intra în stăpânirea lui Calotă Banul  apoi aceasta va fi moştenită de 
Barbul Milescul Pârăianul, Mare Ban la sfârşitul secolului al XVII-lea, fiul lui 
Danciul Pârăianul Milescul. 

În cea mai veche menţiune despre Polovragi din secolul al XV-lea, în 
timpul lui Radu Vodă cel Frumos, proprietar în Polovragi, în anul 1464, este 
amintit Danciul Zamon, unul din strămoşii Pârâienilor, moşia acestuia fiind 
„moştenită din moşi strămoşi, de la întemeierea ţării148. Aceasta înseamnă că 
strămoşii lui Danciul Zamon au fost locuitori ai acestei ţări din cele mai vechi 
timpuri. Acelaşi Danciul Zamon, avea proprietăţi şi în Pârâieni, în jurul anului 
1430149, localitate în apropierea satului Obislav din comuna Grădişte, judeţul 
Vâlcea.  Satul Obislav din comuna Grădişte, judeţul Vâlcea este aşezat la o 
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intersecţie de drumuri care leagă târgul de vite din Grădişte cu Tg. Gânguleşti 
din Berbeşti, cu târgul din Drăgăşani (situate în judeţul Vâlcea), apoi cu Tg. 
Logreşti, Tg. Cărbuneşti  ( Tg. Gilortului sau Tg. Benga), Tg. Jiu şi Polovragi, 
ultimele patru aşezări fiind în judeţul Gorj. Danciul Zamon  era sigur „капитан 
де тырг” -„căpitan de târg”, adică un mare demnitar în Sfatul Domnesc, 
corespunzătoare cu a Vornicului în sate şi oraşe. El trebuia să preîntâmpine 
incendiile din aceste localităţi, stabilea preţurile pentru vite şi produsele 
alimentare, soluţiona litigiile locuitorilor, având drept de decizie în aceste 
cazuri. Trebuie să explicăm supranumele  (Замона- „Zamona” sau „Zamonea” 
al lui Danciul. „Za-Mona” - „za Monea”, înseamnă  „ la Mona”- „la Monea” - 
„la Manea”. За mai înseamnă şi „în timpul”- „de la”.  Danciul Zamona, avea 
probabil moşia principală  „ Mona” - Manea ”, situată pe valea Cricovului, 
aflent al râului Prahova, în fostul judeţ Săcuieni-Secuieni sau Saac, unde este 
localitatea Măneşti. Comuna Măneşti este situată în  sud-vestul judeţului 
Prahova, la limita cu judeţul Dâmboviţa, într-o zonă de câmpie, aflată la 16 km.  
de Ploieşti 150. Aici, pe la 1508, îşi avea cetăţuia Armaşul Dracea din Măneşti, 
tatăl Voievodului Mihnea Vodă cel Rău. Această fortificaţie se afla în apro-
pierea bisericii Târşor, ctitorită de Vladislav Vodă. Pe patul de moarte, Dracea 
Armaşul l-a sfătuit pe fiul său, Mihnea, să nu aibă niciodată milă de  „neamul  
Basarabeştilor”, adică  al Pârvuleştilor (Craioveştii)151.  El mai avea o moşie 
situată în satul Măneşti din comuna Berbeşti, judeţul Vâlcea. 

Zamona sau Zamonea mai înseamnă şi „om al locului” sau „om al pămân-
tului”.   

Pentru a înţelege semnificaţia supranumelui Zamona (Замона ), trebuie să 
arătăm că acesta este un derivat  al următoarelor forme lexicale: Земно-Земной 
= pământesc (rusă); Зем , Земн, Земно = pământ  (macedoneană); Земно = 
pământ (croată, bosniacă); Земн,  Земно = pământ, pământesc  (bulgară ); în 
limba bulgară, Замона înseamnă „apărător”  într-un proces sau  „apărător” al 
unei idei. 

În continuare, vom cita trei documente foarte importante privind fiii lui 
Danciul Zamon, Vlastelinii din Baia, Jupan Ticuci şi fraţii săi, Bran152, Radul şi 
Pătru, proprietăţile lor şi atestarea documentară a satelor “Părăiani”, „Spineni”, 
„Scurta”, sate din comuna Livezi, judeţul Vâlcea.  Documentele spun că Ticuci 
era Ispravnic în 3 septembrie 1512153. A fost căsătorit cu Dobra, fiică de nobili,  
înzestrată de Domnitor. În anul 1492, Pătru era Stratornic, iar Radul, Spătar.  

Vlastelinii din Baia de Fier erau rudă cu Pârvuleştii (Craioveştii), Băleştii, 
Goleştii, Buzeştii, Bibeştii, o parte din proprietăţile lor fiind stăpânite, cu 
aceste mari familii boiereşti, în devălmăşie.  

Iată documentul dat de Basarab cel Tânăr Voievod la 18 ianuarie 1480 154: 
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„În Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi bine cinstitorul şi de Hristos 
iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Basarab cel Tânăr Voevod, domn, fiul bu-
nului Basarab Voevod, din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu, stă-
pânind şi domnind peste toată ţara UngroVlahiei, încă şi al părţilor de peste 
munţi şi Herţeg al Amlaşului şi Făgăraşului - a binevoit domnia mea cu a sa 
bunăvoinţă, cu inima curată si luminată a domniei mele şi a dăruit domnia mea 
această atotcinstită şi cu frumoasă faţă şi prea cinstită, care este deasupra 
tuturor cinstelor şi darurilor, această de faţă poruncă a domniei mele cinstitului 
boier al domniei mele, Jupan Ticuci şi fraţilor lui, Bran şi Radul şi Pătru, ca să 
le fie satele anume Baia (Baia de Fier din judeţul Gorj - n.n. ), şi Gilort (Tg. 
Cărbuneşti - n.n.), şi Polovragi  şi Spineni (sat dispărut al comunei Livezi, 
judeţul Vâlcea - n.n.), şi Budonii ( Budoi, sat din comuna Sineşti, judeţul 
Vâlcea- n.n.), şi Părăiani şi Scurta (sate ale comunei Livezi, judeţul Vâlcea -
n.n.), şi Strâmbătaţi (sat lângă Vârleni din com. Stăneşti, judeţul Vâlcea - n.n.), 
şi Căneşti (satul Găneşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea - n.n.), şi Brăăşti 
(sat dispărut situat lângă satul Rusăneşti al comunei Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea - 
n.n.) şi Curtea lui Vâlcan (Curtişoara, raionul Gorj - n.n.) pentru că le sânt 
vechi ocine. 

După aceia, iarăşi să le fie Mogoşani (din fostul raion Gilort, judeţul Gorj-
n.n.), şi Turiţa (sat lângă comuna Săcelu, judeţul Gorj - n.n.), pentru că au 
cumpărat Ticuci şi fraţii lui dela  Moga pentru 70 de florini ; după aceia Ticuci 
cu fraţii a schimbat Turiţa  cu popa din Sătcel (Săcelu din judeţul Gorj;  în anul 
1626, proprietar în Săcel şi membru în Sfat era Ştirbei din Săcel, iar în 1742, 
proprietari erau Constantin Ştirbei, şi soţia sa Dumitrana, fiica lui Constantin 
Strâmbeanul, fostul secretar al lui Constantin Brâncoveanul-n.n.), pentru a treia 
parte din Ştefăneşti şi pentru jumătate din Vălari. După aceia a venit Toader din 
Stefăneşti înaintea domniei mele, de a dat ori câte părţi are Toader la Ştefăneşti 
şi din Vălari (Valea cu Apă, din judeţul Gorj - n.n.), jumate, lui Ticuci şi lui 
Bran şi lui Radul şi lui Pătru. Şi iarăşi să le fie lui Ticuci cu fraţii lui Băronii 
(Băroiu, sat din comuna Tetoiu, Vâlcea - n.n.), pentru că au cumpărat dela 
Stăneasa si de la copiii ei pentru 400 aspri. Şi iarăşi să  le fie lui Ticuci cu  fraţii 
şi Cepturile (localitate în fostul raion Slatina, judeţul Olt - n.n.), partea lui 
Cojoc şi Goleştii toţi cu ţiganii, căci s-a ridicat Ticuci cu fraţii săi de au 
cumpărat de la domnia mea pentru 80 de florini şi Brăăşti, partea lui Manciu şi 
Băeşti (sat din comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea - n.n.), şi Turcineşti din 
Ablaniţa, judeţul Gorj, pentru că le-a dat domnia mea lui Ticuci şi Dobrei de 
zestre ( soţia lui Ticuci-n.n.). Şi iarăşi a venit Micul înaintea domniei mele de a 
dat partea sa din Vâlcsăneşti (sat dispărut al comunei Grădiştea - n.n.), lui 
Ticuci si fraţilor lui. Încă să le fie, lui Ticuci şi fraţilor lui şi jumătate din 
Strâmbătaţi (sat dispărut din comuna Stăneşti, Vâlcea - n.n.), partea Bisei (una 
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din fiicele lui Radul Brănescul, fratele lui Danciul Zamon - n.n.) şi jumătate din 
Găneşti (sat din comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea - n.n.) şi jumătate din Dinov 
(sat dispărut din fostul raion Olteţ - n.n.), pentru că au venit în faţa domniei 
mele Bisa şi fiii ei de şi-au dat ocinile lor lui Ticuci şi fraţilor lui. Şi iarăşi să le 
fie Căţeţii  (satul Căţetu, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea - n.n.) pentru că au 
venit înaintea domniei mele Dan şi Oprea, de le-au dat ocina. Şi să le fie 
jumătate din Măilaţi (sat lângă Poiana,  Dolj - n.n.), pentru că au cumpărat de 
la fiii lui Stroe, pentru 500 aspri. Şi ţiganii  anume... 

De aceea, le-am dat domnia mea, ca să le fie de ocină şi de ohabă, lui 
Ticuci şi Bran şi Radul şi Pătru...” 

Urmează martorii din Sfatul Domnesc: Jupân Dragomir al lui Manea, Jupan 
Neag fost Vornic, Jupan Vladul Mare Vornic, Jupân Stanciul Logofăt, Cazan 
Vistier (din familia Şuici, judeţul Argeş), Radul Paharnic, Petru Stolnic, Staico 
Comis, Stan Vornic mic, Stanciul Postelnic. Jupanii (Jupânii) Stanciul Logofăt, 
Staico Comis, Petru Stolnic, Stanciul Postelnic sunt nume care se perpetuează 
de-a lungul timpului, în familia Pârâienilor. 

 Prin documentul din 6 mai 1492, Domnitorul Vlad Călugărul întăreşte 
Vlastelinilor Bran, Radul Spătar şi Pătru Stratornic, părţi de ocină în Băleşti, 
cumpărate cu 40 de oi cu miei, iar Domnitorului i-au dat un cal. 

Cel de-al treilea document este hrisovul din 9 martie 1502, dat în 
Târgovişte de Radu Voievod, prin care întăreşte Jupanilor Radul şi Pătru (fraţii 
Vlaste-linului Ticuci) mai multe sate, printre care  Spineni, Scurta şi Părăiani.  

„ Io Radu Voevod şi Domn………am dăruit domnia mea ………acest 
hrisov……….preacinstitului Vlastelin al domniei mele Jupan Radul şi fratelui 
său Jupan Pătru şi cu fiii lor…ca să le fie satele, anume : Polovragii toţi şi 
Racoviţa toată şi cu munţii anume: Preslopul (Prislopul - n.n.) şi Suharna şi 
Neagovanul şi Bănia (Baia de Fier - n.n.) toată  şi cu munţii Micaia  şi Ivahna, 
Şolda, Piscul lui Stroe şi cu muntele său Coasta şi Bora şi Mogoşanii (localitate 
în fostul raion Gilort, judeţul Gorj - n.n.), toţi şi cu muntele Părăginosul şi 
Ştefăneştii (sat în fostul raion Gilort, judeţul Gorj - n.n.), toţi şi Vălarii (Valea 
cu Apă, judeţul Gorj - n.n.), şi muntele anume Ştefanul şi  Curtea  lui Vîlcan şi 
Budoi cu muntele său şi a treia parte din Tereuje (Tereuja era sat al comunei 
Grădiştea, judeţul Vâlcea-n.n.), şi Vîlcsăneştii toţi  şi Spinenii  toţi şi Părăianii 
toţi şi Scurta toată şi Căneştii (Găneşti) toţi şi Brăăşti toţi şi a treia parte din 
Drăganul şi Strîmbătaţii toţi  şi Ţiganii toţi şi Brumalinul (Alunul din judeţul 
Vâlcea - n.n.), jumătate şi Căţeaţii (Căţetu) toţi şi Cîmpul lui Dinu, pentru că 
toate le sînt vechi şi drepte ocine, dedine………..şi iarăşi să le fie Cibăneştii 
toţi (Ciobăneşti), pentru că le-a dat Cibăneştii Caprău în faţa părintelui domniei 
mele, Vlad Voevod, jupanului Radul şi jupanului Petru. Şi Pluşco (Pluşcu, sat 
din comuna  Săuleşti, judeţul Gorj; azi satul se numeşte   Bibeşti - n.n.) cu 
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muntele Crainicul, pentru că au venit Vâlsan şi Martin  în faţa domniei mele de 
au aşezat pe jupan Radul şi pe jupan Petru peste ocina lor din  Pluşco. Şi iarăşi 
să le fie Ungurelul  jumătate, oricât este de partea lui Neag Berindeiu, pentru că 
a venit Neag în faţa domniei mele de a aşezat pe jupan Radul şi pe Petru peste 
jumătate din Ungurel (Tg. Cărbuneşti - n.n.), cât îi este partea lui, ca să fie 
fraţi. Şi iarăşi să le fie Roşiia (Roşia de Jiu din judeţul Gorj - n.n.) toată pentru 
că au cumpărat-o dela Vladul şi dela Iuga şi dela Moga, jumătate,  pentru 230 
oi, iar cealaltă jumătate au cumpărat-o dela Drăgoi şi dela Neagomir, pentru 
1200 aspri. Şi iarăşi să le fie Rădoii toţi (judeţul Gorj - n.n.), pentru că i-au 
cumpărat de la Vladul şi de la Mircea, pentru 70 oi şi un cal şi doi boi şi la Nov  
(-“loc rupt”, Novaci - n.n.), oricât este partea Sorei şi din Poborăşti (sat lângă 
Novaci, Gorj - n.n.), a patra parte şi din Turburea (sat din comuna Grădiştea, 
judeţul Vâlcea - n.n.) a şeasea parte, pentru că sunt ocine, dedine ale Sorei. 
…..Şi iarăşi să le fie în Băleşti, Gorj, partea lui Tăbarta155, pentru că a dat-o 
Tăbarta în faţa părintelui domniei mele jupanului Radul şi lui Petru. Şi iarăşi să 
le fie în Băleşti, partea lui Ciuchina, pentru că au dobândit-o de la părintele 
domniei mele Vlad voievod, pentru dreaptă slujbă; după aceea şi de la domnia 
mea. Şi iarăşi să le fie jumătate din Bârseşti şi jumătate din Băbeani (sate din 
judeţul Gorj - n.n.), pentru că „i-au aşezat (pe) nepoţii lor (de unchi) Danciul şi 
Radul; …. 

Şi iarăşi să le fie ţiganii anume…pentru că le sunt vechi şi drepte ocine, 
dedine.  

De aceea, le-am dat şi domnia mea acelea toate, casă le fie de ocină şi de 
ohabă lor şi fiilor lor, nepoţilor şi strănepoţilor lor şi de nimeni neclintit, după 
spusa domniei mele. Începând de la vama oilor şi de vama porcilor şi de 
albinărit, de găletărit, de vinărici, de dijmărit, (dare în bani - n.n.) de vămeşit, 
de cositul fânului şi de talpe şi de podvoade (podvoadă - obligaţia de a 
transporta gratuit bunurile domneşti; donaţie constând într-un cal, datorat de 
orice boier noului domn - n.n.) şi cărături, adică să fie liberi de toate slujbele şi 
dăjdiile (dări, biruri, impozite - n.n.) domniei mele. Şi nimeni să nu cuteze să le 
tulbure satele lor, nici sudeţi (sudit-locuitor din ţările româneşti, aflat sub 
protecţia unei puteri străine, având prin aceasta dreptul la o anumită jurisdicţie 
specială cu privire la anumite privilegii fiscale - n.n.), nici birari, nici 
povodnicari, nici armaşi, nici globnici (perceptori, strângători de amenzi - n.n.), 
nici altul, nimeni dintre slugile sau dintre dregătorii domniei mele, trimişi după 
milosteniile şi după muncile domniei mele, pentru că cine s-ar încumeta să-i 
tulbure sau să împiedice aceste sate, chiar şi cu un fir de păr, unul ca acela va 
primi moarte şi mânie de la domnia mea, ca un necredincios şi călcător şi 
batjocoritor al acestui hrisov al domniei mele… 
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Blestem pun domnia mea şi după moartea domniei mele, pe cine va alege 
Domnul Dumnezeu să fie Domn al Valahiei sau din rodul inimii domniei mele 
sau din rudele domniei mele sau, pentru păcatele noastre, din alt neam, dacă va 
întări şi va păzi şi va cinsti acest hrisov al domniei mele, pe acela domnul 
Dumnezeu să-l păzească şi să-l întărească şi să-l cinstească în domnia lui; dacă 
însă nu va cinsti şi nu va întări şi nu va păzi, ci va strica şi va călca şi va 
batjocori acest hrisov al domniei mele, pe acela Domnul Dumnezeu, făcătorul 
cerului şi al pământului, să-l calce şi să-l batjocorească şi să-l ucidă aici cu 
trupul…” 

Aceştia sunt martorii, rude ale Vlastelinilor din Baia: Jupan Barbul 
Craiovescul,  Jupan Cârstian fost Vornic, Jupan Badea,….Jupan Deatco, Jupan 
Stroe Mare Vornic, Jupan Staico Logofăt, Jupan Theodor Vistier, Danciul 
Comis (Danciul Craiovescul, zis Gogoaşe-n.n.), Bogdan Spătar, Badea 
Paharnic, Dragomir Stolnic, Neagoe şi Dragomir Mari Stratornici. 

„Şi eu, Stan, am scris în cetatea de scaun Tîrgovişte, luna martie 9 zile, anul 
7010 (1502). 

           Io Radul Voevod, din mila lui Dumnezeu, Domn.” 
Analizând  cele trei documente de mai sus, se observă că în 1480, 

Vlastelinii Ticuci şi fraţii săi deţineau 26 de sate şi părţi de sate şi 17 familii de 
ţigani, iar în 1502 aceştia aveau în proprietate 24 de sate întregi, 12 părţi de 
sate, 11 munţi şi 47 familii de ţigani; 23 de sate, munţii şi cele 11 sate din 1480 
„le sunt vechi şi drepte ocine, dedine”, celelalte proprietăţi fiind adăugate prin 
împărţire, schimb, donaţie, cumpărare şi „dreaptă slujbă faţă de domnie”. Şi 
averea lui Neagoe Strehăianul, tatăl celor patru fraţi Craioveşti: Barbul, Pârvul, 
Danciul şi Radul, rude ale Vlastelinilor din Baia, cuprindea 132 de bunuri fun-
ciare. 

În 9 iunie 1520, în timpul Domniei lui Neagoe Basarab, s-a stabilit graniţa 
comună între Valahia şi Transilvania. În Merişor a avut loc întâlnirea Boierilor 
de graniţă: Marele Ban Stanciul, Postelnicul Stanciul de Crasna, Logofătul 
Radul, Postelnicul Albul si fiul său, Staicul de Borăşti, Postelnicul Dan de 
Romaneşti, Logofătul Socol din Baia de Fier si Postelnicul Bran din Polovragi, 
cu fraţii lor transilvăneni, Candrea Ianoş, Candrea Laţco din Răchita, Zlas 
Petru, Tustea Miclăuş, Bărbat Iacov de Râu, Stanciul din Măteşti, Iancu din 
Săcele. 

Traseul hotărniciei începea de la munţii de pe valea Oltului, ai Paltinului 
din Vâlcea până în Orşova, şi Muntele Olanul Mic din judeţul Mehedinţi. Cele 
două delegaţii au stabilit, cu mare jurământ, ca în veci între aceste două ţări să 
nu mai fie certuri, răzmeriţe, tâlhării sau hoţii, jafuri, ci să fie “pace şi 
frăţietate”. Hotărnicirea paşnică din anul 1520 a fost un act ce a reglementat 
drepturile Valahiei asupra acestui teritoriu, acesta fiind respectat, cu mici 
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modificări, ori de câte ori era invocat de către una din părţi. De exemplu, harta 
lui Schvantz din 1722 arată că hotarul din partea de nord dintre Valahia  şi  
Transilvania era stabilit după hrisovul din 1520.  

La sfârşitul  secolului al XV-lea şi începutul secoluluial XVI-lea, opt sate: 
Crasna, Tg. Cărbuneşti, Novaci, Racoviţa, Polovragi, Baia de Fier, Zvânjolii şi 
Băleştii, erau stăpâniri boiereşti, în care, cu excepţia Bălenilor, nu era nicio 
ocină megieşească. În afară de Crasna, toate celelalte proprietăţi aparţineau 
Vlastelinilor din Baia (Baia de Fier). Din aceşti Vlastelini au descins şi 
Bengeştii, care au moştenit de la aceştia satele Cărbuneştii, Racoviţa şi 
Novacii, la care se adaugă pe parcurs alte proprietăţi obţinute prin cumpărări, 
donaţii, înfrăţiri, drepte şi credincioase slujbe faţă de Domn156.           

În continuare vom face referiri la proprietăţile rubedeniilor şi 
descendenţilor Vlastelinilor din Baia, adică Baia de Fier din judeţul Gorj.  

Prin hrisovul din 10 februarie 1525, Radu Voievod dăruieşte mânăstirii 
Bistriţa satul Alunu „cu tot hotarul şi cu toate morile”, pentru că „l-a dăruit 
Stanciul din Baia acel sat sfintei mânăstiri pentru sufletul său”157. E sigur că 
acesta făcea parte din familia Vlastelinilor din Baia, avându-se în vedere 
proprietatea în devălmăşie. Printre martorii din Divan fac parte descendenţi ai 
Vlastelinilor  din Baia şi anume: Jupan Radul, Mare Paharnic, şi Jupan Radul, 
Mare Comis, Badea, Mare Postelnic, Radul, Mare Logofăt, şi Ispravnic. Mai 
târziu, prin hrisovul din 9 martie 1550, Mircea Vodă, fiul lui Radul Voievod, 
confirmă lui Ştefan Diacul, jupâniţei sale, Paraschiva, şi cumnatului său, 
Dumitru, şi cu fiii lor stăpânire peste părţile de moşie ale lui Radul din Baia şi 
ale socrului său, Duma (hipocoristicul lui Dumitru), din Alunu, Baia, Polovragi 
etc. Aceste bunuri fuseseră ale lui Radul din Baia şi ale jupâniţei lui, „pentru că 
au fost ale lor drepte şi vechi moşii şi moşteniri”158. În documentul din 5 mai 
1645, Matei Basarab confirmă fraţilor lui Căzan Spătarul  mai multe proprietăţi 
în judeţul Argeş. Tot în acest document se spune că un Căzan Spătarul s-a 
despărţit de fraţii săi din satul Şuici, judeţul Argeş, şi s-a căsătorit în Baia de 
Fier cu  Velica (Voica)159, una din fiicele lui Radul Brănescul, proprietara unor 
moşii din satele Baia, Ciuperceni şi Alun160.  Căzan Spătarul a venit în Baia pe 
la începutul secolului al XVI-lea, deoarece pe la 1587, fiul lui Căzan, numit tot 
Căzan, murise. Despre Căzan tatăl este vorba, prima dată, în documentul din 2 
mai 1510, prin care se dovedeşte că acesta fusese proprietar în Cârbeşti, sat din 
judeţul Gorj 161. 

Acesta a avut doi fii: Pătru Comisul şi Căzan. Jupâniţa Catalina, soţia lui 
Căzan fiul, a schimbat după moartea acestuia, în anul 1587, partea moşiilor 
soţului ei din Şuici, cu o treime din Baia, o parte din Ciuperceni şi o treime din 
satul Alunul162. Două hrisoave pot fi date ca exemplu pentru a demonstra că  un 
Jupan Badea a avut moşie în Baia de Fier, Poenari şi Scăuani. Unul datează din 
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29 iulie 1578; prin acesta Voievodul Mihnea Turcitul întăreşte lui Lupul163 şi 
lui Manea proprietatea unei ocine în Poieni (Poienari) „ocină de moştenire 
veche”, cumpărată de la jupan Badea din Baia cu 2700 de aspri. Totodată au 
cumpărat şi un ţigan pe care au dat 1000 de aspri164. Celălalt act din 2 iulie 
1581, dat de acelaşi Domnitor, a întărit lui Roman şi celor 8 fraţi ai lui o ocină 
în Scăuani, cumpărată de la Jupan Badea din Baia şi de la fraţii acestuia, cu 
suma de 1150 de aspri. Documentul arată că fiii ţiganilor robi se năşteau tot 
robi, întrucât ei erau vânduţi împreună cu părinţii lor, iar moartea cumpără-
torului nu atrăgea după sine eliberarea din robie, deoarece aceştia se transmi-
teau, prin moştenire, fiilor sau altor descendenţi ai cumpărătorului. Robii erau 
vânduţi la diverşi Boieri, cu bani, sau erau schimbaţi pur şi simplu pe animale, 
îndeosebi pe cai. Caii valorau mai mult decât ţiganii. De asemenea, vânzarea  
s-a făcut „cu ştirea megieşilor”, deci s-a respectat dreptul de preemţiune al 
acestora la cumpărarea ţiganilor, aşa cum acest drept exista şi în cazul vânzării-
cumpărării imobilelor165.  

Mai târziu, prin documentul din ianuarie 1587, fiii lui Pătru: Badea, Căzan, 
Bălaur166, Pătru şi Stanciul, vând părţi din moşii cu vecinii, morile şi munţii, 
proprietăţi obţinute prin moştenire, lui Jupan Dumitru Vătaf, actul fiind scris de 
Ivan  (Ioan) Gănescul167. Acest act îi arată pe membrii familiei lui Pătru din 
Baia, pe copiii acestuia, respectiv pe strănepoţii Velicăi (fiica lui Radul 
Brănescul). La sfârşitul aceluiaşi an, în 18 noiembrie 1587, un alt hrisov dat de 
Mihnea Turcitul Voievod arată căderea în iobăgie a întregului sat Baia, alături 
de alte 24 de sate vecine cu această localitate, drept pedeapsă pentru faptul că 
„unii răufăcători” l-au jefuit pe Dobromir, Marele Ban al Domnitorului, şi pe 
soţia sa, Vilaia, cu ocazia încercării acestuia de a trece munţii în Transilvania, 
în anul 1583, când Mihnea Turcitul a fost înlocuit cu Voievodul Petru Cercel. 
Dobromir a cerut iertare noului Domn, a fost iertat, apoi s-a jeluit că a fost 
jefuit de haine, scule şi mărgăritare, „încărcate în şapte poveri”. Voievodul l-a 
iertat şi i-a dat încuviinţarea să-şi recupereze toate averile pe care le pierduse 
atunci când fusese jefuit. Locuitorii din Baia, neputând plăti averile lui 
Dobromir şi fiind ameninţati cu moartea, şi-au închinat ocinele lor lui 
Dobromir şi Vilaei, devenind vecini (iobagi).  

Revenirea pe tron a lui Mihnea II Turcitul a trezit speranţa eliberării din ve-
cinicie a locuitorilor din Baia, dar acesta, în loc să le facă dreptate, pentru că nu 
toţi participaseră la jaf, s-a mâniat şi mai tare şi a vrut să-i tragă în ţeapă. 
Neputând plăti averea lui Dobromir, aceştia şi-au închinat din nou ocinele lor 
rudelor lui Dobromir, Marelui Logofăt Gheorghe, fratele lui Dobromir, şi lui 
Jupân Calotă, Mare Sluger şi viitor Mare Ban, dregători în Sfatul Domnesc al 
lui Mihnea II Turcitul. Şi martorii din acest document sunt descendenţii Boie-
rilor din Baia: Dumitru, Mare Logofăt, Pătru, Spătar, Radul, Comis, Vintilă, 
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Stolnic şi Vladul, Paharnic168.  În 27 aprilie 1590, tot Domnitorul Mihnea II 
Turcitul a întărit printr-un hrisov lui „Chirca din Râmnic” mai multe vii şi 
ocine în Voinigeştii din judeţul Gorj şi mai multe sălaşe de ţigani, cumpărate cu 
1600 de aspri de la Boierul Gheorghe Măghea din Râmnic, şi de la soţia lui, 
fiica Căzănesei din Baia de Fier. Căzan murise din moment ce în act soţia lui se 
numeşte Căzăneasa. Prin hrisovul din 27 februarie 1611, Radul Vodă Mihnea  
confirmă lui Preda, Mare Sluger din Bârseşti, judeţul Vâlcea, stăpânire peste 
jumătate din averea lui Căzan din Baia de Fier, Ciuperceni, Alunu, Ştefăneşti şi 
peste ţigănie, dacă nu-i va plăti datoria de 60000 de aspri într-un an. În 7 
februarie 1612, Radu Vodă Mihnea dă împuternicire aceluiaşi Preda, Mare 
Sluger din Bârseşti, să ia moşiile lui Căzan din Baia de Fier,  Ciuperceni şi 
Alun, dacă nu-i plăteşte într-o jumătate de an datoria de 3000 de bani. Acesta 
nu reuşeşte să-şi plătească datoriile şi Slugerul Preda intră în stăpânirea moşi-
ilor.169 Începând cu anul 1632, multe moşii din Baia intră în stăpânirea Logo-
fătului Danciul Pârăianul. (vezi ilustraţie, carte video, pag. 348) 

Iată ce ne spun documentele despre Ioan Norocea din Răzvad, ginerele 
Domnitorului Mircea Ciobanul. 

Marele Logofăt Ivan Norocea din Răzvad sau Ioan Logofătul de Piteşti,  
căsătorit cu Stana, fiica Voievodului Mircea Ciobanul, a fost întâiul sfetnic al 
lui Petru cel Tânăr, cumnatul său. A pribegit în Transilvania împreună cu fratele 
său, Gheorghe Pribeagul, intrând în slujba familiei Báthory. A fost 
împuternicitul diplomatic  al Transilvaniei la Poartă, apoi a fost trimisul oficial  
în câteva solii în Moldova.  După nunta fiicei sale, Velica cu Vlad, fiul lui 
Miloş pretendentul, Ivan a plecat în Moldova, având demnitatea de Pârcălab în 
timpul domniei rudei sale, Petru Şchiopul. L-a slujit cu credinţă pe Voievodul 
Mihail Viteazul în luptele cu turcii170. A murit înainte de 14 aprilie 1600. Fiica 
sa, Zamfira, a fost căsătorită cu Petre Racz,  apoi cu Ion Balintit, nobili din 
Transilvania. Prin căsătoria sa cu Balintit, Zamfira a realizat legătura de 
rudenie a Basarabilor cu unul din strămoşii  Prinţului Charles al Angliei.   

Urmele lăsate de Vornicul Ioan Norocea din Piteşti sunt numeroase şi ex-
trem de importante. Printre ctitoriile sale şi ale soţiei se numără şi Biserica „Sf. 
Mucenic Mina”, cea mai veche construcţie bisericească din Piteşti, datată 
1564171. 

Fratele lui Ioan Norocea, Marele Ban172, Vlastelinul Calotă din Corbi, 
Răzvad şi din Lipov - zis Bozianul, “Boierul credincios al lui Mihail Viteazul”, 
a fost căsătorit cu Calea173 din Brâncoveni, sora Voievodului Matei Basarab.  

Calotă  Bozianul, Banul din Lipov, din Grădişte, din Răzvad  a fost frate cu 
Ioan Norocea şi cu Gheorghe Pribeagul, rudă cu Boierii Buzeşti şi  cu Domni-
torul Mihail Viteazul.  
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În documentul din 15 mai 1646, dat lui Hamza, Balaci174 şi Cârstea, feciorii 
“Şobandei ot Bircii”, pentru vânzarea unei vii, martori în Sfatul Domnesc sunt 
Postelnicul Barbul Bengescul, Caloenŭ175 - Calotă  din Negoeşti (probabil un 
descendent, ruda mai îndepărtată a lui Calotă, Marele Ban din 1577), Calotă, 
fiul lui Hamzucul din Popeşti şi alţii.  În documentul din 29 august 1577, prin 
care descendenţii Stancăi, fiica lui Hamza Banul din Obislav, dau carte slugii 
lor, Vuia, ca „să-i fie ocină ¼ din satul Bohani” (Giurgiţa) din judeţul Dolj, 
Calotă Banul din Grădişte, judeţul Dolj, apare în Sfatul Domnesc. După funcţia 
de Ban din anii 1577-1579, a avut multe dregătorii în Sfatul Domnesc, înce-
pând cu 1585, urmând cu demnitatea de  Ban şi Mare Ban începând cu 1596 şi 
până la sfârşitul vieţii sale. 

 În calitate de Ban a semnat, alături de marii dregători ai ţării, jurământul 
din 1598 către Împăratul Rudolf al II-lea176. Tot în acelaşi an a semnat tratatul 
cu Andrei Bathory177. El a strâns birul în judeţul Olt, în timpul celei de-a doua 
domnii a lui Mihnea Turcitul. A fost unul dintre cei mai credincioşi Boieri ai lui 
Mihail Viteazul şi ctitorul Mânăstirii Lipovul alături de Dobromir. Între anii 
1599-1600, Calotă Banul primea 100 de săbii pentru dorobanţii din Strehaia178. 
A murit în luptele cu turcii în Târgovişte, în toamna anului 1600.  

În 1596, Marele Ban Calotă judecă litigiul dintre mânăstirea Coşuna şi  po-
pa Oprea pentru o parte din moşia Radovanul. Banul a cerut „ca să jure popa 
Oprea în faţa sa”. Acesta neputând să jure, „a rămas de lege”, fiind obligat să 
cadă la învoială cu mânăstirea.  

Acelaşi Calotă Ban, din porunca lui Mihail Viteazul care se afla la Alba 
Iulia, judecă pricina dintre Stoica (Staicu) Logofăt şi locuitorii satului Loloeşti. 
Deci Marele Ban a judecat pricina în locul Domnului, din porunca acestuia, în 
lipsa acestuia din ţară. 

Calotă Banul, în afară de Calea, sora Voievodului Matei Basarab,  a mai 
avut două soţii: prima, Stana, iar a doua, Anca din Buciumeni. Nu a avut copii. 
Toate moşiile lui au rămas rudelor sale, Boierilor Pârâieni. A fost ctitorul 
Mânăstirii Lipovul. Al doilea soţ al Calei a fost Stanciul sau Stănciucul din 
Brâncoveni, rudă cu Radu Şerban Voievod, Mare Paharnic între anii 1603-
1611. Date despre a doua căsătorie a Calei aflăm din documentul din 28 
decembrie 1603, dat de Domnitorul Radu Şerban în Târgovişte, document prin 
care întăreşte Paharnicului Stanciul şi soţiei sale, Calea, satul Piria, judeţul 
Mehedinţi. Acest sat a fost „zălogit de Calea, mai înainte vreme”, Doamnei 
Stanca, soţia lui Mihail Viteazul, pentru banii cheltuiţi de Calea în Ţara 
Ungurească la înmormântarea Marelui Vornic, Danciul din Brâncoveni, tatăl 
său. Banii fuseseră înapoiaţi de Calea la înmormântarea Doamnei Stanca. 

Documentele următoare arată proprietăţile şi legăturile de rudenie ale 
Marelui Ban Calotă din Lipov, Grădişte şi din Răzvad. Prima soţie a lui a fost 
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Stana, fosta soţie a lui Borcea Bucşanu Logofăt (documentul din 1 iunie 1578). 
Prin doc. din 1579, oct. Buc., Mihnea Turcitul întăreşte lui Calotă Ban şi 
jupâniţei sale, Stana, ocine în Lipovul de Jos, Căpăţâna şi Bucureşti, precum şi 
ţigani. În acea perioadă, în afară de oraşul Bucureşti mai existau Bucureştii de 
lângă Alexandria din judeţul Teleorman, azi dispărut, şi Bucureştii din Vâlcea, 
pe Luncavăţ, azi Marcea, stăpânit în 1392 de Mânăstirea Cozia.  

Calotă din Lipov, din Grădişte, din Răzvad s-a despărţit de prima soţie, şi 
cu această ocazie se pare că i-a dăruit moşia Lipov, găsită mai târziu în 
stăpânirea Stanei şi vândută Mânăstirii Cepturoaia sau Căluiul179. În 28 iulie 
1577, Dobromir, Mare Ban al Craiovei, dă o carte lui Calotă Ban, ca „să-i fie 
ocină în satul Lipovul”, cumpărată împreună cu  sălaşele  de ţigani cu peste 
14000 de aspri, sumă destul de mare de bani pentru acea perioadă. Documentul 
din 1 iunie 1578, dat de Mihnea Voievod, întăreşte lui Calotă Ban, soţiei sale, 
Stana, şi fiilor lor „câţi D-zeu le va da” următoarele proprietăţi: ocină 
cumpărată de la Boierii din  Lipov; un sălaş de ţigani, cumpărat de la Jupân 
Pârvul din Crovna, comuna Breasta, judeţul Dolj, în schimbul unui cal bun 
(calul valora 1500 de aspri) pentru că s-a înfrăţit cu Pârvul; proprietatea unei 
ocini în Bucureşci, probabil Bucureşcii de lângă Alexandria din judeţul 
Teleorman, azi sat dispărut, partea Elinei, mama Stanei. Importanţi sunt 
martorii, rudele lui Calotă Banul: Dumitru Pârcălab din Lăcusteni, comună din 
judeţul Vâlcea, Stan şi Popa din Zătreni, judeţul Vâlcea, comune vecine 
comunei Pârâieni. Acest document are şi o importanţă juridică în sensul că 
arată înfrăţirea dintre Calotă Banul şi Pârvul din Crovna. 

Prin cartea din 31 august 1577-1578, Boierul Calotă Ban  stăpânea „ a treia 
parte din Grădişte”, judeţul Vâlcea, pe care a cumpărat-o de la Jupan Pătru 
Postelnic cu 400 de aspri şi 10 boi. Primul martor în Sfatul domnesc este 
Marele Ban Dobromir 180. 

Documentul din 26 ianuarie 1600 îl face cunoscut pe Calotă Banul ca 
proprietar al ocinei Răsturnaţi, obţinută prin cumpărare de la jupâniţa Stanca, 
fiica lui Tatul Logofătul din Buciumeni (sora celei de-a doua soţii) şi al ocinei 
din Cătunul din Câmpie, cumpărată de la jupân Neagoe din Vlădeni. Prin acest 
hrisov, Calotă Banul a dăruit aceste ocine fiului său vitreg, Avram Postelnicul 
(fiul soţiei sale, Ana, şi al lui Borcea Logofătul din Bucşani) în schimbul unui 
loc de casă cu grădină şi al caselor din Târgovişte. Documentul din 15 ianuarie 
1610  completează celălalt document, adăugând faptul că Jupan Calotă Banul  
a fost soţul mamei lui Avram, apoi al Calei din Brâncoveni, sora Voievodului 
Matei Basarab. „Apoi a murit şi jupan Calotă în 1600 într-o luptă cu turcii la 
Târgovişte. După moartea lui au venit oamenii acestuia şi au luat de la jupâniţa 
Calea toată marfa şi sculele jupânului Calotă şi au răscumpărat tot ce a fost 
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până la un fir de păr din cap”. Jupâniţa Calea a împărţit cu Avram, copilul 
vitreg al lui Calotă, o salbă de galbeni.  

Calotă Banul cumpărase o moşie în Sălcuţa de la nepoţii Banului Dumitru, 
iar după moartea lui, aceasta rămăsese rudei sale Caplea şi soţului său Hamza 
Banul din Părăiani. Aceştia, la rândul lor, au vândut moşia lui Drăgan, ginerele 
lui Dumitru Banul, fără consimţământul Banului Dumitru.  Jupan Preda, Mare 
Ban, îi dă carte de proprietate Banului Dumitru (2 martie 1605), după ce acesta 
i-a plătit ginerelui său 8000 de aspri, în schimbul moşiei. Acest document 
întăreşte încă o dată respectarea cu stricteţe a „obiceiului pământului”, adică te-
renurile trebuiau vândute numai cu consimţământul rudelor de sânge apropiate. 

În anii 1612-1613, Radu Vodă Mihnea confirmă jupânesei Sima, văduva lui 
Stroe Stolnic Buzescul, stăpânirea satului Codreni, judeţul Ilfov, cumpărat de la 
jupân Calotă Banul. În afară de moşiile din Lipov şi Grădişte, Calotă a avut 
moşii în Dârveşti (Şegarcea), judeţul Dolj, de la  Hamza Banul din Pârăiani, în 
Sălcuţa, judeţul Dolj, în Băiceşti (moşie pe care o dăruieşte Mânăstirii Gruiul), 
în Cuneşti şi în Codreni, toate obţinute prin cumpărare181. Pentru că nu a avut 
urmaşi, o parte din aceste moşii au fost moştenite de urmaşii săi, Boierii 
Pârâieni. De exemplu, într-un document din 1 octombrie 1709, dat de Domni-
torul Constantin Brâncoveanul, Dumitraşcu (Dositei) Postelnicul Brăiloiul, fiul 
lui Cornea Brăiloiul, Mare Ban şi ginerele lui Barbul Milescul Pârăianul, 
primeşte întărire pentru moşia Cuneşti. Era o moşie ce fusese a Banului Calotă, 
moşul  Banului Barbul  Milescul Pârâianul, moştenită de la strămoşul lor 
Hamza Banul din Obislav182.  

Gheorghe Pribeagul era fratele lui Ivan Norocea sau Ioan Logofătul din 
Piteşti,  zis şi din Răzvad, şi cu Calotă din Lipov şi Răzvad (Bozianul), Mare 
Ban, şi cumnat cu  Gheorghe Logofătul din Corbi. Gheorghe Pribeagul a fost 
căsătorit cu o fiică a lui Stănciulea Banul din Drăgoeşti183. Aceasta era soră cu 
soţia lui popa Gheorghe din Corbi.   

Din această căsătorie, Gheorghe Pribeagul au avut copii pe Sima, soţia 
Boierului Stroe Buzescul şi pe Chirca Paharnic, soţul Despei, nepoata Marelui 
Ban Dobromir. Gheorghe Pribeagul, fratele său, Ivan Norocea şi cumnatul său 
Gheorghe Logofătul (popa Gheorghe din Corbi), erau rudele Voievodului Petru 
Şchiopul şi ale Vlastelinului Albul.  Albul, Vlastelin, a fost fără titlu în Sfatul 
Domnesc, în 28.03.1415, rudă cu renumitul boier Albul sau Albul cel Mare, 
oponentul lui Vlad Ţepeş, la tron; a fost prins şi tăiat de Vlad Ţepeş184. 

Gheorghe Pribeagul şi fratele lui, Ioan Logofăt din Bujoreni (Ivan 
Norocea), cumpără, înainte de 1592, teren în Uliţă de la Episcopul Mihail185. 
Vecin cu satul Uliţa este satul Ruda, proprietatea Rudenilor. (vezi ilustraţiile, 
carte video, pag.349) 
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Tot documentele istorice ne spun că Vlădeştii de Argeş sunt rudele Boie-
rilor Vlădeşti din Vâlcea186, toţi rubedenii ale Domnitorilor Mihail Viteazul  şi  
Matei Basarab. 

Pentru a întări şi completa cele afirmate mai sus, merită citată Mânăstirea 
Aninoasa-Muscel din judeţul Argeş. Restaurarea acestei mânăstiri (cu frumosul 
cerdac în stil brâncovenesc), având hramul Sf. Nicolae, a început în 1997, iar în 
timpul lucrărilor, arheologii au descoperit  mai multe morminte, unele dintre 
acestea mai recente fiind ale călugărilor care au păstorit mânăstirea de-a lungul 
timpului, iar altele mai vechi fiind probabil ale ctitorilor. Într-un mormânt, care, 
după primele cercetări, pare a fi al ctitorului Tudoran Vlădescul187, (călugărit 
cu numele de Teodosie), s-a găsit un inel princiar, masiv cu sigiliu, având in-
scripţia sacră “IO”, în slavonă (”ИО”), iar dedesubt, monograma sa, T.V. 
(Tudoran Vlădescul). 

Acest “IO” princiar dovedeşte faptul că Tudoran Vlădescul era chiar din 
ramura Basarabilor cu drept de domnie. Alături de mormântul său este cel al 
soţiei sale, Alexandra; aici s-au găsit resturi din îmbrăcămintea ei, cusută cu fir 
de aur, ţesături foarte scumpe în vremea aceea, care probabil  au fost aduse de 
negustorii braşoveni pentru Boierii valahi. Tudoran Vlădescul nu fusese 
înmormântat în haine princiare, pentru că se călugărise, după ce ctitorise Mă-
năstirea Aninoasa - Muscel din judeţul Argeş în 1678, unde a trăit ca monah şi 
unde a fost îngropat în 1695. A fost şi ctitorul schitului Detcoi188. Tudoran 
Vlădescul a luptat în oastea lui Grigore Ghica la Ujvar, apoi a fost închis de 
acest Domnitor pentru cumnatul său, Pădure Creţulescul, care, împrumutând 
bani de la Grigore Ghica, a plecat în străinătate şi nu s-a mai întors. Alte docu-
mente spun că în timpul războiului turco-polon, Tudoran Vlădescul nu a 
terminat la timp un pod de lemn pentru a trece oastea lui Mehmed al IV-lea 
spre Cameniţa, scăpând ca prin minune de pedeapsa capitală hotărâtă de 
Gheorghe Vodă Duca. După toate aceste încercări ale vieţii, i-au murit 11 copii 
din cei 12, apoi D-zeu i-a luat şi soţia. Din acest motiv, Tudoran Vlădescul s-a 
călugărit cu numele de Teodosie. (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 350) 

Banul Oprea Vlădescul  sau Oprea din Drăgăşani  este fiul lui Staico Râu. 
Oprea Ban   a fost căsătorit cu Vilaia, fiica lui Fârtat din Drăgăşani, de aceea i 
s-a zis şi Oprea din Drăgăşani, după numele moşiei de zestre din partea soţiei.  

Documentele spun că Oprea Vlădescul (unul din ctitorii de la schitul 
„Arhanghelu” din Vlădeşti, jud. Vâlcea) era ruda apropiată a lui Tudoran 
Vlădescul, probabil că este fiul sau ruda apropiată a lui Vlad din Iaroslăveşti. 
Acest Vlad este ruda lui Iarciu din Iaroslăveşti. Iată ce ne spun următoarele 
documente189: 
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Prin doc din 30 mai 1526, Buc., Radu de la Afumaţi Voievod întăreşte lui 
Iarciu din Iaroslăveşti şi lui Iarciu din Mihăeşti, satul Iaroslăveşti, în urma unei 
judecăţi. 

Vlad Înecatul Voievod întăreşte, prin actul din 15 noiembrie 1531, Buc.,  
înfrăţirea dintre Erciu (Iarciu) din Iaroslăveşti şi Erciu (Iarciu) din Mihăeşti pe 
satele Iaroslăveşti şi Mihăeşti din judeţul Vâlcea.  

Pentru a lămuri rudeniile lui Oprea Vlădescul, este necesar să facem tri-
mitere la încă două documente extrem de importante în acest caz. 

Documentul datat 6 aprilie 1607190 se referă la Radul, feciorul Oprei lui 
Ticuci din Iaroslăveşti. Vlastelinul Ticuci, strămoşul acestuia este amintit în do-
cumentul din 18 ianuarie 1480, dat de Voievodul Basarab Tepeluş, având moşii 
în Baia de Fier şi în multe alte sate. Matei Basarab împuterniceşte Mânăstirea 
Govora să-şi facă moară în „pârâul din apa morii Coziei…în Uliţa Oprei 
Vistierul, unde a fost mai înainte moara lui Vlad Voievod, moară amintită în 
hrisovul Radului cel Mare Voievod, şi nepotul  lui Vlad Voievod Călugărul” 
(vezi A. Sacerdoţeanu, Moara din Râmnic a Mânăstirii Govora). Radul, fecio-
rul Oprei lui Ticuci din Iaroslăveşti, împreună cu surorile sale Stana şi 
Armeanca, vând ocină în Iaroslăveşti Jupânului Panait şi fraţilor lui, Dima191 şi 
Iane (Ioan). Acest Iane, care în 1583 fiind deja bătrân, este Marele Logofăt 
Ioan din Bujoreni (1569-1570), căsătorit cu Neacşa. Nu a avut copii, de aceea a 
înfiat pe nepotul său de soră, Badea, căsătorit cu nepoata soţiei sale,  Neacşa192 
; a fost solul lui Mircea Ciobanul la Sibiu193; a fost ruda fraţilor Ioan Norocea 
din Răzvad,  Calotă Mare Ban  din Răzvad si Gheorghe Pribeagul.   

Martorii din Sfatul Domnesc sunt: Oprea lui Stănislav  (Berevoescul) şi 
Radul lui Stan şi Vladul lui Ion şi Vladul Lupului, Stanciul lui Opriş; Radul şi 
Vladul şi Stan şi Avram şi Oprea din Păuşeşti; Chirca din Sărăcineşti 
(Sărăceny); Staicul Botan, Diicul, Vătaful Cârstea, popa Constantin, popa 
Drăghici, Andreico al Sofiei, Negrilă, Mihnea  din Ocnele Mari; Cârstea din 
Ocnele Mici  şi Milcul, feciorul lui Drăghici din Iaroslăveşti. Alt martor este 
“Mihidinţul Logofăt”. Acest act este scris de “Vladul Sârbul de la Ocnă”, adică 
Ocnele Mari din judeţul Vâlcea194.  

Prin documentul, datat noiembrie 1619 (7128), fata lui Staico Râu (din Pâ-
râu- n. n.), zis din Brăneşti (Brănescul), vinde ocinile din Pârâu, moştenite de la 
tatăl său, Staico şi de la unchi-său, Mircea, unchiului ei, Badea Postelnicul din 
Pârâu (este vorba de râul Râmnic, azi râul Olăneşti care traversează municipiul 
Rm. Vâlcea, de la vest la est). Satul Brăneşti ţinea pe la 1618 de judeţul 
Mehedinţi, apoi de judeţul Gj; Staico Râu, zis din Brăneşti, este ruda prin des-
cendenţă a lui Bran şi a nepotului său Radul Brănescul din Baia (vezi hrisovul 
dat de Basarab Ţepeluş din 18 ianuarie 1480). În 1584, Staico (probabil tatăl lui 
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Staico Râu), Mare Paharnic, împreună cu fraţii săi,  aveau proprietăţi moştenite 
în Uliţă, Copăcelu şi Bujoreni. 

Badea Postelnicul din Pârâu195 este unchiul lui Oprea Vlădescul sau Oprea 
din Drăgăşani. 

Martori: Oprea Musteţea din Pârâu, Stan(ciul) Pârăianul din Pârâu, Oprea 
al popii din Pârâu, Stanciul Gramatic din Pârâu,…Oprişe din Groşerea. Atunci, 
satul Groşerea ţinea de judeţul Dolj, începând din sec. XIX, face parte din 
comuna Aninoasa, judeţul Gorj. Oprea Mustăţea din Pârâu este acelaşi cu 
Oprea Vlădescul sau Oprea din Drăgăşani.  

Stanciul Pârăianul este fratele lui Danciul Pârăianul, ctitorul Mânăstirii 
Polovragi. Oprea al popii din Pârâu era fiul lui popa Gheorghe din Corbi, zis şi 
din Bogdăneşti, cumnatul lui Gheorghe Pribeagul.  

Oprea Vlădescul, apare în documente, când Postelnic, când Ban. A fost 
locţiitor al Marelui Ban de Craiova în perioada  1581-1583. El l-a slujit cu 
credinţă pe Voievodul Petru Cercel, pe care l-a însoţit în exil. În timpul acestei 
domnii, Oprea a fost însărcinat cu mai multe solii în Ardeal. A slujit-o cu ace-
eaşi credinţă şi pe Doamna Stanca, soţia lui Mihail Viteazul.  

Oprea Vlădescul sau Oprea din Drăgăşani avea conacul boieresc în satul 
Vlădeşti, cu ieşire la Uliţa lui Oprea (actualul drum spre Olăneşti), având 
proprietăţi până în apropierea ctitoriei „Arhanghelu”. În timpul lui Matei 
Basarab, Oprea Vlastelin  Vlădescul deţinea şi morile de pe apa  Râmnicului, 
actualul râu Olăneşti, cu ţigani, iar sarea de la Ocne era o bună sursă de venit 
de care beneficia, datorită dregătoriei.  Când a devenit Vistier,  strada care duce 
acum către Olăneşti se numea Uliţa lui Oprea Vistierul  (vezi, A. Sacerdoţeanu, 
Moara din Râmnic a Mânăstirii Govora). Oprea Vlădescul  a fost ambasadorul 
lui Matei Basarab, în Peninsula Italică, la Veneţia şi în alte misiuni de taină196.  

Următorul document, dat de Radu Paisie Voievod,  este foarte important, 
pentru că întăreşte foste proprietăţi ale mânăstirii ”Arhanghelu dăruite de 
strămoşii lui Oprea Vlădescul, printre ei fiind şi Oprea Pârcălab. 

Radu Paisie Voievod întăreşte mânăstirii ”Arhanghelu” satele Vlădeşti, 
Buneşti şi Urlueşti, vii în Copăceni şi ţigani, dăruiţi ei de mai mulţi boieri. 

”Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voievod şi domn a toată ţara Ungro-
vlahiei, fiul marelui şi bunului Radul voievod, dă domnia mea această poruncă 
a domniei mele sfintei, dumnezeieştii mănăstiri de la Arhanghel, unde este 
hramul sfinţilor şi celor fără de trup arhangheli Mihail şi Gavril, ca să fie bra-
niştea, oricât este în jurul sfintei mănăstiri şi satele, anume Vlădeştii, însă par-
tea lui Jitian şi a fraţilor lui, toată, şi oricât se va alege partea lui Manea şi a fra-
ţilor lui, toată şi din apă şi din uscat, peste tot hotarul.  

Pentru că acestea mai sus zise au fost drepte şi vechi ocine ale jupanului 
Oprea pârcălab şi ale jupanului Radul vornic şi cumpărate de la Jitian şi de la 
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Manea. Iar apoi, Oprea pârcălab şi Radul vornic, ei au dat aceste mai sus zise 
ocine sfintei mănăstiri de la Arhanghel, ca să le fie pomană în veci. 

Şi iarăşi să fie sfintei mănăstiri via de la Copăcel şi cu tot locul, pentru că 
iar au dăruit sfintei mănăstiri Oprea pârcălab şi Radul vornic pentru sufletele 
lor.  

Şi iarăşi să fie sfintei mănăstiri satele, anume Buneşti şi Urluieştii toate şi 
cu toate hotarele. 

Şi sălaşele de ţigani, anume: Punghina şi cu copiii săi şi pe fiul cel mare al 
lui Jae şi cu copiii şi Boia căldărarul şi cu copiii. 

Pentru că aceste mai sus zise «sate şi sălaşe» de ţigani au fost drepte şi 
vechi ocine, dedine ale lui Stan pârcălab şi ale fiilor lui, Badea şi Chirca. 

Şi până când au fost vii Stan pârcălab şi fiii lui, Badea şi Chirca, au făcut 
făgăduiala către Dumnezeu, ca să dea aceste mai sus zise sate şi ţigani sfintei 
mănăstiri de la Arhanghelu. 

Iar moartea i-a ajuns pe ei. Iar după moartea lor, jupan Vlaicul pârcălab şi 
jupaniţa lui, Neacşa, şi jupan Staicul armaş, ei au mărturisit înaintea domniei 
mele pentru aceste mai sus zise averi, sate şi ţigani, că au fost date de Stan 
pârcălab şi de fiii lui, Badea şi Chirca, sfintei mănăstiri de la Arhanghelu, ca să 
fie părinţilor lor şi lor şi fiilor lor veşnică pomenire. 

Însă Buia cu copiii săi au fost de cumpărătură încă dinainte împreună ai lui 
Oprea pârcălab, iar copiii lui Oprea pârcălab, anume Neacşa şi cu nepotii săi şi 
fiii lui Albul şi fiii lui Radul vornic, Staicul armaş şi Muja, ei i-au dat iarăşi 
sfintei mânăstiri, ca să fie de hrană şi de întărire, iar lor şi părinţilor lor de 
veşnică pomenire. 

Acestea le-au dat şi le-au dăruit sfintei mânăstiri înaintea domniei mele. 
Astfel am dat şi domnia mea, ca să-i fie de ocină şi de ohabă şi de nimeni 

neatins, după spusa domniei mele. 
Iată şi martori am pus domnia mea: jupan Drăghici fost mare vornic şi 

jupan Theodor fost mare logofăt şi jupan Şerban mare ban al Jiului şi jupan 
Vintilă mare vornic şi jupan Vlaicul mare logofăt şi Stroe spătar şi Udrişte vis-
tier şi Radul paharnic şi Staico comis şi Dragul stolnic şi Badea mare pos-
telnic. Ispravnic, Tatul logofăt. 

Şi eu, Stan diac, care am scris în cetatea de scaun Bucureşti luna decembrie 
11 zile, în anul 7044 «I535». 

+ Io Radul voievod, din mila lui Dumnezeu, domn”197.  
Badea Postelnicul Vlădescul din Pârâu a fost descendentul Vlastelinului 

Oprea şi a avut urmaşi pe fraţii Mihail şi Gheorghe. Mihail şi Gheorghe,  în 
sec. al XVIII-lea, erau proprietarii podului mobil peste Olt, în vadul de la 
Râmnic.  
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Când Badea Vlădescul sau Badea din Ocne s-a căsătorit, acesta avea în 
stăpânire şi Ocnele cu exploatarea de sare, proprietăţile lui fiind de ambele 
părţi ale apei Râmnic, acum numită Olăneşti, ctitoriile din Buda fiind bisericile 
familiei sale.  Badea Vlădescul a fost căsătorit cu  descendenta lui Atanasie 
Păuşescul, nepotul de soră al lui Atanasie Sărăceny, Mare Comis198.  Strămoşii 
lui Sărăceny erau din Hateg, satul cnezial,  Râu-de-Bărbat (azi, Râu de Mori), 
unde sunt ruinele  cetăţii şi biserica ctitorită de ei,  bine păstrată. 

Badea Părăianul a fost un  nepot al lui Badea Postelnicul Vlădescul. Soţia 
lui se numea Maria. Badea Părăianul a fost fiul Cămăraşului de Ocne, Pătru 
(Pătraşcul) Milescul Părăianul şi al Păunei, sora lui Badea Postelnicul Vlădes-
cul.  

În 1723, Badea Părăianul semnează o carte ca Ispravnic (Prefect).  
În 15 februarie 1725, fiul Udrei din Berbeşti, judeţul Vâlcea, vinde 100 

stânjeni de moşie „ de pe apa Tărâiei ot sud Vâlcea” cu 40 de bani/stânjenul 
Ispravnicului Badea Părăianul, cu acordul frate-său, nepoţilor, verilor şi 
moştenilor din Berbeşti. Tot Ispravnicul Badea Părăianul cumpără moşia din 
Berbeşti a lui Ivanco Roscescul, în 5 aprilie 1725.  

Prin actul din 3 septembrie 1726, Radul din Berbeşti vinde partea lui de 
moşie din Berbeşti Logofătului Badea Părăianul. Actul este scris de Logofătul 
Staico Părăianul. Printre martorii din Sfatul Domnesc este şi Ilie Părăian. 

În 10 octombie 1729, Radul Lungul din Cârlogani, vinde Logofătului 
Badea Pârâianul partea sa de moşie din Berbeşti. 

Radul Hristei şi fiii săi, Bucşe, Stanciul şi Ianea, vând proprietăţile lor din 
Berbeşti Ispravnicului Badea Părăianul, în 22 ianuarie 1730, apoi, în 13 
februarie 1730; Ivanco Roscescul şi fiul său, Ion, vând părţile lor de moşie tot 
Ispravnicului Badea Părăianul.   

Prin documentul datat 29 mai 1730, Craiova, Ion, fiul lui Gruiţă din 
Berbeşti, vinde Logofătului Badea Părăianul, moşia din Berbeşti, cumpărată 
„de la alţi moşneani ai noştri”, cu ştirea fraţilor şi a moşnenilor lui. Martorii din 
Sfatul Domnesc sunt: Constantin Brăiloiul (n.n., nepotul Marelui Ban al 
Craiovei, Barbul Milescul Pârăianul), Constantin Brădescul, Mihnea Băbeanul, 
etc. Actul a fost scris de Logofătul Anghel din Turceşti, sat al comunei Mateeşti 
din judeţul Vâlcea.  

În 5 august 1730, Logofătul Badea Părăianul mai cumpără 8 stânjeni din 
moşia lui Irimia şi a fiului său, Neagoe, situată în Berbeşti, în anul 15 febru-
arie1733 moşia lui Tudor, fiul Floarei din Berbeşti, iar în  1734, cumpără 50 de 
stânjeni cu 40 de bani/stânjenul din moşia Floarei lui Gruiţă din Berbeşti şi de 
la  văru-său.  

În documentul din 9 martie 1736, este vorba despre un litigiu apărut între 
Ioan Berbescul şi Badea Pârâianul. Ioan Berbescul se plânge Domnitorului 
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pentru faptul că-i vânduse o vie lui Badea Părăianul, iar acesta nu-i plătise 
datoria. În 27 martie ai acelaşi an, Mihai Roşianul biv Vornic şi Diicul Poenarul 
sunt trimişii Domnului pentru a cerceta cauza litigiului dintre Badea Părăianul 
şi Ioan Berbescul. Prin hrisovul din 15 aprilie 1741, Iane (Ioan) Berbescul vin-
de Ispravnicului Badea Părăianul o vie pentru care primeşte 20 de zloţi. Actul 
este scris de popa Ion din Pleşoi. Restul de plată se va face în Craiova. Staico 
Părăianul, Ilie Părăianul şi Matei Părăianul sunt martorii din Sfatul Domnesc.  

 Din porunca administratorului chesaro-crăiesc, în 11 februarie 1737,  
Badea Pârâianul, împreună cu alţi boieri, hotărnicesc părţi de moşie, cumpărate 
de Tănasie Romanescul de la moşnenii din Măgurenii de pe apa Cernei (Arh. 
Statului Argeş, dos. DL LXXVII/2).    

În 7 iunie 1740, Badea Părăianul face parte din cei 12 boieri care hotăr-
nicesc moşia Greci de pe apa Tărâii (sat al comunei Mateeşti, judeţul Vâlcea).  

În 15 noiembrie 1742, Badea Părăianul împreună cu Dumitraşcu Roşianul 
cercetează pricina dintre Hârboreni şi Vârloeni, privind stăpânirea unei moşii în 
satul Grădişte din judeţul Vâlcea. Petre Pârâianul era Ispravnic. 

În 12 mai 1746, la cererea Domnului Constantin Mavrocordat, printre cei 
12 boieri care cercetează împărţirea moşiei Greci, se află şi Badea Părăianul. Ei 
alcătuiesc un raport prin care arată că totul s-a făcut bine. 

Hrisovul din 15 iunie 1754 ne spune că Badea Părăianul era mort. Ginerele 
răposatului Badea Părăianul, Vasile Paharnicul Golumbeanul participă la îm-
părţirea moşiei Berbeşti.  

În 14 iulie 1764 Postelnicul Ioniţă Săulescul, nepotul de soră al Mariei 
Părăianul donează moşia Berbeşti, fostă în proprietatea lui Badea Pârâianul, 
apoi a soţiei acestuia, Maria Părăianul, Mânăstirii Polovragi. Unica fiică a lui 
Badea Părăianul, adică soţia Paharnicului Vasile Golumbeanul decedase 
înaintea mamei sale, Maria Părăianul. Ioniţă Săulescu o îngrijise la casa lui pe 
Maria Părăianul până la moarte, iar mătuşa sa îl lăsase „clironom”, adică 
moştenitor al averii sale, inclusiv al moşiei din Berbeşti. Nepotul de soră o 
îngropase pe Maria Părăianul la Mânăstirea Polovragi alături de părinţii ei.  
(vezi ilustraţie, Carte video, pag. 349) 

Ultimul dintre Basarabi este Voievodul martir Constantin Bassaraba 
Brîncoveanul, cu el luând sfârşit domnia Basarabilor pe tronurile Valahiei sau  
Moldovei, după el urmând domniile fanariote. 
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Capitolul V 
 

  DIN CRONICILE PÂRÂIENILOR   
 
 

Noţiuni introductive 
 

Primul Boier care apare cu numele “Pârâianul199”, în documente, este 
“Hamza din Pârăiani”, din “Păeni”, din “Părăieni”, ”din Părăiani”. Hamza 
Banul Pârăianul avea proprietăţi în Polovragi şi în Pârăiani (Părăiani). Una din 
proprietăţi era în localitatea Polovragi, situată în depresiunea de  la poalele 
munţilor, aproape de Cheile Olteţului, care separă Munţii Parângului  de 
Munţii Căpăţânii, iar celelalte în satul Pârâieni de pe valea Olteţului. Ambele 
sate de atunci ţineau de judeţul Gorj, dar  după 1843, Pârâienii au trecut în 
administrarea judeţului Vâlcea.  

Hamza Banul din Pârăieni moştenea moşii în aceste sate de la strămoşii săi. 
Ce i-o fi determinat pe aceştia să aleagă aceste ţinuturi nu este greu de găsit 
răspunsul. Locurile unde ei au administrat moşiile lăsate de înaintaşii lor şi un-
de şi-au construit culele pentru a vieţui împreună cu familiile lor, sunt bine-
cuvântate de D-zeu. Lunca Olteţului era roditoare şi asigura condiţii prielnice 
de trai, iar dealurile aşezate de o parte şi de alta a Olteţului, acoperite de păduri 
seculare, asigurau lemnul necesar pentru construirea locuinţelor şi pentru foc. 
De asemenea pădurile constituiau locuri prielnice unde se puteau ascunde din 
calea  duşmanilor.  

Urmaşii Banului Hamza Pârăianul şi-au înmulţit proprietăţile prin cumpă-
rări de terenuri, defrişând petice de păduri pentru a fi semănate şi prin căsătorii.  

Până în secolul XIX, Pârâienii şi rudele lor prin alianţă deţin proprietăţi în 
satul Pârâieni şi în alte sate de pe valea Olteţului şi în împrejurimi. Prin 
încuscriri şi cumpărări de moşii devin proprietari în multe sate din judeţele 
Vâlcea, Gorj, Dolj şi nu numai.  

Pârâienii sunt expropriaţi prin Legea agrară dată de Cuza în 1864, li se 
naţionalizează pădurile în 1848 şi pierd restul proprietăţilor odată cu colecti-
vizarea din timpul comunismului.  

Dar să vedem ce ne spun documentele istorice despre Pârâieni, ce demnităţi 
au avut, pe unde au trăit şi ce rol au avut ei în istoria neamului.  
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A.   Neamul lui Hamza Banul din Pârăiani 
 
Hamza Banul din Părăiani (Părăieni, Pârâieni, Părăeni, Părâieni, Pâră-

iani) din Spineni, strănepotul lui Hamza Banul din Obislav, fiul lui Danciul 
Postelnic, a fost cumnatul Marelui Ban Dobromir200 şi al Logofătului popa 
Gheorghe din Corbi201. Soţia sa, Caplea, era sora Marelui Ban Dobromir şi a 
lui popa Gheorghe din Corbi, Mare Logofăt. Dobromir, popa Gheorghe şi Ca-
plea mai aveau o soră, căreia nu i se cunoaşte numele, căsătorită cu Banul 
Pârvul Vlădescul din Mihăeşti202.   

Copiii săi au fost: Danciul Mare Logofăt, Stanciul Logofătul, Calotă Pos-
telnicul şi Stanca203. 

Marele Postelnic Hamza Banul din Pârăiani a fost Mare Ban, începând din 
anul 1600. Hamza Pârăianul făcea parte din Sfatul Domnesc şi în perioadele în 
care nu era Ban.  În 6 iunie 1607, Hamza Banul din Păeni (Părăeni) semnează 
ca martor în Sfatul Domnesc, într-o tocmeală privind Mânăstirea Călui;204 la 15 
mai 1615, pe un act de înţelegere pentru stăpânirea moşiei Jupâneşti (judeţul 
Gorj), semnează „Hamza din Părăiani” tot ca martor în Sfat.   

Prin hrisovul din 10 august 1629, în Bucureşti, Alexandru Vodă Iliaş con-
firmă lui Stanciul Postelnicul, lui Danciul Logofătul şi lui Calotă, „fiii lui 
Hamza Pârăianul din Pârăieni”, stăpânire peste jumătate din Polovragi205, parte 
de moşie ce pretindeau Mihalcea şi Ieremia, fiii lui Paraschiva, că ar fi 
cumpărat-o tatăl lor de la „Jupan Hamza din Pârăieni”, în timpul lui Radu Vodă 
Mihnea. Hamza nu vânduse însă acea parte de moşie de bunăvoie, ci constrâns 
şi aruncat în temniţă. Alexandru Vodă Iliaş, înaintea căruia s-au plâns el şi fiii 
săi, le-a dat dreptate, obligând pe fiii lui Paraschiva Logofătul a-şi lua înapoi 
banii daţi pe acea moşie de către tatăl lor206.  

În 29 ianuarie 1634, Stanciul Postelnicul cu fratele său, Danciul Logofătul 
Pârăianul şi vărul lor, Martin din Polovragi, având judecată înaintea lui Matei 
Vodă cu Ilea, Dan, Dragotă, Stanciul şi Neagul pentru moşia din Polovragi şi 
aceştia neînfăţişându-se la Divan, Domnul porunceşte vătafilor de plăieşi şi 
satelor dimprejur să dea o mână de ajutor împuternicitului domnesc ca să-i 
aducă la judecată împreună cu Boierii pârâţilor, Bunea şi Ion din Polovragi (Al. 
Ştefulescu, Polovragi, Târgu-Jiu, 1906, p. 33.). În data de 25 februarie, 
1634207, în Bucureşti, Matei Vodă confirmă lui Stanciul Postelnicul, Danciul 
Logofătul şi Calotă Postelnicul, din Pârăiani, şi cu fiii lor, nepoţii lui Danciul 
Zamon, şi vărului lor, Martin din Polovragi, stăpânire peste satul Polovragi cu 
toţi vecinii şi cu tot venitul, pentru că este „moşie de moştenire”. În timpul lui 
Alexandru Vodă Iliaş, în a doua domnie (1621-1629), Ion şi Bunea, nepoţii lui 
Manea, se judecaseră în Divanul Domnesc cu Stanciul Postelnicul şi cu fraţii 
lui şi au înfăţişat acte mincinoase, prin care căutau să probeze faptul că şi 
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unchiul lor, Manea, a fost unul dintre fiii lui Danciul Zamon şi, prin urmare, au 
dreptul de moştenire în Polovragi. Atunci Stanciul Postelnicul cu fraţii săi, 
neavând actele moşiei la îndemână, au pierdut „pricina” şi nepoţii lui Manea 
„au cutrupit” moşia lor. Matei Vodă, înaintea căruia a venit acum, din nou,  
această plângere, întemeiat pe cărţile de judecată ale lui Radu Vodă cel Frumos 
din 1463-1464 şi Vladislav Vodă din 1524-1525, cărţi în care se stabilise prin 
lege că „Manea nu este din sângele lui Danciul Zamona”, a dat dreptate fiilor 
lui Hamza Pârăianul, confirmându-le din nou stăpânire peste partea lor de 
moşie din Polovragi. 

Stanciul Postelnicul din Pârăiani,  din Spineni 208 sau din Bae209, fiul lui 
Hamza Banul din Pârăieni şi fratele lui Danciul Postelnicul Pârăianul Milescul, 
ctitorul mânăstirii Polovragi, a fost căsătorit cu Viţa. Fiica lor s-a numit Stana.  
Împreună cu Dumitru Filişanul, Mihail Coţofeanul, cu Barbul Brădescul, 
ultimii doi fiind rude ale Pârâienilor, şi cu alţi Boieri, Stanciul Postelnicul 
Pârâianul l-a întronat pe Matei Basarab. După aceea a devenit confidentul 
apropiat al Domnitorului210. 

Mai multe documente vorbesc despre demnităţile şi proprietăţile moştenite 
sau cumpărate ale acestui Boier.  

În anul 1613, Stanciul Pârăianul era proprietarul moşiei Câineşti211, sat dis-
părut al comunei Livezi, judeţul Vâlcea, vecin cu satul Pârâienii de Sus. 

În noiembrie 1619, Stan(ciul) Pârăianul din ”Pârâu” (râul Râmnic, azi râul 
Olăneşti care traversează Rm. Vâlcea), iar la 20 martie 1624, ca Stanciul din 
“Părăeni”, apare fără titlu în Sfatul Domnesc.212  

Prin documentul datat 18 martie 1633, Matei Basarab „întăreşte Stanciului 
Postelnic din Pârăieni ocină în Băeşti”, sat al comunei Grădişte, judeţul Vâlcea 
şi proprietatea unui sălaş de ţigani cumpărat de la Jupan Stanciul din Pade şi de 
la fratele acestuia, Hamza, cu 6000 de aspri şi un cal bun. 

În 29 ianuarie 1634, Stanciul Pârăianul împreună cu fraţii săi, Danciul 
Logofătul Pârăianul şi Calotă Postelnicul Pârăianul, se judecă înaintea lui 
Matei Basarab cu Manea pentru moşia din Polovragi şi câştigă procesul; prin 
hrisovul din 25 februarie 1634, acelaşi Voievod le confirmă stăpânire peste tot 
satul Polovragi, cu toţi vecinii şi cu tot venitul, pentru că era „moşie de moş-
tenire”, stăpânire reconfirmată prin documentul din 5 iunie 1644.  

Stanciul Postelnicul Pârăianul împreună cu fraţii săi, Danciul Logofătul 
Pârăianul şi Calotă Postelnicul Pârăianul, cumpără moşia vărului lor, Dumitru 
Corbeanul din Polovragi213. Deci, Corbenii erau veri cu Pârăienii, Corbenii şi  
Iancu de Hunedoara având aceiaşi strămoşi.  

În 30 ianuarie 1640, Stanciul Pârăianul vinde partea sa de moşie din Polo-
vragi fratelui său, Danciul Pârăianul, cu 300 de galbeni. Martori au fost „la toc-
meală şi vânzare”: Dumitraşcul Clucerul din Spineni (sat dispărut al fostei co-
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mune Pârâieni), Barbul Clucer din Fratoştiţa, Stanciul Postelnicul Zătreanul, 
Calotă Postelnicul, fratele lui Stanciul Postelnicul Pârăianul, „popa Stanciul ot 
Pârăiani” etc. Documentul a fost scris de Stanciul Postelnicul ot Pârăiani, iar 
sigiliul (“pecetea”) a fost pus de  Stanciul Postelnicul Pârăianul.  

Stanciul Pârăianul era Logofăt şi membru în Sfatul Domnesc, în 12 aprilie 
1634, iar în 13 noiembrie 1645, Postelnic. 

În 4 septembrie 1642, Stanciul Postelnic din Pârăieni împreună cu vărul 
său, Stanciul Postelnic din Zătreni fac parte din cei 24 de boieri „luaţi cu răvaş 
domnesc” de Matei Basarab, pentru a hotărnici „ocinile mănăstirii Arnota din 
Bărbăteşti şi Dobriceni”, localităţi din judeţul Vâlcea214.  

Prin documentul din 12 februarie 1644, Matei Basarab Voievod ordonă 
Banului Craiovei, Barbul Poenarul, să fie Ispravnic lui Stanciul Postelnicul din 
Părăieni şi să ia cărţile de moşneni ale unor locuitori din Polovragi. Aceştia se 
judecaseră cu Stanciul Pârăianul înaintea sa şi pierduseră pricina, deoarece s-a 
dovedit că moşnenii fuseseră rumâni pe moşia acestuia.  

În 24 august 1649, Jupan Barbul Ban ia parte la hotărnicirea moşiei Sularul 
din judeţul Dolj, proprietate a mânăstirii Bucovăţul, situată între Calea Vâr-
topului şi Cioroiaşul. Stanciul Postelnic din Pârăieni este membru în Sfatul 
Domnesc, ca martor.  

În data de 1 aprilie 1650, Stanciul Pârăianul apare ca martor în Sfatul Dom-
nesc, alături de alţi Pârăiani, în zapisul scris de sora lui, Stanca. Aceasta, ne-   
având copii, lasă toată averea sa mânăstirii Polovragi. 

Stanciul Pârăianul a reconstruit schitul Arhanghelu din Vlădeşti, judeţul 
Vâlcea.  

Stanca nu a avut copii şi toată averea ei a lăsat-o mânăstirii Polovragi, prin 
actul din 1 aprilie 1650. Martorii, rude între ei, care participă la întocmirea 
acestui act sunt: Dumitraşcul Căpitanul din Spineni, Stanciul Iuzbaşa 215 cu 
nepotu-său Udrea din Zătreni216 şi Târgu-Gilort, Vlăduţul Postelnicul cu fraţii 
săi, Barbul Clucerul, Stanciul Paharnicul, Udrea Postelnicul din Birca, popa 
Stanciul cel bătrân şi popa Stanciul cel tânăr din Pârăieni, popa Hrizea din 
Mileşti217. (vezi ilustraţie, carte video, pag. 351) 

În 19 iunie 1671, Antonie Vodă confirmă mânăstirii Polovragi sălaşele de 
ţigani dăruite de Stanca, iar Stanciul218 şi Hamza, fiii lui Calotă Postelnicul 
Pârăianul, fratele Stancăi, „au rămas de judecată”.  

Stanca este înmormântată în tinda mânăstirii Polovragi.  
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B.    Neamul lui Danciul Pârăianul Milescul 
 

Logofătul Danciul Pârăianul Milescul a fost una dintre figurile istoriei 
noastre politice din secolul al XVII-lea, numit aşa după una dintre moşiile sale 
din Mileşti de lângă Craiova, Mare Postelnic, Logofăt (rangul unui ministru) şi 
bun sfătuitor al lui Matei Basarab şi al lui Constantin Şerban Basarab. A fost 
fiul Marelui Ban al Craiovei, Hamza Banul din Pârăiani şi al  Caplei, soră  cu 
Gheorghe Logofătul din Corbi şi cu Dobromir, Mare Ban al Craiovei. Soţia sa, 
Stana, a fost o Cocorască219. 

Ea a cumpărat satul Baia de Fier de la jupâneasa Maria a Banului Barbul 
Milescul Pârăianul220. Istoricul Dan Pleşia susţine că soţia lui Danciul 
Pârăianul Milescul a fost fiica lui Gheorghe Comisul din Melineşti, comună din 
judeţul Dolj.  

Danciul Pârăianul Milescul a fost ctitorul principal al mânăstirii Polovragi, 
aşezată la poalele munţilor de unde izvorăşte râul Olteţ.  

Cariera sa politică începe de pe la 25 iulie 1620, când era membru fără titlu, 
în Sfatul Domnesc, funcţie pe care a avut-o până în 5 octombrie 1623; a avut, 
pe rând, următoarele demnităţi până în iunie 1659: Logofăt, Ispravnic, Mare 
Sluger, Mare Postelnic. Cariera sa politică a fost strălucită. Prin hrisovul din 1 
iulie 1646, Danciul Pârăianul Logofătul, împreună cu alţi cinci boieri „luaţi pe 
răvaşele domneşti” ale Domnitorului Matei Basarab, este trimis să hotărni-
cească moşia Ciocadia din judeţul Gorj. Pe acest hrisov, lângă numele lui 
Danciul este pus şi monogramul său, întruchipând un leu înălţat pe două pi-
cioare şi cu coada ridicată, reprezentând curajul, forţa, demnitatea, nobleţea, în-
ţelepciunea, dreptatea221.  

A fost capuchehaie la Ţarigrad în 1648. În această perioadă a închinat mâ-
năstirea Polovragi Sfântului Mormânt, unde călugării trebuiau să plătească anu-
al 50 de taleri.  

În 1651, luna octombrie, Danciul Pârăianul este trimis de Matei Vodă ca 
Ispravnic (prefect), om al lui de încredere, să supravegheze zidirea bisericii 
domneşti Sfântul Dumitru din Craiova, apoi tot ca Ispravnic la restaurarea fân-
tânii din Popova, judeţul Dolj222. În 1653 este Mare Postelnic al lui Matei 
Vodă. 

În 1654, Constantin Şerban Vodă, fiind ales Domn, a trimis pe Danciul 
Pârăianul, Mare Sluger, cu o seamă de roşiori, ca sol, la sultanul Mehmed al 
Porţii Otomane, fiind însoţit de Stroe Leurdeanul, Pană Filipescul, Gheorghe 
Băleanul, Drăghici Cantacuzino şi Iorga Olănescul, pentru a cere sultanului să 
numească Domn pe Constantin Şerban Basarab223. El şi însoţitorii lui au fost 
introduşi la sultan de Marele Vizir Derviş-Paşa. Sultanul a încredinţat „beratul 
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împărătesc” (înscrisul cu pecetea sultanului) şi steagul de domnie lui Danciul, 
spre a se reîntoarce cu solia în ţară şi a le preda Domnului ales. 

În timpul răscoalei slujitorilor, a fugit în Braşov. 
La 7 mai 1655, Danciul Pârăianul, ca Mare Postelnic, a fost trimis de Dom-

nul Constantin Şerban Basarab cu o scrisoare către Craiul Rakoczy, în Tran-
silvania, în localitatea Iernut, pe Mureş, cerându-i ajutor, „căci se răsculaseră 
năzdrăvanii de seimeni”224. Din această delegaţie a făcut parte şi Preda 
Brâncoveanul, bunicul Voievodului Constantin Brâncoveanul.  

Păstrat în slujbe cu cinste şi onoruri de cei doi Domnitori, Matei Basarab şi 
Constantin Şerban Basarab, Danciul Pârăianul trăieşte până în 1659, când 
Mihnea, al treilea Voievod, îl ucide în următoarele împrejurări: Mihnea Vodă a 
pregătit răscoala împotriva Imperiului Otoman, iar sfetnicii împreună cu 
Danciul Pârăianul nu au împărtăşit curajul nebunesc al Domnului, ci l-au sfă-
tuit de bine, îndemnându-l să renunţe la o asemenea întreprindere periculoasă. 
El nu i-a ascultat, ci i-a poftit seara la curte, unde au fost sugrumaţi de beşliii 
ucigaşi şi aruncaţi pe fereastră în ritmurile muzicii turceşti. Aşa au pierit ucişi, 
alături de Danciul Pârăianul, Marele Postelnic, şi fiul său Preda Logofăt, Radul 
Vornic Cândescul cu cei doi fraţi ai lui, Negoiţă şi Moisil, Udrişte Spătar 
Năsturel, Diicu Spătar Buicescul, Stolnicul Radul Fărcăşanul, Badea Comis 
Comăneanul, Stroe Clucer Bârsescul, Vasile Câmpineanul şi alţii225. Nu este 
nicio îndoială că Danciul Părăianul şi fiul său, primul născut, au fost omorâţi 
pentru a li se confisca moşiile şi, în special, mina de fier din Baia de Fier. Sigur 
că i-au rămas destule moşii, pe care le-au moştenit urmaşii săi, dar a rămas şi 
cu multe datorii, pe care n-a mai apucat să le plătească. Ctitoriile sale, mâ-
năstirea Polovragi, biserica “Sf. Dumitru” din Craiova, schitul Arhanghelu şi 
biserica “Sf. Dumitru” din Pârâienii de Sus, cătunul Meriş, reconstruită de 
nepoţii şi strănepoţii lui, destul de costisitoare, au contribuit la creşterea 
datoriilor lui Danciul Pârăianul.  

În continuare vom reda documentele care atestă evoluţia proprietăţilor lui 
Danciul Pârăianul.  

În 1632, 1 iunie, Pătru (Petrişor) cu fiii săi, Stan şi Preda din Bârseşti, din 
Ocne (judeţul Vâlcea), vând lui Danciul Logofătul din Pârăiani jumătate din 
satul Baia de Fier cu rumâni cu tot, partea lui Căzan din Baia, cu suma de 2050 
de bani, pentru plata datoriilor lui Căzan.  

În 12 aprilie 1634, Preda din Bârseşti îi vinde lui Danciul Logofătul din 
Pârăiani ocine cu rumâni în Baia, adică jumătate din moşia lui, o parte din 
moşia unchiului său, Badea din Baia, şi jumătate din moşia lui Pătru Ticuci, pe 
care o cumpărase de la jupân Radul, fiul lui Pătru Ticuci. Martori au fost: 
Stanciul Logofăt din Pârăieni, Udrea din Bibeşti, Stanciul din Zătreni şi alţii.  
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În 20 octombrie 1636, Danciul Logofătul din Pârăiani cumpără o jumătate 
de funie din Baia, ce era a lui Petrişor, cu 2120 de bani, de la fetele lui Stanciul 
Băiaşul, Stana şi Caplea226. În 2 decembrie 1637, Dumitru Băiaşul din Baia de 
Fier vinde Logofătului Danciul o cincime dintr-o jumătate de funie mare, tot în 
Baia de Fier, cu vad de moară, fără rumâni, şi cu vie,  pe 2120 de bani, iar Stan 
cu fratele său, Lăudat227, i-au vândut un rumân „cu 2000 bani gata”228. Astfel, 
Danciul Pârăianul, ctitorul mânăstirii Polovragi, devine cel mai bogat Boier din 
Baia de Fier, stăpânind aproape tot satul şi mina de fier.  

În 26 martie 1641, rudele lui Socol, fiul lui Căzan, după moartea acestuia, 
au împărţit toate moşiile, în afară de Baia de Fier, care a rămas să fie stăpânită 
în devălmăşie, urmând să-i plătească acestuia datoriile. În 20 martie 1643, 
Matei Basarab dăruieşte moşiile lui Socol din Baia de Fier şi din Ciuperceni 
vărului său,  Stanciul Băiaşul, fiul lui Balaur, iar lui Stan (vărul primar al 
Stanciului),  partea moşului său,  Pătru Comisul, şi partea lui Căzan Spătarul, 
fratele acestuia229. În 24 iulie 1644, Danciul Pârăianul Logofăt Milescul a dorit 
să cumpere partea de moşie a lui Socol, fiul lui Căzan din Baia de Fier de la 
Jupan Vlad Bârsescul, dar Domnitorul Matei Basarab a considerat că Stanciul 
Băiaşul şi Zaharia sunt îndreptăţiţi să cumpere moşia şi îl înştiinţează pe 
Danciul Părăianul să-şi ia banii înapoi. 

Danciul Pârăianul şi-a adăugat la nume „din Mileşti sau Milescul”. Mileşti 
este un sat care face parte din Şimnicu de Sus. Aceasta este o comună situată în 
nordul Craiovei, judeţul Dolj. Comuna se întinde pe aproximativ 10km, de-a 
lungul râului Amaradia. În anul 1640, Danciul Pârăianul împreună cu soţia sa, 
Stana, cumpără moşia din Mileşti. 

În data de 2 august 1644, Matei Basarab, pe baza unei cărţi de întărire pe 
care şi-o dă sieşi, devine proprietar în Baia de Fier, pe baza unor cumpărări 
succesive230. Domnitorul a urmărit valorificarea minereului de fier din mina de 
pe valea muntoasă a râului Galben, pentru a dezvolta comerţul cu ţările vecine 
şi pentru a întări apărarea ţării. Din cartea de întărire citată, reiese faptul că 
Domnitorul a cumpărat în Baia de Fier părţi de moşie împreună cu rumânii de 
pe aceste moşii de la fiii Stanciului Logofăt, Gherghina şi Mihail, de la feciorii 
lui Cârlig şi de la jupân Stanciul Băiaşul. Mai târziu a cumpărat şi moşia lui 
Danciul Pârăianul şi pe cea a lui Aga Vlad Bârsescul. Acest sat, devenind mo-
şie domnească, s-a transmis, după moartea lui Matei Basarab, şi Domnitorilor 
Mihnea al III-lea şi Grigore Ghica. În 8 decembrie 1644, Matei Vodă îi 
confirmă lui Filip231, fiul lui Stanciul din Baia de Fier, stăpânire asupra unei 
ţigănci cu fetele ei232. În data de 11 noiembrie 1645, Stanciul şi Dumitru cu fiii 
lor din Baia de Fier eliberează nişte rumâni (iobagi) pentru 20 de unghi233. În 
doc. din 28 mai 1646, dat de Matei Basarab, este vorba despre un  litigiu dintre  
Preda Clucer din Bârseşti, din Ocne, care vânduse o moşie lui Danciul 



90 

Pârăianul, pe de-o parte, şi Hamza şi fiul său, Dumitru din Alun, pe de altă 
parte. Stanciul din “Bae” şi fiul său împreună cu Radul, feciorul lui Ticuci, 
nepotul lui Preda din Bârseşti, participă la proces, ca martori234.    

În 18 martie 1647, Matei Vodă dă carte de încuviinţare lui Stanciul Băiaşul, 
fiului său, Filip, şi lui Stan, vărul primar al Stanciului, ca să-şi ia toţi ţiganii ce 
au fost ai lui Socol din Baia235. Prin hrisovul din 9 martie 1650, Preda, fiul lui 
Balaur din Baia de Fier, vinde nepotului său, Filip, partea lui de moşie din 
Ciuperceni pe un bou236. În data de 1 iunie 1652, Danciul Pârăianul Logofătul 
cumpără partea lui Căzan din Baia de Fier de la Petrişor şi fiii săi, Stan şi Preda 
din Bârseşti, judeţul Vâlcea. Aceştia au fost nevoiţi să-şi vândă moşia pentru   
a-şi plăti datoriile. În 15 mai 1654, Iva237 şi cu fraţii săi, Stanciul şi Paraschiv, 
fiii lui Hamza din Alun (atunci era localitate în judeţul Gorj, acum în judeţul 
Vâlcea), vând unchiului lor, Filip din Baia de Fier, o vie în dealul Alunului din 
judeţul Vâlcea238. Deci Hamza din Alun şi Filip din Baia de Fier erau fiii lui 
Stanciul Băiaşul din Baia de Fier.  

După moartea lui Matei Basarab, Danciul Pârăianul a cerut Domnului 
Constantin Şerban răscumpărarea moşiei din Baia de Fier. În 4 august 1654, 
Constantin Vodă Şerban porunceşte lui Filip Postelnicul din Baia de Fier şi 
altor părtaşi, care-şi vânduseră lui Matei Basarab părţile lor de moşie, să vină 
„la Curtea Domnească” cu banii luaţi pe ele pentru a-i depune în vistieria 
statului şi pentru a-şi răscumpăra moşiile. Era scutit Danciul Pârăianul Vel 
Sluger, care-şi depusese banii în vistierie239. Răscumpărarea satului Baia de 
Fier s-a realizat în timpul domniei lui Mihnea Vodă III, dar numai de către 
Danciul Pârăianul şi Vlad Bârsescul, prin hrisovul din 12 iulie 1658. În acest 
document scrie „tot satul […] cu tot venitul, cu tot hotarul şi cu toţi rumânii, 
[…] şi cu tot muntele […] până unde se hotărăşte cu hotarul unguresc şi cu 
rumânii, însă care sunt de moşie, de strămoşie […]”240. Ceilalţi foşti proprietari 
nu şi-au răscumpărat moşiile, probabil din lipsa banilor.  

După moartea celor doi proprietari, locuitorii din Baia de Fier au dat bani 
Domnitorului şi s-au răscumpărat din rumânie. Prin actul din 10 decembrie 
1658, Mihnea al III-lea Voievod confirmă eliberarea din rumânie „cu toată 
moşia” a locuitorilor din Baia pentru suma de 1500  de taleri, din care 900 de 
taleri în monedă, iar pentru restul de 600 de taleri au dat vite241. Starea lor de 
ţărani liberi  n-a durat mult pentru că descendenţii Boierilor ucişi au introdus 
carte de judecată în Divanul Domnesc, cerând să se facă dreptate. Domnitorul 
Gheorghe Ghica şi fiul său, Grigore Ghica, au hotărât restituirea moşiei Baia 
succesorilor celor doi Boieri, Danciul Pârăianul şi Vlad Bârsescul, aceştia 
devenind proprietari, iar ţăranii din Baia au fost aduşi din nou în starea de 
iobăgie. Ţăranii dependenţi de moşia lui Vlad Bârsescul s-au plâns Domni-
torului împotriva soţiei acestuia, Dobra, şi a fiului său, Matei, dar Grigore 
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Ghica dă câştig de cauză urmaşilor lui Vlad Bârsescul. La 20 august 1669, 
Dobra a vândut jumătate din satul Baia împreună cu rumânii unui căpitan, 
Giurca. Acesta a vândut moşia, în 1685, fiilor lui Danciul Pârăianul, Barbul 
Milescul Pârăianul, Mare Ban al Craiovei, şi Pătru Milescul Pârăianul, Cămă-
raş. În acest fel, cei doi fii ai lui Danciul Pârăianul, care stăpâneau deja o ju-
mătate din satul Baia de Fier, au devenit proprietarii întregului sat Baia de Fier. 
În 1685, Staico, fiul Cămăraşului Pătru Milescul Pârăianul, a dat partea sa de 
moşie din Baia de Fier Mariei, soţia fratelui său, Barbul Milescul Pârăianul, 
primind în schimb moşia acesteia din Işalniţa, de lângă Craiova. Danciul Pâră-
ianul împrumutase o sumă de bani de la Dima Chiurciubaşa, soţul nepoatei lui, 
Stana, şi, dacă a fost omorât, nu a apucat să-şi plătească datoria. Barbul Miles-
cul Pârăianul, unul dintre urmaşii lui Danciul Pârăianul, atunci singurul pro-
prietar al satului Baia de Fier, a vândut jumătate din sat lui Dima Chiurciubaşa 
pentru nişte datorii pe care le avusese tatăl său, Danciul Pârăianul, la acesta, iar 
cealaltă jumătate a vândut-o în 8 iulie 1690 Maria, văduva lui Barbul Milescul 
Pârăianul, văduvei lui Dima Chiurciubaşa, jupâneasa Stana, pentru datoriile, de 
data aceasta, ale lui Barbul Milescul Pârăianul. Stana Chiurciubaşa era fiica lui 
Preda Vistier Tatomirescul şi a Marei, fiica lui Danciul Pârăianul. Stana Chiur-
ciubaşa era şi ea, la rândul ei, datoare lui Constantin Vodă Brâncoveanul. Ne- 
având bani să-şi plătească datoria, îi dă lui Constantin Brâncoveanul satul Baia 
de Fier prin documentul din 11 iulie 1691. Constantin Brâncoveanul, ctitorul 
mânăstirii Horezu din judeţul Vâlcea, dăruieşte în 16 decembrie 1691 satul 
Baia de Fier „cu toţi rumânii şi cu tot venitul” Sf. Mânăstiri Horezu, ca să fie 
„lui şi răposaţilor părinţilor lui spre vecinică pomenire”. Din acest moment 
satul Baia de Fier devine, din moşie domnească, moşie mânăstirească. Barbul 
Milescul Pârăianul, Marele Ban al Craiovei, fiul lui Danciul Pârăianul, a fost 
unchiul Domnului Constantin Brâncoveanul242. După cum se observă, moşiile 
se vindeau între rude. În 28 aprilie 1695, Constantin Brâncoveanul donează 
mânăstirii Horezu mai multe sate şi moşii, obţinute prin cumpărare de la 
proprietarii lor, descendenţi ai Pârâienilor. Una dintre ele este cea din satul 
Oteşani, judeţul Vâlcea, cumpărată de la jupân Staico Pârăianul, fiul lui Pătru 
Pârăianul şi nepotul de unchi al lui Barbul Milescul Pârăianul, şi de la jupâniţa 
sa, Păuna243.  

Danciul Pârăianul, după cum am arătat mai sus, împreună cu fiul său, Preda 
Căpitanul, au fost omorâţi de Mihnea III Voievod. Au venit vremuri grele 
pentru ţară şi mânăstirea, din lipsă de avere, ajunsese în ruină. De aceea, 
descendenţii lui Danciul Pârăianul, jupâneasa Maria, soţia Barbului Milescul 
Pârăianul Banul, cu fiii, Maria şi Constantin, Staico, fiul lui Pătru Clucerul 
Milescul Pârăianul, şi Stana, fata lui Preda Căpitanul Milescul Pârăianul, l-au 
rugat pe Domnitorul Constantin Brâncoveanul să răscumpere mânăstirea 
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Polovragi, iar cu 1500 de lei daţi în fiecare an sfântului mormânt să se refacă 
chiliile bisericii Sf. Gheorghe din Bucureşti244. 

Ca Logofăt de Mileşti, Danciul Pârăianul a vândut via cea mare din Bujo-
reni, judeţul Vâlcea, lui Constantin Paharnicul, înainte de 23 ianuarie 1649.  

Danciul Pârăianul a fost şi proprietarul moşiei Işalniţa de lângă Craiova, cu 
rumâni. Această moşie a fost dată zestre fiicei sale, Mara, căsătorită cu Preda 
Vistier Tatomirescul. Mara a avut doi copii, Stana şi Vasile, care a murit tânăr, 
fără copii. Stana a fost căsătorită cu Dima Chiurciubaşa. După moartea Marei, 
în 28 aprilie 1695, Constantin Brâncoveanul, la cererea Mariei Băneasa, soţia 
lui Barbul Milescul Pârăianul, a lui Staico, fiul lui Pătru Cămăraş Milescul Pâ-
răianul, şi a jupânesei Stana, fiica lui Preda Căpitan Milescul Pârăianul, dă un 
hrisov prin care stabileşte ca trei sferturi din satul Işalniţa şi plata a 900 de 
taleri să revină rudelor Marei Pârăianul, pentru zestrea (două moşii numite 
Izămşa, 450 de taleri şi trei sferturi din moşia Işalniţa) pe care o primise de la 
jupân Danciul Pârăianul Postelnicul245. Stana, fiica Marei, a rămas să stăpâ-
nească un sfert din Işalniţa. Staicul Pârăianul a vândut apoi cele trei sferturi din 
Işalniţa lui Petre Căpitan Obedeanul246 (cuscrul lui Dositei Brăiloiul) şi fratelui 
său, Calotă. 

Danciul Pârăianul mai obţinuse prin cumpărare, de la jupân Preda Spătar, 
fiul lui Tudosie Banul, nepotul lui Vel (Mare)-Ban Buzescul, satul Vulpeni din 
sudul judeţului Dolj, cu toţi rumânii, şi moşia Gruha cu viile, cu tot venitul, cu 
toţi ţiganii, şi cu siliştea satului (teren fără rumâni). Acesta îi rugase pe fraţii săi 
să-i cumpere proprietăţile, pentru că avea să plătească o datorie de 930 de 
unghi, şi, după refuzul lor, le-a vândut lui Danciul Pârăianul în anul 1639. 
Aceste proprietăţi au fost stăpânite de urmaşii lui Danciul Pârăianul după 
moartea acestuia. Aşa cum am arătat mai sus, Danciul era dator cu o sumă de 
bani la Dima Chiurciubaşa şi, pentru că a fost omorât, datoria trebuia plătită de 
moştenitori. Aceştia au pus zălog jumătate din satul Baia de Fier şi satul 
Vulpeni împreună cu celelalte proprietăţi arătate mai sus. După moartea lui 
Dima Chiurciubaşa, ele urmau să fie stăpânite de Stana Chiurciubăşoaia, 
nepoata lui Danciul Pârâianul, până la plata datoriei. Ei nu i-au plătit datoria şi 
Stana a rămas proprietară. În afară de Matei Postelnic (Drăgoescu), Stana şi 
Dima Chiurciubaşa au mai avut o fiică, Ilinca, căsătorită cu Constantin Mare 
Cămăraş Corbeanul. Ilinca a murit de tânără fără urmaşi. Jupâneasa Stana a dat 
satul Vulpeni ginerelui ei, Constantin Corbeanul, care avea dregătoria de Mare 
Pitar în anul 1690, donaţie întărită prin actul din 21 septembrie 1700, dat de 
Domnitorul Constantin Brâncoveanul.  

În 1712, satul Vulpeni şi moşia Gruha cu viile au intrat, prin cumpărare cu 
900 de bani, în stăpânirea Boierilor Zătreni din neamul Pârâienilor. Aceste 
moşii au fost dăruite mănăstirii Surupatele din judeţul Vâlcea în secolul al 
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XVIII-lea de către Ioniţă Zătreanul, unul din strănepoţii lui Calotă Pârăianul, 
fratele lui Danciul Pârăianul.  

Conform documentelor menţionate mai sus, Danciul Pârăianul a cumpărat 
şi părţile de moşie ale fraţilor săi, Stanciul şi Calotă, din Polovragi. În conti-
nuare, Danciul Pârăianul a cumpărat şi părţile de moşie ale altor boieri din 
Polovragi ajungând, în 1647, stăpânul întregului sat, pentru ca apoi să-l dăru-
iască mănăstirii Polovragi, ctitorită de el.    

Preda Pârăianul Milescul Logofăt, primul născut al lui Danciul Pârăianul 
Milescul, a fost, pe rând, Postelnic, Logofăt, Căpitan şi Ispravnicul (prefectul) 
Scaunului Craiovei în 17 octombrie 1658. 

Jupân Preda Pârăianul Căpitanul, fiind Ispravnicul Scaunului Craiovei, a 
dat carte în 17 octombrie 1658 egumenului Nicodim din Tismana, pentru ca a-
ceastă mânăstire să stăpânească cu bună pace, potrivit cărţilor domneşti, 
jumătate din satul Comanii, moşie revendicată de Pătraşcu şi Tudor din Pleşoi, 
„deoarece aceştia n-au jurat cu 12 boieri înaintea lui Mihail Voievod”247. 

În documentul din 23 iulie 1659, şase boieri vin în faţa lui Preda Pârăianul 
Logofăt, Ispravnicul Craiovei, pentru a cerceta pricina dintre mânăstirea Tis-
mana şi Andriiţa, fiul lui Radu din Petreşti, judeţul Gorj, pentru nişte ţigani. 
Printre martorii din Sfat era şi Hamza Portar din Popânzăleşti (Vârtopu), jude-
ţul Dolj, din acelaşi neam cu Preda Părăianul.  

Preda Pârăianul a fost omorât împreună cu tatăl său de Mihnea al treilea 
Voievod la 1659, în Târgovişte.  

A avut o fiică, Stana.  
Danciul Pârăianul Milescul, în afară de Preda Pârăianul Logofăt, a mai avut 

copii pe Barbul Milescul Pârăianul, Marele Ban, pe Pătraşcu sau Pătru Miles-
cul Pârăianul, Clucer şi Cămăraş, şi pe Mara.    

Barbul Pârăianul Milescul, Mare Ban al Craiovei, fiul lui Danciul Pâră-
ianul Milescul, în perioada 1652-1686, a fost, pe rând, Postelnic, Paharnic, 
Căpitan, Logofăt, Mare Comis, pribeag în timpul domniei lui Gh. Duca, Mare 
Paharnic, Mare Vistier, Mare Ban  al Craiovei în perioada 1683 - 1686. A purtat 
titlul de Ban până la sfârşitul vieţii sale.  

Era Mare Ban al Craiovei şi în 21 iunie 1678, când dă o carte unor dregă-
tori din Târgu-Jiu pentru a cerceta pricina dintre Opriţa, o femeie săracă, şi 
Petru Curilă, ambii din Vădeni, judeţul Gorj. A fost solul lui Şerban Cantacu-
zino, trimis către Mihail Apafi I în 1685, împreună cu Matei Cantacuzino, fra-
tele Domnitorului, şi Spătarul Vintilă Corbeanul. A murit înainte de 20 iunie 
1686 şi a fost înmormântat în Mitropolia din Bucureşti. A fost căsătorit mai 
întâi cu Vlădaia, din zestrea căreia a plătit împreună cu fratele său, Pătru Că-
măraşul, datoriile tatălui lor, Danciul Pârâianul Milescul. A doua soţie a fost 
Maria, fiica Marelui Paharnic Pană Filipescul şi vară primară cu Domnitorul 
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Constantin Brâncoveanul. Cu ea a avut două fete, Stanca şi Maria, aceasta din 
urmă căsătorită cu Dositei Brăiloiul248. Constantin, fiul lui Dositei şi al Mariei,  
a fost căsătorit cu Maria, fiica lui Radul Brezoianul şi a Ilincăi249, iar sora lui 
Constantin, Stanca, a fost căsătorită cu Constantin Obedeanul250. Maria, cea  
de-a doua soţie a lui Barbul Milescul Pârăianul, se află zugrăvită în biserica din 
Vădeni lângă Constantin Brâncoveanul. Cu a treia soţie, Casandra, a avut un 
fiu, Constantin.  

Barbul Milescul Pârăianul a fost ctitorul schitului Lipovul.  
Prin zapisul din 7 ianuarie 1690, Constantin, fiul Banului Barbul Milescul 

Pârăianul, vinde împreună cu mama lui, Casandra, o vie în dealul Negoeştilor, 
judeţul Gorj, vărului său, Stanciul Pârăianul, zis şi Stanciul Zătreanul, nepotul 
de bunic al lui Calotă Postelnicul Pârăianul. Martorii din Sfatul Domnesc sunt: 
Nicolae Călugărul din Pârăieni, Matei din Pârăieni, Matei din Pârăieni, Voina 
din Pârăieni, Gheorghe din Pârăieni251.  (vezi ilustraţie, Carte video, pag. 352) 

Maria Băneasa, soţia lui Barbul Milescul Pârăianul, Marele Ban  al Craio-
vei, era fiica lui Pană Filipescul, Mare Spătar, soră cu Matei Stolnicul şi cu 
cronicarul Constantin Căpitan Filipescul, şi soacra lui Dositei Brăiloiul. După 
moartea lui Barbul Milescul Pârăianul, Maria Băneasa împreună cu ginerele 
său, Dositei Brăiloiul, au stăpânit moşia Pârâienii de Jos. Ambii au ajutat cu 
bani şi teren pe mitropolitul Antim Ivireanul la construirea frumoasei biserici 
Antim din Bucureşti252 (vezi ilustraţie, carte video, pag. 352).  

Mânăstirea a fost ridicată între anii 1713-1715. Iată pisania acestei biserici:   

Biserica aceasta a tuturor celor ce sunt dumnezei prin înfiere,                         
S-a zidit prin porunca Celui ce este prin fire Dumnezeul tuturor, 
În timpul lui Ştefan cel cu nume de Cantacuzin, 
Domn strălucit şi înălţat al pământului Vlahilor, 
De către Antim, arhipăstorul Ungrovlahilor, 
Cel din Ivir, precum se vede, din temelie, 
Ca, precum este închinat Dumnezeu în mijlocul dumnezeilor, 
După cum cântă David, tot astfel şi în mijlocul bisericii celor îndumnezeiţi. 

 
În 8 aprilie 1689, Maria Băneasa dăruieşte mânăstirii Polovragi satul Sâr-

beşti253, situat pe valea Olteţului, cumpărat de răposatul său soţ, Barbul Miles-
cul Pârâianul, Mare Ban254. Martorii citaţi sunt: Stanciul, fiul lui Hamza din 
Pârăieni, Barbul din Dobricea, actualul sat Băieşti al comunei Grădiştea, jude-
ţul Vâlcea.   

În 1699, Băneasa Maria stăpânea satele Pârâienii de Jos şi Fauri (cătun din 
Pârâienii de Mijloc), cumpărate de soţul ei, Barbul Milescul Pârăianul, la 1 
august 1652, de la jupan Danciul Pârăianul zis şi Zătreanul, şi de la fratele său, 
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Hamza Pârăianul, fiii lui Calotă Postelnicul Pârăianul, şi de la cumnata lor, 
Rada, soţia lui Stanciul Pârăianul (Zătreanul), alt fiu al lui Calotă Pârăianul. 

Mai târziu, moşia Pârâieni a trecut apoi, ca zestre, în stăpânirea lui Cons-
tantin Obedeanul, ginerele lui Dositei Brăiloiul, căsătorit cu fiica acestuia, 
Stanca. Constantin Obedeanul era consilier împărătesc pe la 1732, când a con-
struit biserica din Stăneşti, situată la 10km nord-vest de Târgu-Jiu, apoi Caima-
can al Craiovei cu titlul de „biv Vel Şătrar” în 1751.  

Constantin Obedeanul a construit biserica din Stăneşti în 1732, situată la 
10km nord-vest de Târgu-Jiu.  

Pătru Pârăianul Milescul, Mare Clucer şi Cămăraş, fiul lui Danciul Pârâ-
ianul, a fost căsătorit cu o fată a Paharnicului Paraschiva Cocorăscul, nepoată a 
Buzeştilor, căreia i s-a dat zestre jumătate de sat din Moştiştea255. A avut un fiu, 
Staico, căsătorit cu Păuna şi o fiică, Stana256. A fost unul dintre ctitorii mânăs-
tirii Polovragi. 

Pătru Pârăianul era membru fără titlu în Sfatul Domnesc, la 1 august 1682. 
A murit înainte de 30 iunie 1693. 

A fost şi cămăraş de ocnă, adică şeful exploatărilor de sare din Ocne, jude-
ţul Vâlcea.  

În 1695, jupân Staico Pârăianul şi jupâniţa sa, Păuna, erau proprietari în 
satul Oteşani din judeţul Vâlcea. 

În 15 decembrie 1691, acelaşi Staico Pârăianul dă un zapis egumenului mâ-
năstirii Polovragi, prin care decide că nu se va mai amesteca în problemele 
mânăstirii257. (vezi ilustraţie, carte video, pag. 352) 
 
        C.  Neamul lui  Calotă Postelnicul Pârăianul 
 

 Calotă Pârăianul, Postelnicul, a fost fiul lui Hamza Banul Pârăianul şi fra-
tele lui Danciul Părăianul, ctitorul mânăstirii Polovragi. În 30 ianuarie 1643, 
Calotă Pârăianul era membru al Sfatului Domnesc fără dregătorie. 

Calotă Postelnicul Pârăianul, proprietar în localitatea Bălceşti din judeţul 
Vâlcea, apare ca martor în hrisovul din anul 1642, dat de Matei Basarab, prin 
care se întăresc cumpărări de terenuri lui Oprea din Preoţeşti, sat al localităţii 
Bălceşti, judeţul Vâlcea258. 

 Prin hrisovul din 13 noiembrie 1645, Calotă Pârăianul vinde partea sa de 
moşie din Polovragi fratelui său, Danciul Logofătul, cu 300 de galbeni. Printre 
martorii din Sfatul Domnesc apar şi fiii săi, Stanciul Postelnicul şi Udrea Pos-
telnicul din Zătreni. 

În documentul din 1662, printre cei 24 de boieri desemnaţi să hotărnicească 
moşia Rogova a mânăstirii Tismana, era şi Calotă Postelnicul din Pârăiani. 
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Tot el apare ca martor şi în hrisovul datat 1685, prin care Voievodul 
Alexandru Coconul întăreşte moşii, în satele Preoţeşti, Băbeni, sate ale 
comunei Bălceşti, judeţul Vâlcea, Giuleşti, sat al comunei Fârtăţeşti, judeţul 
Vâlcea, lui Zaharia Logofătul din Băbeni.  

Fiii lui Calotă Pârăianul: 
- Hamza Postelnicul Pârăianul; 
- Caplea Pârăianul din Zătreni; 
- Stanciul Pârăianul din Zătreni, era membru în Sfatul Domnesc în 12 

aprilie 1634, în 15 octombrie 1640, în 30 ianuarie 1643 şi în 13 noiembrie 
1645, ca Postelnic; 

- Danciul Postelnicul Pârăianul din Zătreni; 
- Udrea Pârăianul din Zătreni; 
- Nicola Pârăianul259 din Zătreni. 
Caplea, Stanciul Postelnicul260 (căsătorit cu Rada), Danciul, Udrea şi 

Nicola Pârăianul se numeau şi Zătreanul, după numele satului Zătreni în care 
aveau moşii261.  

Caplea a avut o fată căsătorită cu Udrea Logofătul din Oteteliş, sat al comu-
nei Bălceşti, judeţul Vâlcea.  

Hamza Postelnicul Pârăianul262, membru în Sfatul Domnesc la 1 august 
1682, a avut trei fii: Stanciul (Stănciulea)263, Danciul şi Staicul. Stanciul, fiul 
lui Hamza Postelnicul din Pârăiani şi nepotul lui Calotă Postelnicul Pârăianul, a 
fost membru, fără titlu, în Sfatul Domnesc, la 1 august 1682. El a fost căsătorit 
cu Chiajna (Chera)264. Stanciul, zis şi Stănciulea, a avut un fiu, Stancio (Stai-
cul) prin care s-a continuat ramura Pârâienilor - Mileşti. 

Stanciul Postelnicul şi tatăl său, Calotă Postelnicul Pârăianul, aveau în anul 
1641 moşie cumpărată în Stanomiru, sat din comuna Zătreni, judeţul Vâlcea265.  

Prin documentul din ianuarie 1676, Stanciul Pârăianul, feciorul lui Calotă 
Pârăianul, vinde moşia sa din Stanomiru (sat al comunei Zătreni, judeţul 
Vâlcea) lui Dan Armaşul şi fiului său, Barbul, din Tălpaş (judeţul Dolj)266. Tot 
printr-un act din anul 1676, feciorii lui Stanciul Postelnicul din Pârăieni vând 
partea lor de moşie din Stanomiru, sat al comunei Zătreni, judeţul Vâlcea,  lui 
Dan Armaşul267.  

În data de 1 august 1682, Danciul Pârâianul şi fratele său Hamza, fii ai lui 
Calotă Pârăianul şi nepoţi de frate ai Marelui Postelnic Danciul Pârăianul, 
împreună cu Rada, soţia fratelui lor Stanciul (acesta murise şi nu a avut 
moştenitori), vând lui Barbul Milescul Pârăianul părţile de moşie ale fratelui 
lor mort, Stanciul, din Pârăiani şi Fauri, cătun al satului Pârâieni de Mijloc. Au 
vândut aceste sate cu vad de moară pe 160 de taleri pentru a plăti zestrea Radei, 
soţia fratelui mort, deoarece „nu i-a rămas niciun cocon din trupul lui”. Se 
menţionează în act că vânzarea s-a făcut de bunăvoie cu ştirea tuturor fraţilor.        
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Urmează martorii din Sfatul Domnesc: Pătru Milescul Pârăianul, Vladul 
Postelnicul Pârâianul, Udrea Pârăianul, Danciul Postelnicul Pârăianul, Preda 
din Zătreni, Dumitraşcu Milescul Postelnicul (Pârâianul), Lupul Portărescul din 
Urzicuţa, Danciul Postelnicul Golumbeanul (din Golumbu, comuna Fărcaş, 
judeţul Dolj), Stanciul, fiul lui Hamza Postelnicul din Pârăiani268.  

Postelnicul Udrea din Zătreni, era în Sfatul Domnesc în 15 octombrie 1640 
şi în 13 noiembrie 1645; Udrea din Zătreni şi din Târgu-Gilort (Tg. Cărbuneşti) 
era tot membru în Sfatul Domnesc, fără titlu, la 1 aprilie 1650.  

Danciul Postelnic Zătreanul, căsătorit cu Marica, fata Slugerului Drăgoi din 
Fălcoiu, a avut doi fii: Jupân Radul Zătreanul şi Jupân Preda Vornic Zătreanul, 
membru fără titlu al Sfatului Domnesc, la 1 august 1682.  

Preda Zătreanul, căsătorit cu Dumitrana, a avut două fete: Păuna, soţia lui 
Ştefan Fărcăşanul, şi Maria, căsătorită cu Barbul Otetelişanul. Preda Vornicul 
Zătreanul stăpânea după anul 1700 moşiile din Zătreni până în Bălceştii de 
Olteţ. În 10 iunie 1711, Preda Zătreanul a făcut parte dintre cei 12 Boieri 
hotarnici ai moşiei Greci din comuna Mateeşti, judeţul Vâlcea. 

În 5 mai 1704, Preda Căpitan Zătreanul era Ispravnicul Craiovei, judecând 
o pricină între Pătru Cârciumarul şi Dumitraşcu Morunglavul (Morunglav este 
o localitate situată în Olt, pe malui stâng al Olteţului, aproape de Balş), fostă 
moşie a Buzeştilor. Dumitraşcul Morunglavul era descendentul Buzeştilor, 
pentru că satul Morunglav fusese moşia acestor Boieri269.    

În 25 august 1706, Preda Căpitan Zătreanul şi alţi Boieri Pârâieni participă 
la o hotărnicie a moşiei Ghioşanii270. Această hotărnicie există şi în 12 
noiembrie 1707, pentru că moşia era în continuare disputa dintre Dumitraşcul 
Diacon Morunglavul şi Constantin Postelnicul Cepturariul, ultimul fiind tot din 
neamul Buzeştilor. Dumitraşcul Diacon a jurat că el şi părinţii lui au stăpânit 
moşia 52 de ani. Preda Căpitan Zătreanul, Staicul Milescul (Pârâianul), Matei 
Zătreanul, Vlăduţ Căpitan Zătreanul şi încă opt boieri, rudă cu împricinaţii, îi 
împacă pe cei doi proprietari271.  Petre Zătreanul, Mihail Zătreanul şi Barbul 
Zătreanul erau nepoţii lui Radul Zătreanul.  

Jupâneasa Păuna, fiica lui Petre Zătreanul, a fost soţia lui Şerban Fratoşti-
ţeanul biv Logofăt za vistierie. Jupâneasa Păuna, soţia răposatului Şerban Fra-
toştiţeanul, biv Logofăt za vistierie, prin diata sa din 24 iulie 1784, Craiova, dă 
un zapis patriarhului Avramie, prin care dăruieşte Sfântului Mormânt din 
Ierusalim 200 de stânjeni din moşia Fratoştiţa, situată în judeţul Dolj. O treime 
din moşia testată era moştenită de la fostul ei soţ şi se învecina cu moşia 
nepotului ei, Dumitrache Urdăreanul. Diata mai spune că jupâneasa Păuna 
fusese înzestrată, când s-a căsătorit, de unchiul ei, Ioniţă Slăvitescul. Ştefan 
Crăsnarul, biv Vel Sluger, din neamul Pârâienilor s-a ocupat, anterior 
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oficializării acestui testament, de legalizarea certificatului de moştenitor al ju-
pânesei Păuna272.  

Preda Zătreanul şi Radul Zătreanul au fost ctitorii bisericii „Sf. Nicolae” 
din Zătrenii de Sus, ridicată în anul 1734, pe care au înzestrat-o cu moşii şi o-
doare necesare desfăşurării serviciilor religioase.  

Preda Căpitan Zătreanul, Matei Zătreanul, Vlăduţ Căpitan Zătreanul şi încă 
opt Boieri participă la o hotărnicie a moşiei Ghioşani la 12 noiembrie 1707. 

În 1719, pe strada Sf. Nicolae, într-una din casele boiereşti din Târgu-Jiu, 
pe lângă casa lui Constantin Brăiloiul, locuia Matei Zătreanul, fiul lui Udrea 
Zătreanul273. Aceste case erau cele mai solide din oraş, construite din materiale 
rezistente, cu uşi de nuc şi cu broaşte de uşi care costau fiecare câte 20 de ta-
leri. Constructorii aveau în vedere rezistenţa acestora în faţa tâlharilor şi a 
hoţilor, numiţi pazvangii274. Înainte de această dată, multe case fuseseră arse de 
tâlhari şi refăcute. 

Petre Gănescul275  zis şi Zătreanul, Şătrar în 1730, unul din nepoţii lui 
Radul Zătreanul Vel Postelnic şi al Maricăi, a fost căsătorit cu Ancuţa, fiica lui 
Stanciul Bengescul. Fiul lor s-a numit Barbul Zătreanul sau Gănescul Vel 
Stolnic. Acesta împreună cu soţia sa, Neacşa Stolniceasa Găneasca, au avut un 
fiu, Vlăduţ Zătreanul-Gănescul, căsătorit cu Ancuţa, fiica Paharnicului Fotie 
Vlădoianul. Fiul lor, Ioniţă Zătreanul-Ioan Gănescul, a fost căsătorit cu 
Ecaterina - Catinca, fata Paharnicului Ştefan Bibescul. Din căsătoria lor au 
rezultat patru copii: Petre, căsătorit cu Păuna, Ştefan, Elena şi Smaranda. În 
1745, Petre Gănescul avea moşie lângă Crivina Dobruşei276. 

Casa Slugerului Barbul Gănescul277 (vezi ilustraţie, carte video, pag. 353), 
construcţie în stil neoromânesc ce datează din 1790, situată în Piaţa Victoriei 
nr. 1 din Târgu-Jiu, este declarată monument de arhitectură veche. Imobilul a 
fost construit de Slugerul Barbul Gănescul, la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

În 1929, fostul guvernator al Băncii Naţionale, Ion Bărbulescu, a resta-
urat-o radical şi a reamenajat-o. În această clădire a locuit o perioadă marele 
sculptor Constantin Brâncuşi. Grigore, fiul cel mare al soţilor Barbul şi Elena 
Gănescul, l-a recomandat pe gorjeanul Brâncuşi sculptorului Auguste Rodin, 
în al cărui atelier s-a instruit la începutul carierei sale. 

În prezent casa se află în patrimoniul Consiliului Judeţean, fiind o casă de 
protocol. 

Udrea Zătreanul împreună cu alţi boieri şi cu Inochentie Episcopul de 
Râmnic sunt desemnaţi să cerceteze o pricină a locuitorilor din Cheia, judeţul 
Vâlcea. Tot el este desemnat să verifice proprietarii munţilor Părăginosul şi 
Frătoşeanu, pentru care se gâlceveau locuitorii din Lotru, judeţul Vâlcea, cu cei 
din Ciocadia, judeţul Gorj278. Tot Udrea Zătreanul,  în 12 noiembrie 1724, avea 
în posesie moşia Şirineasa din judeţul Vâlcea279. Mai avea în proprietate şi 
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satul Bucşani, comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea. Cu un secol înainte, la 13 de-
cembrie 1632, strămoşul său, Stanciul Postelnic din Bucşani, vânduse acest sat 
vărului său, Calotă Postelnic Pârăianul280. Ulterior, moşia a trecut în pro-
prietatea lui Minhul (Mincul) Bucşenescul.  

Danciul împreună cu fiii săi, Radul şi Preda Zătreanul, sunt citaţi în Cata-
logus contribuentium omnium gratuitum pro Sacra Caes […] Regiaque din 7 
noiembrie 1719, al ocupaţiei austriece, ca Boieri de clasa I din judeţul Dolj. Tot 
în acele liste figurează şi alţi boieri Zătreni: Matei, Vlăduţ, Vasile, cu fratele 
său Radul, Barbul şi Udrea Zătreanul, strănepoţi ai lui Calotă Postelnicul 
Pârâianul. Acest Barbul Zătreanul era Mare Căpitan de Călăraşi în 1733, în 
oraşul Craiova. Era contemporan cu Dincă şi cu Ilie Zătreanul.  

Într-un memoriu din 1719, adresat principelui de Savoia, sunt din nou 
amintiţi Vlad, Radul şi Matei Zătreanul.  

În 6 noiembrie 1722, Preda Zătreanul şi Ştefan Zătreanul, împreună cu alţi 
boieri, hotărnicesc părţile de moşie ale moşnenilor din hotarul Rădineşti, 
localitate din judeţul Gorj, vecină cu Zătrenii în partea de vest281.  

În anul 1749, Mihail Zătreanul şi Barbul Zătreanul-Barbul Gănescul, biv 
vel Paharnic, hotărnicesc, împreună cu alţi boieri, moşia Buneşti din judeţul 
Vâlcea .  

În anul 1755, Barbul Gănescul Stolnicul este în Sfatul Caimacamilor 
Craiovei282.  

În cartea dată de Şerban Prisăceanul, fost Mare Comis, din 10 iulie 1711, 
Boierii Pârâieni Preda Zătreanul, fiul Danciului, Matei Postelnicul Pârâianul şi 
Logofătul Danciul Diaconu din Obislav, sat al comunei Grădiştea, judeţul 
Vâlcea, fac parte din cei 12 Boieri hotarnici ai moşiei Greci, din comuna 
Mateeşti, judeţul Vâlcea. În 19 septembrie 1736 se face din nou hotărnicia a-
cestei moşii. Mai mult, în această carte se specifică faptul că moşia fusese a 
Banului Preda Buzescul. După moartea acestuia, o parte dintre actualii pro-
prietari, „moşi mari”, au fost rumânii lui Preda Buzescul şi s-au răscumpărat de 
la jupîneasa Catalina, soţia lui Preda Buzescul şi de la ginerele său, Tudosie 
Spătarul, iar alţii au stăpânit partea lor de moşie de bunăvoie. Alături de 
Boierii, care au luat parte la hotărnicie, au fost Pătru Zătreanul şi Staico 
Pârâianul283 . 

În 1746, Boierul Vasile Gănescul (Zătreanul) a hotărnicit împreună cu alţi 
Boieri, moşia Crivina, proprietatea mânăstirii Dobruşa din judeţul Vâlcea284. 
(vezi ilustraţie, carte video, pag. 353) 
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Ilie Zătreanul împreună cu ginerele său, Barbul Otetelişanul Clucer za Arie, 
şi cu alţi boieri hotărnicesc în 1749 moşia Buneştilor a Sf. Episcopii de 
Râmnicu-Vâlcea. Barbul Otetelişanul a fost căsătorit cu Bălaşa, fiica lui Ilie 
Zătreanul285; în 15 aprilie 1741 este membru al Sfatului Domnesc. Un alt Boier 
al Pârâienilor din Zătreni este şi Nicolae Zătreanul, copilul lui Iordache 
Zătreanul, înfiat în 1801 de biv Vel Paharnicul Dumitrache (Dositei) Brăiloiul 
şi jupâneasa sa, Maria, fiica lui Barbul Milescul Pârâianul, Marele Ban al 
Craiovei, pentru că părinţii săi muriseră286. Serdarul Nicolae Zătreanul avea 
una dintre cele mai frumoase case din Târgu-Jiu287.  

În 1 octombrie 1803, Constantin Alexandru Ipsilante numeşte pe Boierul 
Dimitrie Zătreanul al doilea urmaş al Scaunului Bănesc din Craiova288.  

Alţi Zătreni amintiţi în documente: 
În 1781, Ianache Zătreanul se judeca cu I. Olănescul.  
Un document din 5 mai 1761, prin care s-au stabilit „sămnele (hotarele) 

Craiovei, pă care au luat bătrânii oraşului trăişti cu pământ”, este copiat după 
originalul dat de Stolnicul Constantin Zătreanul şi dat publicităţii289. 

În 28 iulie 1829, Stolnicul Constantin Zătreanul avea „o leafă” de 350 de 
lei, în condiţiile în care Caimacamul avea un salariu de 1300 de lei. În 7 iunie 
1830, pe documentul de numire a doctorului Hristari, alături de semnăturile 
Caimacamului Constantin Ghica, Alecu Arghiropolul, Ioan Vlădoianul, Iancu 
Teohari este şi cea a lui Constantin Zătreanul.  

Marea majoritate a Boierilor Zătreni, descendenţii Boierilor Pârâieni, au 
avut case în Craiova şi, pe lângă ei, alţii care le-au urzupat numele.  

Familia Boierilor Zătreni a continuat prin descendenţii săi, dovada fiind 
prezenţa acestora în documentele vremii290.  

La cotul Olteţului, într-un loc mai ridicat şi apărat pe o parte de cursul râ-
ului Olteţ, fraţii Radul şi Preda Zătreanul şi-au construit propriul conac me-
dieval care, renovat, se mai păstrează şi astăzi. În anul 1756, conacul avea o 
minunată poziţie geografică şi strategică, fiind apărat pe două părţi de râul 
Olteţ, iar pe celelalte două de pădurile seculare din zonă, ce acopereau dealurile 
de apus şi care coborau până la apa Olteţului. Conacul a constituit o adevărată 
cetate de apărare împotriva turcilor. În zilele noastre, acesta este unul dintre 
cele mai impunătoare monumente istorice din judeţul Vâlcea, categoria 
valorică A; este cula Zătreanu din comuna cu acelaşi nume, zidită de Radul 
Zătreanul în 1754, cu adăugiri în secolul al XX-lea. Terenul imobilului are 
450m2, incluzând curtea şi grădina. Imobilul are 30 de camere, pardosite cu 
parchet, demisol, cramă, mansardă, anexe. Clădirea a fost naţionalizată de 
comunişti. Atitudinea dezinteresată a autorităţilor dinainte de 1990 şi post-de-
cembriste pentru restaurare a dus la degradarea acesteia. Aici au fost depozitele 
fostului IAS Zătreni. Nerespectându-se valoarea istorică a acestui monument, 
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cu timpul, au dispărut mobilierul, sobele din teracotă, lucrate cu multă măie-
strie, bucăţi din pardoseală etc. După cum se ştie, lucrările de renovare-res-
taurare trebuie efectuate de specialişti în domeniu, iar costurile acestora sunt de 
zeci de mii  de euro. (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 353) 
                                                    

D.  Neamul lui Mihai Pârâianu   
 

Prin actul din 22 martie 1714, Matei Pârâianul a vândut moşiile Grâuşoara 
şi Sarsca din comuna Murgaş lui Dumitraşcul Diaconul Morunglavul291. El era 
fiul lui Nicola Pârăianul şi nepotul Logofătului Calotă Pârăianul, fratele lui 
Danciul Pârăianul, ctitorul Mânăstirii Polovragi.  

Nicola Pârăianul împreună cu fiul său, Matei Pârâianul, erau în Sfatul 
Domnesc, în anul 1690.  Fiul lui Matei Pârâianul s-a numit Radul Pârăianul, 
membru în Sfatul Domnesc în anul 1750. 

În 25 februarie 1768, Matei Pârâianul, fiul lui Radul Pârăianul  a participat 
la hotărnicirea unor moşii din judeţul Vâlcea292. Feciorul său, Matei Pârâianu, 
căsătorit cu Constantina, este ctitorul bisericii “Întâmpinarea Domnului” din 
satul Pârâienii de Mijloc, judeţul Vâlcea. 

Radu, Matei şi Constantin Pârâianu sunt fiii lui Matei Pârâianu şi ai Con-  
stantinei Pârâianu. Cei trei fraţi stăpâneau moşii întinse în comunele Grădişte şi 
Livezi, localităţi din judeţul Vâlcea. 

Radu Pârâianu era primul fecior al lui Matei Pârâianu şi era proprietar în 
satul Pârâienii de Mijloc.   

Matei Pârâianul a fost căsătorit cu Ilinca, iar Constantin Pârâianul tot cu o 
Ilinca. 

Matei Pârâianul şi Ilinca au avut copii pe Barbul, Iordache (Iorgu), Ilinca, 
Ioan, Maria, Zamfir.  

Constantin Pârâianul împreună cu Ilinca au avut ca descendenţi pe Ion, 
Maria, Pătru (născut la 8 ianuarie 1834, în Pârâienii de Mijloc)293, Andrei 
(născut la 6 ianuarie 1836, în Pârâienii de Mijloc)294 şi Anastasia.                                      

În 1825, Matei Pârâianu şi fratele său, Constantin Pârâianu, au terminat 
construcţia bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Pârâienii de Mijloc, iar în 
1840 construcţia bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din Grădişte. Cei doi 
Boieri erau foarte bogaţi din moment ce şi-au permis să ctitorească două 
biserici.  

În 1831, Constantin Pârâianu şi Matei Pârâianu aveau un venit de 200 de lei 
fiecare (vezi Catagrafia din 1831). 

În anul 1859, Constantin Pârâianu, în vârstă de 55 de ani, era proprietarul 
unei moşii de 150 de pogoane în comuna Grădişte, judeţul Vâlcea ( vezi Mono-
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grafia comunei Grădişte). În acelaşi an, Constantin Pârâianu a construit un 
local administrativ în aceeaşi comună295.  

Barbu Pârâianu, fiul lui Matei Pârâianul, avea domiciliul în satul Băieşti 
din comuna Grădişte, judeţul Vâlcea. În 1842, era proprietarul unei moşii în 
satul Nenciuleşti din comuna Tetoiu296, iar în 1859, stăpânea o  suprafaţă de 22 
şi ½ pogoane de teren arabil, în comuna Grădişte, localităţi din plasa Olteţu, 
judeţul Vâlcea. În perioada 1842-1857, moşnenii satului Nenciuleşti au făcut 
plângeri autorităţilor administrative şi instanţelor judecătoreşti împotriva lui 
Barbu Pârâianu, proprietarul unei moşii vecine cu ei297.  

În anul 1857, la sfârşitul lunii aprilie, în urma rezultatelor obţinute de elevi 
la examenul de sfârşit de an Şcolar, învăţătorul Preda Barbu, de la Şcoala 
Băeşti, a primit, pe lângă mulţumirile sătenilor, un inel de argint şi o rublă, în 
dar, din partea proprietarului Barbu Pârâianu298.    

În 1859 Barbu Pârâianu era decedat, fapt confirmat prin cererea de insti-
tuire a „unei epitropii asupra veniturilor averilor răposatului Barbu Pârâianu 
”299. 

Iordache Pârâianu, celălalt fiu al lui Matei Pârâianu, era proprietar în satul 
Veaca, sat al comunei Livezi, vecin în sud cu satul Pârâienii de Sus. În 1853, o 
bandă de tâlhari a atacat conacul acestuia300. 

În 1866, Iordache Pârâianu era mort. Documentele o confirmă: „Casa 
răposatului Iordache Pârâianu a fost expropriată de 26 de pogoane şi 7 prăjini”.  

În 10 mai 1844, Zamfir Pârâianu, alt fiu al lui Matei Pârâianu  a adăugat la 
proprietatea sa 30 de stânjeni de moşie, care au rezultat în urma unui partaj 
voluntar301.  

Fiind subprefect în plasa Olteţu de Sus, Zamfir Pârâianu a reclamat 
autorităţilor, prin adresa nr. 6216/30 iunie 1864, dispariţia unei servitoare de pe 
proprietatea sa302.  

Prefectul de Vâlcea, prin adresa cu nr. 5476/11 iunie 1864, solicită subpre-
fectului Zamfir Pârâianu  numărul de clăcaşi de pe moşia statului şi de pe 
moşiile particulare303. 

Prin adresa nr. 5317/14 iunie 1864,  subprefectul din plasa Olteţu de Sus, 
Zamfir Pârâianu, răspunde adresei nr. 5476/11 iunie 1864, dată de prefectul de 
Vâlcea, raportând numărul de clăcaşi ai plăşii: 22 de clăcaşi pe moşia statului şi 
663 de clăcaşi pe moşii particulare304. Tot în acest dosar, fila 158, este con-
semnat numărul clăcaşilor din plasa Olteţu de Sus: 

Grădişte-51; Tina-69; Veaca-55; Pârâienii de Sus-47; Pârâienii de Mijloc- 
90; Pârâienii de Jos-76; Părăuşani-11; Roşiile-2; Romaneşti-30; Băeşti-7; 
Pleşoiu-41. 

Zamfir Vasile Matei Pârâianu, nepotul lui Matei Pârâianu, avea moşie în 
satul Spineni, sat dispărut al comunei Livezi, judeţul Vâlcea.  
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 În 1858, Tribunalul Vâlcea, prin sentinţa nr. 303/1858, legalizează actul de 
partaj încheiat între fraţii Petre şi Andrei Pârâianu. Prin acest act, Andrei 
Pârâianu devenea proprietarul unei părţi din moşia Tina (sat situat la nord de 
satul Pârâienii de Sus) şi al unui teren de 1 ha din lunca Pârâienilor (lunca era 
situată în satul Pârâienii de Sus, în apropierea râului Olteţ). 

În 1864, Andrei Pârâianu a fost subprefect al judeţului Vâlcea. A făcut parte 
din comisia de împroprietărire a clăcaşilor din comunele Grădişte şi Pârâieni, 
plasa Olteţu de Sus. Documentele arată că, tot atunci, era şi proprietarul unei 
moşii în comuna Grădişte, judeţul Vâlcea. În anul 1864, Andrei C. Pârâianu a 
fost jefuit de o bandă de tâlhari305.  

Prin reforma agrară din 1864, fraţii Ion (Ioniţă), Petre şi Andrei Pârâianu 
au fost expropriaţi de 4 pogoane şi 15 prăjini teren arabil şi 1194 de stânjeni 
pentru locuri de case, în Pârâienii de Mijloc, şi cu 9 pogoane şi 16 prăjini de 
teren arabil în Făureşti (sat al comunei Zătreni, judeţul Vâlcea).  

În 1889, moşnenii din satul Părăuşani, cătunul Bodea (sat al comunei 
Livezi care se învecinează la nord cu satul Băieşti al comunei Grădiştea), 
cumpără moşia din Grădiştea a Boierului Andrei Pârâianu zis Negel, fost 
subprefect de Vâlcea. Andrei Pârâianu şi-a vândut moşia deoarece nu a avut 
urmaşi.  

Rândurile care urmează , redau un crâmpei din istoria acestui neam. 
Şi acum imi amintesc cu plăcere de prima zi de şcoală. Am fost tare mân-

dru când domnul învăţător a strigat catalogul şi eu am răspuns «prezent» la 
numele Mihai Pârâianu. Odată cu vârsta am înţeles că eram singura familie 
Pârâianu din comuna Stroeşti, satul Cireşu, judeţul Vâlcea. De multe ori m-am 
întrebat care este rădăcina familiei mele. Am aflat de la bunici că strămoşul 
meu, Matei Pârâianu, s-a născut în localitatea Pârâieni, judeţul Vâlcea. Împre-
ună cu soţia sa, Constantina Pârâianu, au fost ctitorii celor două biserici „În-
tâmpinarea Domnului” din Pârâienii de Mijloc şi „Sf. Constantin şi Elena” din 
Grădişte, localităţi din judeţul Vâlcea. Urmărind arborele genealogic se observă 
că neamul meu merge pe linia lui Radu Matei Pârâianu, primul fiu al soţilor 
Matei şi Constantina Pârâianu. Radu Matei Pârâianu a avut un fiu, Pătru Radu 
Pârâianu (n. 18.09.1858 în satul Pârâieni, judeţul Vâlcea), căsătorit cu Floarea 
Colţoiu (n. 10.03.1863 în satul Cireşu, comuna Stroieşti, judeţul Vâlcea). După 
căsătorie, aceştia s-au stabilit în comuna Stroieşti. Ei au avut doi copii: 
Gheorghiţa Pătru Pârâianu (n. în 25.10.1885, căsătorită cu Ilie Trandafir, în 
1906) şi Gheorghe Pătru Pârâianu (n. 12.08.1887, m. 15.03.1915), căsătorit cu 
Paraschiva Ioana D. Ungureanu (n. 10.01.1880, m. 1980), în 30.01.1911. Ei au 
avut doi fii, Constantin Gheorghe Pârâianu, mort în cel de-al Doilea Război 
Mondial şi David Gheorghe Pârâianu, bunicul meu (n. în 1914 în comuna 
Stroeşti, judeţul Vâlcea, m. 2006), căsătorit cu Elisabeta (n. 1914, m. 1995). 
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Cei doi au avut urmaşi pe Dumitru David Pârâianu, tatăl meu (n. 24.11.1935, 
m. 21.09. 2012), căsătorit cu Elena (n. 02.04.1940), şi pe Maria David Pârâianu 
(n. 1937), căsătorită Chiţoran. Urmaşul familiei Dumitru David şi Elena 
Pârâianu sunt eu, Mihai Dumitru Pârâianu (n.16.10.1961). Copiii mei sunt: 
David Gabriel Pârâianu (26.05.1989) şi Dumitru Cătălin Pârâianu (n. 
24.05.1991). Multe poveşti le-am aflat de la mama bunicului meu David 
Pârâianu, Paraschiva Pârâianu. Străbunica Paraschiva era o femeie scundă, 
aprigă şi foarte harnică. A muncit până în ultima clipă, deşi a murit la vârsta de 
100 de ani, în grădina casei. Adusese câteva braţe de lemne pentru a face focul. 
Paraschiva Pârâianu a fost căsătorită cu Gheorghe Pârâianu. Străbunicul meu, 
Gheorghe Pârâianu, era un om harnic şi foarte gospodar. Îşi îngrijea bucăţile de 
teren la fel ca pe grădinile din jurul casei. Pentru că nu a cedat dorinţei 
cetăţeanului Unguroiu, aceea de a-i vinde o bucată de teren, a fost omorât de 
acesta pe dealul Luncături, în luna iulie 1915. Era invidios pe străbunicul meu, 
pentru că era un om respectat de întreaga comunitate. De aceea a fost ucis 
mişeleşte ca Nechifor Lipan din romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, la 
numai 28 de ani. Au rămas orfani de tată Constantin Pârâianu de 3 ani şi 
jumătate şi David Pârâianu de un an şi jumătate. Rămasă văduvă, Paraschiva 
Pârâianu a trebuit să meargă pe jos cu copiii în braţe, urcând şi coborând cele 
şapte dealuri până în Râmnicu-Vâlcea, unde s-a judecat procesul. Cum era de 
aşteptat, cetăţeanul Unguroiu a  scăpat fără condamnare.  

În 1941, David Pârâianu, bunicul meu, a fost concentrat, luptând alături de 
ostaşii români în al Doilea Război Mondial. Ajungând la cotul Donului, frontul 
s-a spart. De multe ori mi-a povestit cum s-au comportat soldaţii nemţi, apoi 
soldaţii ruşi şi condiţiile în care a supravieţuit timp de 5 ani.  

Constantin Pârâianu, fratele bunicului meu, a fost şi el un om harnic şi 
foarte gospodar. Înainte de război, îşi valorifica o parte din produsele obţinute 
pe proprietăţile din Cireşu în Craiova. Din spusele bunicului şi ale sătenilor, era 
un om foarte corect şi cinstit şi niciodată nu a rămas dator la cineva. Din 
nefericire, el nu s-a mai întors din război.  

În 1932, bunicul meu, David Pârâianu, s-a căsătorit cu Elisabeta Petrescu, 
fiica unei familii înstărite. În 1935,  a apărut pe lume primul copil, Dumitru 
Pârâianu, tatăl meu, apoi, în 1937, Maria Pârâianu, căsătorită Chiţoran. Dintre 
toţi membrii familiei Pârâianu din Cireşu, eroul principal rămâne bunicul meu, 
David Pârâianu, născut în 1914 şi decedat în 2006. Rămas orfan de tată la doar 
un an şi jumătate, a muncit din greu pentru a supravieţui şi pentru a-şi întemeia 
o familie. Apoi a venit războiul şi, trecând prin încercări grele, a reuşit să scape 
cu viaţă, întorcându-se teafăr acasă.  

Începând din anul 1961, s-a mutat cu familia în noua sa locuinţă. După 
această dată şi-a susţinut copiii pentru a-şi făuri un rost în viaţă. A fost un om 



105 

cu credinţă în Dumnezeu, fiind epitropul celor două biserici ale satului Cireşu, 
pe care le-a sprijinit din tot sufletul până la trecerea sa în nefiinţă, material şi 
spiritual.  

Eu şi surorile mele i-am iubit pe bunicii din partea tatălui, David şi 
Elisabeta, mai mult decât pe părinţii noştri. În apropierea bunicilor găseam 
întotdeauna dragoste, vorbe frumoase, înţelepciune şi îndemnuri spre credinţă 
în Dumnezeu. Niciodată nu am fost certaţi sau pedepsiţi pentru greşelile 
nevinovate ale copilăriei. Aveau metode blânde pentru a ne determina să ne 
recunoaştem greşelile şi pentru a ne corecta comportamentul. Când noi, 
nepoţii, plecam la şcoală, eram îndrumaţi cu înţelepciune, bunătate şi cuvinte 
calde. Chipul zâmbitor al bunicilor ne călăuzea tot timpul şi ne dădea curaj în 
rezolvarea problemelor, rămânând veşnic întipărit în mintea noastră.  

Dumitru Pârâianu, singurul băiat al lui David Pârâianu, are patru copii în 
viaţă: Mihai, subsemnatul, Livia-Elena, Maria şi Viorica. Mihai Pârâianu, cel 
care duce mai departe numele Pârâianu, născut la 16 octombrie 1961, doctor în 
economie, autor şi coautor de cărţi, publicaţii, este director adjunct al Direcţiei 
Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea. Dumnezeu i-a dăruit doi băieţi extra-
ordinari, pe David-Gabriel, născut la 26 mai 1989, absolvent al ASE şi al 
Facultăţii de Drept Bucureşti şi pe Dumitru-Cătălin, student al Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti, practicant (un trimestru) în Facultatea din Boston 
USA.  

După cum se observă, din dragoste şi respect faţă de precedesori, şi cei doi 
copii ai mei duc mai departe mândria neamului Pârâienilor.  

David Pârâianu a lăsat o mare bogăţie sufletească, amintirea unui om căruia 
nu-i puteai reproşa nimic, nici  cinstea, nici modestia, nici corectitudinea şi nici 
munca.  

Regretul meu este că în timpul celor 92 de ani de viaţă nu l-am întrebat mai 
multe despre strămoşii săi Pârâieni. Prin efortul coautoarei acestei cărţi, 
Constanţa Badea, am avut posibilitatea să aflu locul familiei mele în schema 
arborelui genealogic al acestei mari, distinse şi respectabile familii boiereşti, 
Pârâianu. Familia Pârâianu va fi în veci binecuvântată de Dumnezeu prin ur-
maşii acesteia. (Mihai Pârâianu, director adjunct al Direcţiei Finanţelor Publice 
a Judeţului Vâlcea). 

Iată  relatarea preotului satului despre David Pârâianu, un bun gospodar al 
satului şi cu credinţă în Dumnezeu. „Numele meu este Belbu Nicolae şi am fost 
numit preot, în anul 1999, al Parohiei Pojogi din Comuna Stroeşti, judeţul 
Vâlcea, parohie ce cuprinde două sate: Pojogi şi Cireşu.  

În organizarea fiecărei parohii, pe lângă preot trebuie să fie un om de în-
credere, un om ce reprezintă interesele enoriaşilor, administrator al averii bise-
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riceşti, om cu iniţiativă organizatorică, respectat de restul comunităţii. Acest 
om se numeşte epitrop.  

În ziua de 6 decembrie, ziua instalării mele ca preot, l-am cunoscut pe 
epitropul parohiei, în persoana lui David Pârâianu, la prima vedere un bătrân, 
atât de simplu, şi foarte atent la cele ce avea de făcut în biserică. 

Zilele treceau, iar eu am observat că nea David era nelipsit de la biserică, 
stând în preajma Sfântului Altar, fiind atent la tot ce era indispensabil la slujba 
în plină desfăşurare. Prin grija lui, cădelniţa era totdeauna pregătită pentru mo-
mentul când era nevoie de ea, iar în fiecare duminică dimineaţa înainte de în-
ceperea slujbei, venea cu litruţa de vin din producţie proprie, pe care il folo-
seam la săvârşirea Sfintelor Taine.  

Mi-a rămas în minte o dimineaţă albă şi friguroasă de iarnă, când îl aştep-
tam să vină, dar el intârzia, din cauza gerului. Chiar în momentul când îmi 
pierise nădejdea c-o să-l mai văd la biserică, uitându-mă pe geam, l-am văzut 
venind luptându-se cu viscolul, sprijinit de toiag. I-am zis că mai bine rămânea 
acasă pe astfel de vreme, dar la sfârşitul slujbei şi cu alte ocazii, mi-a făcut    
nişte mărturisiri ce m-au uimit. 

Nea David s-a născut în satul Cireşu din Comuna Stroeşti, în anul 1914, şi a 
trăit în lipsurile si nevoile ce le impuneau acele condiţii politico-sociale ale 
vremii. A fost un om fără avere materială moştenită de la părinţi, însă a primit o 
educaţie aleasă, simplă, în frica lui Dumnezeu şi în iubire de oameni. Al Doilea 
Război Mondial l-a prins în puterea tinereţii, prin urmare a fost înrolat în 
armata română şi trimis să lupte în linia întâi a frontului. Acolo, în Rusia prin-
tre gloanţe, a făgăduit lui Dumnezeu că, de va scăpa cu viaţă, va fi nelipsit de 
la biserică . 

După război, se întoarce la familia lui şi îşi reia viaţa în satul natal, dar nu a 
uitat promisiunea facută lui Dumnezeu, fiind nelipsit de la biserică. 

Ca epitrop, a luat inţiativa mai multor lucrări şi le-a dus la bun sfârşit prin 
truda lui şi prin  dărnicia oamenilor. A mers din poartă în poartă şi a strâns bani 
pentru biserică, iar lumea nu-l refuza din ruşine, respect şi încredere în el. Cu 
banii colectaţi, a acoperit bisericile satului cu tablă, le-a împrejmuit cu garduri 
de ciment, le-a dotat cu candelabre, a construit prăznicare, unde se lua masa în 
comun, şi a contribuit la înnoirea picturii. 

A fost un sprijin real pentru parohie. Toată comunitatea a colaborat frumos 
şi constructiv cu el cât l-au mai ajutat puterile trupeşti. În anul 2006, a trecut la 
cele veşnice, fiind dus pe ultimul drum de comunitate, plâns de familie şi în-
gropat ca un veteran de război adevărat. 

În puţinele cuvinte de mai sus, am creionat o schiţă de portret a unui om 
deosebit, ce face parte dintr-o generaţie apusă de curând, generaţie pe care nu-
mai cine nu a cunoscut-o nu o regretă. Ne lipsesc bunicii noştri, oameni ade-
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văraţi, plini de înţelepciune, bunătate, jertfelnicie şi har. Aceste valenţe se 
găsesc şi la urmaşii lui, fiii şi nepoţii. Aceştia îi calcă pe urme, fiind oameni 
respectaţi în societate şi apropiaţi de biserică.” (vezi ilustraţiile, carte video, 
pag. 355-360) 

 
E.   Neamul lui Alexandru Pârâianu (Bogdan Amaru) 

 
Iată şi istoria umei alte ramuri a familiei Pârâianu, expusă de poetul Ion 

Pârâianu. 
„Multe călimări de cerneală şi multe pene, cu care s-au scris sute şi mii de 

pagini despre marii domnitori, despre familiile lor şi despre marile familii 
boiereşti, s-au consumat de-a lungul istoriei şi sunt sigur că istorie se va scrie zi 
de zi, ani şi ani de-a rândul.  

În rândurile de faţă voi face câteva referiri la o ramură a Pârâienilor, un 
neam impresionant de mare, Pârâieni găsindu-se pe întreg teritoriul României 
şi nu numai.  

Totuşi nucleul acestei mari familii boiereşti a fost localizat la interferenţa 
judeţelor Gorj şi Vâlcea, pe valea Olteţului, de la izvor şi până aproape de 
confluenţa lui cu râul Cerna, în satul Otetelişu al comunei Bălceşti.  

Nu voi face o apologie a neamului nostru, dar nici nu pot trece cu uşurinţă 
peste ceea ce au făcut Boierii Pârâieni pentru neamul românesc din punct de 
vedere social, religios şi cultural. Dacă despre originea din os domnesc a fa-
miliei Pârâianu au scris numeroase personalităţi cu mult timp în urmă, de câţi-
va ani, doamna Badea Constanţa din Râmnicu-Vâlcea, după o muncă asiduă şi 
un studiu amănunţit a reuşit să adune materialul necesar (tot ce a fost posibil) 
pentru a scrie o carte de mare interes despre această mare familie boierească. 
Din dorinţa de „a da o mână de ajutor” cu unele materiale despre o mică „ra-
mură a arborelui genealogic al Pârâienilor”, am studiat documente cu referire 
doar la Pârâienii din Nenciuleşti-Bude, judeţul Vâlcea.  

Luând drept coordonată valea Olteţului Mijlociu, în partea de răsărit, pe 
moşia ce se întindea până în satul Căţetu (Dozeşti), neamul acesta boieresc s-a 
înmulţit prin căsătorii şi şi-a întemeiat gospodării de-a lungul pământului 
strămoşesc.  

Astfel, pe valea Budelui, peste satul Boru s-a aşezat Barbu Matei Pârâianu 
cu familia, stăpânind o parte din moşia părinţilor săi, Matei Pârâianu şi Ilinca, 
ctitori ai bisericilor din comuna Grădişte şi Pârâienii de Mijloc, judeţul Vâlcea.  

Despre Dumitru, Ştefan, Ion şi Vasile, fiii lui Barbu Vasile Pârâianu, avem 
puţine date biografice. Cele mai multe informaţii le-am cules din documentele 
existente în Arhivele Statului din Râmnicu-Vâlcea şi la Biblioteca Judeţeană 
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„Antim Ivireanul” din acelaşi oraş, precum şi din multe documente existente în 
arhivele naţionale ale judeţului Dolj şi în Arhiva Primăriei comunei Tetoiu.  

Ion Barbu Pârâianu, fiul lui Barbu Matei Pârâianu şi nepotul lui Matei    
Pârâianu, s-a născut în anul 1842; a murit în 26 octombrie 1907. Ion Barbu 
Pârâianu a fost căsătorit cu Ecaterina.  

În data de 10 septembrie 1899, Ion B. Pârâianu şi Ecaterina  Pârâianu vând 
moşia (150 de ha, teren arabil, păşune şi pădure) din Grădiştea lui Dumitru B. 
Tomescu. Preţul vânzării este de 60000 de lei, din care primesc doar 30000 de 
lei, iar restul plătibili în 2 ani cu dobândă de 8%. Vânzătorii trec creanţa lor 
privilegiată ca vânzători, în sumă de 30 000 de lei, asupra fiului lor, Ion I. 
Pârâianu. 

Vasile, fiul lui Barbu Matei Pârâianu, a avut descendenţi pe Nicolae (Nae) 
Pârâianu, Leonora şi Pătru, tot Boieri de viţă nobilă. Toată suflarea din loca-
lităţile Zătreni, Săscioara, Bude, Nenciuleşti, îl cunoştea de Boier Nae. A avut 
patru urmaşi, trei băieţi şi o fată. Pe băieţi i-a întreţinut în şcoli: primul născut, 
(Constantin) Costel, a fost preot în comuna Murgaş din judeţul Dolj, al doilea 
Nicolae (Nicu), a fost avocat în Bucureşti, iar al treilea, Alexandru  ( Sandu sau 
Puiu, cum era alintat în familie), scriitorul de mai târziu - Bogdan Amaru - 
dramaturg, poet şi actor şi pe Dinuţa, casnică, singura fată a lui Nae Pârâianu, 
căsătorită cu Gheorghe Giulescu, tot Boier de pe valea Cernei. În acele tim-
puri, fetele arareori mergeau la studii, erau înzestrate şi căsătorite cu bărbaţi de 
acelaşi rang boieresc sau de rang mai înalt.  

Alexandru (Bogdan Amaru) a fost „un talent incontestabil ca o lamă de o-
ţel”, după afirmaţia marelui critic literar, Eugen Lovinescu - patronul „coliviei 
cu sburători”. Este vorba despre cenaclul literar „Sburătorul” din strada Câm-
pineanu nr. 40 din Bucureşti.  

Prin bunătatea lui faţă de clăcaşi, cel mai cunoscut rămâne Ştefan Barbu 
Pârâianu (născut în 1840, decedat în 5 septembrie 1900). A avut trei băieţi: Ion, 
Alexandru (Lică) şi Nicolae (Labă). 

Dintre cei trei, Lică a avut mai mulţi copii de la cele două soţii, Maria şi 
Floarea. Rămânând văduv de tânăr, s-a recăsătorit cu Floarea. A crescut şase 
copii. 

Copiii din prima căsătorie sunt: Alexandru (Lucică), Gheorghiţa (Panoriţa) 
şi Maria (Mina), iar cei din a doua căsătorie sunt: surorile gemene Florica şi 
Margareta şi Ion (Ionică), prâslea, tatăl meu. Tatăl meu avea un talent 
nemaipomenit de orator. Îmi povestea că bunicul meu, Lică, îl îndrăgea foarte 
mult şi-l purta în spate, chiar şi când mergea pe brazdă în urma boilor la arat. 
La rugăminţile tatălui meu, „moşu Lică” i-a cumpărat, pentru că atunci nu erau 
jucării, un mânzuleţ. Când acesta a mai crescut, răsfăţatul tatălui a înhămat 
căluţul la o cărioară uşurică şi a plecat peste deal, în Ghiocioaia, aproape de 



109 

satul Căţetu, unde avea o moşie, pe lângă pădurea lui Boier Gheorghe 
Mihăescu, să aducă lemne. La întoarcere, din cauza greutăţii, bietul căluţ n-a 
putut „ţine la coastă”, a venit cărioara peste el şi i-a rupt picioarele din spate.  

Rămânând fără tată la vârsta de şaptesprezece ani, tatăl meu a fost nevoit să 
ia singur greutăţile vieţii în piept. Ca să aibă un sprijin, s-a căsătorit cu Catalina 
Ionescu (Torica), fiica lui Petre şi a Alexandrinei (Lina) Ionescu, oameni 
gospodari şi neam de cărturari.  

Până la vârsta milităriei, mama a dat naştere, în 2 februarie 1943, primului 
copil, Jenica, surioara mea cea mare. După ce a fost încorporat, tata, de dragul 
familiei, a dezertat de două ori. Asfel, mama a rămas însărcinată cu al doilea 
copil, Constantin (Titel), născut în 26 iunie 1944. Al treilea copil a fost 
Alexandru, născut în 1947, decedat la vârsta de şase luni, al patrulea am fost 
eu, Ion (Nelu) Pârâianu, născut în data de 01 aprilie 1949, iar ultimul a fost 
Marin, născut în decembrie 1951, decedat în 17 noiembrie 2001 (subinginer la 
uzina ILMET Craiova). 

Celelalte neamuri, în afara grijilor şi a gospodăririi averilor, au îmbrăţişat şi 
o carieră politică şi administrativă. (prof. Ion. I. Părăianu) 
 

Date biografice selective306 
 

Alexandru Pârâianu (Bogdan Amaru) (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 
361) s-a născut la 12 aprilie 1907, în satul Budele, comuna Tetoiu, judeţul 
Vâlcea, ca fiu al Anei şi al lui Nicolae Pârâianu. A urmat cursurile şcolii 
primare din satul Nenciuleşti, între anii 1914 şi 1916 şi respectiv 1918 şi 1920 
(întrerupere de doi ani).  

A fost elev la liceul „Al. Lahovary” din Râmnicu-Vâlcea, în perioada 1921-
1928. În ultimele trei clase a fost elev particular, lucrând ca funcţionar la 
cancelaria Episcopiei Râmnicului-Noului Severin. La începutul studiilor liceale 
a avut colegi pe Dragoş Vrânceanu, D. Ciurezu, Ladmiss Andreescu.  

În anul 1925 a participat la concursul naţional „Tinerimea Română”. 
A urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, între anii 

1928 şi 1929. În acelaşi timp, a lucrat ca funcţionar în Ministerul Cultelor.  
În anul 1929 a trecut la Conservator, secţia artă dramatică (la clasa maes-

trului N. Soreanu).  
A debutat poetic în anul 1931 cu „În gara cu faruri albastre” (revista 

Cuvântul nostru, an 1, seria a-II-a, nr. 1). 
1931-1932 - Serviciul militar în Râmnicu-Vâlcea (Regimentul nr. 2 

Dorobanţi). 
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1932 - G.M. Zamfirescu i-a publicat două schiţe în ziarul Calendarul. Una 
dintre ele, „Manechine pe stradă şi în vitrine”, a fost semnată Bogdan Amaru, 
pseudonim pe care-l va folosi până la sfârşitul vieţii.  

1933 - A absolvit Conservatorul de Artă Dramatică la teatrul „Maria 
Ventura”. A fost membru în compania dramatică „Masca”, organizată de G.M. 
Zamfirescu. Împreună pleacă la Iaşi pentru a se angaja la Teatrul Naţional.  

1933-1934 - Secretar de redacţie la publicaţiile ieşene Tot şi Cadran. În 
numărul 3 al revistei Cadran apare „Fapt divers”, fragment din romanul „Amor 
vagabond” (manuscrisul s-a pierdut). Scrie comedia „Goana după fluturi”, dar 
nu reuşeşte s-o tipărească, nici s-o prezinte pe scenă; o încredinţează în copie 
dactilografiată lui G.M. Zamfirescu. 

1934 - Nereuşind să se angajeze la Teatrul Naţional din Iaşi, revine în 
Bucureşti cu o scrisoare de recomandare din partea lui Mihail Sadoveanu şi se 
angajează ca reporter la ziarele Adevărul şi Dimineaţa. 

1934-1935 - Colaborator la Cuvântul liber, Reporter, Societatea de mâine, 
Umanitatea, Vremea ş.a. Participă la cenaclul „Sburătorul” al lui Eugen 
Lovinescu. 

1935 - Contractează cu fundaţiile culturale o monografie romanţată a 
Craiovei. Se deplasează pentru documentare în Craiova, unde ia legătura cu 
Elena Farago şi C.D. Fortunescu. Se îmbolnăveşte de pneumonie. Se internează 
în Râmnicu-Vâlcea, apoi în Spitalul Filantropia din Craiova. 

1935-1936 - Zile chinuitoare, din cauza bolii, petrecute în Budele. Scrie o 
parte din „Monografia Craiovei”. 

28 octombrie 1936 - Moare în spitalul Filaret din Bucureşti. Este 
înmormântat în satul Nenciuleşti. La funeralii participă scriitorul Eugen 
Jebeleanu. 
 

Opera: 
 

A. Volume publicate: 
• Goana după fluturi, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, 208 pagini. 

B. Scrieri apărute postum: 
• „Cei doi rivali”, în Viaţa literară, an XII; nr. 13, 25 decembrie 1935, 

p. 3; 
• „Ţăranii mor pe grămezi de bălegar”, în Contemporanul, serie nouă, 

an I, nr. 1, 11 octombrie 1946 (inserat în articolul lui Eugen 
Jebeleanu „10 ani de la moartea lui Bogdan Amaru”); 

• Goana după fluturi, în Teatrul, Bucureşti, an 12, nr. 7, iulie 1969, 
pp. 12-48; 

C. Scrieri în curs de apariţie: 
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• Floarea din Kebală, ediţie îngrijită de Dumitru Mitrana, Editura 
Scrisul românesc, Craiova. 

 
Aprecieri critice selective 

 
„Dincolo de modestia, de sfiala lui de codană de la ţară aiurită de clocotul 

oraşului mare, era o dorinţă aprigă de luptă, o sete amarnică de libertate, un 
gust sălbatic de pălmuire a vieţii printr-o izbândă care să-l sară dincolo de 
lipsuri şi prigoane, o mândrie ce l-a făcut să dispară tocmai când îi era întinsă o 
mână de ajutor […] 

Goana după fluturi e o comedie în trei acte. Are câteva personagii şi un 
motto, dar nicio lungime, nicio dulcegărie (deşi e o poveste de dragoste la 
mijloc) şi niciunul din convenţionalismele meşteşugului. Situaţiile sunt 
groteşti, iar oamenii trăiesc dincolo de aparenţele realităţii, reacţionează 
anapoda şi totuşi fără să se falsifice un moment. Simţi că autorul nu vrea să-i 
lase un moment să fie comuni, lacrimogeni, convenţionali. Ai impresia că-i 
vezi răsfrânţi, rând pe rând, într-o aliniere de oglinzi concave şi convexe. 
Situaţiile sunt destul de tragice uneori, dar eroii lui Bogdan Amaru nu vor să 
plângă. Au tăria să râdă de propria lor durere. Când vreunul din ei spune un 
adevăr dezolant, are grijă să debiteze imediat o glumă, oricât ar fi ea de 
stupidă, ca şi cum i-ar fi frică să nu trezească în ceilalţi fantoşele seriozităţii - a 
acelei seriozităţi pe care Bogdan Amaru a considerat-o întotdeauna ca pe o 
resursă inepuizabilă a banalităţii. Unele replici sunt destul de trăznite. Altele 
copilăroase. Multe însă dovedesc o cunoaştere adâncă a omului şi un pitoresc 
inedit. O piesă pe care un spectator ca Urmuz ar fi aplaudat-o cu entuziasm şi 
poate n-ar fi şovăit s-o semneze307.” 

„Bogdan Amaru era cunoscut şi dinainte prin multe cronici vioaie, 
spirituale şi, mai ales, pline de sens poetic, sau chiar din încercările, 
nepublicate încă, de piese de teatru şi de nuvele; dar din aceste simple rânduri 
spontane, deşi prea înflorite, de scrisoare, evidenţa talentului e la îndemâna 
oricui. Iată ce înseamnă stăpânirea unei limbi pline de seva regională şi arta de 
a orna; iată ce înseamnă meşteşugul expresiei figurate, al plasticizării şi al 
ritmicizării stilistice - iată ce înseamnă, într-un cuvânt, talentul literar, 
incontestabil ca o lamă de oţel”308. 

„Nu descoperisem, fireşte, un nou geniu. Nu era, în caietul acela cu scoarţe 
negre, un nou Hamsun sau un nou Panait Istrati. Dar aceasta n-are nicio 
importanţă. Important era, pentru mine, că ştia să scrie şi că avusese răbdarea 
să scrie o carte. Cu asemenea daruri, poţi ajunge oriunde […] Romanul pe care 
mi-l aduseseră era plin de umor, plin de vervă, plin de fantezie. Invenţie 
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verbală, comparaţii, lirică, paradox, metafizică. Prea mult - i-am mărturisit cu 
sinceritate. Prea mult şi prea multe”309. 

„A fost un mare artist al cuvântului, căruia i-a dat străluciri perene, acest 
nabab al metaforelor, acest purtător al zâmbetului blând-amar, trecut 
pretimpuriu în nesfârşita noapte a umbrelor”310.  

„Spontaneitatea, sinceritatea confesivă, uneori crudă, atenuată de un 
zâmbet amar, vrând să ascundă umilinţa mizeriei sub masca grotescului şi să 
ferească de compromisuri, de înjosire sensibilitatea, podoaba tăinuită a 
demnităţii omeneşti, fac ca prozele sale răspândite prin publicaţiile vremii să 
reţie încă atenţia şi explică îndeajuns vizibila simpatie pe care autorul lor 
izbutise să o provoace, în ciuda extrem de scurtei lui activităţi, curmată în faşe 
de împrejurările atât de nesigure şi agitate, încât drama sa personală va deveni 
aproape un simbol pentru destinul tânărului creator răpus înainte de realizarea 
aşteptată”311. 

„Băiatul se prezenta în lume cu ochii rostogolind lumini şi voie bună, şi 
prea rar a primit altceva decât meschinele scuturi de lemn ale uşilor şi 
jumătatea de faţă rea, văzută în dosul lor, o clipă, într-o străfulgerare. A îndurat 
frigul şi foamea, de dragul unui ideal, când i-ar fi fost de ajuns să-şi împrumute 
o simplă şiră a spinării de cauciuc, pentru a putea să mănânce de şase, de opt 
sau de zece ori pe zi, ca atâţia sfertodocţi ai lumii noastre politice”312. 

 Ion I. Părăianu, al patrulea copil al familiei Ion şi Catalina Pârâianu, s-a 
născut la 1 aprilie 1949, în satul Nenciuleşti, raionul Olteţu, regiunea Craiova, 
azi judeţul Vâlcea. Este nepotul de unchi al scriitorului Alexandru N. Pârâianu 
(Bogdan Amaru). Între anii 1969-1973 urmează cursurile Facultăţii de filologie 
din Oradea. În această perioadă publică articole, reportaje, poezii, epigrame în 
reviste şi ziare: Orizont (Rm. Vâlcea), Luceafărul, Ramuri, Convorbiri literare, 
Scânteia tineretului, Adevărul. 

A fost profesor de limba şi literatura română în mai multe şcoli din judeţul 
Vâlcea. A funcţionat ca profesor în comuna Roşiile, judeţul Vâlcea, în perioada 
2003-2010. În aprilie 2010 s-a pensionat. Ion I. Pârâianu este căsătorit cu 
Viorela. Împreună au un copil, Aurelia Gabriela, căsătorită Mitroi, domiciliată 
în Craiova. 

Ion I. Pârâianu se numără printre membrii Comitetului de iniţiativă pentru 
înfiinţarea Casei Memoriale „Bogdan Amaru” din Budele în 9 aprilie 2000 şi al 
fundaţiei culturale „Bogdan Amaru”, fundaţie care are menirea să promoveze 
adevăratele valori spirituale din zonă şi nu numai. 

A publicat peste 300 de articole, reportaje,  recenzii, cronici literare etc., 
răspândite prin numeroase ziare şi reviste: Jurnalul de Vâlcea, Curierul de 
Vâlcea, Povestea Vorbei, Confluenţe literare, Cultura vâlceană, Agora literară,  
Constelaţii diamantine, Napoca News,  Memoria slovelor, Scurt  circuit  oltean. 
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Din februarie 2012 este membru al Ligii Scriitorilor din România.   
 

     Opera: 
 
1) Volum de poezii- Sub protecţia marelui înţelept, Editura Almarom, Râm-
nicu-Vâlcea, 1997.  
2) Monografia Comunei Roşiile - Vâlcea, (în colaborare), Editura Confis, 
Râmnicu-Vâlcea, 2000.  
3) Volum de poezii- Metaforele vieţii noastre, Editura Napoca Nova,  Cluj-Na-
poca, martie 2013. La finele aceluiaşi an, decembrie 2013, la aceeaşi editură 
apare un nou volum de poezii- Strigătul disperării.    
4) Proză scurtă-Blesteme părinteşti, Editura ECOU TRANSILVAN, Cluj-Na-
poca, 2015. 
    A primit numeroase diplome de la învăţământ şi cultură. De asemenea,  a 
primit Diploma de excelenţă  din partea Ligii Scriitorilor,  Filiala  Vâlcea, sub  
semnătura  regretatului  preşedinte  Petre Petria. 
      Este inclus în câteva antologii literare: Popasuri scriitoriceşti pe Olt şi Olteţ 
(2013) de Florentin Smarandache; Personalităţi vâlcene-In memoriam Petre 
Petria, volum omagial (2014), editor coordinator, Eugen Petrescu. 
      Referinţe critice: prof. univ. dr. Ion  Predescu,  Marin  Bulugea,  Petre  
Petria,  Felix  Sima,  Petre  Nicolae,  Al. Florin  Ţene, membru corespondent al 
Academiei Americană Română,  Preşedintele Ligii  Scriitorilor Români,  prof. 
univ. dr. Florentin  Smarandache  (University of  New Mexico,  S.U.A),   prof. 
univ. dr. Ioan  Şt. Lazăr,   Muguraş   Maria  Petrescu, membru  UZPR,  Petre  
Cichirdan, prof. Constanţa  Badea,  prof.  univ. dr.  Nicolae  Dinescu,  Costea  
Marinoiu, Petre Nicolae, Eugen  Petrescu, Gheorghe Puiu Răducan-Ţepeşti  
ş.a. 
       

F. Neamul lui Gheorghe Pârâianu 
 

Strămoşul lui Gheorghe Pârâianu, Constantin Vasile Pârâianu (mort ante 
1890), era proprietar în satul Pârâieni, judeţul Vâlcea. Localnicii spun că acesta 
era unul dintre cei mai bogaţi Boieri Pârâieni. El a fost căsătorit cu Safta 
(născută în 1820). Împreună au avut trei copii: Safta Constantin Pârâianu (n. 
1849 în satul Pârâieni), Siţa Constantin Pârâianu (născută în 1859 în satul 
Pârâieni) şi Ion Constantin Pârâianu (n. în 1864 în Pârâienii de Mijloc). Ion 
Constantin Pârâianu s-a căsătorit, în 21 ianuarie 1890, cu Maria Ion Fârtat (n. 
1872) din satul Dozeşti, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea. A avut proprietăţi în 
satul Pârâienii de Sus, cătunul Meriş. Pe lângă aceste proprietăţi avea obiecte şi 
bani de aur. Ion şi Maria Pârâianu au avut patru copii: Alexandrina (n. 15.07. 



114 

1895), Gheorghiţa (n. 07.11.1891), Gheorghe (n.1 august 1901, decedat ante 
1972) şi Maria (n.12 martie 1904). Niciunul din cei patru copii nu a avut ur-
maşi.  

Gheorghe Pârâianu avea un suflet „de aur”. Prin atitudinea sa, păstra din 
bunătatea şi eleganţa predecesorilor săi. Era citit, ţinea foarte mult la strămoşii 
săi şi a păstrat multe documente cu privire la viaţa Boierilor Pârâieni. O parte 
din acestea mi le-a dăruit mie. Din păcate s-a stins prea repede şi nu a apucat 
să-mi povestească mai multe despre neamul său. După moartea sa, Maria, sora 
lui, mi-a dat cartea Polovragii de Alexandru Ştefulescu. În acest document am 
găsit, la pagina 141, arborele genealogic al Boierilor Pârăienii-Mileşti, 
începând cu anul 1464.  

Maria Ion Fârtat, căsătorită cu Ion Constantin Pârâianu, a avut un frate 
numit Ion Fârtat. Acesta a avut trei copii: Traian, căsătorit cu Irina Buciumeanu 
din comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, Aurelian şi Nicolae. Din căsătoria lui 
Traian Fârtat cu Irina au rezultat şapte copii: Valentina, Nicolae, Alexandru, 
gemenele Victoria şi Maria, Melania, căsătorită Crăpătureanu, şi Florin. 

Virgilia Pârâianu, bunica Angelei, soţia lui Petre Purcărescu, a fost 
căsătorită cu Dumitru Crăpătureanu, văr primar cu fraţii Alexandru (socrul 
Melaniei Fârtat) şi Ion Crăpătureanu. 

Alexandru Crăpătureanu a avut trei copii: Margareta, Florica şi Alexandru. 
Alexandru Crăpătureanu, căsătorit cu Melania Fârtat, a avut două fete: Leliana, 
căsătorită Popian şi Adriana.  

Şi Ion Crăpătureanu  a avut tot trei copii: Nicolae, tatăl fraţilor Ovidiu şi 
Paul Crăpătureanu, Viorica, mama celor doi copii, Tatiana şi Viorel, şi Veronica 
căsătorită cu preotul Petrică Popescu din satul Dozeşti, comuna Fârtăţeşti, 
judeţul Vâlcea. Familia Petrică şi Veronica Popescu au avut trei copii: Dorin, 
Doina  şi Liviu. Veronica Popescu a murit tânără. Dorin Popescu a fost înfiat de 
familia preotului Grigore şi Tiţa Chiriţă (mătuşa lui Dorin). Doina este 
căsătorită cu fotbalistul Ţarălungă. 

 Iată ce ne spune domnul profesor Laurenţiu Stilea despre personalitatea 
fostului său elev: 

”Dorin Chiriţă s-a născut în municipiul Rm. Vâlcea la 23 iulie 1946, ur-
mând cursurile primare în acelaşi oraş, iar din clasa a VI-a a fost elev la acualul 
Colegiu Naţional ”Mircea cel Bătrân”din Rm. Vâlcea-secţia sportivă, pe care 
le-a absolvit în anul 1964. Apoi a fost student la Institutul Politehnic Bucureşti 
- Facultatea TCM, în perioada 1964-1970. Cursurile postuniversitare ale 
Academiei de Studii Economice Bucureşti, specialitatea inginerie economică, 
le-a urmat în perioada 1980-1981, iar în perioada 2003-2004 a studiat la Uni-
versitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, obţinând diploma de master pentru mana-
gement în industria petrolului. A deţinut funcţii de conducere la diferite in-
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stituţii şi unităţi economice şi comerciale: UJCM Vâlcea, Progresul Rm. Vâl-
cea,  SOCOM Metalo-Chimica, SC PETROM SA - Sucursala PECO Vâlcea, 
OMV-PETROM Bucureşti. Pe lângă întreaga sa activitate profesională, după 
anii 1990 s-a remarcat ca politician: 1996-1999 - consilier judeţean; 1999-2000 
- deputat în Parlamentul României, Comisia de ordine, siguranţă şi apărare sau 
problematică legislativă; 2004-2011 - consilier local în cadrul Consiliului Local 
al municipiului Rm. Vâlcea. În perioada când a fost consilier municipal, Dorin 
Chiriţă a iniţiat, promovat şi susţinut construirea podului peste râul Olăneşti în 
prelungirea străzii Carol, inclusiv artera carosabilă de legătură între Calea lui 
Traian şi strada Morilor, investiţie nouă, realizată preponderent cu fonduri 
europene. A plecat prematur spre cele veşnice pe data de 5 iulie 2011. 

Căsătoriţi pe 20 aprilie 1968, Dorin şi Elena - Luminiţa Chiriţă, doctor 
stomatolog,  au ca urmaş pe Dragoş Dorin (n. 1970), şi el elev al Colegiului 
Naţional Mircea cel Bătrân din Rm.Vâlcea, absolvent al Facultăţii de Mate-
matică din Bucureşti, actualmente director al firmei ”Sistec-Agripac” din 
Bucureşti. Fiicele lui Dragoş Dorin Chiriţă sunt: Daria (n. 4 iulie 2006), elevă 
la Şcoala Britanică din Bucureşti, şi Sara -Maria, născută în 8 oct. 2013. 

A scrie despre valoarea intrisecă a celui căruia i-am fost profesor, prieten şi 
nu numai, este un moment delicat şi, în acelaşi timp, dureros. 

Pe toată perioada şcolarizării, a fost susţinut moral şi material de tatăl său, 
preotul Grigore Chiriţă, parohul bisericii ”Sfânta Paraschiva” din Rm. Vâlcea.  

Fostul elev, Dorin Chiriţă, a avut un comportament elevat, cu o educaţie 
aleasă şi ţinută academică, bucurându-se de simpatia colegilor şi a cadrelor 
didactice. El a fost implicat în mai multe activităţi organizate la nivelul clasei 
sale, participând la olimpiadele şcolare locale şi naţionale. Astfel, a fost 
selecţionat în echipa de dansuri populare a liceului, cu participare la fazele 
locale şi naţionale, sub îndrumarea doamnei profesoare, Eugenia Stilea. Din 
echipă au mai făcut parte şi alţi sportivi renumiţi: Cheran Florin, Lucică 
Cristescu, Popescu Tiberiu, Stan Marinică, toţi componenţi ai primei echipe 
campioane la volei, în anul 1964.  

Doru Chiriţă a fost un polisportiv, obţinând rezultate de performanţă la 
campionatele şcolare republicane de atletism şi volei. El a cochetat şi cu jocul 
de fotbal sub îndrumarea antrenorului Popa Traian, care, după pensionare, a 
primit distincţia de ”antrenor emerit”al Federaţiei Române de Fotbal. Dra-
gostea pentru fotbal  a lui Dorin Chiriţă s-a datorat prieteniei cu colegul lui de 
clasă, Florin Cheran, jucător de elită la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi în 
Echipa Naţională a României.  

În perioada studiilor liceale, echipa de volei a actualului Colegiu Naţional 
Mircea cel Bătrân, echipă din care făcea parte şi Doru Chiriţă, a obţinut titlul 
de ”Campioană Republicană Şcolară”, în anul 1964, şi a Medaliei de aur. 
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Aceasta a fost prima distincţie din istoria voleiului vâlcean. Pentru cei zece 
muşchetari ai voleiului acestui liceu din Râmnic, acest prim succes a constituit 
începutul drumului spre o integrare socio-profesională de invidiat: doi dintre 
jucători au devenit profesori de educaţie fizică şi sport; Florin Cheran a fost 
jucător de performanţă în echipele de fotbal ale României şi antrenor emerit, 
Lucian Cristescu a fost antrenor la lotul naţional al Federaţiei Române de Volei 
pentru junioare; Doru Chiriţă, Ion Topolovici, Silvian Marinescu, Mircea 
Mărgărit, Marin Stan şi Tiberiu Popescu au devenit ingineri.  

Inginerul Dorin Chiriţă a fost liantul echipei de volei feminin ” Liga întâi” 
a Clubului Sportiv Chimia Rm. Vâlcea, unde profesor antrenor era colegul său 
de clasă şi prieten, Lucian Cristescu. În acest tandem, echipa de club, mai sus 
amintită, a obţinut  locul trei în Divizia Federaţiei Române de Volei. 

De asemenea, inginerul Dorin Chiriţă, de pe poziţia sa de director la 
Petrom, a sprijinit , în anul 2001, organizarea ”Galei voleibalistice vâlcene” cu 
participarea tuturor celor care au practicat acest sport. Atunci, pe lângă 
reprezentanţi ai administraţiei municipale şi judeţene, a participat şi Secretarul 
General al Federaţiei Române de Volei, Adi Cojocaru, fost elev al Colegiului 
Naţional Mircea cel Bătrân, actualmente profesor universitar în Bucureşti.  

Domnul inginer Dorin Chiriţă a rămas în memoria celor care l-au cunoscut, 
iubit şi respectat, ca un om de o rară distincţie, şi după ce ”s-a mutat în lumea 
cea adevărată”, aşa cum ar spune părintele Cleopa.  

În încheiere, nu ştiu ce cuvinte meşteşugite mai poţi rosti privind perso-
nalitatea fostului elev, căruia i-ai călăuzit paşii vieţii de adolescent, polisportiv 
de excepţie, un caracter puternic, altruist şi cu o sensibilă vocaţie umană. 

Dumnezeu să-l odihneasca în pace ”.  
 

G.   Neamul lui Staico Pârâianul (Pârăianul, Părăianul) 
 

 Staicul (Staico) Pârâianul, fiul lui Stanciul Postelnicul Pârăianul şi nepotul 
lui Hamza Postelnicul Pârăianul, a fost căsătorit cu Ilinca. Era membru fără 
dregătorie în Sfatul Domnesc, în 1707, 1729, şi în 15 aprilie 1741; în 3 sep-
tembrie 1726 era în Sfat cu dregătoria de Logofăt. Fratele lui Staicul Pârâianul 
s-a numit Preda Pârâianul.  

Barbul Pârâianul, Petre Pârâianul, Constantin Pârâianul şi Ion Pârâianul, fiii 
lui Staicul Pârâianul şi ai Ilincăi, au primit carte de „boierie de neam” în 27 
august 1718, dată de Voievodul Grigore II Ghica. Titlul a fost conferit acestor 
Pârâieni în urma studiului privind ascendenţa nobiliară a fraţilor Pârâieni, făcut 
de Vistierul Barbul Văcărescul.  

Cu acest titlu, Boierii Pârâieni făceau parte de drept din Divan. Din ei 
descind Pârâienii actuali. 
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În 15 ianuarie 1743, Ilinca Pârâianul (soţul ei, Staicul Pârâianul murise) şi 
fiii săi vând partea lor de moşie vărului ei, Dumitraşcul Crăsnarul. (vezi 
ilustraţie, carte video, pag. 363) 

 Ion Pârâianul, unul din fiii lui Staicul Pârâianul, a fost căsătorit cu Maria. 
Împreună au avut şapte copii: Costache, Polcovnicul Ion, Polcovnicul Stoian, 
Polcovnicul Ştefan, Bălaşa, Zamfira şi Ilinca. 

 Costache Pârâianul a fost primul fiu al lui Ion Pârâianul şi al Mariei şi 
nepotul lui Staico (Staicul) Pârâianul, Boieri de neam. În 28 aprilie 1784, 
Costache Pârâianul era Ispravnic (prefect) de Vâlcea313.  

 Gheorghe Pârâianul (Gheorghiţă), primul născut al lui Costache  
Pârâianul, a fost fără titlu în Sfatul Domnesc. El era proprietar în comuna 
Pârâieni din judeţul Gorj (azi în judeţul Vâlcea) şi era decedat înainte de 
1829314. Gheorghe Pârâianu a avut patru copii: Tache (Costache) Pârâianu, 
Manolache Pârâianu, Nicolae (Nae) Pârâianu şi Dumitrache Pârâianu.  

Gheorghe Pârâianul cu fraţii săi au reconstruit biserica „Sf. Dumitru” din 
Pârâienii de Sus, ctitorită de strămoşul lor, Danciul Pârâianul. 

Radul (Răducan) Tache (Costache) Pârâianu315, primul fiu al lui Gheorghe 
Pârâianu, avea moşii în comuna Pârâieni, în anul 1831316.  A fost căsătorit cu 
Ilinca, domiciliată în Măldărăşti (azi comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea). Costa-
che Pârâianu,  fiind curator al cetăţeanului Kostache Vărnescu, este chemat în 
10 aprilie 1859 de Tribunalul Vâlcea pentru „un raport cu socoteli” pe care 
trebuia să-l trimită periodic acestei instanţe. Fila 99 din dosar cuprinde raportul 
prezentat de Tache Pârâianu317.  

Costache Radu Pârâianu, primul copil al lui Radu Costache Pârâianu, s-a 
născut în 1844 în satul Pârâienii de Mijloc. Costache Radu Pârâianu a fost 
căsătorit, în 6 decembrie 1876, cu Ioana Constantinescu, născută în 1852, 
Măldărăşti, azi Lădeşti din judeţul Vâlcea.  

În 1864, Costache Radu Pârâianu a fost expropriat cu suprafaţa de 4 
pogoane şi 15 prăjini, teren arabil, şi 398 de stânjeni pentru locuri de casă din 
moşia situată în Pârâienii de Sus. În 1873 era primar în satul Pârâienii de 
Mijloc.  

Dacă studiem hărţile de mai jos, în 1868 Costache Radu Pârâianu era 
proprietarul unei suprafeţe de câteva zeci de hectare din Pârâienii de Mijloc, 
destul de mult pentru o comună situată într-o zonă de deal.  

 
S-a stabilit la sfârşitul secolului al XIX-lea în comuna Lădeşti din judeţul 

Vâlcea.  
Costache Radu Pârâianu a murit în comuna Lădeşti din judeţul Vâlcea la 7 

mai 1907.  
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Dumitru Costache Radu Pârâianu a fost întâiul născut al lui Costache Radu 
Pârâianu. S-a născut la 8 noiembrie 1874, în comuna Măldărăşti (Lădeşti), ju-
deţul Vâlcea; a decedat la 25 februarie 1919. 

A fost căsătorit de două ori. Cu Maria Necşuleu, născută în 1877, s-a 
căsătorit la 29 ianuarie 1900. S-a recăsătorit cu Ioana Ilie Chirea, născută în 
1882, la 18 august 1901.   

A fost mare proprietar în această comună, stăpânind suprafeţe întinse de 
terenuri arabile şi păduri.  

Copiii lui Dumitru Costache Radu Pârâianu: 
Nicolae Pârâianu (Colea), mare proprietar în Măldărăşti (Lădeşti), s-a 

născut în 9 septembrie 1903 şi a decedat în 18 mai 1977.  
Procopie (născut în 1907, decedat în 1991) a fost şi el mare proprietar  în 

comuna Lădeşti.  
Ceilalţi copii ai lui Dumitru Costache Radu Pârâianu sunt: Aurica, 

Gheorghe, Elena, Alexandru (născut în 1911), Nicolae (Năică) şi Maria-
Viorica. 

Copiii lui Procopie sunt: Gheorghe (născut în 1948), Constantin (născut în 
30.04.1951), Norica, căsătorită Tănase (născută în 1952), Nicolae (născut în 
1955), Valentina, căsătorită Niţă (născută în 1958), Ilie (născut în 1960) şi 
Dumitru (născut în 1962).  

Ilie are doi copii: Ionuţ şi Elena-Adelina. 
Constantin Pîrăianu, doctor inginer, cu domiciliul în Râmnicu-Vâlcea, 

începând cu anul 2002 şi până în prezent este inginer principal la Biroul 
programare, urmărire, contractare în cadrul SC Filiala pentru Reparaţii şi 
Servicii Hidroserv SA Vâlcea. În 1975 a absolvit Universitatea Politehnică din 
Bucureşti, Facultatea de Energetică, cu calificarea inginer hidroelectrician.    
De-a lungul carierei sale a ocupat diverse funcţii, fiind coordonator de lucrări 
de montaj, reparaţii şi modernizări hidroenergetice pe diverse şantiere: grupul 
de şantiere Oltenia - Ardeal din Râmnicu-Vâlcea, centralele hidroelectrice de 
pe Oltul Mijlociu, grupul de şantiere Slatina - Porţile de Fier II, Râul Mare - 
Retezat, Siriu - Surduc - Buzău, Siret - Focşani, Târgu-Jiu - Valea Sadului, Olt 
Superior, Prahova, Porţile de Fier I, canalul Dunăre - Marea Neagră etc. Apoi a 
lucrat ca inginer şi conducător de lucrări la Întreprinderea de Electrocentrale 
Vâlcea, expertize tehnice în cadrul amenajărilor Olt, Siret şi Jiu.  

Constantin Pîrăianu are un fiu, asistent universitar, Vlad Florin Pîrăianu 
(născut în 04.03.1983). Urmaşul lui Vlad Florin Pîrăianu este Daniel, născut în 
12 mai 2015. 

Al doilea fiu al lui Costache Radu Pârâianu a fost Pătru Costache Radu 
Pârâianu, născut în 12 august 1879 şi decedat în 20 februarie 1919. Pătru 
Costache Radu Pârâianu a fost căsătorit cu Dumitra Marin P. Bunescu (născută 
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în 15 septembrie 1881) din comuna Stăneşti, judeţul Vâlcea. Căsătoria a avut 
loc în 13 ianuarie 1902, în comuna Măldărăşti (Lădeşti) din judeţul Vâlcea. 
Pătru Costache Radu Pârâianu era proprietarul unor moşii din această 
localitate; a fost ctitorul bisericii din comună.  

Manolache Pârâianu318, al doilea fiu al lui Gheorghe Pârâianu, s-a născut 
în Pârâienii de Mijloc din judeţul Vâlcea, în 1809. Manolache Pârâianu a fost 
căsătorit cu Maria (născută în 1809, decedată în 24 ianuarie 1869).  

Era Vtori Logofăt şi în 1837; în 1842, ca Serdar, a participat, alături de alţi 
Boieri din judeţul Vâlcea, la alegerea Domnitorului Gheorghe Bibescul319. În 
catagrafia perioadei 1820-1830320, Manolache Pârâianu321, Vtori-Logofăt, era 
proprietar în localitatea Mălăeşti, judeţul Dolj.  

În 1831, avea proprietăţi în satul Pârâieni, care-i aduceau un venit de 300 
de lei, iar moşiile din judeţul Dolj îi aduceau un venit de 1500 de lei322.  

În 1837, acelaşi Manolache Pârâianu Vel Logofăt împreună cu fratele său, 
Ştefan Pârâianu, erau proprietari în satul Pârâienii de Sus, cătunul Meriş, 
judeţul Vâlcea323. Tot Manolache Pârâianu era proprietar şi în Mălăeşti, 
comuna Goeşti, judeţul Dolj, iar în 1865, ca Paharnic, avea moşii în comuna 
Cernăteşti, judeţul Dolj324.  

Manolache Pârâianu a zugrăvit biserica din Bulzeşti, judeţul Dolj, în anul 
1832. De asemenea, a zugrăvit şi biserica „Sf. Dumitru” din Pârâienii de Sus în 
1853, rectitorită, în perioada 1825-1829, de nepoţii şi strănepoţii lui Danciul 
Pârăianul.  

În 1864, Manolache Pârâianu a fost expropriat cu suprafaţa de 11 pogoane 
şi 15 prăjini din moşia situată în Pârâienii de Mijloc325.  

 Petrache(Pătru)Pârâianu326 (născut în 1845)327, unul din fiii lui 
Manolache Pârâianu, figurează, în 15 ianuarie 1871, pe lista „alegătorilor 
pentru cel de-al doilea colegiu al Senatului” din satul Veaca, sat al comunei 
Livezi, învecinat la sud cu satul Pârâienii de Sus, plasa Olteţu de Sus. Avea 
proprietăţi însemnate, pentru că plătea taxe funciare în valoare de 117 lei pe an, 
13 lei şi 13 bani pentru taxe personale, iar cei 4 lei şi 44 de bani reprezentau 
cheltuieli pentru patente (patenta era un impozit anual plătit de negustori şi 
liber profesionişti, pentru dreptul de a profesa o meserie - vezi ilustraţie, carte 
video, pag. 365). 

El era proprietarul unor case existente în Valea Ganii, azi cătun în Pârâienii 
de Mijloc din plasa Olteţu de Sus, judeţul Vâlcea (vezi ilustraţiile, carte video, 
pag. 365), obţinute prin moştenire. Pentru că era proprietarul unei companii în 
Mileşti, localitate în apropierea Craiovei, a fost nevoit să angajeze un admi-
nistrator pentru compania şi pentru casele sale din Pârâieni.  

Asfel, în 21 octombrie 1874, Petrache Pârâianu, domiciliat în Craiova, se 
adresează poliţiei urbei Craiova, prin cererea cu numărul 1571/1874, împu-
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ternicindu-l prin procură pe cinci ani pe Vasile Pleşoianu328 ca să-i închirieze 
casele cu 300 de lei pe an şi să fie administrator „al cancelariei companiei de 
Mileşti sau pentru alte servicii dependente în judeţ”. De asemenea, este 
autorizat „a face contractul şi orice acte relativ la acesta”. Poliţia din Craiova îi 
legalizează procura, plătindu-se taxa de legalizare de 1 leu329. În 31 decembrie 
1874, Vasile Pleşoianu se adresează Prefectului de Vâlcea prin cererea cu 
numărul 11145, cu anexarea procurii dată de Petrache Pârâianu, pentru a 
aproba închirierea caselor pe care acesta le are în „comuna Pleşoi, mahalaua 
Valea Ganii” ,,companiei de dorobanţi de acolo”, chiria fiind de 300 de lei pe 
an330. Aceste documente sunt foarte importante. Ele dovedesc faptul că Boierii 
Pârâieni, în secolul al XIX-lea, îşi angajau arendaşi pentru administrarea averii. 
Cercetând cu atenţie cererea scrisă de Petre Pârâianu, vedem că acesta era un 
om şcolit, se exprima corect româneşte şi avea un scris impecabil pentru acea 
perioadă. Comparând scrisul semnăturii sale cu cel din cerere se observă că 
literele au aceleaşi caractere, deci aceasta a fost redactată de el. Ca director de 
companie, stăpânea bine termenii comerciali şi juridici.  

În 1877, Petre Pârâianu era directorul Prefecturii Craiova331.  Exercitând 
această funcţie, a semnat, pentru prefect, scrisoarea nr. 5120/13 aprilie 1877, 
adresată subprefecţilor şi organelor poliţieneşti. Iată, pe scurt, conţinutul 
scrisorii: 

„Comandantul regimentului de dorobanţi şi călăraşi, prin adresa nr. 
598/1877, aduce la cunoştinţă prefecturii judeţului Dolj că ministrul de 
război a dat ordin ca să se strângă şi să se trimită, în trei zile, tuturor 
corpurilor militare, rezerviştii contigentului 1869, care la 1 ianuarie 1877 
au fost trecuţi în miliţii”332.  

Tot Petre Pârâianu a semnat, pentru prefect, circulara cu nr. 5436/19 aprilie 
1877, adresată subprefecturilor şi primăriilor Craiova şi Calafat. Textul acesteia 
cuprinde telegrama ministrului de interne nr. 7935, privind convenţia care 
reglementa trecerea armatelor ruseşti prin România, votată de corpurile 
legiuitoare. Prin această convenţie, autorităţile române îşi luau angajamentul să 
înlesnească aprovizionarea, transportul şi asigurarea locuinţelor trupelor 
ruseşti, precum şi măsurile pe care trebuiau să le ia pentru aprovizionarea cu 
materiale necesare construirii podurilor etc333. 

Petre Pârâianu, director al Prefecturii Dolj, a semnat şi adresa nr. 17180/2 
decembrie 1877, prin care aducea la cunoştinţă ministrului de interne bucuria 
nedescrisă a craiovenilor la aflarea veştii că armatele aliate au luat cu asalt 
Plevna.  

„Junimea studioasă a organizat manifestaţiuni publice în oraş, cu 
muzica în cap, torţe şi stindarde în mâini, a parcurs uliţele în aclamaţiunile 
cele mai vii şi s-a prezentat la subscrisul, ţinând discursurile cele mai 
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patriotice, şi însărcinându-mă d-a felicita în numele ei pe M. Sa Domnito-
rul, pe guvern şi armata română pentru această izbândă.  

Interpret al acestor simţimente, mă grăbesc a le comunica dv., spre a le 
exprima celor în drept. 

Miercuri, la ora 11 dimineaţa, s-a cântat Te Deum la toate bisericile din 
oraş, de toate riturile, iar la biserica Madona Dudu au asistat toate 
autorităţile civile şi militare şi un numeros public, care s-a grăbit a mă 
felicita în numele M. Sale şi a guvernului. În sara acelei zile, oraşul ca prin 
farmec a luat un aspect de sărbătoare, stradele principale şi mai cu seamă 
strada Unirii, Lipscanii, clubul tinerimii, palatul administrativ erau splendid 
iluminate. Un public foarte numeros, cum rar se vede în Craiova, parcurgea 
uliţele principale, spre a admira iluminaţia spontanee şi a împărtăşi veselia 
generală ce se vedea pe feţele tuturor…. 

Domnul Petre Chiţu, unul din membrii clubului tinerimii, m-a însărinat 
să arăt, prin dumneavoastră, M. Sale Domnitorului expresiile de devota-
ment şi iubire profundă ce Craiova şi Oltenia păstrează pentru scumpul său 
guvern, simţindu-se mândri că valorosul căpitan de la Plevna a atras 
admiraţia lumii întregi. 

Aceleaşi ovaţiuni s-au făcut şi pentru M. Sa doamna, care-n această 
împrejurare a arătat nobila sa inimă, îngrijind de soldaţii români ca o 
adevărată mamă.  

În aceste ovaţiuni şi guvernul a avut partea sa, căci i s-au adresat cele 
mai mari laude şi cele mai sincere felicitări pentru prevedere şi înţe-
lepciunea cu care a condus ţara în aceste grele împrejurări. Şi venind în 
special la domnul prim-ministru I.C. Brătianu, domnul Chiţu, în numele 
tuturor a rostit, între altele, şi aceste cuvinte pe care doreşte a le vedea 
trecute în Monitorul Oficial: „Laurii de la Plevna cu care Domnul şi armata 
lui au încununat fruntea României să-l menţie şi să-l întărească pe calea 
naţională.” 

Joi sara, artiştii români din Craiova au dat o reprezentaţiune de gală în 
teatrul român, pentru luarea Plevnei, la care s-a cântat un imn în onoarea 
M. Sale Domnitorului şi a armatei române. 

Director, P. Pârâianu334. 
Manolache Pârâianu, celălalt fiu al lui Manolache Pârâianu (născut în 

1849 în satul Pârâienii de Sus), căsătorit cu Ioana (născută în 1859), era 
proprietar în satul Pârâienii de Sus (vezi ilustraţie, carte video, pag. 364). 

Nicolae (Nicolache) Manolache Pârâianu (născut la 04.08.1892 în satul 
Pârâienii de Sus; decedat la 7.04. 1959 în Rm. Vâlcea), fiul lui Manolache 
Pârâianu, a fost proprietar în Pârâienii de Mijloc.  
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Nicolae Gheorghe Pârâianu a fost al treilea născut al lui Gheorghe 
Pârâianu. Apare în catagrafia din 1831 ca locuitor al localităţii Pârâieni din 
judeţul Gorj (azi în judeţul Vâlcea). Avea un venit de 300 de lei. 

În anul 1853 era Pitar. Împreună cu alţi Boieri Pârâieni (unchi şi veri) a 
zugrăvit biserica „Sf. Dumitru” din Pârâienii de Sus. Lui Nicolae Pârâianu i se 
mai spunea şi Nae Merişanul, pentru că stăpânea o moşie în cătunul Meriş al 
satului Pârâienii de Sus. Zapciul Nae Pârâianu Merişanul, vindea în fiecare an 
în Ardeal sute de boi, vaci şi porci. Lunca Olteţului şi păşunile din Meriş erau 
favorabile creşterii animalelor. 

În 1864, Nae (Nicolae) Pârâianu a fost expropriat de 4 pogoane şi 15 
prăjini, teren arabil, şi 796 stânjeni pentru locuri de casă, din moşia aflată în 
Pârâienii de Sus.  

Dumitrache Pârâianu, al patrulea fiu al lui Gheorghe din Pârâieni, era 
Serdar în anul 1829, iar în 1848, Pitar. În anul 1831 avea un venit de 500 de 
lei335. A fost unul dintre ctitorii Bisericii „Sf. Dumitru” din Pârâienii de Sus. În 
1837 stăpânea moşia Pometeşti, în judeţul Dolj336. Mai târziu a fost şi 
proprietarul moşiei Adâncata din judeţul Dolj. Când Dumitrache Pârâianu   s-a 
căsătorit cu verişoara sa, Ecaterina (Catinca), văduva contelui Fisenţa, i-a 
dăruit acesteia moşiile Adâncata şi Pometeşti. Maria, fiica lui Dumitrache Pâ-
râianu, a fost căsătorită cu Alexandru Macedonski. Maria şi Alexandru Ma-
cedonski sunt părinţii poetului Alexandru Macedonski. 

În 1865, acelaşi Dumitrache Pârâianu solicita un inginer hotarnic pentru 
delimitarea suprafeţelor de teren din Pometeştii de Sus, judeţul Dolj, cuvenite 
locuitorilor prin Legea rurală din 1864337.  

Maria Pârâianu a fost fiica lui Dumitrache Pârâianu. Iată istoricul familiei 
sale. Catinca Brăiloiu, bunica poetului Alexandru Macedonski, a fost căsătorită 
cu Emanoil Fisenţa, fiul contelui Fisenţa (ambasadorul trimis de împărăteasa 
Rusiei, Ecaterina a II-a, în Valahia). Acesta moştenise o avere imensă şi, în 
1829, la vârsta de 65 de ani s-a căsătorit cu Ecaterina (Catinca) Urdăreanu-
Brăiloiu, o fetişcană de numai 15 ani. Deşi părinţii fetei erau descendenţii unor 
mari familii boiereşti din Oltenia, diferenţa de vârstă nu a constituit un 
impediment pentru această căsătorie. După 5 ani de căsnicie artificială, la 1 
ianuarie 1834 s-a născut fiica lor, Maria. Soldaţii stabiliţi la moşie au sărbătorit 
evenimentul „cu salve de puşti, buţi de vin desfăcute în curte şi urări de 
fericire: Să trăiască noua născută! Să ajungă polcovniceasă!”338. Emanoil 
Fisenţa era plecat în Bucureşti, fiind implicat într-un litigiu legat de 
proprietăţile sale. Rudele apropiate familiei au ciocnit cu fast pahare de 
şampanie şi s-au împărţit în două tabere pentru stabilirea numelui fetiţei. Nou-
născuta, la sugestia mamei Catincăi, a fost numită Maria. Un curier, sosit 
degrabă în Bucureşti, i-a adus bătrânului tată vestea despre naşterea moş-
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tenitorului. Foarte bucuros, Emanoil Fisenţa s-a întors repede la moşie, încărcat 
cu multe daruri scumpe. Ajuns acasă, i-a pus în leagăn trusoul brodat în aur şi 
mărgăritare, bijuterii şi alte obiecte de mare preţ, aşa cum se obişnuia la 
naşterea fiilor de Boieri. Fără îndoială, contele ar fi fost mult mai bucuros dacă 
urmaşul său ar fi fost un băiat, pentru a nu i se stinge spiţa nobiliară. Emanoil 
Fisenţa a murit în august 1834, la vârsta de 70 de ani. Soţia sa, Ecaterina, a 
rămas văduvă la 8 luni de la naşterea fiicei lor, Maria, având vârsta de numai 
20 de ani. 

După moartea soţului, Maria s-a recăsătorit cu vărul ei, Dimitrie Pârâianu. 
Cel de-al doilea soţ i-a dăruit moşiile Pometeşti şi Adâncata din judeţul Dolj şi 
multe obiecte de valoare. Multe amănunte din viaţa de familie a celor doi soţi, 
Emanoil Fisenţa şi Ecaterina, au fost relatate de fiica lor, Maria, înfiată de cel 
de-al doilea soţ cu numele de Maria Pârâianu. Aceasta avea să scrie mai târziu: 
„Ea îl luase de soţ după ferma voinţă a maicăi sale şi în contra sentimentelor ei. 
El o iubea cu ardoare, o ţinea în cel mai mare lux, satisfăcându-i toate capriciile 
ei copilăreşti. Este lesne de înţeles că ea îl stima, însă acel amor june - sigur şi 
fără să cutez a ataca memoria scumpei mele mume - ea nu-l putea avea pentru 
bunul meu tată. Copilă fiind, ea iubise pre un june de bună familie ce o cerea 
de soaţă, originar din Vâlcea. Bătrânul Fisenţa îi este preferat de familie şi de 
aceea tânărul se depărtase cu amorul în inimă şi nu se mai văzuse mult timp 
nici prin Amaradia, nici prin Craiova. De fapt, se învârtea prin apropiere şi 
puţin timp înainte de naşterea mea, luase o funcţiune care îl pusese în contact 
cu tatăl meu şi astfel el vedea adesea pe mama mea şi păstrase acel amor intact. 
La moartea soţului septuagenar, el nu lipsi a aduce omagiile sale tinerei văduve 
şi ei începură a se iubi iarăşi. Cum în 1834 murise şi bunica mea, nicio piedică 
nu se ridică acum în calea pasiunii celor doi tineri şi iubita mea mumă luă în a 
doua căsătorie pre acel june. Se numea Dimitrie Pârâianu; în 1848 era Pitar şi, 
dovedindu-se bărbat vrednic, el se strădui să refacă averea încurcată în procese 
şi datorii rămasă de la Emanoil Fisenţa. Şi ca urma primei căsătorii să fie 
ştearsă cu totul, el ia hotărârea să înfieze pe Maria”339. S-ar părea că la mijloc 
n-a fost vorba decât de o simplă formalitate, Maria fiind fiica naturală a lui 
Dumitrache Pârâianu. Pitarul Dimitrie Pârâianu a fost un om bun, iubit de 
familie şi preţuit de toţi locuitorii Craiovei. Pe Ecaterina o ducea la balurile lui 
Iancu Bibescu, îi plătea datoriile făcute la negustorii ambulanţi şi i-a clădit 
casa, care se afla în mahalaua Sf. Ioan Sebastian de pe strada Cernăteştilor. Tot 
el s-a ocupat de zestrea Mariei, ce avea să ajungă „gogea ministreasă”. Fiind un 
bunic plin de afecţiune, îi alinta pe copiii fiicei sale, ducându-i în zile de 
sărbătoare, la cofetărie. S-a stins în aprilie 1866 şi a fost înmormântat la moşia 
Pometeşti. Soţia sa, Ecaterina, se pare că a trăit doar până în 1864. 
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Maria, crescută de Catinca şi Dimitrie Pârâianu, a fost bine instruită, 
deprinzând de mică tainele cititului. Era o fire sentimentală şi sensibilă. Avea 
numai 14 ani când s-a întâlnit cu locotenentul Alexandru D. Macedonski (vezi 
ilustraţie, carte video, pag. 364). Acesta, un tânăr frumos de 32 de ani, „cu talie 
de fată, în fracul de praporgic, o cucerise repede cu amintirile sale ruseşti şi cu 
epoleţii de aur”340. Şi mama ei se căsătorise la 15 ani. Astfel, Mariei i s-a 
împlinit visul romantic prin actul de căsătorie încheiat în 12 februarie 1848. 
„Maria sin Dumnealui Pitaru Dumitrache Pârâianu a îmbrăcat rochia de 
mireasă, rochie de păpuşă, atât de mică era la 14 ani. A fost condusă la altar cu 
tot alaiul, iar naşi au fost logofeteasa Anica Bibescu şi Marele Postelnic 
Dimitrie Bibescu”341. Foaia de zestre a fost cu adevărat boierească. Loco-
tenentul Macedonski primea prin foaia de zestre, odată cu tânăra soţie, o avere 
însemnată: o moşie, moară, han, plus „părţi” de pădure şi „curele” de moşie, 
„bunuri mişcătoare” în valoare de 751 de galbeni austrieci, adică 23.636 lei şi 
20 de parale. Maria a moştenit şi restul de avere, după moartea lui Dimitrie 
Pârâianu. 

Locotenentul Macedonski, schimbând des garnizoanele, nu scăpa niciun 
prilej ca să încalce regulile conjugale. Poetul, într-una dintre scrierile sale, nota 
că tatăl său îşi făcea „soţia fericită şi nefericită, înşelând-o zilnic, dar adorân- 
d-o, încărcând-o cu podoabe, încurajând-o cu un lux fără margini şi aşternân-
du-i covoare să se urce în caretă”342. Aceste demonstraţii preţioase, pline de 
exagerări, o flatau cu siguranţă, dar infidelităţile nu puteau fi uitate. Poetul 
afirmă însă că „n-o iubea cu adevărat decât pe dânsa”, iar această supoziţie este 
întărită de o scrisoare din 1861, când generalul trecut de 55 de ani încă mai 
găsea cuvinte pline de dragoste şi de dor: „Aceea care alerga pe şosea, drăguţa 
mea, a fost totdeauna cuminte, rezonabilă, n-a ieşit niciodată din hotarele 
înţelepciunii (pe cât ştiu) […] şi de aceea te ador, scumpa mea fetiţă, al tău care 
te iubeşte, te stimă şi te adoră”343. Sigur că viaţa Mariei Macedonski n-a fost 
uşoară, alături de un soţ impulsiv, care regreta imediat după ce-i trecea furia, 
aşa cum va nota ea într-un jurnal intim. Apoi, în propriile sale memorii mai 
adăuga: „Nicio animă nu fu mai zvânturată şi mai izbită de furtuni ca sărmana 
mea animă şi fiinţă” sau „Viaţa-mi furtunoasă […] este unică în lupte de tot 
felul, în zdruncinări şi încercări ale destinului meu, pe care încep a-l crede 
fatal”344. Lua parte cu tot sufletul la succesele şi insuccesele soţului ei şi trebuie 
să fi suferit foarte mult atunci când acesta a fost îndepărtat din armată. Era o 
fire visătoare, nostalgică, având un suflet mare. Nu era deloc pregătită să ţină 
piept vicisitudinilor vieţii, era credincioasă şi de aceea, la drum, purta asupra ei 
o iconiţă a Maicii Domnului. Fără îndoială că temperamentul romantic, 
înclinaţiile artistice ale poetului Alexandru Macedonski îşi au originea în firea 
mamei sale. Ea nu numai că nu i-a temperat entuziasmul şi idealurile adoles-



125 

cenţei fiului său, ci le-a încurajat, privind cu admiraţie înclinaţiile literare ale 
acestuia. Când Alexandru, foarte tânăr, a hotărât să plece în străinătate, ea nu   
l-a oprit, ci l-a susţinut cu mari eforturi financiare. Aşa se explică afecţiunea 
poetului pentru mama sa, deosebită sufleteşte de severitatea cazonă a tatălui. 
Într-una din scrierile sale, Al. Macedonski îşi exprima sentimente de duioşie 
legate de dispariţia „preascumpei, adoratei şi eroicei” sale mame. 

Şi pentru că-i curgea prin vene sânge boieresc, Maria avea un orgoliu 
aristocratic, conştiinţa apartenenţei la o familie nobilă. Ea dispreţuia legătura 
extraconjugală, chiar dacă era bazată pe sentimente profunde, şi, supusă 
prejudecăţilor matrimoniale boiereşti, a consimţit din tot sufletul căsătoria de 
convenienţă a mamei sale cu bătrânul Fisenţa. Considera că aristocraţii trebuie 
să aibă un suflet nobil, caracterizat printr-o sensibilitate aparte.  

Pătrunsă de ierarhia boierească, specifică vechii societăţi, ea acceptă şi se 
bucură de situaţiile mondene datorate slujbelor înalte ale soţului său. Fiind 
soţie a ministrului de război şi a comandantului armatei în timpul lui Alexandru 
Ioan Cuza, Maria Macedonski se va purta ca o doamnă mondenă a înaltei 
societăţi. Se plimba în luxoasa caleaşcă a generalului, având pe capră un soldat, 
îmbrăcată cu haine scumpe ca o regină. Seara participa la balurile curţii 
domneşti, unde dansa cu paşi de vals, iar ziua se plimba prin magazinele de 
modă pentru a-şi cumpăra farduri, săpunuri şi parfumuri aduse din Paris, 
panglici şi dantele, pălării şi tot felul de mătăsuri, catifele şi stofe scumpe 
pentru garderoba sa. Purta botine cu tocuri înalte şi îmbrăca rochii grele cu 
mâneci bufante, iar pe creştetul capului avea pălării mici. În casă, părul era 
legat cu panglici de catifea, pe care erau cusute steluţe de aur. Într-un portret, 
este pieptănată simplu, cu cărare dreaptă la mijloc, cu ochii de forma migdalei, 
iar ţinuta este distinsă şi elegantă ca a unei soţii de nobil. A plecat în străinătate 
de mai multe ori, în marile oraşe şi ţări europene: Paris, Viena, Belgia şi Italia. 
Împreună cu generalul Alexandru Dimitrie Macedonski, a avut patru copii: 
Ecaterina, Dimitrie, poetul Alexandru (14 martie 1854 - 24 noiembrie 1920) şi 
Vladimir.  

Alexandru D. Macedonski s-a născut în 22 decembrie 1816 şi a fost fiul 
soţilor Zoe (născută Paznanski) şi Dimitrie Macedonski. Tatăl său a sprijinit 
mişcarea revoluţionară a lui Tudor Vladimirescu. 

După terminarea studiilor militare, Alexandru Dimitrie Macedonski a 
continuat specializările în Rusia, fiind ajutat de bunicul său patern, căpitanul 
Paznanski. În 3 aprilie 1838, Alexandru Dimitrie Macedonski a fost avansat la 
gradul de sublocotenet şi numit locotenent de către Gheorghe Bibescu, 
Domnitorul Ţării Româneşti, în 14 februarie 1843. 

În anul 1852, a primit gradul de maior, iar în anul 1854 a fost numit 
comandant al Regimentului 3, de către Domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei. 
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În 12 iulie 1857, Alexandru D. Macedonski a fost ridicat la gradul de 
colonel şi numit „comandant al Regimentului 5”345 de către fostul Domnitor 
Alexandru D. Ghica, atunci Caimacam. În 1859 ajunge primul general al 
Principatelor Române şi şef al armatei în guvernul Constantin A. Kretzulescu, 
şi tot în acelaşi an este numit prim-adjutant al Domnitorului şi şef al Statului 
Major Domnesc. În 16 august 1859, Alexandru D. Macedonski a demisionat 
din postul de prim-ministru de război, fiind în conflict cu Domnul. 

În anul 1861 devine comandant al garnizoanei Bucureşti şi şeful trupelor 
din Tabăra Floreasca. În 1862 s-a pensionat, ca urmare a conflictelor accentuate 
cu Domnul. 

În 22 ianuarie 1869, Alexandru D. Macedonski a fost reintegrat în armată şi 
numit comandant al diviziei I teritoriale. Această realizare profesională a fost 
însă umbrită de noi intrigi şi greutăţi, din cauza luptelor politice ale vremii. În 
acelaşi an, la 27 martie, a fost numit comandant al taberei Furceni, făcând 
instrucţie ca la carte, dar după cinci luni şi-a luat rămas-bun de la armată.  

În data de 11 septembrie, acelaşi an, s-a îmbolnăvit pe neaşteptate, iar în 24 
septembrie s-a stins din viaţă la locuinţa sa din cartierul Oţetari, Strada Teilor 
nr. 11, departe de familie, „spre bucuria duşmanilor şi a coloneilor invi-
dioşi”346. Soţia sa, Maria, împreună cu viitorul poet, Alexandru, atunci copil de 
15 ani, au sosit din Craiova, cu trăsura trasă de cai în galop. A fost înmormântat 
cu onoruri militare în cimitirul bisericii „Cuţitul de Argint” din Bucureşti. 
Maria Macedonski bănuia că soţul ei a murit otrăvit, din cauza numărului mare 
de opozanţi pe care îi avea. Poetul va împărtăşi durerea şi temerile mamei sale 
cu privire la moartea ciudată a generalului şi îşi va exprima punctul său de 
vedere, cu privire la o posibilă crimă, în următoarele versuri: 

„Pe moarte-ţi văl negru eu trebuie a trage,  
Căci oamenii ceia de sânge pătaţi 
Din lumea aceasta ei se vor retrage, 
Goniţi de conştiinţă, de sânge urmaţi”.  
Prim-ministrul Dimitrie Ghica s-ar fi opus autopsiei, iar regele Carol I, 

pentru a înăbuşi scandalul, ar fi promis Mariei Macedonski şi copiilor înalta sa 
protecţie.  

A rămas memorabil luxul cu care îi plăcea lui Alexandru D. Macedonski să 
se afişeze, când era ministru de război, la începutul domniei lui Cuza. După ce 
termina slujba, generalul se suia în trăsură, cu ordonanţa sa în grad de ofiţer 
alături, alergând în galop spre Şosea pentru a respira aerul răcoros al serii. „O 
caleaşcă mai elegantă decât toate îşi face apariţia, purtată la trap de doi cai 
negri. Echipajul este strălucitor, luxul pare nemăsurat şi invidia încremeneşte 
pe buze. Vizitiul şi feciorul au livrele ce se apropie mult de cele domneşti: frac 
verde galonat cu argint, jiletcă roşie de postav şi pantaloni de catifea roşie, ce 
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se sfârşesc ceva mai jos de genunchi, de unde pornesc nişte ghete galbene ce 
strâng pulpele picioarelor, încheiate în nasturi de sidef. Caleaşca trece falnic 
înainte, copitele văcsuite şi lăcuite ale cailor lovesc caldarâmul în tăcere. Este 
trăsura generalului Macedonski, şeful oştirii, ministrul de război şi şeful 
marelui ştab domnesc”347. Când mergea la moşiile sale, aduse de soţia sa ca 
zestre, Adâncata sau Pometeştii de pe valea Amaradiei, localităţi din judeţul 
Dolj, trimitea „doi dorobanţi cu schimbul, călări, să abată carele din drum şi să 
vestească la conace despre sosirea înalţilor călători […] În sfârşit, boierii 
soseau acasă în careta înhămată cu doisprezece cai de poştă, pe care-i mânau 
trei surugii […] Bărbatul era autoritar […] şi ajuns la conac începea să 
răspândească teroarea. Era o adevărată spăimântie, groaza odraslelor şi a 
servitorilor, încremeniţi prin colţuri. Conacul se afla suit pe o muchie, avea 
obloanele colorate, şi generalul îl transformase în adevărată reşedinţă 
seniorială. Numai una dintre moşii îi aducea un venit anual de 410 galbeni. 
Plantase arbori, flori, adunase cărţi scumpe, tablouri şi arme adorate […] 
Vasalii erau locuitorii din sat, în frunte cu Vătăşelul, Ispravnicul şi Ceauşul, iar 
şerbii, negreşit, ţiganii clăcaşi de pe moşie. În noaptea Paştelui, el scobora cu 
alai la bisericuţa văii”348. 

Şi după pensionare, generalul era dur cu cei apropiaţi. Copiii lui aveau în 
fiecare zi un regim ca la cazarmă. Rareori atitudinea tatălui era blândă şi atunci 
îşi lua copiii în braţe, dezmierdându-i cu dragoste. 
 

H.   Neamul lui Nicolae Pârâianu 
 

Ion (Ioniţă) Pârâianu, fost Polcovnic în 1825349 şi Polcovic za Craiova în 
1829 (catagrafia din 1829), era al doilea fiu al lui Ion Pârâianul şi al Mariei, şi 
nepotul lui Staicul Pârâianul, Boieri de neam. 

S-a născut în satul Pârâieni (atunci satul Pârâieni era în judeţul Gorj, azi 
este în judeţul Vâlcea). Avea în proprietate o moşie şi o vie, situate în satul 
Pârâieni (catagrafia din 1829). 

Polcovnicul Ion şi fraţii săi, Gheorghe, Polcovnicul Stoian şi Polcovnicul 
Ştefan au reconstruit biserica „Sf. Dumitru” din Pârâienii de Sus, între anii 
1825 - 1829. 

Polcovnicul Ion Pârâianu şi fiul său, Ion Pârâianu, au fost expropriaţi în 
1864, cu suprafaţa de 11 pogoane şi 34 de prăjini, situate în Pârâienii de Sus.  

Ştefan Pârâianu, proprietar în Pârâienii de Mijloc, a fost fiul lui Ion 
Pârâianu. În 1864, Ştefan Pârâianu a fost expropriat cu suprafaţa de 17 pogoane 
şi 1 prăjină. 
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Constantin Pârâianu (decedat în  13.02.1867), căsătorit cu Anica (născută 
în 1825)350,  era fiul lui Ştefan Pârâianu şi nepotul lui Ion Pârâianu. În 1831 
avea un venit de 300 de lei (catagrafia din 21 octombrie 1831).  

În 1864, Costache (Constantin) Pârâianu, domiciliat în satul Pârâienii de 
Sus, se judeca cu Barbu Frunză din acelaşi sat, motivul procesului fiind o 
cârciumă şi terenuri (vezi adresa înregistrată la prefectura Vâlcea, cu nr. 
8098/13 iulie/1864). În 1864 Constantin Ştefan Pârâianu era proprietarul unor 
moşii în satele Pârâienii de Sus şi Pârâienii de Mijloc. A fost expropriat cu 
suprafaţa de 4 pogoane şi 15 prăjini, teren arabil, şi 5174 stânjeni pentru locuri 
de casă, în Pârâienii de Sus, şi 13 pogoane şi 21 de prăjini în Pârâienii de 
Mijloc. A murit la puţin timp după reforma agrară din 1864 şi nu a apucat  să-şi 
ridice despăgubirea primită de la clăcaşi (adresa nr. 2673/24 aprilie 1884, 
înregistrată de către prefectura judeţului Vâlcea). În 1884 moştenitorii se 
adresează prefecturii Vâlcea pentru a primi suma destinată defunctului ca 
despăgubire pentru moşia expropriată.  

Fiul lui Constantin Pârâianu, Haralambie351, născut în 10 februarie 1851, a 
fost căsătorit cu Ecaterina, născută în 1854, decedată în 06.04.1920. Împreună 
au avut patru copii: Dumitru (născut în 8.09.1885, mort în 19.02.1942),  
căsătorit cu Eugenia Iacob (n. 1895); Ion (n. 1884, mort în 30.11.1919, în timp 
ce era concentrat la Compania Vădeni din judeţul Gorj); Alexandrina (n. 
11.09.1887), căsătorită Diculescu;  Nicolae (n. 1891, decedat în 28.11.1895). 

În 24 aprilie 1884, Haralambie Pârâianu şi Elena Pârâianu, ca moştenitori 
ai lui Constantin Ştefan Pârâianu, sesizează prefectura judeţului Vâlcea, cerând 
plata sumei de 2400 de lei, consemnată la Casa de Depuneri, „ca despăgubire a 
clăcii pentru trei locuitori împroprietăriţi după Legea rurală”. Prefectura 
înaintează adresa Ministerului de Interne. Ministerul de Interne, prin adresa din 
9 august/1884/Bucureşti, invită Prefectura Vâlcea să-i înştiinţeze pe moşteni-
torii Haralambie şi Elena Pârâianu, pentru a se adresa instanţelor judiciare.  

Haralambie Pârâianu a fost expropriat cu suprafaţa de 796 de stânjeni, 
situată în Pârâienii de Mijloc, în scopul construirii de case (vezi ilustraţiile, 
carte video, pag. 366). 

Dumitru Haralambie Pârâianu - născut la 09.08.1885 în satul Pârâienii de 
Sus, judeţul Vâlcea, fiul lui Haralambie şi al Ecaterinei Pârâianu - a decedat la 
19 februarie 1942 în lagărul Ivdel din regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse. 
Dumitru Haralambie Pârâianu a fost căsătorit cu Eugenia Iacob. Împreună au 
avut doi copii, pe Mircea, născut în 1925, şi pe Nicolae (n. 22.07.1929), 
căsătorit cu Viorica (n. 19.08.1937). Impreună au o fiică, Iulia Carmen, născută 
în 20.05.1965. Iată  destăinuirile lui Nicolae Pârâianu despre familia sa: 

„Tatăl meu, Dumitru Haralambie Pârâianu, a fost farmacist militar cu grad 
de maior. După încheierea armistiţiului şi unirea Basarabiei cu patria mamă în 
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1918, Dumitru H. Pârâianu a fost numit farmacist-şef al Farmaciei Garnizoanei 
din oraşul Bălţi (localitate de pe teritoriul Basarabiei) şi al marelui depozit 
sanitar, care aparţineau de Spitalul Corpului 5 al Armatei.  

Cu o caracterizare excepţională, urmată de propunerea de înaintare în grad 
făcută de generalul Atanasiu, în data de 01.03.1922 iese din cadrul armatei. 
Trece în rezervă şi, stabilindu-se în localitatea Bălţi, deschide farmacia 
«Crucea Roşie».  

În anul 1924 se căsătoreşte cu fiica cea mai mică a lui Iacob Hagi Macarov, 
ajutor de primar în acea perioadă, în oraşul Bălţi. Acesta fusese proprietar 
sărăcit de revoluţia bolşevică. I-a fost confiscată o moşie mare dincolo de 
Nistru,  rămânându-i doar o moşioară în satul Răuţul din apropierea oraşului 
Bălţi.  

Iacob Grigore Hagi Macarov era armean de origine, ctitor al bisericii din 
localitate şi preşedinte al comunităţii armene din oraş. Era un om respectat de 
concetăţeni, fiind recomandat ca un bun gospodar al urbei, mai ales în timpul 
cât a fost ajutor de primar. Deşi expropriat prin reforma agrară din 1921, îi 
rămân destule proprietăţi pentru a le înzestra pe cele două fiice ale sale. În 
aceste împrejurări, el le dă mezinei, Eugenia, şi surorii ei mai mari, Ana, câte 
50 ha de teren arabil şi10 ha de pădure.  

Haralambie Dumitru Pârâianu a avut doi fii: Mircea şi subsemnatul (Nico-
lae), între noi existând o diferenţă de 4 ani şi jumătate.  

În 1937, în ciuda sfaturilor colegilor şi ale socrilor, tatăl meu, Dumitru 
Pârâianu începe să-şi construiască o casă pe locul farmaciei. Imobilul fiind 
mare şi construcţia costisitoare, se împrumută de la bancă, suma urmând a fi 
rambursată în 10 ani. Despre cedarea Basarabiei află abia a doua zi şi, intrând 
în panică, merge în căutarea unui mijloc de transport pentru mutarea 
depozitului de medicamente şi de substanţe chimice, cifrat la o valoare 
însemnată, pierderea acestora însemnând imposibilitatea plăţii datoriei la 
bancă. Găseşte două camioane care se obligă să-i transporte marfa până în Iaşi. 
Ajutat de bunul său coleg Bujor, de soţie, de personalul casnic şi de cei doi 
camionagii, reuşeşte într-o noapte să încarce unul dintre camioane. Pe la ora 
şapte, în timpul micului dejun, apar soldaţii sovietici. Comandantul unităţii 
pune soldaţii înarmaţi să păzească cele două camioane şi ordonă camionagiilor 
să plece.  

Peste câteva ore au venit cinci persoane care s-au recomandat a fi «comitet 
cetăţenesc de iniţiativă», au descărcat camionul, marfa a fost dusă în farmacie 
şi sigilată. Părinţilor li s-a comunicat că imobilul va avea destinaţia de club.  

Tata a fost repartizat la o farmacie într-un cartier îndepărtat. Mama a fost 
încadrată statistician-registrator la o policlinică, iar noi, copiii, mergeam la 
şcoală.  
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Familia s-a înscris pentru repatriere, dar timpul trecea şi noi nu primeam 
nicio veste. Tata mergea periodic în Chişinău, dar de fiecare dată răspunsul era 
acelaşi: «Aşteptaţi că veţi primi în curând răspuns».  

Era aproape un an de când eram sub stăpânirea sovietică. Fusesem daţi 
afară din casă şi locuiam în cele 3-4 camere de serviciu din spatele farmaciei. 
Eu dormeam într-un hol ce despărţea bucătăria de restul camerelor. Într-o 
noapte am auzit bătăi în uşă, atât de puternice, de parcă lovea cineva cu 
ciocanul. Au intrat trei militari şi ne-au identificat pe toţi de pe listă. Bunica din 
partea mamei avea 73 de ani. Deşi a leşinat, nu a reuşit să-i impresioneze pe 
sovietici.  

Tatăl meu, Dumitru H. Pârâianu, a fost adus din dormitor şi i s-a citit 
«Ordinul de arestare». Redau textul condamnării în rezumat: 

Pentru că a fost proprietar al unei case cu 8 camere şi al unei farmacii mari 
cu 3-5 salariaţi, este considerat «element social periculos», fiind încadrat în art. 
35 din Codul penal al URSS.  

I se permite să se îmbrace şi să-şi ia «cele necesare», i se leagă mâinile şi, 
fără să-şi ia rămas-bun de la familie, este scos pe uşă afară, însoţit de un gradat 
cu arma în mână.  

Membrilor familiei rămaşi li se citeşte urmarea condamnării tatălui «veţi fi 
deportaţi în regiunea Novosibirsk pe o perioadă de 8 ani». Apoi ni se ordonă să 
luăm fiecare cu noi ce vrem, «atât cât putem duce».  

Se mijea de ziuă când am fost scoşi cu forţa afară şi am îngroşat o coloană 
ce venea din partea de jos a oraşului. Şi aşa s-au tot adăugat grupuri-grupuri 
până în gara «Pământeni». Ajunşi acolo, frânţi de oboseală, ne-am trântit pe 
iarba udă de rouă. Unii plângeau, iar alţii, se pare, nu realizau nenorocirile care 
urmau. Ne păzeau 10-12 N.K.V.D.-işti (securişti) şi 2 câini-lupi cu botniţe.  

Trenul întârzia, iar rezerva de apă luată de acasă se consumase. Cineva 
adusese o găleată cu apă şi o cană. Am băut cu nesaţ trei căni. Pe la ora 1-2 
p.m., a sosit trenul de marfă cu 40-45 de vagoane. Am fost triaţi: bărbaţii şi 
copiii de sex masculin peste 14 ani într-un grup de vagoane, iar femeile cu 
copiii sub 14 ani în celelalte. Nu ştiu câţi am fost înghesuiţi în vagonul nostru, 
cred că aproximativ 30 de persoane. Mergeam des la toaletă. Mătuşa Mariam 
(Mery), sora mamei, ne-a şoptit: «Cred că are dizenterie din cauza apei». Apoi 
felcerul trenului, după o discuţie tot cu mătuşa, zice: «Dar dacă are dizenterie?» 

După 2-3 ore am fost dus cu o salvare la spitalul militar «Regimul Sever». 
Mâncam pâine şi ceai, în care erau adăugate prafuri fără gust, de trei ori pe zi. 
Aşa am fost hrănit până într-o zi, când spitalul a fost zguduit aşa de puternic de 
parcă ziceai că-i lovit de cutremur. Un militar internat a strigat: «Bombar-
dament!» Aşa a început războiul. Spitalul a fost evacuat în 2-3 zile. Pe noi    



131 

ne-au uitat. Uşile se deschiseseră şi santinelele dispăruseră. Unul dintre militari 
a plecat în recunoaştere şi la întoarcere a zis: «Fraţilor, e rost de fugă».  

Am fugit şi eu. Nu ştiam cine a mai rămas în oraş. Am plecat spre casa 
fostei mele bone. Când m-a văzut, a rămas împietrită de felul cum arătam după 
regimul strict din spital. I-am relatat amănunţit faptele petrecute de la arestarea 
tatei şi până atunci.  

În scurt timp, oraşul a fost eliberat de ostaşii români. Primele clase le-am 
absolvit la liceul «Ion Creangă». Când mi se pronunţa numele, elevii mai mari 
mă întrebau: «Unde-i Mircea?». De frică, nu le răspundeam nimic. În anul 
1944, şcoala s-a închis, iar fiecare elev a primit câte-o foaie matricolă.  

Mătuşa Aniţa, cealaltă soră a mamei, primise ordin de evacuare, deoarece 
fiul ei era ofiţer combatant. Cu acest ordin am plecat împreună cu ea, scăpând 
de o reîntâlnire cu «protectorii» mei din NKVD. Pe 9 aprilie, garnitura de tren 
care transporta P.S.-ul Regimentului 6 Roşiori a poposit în Gara Răcari din 
judeţul Dolj. Mătuşa primise un ordin de «încartiruire» la o familie în satul 
Brădeşti din apropierea gării.  

În august 1944, după un bombardament al Craiovei, m-am înscris la 
colegiul «Carol I», în clasa a IV-a. În clasa a V-a, colegul de bancă, Ion 
Marinescu, mă întreabă: «Băi, Pârâianu, de ce taci tot timpul?». Apoi, la ora de 
franceză, profesorul Miltiade D. Ioanid, văzând că sunt foarte reţinut, repetă 
întrebarea colegului meu. Atitudinea mea se datora fricii pe care o simţisem tot 
timpul de la despărţirea de familia mea, pe care nu am reîntâlnit-o niciodată. 
Mă cuprindea o frică paralizantă când auzeam de arestarea unui basarabean. 
Mă temeam să nu fiu şi eu trecut pe listă. Un alt motiv al atitudinii reţinute era 
şi faptul că, fiind elev intern, nu prea aveam contact cu lumea din afara şcolii. 

Într-o zi, m-am destăinuit lui Jean Grumberg. Acesta fusese dat afară de la 
liceul «Fraţii Buzeşti» şi 4 ani fusese ucenic la un laborator dentar. Am riscat 
foarte mult, deoarece se zvonea că evreii, din răzbunare, «demască» (ce cuvânt 
îngrozitor!) pe toţi «duşmanii democraţiei». A fost al doilea frate pentru mine. 
L-am pierdut în anul 1947, când a plecat, printre primii, în Israel. El i-a 
explicat lui Miltiade D. Ioanid comportamentul meu ciudat. Atunci, severul 
dascăl mi-a vorbit părinteşte, prevenindu-mă: «Dacă rămâi corigent o fac doar 
ca să pui mâna pe carte. Intelectual fără limba franceză nu se poate». A fost 
singura corigenţă din viaţa mea, dar mi-a prins bine pentru că am început să 
tratez cu respect acest obiect. Ulterior, cunoştinţele de limba franceză, 
dobândite atunci, m-au ajutat mult în viaţă. Miltiade D. Ioanid se născuse în 
oraşul Piteşti, judeţul Argeş, şi era fiul unui negustor. 

În 1946 nu am mai fost primit la internatul colegiului, fiindcă nu adusesem 
alimentele obligatorii, şi nici la Orfelinatul Apărării Patriotice, nefiind orfan de 
război sau fiu de ilegalist. Atunci am fost luat de Jean Grumberg acasă la el cu 
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acordul părinţilor săi, care-mi cunoşteau situaţia. Am avut casă şi masă gratuit 
până ce profesorul de limba română, Ion Mihăescu, m-a recomandat lui Mihai 
D. Ilie, cârciumar şi hangiu. Acesta m-a luat în gazdă, iar eu îl ajutam pe fiul 
său, elev în clasa a treia, să-şi facă temele. Mă mutasem de la clasa A la clasa 
C, îndemnat de profesorul C.I. Nicolaescu Plopşor, convins că voi ieşi un 
istoric bun. 

Într-o vacanţă, am mers la sora tatălui, mătuşa Alexandrina, din comuna 
Livezi, satul Pârâienii de Sus. Aceasta şi-a amintit că tata practicase doi ani 
ucenicia la farmacia fraţilor Paraschivescu şi m-a sfătuit să-i caut. Trecuseră 
mulţi ani de atunci. L-am găsit cu mare greutate pe fiul colonelului Gheorghe 
Dăianu, colegul tatălui meu timp de 8 ani, cât a fost farmacist militar. După ce 
i-am povestit de-a fir a păr toate necazurile mele, mi-a promis că voi locui la el 
până îmi voi rezolva situaţia. Prin aprilie 1949, anul naţionalizării farmaciilor, 
m-a ajutat să primesc o bursă de la Colegiul Farmaciştilor.  

În luna iulie a aceluiaşi an, eram în Bucureşti şi, fără niciun act de absolvire 
a şcolii, am fost înscris «pe cuvânt» la liceul «Gheorghe Lazăr» pentru 
absolvirea claselor a X-a şi a XI-a. Singura condiţie a fost ca, într-un an de zile, 
să aduc foaia matricolă. Sigur că m-am ţinut de cuvânt şi totul s-a terminat cu 
bine. 

În Bucureşti, aproape de adresa unde locuiam, aveam vecină pe doamna 
Alexandrescu, mama Ligiei, soţia poetului suprarealist Gellu Naum, un bărbat 
chipeş şi bun la suflet. Ne plăceau poeziile lui, atât mie, cât şi colegului meu de 
liceu, Ion Marinescu (Jannote Marinescu, actorul de mai târziu). Am fost 
prieteni până ce el a plecat dintre noi. Nu-l voi uita niciodată. Acesta m-a 
recomandat ziaristului Mircea Damian. Am făcut ucenicie în Bucureşti, pe 
strada Academiei, nr. 17, etaj IV, din august 1947 până la sfârşitul lui februarie 
1948. La etajele II şi III, se tipăreau ziarele lui Mihai Fărcăşanu, Liberalul şi 
Tineretul liberal. Un coleg, cu vreo douăzeci de ani mai în vârstă decât mine, 
mi-a şoptit că toată presa particulară va fi închisă până în iulie. Tot el m-a 
ajutat să trec la ziarul Tânărul muncitor. Aici, şeful secţiei «Reportaj» era 
Gheorghe Niculiţă. 

În trei zile, am scris un reportaj despre ucenicii şi tinerii muncitori din 
capitală. Gheorghe Niculiţă, l-a citit şi apoi l-a publicat, spunându-mi: «Tu vei 
fi speranţa reportajului». În continuare, am colindat tot Bucureştiul, prin toate 
fabricile şi uzinele, în vederea culegerii materialelor necesare publicării în ziar. 
Totul s-a terminat într-o zi, când am scris un reportaj despre uzina Vulcan. 
Gheorghe Niculiţă intră palid în birou şi, înăbuşindu-şi enervarea, îmi spune: 
«Ţi-a citit Brucan articolul şi m-a criticat pentru că n-ai amintit nimic de PMR, 
partidul care conduce tineretul din fabrică». Aşa a luat sfârşit cariera mea de 
reporter.  
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Am trecut la secţia externă a ziarului, dar nici aici nu am scăpat de Silviu 
Brucan. Prelucrasem un material din L’Humanité despre manifestaţiile 
tineretului comunist şi nu amintisem nimic despre PMR. Iar a tunat Silviu 
Brucan: «Să nu-i mai văd semnătura în ziar». Spre norocul meu, a apărut 
Revista elevilor. Am lucrat şase luni la această publicaţie, apoi am revenit la 
săptămânalul Tânărul muncitor, care s-a transformat în Scânteia tineretului. Nu 
peste mult timp, şi aici am fost învinuit de lipsa cunoştinţelor ideologice 
marxist-leniniste. Astfel, dorinţa lui Gellu Naum de a deveni condeier nu s-a 
împlinit.  

În luna august a aceluiaşi an, am reuşit să intru la Facultatea de Filozofie. 
Spre dezamăgirea mea, nu împlinisem speranţele de a deveni condeier ale 
profesorului N.C. Nicolaescu Plopşor şi ale lui Gellu Naum. A trebuit să 
părăsesc facultatea, «fiind sfătuit să mă înscriu la secţia FF».  

Am învăţat, pe rând, şapte meserii, schimbând cinci şantiere până ce m-am 
oprit în Munţii Apuseni. Niciun Pârâianu până la mine n-a fost miner. Carnetul 
de maistru minier îl mai păstrez şi acum, ca pe o amintire dureroasă. Are 
coperte roşii, ţinând locul carnetului PCR.  

În luna august 1968, mi s-a propus să devin membru PCR. Atunci am 
replicat: «Nu m-aţi vrut în 1948, nu vă vreau nici eu acum». Începând din 15 
octombrie 1968, am lucrat ca tehnician cercetător la Combinatul Petrochimic 
din Piteşti, până la pensionare. Şi la ultimul loc de muncă mi s-a spus: «Un aşa 
autor şi coautor a unsprezece invenţii brevetate, va fi un bun membru PCR». 
Am răspuns că «dosarul meu de cadre mă opreşte să fac un asemenea pas plin 
de responsabilitate». Timp de 21 de ani cererea nu s-a mai repetat.  

Totuşi, speranţa academicianului Nicolăescu-Plopşor - fie-i ţărâna uşoară! - 
s-a împlinit. N-am urmat Facultatea de Istorie, dar pasiunea pentru trecutul 
neamului meu m-a determinat să trec pragul Arhivelor de Stat şi al Arhivei 
Militare şi, cu acest prilej, să aflu câte un sâmbure de adevăr din trecutul 
neamului meu.” (Nicolae Pârâianu - vezi ilustraţiile, carte video, pag. 366-370) 
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I.  Neamul lui Stoian Pârâianu 
 

Stoian Pârâianu a fost al treilea fiu al lui Ion Pârâianu, Boier de neam, şi al 
Mariei. În anul 1825 era Polcovnic352. Gradul de Polcovnic este echivalent cu 
cel de general. În acea perioadă, militarii care doreau grade înalte erau şcoliţi în 
Rusia. Aici a cunoscut-o pe Anastasia, din spiţa Romanovilor. S-au căsătorit şi 
s-au stabilit la conacul construit de el, în satul Pârâienii de Sus, cătunul Meriş. 
Construcţia a fost terminată în 1817. În acest imobil au locuit, pe rând, Stoian 
Pârâianu, Barbu Pârâianu şi Constantin Pârâianu. 

În Pârâienii de Sus, Stoian Pârâianu avea în proprietate terenuri agricole şi 
păduri. 

Cu siguranţă, Stoian Pârâianu îşi ducea viaţa în garnizoane, alături de 
ostaşii săi. La conac locuiau soţia, copiii şi servitorii, iar el venea aici numai în 
permisie.  

În 1831, Stoian Pârâianu avea un venit de 500 de lei (catagrafia din 21 
octombrie 1831).  

Alături de alţi Pârâieni, a fost ctitorul bisericii „Sf. Dumitru” din Pârâienii 
de Sus.  

A murit înainte de 1840. După moartea lui Stoian Pârâianu, soţia sa, 
Anastasia, s-a călugărit. 

Printr-un zapis datat 1840, Anastasia Monahia Pârâianca dăruieşte 10 
stânjeni de moşie bisericii „Sf. Dumitru” din Pârâienii de Sus, cătunul Meriş. 
Actul a fost scris de fiul său, Barbu Pârâianu353.  

Barbu Stoian Pârâianu (născut în 1824, decedat în 2 oct. 1912) a fost fiul 
lui Stoian Pârâianu. A fost căsătorit cu Ruxanda (născută în 1831 şi decedată în 
2 decembrie 1907). În perioada 1867-1868 a fost primar în comuna Pârâienii 
de Sus.  

În 1864 Barbu Pârâianu a fost expropriat de suprafaţa de 8 pogoane şi 30 de 
prăjini, teren arabil, şi 1592 de stânjeni, locuri de case. 

Barbu Stoian Pârâianu a avut cinci copii: Elena (născută în 1860, decedată 
în 5.11.1957), Gheorghe (n. 1867), Ion (în 1887 avea domiciliul în Craiova), 
erou în Primul Război Mondial, Ilinca (n. 1857, m. 15.08. 1869) şi o fată, 
căreia nu i se cunoaşte numele, căsătorită cu un preot din judeţul Gorj. 

Gheorghe Barbu Pârâianu (născut în 1867), fiul lui Barbu Pârâianu, a fost 
căsătorit cu Maria Hurezeanu (născută în 1876, decedată în 10.11.1935), din- 
tr-o familie boierească renumită în comuna Hurezani, judeţul Gorj. Nu au avut 
copii. Gheorghe Barbu Pârâianu a fost expropriat cu suprafaţa de 796 de 
stânjeni pentru locuri de casă. 
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Barbu Stoian Pârâianu l-a înfiat pe nepotul său, Constantin Ion Fărcăşanu, 
băiatul fiicei sale, Elena Pârâianu (căsătorită cu Ion Constantin Fărcăşanu) 
pentru că nu a avut descendenţi pe linie masculină.  

 Constantin Barbu Pârâianu (vezi ilustraţie, carte video, pag. 371) (născut 
în 1895 şi decedat în 1988), al doilea copil al Elenei Pârâianu, înfiat de tatăl ei, 
Barbu Pârâianu, a moştenit o parte din terenurile agricole, păşunile şi pădurile 
acestuia. A fost căsătorit cu Maria Lipoveski (născută în 1900 şi decedată în 
1976), părinţii acesteia fiind Petre Lipoveski din Zaporojie, Ucraina, şi 
Achilina Blitnikov din Kiev. Împreună au avut trei copii: Elena, Ruxanda şi 
Ion. Elena (născută în 17 aprilie 1922), căsătorită cu ceasornicarul Apostol 
Mărăcinescu (19.02.1923-21.01.2015), locuieşte în Bucureşti. Au un copil, 
Valentin Barbu Mărăcinescu, absolvent cu diplomă de inginer al Institutului 
Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Automatică, cu lungă experienţă în 
diplomaţia economică, de reprezentare şi activitate economică şi comercială. 
Ruxanda, născută în 1931, a decedat în 11 februarie 1941, la doar 10 ani. Ion 
(născut în 30 septembrie 1934), absolvent al unei şcoli tehnice a lucrat la uzina 
„Semănătoarea” în Bucureşti, căsătorit cu Elena, absolventă a unei şcoli 
tehnice veterinare. Ambii sunt pensionari. Nu au copii.  

Maestrul “Paul ceasornicarul”, aşa cum era cunoscut de decenii în 
Bucureşti, a avut o carieră strălucită în activitatea de orologerie mecanică-
ceasornicărie, ultima reparaţie făcând-o în anul 2014, la 91 de ani, cu mai puţin 
de un an înaintea decesului din ianuarie 2015. Printre clienţii săi, de-a lungul 
celor 80 de ani de activitate neîntreruptă, s-au numărat nume ilustre de 
academicieni, doctori, ingineri, arhitecţi, profesori, artişti, pictori, precum şi 
persoane de la vârful instituţiilor statului. Atelierul particular “ Ceasornicăria 
Paul “ a devenit foarte cunoscut şi apreciat în Bucureşti şi în alte localităţi din 
ţară, încă de la vârsta de 30 de ani ai maestrului. Competenţa profesională şi 
încrederea dobândită în faţa autorităţilor i-au facilitat, chiar şi în anii dinainte 
de 1990, efectuarea de călătorii în 16 ţări din Europa şi din Asia. 

Valentin Barbu Mărăcinescu (născut la 18 mai 1947, în Bucureşti) este fiul 
Elenei Pârâianu  şi al lui Apostol Mărăcinescu. Valentin Barbu Mărăcinescu a 
absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Automatică, cu 
diplomă de inginer. Ulterior a urmat cursurile postuniversitare de comerţ 
exterior ale Academiei de Studii Economice şi cursurile de management pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Institutului Mediteranean de 
Management din Nicosia, Cipru. Scrie şi vorbeşte fluent, cu practică îndelun-
gată, engleza şi franceza. 

Are o lungă experienţă în diplomaţia economică, de reprezentare şi 
activitate economică şi comercială în diferite posturi oficiale şi private, în 
relaţii publice, în comunicare, în analiza şi sinteza economică şi comercială, în 
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managementul unor proiecte comerciale, în contractarea şi derularea con-
tractelor de comerţ exterior, în administrarea unor oficii comerciale şi de inves-
tiţii, în inginerie. 

A desfăşurat activităţi de construire, dezvoltare şi management al relaţiilor 
bilaterale între autorităţile oficiale din România şi ţările de rezidenţă, între 
companii de stat şi private din aceste ţări, începând de la nivelul persoanelor 
elaboratoare ale deciziilor şi opiniilor executive, vizând dezvoltarea bilaterală a 
relaţiilor economice şi comerciale bazate pe export, import şi investiţii străine, 
în România şi ţările de rezidenţă. 

A coordonat participările româneşti la evenimente economice şi comerciale 
(conferinţe, forumuri, expoziţii, târguri internaţionale etc.) urmărind efectele 
acestora şi a organizat întâlniri pentru vizite de stat şi guvernamentale, comisii 
mixte, delegaţii oficiale şi private în România şi în ţările de rezidenţă. 

În perioada 1970-1980, a lucrat în Institutul de Proiectări pentru Auto-
matizare, ca cercetător ştiinţific principal, având activităţi de cercetare, proiec-
tare, execuţie şi punere în funcţiune a unor sisteme şi dispozitive de auto-
matizări pentru maşini-unelte. Din această perioadă este unic titular a două 
brevete de invenţie pentru CNC (Comanda Numerică cu Calculator). 

În perioada 1996-2003, a desfăşurat activităţi economice şi comerciale ca 
diplomat al Ambasadelor României la Atena şi Salonic, iar în perioada 2005-
2009, a desfăşurat tot activităţi economice şi sociale ca diplomat al ambasadei 
României la Oslo.  

Figurează ca membru în Consiliul de conducere al Asociaţiei Ambasa-
dorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România 

(http://asociatiadiplomatilordinromania.ro/). 
Soţia acestuia, Tatiana Mărăcinescu, născută la 29 aprilie 1953 în 

Bucureşti, a urmat cursurile Academiei de Studii Economice Bucureşti, 
Facultatea de Comerţ ( 1974-1978 ). 

A reuşit să-şi clădească o carieră solidă în domeniul financiar-contabil, 
având o bogată experienţă profesională pe toate treptele ierarhice, de la 
contabil şef până la director economic: în management - domeniul pieţei de 
capital - fonduri de investiţii; în calitate de CFO (Director Executiv Financiar)  
în perioada 2002-2008 al companiei BCR Asset Management din grupul BCR-
ERSTE. De asemenea, a acţionat şi ca expert contabil în calitate de membru al 
asociaţiei profesionale CECCAR. Numeroasele colaborări şi contracte încheiate 
cu diferite companii i-au adus un plus preţios de experienţă în profesia sa. 

Mara, fiica lor, născută la 7 octombrie 1985 în Bucureşti, este absolventă 
premiantă a Bacalaureatului Internaţional din Grecia - Salonic, la colegiul 
Anatolia, şi, ulterior, a Universităţii Brown din localitatea Providence, Rhode 
Island, SUA ( care face parte din grupul istoric universitar “ Ivy League “ ). 
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Datorită abnegaţiei şi muncii deosebit de serioase, Mara a beneficiat de burse 
de merit de-a lungul celor 6 ani de studii în Grecia, precum şi în cei 4 ani în 
SUA, obţinând o recomandare universitară foarte bună, bazată pe rezultatele  
obţinute de-a lungul anilor de studii. 

Scrie şi vorbeşte fluent limbile engleză, deţinând certificatele Cambridge 
pentru cele 3 nivele, incluzând şi Proficiency Certificate, franceză, certificatele 
DELF 1 si 2, spaniolă la nivel intermediar şi greacă la nivel începător. 

A lucrat ca specialist în relaţii publice la compania PETROM-OMV ( 2009 
- 2010), însă pasiunea pentru artă a determinat-o să se dedice post-pro-ducţiei 
AUDIO de cinema şi televiziune, în prezent prelucrând emisiuni ale companiei 
Media Pro.  
  

Î.  Neamul Elenei Barbu Pârâianu  şi afinii lui (rudele prin alianţă) 
    

Bunicul meu era mândru de faptul că era descendentul celor două familii 
boiereşti, Pârâienii pe linie maternă şi Fărcăşenii pe linie paternă.  Rămas orfan 
de tată la vârsta de 10 ani, bunicul meu a fost crescut de bunicul său, Boierul 
Barbu Pârâianu.  De la el a moştenit o parte din avere, care i-a asigurat un trai 
decent, şi titlul de Boier.  

Elena Barbu Pârâianu, mama bunicului din partea tatălui, a fost căsătorită 
cu Constatin Ion Fărcăşanu, Boier din comuna Fărcaşu, judeţul Dolj. În 
copilărie, Elena Pârâianu împreună cu părinţii, Barbu  şi Ruxanda Pârâianu, au 
locuit în conacul construit de tatăl lui Barbu Pârâianu, Stoian Pârâianu, în satul 
Pârâienii de Sus, cătunul Meriş. Imobilul se afla lângă biserica actuală, 
construită de Danciul Pârâianul, strămoşul său, şi reconstruită de Stoian 
Pârâianu cu verii şi nepoţii lui (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 372).  

Soţul Elenei Pârâianu, Constantin Ion Fărcăşanu, şi el descendent al unei 
familii boiereşti renumită, era mare proprietar în  localitatea doljană, Fărcaşu. 
Rămasă văduvă după 10 ani de căsnicie, Elena Pârâianu a revenit, cu cei patru 
copii ai săi, în satul său natal, Pârâienii de Sus. Aici şi-a construit o casă 
împreună cu bunicul meu, Vasile, ajutaţi de Barbu Pârâianu. Construcţia 
imobilului a fost terminată  în 1929. Acest imobil există şi astăzi, în satul 
Pârâienii de Sus. Elena Pârâianu nu s-a recăsătorit şi a locuit, până la sfârşitul 
vieţii (a murit la vârsta de 97 de ani),  împreună cu familia fiului său, Vasile. 
Cei patru copii ai Elenei au fost crescuţi şi educaţi cu ajutorul bunicilor, Barbu 
şi Ruxanda Pârâianu.  Constantin, al doilea fiu al Elenei, a fost înfiat de Barbu 
şi Ruxanda Pârâianu. De aceea cei doi fraţi aveau nume diferite: Ion Vasile 
Fărcăşanu şi Constantin Pârâianu. Tot Barbu Pârâianu i-a înzestrat pe Elena 
Pârâianu şi pe fiii săi, Vasile şi Constantin, cu terenuri arabile, păşuni şi păduri. 
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Aşa îmi explic de ce bunicul meu a rămas apropiat sufleteşte de familia 
Pârâianu (vezi ilustraţie, carte video, pag. 373). 

Ceilalţi copii ai Elenei Pârâianu, Grigore şi Maria, au moştenit averea lui 
Constantin Ion Fărcăşanu din comuna Fărcaşu, judeţul Dolj. Grigore s-a 
căsătorit cu Cristina Fărcăşanu şi şi-au întemeiat o gospodărie frumoasă în 
comuna Fărcaşu. Maria, căsătorită Dinu, a moştenit averea tatălui din comuna 
Melineşti, judeţul Dolj.  

Bunicul meu, Vasile (născut la 01 ianuarie 1891, decedat în ianuarie 1985), 
a fost primul născut al lui Constantin Ion Fărcăşanu şi al Elenei. Vasile a fost 
căsătorit cu Maria Popescu, fiica preotului Marin Popescu şi a Ioanei din satul 
Hălăngeşti, comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj. Împreună au avut unsprezece 
copii, dar au supravieţuit bolilor copilăriei numai patru: Grigore, tatăl meu, Ilie, 
Petre (decedat in 12.07.2007; nu a fost căsătorit) şi Constanţa (căsătorită Buşe). 

Primul copil al bunicilor mei, Vasile şi Maria, a fost Grigore (născut în 
1923, decedat în 29. 11. 2000), tatăl meu. Acesta  s-a căsătorit cu Elena, fiica 
lui Iulian Stăiculescu  şi a Victoriei, una dintre cele mai înstărite familii din 
satul Piscoiu, comuna Stejari, judeţul Gorj. Părinţii mei, Grigore şi Elena au 
avut doi copii: eu, Constanţa (absolventă a Liceului Pedagogic din Craiova, în 
1972, şi a Facultăţii de Drept Sibiu, în 1980) şi Vasile (născut la 25 octombrie 
1953, decedat în accident de circulaţie în 19 iunie 2004), absolvent al Facultăţii 
de Teologie, preot în Caracal, judeţul Olt. În 1972 m-am căsătorit cu Aurel 
Badea, profesor de matematică. Impreună avem doi copii: Badea Aurel Cătălin 
(născut în 12.01.1974), profesor de matematică la Colegiul Naţional de 
Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea şi Gheorghe Alin Badea (născut în 
7.08.1981), informatician la acelaşi colegiu. În 1997, fiul cel mare, profesorul 
de matematică Aurel Cătălin Badea, s-a căsătorit cu  profesoara de matematică  
de la şcoala „Take Ionescu” din Rm. Vâlcea,  Delia Mariana (născută Cojocaru 
la 27.02.1974 în Drobeta Tr. Severin, fiica  dascălilor, Eugen şi Laurenţa 
Cojocaru).  

Împreună au un copil, Adrian Cătălin Badea  (născut în 1999,30.04), 
olimpic naţional şi internaţional la matematică şi informatică. În 2011, al doilea 
fiu, informaticianul Gheorghe Alin Badea s-a căsătorit cu profesoara de limba 
română de la Şcoala Take Ionescu  din Rm. Vâlcea, Petronela (născută Ştefan 
în 27.06.1983  în Horezu,  judeţul Vâlcea, fiica profesorului de matematică 
Petre Ştefan şi a asistentei medicale Cornelia). Urmaşul lor este Andrei, născut 
în 17 martie 2016 (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 376).            

 
 

 



139 

Întotdeauna, tatălui şi bunicilor din partea tatălui  le voi purta o amintire 
vie, plină de recunoştinţă şi pioşenie. În iunie 1958, după trecerea mamei în 
veşnicie, eu de numai 6 ani, iar fratele meu, Vasile,  de 4 ani şi jumătate,  am 
rămas în grija tatălui şi a bunicilor. Ei  ne-au crescut, ne-au educat şi ne-au 
susţinut moral şi financiar pentru continuarea studiilor, deşi posibilităţile lor 
financiare au fost extrem de mici. După colectivizarea forţată din 1962, au fost 
ruinaţi. Cu sprijinul material şi moral al bunicilor şi al tatălui meu, eu am 
devenit dascăl, iar fratele meu  preot. Mama a fost o femeie foarte frumoasă, 
brunetă, cu ochii negri. Absolvise şcoala de menaj, era harnică şi o bună 
gospodină. Pregătea mâncăruri şi prăjituri gustoase. Deşi am trăit puţin în 
preajma ei, îmi aduc aminte cum trudea alături de tata, din zori şi până-n seară, 
pentru a asigura bunăstarea familiei. Casa era frumos împodobită cu scoarţe 
olteneşti, ţesute de mama ei. Hainele de sărbătoare pe care le îmbrăcau părinţii 
şi bunicii mei erau foarte frumoase. Eu şi fratele meu eram tare bucuroşi când 
mergeam cu bunicii de mână la biserică. Şi acum simt căldura sufletescă cu 
care ne înconjurau ei.  

Ilie, al doilea frate al tatălui (decedat în 24 noiembrie 2010), a fost căsătorit 
cu Gheorghiţa  Scăunaşu din satul Zăicoi, comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj. El 
a rămas în casa construită de bunicii mei, Vasile şi Maria. Maria şi Elena sunt 
fiicele lor.  Maria, economist, este căsătorită cu  inginerul Beţivu Marin. Ambii 
lucrează  la Întreprinderea de Exploatare Minieră Berbeşti. Fetele lor au studii 
superioare. Oana este medic, iar Ileana, economist. Ambele lucrează în Bu-
cureşti. Elena, căsătorită Grama, este absolventă a unei şcoli tehnice. Copiii 
Elenei, Georgiana şi Cosmin, sunt  absolvenţi de facultate. 

Constanţa, căsătorită cu  Ion Buşe, sunt proprietari în  satul Pârâienii de 
Jos. Împreună au doi copii: Lucreţia şi Cristian. Lucreţia, învăţătoare, este 
căsătorită cu preotul Constantin Constantinescu. Aceştia au domiciliul în 
Comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea. Împreună au trei copii: Camelia, profesoară 
de limba franceză în Craiova, Simona, asistent medical, căsătorită cu un medic, 
locuiesc în Piteşti, şi Cosmin, inginer silvic, funcţionar în Ministerul Mediului 
şi Pădurilor, căsătorit cu o avocată, locuiesc în Bucureşti. Cristian este fun-
cţionar în cadrul Întreprinderii de Exploatare Minieră Berbeşti. Împreună cu 
soţia sa, Viorica, funcţionară în cadrul Primăriei Livezi, au un copil, Florin, şi 
el absolvent de facultate.                                                                

 Voi trata mai amănunţit, aspecte semnificative din viaţa familiei bunicilor 
mei din partea tatei, pentru că le-am trăit pe viu sau mi-au fost povestite de 
aceştia, când eram copil. 

Bunicul a furat-o pe bunica. Tatăl bunicii a fost preot în comuna Dăn-
ciuleşti, judeţul Gorj, şi a trăit 107 ani. Bunica a avut unsprezece fraţi. Bunicul 
trebuia să ia în căsătorie pe fiica cea mai în vârstă a preotului, pentru că, pe 
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vremea aceea, fiicele erau căsătorite în ordinea vârstei. Se obişnuia ca, în 
momentul peţitului, surorile mai mici, care erau uneori mai fumoase decât cea 
care era la rând pentru măritiş, erau ascunse. Când bunicul a ajuns, cu trăsura 
trasă de cai, la familia preotului,  pentru a stabili dota si data nunţii, a zărit-o pe 
bunica în bucătărie. Era atât de frumoasă, încât l-a cucerit pe loc. Atunci i-a 
şoptit unchiului bunicii că pe aceea o vrea de soţie şi  l-a rugat să-l ajute ca s-o 
fure. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri şi, până să se dezmeticească ai casei, 
au suit-o pe Maria în caleaşcă şi alergând cu caii în galop, au ajuns acasă în 
satul Pârâieni. Drept pedeapsă, pentru fapta sa, bunicul a trebuit să renunţe la 
zestrea soţiei. Până la urmă, cele două familii s-au împăcat, dar bunicul, 
orgolios din fire, nu a mai acceptat nimic din zestrea cuvenită bunicii. 
Moştenise avere suficientă pentru a-şi întreţine familia. Bunicul, de statură 
potrivită, avea ochii migdalaţi şi pătrunzători. Întotdeauna purta haine curate şi 
călcate, chiar şi atunci când mergea la muncile câmpului. Îşi tundea periodic 
părul şi mustaţa. A fost o fire aprigă, calculată şi nu întreprindea niciodată 
nimic fără să gândească bine. Era un om foarte muncitor, cinstit, bun gospodar 
şi se străduia din răsputeri, pentru ca familiei să nu-i lipsească nimic. El spunea 
că un om harnic şi onest,  nu are timp liber, este opusul celui leneş, necinstit, 
conform zicalei:  

       „Şi popă şi hoţ 
        Deodată, nu poţi”. 
Bunica,  blondă cu ochii mari  şi albaştri ca cerul senin de vară, cu părul 

prins în coc, era o fire boemă, blândă, înţeleaptă  şi primise o educaţie aleasă în 
familie. Toată lumea ştia că este o bună gospodină, cu o bogată experienţă de 
viaţă, pe care o împărtăşea nepoţilor, găsind replica potrivită pentru fiecare  
greşeală a acestora. Cultiva  valorile morale sănătoase, precum cinstea, 
modestia şi respectul faţă de muncă. Nepoatelor le spunea că frumuseţea fizică 
nu valorează nimic fără frumuseţea morală. „Frumuseţea pentru o femeie este o 
pacoste, dacă nu are minte”.  

Am arătat în cuprisul cărţii că toţi strămoşii bunicului au fost expropriaţi 
prin Legea agrară din 1864. Proprietăţile rămase au fost fărâmiţate  de 
moştenitori.  

Bunicul şi fratele său Constantin (porecliţi Boier Vasile Lulea şi Boier 
Costică Lulea pentru că fumau cu pipa) îşi administrau moşiile din Pârâieni cu 
multă pricepere. Numai în verile secetoase se descurcau mai greu cu producţia 
agricolă. Atunci erau nevoiţi să cumpere grâu şi porumb din satele vecine 
Craiovei. Poate că produsele obţinute ar fi fost suficiente pentru hrana 
membrilor familiei, dar aveau grijă şi de cei săraci. Mulţi dintre locuitorii 
satului Pârâieni fuseseră clăcaşi pe moşiile strămoşilor lor. Pământul pe care-l 
primiseră aceştia prin legea agrară din 1864 ajunsese, în mare parte, în 
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proprietatea arendaşilor. Copiii acestora nu fuseseră împroprietăriţi şi de aceea 
mulţi nu aveau nicio bucată de pământ. Bunicul meu şi fratele lui munceau 
pământul cu ajutorul ţăranilor săraci şi erau obligaţi, prin tradiţia strămoşească, 
să le asigure hrana familiilor lor.  

Cei doi fraţi, Vasile Ion Fărcăşanu şi Constantin  Pârâianu, aveau maşină de 
transportat călători pe ruta Tg. Jiu-Drăgăşani- Bucureşti şi făceau parte din 
„Compania Barosanu”, cu sediul în Bucureşti. Maşina le-a fost confiscată prin 
Legea naţionalizării din 11 iunie 1948. Tatăl meu, Grigore, şi fratele său Ilie, 
care lucrau tot la această companie şi locuiau în Bucureşti, au fost nevoiţi să 
părăsească oraşul, să se retragă în satul Pârâieni şi să se ocupe împreună cu 
bunicul de administrarea terenurilor agricole.    

Apoi familia bunicului şi a fratelui său Constantin au fost expropriate, din 
nou,  prin Legea agrară din 1945.   

Copil fiind, am observat modul de viaţă al bunicilor mei şi al rudelor 
acestora. Întotdeauna se întâlneau de sărbători, mai ales în cele de iarnă pentru 
că aveau mai mult timp. Atunci îşi aduceau aminte şi se mândreau cu strămoşii 
lor. Ştiau că au origini nobiliare şi povesteau, cu lux de amănunte, copiilor şi 
nepoţilor, fapte şi întâmplări din viaţa acestora, în serile lungi de iarnă, lângă 
sobele încălzite cu lemne.  De asemenea, se ajutau la nevoie, cu bani sau cu 
produse agricole.  

Familia bunicului şi cea a fratelui său erau apreciate în localitatea Pârâieni. 
Se purtau frumos cu familiile sărace, îi ajutau să-şi crească copiii cu alimente şi 
articole de îmbrăcăminte. Între cele două Războaie Mondiale, cei doi fraţi, 
având maşină de  călători, îi transportau pe consăteni fără bilet de călătorie, 
până în Bucureşti şi primeau banii, când aceştia îi aveau, fără dobândă. 
Aduceau pachete din Bucureşti familiilor din satul Pârâieni sau din localităţile 
vecine,  de la soţii şi  de la copiii mai mari, care lucrau acolo. Tot ei erau naşii 
multor cupluri, care s-au căsătorit în satul lor. 

Bunicul a luptat, alături de ostaşii ţării, în Primul Război Mondial. În după-
amiezile  de iarnă,  îmi povestea despre condiţiile grele în care au luptat şi 
patriotismul de care a au dat dovadă soldaţii români. A fost rănit în luptele din 
apropierea Tg. Jiului. Glonţul i-a străpuns obrajii, în momentul în care a strigat 
„Înainte, soldaţi!”. A fost internat în spital, iar după ce rana s-a cicatrizat, s-a 
întors pe front, lângă camarazii săi de luptă. Povestea cu atâta patos clipele de 
groază prin care a trecut în timpul luptelor, încât eu şi fratele meu, îl ascultam, 
parcă sorbindu-i vorbele,  lipiţi de pieptul lui şi trăind la rândul nostru durerile 
celorlalţi.  Îşi amintea cu durere de toţi camarazii săi răniţi sau pierduţi în luptă. 
Luptau fără şovăire împotriva inamicului,  atât ziua cât şi noaptea, pe vreme 
bună, pe ploaie sau pe zăpadă. După ce au pierdut una dintre bătălii, el  
împreună cu mai mulţi tovarăşi de luptă au fost luaţi prizonieri de unguri. În 
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lagărele unde au fost duşi, au fost trataţi neomeneşte. Mâncarea era puţină şi 
fără gust, iar apă beau cu porţia, mulţi prizonieri murind de sete. După un an de 
zile, împreună cu un camarad, au fost luaţi de o familie de unguri pentru a le 
îngriji animalele. După ce s-a terminat războiul, bunicul s-a întors acasă. Pe 
toată  perioada războiului, cei din familie n-au ştiut nimic de el,  crezându-l 
mort. Deşi a fost un ostaş anonim, ca atâţia alţii, era mândru de victoria armatei 
române. Îşi aducea aminte cu durere de toate momentele grele şi de ororile 
războiului, fără a se plânge vreodată, fără să se considere erou. Aprecia că 
fusese de datoria lui şi a tovarăşilor săi de luptă să-şi apere cu vitejie, chiar cu 
sacrificiul suprem,  patria. Şi pe nepoţi îi sfătuia să nu se lase doborâţi de 
greutăţile vieţii şi să nu se plângă niciodată. Înainte de război şi după 
terminarea acestuia, i-au murit şapte copii de scarlatină  şi alte boli infecţioase. 
Tatăl meu a fost primul copil care a supravieţuit acestor boli, urmat de cei trei 
fraţi.  

După război, viaţa a intrat pe un făgaş normal. Bunicii îşi administrau 
terenurile agricole şi creşteau cu multă dragoste animale: cai, vaci, oi, porci şi 
păsări. Bunicul, împreună cu fratele său Constantin, în anumite zile din 
săptămână, transportau călători, cu maşina lor personală, în Bucureşti.  

Totul mergea bine până când a început al Doilea Război Mondial. 
Tatăl meu a fost concentrat în a doua parte a celui de-al Doilea Război 

Mondial, când România a întors armele împotriva Germaniei, alături de Rusia. 
Făcea parte dintr-un batalion al vânătorilor de munte. Era telefonist, primea şi 
trimitea mesaje în legătură cu poziţiile inamicului. Şi tata ne povestea, la 
lumina lămpii, despre faptele bravilor ostaşi români. Au luptat cu îndârjire, 
câştigând bătălie după bătălie cu nemţii, ajungând în Munţii Tatra din 
Cehoslovacia. Aici, tata  a fost rănit la piciorul stâng. Norocul lui a fost că 
glonţul s-a oprit în osul şoldului. A mers rănit vreo 5km pe jos până la primul 
post de prim ajutor apoi a fost adus cu ambulanţa în ţară şi operat în Spitalul 
Militar din Bucureşti.  

Bunicii împreună cu cei patru copii ai lor şi-au dus viaţa mai departe. După 
război, viaţa era din ce în ce mai grea. Au crescut taxele şi impozitele, a urmat 
naţionalizarea şi bunicii au pierdut maşina şi pădurile. Au fost, în parte, ruinaţi, 
dar nu s-au dat bătuţi. Îşi munceau cu râvnă terenurile agricole şi-şi creşteau cu 
dragoste animale. Bunicul, deşi toată lumea i se adresa cu „Boier Vasile”, 
muncea cot la cot cu oamenii care-l ajutau la muncă. La ora 5 dimineaţa, erau 
pe ogor la prăşitul porumbului sau la seceratul grâului. Cel târziu la ora 10 luau 
masa de prânz. Aceasta cuprindea trei feluri de mâncare, al treilea fel avea 
obligatoriu carne, în afară de miercuri şi vineri, fiind considerate zile de post. 
Mâncarea era pregătită de bunica. Bucatele gătite de bunica erau foarte 
gustoase, mai ales cele de post. Bunicul venea cu oamenii de la muncă şi 



143 

găseau masa aranjată la umbra dudului. El se aşeza în capul mesei şi, până ce 
bunica aducea primul fel de mâncare, lua primul un pahar de ţuică, apoi îi 
servea şi pe ceilalţi. La al treilea fel de mâncare, se servea vin. După masă, toţi 
se odihneau la umbră o jumătate de oră. Bunicul avea o vorbă: 

     „Boiernaşul cât de mic, 
     După masă doarme-un pic”. 
Apoi plecau împreună la muncă şi soseau la masa de amiază, pe la orele 

16-17. Primeau tot trei feluri de mâncare şi, după ce se odihneau, plecau la 
muncă. Dacă numărul oamenilor era mare, bunica gătea din nou pentru amiază 
şi pentru seara, când se termina ziua de muncă. Seara, bunicul bea, împreună 
cu oamenii câte 2-3 pahare de ţuică pentru „a le trece oboseala”. După cină, toţi 
mergeau acasă.  

Pentru aproape toate defectele umane, bunicul avea replici. Când întâlnea 
un om nepriceput spunea:      

         „Nu toate muştele fac miere”. 
              sau  
         „De toate bolile sunt leacuri, dar de prostie ba”.  
Şi pentru oamenii nepăsători, cărora nu le plăcea munca şi nu se îngrijeau 

de bunăstarea familiilor lor, bunicul avea tot o zicală potrivită: 
       „Am un car cu patru boi 
       Capul mi-e plin de nevoi 
       Dacă n-am nicio pereche  
       Pun căciula pe-o ureche”. 
        Bunicul ura lăcomia şi hoţia. El spunea aşa:  
        „ Ce este de haram, de haram se duce”.  
Colectivizarea a ruinat toată familia noastră. Dar nu ne-am dat bătuţi. Nu 

ne-am plâns niciodată, am muncit mult, am îndurat multe greutăţi, dar noi, 
nepoţii bunicilor,  am învăţat carte şi ne câştigăm, în mod cinstit existenţa, 
ducând mai departe onoarea strămoşilor noştri.             

În continuare, voi expune relaţiile de rudenie ale fraţilor bunicului, 
moştenitorii proprietăţilor lui Constantin Ion Fărcăşanu. Grigore Ion şi Cristina 
Fărcăşanu au avut trei copii: Florica, Marin şi Petre. Florica, căsătorită Biban, 
domiciliată în Craiova, a fost funcţionară în cadrul Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Dolj. Marin şi Petre au fost proprietari în comuna Fărcaşu, satul 
Amărăşti, judeţul Dolj. La ora actuală, trăieşte doar Florica. S-a stabilit în casa 
tatălui din satul Amărăşti şi administrează proprietăţie moştenite. Maria şi soţul 
ei, Dinu, proprietari  în comuna Melineşti, judeţul Dolj, au avut trei copii: 
Gheorghe, Anicuţa şi Maria (Marioara). Gheorghe a fost tipograf la fosta „Casa 
Scânteii” din Bucureşti. Cei trei copii ai săi, un băiat şi două fete, lucrează în 
Bucureşti. Anicuţa, căsătorită Drigă, a fost funcţionară în Bucureşti. Fiul ei, 
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Dan,  este absolvent de facultate, iar fiica, Victoriţa, administrează proprietăţile 
din Melineşti, moştenite de la bunica ei, Maria. Marioara a fost căsătorită cu 
Constantin Ciocan, cu grad de ofiţer, şi au locuit în Tg. Jiu din judeţul Gorj. 
Fiul lor, Veronel Ciocan, lucrează tot în cadrul Poliţiei Gorj. 

Ion Fărcăşanu, vărul lui Constantin Ion Fărcăşanu, proprietar în comuna 
Fărcaşu, a fost căsătorit cu Elena Gălan. Împreună au avut şapte copii: Ion, 
Nicolae, Marina, Gheorghe, Constantin, Domnica şi Marin.  

Primul copil, Ion, a fost căsătorit cu Elena. Aceştia au avut doi copii: 
Marina şi Petre. Marina, farmacistă, este căsătorită cu Ion Bârchi, fost 
funcţionar la Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea şi au domiciliul în Rm. Vâlcea. 
Au doi copii, Cristian-Daniel  şi Cristina, ambii cu studii superioare. Cristina 
Bârchi a fost eleva mea. Cristian-Daniel lucrează în SRI, iar Cristina este 
consilier la Casa judeţeană de Pensii Vâlcea. Al doilea copil al lui Ion 
Fărcăşanu, Petre (decedat în 2013),  a lucrat la Fabrica de Avioane din Craiova, 
apoi la Petrom Dolj.  A fost căsătorit cu Aurelia Cojocaru, învăţătoare în 
Craiova. Părinţii Aureliei au fost dascăli în localitatea  Işalniţa din judeţul Dolj.  
Copiii lor, Cătălin  şi Alin, sunt absolvenţi de facultate. Cătălin lucrează în 
Bucureşti, iar Alin în Craiova.  

Marin Fărcăşanu, tot proprietar în comuna Fărcaşu, a fost căsătorit cu Elena 
Nicolaescu. Împreună au patru fete: Marilena, Liliana, Gabriela şi Carmela. 
Marilena, domiciliată în Bucureşti, este asistentă la Lasermed. Gabriela are 
propria afacere în Craiova. Carmela, căsătorită cu Marius Udrică,  este 
consilier la Casa Judeţeană de Pensii Dolj.  Marius Udrică, fost jucător de 
baschet, profesionist, a fost primul arbitru de baschet al românilor care a 
arbitrat la Euroliga din Spania. Acum lucrează la Clubul Sportiv al Primăriei 
din Craiova. Marius Udrică şi Carmela au doi copii: Dan Iacob şi Mihai 
Alexandru.  

Tot din familia Fărcăşenilor este şi familia Ion. Strămoşul celor de astăzi   
s-a certat cu fratele său şi nu a mai vrut să se numească Fărcăşanu. A mers la 
primărie, a plătit o taxă de 5 lei, destul de mare pentru vremea aceea, şi si-a 
schimbat numele de familie din Fărcăşanu în Ion. Această istorie o ştiu de la 
bunicul meu, Vasile.  

Am cunoscut doi veri ai tatei născuţi în  comuna Fărcaşu, Ion Constantin 
Ion şi  Aurel Constantin Ion. Aurel C. Ion, absolvent al Academiei Comerciale 
Bucureşti, era un economist şi un expert contabil apreciat. A locuit în oraşul 
Craiova din judeţul Dolj. Cei doi copii ai săi, Costel şi Petrişor, având la şcoală 
medii de peste 9.50, au absolvit facultăţile de inginerie electronică. După 1990, 
Costel a devenit un prosper om de afaceri în Craiova, moştenind spiritul de 
negustor al familiei mamei sale, Elena din satul Veleşti, comuna Murgaş, 
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judeţul Dolj. Petrişor, cel mai mic, leit tatăl său prin fizic şi inteligenţă, 
lucrează în America la Compania „Alcatel”. 

Celălalt văr al tatei, Ion C. Ion, căsătorit cu Anastasia (Drăghici) a locuit şi 
a lucrat în comuna Fărcaşu din judeţul Dolj. Împreună au avut trei copii: 
Emilian, Leonica şi Petre.  

Emilian Ion  este născut la 10 iulie 1949 în comuna Fărcaş, judeţul Dolj.  A 
absolvit Academia de Studii Economice Bucureşti în 1971. În perioada 1976-
1977, Emilian Ion a urmat cursurile potuniversitare pentru relaţii internaţionale 
(Master) Bucureşti. Are o bogată activitate în Ministerul Afacerilor Externe. În 
prezent, Emilian Ion este ambasador în Pakistan.  Soţia sa, Aneta, a lucrat la 
IPROCHIM (Institutul de Proiectări) Bucureşti. Emilian Ion şi Aneta au un 
copil, Cristian,  şi o nepoţică, Cristiana Ioana.  

Leonica este director la Şantierul de Construcţii, Drumuri şi Poduri. 
Locuieşte în Craiova şi este căsătorită cu Gamberea Ştefan, Director Economic 
la întreprinderea „Olt-Metal”, Sucursala Craiova. 

Petre Ion este Director la Regia Domeniului Public din Craiova. Soţia sa, 
Virginia, este inginer şi lucrează la Primăria din Craiova. Copilul lor se 
numeşte Alexandru Ion.  

Un alt văr al tatei, născut în comuna Fărcaşu, este Nicolae M. Ion.  
În 1971, Nicolae M. Ion a fost numit Ministru al Industriei Chimice, prin 

hotărârea Consiliului  de Miniştri nr. 340/01.04.1971354.  
În perioada 1 noiembrie 1982-28 martie 1985, Nicolae M. Ion a fost 

Viceprim- ministru al Consiliului de Miniştri (Guvern).  
Prin Decretul 171/29 septembrie 1987, dat de preşedintele României, 

Nicolae Ceauşescu, Nicolae M. Ion este rechemat din calitatea de ambasador 
extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice355.  

În continuare, voi face referiri la familia bunicilor din partea mamei, Iulian 
şi Victoria Stăiculescu, familie care stăpânea multe proprietăţi în Piscoiu, sat al 
comunei Stejari din judeţul Gorj. 

Iulian Stăiculescu (vezi ilustraţie, carte video, pag. 375), bunicul meu din 
partea mamei, a fost văr primar cu Gheorghe Pârâianu, proprietar în satul 
Pârâienii de Sus. Era un bărbat foarte frumos, blând, inteligent, cinstit, apreciat 
de comunitate, işi iubea familia şi, mai ales nepoţii, bun gospodar, adminis-
trându-şi bine terenurile agricole, stupina şi moara. 

Iulian Stăiculescu (născut 27 noiembrie 1906, decedat în 28 mai 1986, şi 
Victoria (născută 1907, decedată în 22 mai 1978) au avut patru copii: Ion, 
Elena, mama mea, Aurelia şi Niculina.   

Ion Stăiculescu (născut în 1931, decedat în 5 aprilie 2012), căsătorit cu 
Mara, tehnician veterinar, a fost profesor de limba română în satul Piscoiu, 
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judeţul Gorj.  Niciunul dintre copiii lui nu a îmbrăţişat profesia de dascăl. 
Eugen este economist în Hunedoara şi Emilian, funcţionar în Timişoara.  

Aurelia, născută în 24.06.1940, căsătorită cu Marin Târziu (25.02.1934, 
decedat în 25.12.2007), brigadier silvic în comuna Dănciuleşti, satul Obârşia, 
judeţul Gorj, este singura dintre fraţii mamei care trăieşte. Marin Târziu a fost 
cel mai apropiat prieten al tatei. Toţi cei patru copii ai Familiei Marin Târziu şi 
Aurelia, absolvenţi de facultate, sunt realizaţi. Viorel (născut la 15 decembrie 
1959), fost Director Economic Petrom, actualmente este Director Economic la 
Hidroelectrica. Este căsătorit cu Veronica (născută în 26 februarie 1959),  
funcţionară la BCR Bucureşti.  Băieţii lor, Flavius Alexandru (născut în 4 
august 1989) şi Răzvan Andrei (născut în 3 septembrie 1990), şi-au terminat 
studiile în străinătate. Mariana (născută în 4 decembrie 1961), economist în 
Craiova, este căsătorită cu Constantin Nicolescu (născut în 28 octombrie 1962). 
Acesta a fost Şeful Poliţiei Judeţene Gorj, apoi Dolj, iar acum este Ministru 
Secretar de Stat în MAI. Copilul lor, Adrian (născut în 23 martie 1989), este 
absolvent al Facultăţii de Drept.  Iuliana (născută în 8 august 1967), medic în 
Craiova, este căsătorită cu Alin Cusma (născut în 13 iulie 1969), inspector 
Sapard Craiova. Împreună au doi copii: Roxana, născută în 2.10.1996,  şi 
Ştefan Rareş, născut în 4 în aprilie 2005. Ana Daniela  (născută în 28 
septembrie 1970), asolventă a Academiei de Studii Economice, este funcţionară 
în Craiova. Soţul Danielei, Mihai Iliescu, născut în 2 septembrie 1977, este 
director al Băncii Ciprus. Împreună au doi copii Andrei (născut în 9 mai 2004) 
şi Luca (născut în 23 august 2006).  

Niculina (născută în 1945), sora cea mai mică a mamei, a fost  căsătorită cu 
Ştefan Popescu din comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj. A murit la vârsta de 50 
de ani. Ştefan Popescu şi Niculina au trei fete căsătorite, cu afaceri profitabile, 
care le asigură un trai decent. 

În continuare voi prezenta informaţii cu privire la nepoţii de frate ai bunicii 
din partea tatălui, Maria, adică nepoţii de bunic ai preotului Marin Popescu din 
satul Hălăngeşti, comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj.  

Marin Gheorghe Popescu, primul copil al familiei Maria şi Gheorghe 
(Gilică) Marin Popescu (fratele bunicii din partea tatălui, Maria) din satul 
Hălăngeşti, comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj,  s-a născut în 2 aprilie 1936. În 
16 iunie 1959, îi moare mama trăsnită la seceratul grâului şi renunţă la gândul 
de a urma o facultate. În anul 1962, a absolvit Şcoala de Ofiţeri din Oradea. Cu 
multă ambiţie, tot timpul a fost premiant, a reuşit să termine pe locul al doilea 
şi a fost avansat, în mod excepţional, la gradul de locotenent major, într-un 
cadru festiv la Bucureşti. Pentru merite deosebite i s-a acordat „Ordinul Meritul 
Militar” clasa I şi a II-a, „Steaua României”. În 1991 s-a pensionat cu gradul de 
colonel şi s-a retras la locuinţa sa din Mangalia. Are o fată, Mariana, absolventă 
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a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative de la Universitatea din 
Bucureşti.  

Ioana Gh. Popescu s-a născut la 7 ianuarie 1940, în satul Hălăngeşti. Este al 
doilea copil al lui Gheorghe şi al Mariei Popescu. În 1968, este admisă la 
Facultatea de Agronomie  a Universităţii din Craiova. În 1973, după absolvirea 
Facultăţii  de Agronomie a Universităţii din Craiova, este repartizată ingineră la 
CAP  Giubega din judeţul Dolj. În 1992, s-a pensionat. La ora actuală locuieşte 
în Craiova, dar dragostea pentru agricultură o determină să petreacă mult timp 
în satul natal.  

Dumitru Gh. Popescu s-a născut la 26.10.1947, în satul Hălăngeşti. Este al 
treilea din cei cinci copii ai soţilor Gheorghe şi Maria Popescu. În 1970,  
Dumitru Gh. Popescu a absolvit Facultatea de Fizică,  secţia fizică nucleară a 
Universităţii Bucureşti, iar în 1990 a obţinut  titlul de doctor în fizică, 
specialitatea biofizică, la Universitatea Bucureşti, cu teza de doctorat 
„Cercetări privind formarea, stabilitatea şi proprietăţile bioagregatelor 
supramoleculare membranare”. Ajuns cercetător ştiinţific, gradul I, îşi 
valorifică munca de cercetare prin cărţi (vezi ilustraţie, carte video, pag. 374), 
articole sau lucrări ştiinţifice prezentate cu prilejul conferinţelor organizate în 
ţară sau în străinătate: 

-25 de articole ştiinţifice publicate în  reviste de prestigiu din SUA şi 
Europa; 

-67 de articole ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice din România: 
-22 de articole publicate în proceeding-urile unor conferinţe naţionale sau 

congrese ştiinţifice internaţionale: 
-90 de lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe interne; 
-1 cerere de brevet la OSMI  în 2008; 
 
Cărţi publicate: 
a) Teoria Reţelelor Neuronale Artificiale, în două volume, Editura 

Universităţii Bucureşti, 2009, 2010. 
b) Trei capitole (invited review paper), scrise şi publicate în cărţi editate în 

SUA şi Europa: 
 -Planar Lipid Bilayers and Their Applications, 2003, Elsevier Science, 

Amsterdam; 
 -Recent Research Developments in Biophisics, vol. III, 2004. 

Transworld Research Network, Internaţional Publisher of Reviev Books in all 
Areas of Science, Kerala, USA; 

 -Mathematical Biology Research Trends, 2008, Nova Science 
Publishers, New York, USA; 
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Iată câteva din revistele de prestigiu în care şi-a publicat o parte din lucrări: 
Biophisical Journal, Biochimica Biophisica Acta, Biophisical Chemistry, 
Molecular Crystals and Liquid Cristals, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 
BioSistems, Journal of Molecular Structure, Journal of Theoretical Biology, 
Bulletin of Mathematical Biology, Physics in Medicine and Biology, European 
Biophisics Journal, etc. 

A participat, ca invitat, la conferiţe şi congrese internaţionale: European 
Conference of Liquid Cristals, 1991, Courmayeur, Italia; Congress on 
Electroporation of Cell Membranes, 1991, Virginia USA; Internaţional 
Congress on Biochemistry and Molecular Biology, 1994, New Delhi, India; 
The NATO Workshop „Molecular Dynamics of biomolecules”, 1995, Cargese, 
Corsica, Franţa; School on Biophysics of Membrane Transport, 1997, Polonia; 
Internaţional Biotechnology Symposium, 2010, Rimini, Italia. 

În 1985, este membru fondator al revistei „Romanian Journal of 
Biophysics”.  

Este membru al următoarelor societăţi ştiinţifice: Societatea Naţională de 
Fizică, Societatea Naţională de Biofizică Pură şi Aplicată  şi Societatea 
Naţională de Biologie Celulară.  

Din anul 2003, este coordonator de doctorat. A fost referent ştiinţific oficial 
în 17 comisii de doctorat, 16 în România şi 1 în Austria. 

Este profesor universitar la catedra de Fiziologie şi Biofizică, Facultatea de 
Biologie a  Universităţii din Bucureşti, cercetător ştiinţific gr. I şi Director al 
Departamentului de Modelare Matematică în Ştiinţele Vieţii şi Mediului al 
Institutului de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „ Gheorghe 
Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române, Bucureşti.  

În lumea ştiinţifică este recunoscut ca autor al următoarelor descoperiri: 
-A introdus şi a calculat  probabilităţile de asociere selectivă între 

moleculele bistraturilor lipidice compuse din amestecuri binare de lipide. 
Procesul de asociere selectivă şi dinamică explică neomogenităţile structurale 
din membranele celulare;  

- Mecanismul de formare a porilor stochastici prin membranele lipidice; 
-Lipozomul pulsatoriu, sau lipozomul inteligent. Aceşti lipozomi 

funcţionează ca nişte biomicromotoare care pot să transporte moleculele cu 
acţiune farmacologică la anumite locuri din organism, să le elibereze în 
cantităţi  şi la intervale de timp programate apriori; 

Articolele sale publicate au fost citate în peste 100 de lucrări ale altor 
cercetători din lume; a primit peste 120 de solicitări de reprinturi ale lucrărilor 
sale; în anul 1990, unul din articolele sale a fost selecţionat în bibliografia 
mondială de referinţă a domeniului biologiei structurale; 
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Fiind un om de ştiinţă consacrat, principiile care au stat la baza activităţii 
sale sunt demne de urmat: „Cel mai important lucru pe care l-am făcut, a fost 
că nu am pierdut timpul la şcoală. Am considerat că a învăţa înseamnă a munci 
pentru a te construi pe tine ca să înţelegi mai bine tot ce te înconjoară, să te 
înţelegi şi pe tine însuţi, să poţi lua în orice moment deciziile cele mai bune 
pentru drumul tău în viitor. Am avut în fiecare moment un scop pe care l-am 
completat şi perfecţionat continuu în funcţie de datele noi ale momentului, am 
ştiut ce să fac şi ce să sacrific pentru a-l atinge” 

În anul 1990, Academia Română i-a acordat Premiul „Emil Racoviţă”, iar 
Academia de Ştiinţe din New York, SUA, i-a trimis invitaţia de a fi membru al 
său.   

Margareta Gh. Popescu, penultimul copil al soţilor Gheorghe şi Maria 
Popescu, s-a născut la 24 mai 1951 în satul Hălăngeşti. După terminarea 
studiilor la Şcoala Tehnică Medicală de pe lângă Spitalul Fundeni din 
Bucureşti, este repartizată la Centrofarm Bucureşti, unde lucrează până în 
2004. În 2004 emigrează în SUA, actualmente fiind căsătorită cu un inginer 
american. Din 2010, este pensionată pentru activitatea din România.  

Eleonora Gh. Popescu, ultimul copil al lui Gheorghe şi Maria Popescu, s-a 
născut la 6 iunie 1955 în satul Hălăngeşti. După terminarea Facultăţii de 
Metalurgie a Universităţii  Politehnice din Bucureşti, în 1980, a lucrat ca 
inginer, iar din 1990, ca Director Tehnic la „Silcotub” Zalău. Din anul 2000 s-a 
stabilit cu familia în SUA, statul Michigan. Este Expert Consultant  în 
domeniul asigurărilor, la o bancă. Are doi copii, Adriana, economistă la 
General Motors şi Mihai, inginer în domeniul IT. De la Adriana are o nepoată. 

Ana Popescu, sora bunicii, căsătorită cu Ion (Ionete) Popescu  din  
Hălăngeşti, are doi nepoţi realizaţi,  Vasile Manu şi Elisabeta (Stela) Manu.  

Ionete Popescu a lucrat ca negustor, în perioada interbelică, în Bucureşti. 
Printr-un complex de împrejurări, furniza produse pentru bucătăria casei lui I. 
Gh. Duca, om politic liberal, prim-ministru şi de mai multe ori ministru al 
României. 

Vasile Manu este preot în staţiunea Călimăneşti, parohia din Jiblea Nouă. 
El s-a născut  în comuna Dănciuleşti din judeţul Gorj, la 1 octombrie 1951. 
Este căsătorit cu Elisabeta şi împreună au doi copii.  Marinela Manu este licen-
ţiată în limbi străine, în România.  A urmat Facultatea de Istorie-Filozofie în 
Canada, unde este stabilită de câţiva ani. Cristian-Dumitru Manu, licenţiat în 
muzică şi teologie, actualmente este profesor de religie la  liceul “Lahovary” 
din Rm. Vâlcea. Preotul Manu Vasile îşi aduce aminte cu nostalgie de satul 
natal. “Câte locuri şi frumuseţi nu vede omul în viaţă; niciuna nu-i mai 
frumoasă decât locul unde a văzut soarele cu ochii pentru întâia dată. Comună 
binecuvântată de Dumnezeu, în care obrajii feţelor noastre au fost scăldaţi de 
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apa Botezului în cristelniţa Bisericii, de roua pădurilor şi a lanurilor de recolte 
ce-şi revarsă rodul spre pământul roditor, dar şi de apa Ploscăi şi a Ploscuţei, în 
care ne scăldam şi priveam curaţi spre cer. Un loc în casa în care părinţii noştri 
au zămislit copii, cu daruri divine şi ne-au învăţat să privim spre cer, iar prin 
învăţătura dascălilor noştri să pătrundem spre tainele vieţii şi ale universului”. 

 Profesoara de istorie,  Elisabeta (Stela) Manu este căsătorită cu Ion Nica, 
inginer mecanic cu experienţă în aviaţie.  Acum 10 ani   au emigrat legal în 
Canada. Actuala rezidenţă a familiei, începând cu iunie 2012, este oraşul Azusa 
din California, unde Ion Nica lucrează la o companie de avioane. Elisabeta şi 
Ion Nica au trei fete şi un băiat, cu studii universitare şi postuniversitare în 
România, Canada, Germania şi Statele Unite ale Americii. Elisabeta Manu a 
publicat articole de cercetare istorică şi  sociologie în jurnale şi magazine din 
România şi în „Meridianul românesc” din California şi „Mioriţa noastră” din 
New York. De curând a publicat cartea „Semănători de lumină”.  

Elisabeta Manu îşi exprimă dorul de satul natal prin cuvinte pornite din 
inimă: „ Satul meu natal rămâne pentru mine un colţ de basm, cu izvoare 
răcoritoare, cântece de mierle şi privighetori. Aici în lunile de primăvară, am 
simţit că mă îmbăt până la extaz de prospeţimea cea dintâi a lumii, aşa cum 
doar „Anotimpurile” lui Vivaldi  m-au înfiorat cu primul lor verde pur  şi crud. 
Şi-apoi lanurile verzi de grâu cu flori de mac şi albăstrele îmi aprindeau 
sufletul,  de câte ori traversam dealul spre Poienari. Doamne,  în ce locuri mi-ai 
dăruit fiinţa!” (Constanţa Badea )      

                                       
                                    

Constanţa Badea- Publicaţii 
 
1993    -„Culegere de probleme pentru clasele I-IV”, Editura Papirus 
                                 SRL, Rm. Vâlcea;  ediţii:1994, 1995, 1996, 1997; 

        - „Caiet pentru cunoaşterea mediului înconjurător-cls. a a III-a”; 
ediţii 1994, 1995, 1996; 

1994   - probleme propuse în revista profesorilor de matematică vâlceni;  
                 „Pan Matematica” şi în revistele şcolare „Muguri (nr. 1 şi nr. 2)  
                   editate de Şcoala Gimnazială I. Gh. Duca din Rm. Vâlcea; 
1994/1997 - a făcut parte din Comisia Naţională a Ministerului 

Învăţământului pentru redactarea curriculum-ului pentru învăţământul primar; 
1996 -prelucrare-„Abă ca Zăpada-după Fraţii Grimm-repovestire”, Editura  

Papirus SRL Rm. Vâlcea, Tipografia Almarom, Rm. Vâlcea; 
1996 - Director fondator al celor două numere (1 şi 2) ale revistei               

„Învăţătorul”, Tipografia Offset Color, Rm. Vâlcea; 
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1997 -coautor (Constantin Grigore, Eugenia Şincan, Constanţa Badea) -
”NATURA-Ştiinţă şi divertisment”-manual auxiliar pentru predarea geografiei 
şi cunoaşterii mediului înconjurător; 

1999 - coautor -„Aritmetică-culegere de exerciţii pentru clasele I-IV”,               
Editura Paralela 45 Piteşti; 

2000  - coautor- „Mate 2000- Culegere de exerciţii  şi probleme pentru  
       clasele I-IV. Teste de evaluare”, Editura Paralela 45 Piteşti; ediţii: 
          2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; 

2000 -coautor „ABC  2000”, Editura Paralela 45  Piteşti. 
2000 -coautor (Constanţa Badea, Mioara Vera Popescu)-„Caiet de 

grădiniţă-exerciţii grafice pentru grupa mare şi   grupa pregătitoare”, Editura 
Paralela 45 Piteşti; 

1998-2002 -articole publicate în „Renaşterea”-publicaţie de spiritualitate 
creştină a Episcopiei Râmnicului; 

2002 - coautor (Constanţa Badea, Aurel Badea, Cătălin Aurel Badea, Delia  
           Mariana Badea, Gheorghe Alin Badea) -Teste  de performanţă pentru  
            clasa a-IV-a, Editura Paralela 45 Piteşti; 
2002 - coautor- „Matematică şi perspicacitate-exerciţii şi probleme”-  
                          Colecţia „Mate 2000 + 2 Plus”, Editura Paralela 45 Piteşti; 
2010   -publică articolul „Din genealogia familiei marilor Boieri  
                       Pârâieni”,Studii vâlcene, Serie nouă, nr. VI (XIII)-2010.                   
Apreciere dată de Adriana Voicu, Director Marketing - OMV-PETROM, 

Bucureşti, 2007.  
 

J. Neamul Polcovnicului Ştefan Pârâianul 
 

Polcovnicul Ştefan Părăianul, al patrulea fiu al lui Ion Pârâianul şi al 
Mariei, s-a născut în satul Pârâieni, în jurul anului 1793. Polcovnicul Ştefan 
Pârâianul a fost căsătorit cu Maria Răducan Crăsnarul. În 1825 era Polcovnic, 
iar în 1829, la vârsta de 36 de ani, era Polcovnic za Cerneţi. Stăpânea două 
moşii şi o vie în satul Pârâieni (vezi catagrafia din 1829). În 1837, avea în 
proprietate, împreună cu fratele său, Manolache Pârâianu, cătunul Meriş al 
satului Pârâienii de Sus, judeţul Vâlcea356. Alături de fraţii săi, a reconstruit 
biserica „Sf. Dumitru” din Pârâienii de Sus.  

Ştefan Pârâianul împreună cu Maria Răducan Crăsnarul au avut cinci copii: 
Anica, Marghioala, Tarsiţa, Simion şi Constantin (1826-1903), căsătorit cu 
Maria D. Pleşoianu. Soţii Constantin şi Maria D. Pleşoianu au avut trei urmaşi: 
căpitanul Emanoil Pârâianu, căsătorit cu Constanţa Frumuşanu, Emilia 
Pârâianu, căsătorită Lubreanu, şi Constantin Pârâianu, căsătorit cu Virginia 
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Orezeanu (-n.n. Hurezeanu). Constantin Constantin Pârâianu a fost şeful 
Poliţiei judeţului Gorj până în 1935.  

Urmaşii soţilor Constantin şi Virginia Pârâianu sunt: Danciu, Emanoel 
(născut în comuna Izvoarele din judeţul Gorj, azi sat al comunei Plopşoru), 
mort în lagăr în 1959, şi Maria.  Urmaşul lui Emanoel, Ovidiu, s-a născut în 13 
dec. 1931, în Pietroşani, jud. Gj, şi a murit în  26 ian. 2009 la Tg. Jiu. Din 
prima căsătorie a lui Ovidiu a rezultat un fiu, Ovidiu, născut în 17.02. 1952, iar 
din a doua căsătorie o fată şi un băiat,  Cristina şi  Emanoil.  

Ovidiu are cu prima soţie, Livia, n. 28 iunie 1952, pe Răzvan, născut în 11 
nov. 1975, iar cu a doua soţie, Susana, pe Ana- Maria, n. 23 oct. 1986. 

Personalităţi ale României şi din alte ţări au primit, de-a lungul anilor, 
bijuterii din aur sau argint de la unul dintre  susţinătorii operei marelui sculptor 
român, Constantin Brâncuşi. Este vorba despre artistul gorjean, Ovidiu 
Pârâianu, care a dăruit câte  o bijuterie, reprezentând "Cheia României", unor 
personalităţi. Aceste bijuterii au încrustate pe ele elemente brâncuşiene: Poarta 
sărutului, Masa tăcerii şi Coloana înfinitului. Una dintre cheiţe i-a fost 
înmânată Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Angliei (vezi ilustraţiile, 
carte video, pag. 378). 

Emanuel (Emanoil) Părăeanu s-a născut la 11 martie 1860 în comuna 
Izvoarele - Gorj, din părinţii Constantin Părăeanu, născut în 1823 în Târgu-Jiu, 
şi Maria, născută Pleşoianu-Dobrescu. Prietenii îl răsfăţau cu apelativul 
„Manolache”. 

A fost căsătorit cu Constanţa Frumuşanu, care l-a admirat pentru talentul 
literar şi l-a susţinut în organizarea adevăratelor cenacluri culturale. 

Făcând parte, pe linie paternă, dintr-o familie distinsă, casa în care a locuit 
era una dintre cele mai impunătoare clădiri din Târgu-Jiu în secolul al XIX-lea. 

Casa era agreabilă, primitoare, iar pereţii salonului de la intrare erau 
împodobiţi cu tablouri artistice. Ambianţa unei familii de intelectuali era 
întregită de o bibliotecă variată, bogată, mobilierul având o lucrătură artistică. 

Şi-a făcut studiile liceale în Craiova, apoi a urmat cursurile „Şcolii de fii de 
militari” (Şcoala Militară de Administraţie) din Iaşi, în perioada 20 septembrie 
1884-16 august 1886, terminând cu gradul de ofiţer. A fost repartizat în cadrul 
Regimentului 1 Dolj, apoi şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Regimentului 18 
de Infanterie Gorj. A fost înaintat la gradul de locotenent la 1 august 1891, iar 
la 1 februarie 1897, la gradul de căpitan. În 1910 renunţă la cariera militară şi 
se dedică scrisului. Primise o educaţie aleasă în familie şi, pentru că citise 
foarte mult, era un om cultivat. 

Moştenindu-l pe bunicul său, Polcovnicul (grad militar sinonim cu gradul 
de colonel) Ştefan Pârâeanu, prieten apropiat al generalului Gheorghe 
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Magheru, a îmbrăţişat cariera armelor. Despre această prietenie, poetul de mai 
târziu scria: 

„Am crescut sub ochii acestor doi bătrâni şi îmi reamintesc şi acum, 
deşi a trecut foarte mult de atunci, cum de multe ori în copilărie, pe 
când mă întorceam de la şcoală, îi găseam pe amândoi acasă stând de 
vorbă [...] Mă opream înaintea generalului Magheru şi îi recitam cu glas 
tare următoarele versuri, pe care moşu-meu Părăeanu mă învăţase să le 
zic: 

Astfel e românul şi român sunt eu 
Şi sub jugul barbar, nu plec capul meu.” 
 
Activitatea sa militară a fost apreciată prin acordarea unor decoraţii 

militare: Ordinul „Coroana României”, „Steaua României”, „Sfânta Ana”, 
„Ordinul Serviciului Militar la 25 ani”. A fost trimis în Rusia, în mai 1903, 
alături de generalul Averescu şi colonelul Găiseanu, la jubileul Regimentului 
Vologda, care purta numele regelui Carol I.  

Poetul a făcut parte din colectivul de iniţiativă al Mişcării culturale gorjene, 
format iniţial în anul 1894 din: Witold Rolla Piekarski, artist plastic, polonez de 
origine, avocatul George Pârvulescu, institutorul Alexandru Ştefulescu, 
geologul Ion Popescu Voiteşti, Emanoil Părăeanu, dr. I. Urbeanu, Ştefan 
Dobroneanu, Iuliu Moisil, originar din Năsăud, membru al Academiei Române, 
învăţătorii Ion Arjoceanu şi Ion Haiducescu etc. Acest cenaclu a dăinuit în 
judeţul Gorj până în anul 1906 şi se întrunea o dată sau de două ori pe lună; 
aici se citeau texte literare, istorice sau ştiinţifice, pentru a fi publicate în 
revista literar-istorică Jiul. Cel mai inimos şi mai mare susţinător al acestei 
reviste a fost poetul Emanoil Părăeanu. Aici, participanţii abordau teme de 
actualitate, interesante, se aduceau critici, se schimbau diferite idei, etc. 
Întrunirile aveau loc la avocatul George Pârvulescu, la inginerul Aurel 
Diaconovici şi, mai des, în casa lui Emanoil Părăeanu, care era în timpul acela 
locotenent în Regimentul 18 de Infanterie Gorj. La aceste întruniri participa şi 
marele patriot, profesorul universitar doctor Constantin Istrati. Acesta îi 
încuraja pe membrii cenaclului şi a contribuit mult la răspândirea şi realizarea 
unor idei ale acestei mişcări culturale în toată ţara.  

Prin creaţiile sale literare, Emanoil Părăeanu a emoţionat inimile 
compatrioţilor săi, aşternându-şi pe hârtie gândurile frumoase, generoase şi 
nobile; pentru toate acestea merită să-i aducem prinosul de recunoştinţă şi 
respect.  

Multe dintre lucrările sale literare se găsesc în revistele Jiul şi Amicul 
tinerimei. În 1896 şi-a publicat o parte din poeziile sale în volumul intitulat 
Umbre şi lumini, tipărit de N.D. Miloşescu, cu care era bun prieten. Alte poezii 
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şi proza lui au apărut în revistele din Târgu-Jiu: Şezătoarea săteanului, Lumina 
satelor, Amicul poporului, Călăuza Gorjului condusă de I. Moisil, revista 
satirică Ardeiul. A publicat articole şi în ziarul Epoca din Bucureşti, între anii 
1908 şi 1913, în periodicele Românismul şi Călindarul Jiului, editate de 
Miloşescu în Târgu-Jiu. Au mai apărut, în ediţii speciale, Cartea săteanului şi 
Suflete din popor (nuvele şi schiţe).  

Preţuindu-i activitatea literară, profesorul Iuliu Moisil scria: „Ar fi de dorit 
să se găsească un admirator al poetului gorjean care să adune toate lucrările 
sale în poezie şi proză, să le aşeze într-un buchet şi să le dea laolaltă 
publicităţii”357.  

Pe lângă preocupările creatoare şi culturale, susţinând înfiinţarea de cercuri 
culturale săteşti, amenajarea muzeului Gorjului, publicarea de reviste şi ziare 
locale, Emanuel Părăeanu „s-a dedicat şi activităţilor politice ori obşteşti, fiind 
mai mulţi ani membru în Consiliul Local Târgu-Jiu, iar apoi deputat”358. 
Tematica poeziilor nobilului poet este variată: natura, iubirea de neam şi de 
ţară, respectul faţă de monarhie, viaţa plină de suferinţe a oamenilor din popor, 
şi nu în ultimul rând, dragostea pură, sinceră. 

În anul 1913, poetul, suferind, a fost internat în sanatoriul „Elisabeta” din 
Bucureşti. 

În 1914, trimite broşura Suflete din popor, cuprinzând nuvele scrise într-un 
grai frumos românesc, dedicate reginei Elisabeta, cu închinarea: 

„Maiestăţii Voastre, care sunteţi Icoana lui slăvită şi pe care, ca 
Suverană, L-aţi luminat şi L-aţi înălţat! ca Poetă L-aţi cântat şi L-aţi 
însufleţit şi ca mamă scumpă şi adorată L-aţi iubit şi L-aţi mângâiat!” 
Iată răspunsul aghiotantului din partea reginei: 
                        „Domnule Căpitan, 

Maiestatea Sa Regina Elisabeta mă însărcinează să vă mulţumesc 
pentru trimiterea operei D.-Voastre Suflete din popor. 

Maiestatea Sa găseşte cartea D.-stră un foarte bun mijloc de 
luminare a ţăranului nostru şi crede că răspândirea ei va fi de mare 
folos”. 
Poetul era un sincer admirator al reginei Elisabeta (Carmen Sylva), iar acest 

răspuns a fost o mare bucurie şi o mare alinare a suferinţelor sale.  
„Culmea fericirii mele însă a fost, zice poetul în scrisoarea trimisă 

prietenului său, I. Moisil, când peste câteva zile am primit fotografia Sa, pe 
care a scris cu mâna Ei aceste cuvinte: Tot ce faceţi pentru cei nenorociţi, faceţi 
pentru mine”. 

Sănătatea poetului se zdruncina în fiecare zi, iar la 4 decembrie 1916 se 
stingea din viaţă la un sanatoriu din Bucureşti.  
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În decembrie 1926, osemintele poetului au fost ridicate din cimitirul „Sf. 
Vineri” din Bucureşti şi aduse cu toate onorurile în cavoul familiei din cimitirul 
din Târgu Jiu. Odată ajuns aici, vagonul mortuar a fost întâmpinat de un public 
imens. Personalităţile oraşului din acea vreme au amintit rodnica activitate din 
domeniul culturii şi din cariera sa militară.  

Neavând copii, mobilierul bibliotecii, cărţile, manuscrisele şi alte lucrări ale 
sale le-a dăruit, împreună cu casa, viteazului Regiment de Infanterie nr. 18 din 
Gorj, regiment pe care l-a servit cu drag şi de la flăcăii căruia a aflat multe din 
suferinţele celor mulţi. 

Memoria lui Emanoil Părăeanu, poetul Gorjului, se păstrează prin cărţile şi 
manuscrisele sale şi este cinstită de placa memorială de la fosta sa locuinţă din 
Târgu-Jiu, azi Centrul Militar Gorj.   
   

K.   Neamul lui Zamfir Pârăianu (vezi ilustraţie, carte video, pag. 379) 
 

Iată şi istoria  neamului  lui Zamfir Pârăianu, prefect de Gorj. 
Hamza Pârăianul, unul din fiii Logofătului Calotă Pârăianul Milescul, a 

avut o strănepoată, Elena Pârăianul, căsătorită cu Răducan Pârăianul. Şi 
Răducan Pârăianul, fiul lui Constantin şi al Aniţei Pârăianul, era tot din 
neamul Pârăienilor Mileşti. El a avut patru fii: Iordache, Costache, Petrache şi 
Zamfir. 

Iordache Pârăianul a avut trei băieţi şi o fată: Nicolae, Barbu, Ion şi Siţa. 
Barbu Pârăianu era în armata de corp a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. A 
fost trântit de cal înaintea palatului domnesc şi a murit pe loc. 

Ion Pârâianu a murit în timpul luptelor de cucerire a redutei Griviţa, în 
1877. Siţa Pârăianu s-a măritat cu T. Mărculescu.  

Zamfir Pârăianu a fost crescut în casa Ispravnicului Radu Rosetti (rudă prin 
alianţă cu Pârâienii) din Prigoria. Zamfir Pârăianu a fost subprefect de Gorj în 
1848 şi prefect în 1861. S-a căsătorit cu Sevastiţa, fiica lui Constantin 
Frumuşanu, al treilea Logofăt. Împreună au avut trei băieţi şi cinci fete: 
Eugeniu, căsătorit cu Josma de Noel, colonelul Grigore, căsătorit cu Maria 
Gohn, Cezar, căsătorit cu Artemiza Bunescu, Maria, căsătorită cu Athanasie 
Moschuna, prefect şi deputat liberal de Gorj, Paulina, căsătorită cu Iancu 
Carabatescu (deputat şi prefect de Gorj, liberal), Speranţa, căsătorită cu 
Generalul Nicolae Tătărăscu, Nisa, căsătorită cu Toma Cămărăşescu şi 
Sevastiţa, căsătorită cu Mihai Bădulescu.  

 Gheorghe Tătărăscu (vezi ilustraţie, carte video, pag. 379) s-a născut la 22 
decembrie 1886, în oraşul Craiova din judeţul Dolj, în familia gorjenilor 
Speranţa Pârăianu şi Nicolae Tătărescu (general, provenit dintr-o familie de 
moşneni înstăriţi din satul Vlăduleni, judeţul Gorj). A absolvit Liceul „Carol I” 
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din Craiova, apoi Facultatea de Drept din Bucureşti, în anul 1912. Şi-a susţinut 
doctoratul în drept la Paris, cu teza „Le régime électoral et parlementaire en 
Roumanie”, profesând avocatura în baroul Gorj. Din anul 1919 a fost ales 
deputat de Gorj, în toate legislaturile. În anul 1912 s-a înscris în Partidul 
Naţional Liberal, fiind secretar general al partidului, în perioada 1931-1938, şi 
preşedinte al organizaţiei judeţene Gorj a Partidului Naţional liberal din 1932. 
Gheorghe Tătărăscu a îndeplinit funcţii de mare răspundere în guvernele 
liberale: subsecretar de stat în Ministerul de Interne (30 octombrie 1923-3 
noiembrie 1928), ministru al Industriei şi Comerţului (începând cu 14 
noiembrie 1933), preşedinte al Consiliului de Miniştri (prim-ministru, 5 
ianuarie 1934-28 decembrie 1937), ministru de externe în guvernul format de 
patriarhul Miron Cristea (10 februarie 1938), ambasador al României la Paris 
(9 decembrie1938 - august1939), prim-ministru (24 noiembie 1939 - 4 iulie 
1940).  

După 27 ianuarie 1941, s-a retras pentru multă vreme la moşia sa din 
Poiana (lângă Rovinari), judeţul Gorj, militând pentru ieşirea României din 
război. Ulterior a făcut parte din guvernul prezidat de dr. Petru Groza, ca 
ministru de externe, semnând în numele României Tratatul de Pace din Paris. A 
fost îndepărtat din politică la 6 noiembrie 1947; în martie 1949 i-a fost 
confiscată moşia, inclusiv casa din Poiana, judeţul Gorj. În noaptea de 5 spre 6 
mai 1950, a fost arestat şi internat în Lagărul de Deţinuţi Politici Sighet, fiind 
eliberat din detenţie la 6 iunie 1955. A murit la 28 martie 1957. La 22 iunie 
1997 a devenit membru post-mortem al Academiei Române. Trebuie remarcat 
ajutorul permanent pe care Gheorghe Tătărescu l-a acordat judeţului Gorj, 
sprijinind ridicarea unor obiective industriale (fabrica de ţigări, fabrica de 
confecţii, uzina Sadu ş.a.), dar mai ales contribuţia, alături de soţia sa, Arethia 
(preşedinta Ligii Naţionale a Femeilor din Gorj), la ridicarea de către 
Constantin Brâncuşi a operelor din Târgu-Jiu. În anul 2002, casa sa din Poiana-
Rovinari a fost strămutată din calea excavatoarelor din carierele de lignit, în 
incinta Muzeului Etnografic din Curtişoara, oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj. 

Gheorghe Tătărăscu a avut şi preocupări literare, colaborând sau îndrumând 
diverse periodice ale vremii. Astfel, a debutat în revista Voinţa naţională, a 
scris articole în revistele Sămănătorul şi Neamul românesc şi a fost directorul 
revistelor Cuvântul Gorjului şi Gorjul nou. În tinereţe, a scris piesa de teatru 
„Când vine viforul”, jucată cu mult succes la Teatrul Naţional Bucureşti. Cartea 
lui Mărturii pentru istorie, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, ediţie 
postumă, a fost îngrijită de fiica sa, Sanda Tătărăscu-Negropontes, născută la 
15 august 1919, în oraşul Tg. Jiu, judeţul Gorj. 

Când a împlinit 18 ani, Sanda Tătărăscu, fiica fostului premier interbelic al 
României, a avut parte de un bal ca-n poveşti la Ambasada Franţei. La 19 ani 
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era prezentată la Curtea Regală a Angliei. Apoi, s-a căsătorit cu bogătaşul grec 
Ulise Negroponte. Fericirea a durat până la venirea comuniştilor la putere. A 
fost trimisă la puşcărie, iar averea familiei a fost confiscată. Ea a fost aleasă 
senator de Gorj al Partidului Naţional Liberal, în perioada 1990-1992. A murit 
pe 20 iulie 2009. 

Puţini sunt cei care ştiu că, printre rudele Sandei Tătărăscu Negropontes, se 
numără John Negroponte, fostul şef al Serviciului de Informaţii din SUA, şi 
Nicholas Negroponte, unul dintre inventatorii internetului.  
         

L. Barbu Pârăianu (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 380) 
 
Născut la data de 23 martie 1884, în comuna Andreeşti, judeţul Gorj, a fost  

fiul lui Ioniţă şi al Floarei Pârăianu. 
Studii: Şcoala Fiilor de Militari din Craiova; 
Şcoala Militară de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie Bucureşti. 
Grade: 
- 1898-1904 - elev la Şcola Militară; 
- 15 februarie 1904 - sublocotenent; 
- 28 noiembrie 1907 - locotenent; 
- 1 aprilie 1913 - căpitan; 
- 1 aprilie 1917 - maior; 
- 1 aprilie 1919 - locotenent-colonel; 
- 1 aprilie 1920 - colonel; 
- 15 aprilie 1933 - general de brigadă; 
Unităţi militare în cadrul cărora a activat: 
- 1904 - Regimentul 1 Artilerie; 
- 1904-1905, Regimentul 1 Dolj; 
- 1905 - Batalionul 1 Vânători; 
- 1905-1907 - Regimentul 26 Rovine; 
- 1907-1908 - Batalionul 6 Vânători; 
- 1908-1910 - ataşat pentru stagiu la Regimentul 14 Infanterie din armata 

austro-ungară; 
- 1910-1912 - Regimentul 5 Ialomiţa nr. 23; 
- 1912-1913 - Brigada 7 Infanterie; 
- 1913-1914 - Regimentul 15 Războieni; 
- 1914-1917 - Regimentul 55 Infanterie; 
- decembrie 1917-ianuarie 1918 - prizonier şi evadat din captivitate; 
- 1918-1920 - Corpul 1 Armată; 
- 1920, Marele Stat Major, Secţia 6; 
- 1920-1921 - Divizia 18 Infanterie, şef de stat major; 
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- 1921-1925 - Divizia 21 Infanterie, şef de stat major; 
- 1925-1930 - Regimentul 4 Infanterie, comandant; 
- 1930-1932 - Divizia 18 Infanterie; 
- 1932-1933 - Brigada 3 Grăniceri; 
- 1933 - Subinspectoratul General de Jandarmi Vest; 
- 1933-1938 - Inspectoratul General al Jandarmeriei, inspector. 
Decoraţii: 
- Medalia Jubiliară „Carol I” - Înalt Decret nr. 5384/1905; 
- Medalia „Avântul Ţării”, 1913; 
- Ordinul „Coroana României” clasa a IV-a - Înalt Decret nr. 5286/1922; 
- Ordinul „Steaua României” clasa a IV-a cu panglică de „Virtute Militară”; 
- „Crucea Comemorativă” 1916-1918 cu baretele „Ardeal”, „Carpaţi” şi 

„Bucureşti”; 
- Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer - Înalt Decret nr. 3781/1924; 
- Ordinul „Coroana României” în gradul de Comandor - Înalt Decret 

109/1929; 
- Semnul onorific „25 de ani de serviciu” - Înalt Decret nr. 1858/1923. 
Campanii: 
- a participat la războiul balcanic din 1913 şi la războiul de reîntregire a 

neamului din 1916-1918, la comanda unei companii, având gradul de căpitan; 
- a fost numit comandantul Brigăzii 3 Grăniceri în 1933, când avea gradul 

de colonel, şi subinspector al Inspectoratului General al Jandarmeriei în 1933; 
- a deţinut funcţia de şef al Inspectoratului General al Jandarmeriei între 

anii 1934 şi 1938;  
- a demisionat din armată în 28 februarie 1940. 
În 1936, în ziarul călărăşean Biruinţa, era caracterizat ca „omul dreptăţii, 

omul cinstei, păzitorul de frunte al vieţii şi avutului obştesc”359. 
Iată ce scriau contemporanii săi360: 
„Încă un fiu al Gorjului, din satul Andreeşti, care ridicându-se dintre ai săi 

în cea mai de sus treaptă ostăşească, după ce s-a ilustrat în războiul nostru cel 
mare prin bravură personală, se cinsteşte pe sine cinstind şi ajutând pe ai săi, 
Generalul Pârăianu nu şi-a uitat satul, cum nu uită pe tovarăşii copilăriei sale. 
D.sa a făcut un triplu dar Andreeştilor în care a crescut: un frumos monument 
pentru pomenirea consătenilor săi morţi pentru patrie în 1916-1918; un local 
destinat postului de jandarmerie din sat (dl. general este inspector al jandarme-
riei), precum şi un cămin cultural. 

În localitatea Polovragi, căreia generalul Barbu Pârâianu îi păstrează 
înduioşată amintire şi recunoştinţă - căci acolo, evadând din mâna nemţilor ce-l 
luaseră prizonier, a stat ascuns la un coleg de şcoală, avocatul Ioniţă Petrescu, 
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vreme de un an, până să poată fugi în Moldova, a construit de asemenea un 
local postului de jandarmi din comună.  

Însemnez aici ideea delicată pe care au avut-o învăţătorii din Polovragi şi 
satele vecine, de a consacra prima oră de istorie din clasele lor povestirei 
faptelor de arme ale Generalului Barbu Pârâianu.”  

(vezi ilustraţiile, carte video, pag. 380) 
 

M.  Nicolae Iulian Pârâianu  
     

S-a născut la data de 15 septembrie 1938 în localitatea Aninoasa, judeţul 
Gorj. 

În 1965, Nicolae Iulian Pârâianu a absolvit Facultatea de Construcţii 
Feroviare Drumuri şi Poduri din Bucureşti. A urmat cursuri postuniversitare în 
construcţia căilor ferate în 1989.  

În urma acestor studii a obţinut atestările următoare: diriginte şantier, 
categoriile B, C, D; responsabil tehnic cu execuţia; expert tehnic; 

A fost inginer-şef pe diferite şantiere de antrepriză şi construcţii feroviare 
din ţară (Craiova, Braşov, Râmnicu-Vâlcea, în perioada 1965-1998). A executat 
lucrări deosebite ca volum şi complexitate: pasaj peste C.F. în Târgu-Jiu ; pod 
peste Jiu în localitatea Podari; pasaje peste C.F. la Coţofeni, Işalniţa, Filiaşi, pe 
DN Craiova-Filiaşi; pod peste Olt în oraşul Râmnicu-Vâlcea; calea ferată 
Berbeşti-Alunu şi tunelul Berbeşti; consolidări Dealu Negru; amenajarea 
Dâmboviţei în Bucureşti, sector Opera-Mihai Vodă; lucrări la Casa Republicii.  
 

 N.   Avocatul Ion Peruianu (Pârâianu)  
 

Ion Peruianu (Pârâianu) (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 382), distins, cu 
o figură aristocratică, a fost mare avocat în Craiova. S-a născut în 1857 în satul 
Pârâienii de Mijloc şi a decedat în 9 septembrie 1914. S-a bucurat de o carieră 
juridică strălucită, având o cultură aleasă şi o pregătire juridică solidă. Alături 
de alţi avocaţi cu o reputaţie neştirbită, Constantin A. Mitescu, G.I. Peşicu, 
Nicolae P. Guran, N.N. Coandă, C. Radulian, N.M. Viişoreanu, Iuniu T. 
Tălpeanu, N.B. Rioşanu, Constantin M. Ciocăzan, Ion Pazu, din oraşul Băniei, 
a făcut parte din consiliul de disciplină, ca organ de conducere a profesiei de 
avocat. Începând cu 1907, consiliul avea ca decan pe Anghel Betolian din 
Craiova. Ţelul lor a fost realizarea reformelor pentru buna organizare şi 
ridicare a nivelului profesiei de avocat şi înlăturarea intermediarilor în procese. 
În 1864 a fost expropriat cu 794 stânjeni pentru locuri de case. 

În 1889, un descendent al Pleşoienilor a vândut moşia sa din Pârâieni 
avocatului Ion Peruianu.  
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Este înmormântat în cimitirul fostei biserici a Pârâienilor din Pârâienii de 
Mijloc. 
 

O.  Alexandru Pârâianu (pseudonim - Al. Mitru) 
           (vezi ilustraţie, carte video, pag. 383) 

 
 Alexandru Pârâianu361 s-a născut la 6 noiembrie 1914 în oraşul Craiova, ca 

fiu al educatoarei Angela Pârâianu, şi a fost crescut de familia Francisc şi 
Antonela Hundel. 

A urmat studiile secundare la Liceul Central şi Liceul „Fraţii Buzeşti” din 
oraşul natal, apoi îşi continuă studiile la Facultatea de Litere şi Filozofie a 
Universităţii din Bucureşti, obţinând licenţa în anul 1940. 

A funcţionat ca profesor de literatură română, şi literatură universală şi 
istorie la liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, unde conduce, timp de 
aproape două decenii, cenaclul literar „Luceafărul”. 

Paralel cu activitatea de profesor, a desfăşurat o bogată activitate literară, 
concretizată prin publicarea unor opere inspirate din mitologia română şi 
universală, din universul copiilor şi al tineretului. Mai are povestiri şi romane 
istorice, traduceri din literatura universală. 

Piesele de teatru scrise de el au fost adaptate pentru emisiunile de teatru şi 
televiziune, precum şi pentru filme. 

După o lungă suferinţă, s-a stins din viaţă la 19 decembrie 1989, fiind 
înhumat la mânăstirea Ţigăneşti. 

Cea mai mare parte din corespondenţa sa a fost purtată cu prietenul său din 
liceu, stabilit pentru totdeauna în Franţa, Jules Wasserman, importante fiind 
strădaniile scriitorului de a-şi populariza operele sale în Franţa (vezi ilustraţiile, 
carte video, pag. 384 - 385). 

Tot pentru popularizarea şi tipărirea operelor sale în străinătate, a 
corespondat cu scriitorul Mihai Cimpoi din Republica Moldova, cu o serie de 
edituri şi cu mass-media din străinătate. 
 
Premii şi distincţii naţionale şi străine, dedicaţii: 
 
Nr. 
crt. 

Conţinutul documentelor Anul 
acord. 

Obs. 

 1 Premiul „Ion Creangă” al Academiei RSR 1972  
 2 Premiul Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor 1972  
 3 Brevet al Consiliului de Stat prin care se conferă 

Ordinul „Meritul Cultural”, clasa a II-a 
1973  
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 4 Trofeul „Micul Cititor” al Bibliotecii Municipale 
„Mihail Sadoveanu” şi Consiliului Naţional 
Municipal Bucureşti al Organizaţiei Pionierilor 

1974  

 5 „Membru de onoare” al Asociaţiei Culturale Săteşti 
din Frumuşeni, judeţul Arad 

1974  

 6 „Menzione” dat de Juriul Internaţional al Premiului 
European de Literatură pentru Copii şi Tineret 
„Provincia di Trento” 

1976 plachetă 

 7 „Premiul de literatură pentru copii şi tineret”, anul 
1981, al Uniunii Scriitorilor din România 

1982  

 8 „Diplomă” conferită de Biblioteca Municipală 
„Mihail Sadoveanu”cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la înfiinţarea acesteia 

1985  

 9 „Merite în activitatea cultural-artistică”, conferită de 
Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al 
Municipiului Bucureşti 

<f.a> plachetă 

10 „Hrisovul” dedicat de Şcoala Generală Nr. 51 din 
Bucureşti „Domniei Sale Al. Mitru - scriitorul” 
Menţiune: „Izvodit şi scris de noi, Al. Costaş, dascăl 
de rumânească limbă” 

1979  

11 „Sunt frate cu un fir de iarbă”, poezie omagială 
dedicată de Biblioteca Municipală „Mihail 
Sadoveanu” din Bucureşti 

<f.a>  

  
Aprecieri critice şi dedicaţii selective 

 
„Nu trebuie, prea scumpe Al. Mitru, să cochetezi cu modestia când ai din 

viaţă nemurirea”362. 
„Mult stimate maestre Alexandru Mitru, cu sentimentul că această carte o 

dărui unui scriitor de geniu, vă rog să primiţi şi iubirea mea fără margini ce v-o 
port cu puritate şi dăruire totală. Al dv. Ion Crânguleanu, 7.V.1975, 
Bucureşti”363  

„Acest fruct al prieteniei şi colaborării exemplare dintre doi «franţuji» şi 
poeţi, celui de al treilea prieten al nostru, scriitorului Al. Mitru, al cărui duh 
plin de dragoste şi înţelegere pentru munca noastră a (stat) mereu la căpătâiul 
acestei «cheiţe fermecate» cu care, în fine, copiii României pot descuia lacătul 
eternei inimi a vârstei de aur. Cu aceeaşi cheiţă vom închide etern în inima 
noastră dragostea şi preţuirea pentru cel mai mare poet al istoriei noastre, Al. 
Mitru. Tudor Opriş, A. Tita, 21.V.1979”364. 
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„Doamnei şi domnului Al. Mitru, cu largă mulţumire pentru mult amabila 
bună cuviinţă şi cu aceeaşi constantă prezentare a frumoasei sale activităţi 
literare, colegial şi devotat omagiu, Perpessicius, 15 decembrie 1966”365. 

„Tovarăşului Alexandru Mitru cu deosebită consideraţie, un modest omagiu 
din partea unui (cititor) de carte pentru copii, Petre Iudit, Bucureşti 29 aprilie 
1976”366 

„Domnului profesor Al. Mitru, în semn de omagiu pentru opera sa 
valoroasă care a umplut de bucurie sufletele copiilor ţării”367. 

„Lui Al. Mitru-Pârâianu, scriitorului care a dus şi duce faima creaţiei 
literare româneşti pe întinse meridiane ale lumii, prietenul drag din anii tinereţii 
acesteia care, din păcate, nu se mai întoarce vreodată, animatorului de cultură 
şi sufletului generos care este şi Doamnei sale, care l-a secundat pas cu pas 
creându-i tot ce avea nevoie în casă, pentru a da o operă atât de trainică şi 
frumoasă, ghioceii inimii mele şi o îmbrăţişare frăţească”368. 

„Nimeni nu a slujit, în literatura română contemporană, cu mai multă 
măiestrie, ardoare şi clarviziune patriotică, ideea făuririi unui… compartiment 
al filozofiei populare, ca Al. Mitru. Îmi plec genunchii cu evlavie în faţa a tot 
ce este generos şi măreţ, pentru iluminarea căilor pe care trebuie să păşească, 
mâine, cei ce vor veni după noi. Omagiu profesorului, animatorului, scriitorului 
şi marelui Alexandru Mitru”369. 

„Confratelui Al. Mitru, cu afectuoasă preţuire pentru admirabila sa 
literatură, această cărticică de debut, căreia i-a deschis drum în lume cu o 
generoasă recomandare a manuscrisului, decembrie 1982, Ion Roman”370. 

„Distinsei doamne profesoare şi domnului Alexandru Mitru, scriitor de 
excepţie, preţuit şi îndrăgit de toţi copiii de la 7 la… 70 de ani, din România şi 
de pe toate meleagurile lumii, om de mare sensibilitate şi nobleţe sufletească, 
întreaga mea admiraţie, calda preţuire şi cea mai frumoasă afecţiune, odată cu 
această carte, scrisă cu gândul la tărâmul fermecat, de neobosită prospeţime şi 
frumuseţe din sufletul nostru, copilăria! Cu toată dragostea şi respectul, George 
Şovu, 5 mai 1979”371. 

„Maestrului Alexandru Mitru o permanentă stare de iubire pentru acele 
comori şlefuite de pana şi sufletul domniei sale, comori ce mi-au animat 
copilăria şi adolescenţa, punându-şi pecetea limpezirii pe visurile mele de azi şi 
de mâine. George Ţărnea, 11 februarie 1976, Râmnicu-Vâlcea”372. 

„Maestrului Alexandru Mitru, prin testament de suflet neţărmurita preţuire 
a modestului discipol întru căldura şi lumina mitului românesc care este. 
George Ţărnea, 11 februarie 1976, Râmnicu-Vâlcea.” 

Multe din lucrările sale: Basmele mării, În Ţara legendelor, Istoria lui 
Păcală şi Tândală, Aradul în legende şi povestiri, Sabia de foc, Săgeata 
căpitanului Ion, Craiova în legende şi povestiri etc. sunt scenarii pentru 
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producţia cinematografică şi prelucrări pentru emisiuni de radio şi televiziune. 
Un loc aparte îl ocupă legendele (Legendele Olimpului, Din marile legende ale 
lumii) şi literatura pentru copii şi tineret: Poveşti cu tâlc, Mâini de aur, 
Neghiniţă, Dansez cu tine etc. 

Din volumul În Ţara legendelor ne vom opri asupra legendelor: Ghialumer 
şi Fulg-de-nea. Iată prezentarea pe scurt a conţinutului  legendei Ghialumer. 

 Demult, în ţinutul Bihariei se afla un castel, unde îşi ducea viaţa în linişte 
Bătrânul crai, Mătieş. Pentru frumoasele petreceri, pe care le dădea la curtea sa, 
craiul aducea pe cei mai buni cântăreţi, poeţi şi povestitori, cel mai preţuit 
dintre ei fiind stihuitorul Ghialumer. Amira, fiica vrăjitorului Gomora, 
sfătuitorul craiului, se îndrăgosteşte de Ghialumer şi îl urmează la locuinţa lui 
de pe muntele Băiţa, nesocotind sfaturile tatălui ei şi faima lui de om 
necredincios.  

În scurt timp, Ghialumer o părăseşte pe Amira şi se îndrăgosteşte de Ileana, 
fata lui  Mătieş. Craiul prinde de veste şi nu-l mai primeşte niciodată pe 
stihuitor la castel.  

Vrăjitorul Gomora, supărat că i-a dezonorat fata, aruncă o lichioare peste 
Ghialumer şi-l transformă în cascadă. Amira, nereuşind să obţină iertarea 
tatălui său, îl roagă pe acesta s-o transforme în cinteză.  

În cele din urmă, Ileana uită cele întâmplate şi se căsătoreşte cu un prinţ din 
Apus.  

 Iată şi rezumatul legendei Fulg-de-nea. 
 Odinioară, în adâncul munţilor Bihariei373, se întindea ţara gheţurilor 

împăratului Troian. Fulg-de-nea, frumoasa fiică a împăratului Troian, se 
îndrăgosteşte de Sorin (Soarele), împăratul ţării focului. Fără consimţământul 
tatălui ei, Fulg-de-nea îl însoţeşte pe Sorin în Biharia, tărâmul înverzit şi plin 
de flori.  

Cu ajutorul zmeului Lăstuş, Troian o găseşte pe fiica sa, o readuce în 
împărăţia iernii şi o închide în temniţă. Fulg-de-nea, îndurerată de pierderea 
feciorului său şi a soţului, varsă lacrimi fierbinţi care topesc palatul de gheaţă.  

Împăratul Troian şi-a găsit sfârşitul în undele reci ale apei provenite din 
topirea zăpezii şi a gheţii, iar Fulg-de-nea s-a transformat într-un izvoraş, pe 
care ciobanii l-au numit Stâna de Vale.  
 

    P. Profesor doctor inginer Nicolae Pârâianu, (vezi ilustraţie, carte 
video, pag. 386)  ofiţer de marină, inginer constructor de nave şi profesor 
universitar, s-a născut la 8 ianuarie 1904 în oraşul Târgu-Jiu, judeţul Gorj. 
Mama lui era din satul Topârcea, judeţul Sibiu, iar tatăl, după cum spunea cu 
mândrie, era „urmaşul marelui Ban al Olteniei de la sfârşitul secolului al XVII-
lea”.  
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A urmat studiile primare şi gimnaziale în oraşul natal, iar studiile liceale  
le-a făcut în oraşul Piteşti din judeţul Argeş. În anul 1926, a absolvit şcoala 
navală din Constanţa, ca şef de promoţie, cu gradul de sublocotenent. După 
stagiile de ambarcare efectuate pe monitoarele care navigau pe Dunăre (nave 
fluviale de război, blindate, de tonaj mic), şi pe distrugătoarele care navigau pe 
mare, a fost trimis la studii în Italia, la Genova, unde a obţinut titlul de doctor 
în ingineria navală, fiind trecut în corpul tehnic al armatei, în anul 1932. 

Ca inginer constructor naval a activat la Arsenalul Marinei din Galaţi până 
în ianuarie 1945, când a fost trecut în rezervă cu gradul de locotenent 
comandor. În perioada când a îndeplinit funcţia de director tehnic, a contribuit 
la modernizarea celor şapte monitoare fluviale (înlocuirea artileriei grele şi 
dotarea cu armament antiaerian), la construcţia a două submarine şi a şase 
torpiloare. Personal a supravegheat construirea bricului (navă militară cu două 
catarge) în Germania, în anii 1938-1939. În acelaşi timp s-a specializat în 
construcţia de submarine, în oraşul Bremen din Germania şi pe şantierele 
navale din Olanda.  

După trecerea în rezervă (1945), a desfăşurat o laborioasă activitate de 
proiectare şi profesorat în construcţiile navale, la Şcoala Politehnică, Secţia de 
Tehnică Navală, IPRONAV şi ICTME în Bucureşti, în Institutul Mecanico-
Naval şi ICEPRONAV din Galaţi, până la pensionarea definitivă în 1977, la 
vârsta de 73 ani. 

Între anii 1957 şi 1964, activitatea profesională i-a fost întreruptă, fiind 
întemniţat la închisoarea din Aiud, după revoluţia din Ungaria (1956). A 
efectuat 7 ani din pedeapsa primită de 16 ani de muncă silnică, fiind însoţit la 
închisoare de profesorii şi studenţii care intraseră în grevă, în semn de protest, 
după arestarea sa. 

Ca om, Nicolae Pârâianu a fost apreciat tot timpul vieţii pentru caracterul 
său ferm şi inflexibil, care nu admitea compromisuri, totdeauna animat de 
simţul onoarei, al adevărului, al dreptăţii şi al curajului. A iubit marea şi 
marina.  

În relaţiile cu muncitorii a fost înţelegător şi drept, dar autoritar. Când însă 
aceştia au ieşit cu steaguri roşii şi au strigat lozinci comuniste pe străzile 
Galaţiului, în ziua de 7 noiembrie 1944, dezamăgit, şi-a dat demisia. A fost 
primul ofiţer al armatei române care a demisionat după 23 august 1944, în 
semn de protest faţă de noua tendinţă de orientare politică a ţării.  

Comandorul Nicoale Pârâianu se înscrie în istoria marinei române ca o 
adevărată personalitate cu merite deosebite în construcţiile navale şi în 
învăţământul de specialitate, pe care le-a slujit cu cinste şi devotament. 

În ziua de 27 aprilie 1998, ofiţerul de marină, inginerul constructor de nave 
şi profesorul universitar Nicolae Pârâianu a decedat în Bucureşti.  
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Din păcate, n-a trăit până la vârsta de peste 94 de ani, ca să poată primi 
gradul onorific de contraamiral (r), propus de Asociaţia Naţională a Veteranilor 
de Război. 

Prin dispariţia sa, România a pierdut şi un bun român. 
Urmează adresa promoţiei de absolvenţi ai Facultăţii de Mecanică din 

cadrul Universităţii din Galaţi „Dunărea de Jos”: 
„Stimate Domnule Rector,  
Stimaţi membri ai Senatului Universitar, 
În acest an, la 31 mai, promoţia 1958 de absolvenţi ai Facultăţii Mecanică 

de la universitatea noastră va sărbători 50 ani de la absolvire […]  
Am avut privilegiul de a fi studenţii profesorului Nicolae Pârâianu, laureat 

al Şcolilor de Inginerie Navală din Genova şi Napoli (1928-1932), doctor în 
inginerie navală şi mecanică la Universitatea din Genova (1938), cercetător 
ştiinţific (1938-1940) la Institutul Teckel din Olanda şi la Şantierele Navale 
Augsburg MAN din Germania. In perioada 1943-1951 a fost conferenţiar la 
Institutul Politehnic din Bucureşti, iar între anii 1951 şi 1958, profesor şi şef al 
catedrei Termotehnică şi Maşini Navale la Institutul Politehnic Galaţi. A avut şi 
func�ii tehnice de mare răspundere, dar înainte de toate a fost un model uman 
pentru noi toţi. Vă rugăm să decideţi ca sala de curs M119, în care obişnuia să 
predea magistral şi memorabil, să-i poarte numele pentru totdeauna […] 

Cu speranţa că ne facem doar datoria faţă de tradiţiile Universităţii 
„Dunărea de Jos”, faţă de cei care ne-au şcolit cu generozitate, vă mulţumim 
pentru hotărârea pe care o veţi lua.  

Am fi foarte bucuroşi să o putem anunţa colegilor de promoţie la 31 mai, 
când ne vom întâlni la a 50-a aniversare de la absolvire.  

Din partea promoţiei 1958,  
Prof. Dr. Ing. Ion Ioniţă. 9 mai 2008”. 
Trebuie să precizăm că nu am găsit legăturile de rudenie între Pârâienii din 

familia Pârâianu şi cei din Familia Părăian374.  
 

R.   George Topârceanu (vezi ilustraţie, carte video, pag. 386) 
 

George Topârceanu s-a născut într-o frumoasă zi de primăvară, la data de 
20 martie 1886, ora 5 dimineaţa, în cartierul Cotroceni (Ghencea), la azilul 
Elena Doamna. Aici, părinţii viitorului poet, Ion şi Paraschiva Topârceanu, 
lucrau ca instructori în meseriile cojocăriei, ţesutului, cusutului şi broderiilor. 
Ambii părinţi erau ardeleni din judeţul Sibiu, Ion Topârceanu născut în comuna 
Topârcea, localitate atestată documentar în anul 1309, şi Paraschiva Cuma din 
Săliştea Sibiului.  
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Se spune că la naşterea poetului, trei ursitoare i-au urat aşa, în graiul 
locurilor de baştină: “În întreaga viaţă, să colinde prin întreaga ţară, de la 
poalele Negoiului din ţinutul Câmpulungului la Bucureşti, apoi la Iaşi, unde  
să-şi petreacă cei mai mulţi ani din câţi va trăi; un ochi să-i râdă, celălat să-i 
plângă, la fel ca ochii împăratului din poveste; să devină un poet îndrăgit prin 
ceea ce scrie, veselia să şi-o exprime în versuri săltăreţe, iar tristeţea în stihuri 
cu tonalităţi grave”. 

George Topârceanu  a fost  poet, prozator, memorialist şi publicist român, 
membru corespondent al Academiei Române din 1936. 

A debutat în 1904 la publicaţia umoristică “Belgia Orientului”, supliment 
literar al ziarului “Adevărul”. Câţiva ani mai târziu a publicat în “Viaţa 
românească”, talentul său fiind remarcat de G. Ibrăileanu, cu spijinul căruia 
devine secretarul de redacţie al revistei.  

În anul 1911 s-a stabilit definitiv la Iaşi, lucrând la revistele “Însemnări 
literare” şi “Însemnări ieşene”. Activitatea sa literară şi publicistică este 
încununată de succes, odată cu apariţia volumelor  de versuri “ Balade vesele” 
în anul 1916, “Balade vesele şi triste” în 1920 şi “Parodii originale” în anul 
1916, lucrări care l-au consacrat ca poet.  

Plin de umor şi ironie, de melancolie şi, în acelaşi timp, de exuberanţă, 
George Topârceanu cultivă o lirică a graţiosului şi a suavului. Poet al 
anotimpurilor, miniaturist, fin observator al diversităţii tipurilor umane, 
versurile sale sunt o îmbinare de zâmbet şi lacrimă, de comic şi tragic. 

Iată şi câteva aprecieri critice privind opera lui George Topârceanu: 
“ Puţini poeţi români au ajuns la atâta perfectiune a versului prin elaborarea 

severă a  materialului poetic ca d. G. Topârceanu”. (Mihai Ralea). 
"Cu o viziune ascuţită si materială, Topârceanu a fixat peisagii cu amănunte 

prinse atât de sigur, încât natura pare pusă sub sticlă într-o ramă”. (E. 
Lovinescu). 

“ E greu să găseşti întrunite la acelaşi om, inteligenţă, sensibilitate şi spirit. 
George Topârceanu le întrunea”. (Constantin Ciopraga). 

“Topârceanu lucrează de obicei în acuarelă, fără să abuzeze de culoare. 
Notaţiile sale naturiste au ceva delicat şi graţios. Totul este limpede, de o 
luminozitate desăvârşită”. (Dinu Pillat) 

Iată câteva rânduri despre originea ardeleană paternă şi maternă a poetului 
George Topârceanu. 

Bunicul din partea tatălui, Gheorghe Vecerdea,  s-a născut în anul 1810, în 
comuna Topârcea, judeţul Sibiu. Acesta s-a căsătorit cu localnica Maria 
Pârâian. Puţinul pământ  pe care îl aveau nu le asigura un trai decent, astfel că 
se hotărăsc să se mute la Ocna Sibiului şi să se ocupe cu cărăuşia sării în 
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diferite localităţi din ţară. Aici lui Gheorghe Vecerdea i se schimbă numele din 
“Vecerdea” în “Topârceanu “, adică din Topârcea.  

Gheorghe Topârceanu şi soţia sa, Maria, au avut trei băieţi: Nicolae ( 19 
august 1854-12 noiembrie 1937),  Elie (dec. 1859-3 iunie 1902) şi Ion,  tatăl 
poetului (3 oct. 1850). 

După ce a terminat şcoala primară, Ion Topârceanu a  învăţat meseria de  
cojocar, iar în 1867 pleacă la Bucureşti, unde o întâlneşte pe Paraschiva Coma, 
născută în Săliştea Sibiului la 19 mai 1958 şi trecută în registrul botezaţilor la 
numărul 1332. Din copilărie, Paraschiva a deprins în familie arta ţesutului, 
cusăturilor şi broderiilor, devenind o maestră neîntrecută cu mâini de aur.  
Farmecul cusăturilor şi ţesăturilor de Sălişte îl găsim în pieptarele şi cojoacele 
confecţionate din piei de miei sau de oi, ori pe brâiele multicolore, iar mai 
târziu în culorile tricolorului naţional, cu care se încingeau femeile şi copiii. 
Tot aici ţeseau la război sau pe gherghef,  covoare foarte frumoase, adevărate 
lucrări de artă. 

Demne de reţinut atenţia, sunt costumele populare minunate purtate mai 
ales în zilele de sărbătoare, lucrate cu multă migală de femeile satului.  

Viaţa grea dusă de copiii familiei Coma, care au rămas de mici orfani de 
tată, au determinat-o pe  Paraschiva să se căsătorească de tânără cu Ion 
Mateescu. Însă  viaţa chinuită dusă cu acesta a determinat-o pe Paraschiva să 
divorţeze, grija familiei rămânând pe umerii Paraschivei Coma şi a mamei sale.  

Unele evenimente care au avut loc în Ţara Românească şi în Transilvania, 
au influenţat într-un mod decisiv viaţa Paraschivei.  

Astfel, la solicitarea Prinţului Ştirbei pentru a organiza “Serviciul Sanitar al 
Armatei”, doctorul  Carol Davila a intrat în ţară pe la Giurgiu, în martie 1853, 
după o lungă şi dificilă călătorie pe un vas. Carol Davila a înfiinţat Azilul “ 
Elena Doamna” în vederea pregătirii fetiţelor fără părinţi în diverse meserii.  

Azilul “Elena Doamna” a participat la expoziţia organizată de biblioteca 
“Astra” din Sibiu, în 1879, cu obiecte lucrate manual de fetiţele orfane. Printre 
exponate se numărau şi câteva covoare ţesute cu măiestrie de fata  de 23 de ani 
din Săliştea Sibiului, Paraschiva Coma.  

Paraschiva, încântată de perspectivele prezentate de Carol Davila, şi-a 
convins  mama să-şi părăsească grădina şi casa şi s-o urmeze la Bucureşti.  
Aceasta şi-a lăsat cele mai multe lucruri din gospodărie celor două fiice ale sale 
din prima căsătorie. Astfel, într-o dimineaţă geroasă de decembrie 1879, după 
ce au  încărcat într-o sanie trasă de doi cai murgi, lada de zestre, câteva scaune, 
dulapul, paturi şi tot ce era necesar unei gospodării, Ana Coma-Ciucă şi fiica sa 
Paraschiva, urmată de cei doi copii, Ion în vârstă de 4 ani şi Ana de doi ani, au 
pornit spre Bucureşti. După un  drum lung  şi anevoios, abia a doua zi spre 
seară au ajuns  la Azilul “Elena Doamna din Cotroceni”. Aici lucra Paraschiva 
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pe postul de “învăţătoare de războaie”. Peste câteva luni, Paraschiva s-a întâlnit 
cu Ion Topârceanu la un furnizor comun de marfă. Ea a văzut în el un om de 
nădejde, cu suflet bun. Ion era glumeţ şi sentimental, trăsături moştenite şi de 
viitorul poet. Ion Topârceanu s-a căsătorit cu Paraschiva în anul 1881, din 
această căsătorie rezultând patru copii: Raliţa născută la 17 februarie 1882), 
Alexandrina (Titi, născută la 10 octombrie 1883) şi George, viitorul poet 
(născut în 20 martie 1886). 

În anul 1888, familia Topârceanu părăseşte Azilul “Elena Doamna” şi 
merge la mânăstirea de maici Horezu, înfiinţată de Constantin Brâncoveanul. 

În anul 1890, un ordin al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, i-a trimis 
pe Topârceni la Armăşeşti-Ialomiţa, unde atelierul de ţesut covoare  de aici a 
fost încredinţat Paraschivei Topârceanu.  

În anul 1891, un nou ordin ministerial o chema pe Paraschiva la Azilul 
“Elena Doamna”, astfel că George Topârceanu este înscris, în clasa I, la Şcoala 
nr. 25 din cartierul Cotroceni, la data de 24 august 1892. 

În primăvara anului 1894, Paraschiva Topârceanu a primit un nou ordin de 
numire ca “maestră de ţesătorie” la Mânăstirea Văleni , judeţul Argeş. Familia 
Topârceanu şi-a adunat lucrurile cele mai de preţ şi a plecat spre Văleni, 
George fiind la acea dată absolvent al clasei a doua primară. Aici, maestra cu 
mâini de aur, trebuia să le iniţieze în tainele ţesutului şi să le perfecţioneze pe 
cele o sută de călugăriţe şi pe fetele din satele învecinate.  

Cea mai apropiată şcoală  de mânăstire era la Şuici. Gogu, cum I se spunea 
atunci lui George Topârceanu, a urmat la această şcoală cursurile claselor a III-
a, a IV-a şi a V-a. În toamna anului 1897, George Topârceanu s-a prezentat la 
examenul de admitere organizat de un liceu din Bucureşti, dar nu a fost primit 
pentru că era prea mic de statură, fiind nevoit să repete clasa a V-a la Şuici.  

Cu ocazia conferinţei “Cum am devenit Moldovean”, George Topârceanu  a 
mărturisit că încă de mic “a simţit că musteşte în el harul poetic”. Asfel, în 
clasa a III-a, a scris primele versuri, pe care le-a recitat unui coleg: 

“Săriţi cu toţii, fraţi români 
Să dăm năvală în păgâni…”. 
  Notele obţinute în clasa a IV-a de George nu erau strălucite, dar în clasa a 

V-a a avut numai note de 10.  
În toamna anului 1898, a reuşit cu bursă la liceul “Matei Basarab” din 

Bucureşti. Aici a fost cazat la internat, cu program de cazarmă, deşteptarea 
dimineaţa devreme cu clopoţelul, urmată de apel, apoi rugăciunea, masa. După 
absolvirea liceului, a urmat Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.  

În 1912, George Topârceanu s-a căsătorit cu Victoria Iuga, an în care s-a 
născut şi fiul lor, Gheorghe. 
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Poetul a decedat la 7 mai 1937 în casa lui Demostene Botez, la Iaşi. Este 
înmormântat în cimitirul ”Eternitatea”, din Iaşi. 

„Dacă la vreo şezătoare literară apărea pe scenă Topârceanu, sala izbucnea 
spontan în aplauze. Dar nu în aplauze reci, care manifestă o admiraţie 
cerebrală, ci un joc zglobiu al mâinilor, mărturie de mulţumire şi plăcere...” 
(Demostene Botez) 

    ( doctor, Vasile Grevuţu). 
 

S.  Ahimandritul Teofil Părăian, născut Ioan Părăian 
 

Ioan Părăian (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 386)  s-a  născut orb în satul 
Topârcea din judeţul Sibiu, la 3 martie 1929. Între anii 1935-1940, a urmat 
cursurile primare la o şcoală de nevăzători din Cluj,  apoi a fost elev la o şcoală 
de nevăzători din Timişoara (1942-1943). A urmat cursurile liceale în 
Timişoara (1943-1948). În această perioadă l-a cunoscut pe părintele Arsenie 
Boca, de la care a deprins tainele rugăciunii. La îndemnul părintelui, se înscrie 
la  Institutul Teologic din Sibiu, pe care îl absolvă în 1952.  

La 15 august 1953, este călugărit cu numele de Teofil la Mânăstirea 
Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. Este hirotonit diacon (la 15 august 1960), 
hirotonit preot (în 13 mai 1983), iar la 8 septembrie 1988 este hirotesit 
arhimandrit.  

După 1990, a susţinut sute de conferinţe cu teme religioase în numeroase 
localităţi din ţară şi din Occident.  

Cărţi scrise şi publicate de arhimandritul Teofil Părăian 
      

• Duhovnici români în dialog cu tinerii , Editura Bizantină, Bucureşti, 
1997. 

• Lumini de gînd , Editura Antim, Cluj Napoca 1997; ediţia a II-a, 
Editura Teognost, Cluj Napoca, 2003. 

• Gânduri bune pentru gânduri bune, Editura Mitropoliei Banatului, 
Timişoara, 1997. 

• Prescuri pentru cuminecături, Editura Arhiepiscopiei Timişoarei, 
Timişoara 1998. 

• Cuvinte către tineri, Editura Omniscop, Craiova, 1998. 
• Din vistieria inimii mele, Editura ASCOR Craiova, Craiova 2000. 
• Întâmpinări , Editura Sophia, Bucureşti, 2000. 
• Veniţi de luaţi bucurie - o sinteză a gîndirii Părintelui Teofil în 750 de 

capete, Editura Teognost, Cluj Napoca, 2001. 
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• Darurile Învierii, Editura ASCOR Craiova, Craiova 2002, 
• Cuvinte lămuritoare - articole şi scrisori, Editura Teognost, Cluj 

Napoca, 2002. 
• Amintiri despre duhovnicii pe care i-am cunoscut, Editura Teognost, 

Cluj Napoca, 2003. 
• Să luăm aminte! ,Editura Reântregirea, Alba Iulia, 2003. 
• Cine sunt eu, ce spun eu despre mine, Sibiu, 2003. 
• Credinţa lucrătoare prin iubire. Predici la duminicile de peste an, 

Editura Agaton, Făgăraş, 2004. 
• Bucuriile credinţei, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2004. 
• Gânduri senine, Editura ASAB, Bucureşti, 2005. 
• Sărbători Fericite! Predici la praznice şi sărbători, Editura Agaton, 

Făgăraş, 2005. 
• Din ospăţul credinţei, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2005. 
• Gândiţi frumos. Convorbiri la ocazii speciale, Editura Teognost, Cluj 

Napoca, 2006. 
• Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătăţire sufletească. 

Îndrumător ortodox, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007. 
• Să gândim frumos ca să trăim frumos- Antologie de cuvinte 

duhovniceşti din scrierile Părintelui Teofil Părăian , Editura Agaton, 
Făgăraş 2012. 

Arhimandritul Teofil Pârâian a decedat în Cluj, la 29 octombrie 2009.  

Ş) Tabele cu Boierii Pârâieni care au trăit în localitatea Pârâieni ( satul 
Pârâieni  ţinea de jud. Gorj până în 1843; după această dată satul a aparţinut 
jud. Vâlcea)  şi în alte localităţi din  ţară, în sec. XVIII-XX375 

 
În încheiere dorim să adăugăm următoarele: 
Pârâienii şi-au fărâmiţat moşiile din cauza numărului mare de descendenţi, 

le-au pierdut din cauza fanarioţilor, exproprierilor, colectivizării din timpul 
comunismului.  

Descendenţii lor nu mai sunt Mari Bani  ai Banatului de Severin  şi ai 
Craiovei pentru că s-au schimbat vremurile, dar nu şi-au pierdut cinstea, bunul 
simţ, onestitatea, demnitatea şi, mai ales, credinţa în Dumnezeu. Ei îşi duc 
viaţa în continuare, fiind gospodari ai satelor, jurişti, profesori, doctori, consuli, 
ambasadori etc. 
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Capitolul  VI 

 
 CTITORIILE 

 
Ctitoria religioasă oferea fondatorului său prestigiu şi autoritate, iar în faţa 

domniei îi întărea poziţia politică şi prestigiul public. Acest edificiu, aparţinând 
unor supuşi ai Domnitorului, avea nevoie de aprobarea acestuia printr-un 
hrisov. Banul Craiovei era singurul dregător care nu avea nevoie de 
încuviinţare pentru construcţia locaşelor de cult şi nici pentru daniile funciare, 
oferite acestora. 

Ctitorii aveau următoarele drepturi: 
 numele lor să fie consemnat în pisania locaşului de cult; 
 să fie reprezentaţi în pictura murală a acestui edificiu; 
 să fie pomeniţi în serviciul religios împreună cu familiile lor; 
 să administreze bunurile donate locaşului de cult; 
 să recomande clerici şi să excludă din rândul acestora pe cei care    

nu-şi făceau datoria; 
 să primească ajutor de la ctitorie la bătrâneţe; 
 să fie înmormântaţi în interiorul locaşului de cult construit de ei376.  

În general, ctitorii principali împreună cu familiile lor sunt plasaţi într-o 
compoziţie simetrică faţă de uşa de la intrare, ţinându-se cont de gradul de 
rudenie, de ierarhizarea pe scară socială sau de donaţiile făcute. Costumele lor 
bogate ocupă adesea aproape toată partea inferioară a tablourilor votive. În 
partea superioară sunt inscripţii care, pe lângă numele ctitorilor zugrăviţi, 
uneori ne dau informaţii privind poziţia socială a lor şi a familiilor lor.  

Zugravii sunt mireni de rând, diaconi, preoţi sau dascăli. Ei se bucură de o 
poziţie socială aleasă, fiind boiernaşi sau descendenţi ai unor familii boiereşti, 
ceilalţi dobândind acest prestigiu prin activitatea de pictor, desfăşurată cu multă 
iscusinţă. Întotdeauna zugravii de biserici au avut câştiguri însemnate din prac-
ticarea acestei meserii, iar pentru ctitori, plata picturilor era destul de costi-
sitoare.  

Urmând exemplul strămoşilor lor, Boierii Pârâieni s-au întrecut în constru-
irea de biserici şi mânăstiri. Aproape că nu există moşie a lor pe care ei să nu fi 
construit un locaş de cult.  

Şi acum să urmărim ce ne arată documentele: 
Mânăstirea Coşuştea se afla în satul Firizu, comuna Ilovăţ, judeţul 

Mehedinţi.  



172 

Istoricii susţin că Mânăstirea Coşuştea se identifică cu Crivelnicul. Al. 
Bărcăcilă crede că  rămăşiţele unei inscripţii slave pe o piatră de mormânt, pe 
care a reconstituit-o: ”cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea 
Sf.Duh ridicatu-s-a acest cinstit şi dumnezeiesc hram al Sfântului ... în zilele 
binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domn Io Basarab Voevod, de robul lui 
Dumnezeu ju(pan) Hamza ... în anul 6983(1475)”377, reprezintă şi pisania 
bisericii. 

Un fapt cert este că  Sf. Nicodim de la Tismana378 a stat un timp în 
regiunea Ilovăţului şi este cu putinţă să fi pus temelia primului sfânt schit sau 
mânăstire Coşuştea. Călugărul Nicodim avea legături de rudenie cu Domnitorii 
Basarabi, pentru că era rudă cu Cneazul Lazăr, iar soţia Domnitorului Radu I, 
Calinichia, era fiica cestui Cneaz sârb. 

 După textul pisaniei, a doua mânăstire Coşuştea a fost ridicată de un Boier 
pe nume Hamza379. Este vorba de Hamza Banul, tatăl lui Hamza Banul din 
Obislav, membru al Sfatului Domnesc din 1489. 

Textul pisaniei bisericii din Alunu, pe piatra descoperită în satul Igoiu al 
comunei Alunu din judeţul Vâlcea  este următorul: „În numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh. S-a zidit şi s-a săvârşit acest hram Adormirea 
preasfintei şi preacuratei stăpânei noastre născătoare de Dumnezeu şi pururea 
fecioare Maria, să le fie de ajutor binecinstitorilor Vlastelini ctitori, jupan Radu 
Comis şi fratele lui jupan P(ârvul) Spătar, fiii lui D(anciul) Zamonea…”380.  
Pentru că lipsesc cel mult două rânduri în cuprinsul cărora era şi data, 
informaţiile din această inscripţie s-au coroborat cu documentul din 18 ianuarie 
1480, dat Vlastelinilor din Baia, Ticuci şi fraţilor lui, Bran, Radul şi Petru, cu 
documentul din 6 mai 1492, dat de Vlad Călugărul cinstiţilor Vlastelini Jupan 
Bran, Jupan Radul Spătar şi Jupan Pătru Stratornic, şi cu documentul din 9 
martie 1502, dat de Radul cel Mare Vlastelinilor Radul şi Petru. Prin aceste 
hrisoave, li se întăreau „cinstiţilor Vlastelini” stăpâniri peste mai multe sate, 
munţi şi moşii cu scutiri de taxe. În ultimul document, printre aceste proprietăţi 
figurează şi Alunul (atunci ţinea de judeţul Gorj, azi este în judeţul Vâlcea).   
S-a considerat, pe bună dreptate, că cei doi Vlastelini, Radul Spătar şi Petru 
(sau Pârvul) Stratornic, sunt ctitorii bisericii din Alunu, zidită, după 1502, după 
ce au devenit proprietarii acestui sat. Documentul din 21 iunie 1505, prin care 
Radul cel Mare Voievod le întăreşte cinstiţilor Vlastelini şi dregători 
„jupanului Radul Comis şi jupanului Petru Spătar şi cu fiii lor şi lui Muşat cu 
fiii lui ca să le fie la Corbi a patra parte…”, ne ajută să găsim data când a fost 
ctitorită biserica, adică anul 1505, anul când Radul era Comis. Această pisanie 
mai confirmă faptul că Danciul Zamon, în afară de Vlastelinii, Ticuci, Bran, 
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Radul şi Petru, a mai avut un fiu, Pârvul (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 
387).      

De asemenea a mai fost găsită o inscripţie în Baia de Fier, din anul 1505, 
care menţionează următoarele: „Au zidit fiii lui Danciul, jupan Radul Comis şi 
jupan Petru Spătar, acest hram al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, în anul 
7013 (1505)”. Sigur, aceştia sunt ctitorii primei biserici din Baia de Fier. 
Această inscripţie este dovada faptului că Vlastelinii din Baia de Fier sunt fiii 
lui Danciul Zamon.           

Urmele lăsate de Ioan Norocea în Piteşti şi în împrejurimi sunt numeroase 
şi extrem de importante. Printre locaşele de cult ctitorite de el şi de soţia sa, 
Stana, fiica Domnitorului Mircea Ciobanul, se numără şi Biserica „Sf. Mucenic 
Mina”, cea mai veche construcţie bisericească din Piteşti, datată 1564.  

Biserica “Sf. Mucenic Mina” din Piteşti se mai numeşte şi  "Biserica lui 
Norocea" sau "Biserica Grecilor", având hramurile "Sfântul Mina" şi "Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena". Este cel mai îndrăgit locaş de cult din 
municipiu, cu o istorie zbuciumată asemănătoare altor aşezăminte din ţara 
noastră. Ea a fost ctitorită de Ioan  Logofătul  de Piteşti sau Ioan Norocea la 
1564, în timpul domniei cumnatului acestuia, Petru Vodă, fiul lui Mircea 
Ciobanul. În secolul al XVII-lea, biserica a fost rectitorită de Sandu 
Bucşenescul381, un descendent rudă prin alianţă cu Ion Norocea,  şi cu sprijinul 
altor credincioşi.  

 Biserica a fost reparată şi restaurată de mai multe ori, în perioada 1910-
1914, apoi în anii 1949, 1950 şi 1958, schimbându-i-se înfăţişarea. Locaşul de 
cult impresionează prin stilul în care a fost construită, şi, datorită vechimii şi 
importanţei istorice şi spirituale, a fost declarată monument istoric.  

Lipovu este o localitate în judeţul Dolj, numele provenind de la cuvântul 
slavon „lipa” care înseamnă „tei”, de la pădurea de tei care a existat pe locul 
aşezării istorice a acestei localităţi. Istoricul acestei mânăstiri şi data întemeierii 
ei sunt greu de reconstituit, din cauza documentelor puţine referitoare la acest 
locaş de cult. Prima menţiune cu privire la această localitate datează din 4 
octombrie 1569, când prin acest hrisov i se întăreşte lui Dobromir, Marele Ban 
al Craiovei, o funie întreagă în Lipov, cumpărată cu 1000 de aspri, pe care după 
aceea a dăruit-o sfintei mânăstiri Lipov, construită probabil de neamul său, „ca 
să-i fie pomană lui şi părinţilor lui382. Pe baza acestui document s-a admis drept 
ctitor Dobromir. Unii istorici afirmă că nu este exclus ca acest locaş de cult să 
fi fost construit de Craioveşti, ridicat odată cu schitul vecin Roaba sau Zdrelea 
de Jiu, din satul Căciulăteşti, situat la 30km de Craiova, întemeiat de Barbu I 
Banul Craiovescul şi făcut metoc mânăstirii Xenofon din Athos. Apoi acest 
locaş ar fi trecut în neamul lui Dobromir, odată cu înstrăinarea moşiei Lipov de 
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către aceştia Marelui Ban. Se ştie că Dobromir era rudă apropiată a 
Craioveştilor383. Până în timpul domniei lui Matei Basarab, documentele nu 
mai spun nimic despre această mânăstire. Aceasta rămăsese în administrarea 
rudelor lui Dobromir. În timpul domniei lui Matei Basarab, dreptul de ctitori îl 
deţineau Slugerul Danciul Pârăianul şi Dragomir Vornicul, nepotul lui 
Dobromir. Prin diata sa din 6 martie 1652, Dragomir  lăsa mânăstirii „8 boi, 8 
vaci, 100 de oi şi 40 de stupi”384. Pentru că Dragomir nu a avut descendenţi, 
locaşul a rămas al Pârâienilor. În 20 iunie 1686, Maria băneasa, văduva 
Marelui Ban Barbul Milescul Pârăianul, împreună cu fiica ei închină mânăs-
tirea metoc mânăstirii Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti, la rândul său metoc al 
Patriarhiei din Ierusalim.  

Convingerea noastră este următoarea: chiar dacă mânăstirea nu a fost 
construită din temelie de Dobromir, ea a fost reconstruită sau restaurată de el, 
din moment ce acesta i-a dăruit o bucată de pământ. Un alt argument că 
Dobromir face parte dintre ctitori este şi faptul că mânăstirea Lipovu a rămas în 
administrarea urmaşilor lui, Pârâienii.  

Şi biserica din Runcu, cu hramul Sf. Gheorghe, situată în satul Runcu, 
comuna Grădinari din judeţul Olt, a fost construită de Marele Ban Dobromir. 
Iată pisania acesteia din anul 1830: 

„Această sfântă biserică, întru cinstea Sfântului Slăvitului Marelui nostru 
Mucenic Gheorghe, fost-au această biserică zidită de Marele Ban Dobromir şi 
de jupâniţa ego (lui) Vilaia, de sânt trecuţi 234 de ani, căriia surupându-să 
boltele şi învălişurile de tot şi pă alocurea încă şi zidul i tâmpla şi primezul 
tinzii erea crăpat rău, încăt a stătut pustiie peste 10 ani; iar acu prin îndemnarea 
părintelui arhimandritul Doroftei, egumenul Hurezanu, şătrari Teodorin cu 
Zamfira soţia sa şi cu ajutorul altor creştini, prin epistăsia (îndemnul, stăruinţa) 
chir Hristei, au prenoit după cum să vede cu cherestea, acoperind-o cu şândrilă 
de gorun, bătută deasă cu ţinte de fiier, i cu tavanu de scânduri de brad, care 
acum cu blagoslovenia Prea o Sfinţiei sale Părintelui episcopu Chir Neofit al 
Râmnicului s-au şi târnosit, acum la anul 1830, stăpânind prea blagocestivul 
Împărat Nicolae Pavlovici a toată Rusiia şi să află în stare bună”385. Din 
cuprinsul acestei inscripţii rezultă că biserica a fost construită de Marele Ban  
Dobromir în anul 1596.  

În satul Runcu aveau moşii Dobromir, Marele Ban, şi Paharnicul Staico 
Rudeanul. În 21 ianuarie 1635, moşia lui Dobromir trece în stăpânirea 
Paharnicului Chirca Rudeanul şi a jupânesei sale, Despa din Runcu. Chirca 
Rudeanul era frate cu Sima, soţia lui Stroe Buzescul. În 1639, moşia lui 
Dobromir trece în stăpânirea nepotului Banului Dobromir, Dragomir Vel 
Armaş386. În 12 aprilie 1695, Constantin Brâncoveanul dă un mare hrisov 
mânăstirii Horezu, în care arată toate daniile făcute de el acestei mânăstiri. 
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Printre acestea se numără şi jumătate din satul Runcu, cumpărată de la Boierul 
Pană Logofăt din Runcu şi de la fiul său, Matei, moşie „care a fost mai înainte 
a lui Dragomir Vornicul387. A fost restaurată în anul 1830 de Dorotei, egumen 
de Horezu şi reparată între anii 1964 şi 1968.  

Astăzi este monument istoric388. 
Biserica cu hramul Sf. Voievozi din comuna Strejeşti, judeţul Olt, a fost 

construită în anul 1577 de Banul Dobromir şi rezidită în anul 1855 de Nicolae 
Olteanu, Tache Ştefănescu şi preotul Dicu Duhovnicu. A fost reparată în anii 
1935, 1967 şi 1968 „când s-a repictat prin stăruinţa preotului Petre Coman389. 
Cu siguranţă, pisania veche şi portretele ctitorilor au fost acoperite de noua 
zugrăveală.  

Mânăstirea Plăviceni, aşezată pe malul stâng al Oltului, în comuna Plopii 
Slăviteşti, fostul judeţ Romanaţi (azi judeţul Teleorman), a fost ctiorită de 
marele Vornic Dragomir, nepotul Marelui Ban Dobromir390, fratele Doamnei 
Stanca, soţia Domnitorului Mihail Viteazul şi unul dintre sfetnicii de seamă ai 
lui Matei Basarab. Această mânăstire „frumos exemplar de biserică mare din 
vremea lui Matei Vodă” a fost zidită în 1648391. În 1927, data când apare în 
documente, acest locaş de cult era ruinat. 

 
Ctitorii mânăstirii Plăviceni 

(vezi ilustraţiile, carte video, pag. 388) 
     

Ctitorii sunt: Ctitorul, Marele Vornic Dragomir, nepotul Marelui Ban 
Dobromir, Boier apropiat al lui Matei Basarab, are barbă blondă. Este îmbrăcat 
într-un anteriu alb. Prima giubea e neagră, închisă pe piept şi puţin răsfrântă la 
gât. A doua giubea, exterioară, cu mâneci, este roşie şi îmblănită. 

Jupâneasa lui Dragomir, Elena, ţine în mână, împreună cu soţul ei, biserica. 
Poartă o rochie albă cu flori şi giubea galbenă cu flori, îmblănită. Pe cap are o 
bonetă albă, având pe margine un şir de mărgăritare.  

Jupân Stan, probabil tatăl lui Dragomir, poartă pe dedesubt o giubea gri, iar 
cealaltă peste ea este de culoare roşie.  

Jupân Dobromir, Mare Ban, are barba albă. Poartă un anteriu gri. Prima 
giubea de culoare gri-vânăt este îmblănită, iar a doua giubea, în exterior, peste 
umeri, din brocart cu fire de aur cu flori.  

Jupâneasa Vilaia băneasa are o rochie albă cu flori. Giubeaua este de 
culoare  gri-vânăt cu blană. Pe cap are o maramă albă cu un cerc de mărgărita-
re. Jupân Mihail  este unicul fiu al lui Dobromir. 

Jupân Stanciul (Stanciul din Filiaşi), unchiul lui Dragomir, tatăl lui Dumitru 
Filişanul, are barbă. Poartă anteriu albastru. Prima giubea este din brocart aurit, 
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închisă pe piept. A doua giubea, trandafirie în exterior, pusă peste umeri, e îm-
blănită.  

Jupâniţa lui Stanciul, Stăncuţa, poartă giubea galbenă îmblănită. Pe cap are 
o bonetă albă, mărginită cu şiruri de mărgăritare.  

Sigur că ceilalţi ctitori zugrăviţi în acest locaş de cult sunt rude ai celor 
menţionaţi mai sus, dar nu s-a stabilit gradul de rudenie, din cauza lipsei 
documentelor (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 388). 

Prin documentul din 20 ianuarie 1640, Hamza cel Bătrân din Crasna 
dăruieşte mânăstirii Crasna şase funii de moşie din Crasna392 . 

În 1646, 15 mai, Stoica Glodeanul cumpără o vie în dealul Negoeştilor, ju-
deţul Gorj, de la jupân Hamza, Bălaci şi Cârstea, fiii Şobandei din Birca (mo-
şie a Pârâienilor).  

Schitul Crasna (în trecut se numea mânăstirea Crasna) este situat pe malul 
stâng al pârâului Sunătoarea, din comuna gorjeană Crasna, cam la 30 de km 
distanţă de Târgu-Jiu. Este unul dintre cele mai frumoase locaşe de cult din 
Gorj. Crasna înseamnă „frumoasa”. Construcţia era în armonie cu peisajul din 
jur, alcătuit din brazi seculari şi livezi cu pomi fructiferi. Este ctitoria lui Jupân 
Dumitru Filişanul, Marele Pitar, tovarăşul de arme şi de pribegie al lui Matei 
Basarab, nepot al lui Dobromir, Marele Ban al Craiovei, şi văr cu Doamna 
Stanca a lui Mihail Viteazul. Construcţia a fost terminată în 24 septembrie 
1637. Biserica este zidită în stil bizantin, cu ziduri groase şi acoperită cu 
şindrilă, turla octogonală, iar amvonul, susţinut de stâlpi. Pereţii exteriori sunt 
decoraţi cu un brâu, cărămidă şi arcade care înconjoară construcţia. A rămas 
nezugrăvită. 

Mai târziu, în anii 1757 şi 1792, alţi ctitori, rude cu cel dintâi, clucerul 
Mihail Crăsnarul şi soţia sa, Bălaşa, cu neamul lor au reparat biserica, au 
completat pictura, au restaurat catapeteasma şi au înzestrat-o cu noi moşii. Iată 
pisaniile: 

La prima intrare: 
„Această sfântă şi dumnezeiască biserică s-au făcut şi s-au zidit din temelia 

ei de dumnealui Jupân Dumitru Filişanul, Vel Pitar, în zilele prea luminatului 
răposat Domn Io Matei Basarab Voevod, şi rămânând nezugrăvită până acum, 
în zilele Măriei Sale Io Constantin Nicolae Voevod, fiind egumen la această 
monastire chir Vartolomei, feciorul răposatului popii lui Ion Holinescu ot 
Drăgoeşti, luând blagoslovenie de la Prea Sf. Sa părintele episcopul chir 
Grigore, umblând pă la Boieri şi pă la neguţători cu carte de milă, au zugrăvit-o 
după cum se vede, făcându-se noi ctitori dum. Jupân Radu, dum. Jupân Ion 
Ţundrea cu tal. 50, i popa Antonie iar au dat partea lui de moşie, leat 7265 
(1757). Pis (a scris) Grigore zugrav i sinovi ego (şi cu fiul său) Ion”. 

La a doua intrare: 
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„Cu vrerea Părintelui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşitul Sfântului Duh, 
adeverit, adică eu robul lui Iisus Hristos, jupân Dumitru Vel Pitar, cu feciorii lui 
câţi i-au dat Dumnezeu şi n-am cruţat avuţia şi am dat şi am făcut această 
sfântă mănăstire, în zilele Io Matei Voevod Basarab, an 7145 (1637) în luna 
septembrie zile 24.”  

„Între naos şi altarul bisericii se află un giuvaer de catapeteasmă capodo-
peră a sculpturii şi picturii româneşti din veacul al XVII-lea”393. Aceasta este 
plină de măreţie şi de bun-gust, lucrată cu măiestrie şi eleganţă, încinsă cu 
brâuleţe fine, în care sunt săpate iconiţe lucrate artistic. Sunt descrise apoi 
chipurile zugrăvite ale Voievodului Matei Basarab, mare viteaz şi om politic 
abil, şi mitropolitului Ştefan al Ungro-Vlahiei. Sunt înfăţişate şi scene reli-
gioase privind răstignirea lui Hristos, apoi seninătatea şi blândeţea chipului Sf. 
Fecioare Maria, chipurile apostolilor, care arată sufletul nobil şi iscusit al ar-
tistului zugrav.  

Inscripţii evanghelice în limba ebraică, greacă şi latină, texte în slavonă, 
însoţite de emblemele evangheliştilor împodobesc catapeteasma. Numai o ini-
mă pioasă şi un suflet generos ca al Pitarului Dumitru Filişanul putea să dea 
bani şi să găsească asemenea artişti pentru realizarea acestei minunăţii. 

La dreapta intrării în naos, sunt zugrăviţi ctitorii amintiţi în cele două pisa-
nii. Toate acestea sunt prezentate în toată splendoarea lor. Vitregia vremurilor, 
frigul şi umezeala nu au distrus minunata pictură.  

După un secol şi jumătate, Mânăstirea Crasna este transformată în schit, iar 
în 1786 figurează în condica metocurilor Episcopiei Râmnicului.  

Reparaţiile ulterioare au alterat forma iniţială a amvonului, iar picturile noi 
înfăţişează sfârşitul lumii şi judecata viitoare.  

În 1936, Gheorghe Tătărăscu, prim-ministru şi consilier regal, a restaurat 
schitul, acoperindu-l cu şiţă, s-au spălat pereţii exteriori şi s-a restaurat pictura.    
S-au dăruit obiecte şi s-a construit alături o clădire pentru monahi. Pentru toate 
acestea s-au donat 800000 de lei.  

În 1942, schitul Crasna avea următoare avere: 19 ha de pomi fructiferi, 
grădini de zarzavat şi fâneţe şi 123 ha de pădure394.  

Mânăstirea Polovragi, aşezată în câmpia Polovragilor, pe malul stâng al 
Olteţului, care desparte munţii în două la izvoarele sale, răspândeşte în jur o 
atmosferă de pace şi de mister, în contrast cu zgomotul apelor vijelioase şi 
cristaline ale râului. Mănăstirea Polovragi are o vechime de 500 de ani (1505), 
ctitori de început ai acestui lăcaş sunt Vlastelinii din Baia (Baia de Fier), Radul 
si Pătru395, fiii lui Danciul Zamona. Aceasta a fost reconstruită de Logofătul 
Danciul Pârăianul, strănepotul Vlastelinilor din Baia, apoi dăruită Sfântului 
Mormânt din Ierusalim, cumpărată de Principele Constantin Brâncoveanul şi 
făcută metoc mânăstirii Horezu; egumenul acestei mânăstiri a renovat-o, a 
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zugrăvit-o şi a construit mai multe chilii396. În clădirile din jurul mânăstirii se 
aflau chiliile călugărilor, camerele oaspeţilor, arhiva mânăstirii şi egumenatul 
(se cunosc egumenii: Damaschin 1671, Nichifor 1691, Dionisie 1715-1724, 
Clement 1732, Lavrentie 1736, Dionisie 1745, Pahomie 1800). O parte din 
încăperi au fost construite odată cu mânăstirea în 1643, de Danciul Pârăianul, 
altele de către Domnitorul Constantin Brâncoveanul, vreo cinci de Ioan 
Bengescul, altele din daniile rudelor ctitorului şi ale altor boieri.  

„Monaster Polovracs, cujus ecclesiam domumque aliquam parvam primus 
aedificari curavit supremus apud Vojvodam Aulae praefectus Dancul Projan, 
dein a Constantino Principe Brancovano emptum est et monasterio Orez 
filialesubjectum fuit, cujus monasterii nempe Orez dein Igumenus propriis 
monasterii sumptibus ecclesiam illam renovari, incolorari, locum muro 
circumdari, habitationnesque in eodem plures aedificari curavit”.  

În nartică, deasupra uşii principale, este următorul text, scris în româneşte 
cu vopsea neagră: 

„Această sfântă şi dumnezeiască beserică ce într-însa se prăznuieşte 
adormirea prea sfintei stăpânii noastre născătoarii de Dumnezeu şi pururi 
fecioarii Marii, care biserică fost-o-au zidit den temelia ei jupan Danciul 
Pârâianul marele postelnic în zilele luminatului Domn Io Mateiu Basarab 
Voevod şi n-au apucat a o isprăvi nici a o împodobi şi o au fost şi închinat aşa 
negătită la sfântul Ierusalim şi părinţii de acolo până la o vreme o căuta, iar de 
pe vreami întâmplându-să în ţara aceasta multe întâmplări şi primejdii de alte 
limbi streine aşa i-au venit lucrul aceştii sfinte case de s-au părăsit de tot de au 
stat pustie 50 de ani, iar când a fost leat 7198 (1689-1690 - n.n.) dăruit-au 
Dumnezău cu stema ţării de domnie pre bunul creştin Ioan Constandin B.B. 
Voevod a fi Domn a toată ţara românească şi zidind sfânta mănăstire dela Urezi 
pre aceale vreami şi fiind năstavnec la Urez (Horezu - n.n.) chir Ioan 
arhimandrit carele vâzând de pururea această casă aşa de tot stricată şi părăsită 
adus-au amente cu îndemânare şi cu multă rugăciune cătră al său domn şi 
marele ctitor Ioan Constandin Voevod şi iubitorul de Hristos Domnu tocmeală 
au făcut cu prea sfinţitul patriarhul Ierusalimului chir Dosoteiu de au dat 
această părăsită casă pe seama Mării Sale şi Măria Sa au dat sfintei mânăstiri 
dela Urez metoc iar Măria Sa au dat în locul aceştii case la sfântu Ierusalim trei 
pungi de bani cu care bani s-au făcut odăile de la sfântu Gheorghe den 
Bucureşti iar de pe dorinţa acestui părinte Ioan câştigând această părăsită casă 
aşa s-au îndemnat şi ca de iznoavă toate le-au ridicat şi cu înfrumuseţarea 
zugrăvealei o au înpodobit şi slomul acesta al besearicii l-au făcut ca întru 
pomenire să aibă în veaci nesfârşiţi şi cei ce au început şi cei ce au cumpărat şi 
cei ce în urmă au isprăvit întru slava lui Dumnezău şi întru pohvala (lauda - 
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n.n.) maicii sfinţii sale şi s-au isprăvit la leat 7212 meseţa (luna - n.n.) 
Septembrie 11 zile. Din cei mai mici Andreiu, Simion, Istrate, Hranit zugravi.”  

Din această inscripţie, rezultă că mânăstirea Polovragi a fost ctitorită din 
temelie de jupân Danciul Logofăt Pârăianul, dar a rămas neterminată şi 
neîmpodobită. În această ipoteză ne vine în ajutor şi hrisovul lui Matei Basarab 
din 6 iulie 1648, Târgovişte „această mai sus zisă mănăstire este făcută şi zidită 
de credinciosul Boier al Domniei Mele Danciul Logofăt Pârăianul din Mileşti, 
fiul lui Hamza Postelnicul din averea sa, ce i-a dat Dumnezeu[…]”. De aici 
reiese că mânăstirea a fost construită din averea lui Danciul Pârăianul. Date 
precise privind anul zidirii nu sunt, dar se ştie că s-a zugrăvit în anul 1703. 
Când Constantin Vodă Brâncoveanul a zugrăvit mânăstirea, Danciul Pârăianul 
a fost înfăţişat nu cu demnitatea de Logofăt, pe care o avea atunci când a pus 
temelia acestui locaş de cult, ci cu cea de Mare Postelnic pe care a avut-o în 
1655. 

Probabil aceasta a fost construită în anul 1643, când Danciul Pârâianul era 
Logofăt, dată ce rezultă scăzând 50 de ani din 1693, anul când a fost cumpărată 
de Constantin Brâncoveanul. Danciul Pârăianul a închinat mânăstirea 
Polovragi Sfântului Mormânt în anul 1648, când era Capuchehaie al lui Matei 
Vodă Basarab în Constantinopol. În ce condiţii această mânăstire a fost făcută 
metoc al Sf. Mormânt vedem din hrisovul lui Matei Vodă din 6 iulie 1648, în 
Târgovişte: 

„După aceea când a fost acum în zilele Domniei Mele, după 16 ani de dom-
nie a noastră pe vremea când am trimis Domnia Mea pe credinciosul Boierul 
Domniei Mele Danciul Logofătul Capuchehaia la Constantinopol, el văzând 
această lume deşartă şi şi-a adus aminte de mulţimea păcatelor sale şi pentru 
împărăţia lui Dumnezeu şi pentru răspunsul ce-l va da la înfricoşata a doua 
venire a lui Hristos pe care şi noi toţi o vom dobândi, pentru aceea el şi-a pus 
nădejdea în a tot milostivul şi înduratul Dumnezeu[…] Aşa şi Danciul Logo-
fătul cugetând pentru mulţimea păcatelor sale, ca să se scrie la pomelnic la 
Sfântul Mormânt în Ierusalim a dat şi a închinat această mai sus zisă a sa 
mănăstire, ce se chiamă Braniştea Sămănată de la Polovragi cu hramul Ador-
mirii Născătoarei de Dumnezeu la Sfântul Mormânt din Ierusalim ca să-i fie 
metoh şi supusă cu satul Polovragii şi cu ţiganii şi cu viile şi cu morile şi cu 
dobitoacele şi cu tot venitul, mult, puţin, cât a dat el şi cât va mai da Dumnezeu 
de acum înainte. Şi iată, deci, aşa a aşezat cu prea luminatul părintele nostru 
chir Paisie patriarhul de la sfântul oraş Ierusalimul, iar călugării cari vieţuiesc 
în sfânta mânăstire de la Polovragi ei înşişi să stăpânească mânăstirea şi toate 
câte sânt ale mânăstirii şi din mijlocul lor să aleagă pe acela care va fi destoinic 
şi să-l pună lor egumen, şi să aibă a da la Sfântul Mormânt din Ierusalim pe an 
câte 50 taleri de argint bătuţi, şi aceşti bani să aibă a-i duce călugării la 
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Bucureşti la Arătarea Domnului (Bobotează) la sobor să-i dea în mâna aceluia 
care va fi ispravnicul părinte patriarh din Ierusalim, şi s-au scris la pomelnic în 
Ierusalim la Sfântul Mormânt al lui Hristos anume. Asemenea şi cinstiţii părinţi 
patriarhi cari vor fi năstavnici în sfântul oraş al Ierusalimului să aibă a căuta şi 
a păstra această mânăstire ca şi alte metoaşe şi mânăstiri ce au în ţară de orice 
nevoie va avea de către Domni sau de către Boeri sau de către oricare altul, 
pentru ca să nu se pustiască mânăstirea şi metohul, şi nici egumen să nu trimită 
de la Ierusalim, şi ctitorii care să trag din neamul lui Danciul Logofătul să aibă 
a căuta de această mânăstire şi să ia sama bucatelor şi să miluiască şi să adaoge 
şi să n-aibă voie a lua de la mânăstire măcar preţ de un ban, nici să oprească pe 
călugări, nici de la câte s-au dat de moştenire la mânăstire, nici de la ce se vor 
da de acum înainte, pentru că aşa a închinat şi a aşezat Danciul însuşi de voia 
lui fără vreo sâlă, şi a făcut şi zapisul lui la mâna prea luminatului patriarh 
domnul Paisie dela Ierusalim cu mare jurământ şi cu mulţi boieri mărturii, ase-
menea a făcut şi părintele patriarh Paisie cartea Sfinţiei Sale pe acest aşe-
zământ, cum este mai sus scris la mâna ctitorilor şi a călugărilor cari vor fi 
aşezători la mănăstire[…]”. 

În 30 iunie 1693397 Dositeu, patriarhul Ierusalimului, intervine împreună cu 
urmaşii lui Danciul Pârăianul la Constantin Vodă Brâncoveanul, cerându-i să 
răscumpere mânăstirea cu 1500 de taleri de la Sfântul Mormânt, deoarece 
aceasta nu se mai putea întreţine. Cu aceşti bani s-au reparat chiliile bisericii 
„Sf. Gheorghe” din Bucureşti. Dionisie (Dositeu), patriarhul Constantinopolu-
lui, susţinea că mânăstirea Polovragi, construită de Danciul Pârăianul Milescul 
şi închinată Sfântului Mormânt în faţa Patriarhului de Ierusalim, Paisie, din 
cauza evenimentelor care au zguduit ţara  sărăcită şi ameninţată cu ruina, a ră-
mas aproape pustie „ca smochinul ce şi-a pierdut foile”. Urmaşii ctitorului, 
„prea nobila jupâneasă Maria, soţia răposatului Ban Barbul Milescul, şi fiica ei, 
Maria”, şi Constantin, fiul Banului Barbul Milescul din altă căsătorie, şi 
Staicul, şi Stana, copiii răposatului Petru Milescul, l-au rugat pe Constantin 
Basarab Voievod să ia mânăstirea lor şi să o facă metoc al mânăstirii Horezu, 
cea mai frumoasă ctitorie a sa398. Scrisoarea patriarhului Ierusalimului a fost 
semnată de: 

Dositeu patriarh 
Maria băneasa Banului Barbului Milescul 
Theodosie mitropolitul Ungro-Vlahiei 
Diicul Rudeanul Mare Logofăt mărturie 
Alixandru Vel Vornic mărturie 
Barbul Fărcăşanul Vel Pitar, mărturie 
Az Radoil Golescul Vel Agă 
Luca Vt. Vistiiar mărturie 
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Pârvan tretii Vist. mărturie 
Mihai Cantacuzino Vel Spătar mărturie 
Stroe biv Vel Pitar mărturie 
Pătru Obedeanul Vel Căp. ză dărăbanţi 
Matei Cioroglec Vel Vistier, mărturie 
Calotă Logofăt sân Badei Paharnic mărturie 
Pătru Zătreanul vt. Armaş. mărturie 
Şerban Cantacuzino Vel Comis, mărturie 
Constandin Filipescul biv Vel Căp. mărturie 
Barbul Brătăşanul văt. za aproz. mărturie 
Eu Costandin Milescul 
Constandin Ştirbeai Vel Clucernic mărturie 
Cernica Ştirbeai biv Vel Armaş mărturie 
Cornea Brăiloiul Vel Paharnic mărturie 
Şerban Vt. Logofăt mărturie 
Mihalcea Cândescul vel Stolnic, mărturie 
Negoiţă Logofătul Dediulescul, mărturie 
Matei Filipescul biv Vel Stolnic 
Bunea Grădişteanul Vel Arm. mărturie 
Ianache Văcărescul Vel Căp. za lefegii mărturie 
Toţi aceşti martori sunt rudă cu descendenţii lui Danciul Pârăianul Miles-

cul. 
Aşa cum am arătat mai sus, ctitorul principal a fost Danciul Pârăianul 

Milescul, proprietar în Polovragi, împreună cu fraţii săi, de prin anul 1629; în 
1643 cumpără şi partea fratelui său mai mare, Stanciul Postelnicul, iar în 1645, 
pe a fratelui mai mic, Calotă Postelnicul. Din aceste părţi de moşie făceau parte 
şi moşii ale Corbenilor, Danciul devenind cel mai mare proprietar din 
Polovragi. De aceea, ca prinos de mulţumire, credinţă şi dragoste faţă de 
Dumnezeu, a ctitorit această mănăstire. Biserica ce a fost construită în anii 
1529-1530 nu mai există. De asemenea, au dispărut şi vechile pomelnice, 
inclusiv cel din 1686399.  

În biserică exista în anul 1904 un pomelnic de lemn, ulterior anului 1685, 
care cuprindea două coloane: în prima coloană este familia lui Constantin 
Brâncoveanul (acesta s-a urcat pe tron în anul 1688), iar în coloana a doua 
familia Postelnicului Danciul Pârăianul Milescul, prenumele acestora fiind 
scrise cu literele alfabetului slavon400. În coloana întâi: Ioan, Constantin Vodă, 
doamna sa Maria, fiii săi Constantin Vodă, Ştefan Voievod, Radu Vodă, Matei 
Voievod, Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anicuţa, Bălaşa, Smaranda. În coloana a 
doua: Danciul, Stana (Stana a cumpărat satul Baia de fier de la jupâniţa Maria a 
Barbului Banul Milescul Pârăianul, fiul lui Danciul Postelnic Pârăianul 
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Milescul)401, Matei, Stanca, Preda, Barbul […] Pătru, Ilina, Stan monah, Ilarion 
monah, Caplea, Constantin, Ilina, Stanciul, Păuna, Maria, Ilina, Ştefana, 
monahia Constantina Pomeneşte Doamne pe roaba[…]”. 

Tot în 1904 existau trei clopote, două dintre ele mai vechi decât mânăstirea: 
pe clopotul cel mic se citeşte anul MDLXXXII (1582), iar pe cel mare 
MDCXVIII (1618). Pe cel mijlociu scrie anul 1781.  

Jupân Danciul Pârăianul, Vel Postelnic, este zugrăvit în nartică, în partea 
stângă a peretelui. Are pe cap fes negru cu partea din faţă albă. Poartă un 
dolman (haină bărbătească lungă şi groasă, căptuşită cu blană) cu dungi negre 
şi cu flori lunguieţe albe, iar blana de pe margine este neagră-cenuşie. Pe 
dedesubt are o haină de culoare albastru-închis cu chenare albe. Brâul şi 
mânecile sunt de mătase de culoarea vişinii putrede. În mâna dreaptă ţine mâ-
năstirea, iar cu mâna stângă cuprinde brâul.  

La stânga lui Danciul Pârăianul este pictat Matei Basarab Voievod. 
Domnitorul are coroană domnească aurie pe cap. Haina de deasupra, lungă 
până în pământ, de culoare verde-închis, este din brocart cu fire de aur. Blana 
neagră şi gulerul sunt de samur. Haina de dedesubt este neagră cu verde-
deschis, tot de brocart, cu flori mărunte verzi şi flori mari negre-castanii, 
aşezate pe trei rânduri, câte şase pe un rând. Brâul este din mătase roşie, în-
nodat şi cu flori mărunte. Mânecile sunt jumătate roşii, jumătate verzi. Mâinile 
sunt pe piept, cea stângă deasupra, iar în cea dreaptă ţine crucea. 

Pe partea dreaptă a aceluiaşi perete este zugrăvit Constantin Brâncoveanul 
Basarab Voievod. Poartă pe cap coroana aurie. Haina de deasupra este lungă, 
albastră-cenuşie, de brocart, blana alburie de cacom cu pete negre, roşiatice, iar 
gulerul este la fel ca blana. Haina de dedesubt este de brocart de culoare alb-
albastră cu flori mari roşii, dispuse pe trei rânduri. Brâul este din mătase roşie, 
înnodat în faţă. În mâna dreaptă, ridicată, ţine o cruce albă, iar în cea stângă, la 
piept, mânăstirea. Mânecile roşii sunt strânse bine.  

Doamna Maria, soţia Domnului Constantin Brâncoveanul, are pe cap co-
roana aurie. Haina de deasupra este din brocart, cu mâneci şi cu blană neagră 
de samur, iar faţa este cenuşie cu dungi negre. Haina de dedesubt este din 
mătase  alb-roşiatică. Mânecile sunt albe cu flori mărunte roşii şi verzi. Gâtul 
este împodobit cu mărgele albe, iar în urechi poartă cercei frumoşi. În mâna 
dreaptă, ridicată, ţine crucea, iar cea stângă este pe piept. Pe degetul arătător al 
mâinii stângi are o verighetă verde, iar pe cel inelar, o verighetă roşie.  

Pe peretele dinspre miazăzi sunt zugrăviţi fiii lui Constantin Brâncoveanul 
Voievod: 

- Constantin poartă pe cap coroană aurie. Haina de deasupra, neagră-ar-
gintie, este din brocart cu blană de samur, peste altă haină roz, tot de brocart, cu 
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flori de trandafir mari şi negre. Brâul este verde-albastru, de mătase. În mâna 
dreaptă ţine crucea, iar cea stângă este la brâu. 

- Ştefan are pe cap coroană aurie. Haina argintie de deasupra este din 
brocart cu flori negre, iar blana neagră este de samur. Haina de dedesubt este 
tot din brocart verde-albastru cu flori negre-argintii, iar pe margine este neagră-
cenuşie. Brâul este din mătase neagră cu dungi roşii şi înnodat în faţă. 
Mânecile roşii sunt strânse. Cu mâna dreaptă, ridicată, ţine crucea, iar cea 
stângă este pe piept. 

-  Radul poartă pe cap coroană aurie. Haina de deasupra, alb-aurie, este de 
brocart, iar blana de samur. Haina de dedesubt, roz, este de brocart, cu ghiocei 
albi-albaştri. Brâul este din mătase verde-deschis, la fel ca mânecile. În mâna 
dreaptă ridicată ţine crucea, iar cu cea stângă cuprinde brâul.  

-  Matei poartă pe cap coroana aurie. Haina aurie de deasupra este din 
brocart, iar blana neagră de samur. Haina de dedesubt, de culoare albastru-
deschis, este tot din brocart, având chenare albe cu flori galbene, negre şi 
cenuşii. Brâul este din mătase roz cu flori negre, la fel ca mânecile. Mâinile 
sunt pe piept, iar în cea dreaptă ţine crucea.  

Pe peretele dinspre nord sunt pictaţi: 
-  jupâneasa Stanca, sora lui Danciul Pârâianul, Mare Postelnic. Pe cap are 

un văl alb ce-i acoperă şi umerii. Haina de deasupra cu mâneci are culoarea 
vişinei putrede. Blana neagră este de samur. Haina de dedesubt este simplă, din 
mătase albă.  

-  jupân Preda Vel Căpitan are pe cap fes negru. Haina de deasupra este 
lungă, de brocart (ţesătură de mătase de calitate superioară, ornamentată cu fire 
de aur ori de argint), de culoare albastru-deschis cu dungi negre. Blana este 
neagră cu pete albe-gălbui. Haina de dedesubt este de mătase de culoare verde-
gălbui cu marginea roşie. Brâul este de mătase verde cu dungi negre. Mânecile 
sunt tot de mătase verde. Mâinile sunt la piept, iar în mâna dreaptă ţine crucea. 

-  jupân Barbul Pârâianul Milescul, Vel Ban al Craiovei, alt fiu al lui 
Danciul Pârâianul, are pe cap fes negru. Haina de deasupra este de brocart, de 
culoarea vişinii putrede. Blana este albastră cu alb. Haina de dedesubt este de 
mătase gălbui-închis cu flori asemănătoare crenguţelor de crin, de culoare 
verde-închis. Pe fiecare crenguţă sunt câte trei boboci, cel din mijloc este 
negru-verzui, iar ceilalţi doi, alburii. Brâul este de mătase cu dungi negre şi 
roşii. Mânecile sunt verzi. Mâinile le ţine la piept, iar în mâna dreaptă ţine cru-
cea.  

-  jupân Pătru, Vel Clucer. Are fes negru pe cap. Haina de deasupra de 
culoarea vişinei putrede, închisă, are dungi negre. Haina de dedesubt este din 
mătase de culoare albastru-deschis, cu floricele albe, iar marginea este 



184 

roşiatică. Brâul este din mătase roz cu dungi negre. Mânecile sunt din mătase 
roz. În mâna dreaptă ţine crucea, iar cu cea stângă cuprinde brâul.  

În data de 13 martie 1650, Danciul Pârâianul Logofătul din Mileşti, a dăruit 
mânăstirii Polovragi, ctitorită de el, jumătate din satele Cârpeanii de pe 
Amaradia, judeţul Gorj, partea sa din Budoiu şi Tereuja, sate din comuna 
Sineşti, judeţul Vâlcea, o vie în dealul Negoeştilor, judeţul Gorj, dijma din 
satele Mălăeşti şi Mileşti, judeţul Dolj şi nişte ţigani. 

În 24 iulie 1693, Constantin Brâncoveanul Voievod răscumpără mânăstirea 
Polovragi de la patriarhul Ierusalimului cu 3000 de galbeni (banii nu au fost 
expediaţi peste graniţă, ci au fost folosiţi la restaurarea chiliilor mânăstirii Sf. 
Gheorghe din Bucureşti, închinată Sfântului Mormânt) şi o face metoc mânăs-
tirii Horezu. Tot el i-a zugrăvit interiorul, adăugându-i pridvorul în stil brânco-
venesc, clopotniţa, apoi a construit mai multe chilii şi zidurile împrejmuitoare. 
Tablourile votive ale ctitorilor, prin îmbinarea elementelor de compoziţie şi 
armonizarea culorilor aplicate cu măiestrie direct pe tencuiala umedă, poartă 
amprenta stilului brâncovenesc. 

Prin actul din 7 decembrie 1702, Chera (Chiajna), fosta jupâneasă a 
Stanciului din Pârăieni (acesta era decedat la această dată), împreună cu fiii 
Preda şi Staico, vând egumenului mânăstirii Horezu din judeţul Vâlcea via lor 
din dealul Negoeştilor cu 36 de bani402. 

În 20 septembrie 1704, Constantin Vodă Brâncoveanul confirmă mânăstirii 
Polovragi  părpărul din dealul Negoeştilor (părpăr = taxă pe putinile cu struguri 
şi pe butoaiele cu vin). Tot acest Voievod, în 5 noiembrie 1712, în cetatea 
Târgovişte, acordă acestui locaş de cult şi vinăriciurile din dealurile Negoeşti şi 
Mogoşani403.  

În 10 mai 1715, Ştefan Vodă Cantacuzino confirmă mânăstirii Polovragi 
stăpânire peste moşia Polovragi fără rumâni, care moşie „iaste dată şi închinată 
la această sfântă mânăstire de boierii den Pârăiani, ctitorii sfintei mânăstiri”.  

 În 2 mai 1749, s-a cercetat pricina dintre mânăstirea Polovragi şi alţi 
cetăţeni, pentru o vie din dealul Negoeştilor. În urma cercetărilor, s-a ajuns la 
concluzia că această vie fusese cumpărată de Stanciul Paharnicul din Pârâieni, 
în 1639-1640, de la moştenii cei vechi din Negoeşti cu 3000404 de bani, iar prin 
cartea din 1721-1722, via a fost dăruită mânăstirii Polovragi de moştenitorii lui 
Stanciul Pârâianul.  

În 27 iulie 1722, consilierii Ilie Ştirbei şi Staico Bengescul confirmă 
mânăstirii Polovragi stăpânirea peste viile din Negoeşti, fără dijmă, dăruite de 
Danciul Pârâianul, dar care „acum sunt pe moşia lor”. 

În data de 1 octombrie 1749, Grigore Ghica Vodă confirmă mânăstirii 
Polovragi stăpânirea peste vinăriciul din dealurile Negoeşti şi Mogoşani. 
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Acelaşi lucru se confirmă şi prin documentul dat de Alexandru Ipsilanti în 20 
martie 1775.  

În 15 mai 1783, Divanul Craiovei, judecând pricina dintre sătenii din 
Polovragi şi mânăstirea Polovragi, întemeindu-se pe judecăţile anterioare, dă 
dreptate mânăstirii în sensul că acei săteni sunt oameni liberi de rumânie, fără 
moşie.  

Iată ctitorii zugrăviţi în interiorul Mânăstirii Polovragi405 (vezi ilustraţiile, 
carte video, pag. 390-391). 

În 2010, la Mănăstirea Polovragi  a avut loc o întâlnire de suflet în memoria 
lui Constantin Brâncuşi. Iată ce scrie Mihai Sporiş despre ctitorii mănăstirii 
Polovragi. 

“Credem că Pârâienii, neamuri înrudite Basarabilor, vor fi fost inspiraţi în 
alegerea locului, aşa cum ne vorbeşte Balada Mioriţa: pe un picior de plai şi 
…pe o gură de rai. Privim chipul lui Mihai (- n.n.Pârâianu) şi este parcă rupt 
din fresca moşului său, Danciul (- n.n. Pârăianul), trăitor cu multe veacuri în 
urmă. Curgerea neîntreruptă de Pârâieni este dovada firii locului, una care 
sfinţeşte permanent cu coloana lor nesfârşită”406 (vezi ilustraţiile, carte video, 
pag. 392). 

Iată pisania bisericii de zid din Zătreni, judeţul Vâlcea, ctitorie a Boierilor 
Zătreni, din familia Boierilor Pârâieni407: „Această sfântă şi dumnezeiască 
biserică care să prăznueşte hramul sfântului şi marelui arhiereu de la Mira 
Lichia, făcătorul de minuni, care iastă făcută din temelie cu toată şi osteneala şi 
înfrumusăţara, după cum se vede, de robul lui Dumnezău Jupan Preda Vornicul 
fecioru Danciului Postelnicul Zătreanul, ca să fie dumnealui şi a tot neamul 
creştinesc vecinică pomenire. Dăla zidirea lumii ani 7242 iar dăla Hs. Ani 
1734. Pis. Toma; zugr. Simion; Matei zid. Petrarul”.  

Pe piatra de mormânt a lui Jupan Preda Postelnicul Zătreanul scrie „Supt 
această piatră odihnesc oasele răposatului robului Dumnezău Jupan Preda 
Postelnicul Zătreanul. Cine va citi să zică Dumnezău să-l ierte. Care  s-au 
pristăvit dăla zidirea lumii ani 7281, dăla Hs. 1740”. 

Ctitorii din interiorul bisericii sunt: 
- pe peretele din tinda bisericii, zugrăviţi deasupra uşii: Jupan Preda 

Zătreanul Vornicul şi jupâneasa lui, Dumitrana;  
- pe peretele din dreapta: Jupan Danciul Postelnicul Zătreanul, tatăl Predii 

şi jupâneasa lui, Marica, fata Slugerului Drăgoi din Fălcoi;  
- pe peretele din stânga: fiicele lui Preda Zătreanul, jupâneasa Păuna a lui 

Ştefan Fărcăşanul, apoi Maria, soţia lui Barbul Otetelişanul şi jupan Radul 
Zătreanul, fratele lui Preda Zătreanul.  

 În 1730, Preda Zătreanul a dăruit prin diată (testament) preotului şi 
diaconului, slujitorii sfintei biserici, moşia din Ciorteşti, sat al comunei Zătreni, 



186 

„să fie de arătură şi de cosit”. Mai lasă bisericii şi patru răzoare din via situată 
în dealul Dobreştilor ( proprietatea fratelui său, Radul Zătreanul), şi un sălaş de 
ţigani. Această donaţie este întărită în anul 1736 de nepoţii Radului şi fiii 
Armaşului Pătru Zătreanul. (În 1730, Pătru Zătreanul era Şătrar.). 

Urmează pisania bisericii de lemn numită Butanu. Aceasta se află în satul 
cu acelaşi nume din comuna Zătreni, judeţul Vâlcea. Iată pisania: „Zidită de 
robii lui Dumnezeu Ioan Zătreanul, Jupan vornic Zătreanul, Ioniţă408 şi cucoana 
Catrina, Vlăduţ Medelnicerul Gănescul (Zătreanul - n.n.), ca să le fie 
Dumnealor şi la tot neamul creştinesc de pomenire în veci. Anul 7264 (1755) 
Ghen. 5”. 

„Cu hramul Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul. E una din cele mai 
frumoase biserici de lemn din câte am văzut. Deşi are o vechime de 170 de ani, 
totuşi exteriorul, adică zidurile şi învălişul, sunt în cea mai bună stare. În 
interior însă totul este sfărămat, căci a servit de grajd armatelor nemţeşti din 
timpul ocupaţiunii. Azi serveşte de biserică a cimitirului satului”409 (vezi 
ilustraţie, carte video, pag. 397). 

În 1760, Postelnicul Constantin Zătreanul a construit o biserică de lemn cu 
hramul Cuvioasa Paraschiva în satul Măldărăşti, mahalaua Lădeşti410.  

Din Memoriile generalului von Bauer reiese că în anul 1772, în Găneşti 
exista biserica „Sf. Nicolae”, construită de Boierii Pârâieni din satul Găneşti, 
comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea. Ctitorii, Barbul Gănescul (Zătreanul) şi 
soţia sa Neacşa, sunt zugrăviţi în pronaos pe peretele din sud, restaurată de 
Clucerul Ioan Gănescul în 1812411. Tot el a restaurat şi biserica de lemn din 
Zătrenii de Jos, în anul 1796, biserică printre ai cărei ctitori figurează, aşa cum 
am arătat mai sus, şi Stolnicul Vlad Gănescul, tatăl lui Ioan Gănescul. Copiii 
lui Ioan Gănescul se numeau: Petre, Ştefan, Elena şi Smaranda. Smaranda a 
fost căsătorită cu Constantin Bibescul (apărut în documentele din 1800 şi 1802) 
strănepotul lui Vlăduţ Bibescul. Ioan Gănescul era căsătorit cu Ecaterina 
(Catinca) Găneasca, fiica Paharnicului Ştefan Bibescul, zugrăvită în pronaosul 
bisericii din Găneşti pe peretele din vest412. Ecaterina, fiica lui Ştefan Bibescul 
era  strănepoata lui Vlăduţ Bibescul. Ea  a fost mătuşa Domnitorilor Barbu 
Ştirbey şi Gheorghe Bibescul.  

Amprenta picturii brâncoveneşti, concretizată în echilibrul compoziţional şi 
sobru al figurilor zugrăvite, se regăseşte în portretele Boierilor Găneşti 
prezentate mai jos. Niciuna dintre aceste biserici nu mai există astăzi (vezi 
ilustraţiile, carte video, pag. 397).   

În 1790, în satul Lădeşti, pe moşia din Lădeşti, stăpânită de chir Băluţă 
Teişanul din Râmnicu-Vâlcea şi Ioniţă Zătreanul, s-a construit o biserică de zid 
cu hramul Sf. Voievozi. 
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În anul 1811, în satul Ciumagi, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, s-a 
construit o biserică de lemn cu hramul Sf. Nicolae, de către Boierul de neam 
Stanciul Pârâianul413.  

Biserica actuală „Sf. Dumitru” din Pârâienii de Sus414 (vezi ilustraţie, carte 
video, pag. 398), cătunul Meriş, comuna Livezi, judeţul Vâlcea, este monument 
istoric şi a fost reconstruită de strănepoţii lui Hamza Banul Pârăianul, tatăl 
Logofătului Danciul Pârăianul. Vechea biserică, cu hramul Sf. Ierarh Nicolae 
menţionat în pisania actuală, a fost construită de Danciul Pârăianul, ctitorul 
mânăstirilor Polovragi şi Arhanghelu. În biserica actuală se găsesc două icoane, 
purtând datele 1769 şi 1782, iar uşile împărăteşti poartă data de 1808; sunt date 
anterioare zidirii bisericii actuale (între 1822 şi 1829). 

Tencuiala din interior este în valuri pentru a nu se crăpa, iar pictura este în 
frescă, având iconografie bogată. Stilul este bizantin. Biserica este în formă de 
corabie, a avut pictură şi în exterior, dar a fost acoperită cu var în anul 1927. În 
prezent, se menţine pictura din tindă şi de pe fronton. 

Iniţial, acoperişul a fost drept, fără turlă, aşa cum arată zugrăvită în 
miniatură, deasupra uşii la intrare, înăuntru. În jurul anului 1890, s-a reacoperit, 
deoarece vechiul acoperiş cu scânduri şi cuie de fier se distrusese şi i s-a 
adăugat o turlă de lemn pătrată. În anul 1927, i s-a făcut a treia reparaţie. S-a 
scos acoperişul în console şi i s-a modificat turla, din pătrată devenind rotundă. 
În anul 1938, i s-a adăugat un cafas, lucrat artistic. 

Acest locaş de cult are următoarea pisanie: 
„Această sfântă şi dumnezeiască biserică unde se prăznueşte hramul Sf. 

M.M. Dimitrie şi Sf. Erarh Nicolae, s-au zidit din temelie de dumnealor 
răposaţii Boieri: Jupan George Pârăianu cu fraţii dumnealui: Polcovnicul Ioan 
Pârăianu, Polcovnicul Ştefan Pârăianu, Stoian Pârăianu şi verii şi nepoţii 
dumnealor: Radu Pârâianu, Ştefan Pârâianu, Constantin Pârâianu, Grigore 
Pârâianu, Dumitrache Pârâianu şi preotul (popa) Ioan Ciorăscu, în zilele prea 
înălţatului nostru domn Grigore Ghica (1822-1829) şi a sfinţitului episcop 
Neofit. Aceşti Boieri de mai sus sunt strănepoţii marelui Ban Amza Pârăianul, 
tatăl Marelui Postelnic Danciul Pârăianul, cel ce a zidit mânăstirea Polovragi şi 
Arhanghelu: pre carele le-au înzăstrat cu moşii, ţigani şi toate odoarele.” În 
timpul Domnitorului Barbu Dimitrie Ştirbei şi al sfântului episcop Calinic, a 
fost zugrăvită de fiii Boierilor Pârâieni, amintiţi mai sus: d-nul Paharnicul 
Manolache Pârâianu, d-nul Sărdarul Dumitrache Pârâianu, d-nul Pitar Nae 
Pârâianu, fiii lui Jupân Gheorghe Pârâianu, d-nul Ioan Pârâianu, fiul 
Polcovnicului Ion Pârâianu, cu fiii, d-nul Polcovnic Ştefan, d-nul Simion 
Pârâianu şi Constantin Pârâianu. Biserica a fost terminată de zugrăvit în 20 
octombrie 1853. „1853 octombrie 20 zugrav fiind Gheorghe Veţăleanul ot 
Lăpuşata”415.  
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În anul 1967, din iniţiativa preotului paroh Călin V. Ion, s-a întocmit deviz 
şi s-au făcut reparaţii capitale la această biserică: tencuieli noi, pardoseli din 
scânduri de stejar, acoperiş din tablă galvanizată etc., cheltuindu-se suma de 
25000 de lei din contribuţia enoriaşilor. Slujba de redeschidere a avut loc în 
ziua de 12 noiembrie 1967. Acum este într-o stare jalnică şi, la primul 
cutremur, s-ar putea dărâma. Necesită restaurare urgentă. 

În pisanie, se aminteşte de ctitoriile lui Danciul Pârăianul: Polovragi şi 
Arhanghelu. Precizăm că este vorba de biserica din Vlădeşti, situată în partea 
de vest a municipiului Râmnicu-Vâlcea, reconstruită de Danciul Pârăianul şi 
restaurată de urmaşii acestuia416. Pentru edificare redăm cuprinsul scrisorii din 
14 iunie 1667, prin care Voievodul Radu Leon îi cere lui Ignatie, arhiepiscopul 
Râmnicului, să nu schimbe drepturile Boierilor Pârâieni de a numi egumen, la 
mânăstirea Arhanghelu, „fondaţiunea lor”. 

„Mistiu bjiu Io radu Lion Voevod gpd. zem. Vlaşcoi pisanu […] prea 
oşten., Jir Egnatie arhiepiscop Râmnicenscki zdravi. Către aceasta dau în ştire 
Domnia Mea că, aici, înaintea Domniei Meale, venit-au Calotă Postelnicul, ot 
Pârăiani şi cu nepotu-său Barbu Căpit., ficiorul Danciului Postelnicul, otam, de 
s’au jăluit şi au spus păntru mănăstirea lor, dela Arhanghelu, pomana lor de la 
moşi de la strămoşi, miluită tot cu bucatele lor. Iar când au fost acum 
întâmplându-se moarte egumenului, dacă au murit egumenul ai trimis de le-au 
luat, ce se aflau acolo şi ai pus egumen şi ai zăs că n-are el nicio treabă la 
mănăstire şi acel egumen ce l-ai pus, ce au mai rămas, tot răsăpeşte şi că 
pustiaşte acea pomanai. De care lucru în vreme ce vei vedea această cartea 
Domnii Meale, să cauţi acele vor fi luoat dintr’acea mănăstire, tot să le dai 
îndărăt a fi la mănăstire pomană, cum au fost; şi acest egumen să fie lipsit 
dintr’această svantă mănăstire şi să-şi pue ei, ctitori, egumen la pomana lor, 
cum au fost şi mai dinainte vreame, cine vor vrea ei ca să fie […] ctitori acei 
mănăstiri, mai mult să nu mai vie la Domnia Mea, că easte şi pomana acestor 
boiari, că apoi vei avea cuvinte răle de către Domnia Mea ci, bună pace le daţi, 
pentru că aşa iaste învăţătura Domnii Meale. Iar de va fi lucrul într’alt chip să 
viie de faţă. 

Pisak. vec. Râmnicu-Ioni 14 lt.,7175”. 
Istoricul Dinu C. Giurescu consideră că biserica, cu hramul Sfinţilor 

Arhangheli Mihail şi Gavriil, ar fi existat de la sfârşitul secolului al XIV-lea 
sau începutul celui următor. Credincioşii care îi trec pragul pot citi pisania, 
unde se menţionează că Stoica (Staicul) Vel Paharnic, strămoşul vestitei familii 
olteneşti a Pârâienilor, este cel care, în anul 1522, zideşte din temelie biserica 
cu hramul „Sfinţii Îngeri”, pentru a fi locaş de pomenire al familiei. Luând în 
calcul această ipoteză,  Danciul Pârâianul a rectitorit locaşul de cult înălţat de 
strămoşul său.  
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În 1817, biserica Arhanghelu (vezi ilustraţie, carte video, pag. 399) a fost 
rezidită de Sofronie arhimandritul. După cutremurul din 1840, biserica a fost 
reparată în anul 1881, iar în 1900 era biserică de sat. A mai fost reparată în anii 
1811, 1894, 1921, 1925417.  

Avea proprietăţi în Vlădeşti, drept la dijmă din vin, 50 de droburi de sare, 
alte drepturi de dijmărit şi oierit418. Toate averile acesteia, la fel ca şi ale 
celorlalte mânăstiri, au fost pierdute ca urmare a legii secularizării din 1864419. 
În 1941, biserica parohială Arhanghelu din strada Ştirbei Vodă din  Râmnicu-
Vâlcea avea 8,5 ha de pământ, din care 1 ha de pădure, iar biserica filială cu 
hramul Sf. Treime şi Sf. Spiridon din cătunul Buda, ce ţine de Ocnele Mari, 
construită din zid în 1873, reparată în 1934-1935, avea 2 pogoane de teren 
arabil şi 70 de pogoane de pădure. În parohie erau două cimitire, îngrijite de 
aceasta.  

 În septembrie 1990, după reparaţii capitale desfăşurate sub îndrumarea 
Preotului Paroh iconom stavrofor Emilian Părăuşeanu, biserica a fost resfinţită 
de Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului. În prezent, 
acest locaş de cult este declarat monument istoric.  

Documentele istorice atestă existenţa, în secolele al XV-lea şi al    XVI-lea, 
şi a altor locaşe de cult ale strămoşilor Pârâienilor: Sălcuţa şi Bistreţu, în 
judeţul Dolj.  

Schitul Bistreţu era administrat înainte de secularizare de mânăstirea 
Tismana, deoarece moşia pe care se afla era în proprietatea acestei mânăstiri, 
dăruită de Hamza Banul din Obislav420. 

În satul Pârâienii de Mijloc, fostul Faur, s-a reconstruit în anul 1825 
biserica actuală (vezi ilustraţie, carte video, pag. 400), tot monument istoric, a 
cărei pisanie o redăm aici: 

“Această sfântă şi dumnezeiască biserică, ce se prăznueşte cu hramul 
Întâmpinării lui Hristos şi Sfinţilor Voievozi, din temelie s-au zidit, după cum 
se vede şi-au înfrumuseţat de robii lui Dumnezeu: Tănasie421 sin Statie 
Pârâianu422, cu vărul său Matei Pârâianu şi s-au săvârşit în zilele prea 
luminatului domn Grigore Dumitru Ghica Voievod şi arhiepiscop Ungro-
Vlahiei al acestui loc Kir Neofit, episcopul Râmnicului Severin, mai ajutorând 
şi vecinii din prejur cu ce s-au putut, la leatul dela Adam 7333, iar dela Hristos 
1825 august 31. Am scris eu, smeritul între diaconi, diaconul Gheorghe zugrav 
ot Crăpături.” 

Biserica se găseşte în poziţia de a fi privită de departe, fie din susul sau din 
josul văii Olteţului. Stând în preajma ei şi privind până departe spre Polovragi, 
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în zilele senine, gândul te duce în trecutul vremurilor, când stăpânii moşiei 
„Pârăiani” stăpâneau şi „Polovragii în întregime”.  

Biserica se păstrează în forma iniţială, cu o singură modificare făcută la 
acoperiş în anul 1921, prin scoaterea unei console, pentru a îndepărta streaşina 
de zid. Pictura e în frescă, atât în interior, cât şi în exterior, unde se păstrează 
numai de la brâu în sus. Se remarcă pictura în exterior: pe părţile laterale, 
deasupra tindei sunt zugrăviţi filosofii lui Alexandru Macedon, iar pe turlă, în 
partea de miazănoapte, este zugrăvit calul lui Alexandru Macedon, Ducipal. În 
tindă, în dreapta, deasupra scenei care reprezintă iadul, sunt zugrăviţi ţarul Por 
şi ţarul Alexandru. La data zidirii bisericii, circula în popor cartea numită 
Alexăndria, ce cuprinde viaţa şi faptele lui Alexandru Macedon. Zugravul a 
socotit că prin aceste scene poate populariza cuprinsul acestei cărţi, având în 
vedere totala neştiinţă de carte din acel timp. Acum este aproape ruinată şi 
trebuie restaurată. În interior, în dreapta şi în stânga uşii, la intrare, sunt 
zugrăviţi ctitorii: Tănasie Pârâianul cu soţia sa, Stanca, şi cei doi copii ai lor 
(Constantin şi Anica), iar alături de ei Radu Pârâianu şi Matei Pârâianu cu soţia 
sa, Constantina, şi cu cei doi feciori ai lor (Matei şi Constantin Pârâianu).  

- Pe peretele din sud: jupan Matei Pârâianu; Constantin Pârâianu cu 
feciorii;  

- Pe peretele din vest: jupan Matei Pârâianu, jupan Tănasie Pârâianu cu 
copilul lui, Andrei Pârâianu, Paniţa (Jupâniţa) Stanca, soţia lui Tănasie 
Pârâianu cu copila sa, Anica, jupan Radu Pârâianu, sin (fiul) lui Matei 
Pârâianu; 

- Pe peretele din nord: Paniţa (Jupâniţa) Constantina, soţia lui jupan Matei 
Pârâianu, cu cei doi copii ai săi, Iordache şi Barbu.  

Este important şi pomelnicul de pe peretele de la proscomidie. Prenumele 
din acest pomelnic se regăsesc în prenumele Pârâienilor găsiţi în actele de stare 
civilă păstrate în arhive: Stanca, Andrei, Ancuţa, Constantina, Maria, Ilinca, 
Bălaşa, Marin ereu, Ioana ereiţa, Radu, Ilinca, Ion, Vasile, Manda, Preda, 
Grigore, Ilinca, Ion, Ilie, Radu, Grigore, Ilinca, Nicolae, Varlam monah, Ioana, 
Ilinca, Matei, Gherghina, Paraschiva, (H)Amza, Dumitra, Udrea ereu, Ilinca, 
Stanca, Stanca, Bălaşa, Tănasie, Ilinca, Radu, Ion, Stoian, Ştefan, Dumitra, 
Păuna, Maria, Catrina, Iordache, Dumitru423, Maria, Vasile ereu, Bălaşa ereiţa, 
Matei, Maria ereiţa. Aceştia sunt toţi Pârâieni sau înrudiţi cu aceştia. Cum era 
de aşteptat, sunt şi câteva inscripţii şterse424. 

Iată o parte din ctitorii bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Pârâienii de 
Mijloc. Picturile celorlalţi ctitori sunt şterse (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 
401). 

În anul 1960, din iniţiativa preotului paroh Călin V. Ion, i s-au făcut 
bisericii reparaţii de întreţinere, sumele cheltuite cu aceste lucrări fiind supor-
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tate de către enoriaşii bisericii. Începând cu anul 2008, fostul primar, Ştefan 
Verdeş a obţinut aprobările necesare consolidării şi restaurării acestor monu-
mente istorice.  

Pe drumul ce coboară prin faţa bisericii se găsea, până de curând, urma 
unui stâlp de lemn (furcă) de la „pătulele împărăteşti”, aşa cum ziceau bătrânii 
pătulelor boiereşti. În jurul bisericii, se găseau casele ctitorilor, prinse şi în 
Harta Austriacă.  

La începutul secolului al XIX-lea, aşezările omeneşti se înmulţesc. În jurul 
anului 1840, se simte nevoia ridicării unei biserici pentru cei ce locuiau în satul 
Pârâienii de Jos. Capela din cimitirul satului face parte din vechea biserică. 
Fostul arendaş al Cassiei Rosetti, Vasile Pleşoianu, ulterior proprietarul moşiei, 
a dărămat biserica, lăsând numai altarul (actuala capelă a cimitirului), pentru  
a-i obliga pe săteni să meargă la biserica construită de el în Pârâienii de Jos, în 
anul 1901. 

Astfel, biserica veche ar fi fost în mod sigur un locaş de cult, declarat azi 
monument istoric. Cu siguranţă ctitorii au fost Boieri Pârâieni, mărturie stând 
mormintele acestora din cimitir. 

Capela cimitirului din Pârâienii de Jos; morminte ale Boierilor Pârâieni; 
printre ele este şi mormântul Zoei Pârâianu (căsătorită Aluneanu), cea care a 
donat placa de marmură cu eroii din curtea bisericii Pârâienii de Jos (vezi 
ilustraţiile, carte video, pag. 402). 

Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din comuna Bulzeşti, 
judeţul Dolj, a fost reconstruită din zid în 1916 cu cheltuiala locuitorilor 
comunei, în locul alteia mai vechi, în a cărei pisanie scria: „s-au zugrăvit în 
zilele domnului nostru şi împărat Nicolae Pavlovici la leat 1832 de domnul 
Manolache Pârâianu”. 

Iată pisania bisericii din comuna Grădiştea (vezi ilustraţiile, carte video, 
pag. 403), judeţul Vâlcea: 

„Această sfântă şi dumnezăiască beserică, unde să prăznueşte hramu Sfinţii 
Împăraţi Costantin şi Elena şi Sfântul Mathei evanghelescu, din temeliia ei s-au 
zidit de dumnealor coconu Costandin Pârâianu şi dumnealui coconu Matei 
Pârâianu brat (frate), supt a cărora strădanie şi cheltuială a loat şi sfârşit 
înfrumuşăţându-să cu zugrăveala şi cu toate odoarăle ei, după cum să vede, în 
zilele preaînălţatului alu nostru domn, Alicsandru Ghica Voievod, cu blago-
sloveniia preaosfinţitului ipiscup şi mitropolit Neofit a toată Ţara Rumânească. 
S-au început la anul 1839 şi s-au săvârşit în anul 1840 săptembrie 18. 
Gheorghe zugrav, Ioan zugrav, Nicolae zugrav.”  

Ctitorii din pronaos de pe peretele din vest: 
- cucoana Ilinca, soţia dumnealui; Maria, copilă reprezentată în dreptul 

Ilincăi Pârâianu; 
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- coconu Costandin Pârâianu; Ion, copil reprezentat în dreptul lui Costandin 
Pârâianu; 

- coconu Matei Pârâianu; Iorgu şi Ilinca, Ioan, Ioan, Maria, copii repre-
zentaţi în dreptul lui Matei Pârâianu; 

- soţia dumnealui, cucoana Ilinca; Maria, Pătru, Andrei şi Anastasia, copii 
reprezentaţi în dreptul Ilincăi Pârâianu; 

- coconu Ion, cu părul alb, lângă el a fost probabil soţia sa (dar a fost 
montat tabloul electric care a şters portretul şi inscripţia). 

Pe peretele din nord: 
- coconu Matei Pârâianu; 
- soţia dumnealui, cucoana Costandina; 

 părinţii dumnealui, coconu Costandin şi coconu Matei. 
Iată ce ne destăinuie Ilie Fârtat, bibliotecar în comuna Grădişte: ”Profesorul  

Grigore Ionescu, în Istoria arhitecturii româneşti, lucrare apărută în anul 1937, 
descrie biserica din Grădiştea ca având pictură în frescă cu valoare artistică. În 
aceeaşi lucrare se găseşte şi o fotografie a bisericii. 

Biserica a fost renovată şi i s-au făcut reparaţii în anii 1859, 1948 şi 1951. 
În anul 1964 este repictată.  În momentul de faţă biserica are urgentă nevoie de 
reparaţii, iar pictura de restaurare. 

În mijlocul biserici, la nivelul pardoselii, se găseşte o lespede de piatră fără 
nici o inscripţie. Slujitorii de la altarul bisericii l-au izolat, pentru ca enoriaşii 
să nu calce cu piciorul peste locul respectiv. Niciunul dintre aceştia nu ştiu să 
dea o explicaţie cu privire la provenienţa acesteia în biserică. Înclin să cred că 
este vorba de o piatră de altar provenită de la o altă biserică din sat care a fost 
demolată. Nu este exclusă nici existenţa unui mormânt. Bătrânii satului şi-a-
mintesc de vizite ale unor cercetători  ce veneau la Grădiştea cu elicopterul. 
Acesta ateriza în apropierea bisericii. Ce căutau aceşti cercetători, a rămas o 
enigmă pentru locuitorii satului”. 

Biserica din oraşul Balş, judeţul Olt, cu hramul Sf. Mucenici Ştefan şi 
Dimitrie, a fost zidită înainte de 1729 de Şerban Căpitanul, fiul lui Dumitru 
Logofătul din Balş, ca biserică de mir. În acest an însă, ctitorul o afieroseşte 
episcopului Inochenţie al Râmnicului, „ca să fie schit sfintei episcopii” 
împreună cu partea lui de moşie, o casă şi un vad de moară în Olteţ.  

În 1753, acest locaş de cult este refăcut de Ştefan Trapezuntul Vel Ban al 
Craiovei, şi Rafail ieromonahul (Radul Căzănescul este numele de mirean); 
portretele acestora au fost zugrăvite în biserică. A funcţionat ca schit până la 
secularizare425.  

În 1644, Barbul Brădescul a ctitorit schitul Creţeşti, aflat atunci în sudul 
judeţului Dolj, pe moşia Lalco, dăruită de bunicul său din partea mamei, 
Hamza Banul din Creţeşti, urmaşul lui Hamza Banul din Obislav. Armeanca, 
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fiica lui Hamza Banul din Arceşti şi Creţeşti, judeţul Olt, a fost căsătorită cu 
Preda I. Brădescul, tatăl lui Barbul Brădescul. Preda Brădescul a fost Sluger în 
1588 şi Armaş în anul 1599. A fost prezent în luptele din Călugăreni în 1595 şi 
Şelimbăr din 1599. Era mort în 1622.  

Schitul Vârtopul sau Popânzăleşti, din fostul judeţ Romanaţi, a fost zidit de 
Ioan monah, numele monahal al mireanului Hamza Popânzălescul Logofătul, 
pe care în 1679 îl înzestrează cu moşia Vârtop în Popânzăleşti426.  

Un hrisov al lui Constantin Brâncoveanul din 1695 îi întăreşte această 
proprietate. Acest locaş de cult devine metoc al Episcopiei din Râmnic, după 
anul 1731. Biserica schitului Popânzăleşti a fost refăcută în 1853 de egumenul 
Lavrenţie. Şi acest schit a intrat sub incidenţa legii secularizării din 1864.  

Odinioară, catedrala Craiovei a fost biserica Gănescului (Zătreanul) cu 
hramul Sf. Nicolae. Pe locul ei s-a ridicat Palatul Justiţiei. De aceea ctitoriei 
Zătrenilor i se zicea Episcopia. În această episcopie au păstorit episcopii 
Râmnicului din 1872 aproape continuu, până în 1880, când Calinic, episcopul 
ales de Ştirbey-Vodă s-a mutat în Râmnic, iar în locul chiliilor Episcopiei din 
Craiova  s-a ridicat Palatul Justiţiei427.  

Biserica Episcopală din Râmnic se crede că ar fi fost construită de Dan I, 
fratele lui Mircea cel Bătrân428. Scaunul episcopal a rămas în Râmnic, dar, 
pentru că Bănia era în Craiova şi episcopii Râmnicului trebuiau să rezolve 
problemele bisericii aici, ei petreceau destul de mult timp în Mânăstirea 
Obedeanu, metoc al Episcopiei Râmnicului, până în 1752, când biserica 
Gănescului din Craiova a fost făcută metoc al acestei episcopii, aici fiind 
găzduiţi de atunci încolo episcopii din Râmnic. Aceste afirmaţii sunt 
confirmate de hrisovul din 3 mai 1750, dat de Domnitorul Grigore II Ghica. În 
el se spune că „în oraşul Craiova, fiind scaun domnesc şi dea pururea aflân-  
du-să acolo Ban Mare, epitropul Domnii Meale, purtător de grijă acelor cinci 
judeţe de peste Olt, să cade dar a avea în Craiova mai adesea şezământ şi 
sfinţia sa episcopul Râmnicului”429. Prin acest hrisov Voievodul Grigore Ghica 
îi dă casele băneşti din Craiova, aşezate lângă biserica „Sf. Dumitru” din 
Craiova, adăugând că „a dat aceste case sfintei episcopii a Râmnicului, ca 
sfinţia sa părintele episcopul chir Grigorie să dreagă casele acelea după cum să 
cade, coprinzând întru o curte şi acea biserică de piatră a Sfântului Dimitrie, 
care să se numească de acum înainte Episcopie în Craiova”430. Această danie 
este întărită de Domnitorul Constantin Racoviţă prin hrisovul din 8 noiembrie 
1753.  

În anul 1847, un mare foc a mistuit aproape jumătate din oraşul Râmnic. A 
ars şi Biserica Episcopală împreună cu toate clădirile ei. Timp de nouă ani, 
reşedinţa Episcopiei a fost mutată la Craiova, iar în 1856, când au fost gata 
clădirile Episcopiei din Râmnic, reşedinţa episcopală a fost din nou mutată în 
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Râmnic. Printr-un decret regal dat în 7 noiembrie 1939, Episcopia din Râmnic 
este ridicată la rangul de Mitropolie şi mutată în Craiova, biserica Sf. Dumitru 
fiind numită catedrală mitropolitană. Mitropolia Olteniei, nou înfiinţată, s-a 
numit Mitropolia Olteniei, Râmnicului şi Severinului. Astfel Mitropolia 
Olteniei, înfiinţată în 1370 în Severin şi desfiinţată în 1419, a fost reînfiinţată 
în Craiova în 1939 (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 405). 

  Aşezarea bisericii „Sf. Dumitru” din Craiova nu este întâmplătoare. 
Mânăstirile erau aşezate la răscruce de drumuri, pe unde veneau duşmanii. 
Erau construite ca adevărate cetăţi, din materiale rezistente, împrejmuite cu 
ziduri puternice şi prevăzute cu turnuri de apărare, făcând parte din sistemul de 
apărare al aşezărilor omeneşti. Biserica domnească din Craiova a fost, pe lângă 
protector spiritual, şi o cetate de apărare a oraşului. Craiova este aşezată la 
intersecţia drumurilor care vin dinspre munte şi dinspre Dunăre. Dealul 
bisericii „Sf. Dumitru”, lângă „cuibul de vulturi al banilor olteni”, constituia un 
loc strategic de apărare a oraşului. Lângă ea era Reşedinţa Bănească, mai 
târziu, Căimăcămia, Chesariceasca administraţie din timpul stăpânirii austriece, 
casele domneşti, Divanul Craiovei şi alte instituţii importante.  

Izvoarele nescrise spun că primii ctitori ai acestui sfânt locaş sunt fraţii 
Petru şi Asen, conducători ai vlahilor de la sud de Dunăre. Unii spun că a fost 
construită de Mircea cel Bătrân după bătălia de la Rovine, ca prinos de 
recunoştinţă adus lui Dumnezeu pentru victoria împotriva turcilor. Nu sunt 
documente care să menţioneze numele primilor ctitori ai acestei biserici. Cei 
mai mulţi istorici cred că primul ctitor a fost Marele Ban Barbul Craiovescul, 
care era proprietarul Craiovei înainte de anul 1500. Mai este un zapis din 11 
noiembrie 1645, în care se vorbeşte despre „biserica domnească ot Craiova”. 
Biserica „Sf. Dumitru” s-a numit domnească pentru că din Craioveşti, ctitorii 
ei, îşi aveau originea câţiva Domni ai Valahiei: Neagoe Basarab, Matei 
Basarab, Constantin Brâncoveanul etc.  

Matei Basarab, pentru că avea în stăpânire moşia Craiovei ca „moşie de 
strămoşie”, a zidit această biserică din temelie în 1651.  Ispravnic, în această 
perioadă, era ”Danciul Părăianul ot Mileşti”. Iată pisania păstrată de când s-a 
reclădit biserica: 

„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duhu întru Sfânta Troiţă şi 
întru dumnezeire nedespărţătă în veci amin. 

Cu puterea milostivului Dumnezeu ziditu-s-au această sfăntă besearecă i   
s-a făcut din temelie de iznov pre hramulu sfânt Dimitrie Mirotocivago 
(izvorâtorul de mir - n.n.) de creştin i prea luminat Io Matei Băsărab Voevod 
Domn Ţărăe Rumăneşti i gospodja ego (doamna lui - n.n.) Elina, păntru că 
Craiova fost-au moşie den strămoşie a Măriei Sale. Şi s-au savârşit miasiaţa 
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octombrie valeat 7160 (1651). Şi au fost Ispravnic Danciul Părăianul ot 
Mileşti.” 

În anul 1690, Petre Obedeanul, tatăl lui Constantin Obedeanul, i-a reparat 
zidurile şi a acoperit-o din nou cu şindrilă. A fost îngropat în această biserică în 
1718. Fiul lui, Constantin Obedeanul, i-a reparat zidurile, a acoperit-o cu 
şindrilă, a reparat ferestrele şi „a înfrumuseţat-o cu zugrăveala”, în 1724. 
Constantin Obedeanul, ginerele lui Dositei Brăiloiul, căsătorit cu Stanca, 
nepoata lui Barbul Milescul Pârăianul, a fost consilier imperial al Valahiei Mici  
sub austrieci şi Caimacam al Craiovei între anii 1745 şi 1747. Inscripţia care 
vorbea despre aceste reparaţii exista în vechea biserică a Sf. Dumitru, dărâmată 
în 1889: 

„Această sfântă bisearecă este zidită din temelia ei de răposatul Domnu 
Matei Basarab Voevod. Şi trecând în urmă mulţi ani la mijlocu s-au fostu 
stricatu învălişul şi zidul împrejur. Deci sculându-să un Boer din neamul 
Obedeanilor, i-au dres zidul şi s-au şindrilit. Aşijderea şi acum la anul 7231, 
din tâmplarea răzmiriţii ce au fostu mai nainte, iară s-a fost stricat ca şi mai 
înainte. Şi-au rămas ţara această din Oltu încoace suptu stăpânirea neamţilor şi 
răposându dumnealui Pătru Obedeanul biv Vel Armaşi, l-au îngropat într-
această biserică. Iară feciorulu dumnealui Constantin Obedeanul Vel Stolnic au 
pus cheltuiala dumnealui de o au dus şi o au acoperit cu şindrilă şi au pus pietri 
şi fieră pe la ferestri, împreună şi sticle sus şi jos, şi înfrumuseţând-o cu 
zugrăveala, cumpărând şi alte odoare pentru pomenirea părinţilor şi a 
dumnealui şi a totu neamu dumnealui, în zilele prea înălţatului împărat Carolu 
alu şasălea, biruitor, la anul dela zidirea lumii 7232, 1724, fiind zugrafi: 
Teodosie, Andrei, Preda, Gheorghe, Macarie monahul, Ştefan, Pătraşco, 
Gheorghe, Ţârul.”  

În secolul al XVIII-lea, biserica a fost reparată de mai multe ori şi 
zugrăvită. Constantin Argetoianu, Vel Clucer, căsătorit cu Maria, a reparat-o de 
două ori, ultima dată în anul 1775, a acoperit-o cu şindrilă, i-a pus fiare la 
ferestre şi a zugrăvit-o. Inscripţia cu aceste reparaţii nu mai există, dar i se 
cunoaşte conţinutul. Redăm o parte din aceasta: 

„Această biserică este zidită din temelia ei de răposatul domn Matei 
Basarab Voevod. Şi trecând în urmă mulţi ani la mijlocu, s-au fost stricatu 
învelişul şi zugrăveala. Deci sculându-să dumnealui Constandinu Argintoianu 
biv vel clucer au dires [...] cu şindrilitul [...] şi au zugrăvit-o, dându-i şi alte 
odoare, dimpreună cu dumneaei cucoana [...] Şi dinu tâmplarea vremilor 
răzmiriţiloru s-au stricatu [...] şi totu dumnealui răposat Constandinu 
Argintoean biv Vel Clucer cu răposata cucoana Maria Argintoeanca […] al 
doilea rându au şindrilit-o şi au înfrumuseţat-o cu zugrăveala pân lăuntru 
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precum şi heare pe la ferestre, cu toată cheltuiala dumnealor […] Octombrie 
12, leat 7383 (1774). Zugravi: Ion ot Bucureşti, Marcu zugrav”. 

Tot în secolul al XVIII-lea, Domnitorii şi Boierii îi fac danii diferite şi o 
cinstesc cum se cuvine. În 25 mai 1754, Constantin Racoviceanul, biv Vel 
Armaş, nepot de frate al răposatei jupânesei Stanca Fărcăşanca, trimite o 
scrisoare episcopului Grigorie al Râmnicului, în care arată că Stanca 
Fărcăşanca a dăruit bisericii „Sf. Dumitru” din Craiova toată partea de moşie 
din Viişoara de pe apa Tesluiului, din sudul judeţului Romanaţi.  

În anul 1765, Voievodul Ştefan Mihail Racoviţă o dă în administrarea 
episcopului Partenie al Râmnicului, făcând-o metoc al episcopiei. Prin acest 
hrisov porunceşte ca biserica „Sf. Dumitru” „să fie dascăl rumânesc pentru 
învăţătura celor streini şi a copiilor săraci […] Aşijderea şi pentru învăţătura 
orânduielilor preoţeşti acelor ce s-ar alege vrednici a se hirotonisi”. Tot prin 
acest document dă bisericii „Sf. Dumitru” şi moşia din Craiova.  

Manole Vodă Russet, prin documentul din 1770, porunceşte ca în această 
biserică să fie numiţi patru preoţi, un diacon şi un dascăl slovenesc pentru 
„învăţătura copiilor”. După opinia lui Nicolae Iorga, pe lângă biserica „Sf. 
Dumitru” din Craiova a funcţionat cea mai veche şcoală din Oltenia.  

În secolul al XIX-lea, averea bisericii domneşti din Craiova începe să se 
irosească. Domnitorul Grigore Dimitrie Ghica, prin hrisovul din 8 martie 1826, 
încearcă s-o salveze, întărind scutirile şi privilegiile vechi ale sfântului locaş. 
Din lipsa de supraveghere a celor împuterniciţi să o administreze şi din vina 
arendaşilor, hotarele moşiei Punghina din judeţul Mehedinţi au fost încălcate 
de toţi vecinii. Au urmat procese istovitoare şi biserica pierde toate averile şi 
privilegiile sale. Proprietăţile deţinute în Craiova sunt vândute pentru a fi 
reparată. Zidul de la altar s-a crăpat în mai multe locuri, din cauza cutremurului 
din 1838. Din cauza vântului şi a ploilor care au ruinat-o din ce în ce mai mult 
şi pentru faptul că din când în când cădeau cărămizi din turlă, biserica se 
închide definitiv în 1849. Ca să nu se dărâme, este legată cu un cerc de fier.  

Este demn de amintit raportul pe care îl face Cezar Bolliac Ministerului 
Cultelor în anul 1861: 

„Mă cred dator, domnule ministru, să vă arăt că în Craiova se află biserica 
Sfântului Dimitrie zidită la începutul secolului al XIII-lea de Ioan Asanu al 
doilea şi refăcută de Matei Basarab. Sunt de neînţeles nepăsarea şi neîngrijirea 
în care autorităţile bisericeşti şi laice au lăsat catedrala banilor Craiovei, atât de 
bine zidită, să ajungă în stare de ruină. Eu cred că n-ar fi rău să se trimită un 
arhitect să examineze acest monument şi să vază dacă se mai poate repara, căci 
oricât ar costa această reparaţiune, tot n-ar fi mult. A repara această biserică, 
care reprezintă o epocă atât de adâncită în vechime şi care atestă o civilizaţiune 
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naţională în acea epocă, face mai mult decât a zidi din nou zece biserici de 
mâini nedibace, fără stil şi fără artă şi care să nu însemne nimic.”  

Comentariile privind însemnătatea acestui monument istoric sunt de prisos.  
Moşiile se risipesc: moşia Viişoara din fostul judeţ Romanaţi a trecut în 

posesia Episcopiei Râmnicului şi apoi a fost vândută; de moşia din Craiova nu 
se mai aminteşte nimic; este expropriată în 1864 de moşia Punghina, compusă 
din 20000 de pogoane arabile şi 10000 de pogoane de pădure; prăvăliile 
bisericii din Craiova au fost vândute la licitaţie. Se fac mereu planuri de 
reconstrucţie, dar rămân pe hârtie. Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica a 
bătut în anul 1858 o medalie pentru rezidirea bisericii „Sf. Dumitru”, dar 
aceasta a rămas tot în ruină. După închiderea bisericii în anul 1849, parohia 
„Sf. Dumitru” devine filială a bisericii Mântuleasa.  

În anul 1889, regele Carol I a hotărât să se reconstruiască această biserică, 
iar în 12 octombrie, acelaşi an, s-a pus piatra fundamentală. Lucrările de 
ridicare şi de pictură s-au făcut sub conducerea arhitectului francez André 
Lecomte de Nouy. În 1933, sub conducerea primarului C. Potârcă, biserica  s-a 
pardosit, i s-a adăugat tâmpla şi s-a mobilat, iar în 26 octombrie, acelaşi an, s-a 
sfinţit. După sfinţire, biserica „Sf. Dumitru” din Craiova devine catedrală a 
municipiului Craiova, iar primăria acestui oraş trece în bugetul său toate 
sumele necesare pentru întreţinere, plata personalului şi a corului acestui sfânt 
locaş.  

Placa fixată în zidul bisericii, cu ocazia sfinţirii din 1933, are următorul 
cuprins: 

„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, amin. Această sfântă şi 
dumnezeiască biserică, în care se cinsteşte şi se prăznuieşte hramul Sfântului 
Mare Mucenic Dumitru, izvorâtorul de mir, ocrotitor al Craiovei, s-a ridicat din 
nou pe străvechi temelii în anul 1652, de către slăvitul întru pomenire Voevod 
Matei Basarab Domnul Ţării Româneşti şi Elena doamna soţia sa, în inima 
acestui oraş aşezat pe moşia strămoşească a neamului basarabesc şi fiind cea 
mai veche şi de frunte biserică din oraşul de scaun al Banilor olteni, mulţi 
Domni şi Boeri drept credincioşi şi au fost purtători de grijă, în curgerea 
vremilor. Iar după cutremurul din 1838, sfântul locaş ruinându-se a rămas timp 
îndelungat în cumplită părăsire până când marele rege Carol I cel înţălept, 
unindu-şi gândul cu voinţa vechilor ctitori, a hotărât să clădească iarăşi din 
temelii această falnică şi minunată zidire pentru pomenirea sa, a soţiei sale 
Elisabeta regina şi a urmaşilor lui.  

Piatra de temelie s-a aşezat în anul 1889 şi lucrările au urmat cu sprijinul 
său, după planurile arhitectului André Lecomte de Nouy supt domnia regelui 
Carol II, de către primăria municipiului Craiova, primar fiind iubitorul de 
datină şi faptă creştină Constantin N. Potârcă. Şi s-a sfinţit această biserică în 
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ziua hramului său la 26 octombrie anul 1933, supt păstrarea şi cu 
binecuvântarea D.D. Vartolomei, episcop al  Râmnicului- Noul Severin”. 

În anul 1939, după ce regele Carol II a vizitat pentru prima dată Oltenia, s-a 
reînfiinţat Mitropolia Severinului, catedrală mitropolitană fiind biserica „Sf. 
Dumitru” din Craiova431.  

În 1748, a fost construită biserica-mânăstire, ctitorie a biv Vel Paharnicului 
Constantin Obedeanul, fostul consilier imperial al Valahiei Mici sub austrieci şi 
fost Caimacam al Olteniei pe la 1740. Pisania locaşului de cult demonstrează 
că acesta a fost zidit din temelie de Vel Paharnicul  Constantin Obedeanul cu 
toată stăruinţa şi cheltuiala sa; a înzestrat-o cu nenumărate moşii din averea 
moştenită de la tatăl său şi cu moşii moştenite de soţia sa, Stanca, de la bunicii 
ei, Boierii Pârâieni, cu vii, suflete de ţigani şi vite de muncă. Iată conţinutul 
pisaniei: 

„Cu ajutorul Sfintei şi de viaţă făcătoarei Troiţă, această sfântă mănăstire, 
unde se prăznuieşte hramul Bunei Vestiri a prea sfintei Născătoare de 
Dumnezeu şi pururi fecioarei Maria şi Sfinţilor Împăraţi Constantin Şi Elena, 
este zidită din temelie şi cu toată cheltuiala dumnealui Jupan Constantin 
Obedeanul Vel Stolnicu, fiul dumnealui răposatului Pătru Obedeanul biv Vel 
Sărdaru şi a jupânesei dumnealui Stancăi Obedeancăi şi înfrumuseţând, cât pe 
din lăuntru şi pe din afară, precum se veade, casă fie pomană în veaci 
dumnealui şi părinţilor şi la tot neamul dumnealor, făcând-o în zilele 
luminatului domn Io Grigore Ghica, începându-să de la luna mai zile 3 la anul 
de la zidirea lumii 7256, iar de la Hristos 1748.” 

Apoi a construit pe lângă ctitoria sa un spital pentru săraci şi o măcelărie 
pentru cei nevoiaşi. Spre sfârşitul vieţii sale, Constantin Obedeanul a lăsat 
bisericii, prin testamentul din 24 martie 1753, următoarele moşii: „Giurgiţa ot 
sud Dolj”, cumpărată de la boierii Bengeşti cu 1000 de taleri, „Saca ot sud 
Dolj”, jumătate din această moşie, moştenită de la părinţi, iar jumătate 
cumpărată de la ginerele său, Dumitrache Geanoglu biv vel-medelnicer, 
„Petrojanii (Potrojari) ot sud Dolj”, moşie de zestre a jupânesei Brătăşancăi, 
cumpărată de la Pârvu Fotescul, „Tăncănăul ot sud Dolj”, moşie cumpărată de 
la Barbu Portărescul şi de la verii lui, „Sularii ot sud Dolj”, moşie luată de la 
Portăreşti pentru datorie, Hamaradea (Amaradia) cu moară la Jiu, moşie 
cumpărată, „Mogoşanii ot sud Gorj” (fostă moşie a Vlastelinilor din Baia, 
strămoşii Pârâienilor, în 1480), două părţi ale moşiei fiind cumpărate de la 
Bengeşti, iar o parte donată de jupâneasa Bengeasca, „Albeştii ot sud Dolj”, 
moşie cumpărată de la Matei Fălcoianul cu 1000 de taleri, „heleşteul din 
Craiova”, „Turcineşti ot sud Gorj”, „Suteşti ot sud Vâlcea”, moşia din 
Vâlcsăneşti, cătun al satului Obislavu, comuna Grădişte, judeţul Vâlcea, şi cea 
din Caracal. Mai lasă bisericii: 15 sălaşe de ţigani cu 64 de suflete, toate vitele 
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de pe moşii (10 boi de plug, 10 vaci cu viţei, 1 taur, 10 iepe cu mânji, 1 
armăsar, 8 cai de plug de pe moşia Giurgiţa, 50 de oi cu miei, 70 de râmători şi 
40 de mătci cu stupi); 12 tipsii de aramă, 12 tipsii de cositor, 12 talere de 
aramă, 12 talere de cositor, 12 tingiri cu căpăcele, 2 căzănele de aramă, unul de 
rachiu cu o ţeavă şi altul să fiarbă bucatele la săraci; apoi o bogăţie întreagă de 
odoare şi cărţi bisericeşti: o evanghelie, scrisă în greceşte şi româneşte, ferecată 
cu argint şi îmbrăcată în roşu, 6 candele de argint, 1 potir de argint poleit, un 
discos (vas de formă circulară pe care se pune pâinea sfinţită) cu zveazdă (stea 
de argint) şi cu linguriţă de argint şi poleite, o cruce ferecată cu argint, cu 
smaralde, rubine şi cu un mărgăritar, o pereche paftale (încuietori lucrate din 
metal preţios şi împodobite cu pietre preţioase) cu poias (brâu preoţesc cu care 
se încingeau peste stihar în timpul serviciului religios), o cădelniţă de argint, o 
cristelniţă de cositor, o străchioară de argint pentru anafură, o sfită (veşmânt 
preoţesc) de lastră verde (postav de lână de provenienţă orientală), un stihar de 
materie nemţească alb cu beteală, o sfită de canavăţ albastră (pânză scumpă de 
mătase), o sfită de hataia (stofă fină de mătase) verde, un stihar de hataia 
vărgat, un patrafir de ghermesut (ţesătură fină de mătase) cu fir, un patrafir de 
belacoasă albă (stofă de mătase preţioasă) cu flori de fir, două perechi de 
rucaviţe (mânecuţe pentru costumul preoţesc) de canavăţ cu fir, un poias de 
hataia, două perechi de rucaviţe de lastră roşie, un poias cu paftale de alamă, o 
evanghelie românească, un liturghier românesc, un liturghier slovenesc, un 
minei românesc (carte bisericească ortodoxă unde sunt indicate, pe luni şi pe 
zile, slujbele religioase), un octoih (carte bisericească ortodoxă în care sunt 
cuprinse cântările pe fiecare zi din săptămână), un apostol românesc, un triod 
românesc (carte bisericească ce cuprinde cântările şi rugăciunile din cele zece 
zile dinainte de Paşti), un molitvelnic (carte bisericească) românesc, un 
molitvelnic slovenesc, un penticostar slovenesc, un ceaslov românesc, un 
ceaslov slovenesc, o psaltire românească, o psaltire slovenească şi un 
catavasier românesc, date de Radu Cojocarul, două orare (veşmânt bisericesc 
purtat de diacon în timpul slujbei religioase), o pereche de sfinte vase de 
cositor, o cădelniţă de aramă, o psaltire românească, o psaltire slovenească, un 
catavasier românesc, o liturghie românească. Apoi a adăugat în testamentul său 
ca toate moşiile, ţiganii, dobitoacele şi odoarele să fie stăpânite în veci, şi „de 
nimeni din neamul lui nesupărat”432. Pentru grija mânăstirii şi păstrarea celor 
donate prin diata sa, nu l-a lăsat pe fiul său Dumitrache Obedeanul. Ca epitropi, 
i-a numit pe „iubitul său ca un frate” biv Vel Stolnicul Constantin Strâmbeanul, 
pe ginerele său biv Vel Şătrarul Ştefan Pârşcoveanul, pe chir Hagi Gheorghe 
„ctitorul Precistei de la Dudu” şi pe chir Stan Jianul433. La puţin timp după 
elaborarea acestui testament, în data de 21 aprilie 1755, Constantin Obedeanul 
a încetat din viaţă şi a fost înmormântat în ctitoria sa. Biserica a fost 
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administrată după moartea sa de jupâneasa Stanca, soţia sa, împreună cu 
epitropii numiţi în diată.  

După trecerea la viaţa veşnică a jupânesei Stanca Obedeanca, fiul său, 
Dumitrache Obedeanul, a luat în grija sa administraţia ctitoriei părinţilor săi şi 
a închinat-o, printr-un act din august 1759, sfintei Episcopii a   Râmnicului-
Noului Severin434. Pentru ca averea bisericii familiei să nu ajungă pe mâini 
străine şi, probabil, mulţumit de grija arhierească a fostului episcop Grigore, 
peste câţiva ani o închină, prin actul din 12 septembrie 1767, semnat de el în 
prezenţa mai multor Boieri, ca metoc tot sfintei Episcopii a Râmnicului, 
păstorită de episcopul Parthenie. Biserica Obedeanul a stat mult timp sub 
stăpânirea episcopiei Râmnicului, la început fiind reşedinţă episcopală, pentru 
episcopul Râmnicului când venea la Craiova. În 1778-1779, Vlădica Chesarie 
se strămută de la Râmnic la Craiova şi-şi ia ca reşedinţă biserica Gănescului435. 
Sub administraţia episcopiei, biserica Obedeanu a fost renumită prin marile ei 
venituri, prin bogăţia odoarelor cu care a fost înzestrată, fiind una dintre cele 
mai cunoscute şi îngrijite din oraş. Marele cărturar Vlădica Chesarie pune 
bazele „şcolii obşteşti” în chiliile din curtea mânăstirii, aceasta fiind prima 
şcoală românească din Oltenia cu dascăli greci, întărită prin hrisovul din 9 
februarie 1777 de Domnitorul fanariot Alexandru Ipsilante, ca „prima scânteie 
de lumină intelectuală după domniile fanariote”. Cheltuielile de întreţinere ale 
şcolii erau susţinute din averea Obedenilor (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 
406). 

În 1803, Şcoala Obedeanului din Craiova a fost recunoscută şi organizată 
prin hrisovul domnesc al lui Constantin Vodă Ipsilante. 

Prin testamentul ei, Elenca Bibescul, soţia lui Dincă Bibescul, strănepoata 
lui Constantin Obedeanul, dăruieşte mânăstirii Obedeanu moşia Cibrovu.  

Tot Constantin Obedeanul, consilier împărătesc în timpul Valahiei Mici  
sub austrieci, împreună cu soţia sa, Stanca, a ridicat din temelie o biserică în 
Stăneşti (vezi ilustraţiile, carte video, pag. 406), judeţul Gorj. 

Pisania este următoarea: 
„Această sfântă şi dumnezeiască biserică unde se cinsteşte şi se prăsnuieşte 

hramul sfinţilor mai marilor arhivoevozi Mihai şi Gavril iaste den temelie 
zidită şi cu toate podoabele ei înfrumuseţată după cum se veade cu toată 
osteneala şi cheltuiala cinstitului dumnealui Jupan Costandin Obedeanul vel 
comisario al chesaricestei Valahii în zilele prea milostivului nostru împărat 
Carol al şaselea întru pomenirea d-lui şă părinţilor dumnealui la anul naşterii 
D.n. Hristos 1732”436.  

Prin diata sa din 17 martie 1749, Stanca Obedeanca dăruieşte bisericii 
construită împreună cu soţul său moşia Stăneşti. Tot ea, prin diata din 29 
decembrie 1752, lasă încă două moşii mitropoliei din Bucureşti:  
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„Lucrurile cele bune ce se fac pre la sfintele mânăstiri pentru mântuirea 
sufletelor de iubitorii de Dumnezeu, cereşti sunt cinstite şi lăudate de 
Dumnezeu şi oameni. Drept aceia şi eu, roaba lui Dumnezeu Stanca, fiica 
răposatului Dositheiu Brăiloiul, soţia dumnealui Constantin Obedeanul biv Vel 
Paharnic, iar după mama mea fata răposatei Marica fiica Mariei Băneasa 
Filipească, jupâneasa răposatului Barbului Banului Milescul (Pârăianul), a 
închinat danie sfintei mitropolii, unde hramul sfinţilor împăraţi Constantin şi 
Elena, las o moşie ce se numeşte Zidurile şi alta Berileşti.  

Deci fiindcă şi răposata maică-mea şi răposatul moşul mieu şi trei fraţi ai 
miei sunt îngropaţi în sfânta mitropolie aici în Bucureşti unde voesc şi eu 
păcătoasa şi greşita lui Dumnezeu să fiu îngropată şi oasele mele măcar de    
m-aşi săvârşi peste Olt şi nu aici [...]”.  

În 1769, Ilinca Obedeanul împreună cu ieromonahul Râmnicului, 
Tândălescu, ridică o mănăstire în localitatea Logreşti, judeţul Gorj, dăruindu-i 
moşia Ivălăşeşti din judeţul Gorj. După căsătoria cu Ştefan Vornicul 
Pârşcoveanul, a ridicat în 1787 fântâna Obedeanului din Craiova.  

În 1798, Maria Obedeanca, soţia lui Nicolae Obedeanul, Mare Logofăt şi 
Serdar, locuind în Bucureşti, dăruieşte mânăstirii „Sf. Gheorghe” din Bucureşti 
moşia Costienii din judeţul Vlaşca. Nicolae Obedeanul era fiul lui Ştefan 
Obedeanul, căsătorit cu Sanda Ştirbey. Ştefan a fost frate cu Pătru Obedeanul 
Armaşul din 1694 şi detronatorul lui Nicolae Mavrocordat din 1716; Nicolae a 
fost prieten cu Constantin Golescul; împreună cu soţia sa Maria, născută 
Coltescul, au fost îngropaţi în biserica „Sf. Gheorghe” Vechi din Bucureşti. 

În 1760, Postelnicul Constantin Zătreanul a construit o biserică de lemn cu 
hramul Cuvioasa Paraschiva în satul Măldăreşti, mahalaua Lădeşti.437 În 1790, 
în satul Lădeşti, pe moşia din Lădeşti, stăpânită de chir Băluţă Teişanul din   
Râmnicu-Vâlcea şi Ioniţă Zătreanul, s-a construit o biserică de zid cu hramul 
Sf. Voievozi. 

În anul 1811, în satul Ciumagi, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, s-a 
construit o biserică de lemn cu hramul Sf. Nicolae, de către Boierul de neam 
Stanciul Pârâianul438. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
comuna Bulzeşti, judeţul Dolj, a fost reconstruită din zid în 1916 cu cheltuiala 
locuitorilor comunei, în locul alteia mai vechi, în a cărei pisanie scria: „s-au 
zugrăvit în zilele domnului nostru şi împărat Nicolae Pavlovici la leat 1832 de 
domnul Manolache Pârâianul”439. Biserica de zid Ioneştii Mincului, din 
comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea, are următoarea pisanie: „Această sfântă şi 
dumnezăiască biserică, care să cinsteşte şi să prăznuieşte hramul Bunei Vestiri, 
este zidită din temelie din bun gândul şi cu toată cheltuiala dumnealui Jupân 
Udrea Zătreanul Paharnicul, înfrumuseţând-o şi cu toate podoabele pe 
dinăuntru şi pă dinafară, precum să vede, în zilele blagocestivului domn Ioan 
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Mihail Racoviţă Voievod, sfânţându-să la luna lui mai 20, leat 7251 (1743) şi 
să află în bună stare”440. Tot în parohia Ioneştii Mincului se află biserica veche 
din cătunul Slăviteşti, cu următoarea pisanie: „Această sfântă şi dumnezeiască 
biserică, unde este hramul sfinţii V. v. Mihail şi Gavriil, este zidită din temelie 
de robii lui Dumnezeu, Jupân I. sin (fiul) Radu Slăvitescul şi jupâneasa mea 
Bălaşa sin Kirio Kir Roşieanul vornic, care este zidită întru pomenirea noastră 
şi a părinţilor noştri şi s-au zidit în zilele domnului Io Grigore V. v. dăruindu-se 
cu toate dichisele ce sunt de trebuinţă şi s-au zidit la anul 7249 (1741) 
septembrie 30”. 

Ctitorii pictaţi: Ioan Slăvitescul, jupâneasa sa, Bălaşa, fiul lor, Gheorghe, 
nepotul lor, Ioan Zătreanul, Jupân Ştefan Bratu ego (fratele lui), Logofăt, 
Vistiernic, Jupân Irimia Pahomie, Jupân Radul, tatăl lui Jupân Ioan Ioniţă 
Slăvitescul441.  
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 Cap. VII.  PÂRÂIENII ÎN SERVICIUL ARMATEI ROMÂNE 
 

Toate datele din aceste tabele sunt culese din Anuarul Armatei 
Române din anii 1892, 1914, 1932, 1934, 1940 şi din Registrul M.M. 
curent, litera P, aflat în Arhivele Centrale Militare şi Istorice, 
 
Nr 
crt 

Nume şi 
prenume 

Data şi 
locul 

naşterii 

Şcoala 
militară 

absolvită 

Unitatea 
militară 

Grade 
militare 

Obs. 

1 Pârâianu 
Ion 

  Paza 
Bâlciului 
Râureni, 

Rm. 
Vâlcea 

Sublt. 
1860 

Fond 
Prefectura 

Jud. Vâlcea, 
dos. 

101/1860, 
fila 6 

2 Pârăianu 
Barbu 

 Şc. de 
Ofiţeri de 
Cavalerie 

şi 
Infanterie 

  Era în 
armata 

cavaleriei lui 
Al. Ioan 

Cuza 
2 Pârâianu 

Const. 
10.04. 
1857 

Şc. de 
Ofiţeri 

Compania 
Jandarmi 
Bucureşti 

Sold. 1876 
Caporal. 

01.03.1877 
Serg. 1.12. 

1877 
Sublt.1881 

Locot.10.05.
1885 
Cpt. 

01.08.1891. 

Anuar 
nr.214 

3 Pârâianu 
Const. 

25.03. 
1859 

  Sold. 1876 
Caporal 1878 
Serg.1879 

Reangajare. 
1883 

 

 

4 Pârâianu 
Ion 

    Erou în 
luptele de la 

Griviţa 
8.10.1877 

5 Pârâianu 
Vasile 

 
 
 

   Sergent 
1877 

Erou în 
luptele din 
Nicopole 
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6 Părăeanu 
Emanoil 

11.03.1860 
în comuna 
Izvoarele, 
jud. Gorj 
Părinţii: 
Const. 

Părăeanu 
Maria, 
născută 

Pleşoianu-
Dobrescu 

Studii 
liceale-
Craiova 
Şc. 

Militară 
de 

Administr. 
din Iaşi 
20.09. 

1884-16-
08.1886. 

Reg. Nr. 1 
Dolj; 

Loc. în 
Reg. de 

Inf. Nr.18 
Gorj 

Căpitan Ordinul  
“Coroana 

României” ; 
Ordinul  
“Steaua 

României”; 
Ordinul 

“SfintaAna”
; Ordinul 
“Serviciul 

Militar la 25 
de ani”; + 

1916 
7 Pârâianu 

Grigore 
28.11.1860 Şcoala de 

Ofiţeri; a 
terminat al 
5-lea din 

92 de 
elevi 

Reg. 1 
Dolj, Brig. 
a 3-a, din 
Craiova 

 
 
 

Sold 
01.011878 

Cap. 
01.01.1879 

Serg. 
01.10.1879 
Subl. 1882 

Locot. 
8.06.1886 

Cpt. 
30.08.1892 

Decorat cu 
“Coroana 
României” 
în grad de 
“Cavaler 

cls.V” 

 Ion 
Pârâianu 

  Paza 
bâlciului 
Râureni, 
azi mun.. 

Rm. 
Vâlcea 

 
Sublt. 

Arhivele 
Statului 
Vâlcea, 
dosar 

101/1860, 
fila 6. 

 
8 Părăianu 

Emanoil 
11.10.1864 Abs. Şc. 

Milit. 
1891 

 Sublt. 
01.08.1891 

Anuar nr.38 

9 Pârâianu 
Dimitrie 

28.10.1866 Elev 
16.07.1891 

Reg.1 
Infanterie 

Sublt. 
16.07.1893 

Cpt. 
28.11.1905 

 

10 Pârâianu 
Const. 

08.11.1872  1914,aflat 
în rezerv. 

Comp. 
Reg. 
Drăg. 

Sublt. 
01.10.1813 

 

Anuar 1914, 
pag. 424 

11 Pârâianu 
Const. 

08.11.1872 
în com. 

Pârâieni, 

 Reg. 6 
Infanterie 

“Mihai 

Sold.1. 
11.1893 
Cap.1. 

 



 

205 

jud. 
Vâlcea, 
fiul lui 
Ioan şi 

Elisabeta, 
căsătorit 

la 
1.09.1905 
cu Raicu 

D. 
Teodora 
copii: 
Vasilia 

 
Ultimul 

domiciliu: 
Bucureşti, 
str. Aleea 

Grant 
nr.18 

Viteazul” 
1893-1906 

 
Bat. 

Rezervă 
nr. 6 

 
Reg. “9 

Infanterie 
Mobiliz. 

ambulanţă 
15. 08. 
1916 

 
Demobili-

zat 
20.05.1918 

04.1895 
Serg. 

24.03.1897 
Serg. Maj. 
10.06.1896 

Plut.  
1896-1901 
Plut.Adj. 

1905-1906 
Plut. 1906-

1911 
Sublt Rez. 
1913-1916 
Locotenent 

Rezervă 
1916-1917 

Căpitan 
1.09.1917 

 

12 Pârâianu 
Ioan 

17.08.1875  Corp. 
Reg. 66. 

Infanterie 

Locot. 
10.05.1913 

 

13 Pârâianu 
Ioan 

17.01.1880  Corp. 
Diviziei a-

8-a 

Sublt. 
Veterinar 

1913 

Anuar 1911, 
pag. 737 

14 Pârâeanu 
Const. 

   Sergent 
Major în  

31.08.1902 

Numele este 
scris în 

Paraclisul 
Mânăstirii 

Cozia 
15 Pârâianu 

P. Barbu 

 
 
 
 
 
 
 

23.03.1884 
în com. 

Andreeşti, 
jud. Gorj 

Elev 
01.07.1902 

 

 Sublt.01.03.
1904 

Locot. 
28.11 1907 

Cpt. 
01.09.1913 
Locot.Colo-

nel 
01.09.1917 

Colon.01.04.
1920 

Gen. Brig. 
15.04.1933 

 
 

 
Anuar nr. 

557 
 
 
 
 

Transferat în 
Jandarmerie 
9.10.1933 

Demision. în 
1940 
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16 Pârâianu 
Haralam-
bie D-tru 

 

08.09.1885, 
în Pârâieni 

de Sus, 
plasa 

Zătreni, 
jud. 

Vâlcea, 
fiul lui 

Haralam-
bie şi al 

Ecaterinei 

Lic. Carol 
I Craiova, 

prom. 
1906 

Fac. de 
Medicină 

şi 
Farmacie 
din Buc. 

prom. 
1912 

 

Spit. 
Milit. Al 
Diviziei  

a-8-a 
1913 
Spit. 
Milit. 

Botoşani 
1914-
1915 

Ambulan-
ţa Diviziei 

a-8-a 
1917-
1918 

Farmacia 
CIA 1918 
Spit. Milit 

C5 
Armată19
18-1919 
Divizia a 
9-a 1919 

 

Farmacist 
maior 

rezervă  
1919-1920 
1920 - este 

propus 
pentru 

înaintare la 
gr. de 

Lt.colonel 

Arh.Stat. 
Buc. 

Fond: Fac. 
de Medicină 
şi Farmacie, 
dos. 1540 

17 Pârâianu 
Const. 

  Lt. Col. în 
Corp. 
Reg. 

Mihai 
Viteazu 

Locot.Colo-
nel 1914 

 

18 Pârâianu 
Emilian 

 
 

Născut în 
2.09.1887 

în com. 
Grădiştea, 

jud. 
Vâlcea, 
fiul lui 
Ioan 

Barbu 
Pârâianu 

şi 
Ecaterina 
Căsătorit 

cu 
Sineteanu 

Eliza 
Terezia în 

Cursurile 
secundare 

le-a 
absolvit-

Lic. Carol 
I din 

Craiova 
Şc. de 
Ofiţeri 
prom. 
1900 

Reg. 2 
Romanaţi, 
Garnizoa-
na Caracal 

1900 
Bat, 19 

Rez. 
Caracal 

1908 
Reg. II 

Romanaţi, 
Garnizoa-
na Caracal 

1912 
Reg. Olt 

nr. 3 
Slatina 

Sublt. 
1.07.1900 

Locot. 
10.05.1906 

Căpitan 
1912-1916 

Maior-
1917.1918 
Lt.Colon. 

1919-1931 
Retras 

pentru limită 
de vârstă în 
1.01.1939 

 

A fost 
comandant 

al Com-
paniei din 
1913 din 
Bulgaria. 

Mobilizat în 
1916. 

Rănit în 
luptele din 

Cerna-Vodă   
în 

19.11.1916. 
Demobilizat 

în 1918. 
Trecut pe 
picior de 
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24 sept. 
1931 în 

Timişoara 
Ultimul 

domiciliu 
a fost în 
Caracal, 

plasa 
Ocolu, 

jud. 
Romanaţi. 

1917 
Reg. 

Mircea 
nr.32 

Ploieşti în 
6.11.1917 

Reg. 2 
Romanaţi 
Caracal 
1918-
1919 

Reg. 5 
Vânători 

Timişoara 
1.03.1919 

-
1.04.1921 
Comendui
reaPieţei 

Timişoarei 
1927 
C.R. 
Timiş 

Torontal 
1928-
1931 

Reg. 3 Inf. 
1931-
1939 

război  
1918. Trecut 
pe picior de 
pace în 1921. 

Citat prin 
ordin de zi 
de curaj în 
faţa ina-
micului. 

Recompense 
decoraţii, 
medalii: 
Medalia 
jubiliară 
Carol I; 
Meritul 

Sanitar cls. 
a- II-a; 
Ordinul 
“Steaua 

României” 
cu spade în 
gradul de 
cavaler; 
Medalia 
“Avântul 
Ţării”; 

Decorat cu 
ordinul 

“Coroana 
României” 
cu spade, în 

grad de 
ofiţer cu 
panglica 
“Virtutea 

Militară”pen
tru bravura 
cu care şi-a 

condus 
Batalionul în 

lupta cu 
maghiarii 

din 
Kolygyhaza  
25.04.1919. 
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19 Pârâianu 
Tache 

Dumitru 

17.06.1890 
în 

Adâncata, 
plasa 

Amaradia, 
jud. Dolj 

  Locot. 
Infant. 

 

20 Părăianu 
Dumitru 

11.10.1890 
în Părăeni, 

plasa 
Olteţu, 

jud. 
Vâlcea, 
fiul lui  

Const. şi 
Aristiţa 

  
Mobilizat 

în 
23.06.1913 

în Reg. 
Vâlcea 
nr.2. 

Concen-
trat în 

27.04.1915. 
Mobilizat 

în 
15.08.1916 
în Reg. 42 

Inf. 
Mutat 

15.01.1918 
în Bat. 
Nr.3 al 

Vânători-
lor de 

Munte. 
Demobili-

zat în 
01.07.1918. 
Mobiliz. 

01.10.1918. 
Demobili-

zat 
01.02.1920. 

Mort în 
31.10.1934. 

 

Sold. 
1.10.1912 

Cap.1. 
02.1913 

Serg. 
21.01.1913 

Plut. 
16.11.1913 

Ultimul 
domiciliu  în 

com. 
Părăeni, 

plasa Olteţu, 
jud. Vâlcea 

 

21 Pârâianu 
Nicolae 

2.11. 1891 
în Laloşu, 

plasa 
Bălceşti, 

jud. 
Vâlcea, 
fiul lui   
D-tru şi 

A terminat 
şcoala în 
15 iunie 

1617 

 
Reg. 40 
Infant. 

Mutat în 
cadrul 
Minist 

Lucrărilor 
Publice în 

Cap. 
01.04.1917 

Serg. 
01.06.1917 

Plt.   
15.06.1917 

Subloct. 
rezervă 

Ultimul 
domiciliu  în 

com. 
Dobriceni, 

jud. 
Romanaţi 
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Eufrosina 28.10.1918. 
Mutat -C 
R Cahul 

în 
10.12.1935. 

1.07.1917 

22 Pârâianu 
C. Ioan 

15.03.1892 Elev-
1.10.1911 

Curtea 
Militară 

de casaţie 
şi Justiţie 

Sublt. 
23.06.1913 

Căpitan 
1.10.1917 

Maior 
24.11.1923 

Colonel 
 8-11-1938 

 

23 Pârâianu 
Nicolae 

Născut în 
Pârâieni 
Ultimul 

domiciliu 
în Pârâieni 

  Sold.  1914  

24 Pârâianu 
Gheorghe 

Născut în 
Pârâieni 
Ultimul 

domiciliu 
în Pârâieni 

  Sold.  1919  

25 Pârâianu 
Ion 

Născut în 
Pârâieni 
Ultimul 

domiciliu 
în Pârâieni 

  Soldat Erou în 
Primul 
Război 

Mondial 

26 Pârâianu 
C. Ioan 

15.03.1892 Elev 
01.10.1911 

Curtea 
Militară 

de Casatie 
şi Justiţie 

Sublt. 
23.06.1913 

Cpt. 
01.10.1917 

Maior 
24.11.1923 

Colonel 
08.11.1938 

 

27 Pârâianu 
C. 

Gheorghe 

14.07.1899 Elev 
23.10.1920 

Reg. 18 
Infanterie 

Sublt.01.07.
1922 
Cpt. 

10.05.1934 
 

 

28 Pârâianu 
C. 

Const. 

13.10.1900 Elev 
5.10.1932 

Reg. 18 
Infanterie 

Sublt. 
01.071935 

Locot. 
25.10.1939 
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29 Pârâianu 
M. 

Nicolae 

08.01.1900  Loc. Ing. 
din 

Marina 
Regală 

Sublt.01.07.
1924 

Loc. Ing. 
10.05.1929 

Anuarul nr. 
10 al Of. 
activi ai 

Arm. Rom. 
pag. 425 

30 Pârâianu 
D. Ovidiu 

15.07.1902 elev 
Şcoala de 

Ofiţeri 
14.11.1918 

 

Serveşte 
în Divizia 
de gardă 

Sublt. 01.07. 
1920 
Cpt.  

01.10.1931 

 

31 Pârâianu 
C. Danciu 

7.04.1902 
în com. 

Broşteni, 
plasa 

Turceni, 
jud. Gorj, 

fiul lui 
Constan-
tin şi al 

Virginiei 
Căsătorit 
cu Toth 
Otilia în 

25.09.1930 
în Deva 

În 
15.06.1932, 

soţia 
Pârâianu 

Otilia este 
decedată 

Primele 7 
clase le-a 
absolvit la 
Lic.Mili- 

tar 
Craiova 
Şc. Milit. 
de Ofiţeri 

activi, 
Sibiu 
1922; 

Cursul de 
pionieri     
abs. în 
1922 
Şc. 

specială a 
Inf. Sibiu, 

1925 
Cursul  de 
pionieri, 

C.I.G. abs. 
în 1926; 

Venit în 
Corpul 7 
Armată la 
1.08.1922 

Bat. I 
Vânăt. de 

Munte 
Reg. 4 

Grăniceri 
1926.1930 

Reg. 18 
Inf. 1930-

1932 
Reg. 8 

Vânători 
1932-1933 

Bat. I 
Pază 
1933-
1934. 
Mutat 

disciplinar 
în Reg. 36 

“Vasile 
Lupu” în 
1.06.1934 
Reg. 36 

Inf. 
Silistra în 
anii 1934-

1937 
 
 
 
 
 

Caporal 
1.02.1921. 

Sergent 
1.07.1921. 

Sublt. 
1.07.1922 

Locot. 1926-
1935. 

Căpitan 
1.03.1935. 
Retras ptr. 
infirmitate 
1.03.1937 
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32 Pârâianu 
A. Iulian 

D-tru 

11.01.1905 Elev 
14.11.1924 

Şc. de 
Ofiţeri de 
Rez. de 
Artilerie 

Sublt.  
01.07. 1927 

Cpt. 
24.01.1938 

 

33 Pârâianu 
D. Virgiliu 

21.05.1906  Reg. 4 
Călăraşi 

Sold. 
25.08.1928 
Sublt.rez. 

01.08.1929 
Trecut în 

activ. 
01.02.1931 

Locot. 
01.08.1934 

 

34 Pârâianu 
Grigore 

  Bat. 
Dorobanţi 
Dobrogea 

Locotenent 
în 1939 

 

35 Eugen  
Pârâianu 

  Poliţia 
Secretă 
până în 
1947 

 Începând cu  
anul 1947,a 

lucrat în 
Ministerul 

Culturii 
 
 
 
 
 
 

CALENDARUL 
 

Ne-am întrebat vreodată dacă documentele studiate, datate în anumite 
perioade istorice,  sunt înţelese şi interpretate  corect de către noi? Este 
vorba de documentele scrise între anul 691 d.Hr. până în 1728, datate 
după calendarul oficial al Bisericii Ortodoxe Răsăritene.  De asemenea 
trebuie luat în calcul, în interpretarea documentelor şi faptul că,  după 
1919, în România s-a introdus calendarul civil gregorian care a  adăugat 
la calendarul iulian 13 zile, pe când în Republica Moldova datarea 
documentelor se face în continuare după calendarul iulian. 

De aceea am considerat că este necesar să facem un istoric al 
calendarului, pentru a înţelege mai bine evenimentele istorice, ţinând 
cont de timpul şi spaţiul în care s-au desfăşurat.  

În vremea lui Constantin cel Mare, împărat roman (306-337), s-a 
introdus creştinismul ca religie de stat. Tot în vremea lui s-au produs şi 
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modificări în calendarul bisericesc, transmis de evrei de la o generaţie la 
alta.   

Calendarul ebraic este calendarul anual folosit în religia iudaică. 
Iudaismul, în greceşte “Ioudaïsmos”,  este derivat din “Yehudah”, care în 
ebraică înseamnă “Iuda”. Iuda a fost cel de-al patrulea fiu al  patriarhului 
Iacob din regatul Iuda (sec. XVIII-sf. sec. XVII î. H.), cu capitala la 
Ierusalim.  Iudaismul, cunoscut  şi sub numele de religie mozaică, după 
principalul profet evreu, Moise, este religia poporului evreu. Învăţăturile 
iudaismului au stat la baza religiilor monoteiste, creştinismul şi islamul.  
Este un calendar mixt lunar, după mersul soarelui, şi solar, după mersul 
lunii, care se bazează atât pe ciclul lunar cât şi pe ciclul solar (cel care 
stabileşte anii). Acesta se deosebeşte de calendarul  musulman, bazat pe 
ciclul  lunar, dar şi de calendarele egiptean, iulian şi gregorian bazate pe 
ciclul solar. 

Anul solar are aproximativ 365 de zile, 5 ore, 43 de minute şi 46 de 
secunde, iar după calendarul iulian (din vremea Împăratului Iulius Cezar, 
intrând în uz în anul 45 î. Hs.) anul are 365 de zile şi 6 ore, anual 
rezultând o diferenţă de 11 minute şi 14 secunde. În 330 de ani calendarul 
iulian a rămas în urmă cu trei zile faţă de calendarul solar.  Anul solar 
avea în Egipt 12 luni a câte 30 de zile, cărora li se adăugau 5 zile. Şi anul 
gregorian (adică anul iulian căruia i s-au adăugat 13 zile) se bazează tot 
pe ciclul solar. El are 12 luni de câte 28/29, 30 şi 31 de zile. Cele 6 ore se 
calculează din 4 în 4 ani, adăugându-se o zi la luna februarie, acel an 
fiind anul bisect.   Anul gregorian  a fost decretat de papa Grigore al 
XIII-lea în 24 februarie 1582. 

Anul lunar, bazat pe luni lunare a câte 29 de zile şi jumătate, are 354 
de zile. Restul zilelor care se adună în fiecare an, face imposibilă 
corespondenţa între lună şi anotimp, luna mutându-se de la un anotimp la 
altul, exemplu fiind luna “ramadam” din calendarul musulman de azi.   

Dar iată ce se spune despre “Cronologia Creaţiei”.  
Anul Creaţiei, după calendarul evreiesc, se calculează, adăugându-se 

la anul curent 3760 de ani.   
Cronologia alexandrină, dezvoltată în anul 412 d. H, a fost 

precursoarea cronologiei byzantine, după calculul lui Clement al 
Alexandriei. Data  facerii lumii a fost fixată la 25 martie 5493 î H. 
Călugărul Alexandrin Panodoros a calculat că au trecut 5904 ani de la 
Adam până în anul 412 d.H. Calendarul său începe cu 29 august, adică 
prima zi a lunii thoth (copt) sau cu anul nou egiptean.  Thout (copt), de 
asemenea, cunoscut sub numele de Tout,  este prima lună a calendarului. 
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Aceasta se află între 11 septembrie şi 10 octombrie din calendarul 
gregorian. Thoth a fost zeul antic egiptean al înţelepciunii.  În luna de 
Thout este, de asemenea, prima lună a sezonului de Akhet (inundaţii), 
când Nilul a inundat tot Egiptul.  

Episcopul Annianos de Alexandria a preferat ca ziua noului an  să fie 
de sărbătoarea Buneivestiri, în 25 martie,  mutând cronologia lui 
Panadoros cu şase luni înainte.   

Astfel, a apărut cronologia alexandrină, când prima zi a anului civil 
începea cu data de 29 august 5493, iar prima zi a anului bisericesc 
începea cu data de 25 martie 5493 î. Hr. 

Dionisie al Alexandriei adusese multe argumente pentru alegerea zilei 
de 25 martie ca prima zi a anului:  

  -a fost prima zi a facerii lumii; 
  -a fost prima zi a anului calendarului iulian medieval şi echinocţiul 

de primăvară;  
   - 25 martie, sărbătoarea Buneivestiri, constituie data întrupării lui 

Hristos; nouă luni mai târziu, în 25 decembrie, este sărbătoarea 
Crăciunului, adică naşterea lui Hristos; 

Cronologia alexandrină  a fost adoptată de părinţi ai bisericii, precum 
Maxim Mărturisitorul şi Teofan Mărturisitorul, dar şi de cronicari, dintre 
care îl amintim pe George Syncellus. Acest calendar are şi puncte slabe:  

-inexactitatea cu privire la stabilirea Învierii, calculată după Pascaliev 
(Calendar bisericesc special, cu ajutorul căruia se poate stabili cu mult 
înainte data Paştilor şi a altor sărbători religioase care nu au loc la date 
fixe), în contradicţie cu cronologia Evangheliei după Ioan, privind data 
Răstignirii, în vinerea de după prima lună a primăverii. 

După cronologia alexandrină,  “Începutul facerii lumii, Întruparea şi 
Învierea lui Hristos, au avut loc în 25 martie. Între primele două 
evenimente este o perioadă de exact 5500 de ani, iar primul şi al treilea 
eveniment au avut loc duminica-ziua sfântă a facerii şi refacerii lumii 
prin Hristos. 

Epoca bizantină a creaţiei sau "Epoca creaţiei după Constantinopol" 
constituie calendarul folosit oficial, începând din anul 691 d.Hr. până în 
1728,  de către Biserica Ortodoxă Răsăriteană, din 988 d.H până în 1453  
în Patriarhia Ecumenică din Imperiul Bizantin, iar în Rusia din 988 d.Hr. 
până în 1700. Acest calendar, derivat din versiunea alexandrină a 
Vechiului Testament tradusă în limba greacă, numită şi versiunea 
“Septuaginta” a Bibliei,  situează data creaţiei lumii cu 5509 ani înainte 
de Naşterea Domnului. Anul întâi al acestui calendar, adică data  
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probabilă de facere a lumii, coincide cu anul cuprins între 1 septembrie 
5509 î.Hr.  şi 31 august 5508 î.H. 

După cum se observă, aceste calcule bizantine (5509 î.H) diferă cu 16 
ani faţă de cronologia alexandrină  (5493 I.H.) şi cu doi ani faţă de 
Chronicon Paschale. 

 În zilele noastre, creştinii ortodocşi folosesc cronologia bizantină 
împreună cu Anno Domini (d. Hr). Ambele date apar în calendarele 
bisericeşti şi în documentele oficiale. Anul nou bisericesc începe la 1 
septembrie, după calendarul gregorian sau la 14 septembrie, după 
calendarul iulian.  

 Anul bisericesc cu începere în septembrie are  o motivaţie teologică. 
În 8 septembrie se sărbătoreşte Naşterea Maicii Domnului,  iar în 15 
august este Adormirea Maicii Domnului, adică trecerea în veşnicie. Deci 
începutul anului are, ca primă sărbătoare importantă, praznicul închinat 
“Naşterii Maicii Domnului”, cea care l-a născut pe Mântuitorul Isus 
Hristos, răscumpărătorul păcatelor noastre. Este normal ca anul să 
înceapă cu luna naşterii şi să se încheie în luna trecerii în veşnicie a 
Sfintei Fecioare. Patriarhia Română, prin organul ei de presă “Lumina”, 
mai spune că anul bisericesc începe la 1 septembrie, pentru că după 
tradiţia moştenită din Legea veche, în această zi a început creaţia lumii şi 
tot în această zi Mântuitorul nostru Isus Hristos şi-ar fi început activitatea 
de propovăduire a Evangheliei.  Aşa au hotărât Sfinţii Părinţi la Sinodul I 
Ecumenic de la Niceea din anul 325, argumentând că, după calendarul 
iudaic, intrarea lui Hristos în sinagoga din Nazaret, după întoarcerea din 
pustia Carantaniei, a avut loc în luna a şaptea, care corespunde lunii 
septembrie din calendarul nostru. În această zi, bisericile ortodoxe 
oficiază slujba Te-Deum-ului.  

Septembrie este prima lună de toamnă, când se adună roadele şi se 
mulţumeşte lui Dumnezeu pentru darurile sale. Se încheie un an agricol 
şi începe altul, pregătindu-se semănăturile de toamnă. Aşadar, orice 
sfârşit este un început, la fel ca şi în viaţa unui om, sfârşitul vieţuirii 
pământeşti face trecerea spre viaţa veşnică.  

O ultimă precizare legată de data începerii anului bisericesc  este 
legată de faptul că de la 1 septembrie calculau romanii anii indictionului. 

Dar iată ce spune Patriarhia Română în articolul “Anul Nou 
Bisericesc”, publicat în Ziarul Lumina din data de 30 august 2009, despre 
“indictionul romanilor (perioadă de 15 ani), folosit şi în Valahia în Evul 
Mediu.  
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“În Sinaxarul peste tot anul de la finalul Ceaslovului, la ziua dintâi a 
lunii septembrie citim că se face pomenirea anului nou bisericesc şi 
începutul indictionului. Indictionul (de la latinescul indictio) este o 
perioadă de 15 ani, al cărei prim an se numeşte şi indictionul întâi şi aşa 
mai departe, până la al 15-lea, după ordinea lor. Terminându-se astfel 
evoluţia celor 15 ani, începe iarăşi o nouă perioadă, la care, de asemenea, 
anul întâi se numeşte indictionul întâi până la al 15-lea an, după care 
iarăşi începe o nouă perioadă. Că indictionul îşi are numele de la 
tributurile extraordinare, percepute din cincisprezece în cincisprezece ani, 
destinate pentru plata soldaţilor (acest fel de tributuri se numeau 
indictiones) nu există nici o îndoială. Mai greu este să se răspundă la 
întrebarea: de ce perioada are 15 ani sau de când s-a introdus pentru 
prima oară indictionul. Regula practică pentru a găsi al câtelea an al 
indictionului este un an oarecare după Hristos, este următoarea: se 
adaugă 3 la anul respectiv şi, apoi, se împarte totul la 15 şi, dacă 
împărţirea este fără rest, anul indictionului este 15, iar dacă rămâne un 
număr, acesta va fi anul indictionului. 

Indictioanele sunt de trei feluri: Indictionul constantinopolitan, care 
începe la 1 septembrie; Indictionul Cezarului (împărătesc) sau 
constantinian, începând de la 24 septembrie, şi Indictionul papal sau 
roman, care începea la 1 ianuarie. 

Biserica prăznuieşte această zi, adică începutul Indictionului, pentru 
următoarele motive: mai întâi pentru că, după tradiţia veche, la această 
dată, Dumnezeu a început crearea lumii; în al doilea rând, pentru că luna 
septembrie se consideră început al anului nou bisericesc şi, de aceea, 
Biserica, mulţumind lui Dumnezeu pentru roadele de peste an, se roagă 
ca şi noul an să fie roditor; iar în al treilea rând, pentru că în această zi a 
intrat Mântuitorul nostru Iisus Hristos în sinagoga iudeilor şi, dându-I-se 
cartea prorocului Isaia, deschizând-o, a aflat locul unde era scris: «Duhul 
Domnului peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor, să 
vindec pe cei zdrobiţi la inimă, să propovăduiesc celor robiţi eliberare şi 
orbilor vedere, să slobozesc pe cei sfărâmaţi întru uşurare, să 
propovăduiesc anul Domnului cel bine primit» (Isaia 61, 1-2). Apoi, dând 
cartea slujitorului şi şezând a zis: «Iată, astăzi s-a împlinit Scriptura 
aceasta în urechile voastre. Încât şi popoarele s-au minunat de cuvintele 
harului ce ieşeau din gura Lui» (Luca 4, 16-22)”. 

Calendarul civil cu începere de la 1 ianuarie, datează din timpul 
domniei Împăratului Augustus, an care a devenit anul 1 (anul în care s-a 
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născut Isus). De atunci anii d. H. se calculează în ordine crescătoare, în 
timp ce anii î. H. se calculează în ordine descrescătoare.  
    

GLOSAR  
 
aspru (aspri), s. m. - Veche monedă turcească de argint, care a circulat în 

ţările române, începând cu sec. XV; valora a douăsprezecea parte 
dintr-un florin, în sec. XVII, şi 1/80 dintr-un leu (adică o leţcaie sau 
o jumătate de para), la începutul sec. XIX; din lat. asper, cf. bg. 
asprŭ.  
12 aspri = o zi de muncă = 2 potronici = 2 costande. 

ban, bani, s. m. - 1/10 din constandă sau potronic. 
baniţă, baniţe, s. f. - Unitate de măsură de capacitate pentru cereale, a 

cărei valoare a variat (în provinciile româneşti) în jurul a 21-34 l; 
dublă; vas special (făcut din doage) care are această capacitate; din 
bg. banica.  

cirtă (-te), s. f. - Un sfert de pogon de vie (aproximativ o sută de butuci); 
porţiunea de arătură pe care ţăranii o lucrau boierului. 

costandă, costande, s. f. = potronic, potron = 10 bani. 
cot, coţi, s. m. înv. - Veche unitate de măsură pentru lungimi, egală cu 

aproximativ 60 cm, care reprezenta distanţa de la cot până la 
încheietura palmei.  

falce, fălci, s. f. - Veche unitate de măsură pentru suprafeţe agricole, 
folosită în ţările române, echivalentă cu circa un hectar şi jumătate; 
lat. falx, -cis. 

florin, florini, s. m. - denumire a unor monede de aur şi de argint care au 
circulat şi în ţările româneşti până în sec. XIX; fiorin; unitate 
bănească în Olanda; gulden; din germ. Florin, fr. florin. 

fiorin, fiorini, s. m. - Nume dat mai multor monede de aur şi de argint, 
bătute în diverse ţări, care au circulat şi la noi până în secolul trecut; 
florin; (înv.) fiorint s.m; din it. fiorino. 

fiorinul = 2 costande = 2 potronici = 12 aspri. 
funie, funii, s. f. - Veche unitate de măsură de lungime (a cărei valoare a 

variat după epoci) cu care se măsura pământul; în sintagma funie de 
moşie (sau de pământ) = suprafaţă de teren de dimensiuni reduse, 
având de obicei forma unei fâşii înguste; lat. funis. 

galbin (galben) = 33 de bani = 33 costande. 
găleată, găleţi, s. f. - Veche măsură de capacitate pentru lapte, cereale 

etc., a cărei valoare a variat în timp, pe regiuni şi pe substanţe; 
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conţinutul acestei măsuri; dijmă în grâne care se percepea în Evul 
Mediu, în ţările române; lat. galleta. 

hrisóv (hrisoáve), s. n. - Scrisoare, act ce servea ca titlu de proprietate, de 
privilegiu, pergament. Se numeau astfel toate documentele ce proveneau 
de la cancelaria domnească, şi care purtau sigiliul domnitorului. - Var. 
(înv.) hrisovúl, (pop.)hrisov. Neogrecescul χρμσόβουλον (hrisóvuilon) 
„bulă de aur”  vezi şi  sârbă hrisovolĭ.  Pentru nume, confer şi bula 
„sigiliu papal” şi „document papal”. - Derivat hrisovolit, s. m. (persoană 
care se bucura de un drept sau privilegiu, în virtutea unui document al 
domnitorului); act domnesc, iscălit de Vodă sau prevăzut cu sigiliul 
princiar, spre a hărăzi o moşie sau un grad de boierie. 
leul = 120 de bani. 
merţă(-ţe), s. f. - Măsură de capacitate pentru solide, egală cu 215 litri; 

var. mierţă; din sl. mĕra „măsură”; în 1620, merţa preţuia 90 de 
aspri. 

obroc (obroace), s. n. - Măsură de capacitate pentru cereale; din sl. (v. 
rus.) uboruku; în 1644, un obroc de grâu preţuia 60 de bani. 

oca, ocale, s. f. - Veche unitate de măsură pentru capacităţi şi greutăţi, 
egală cu circa un litru (sau un kilogram) şi un sfert; din tc. okka. 

metoc, metocuri, s. n. - Mănăstire mică, subordonată administrativ unei 
mănăstiri mai mari; proprietate imobiliară a unei mănăstiri; spec. 
clădire care aparţine unei mănăstiri şi care serveşte ca loc de 
găzduire; var.: metóh, (reg.) din sl. metohŭ. 

para - Mică monedă turcească de argint care a circulat şi în ţările române. 
1 para = 1/40 din taleri. 
perper - Monedă bizantină din aur care a circulat (bătută cu stemă 

proprie) în ţările române în sec XIV-XV şi care valora 18 aspri; din 
ngr. ipérpiron. 

potronic, potronici, s. m. - Monedă poloneză de argint, care a circulat şi 
în ţările româneşti (în sec. XVII-XVIII); cf. pol. póltoraczny.  

prăjínă (prăjíni), s. f. = Măsură de lungime, valora 5,899 m în Muntenia 
şi 6,69 m în Moldova. 

Roşii - (înv.; la pl.) Corp de trupă de călăreţi sau de pedestraşi în vechea 
armată a Moldovei, compus din boierii de ţară (cu uniformă de 
culoare roşie); (şi la sg.) ostaş din acest corp de trupă. 

seimen, seimeni, s. m. - Soldat în Ţara Românească şi în Moldova (în 
sec. XVII-XVIII) din corpul de ostaşi mercenari pedeştri înarmaţi 
cu sâneţe (puşti primitive cu cremene), a căror atribuţie era paza 
curţii domneşti; var.: siimén, simén s. m; din tc. seğmen. 
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taler, taleri, s. m. - Monedă de argint (austriacă) care a circulat în trecut şi 
în ţările române; din germ. Taller. 

1 taler = 52 de bani = 40 de parale. 
unghi = 20 de costande = 200 de bani. 
stânjen, stânjeni, s. m. - Unitate de măsură pentru lungime, folosită 

înaintea introducerii sistemului metric, care a variat, după epocă şi 
regiune, de la 1,96 m la 2,23 m; lungime sau cantitate de material 
corespunzătoare acestei unităţi de măsură; din bg. stă(n)žen. 

vadră, vedre, s. f. = Veche unitate de măsură a capacităţii, folosită pentru 
lichide, echivalentă cu circa zece ocale (astăzi cu circa 10 litri); vas 
de lemn sau de metal cu care se scoate apa din fântână, în care se 
păstrează sau cu care se transportă diferite lichide; din sl. vĕdro. 

ZÁPIS, zapise, s. n. (înv.) Document, dovadă scrisă, act. — Din sl. 
zapisŭ. 
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NOTE ŞI COMENTARII 
 
 
                                                        
1 ARISTOCRAŢÍE, aristocraţii, s. f. categorie a unei clase sociale sau a unui grup 
social care se bucură de mari privilegii, datorate originii, bogăţiei şi poziţiei sale sociale; 
în Antichitate - clasă socială dominantă, formată din marii posesori de pământ şi de 
sclavi; în Evul Mediu - clasa socială dominantă a nobililor. – Din fr. aristocratie. 
2 Al. Vlahuţă, La gura sobei, Ed. Albert Baer, Bucureşti, 1911, p. 172. 
3 Documente privind istoria României B, Ţara Românească, veacurile XIII-XVI – 
indicele numelor de locuri, pp. 165-166. 
4 Documente privind istoria României, Ţara Românească, sec. XIII-XIV, pp. 273-276. 
5 Hamza , scris ( Hamzah : ةزمح) în limba arabă, este un nume masculin,  derivat din 
termenul de origine arabă Şamuza, care înseamnă puternic sau statornic, adică un 
personaj slăvit  pentru curajul şi spiritul de sacrificiu în luptă; hamzá, hamzále, s.f. , 
reg.-  moară;  din turc. hamzá - Conducta care duce apa pe roata morii. Supranumele său 
poate fi Morarul, adică meşterul care construieşte conductele ce duc apa pe roata morii. 
Nu este întâmplătoare această poreclă, deoarece acesta şi descendenţii săi au construit 
mori pe râurile din apropierea conacelor sau culelor acestora; Хамза - în bulgară; 
Хамза, хамзале- în sârbă; 

6 Buzatu, D., „Sate oltene înainte de anul 1500”, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 3-
4/1963, p. 237. 

   7 Iată documentele în care apare Hamza Banul din Pârâieni:  

      Prin hrisovul din 15 aprilie 1617,  Hamza Banul Părăianul şi jupâneasa lui, Caplea, 
vând un sălaş de ţigani lui Hrizea Logofăt (Crisant -Hirsant, Crisanta - Hrisanta îşi au 
originea în numele de persoane greceşti, masculin-Chrysanthos, feminin-Chrisanthis, 
preluate de către romani în perioada imperială, în latină-Chrysanthus - Chrisanthis; 
Chrysos=aur; anthos=floare; Chrisantos= Floare de aur. Acest nume preluat din greacă 
de către slavi, ajunge la noi, după anul 1500, sub forme hipocoristice: Hrisa, Hriza, 
Hrizea, Hiriza). Documentul este semnat de  Radul Logofăt,  Hamza  şi feciorii lui, 
Pătru Logofăt, Stanciul, Preda (Numele Preda, a cărui etimologie autorul consideră că 
vine de la Sfântul Ioan Înainte Mergătorul, Predici, este, de fapt, provenit din 
bulgărescul Preda - Nicolae Iorga- Numele de botez la români, Conferinţă la Institutul  
Sud-Est European la 18 maiu 1934, Buc. 1934). 
      Prin actul din 15 iulie 1620, dat de Gavrilă Voievod, în Târgovişte, Hamza Banul din 
Pârâiani şi fiii săi, Stanciul şi Danciul, vând proprietăţi şi ţigani Boierului Paraschiva cu 
300000 de aspri (Documente privind istoria României, Tara Românească, veacul XVII, 
vol. III, pp. 579-580).   
      Prin actul din 15 iulie 1620, dat de Gavrilă Voievod, în Târgovişte, Hamza Banul din 
Pârâiani şi fiii săi, Stanciul şi Danciul, vând proprietăţi şi ţigani Boierului Paraschiva cu 
300000 de aspri (Documente privind istoria României, Tara Românească, veacul XVII, 
vol. III, pp. 579-580).   
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     În 20 aprilie 1623, în Târgovişte, Radu Mihnea întăreşte ocine în urma unor judecăţi 
în care cercetările au fost făcute de 6 Boieri, printre care şi “Hamza din Părăiani” 
(Documente privind istoria României, Tara Românească, veacul XVII, vol. III, pp. 579-
580); în 14 iulie 1625, „Hamza din Părăeni” apare ca jurător pentru Miloş (Miloş -nume 
de origine slovacă;  Милош (Miloš)-macedoneană, sârbă; semnificaţie-harul lui 
Dumnezeu, milos); în 10 august 1625, „Hamza Banul din Părăiani” apare în acelaşi 
proces cu Miloş  ( Documente privind Istoria României, Ţ. Românească, veac XVII, 
vol. III, pag. 256). 
8 Buzatu, D., „Sate olteneşti dispărute” în revista Mitropolia Olteniei, nr. 3-4/1963, p. 
237. 
9 Documente privind Istoria României, Ţara Românească, veac. XIV-XV, p. 181. 
10 Este vorba de Calotă ( Mare Ban în 1596, 1599-1600) din Lipov, din Grădişte, din 
Răzvad, Bozianul, fratele Marelui Logofăt  Ion Norocea din Piteşti, din Răzvad. A fost 
rudă cu Boierii Buzeşti şi cu Domnul Mihail Viteazul.  
11 Documente privind Istoria României, Ţara Românească, veac. XVI, vol. VI, p. 172. 
12 Idem, p. 36.   
13 Idem, p. 349. 
14 Documente privind Istoria României, Ţara Românească, veac. XVII, vol. I, p. 53. 
15 Documente privind Istoria României, Ţara Românească, veac. XVII, vol. I, p. 90. 
16 Idem, p. 272. 
17 Idem, p. 485. 
18 Bulat, T., R. Vâlcii 1925 – Contribuţii documentare la ist. Olteniei sec. XVI, XVII, 
XVIII. Acte privitoare la familia Pârâianu. 
19 Numele ”Stanciul” este de origine veche slavă. Rădăcina ”Stan”- „a sta, a dura în 
timp”;  la ”Stan” s-a adăugat sufixul slav (preponderent ucrainean) -ciu, care imprimă 
derivatului sens diminutival-dezmierdător, s-a format Stanciul. 
20 ”Caplea” este supranumele  ”Anei”, vezi Balada meşterului Manole.  ”Caplea” s-ar 
putea  să aibă originea în numele zeiţei ”Kybele”, pentru că şi  phrygienii erau tot traci 
ca şi geto-dacii. Cybele (în greacă, Κυβέλη - Kybele, Кибела-Kibela, în bulgară,  în 
latină, Cybele, iar în română Cibela sau Cibele), era o zeitate de origine frigiană, 
considerată  Magna Mater- Marea Mamă a Zeilor. 
21 De la slavonul seka, secka = a tăia; în lb. română – seci, seciuri (pop.) = loc defrişat 
într-o pădure. Acest loc există şi azi cu această denumire. Pe locul unde s-a tăiat pădurea 
se văd butuci rămaşi necăraţi. 
22 Bulat, T.,op. cit. 
23 B. P. Hasdeu considera că numele ”Barbul”  derivă din substantivul  ”barba”.    
24 Ştefulescu, Alexandru, Polovragii, Târgu-Jiu, 1906,  p. 81. 
25 V. Costăchel, P.P. Panaitescu, A. Cazacu – Viaţa feudală în Ţara Românească şi 
Moldova în sec. XVI-XVII, Bucureşti, 1957, p. 85. 
26 Ibidem, op. cit., pp. 358-373. 
27 Idem. 
28 Ibidem, op. cit., p. 17. 
29 Filimon, Nicolae, Ciocoii vechi şi noi, „zalhna” = abator, p. 127. 
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30 Dr.Petre Roman şi S. Diaconu – „Începuturile învăţământului public în satele de la 
sud- vest de Bucureşti”, în Revista de Pedagogie, nr. 8\1965, p. 56 şi următoarele. 
31 Arhivele Statului, Buc., Minist. Cult. şi Instruc. Publice, Ţ. Românească, pp. 71-72. 
32 Arhivele Statului, Buc., Minist. Cult. şi Instruc. Publice, Ţ. Rom., dosar 2581/1849 p. 
231. 
33 Arhivele Statului, Buc., Minist. Cult. şi Instruc. Publice, Ţ. Rom., dosar 3857/1857 şi 
dos. 3135/ 1858. 
34  Seniorul, în Evul Mediu al Apusului Europei, însemna aristocrat, gentilom, nobil, 
patrician, stăpân al unui domeniu în care îşi exercita unele atribuţii ale puterii de stat, 
având drept de suzeranitate asupra vasalilor săi,  echivalentul Seniorului în Europa de 
Est fiind Vlastelinul, Jupanul. 
35  moşnean, moşneni,  s. m.  - În Evul Mediu, în Valahia,  posesor în devălmăşie al unei 
proprietăţi de pământ moştenite de la un străbun comun; moştean; moştenitor, succesor, 
urmaş; băştinaş, neaoş, pământean, autohton. 
36 ”Крајина” –”Kraina, în limba slavonă, înseamnă ţinut de la marginea frontierei unei 
provincii; ştim că Banatul era o marcă de graniţă, iar , pentru o vreme, Banatul de 
Severin s-a mutat la Strehaia apoi la Craiova; prin urmare, Craiovescul nu înseamnă al 
Craiovei, dovada fiind faptul că Pârvuleştii, botezaţi de Nicolae Iorga Craioveşti, aveau 
proprietăţile principale în alte localităţi decât în Craiova; în Craiova erau casele Marilor 
Bani. 
37 În documente, apare Mara, fiica lui Danciul Pârâianul, căsătorită cu Preda Vistier 
Tatomirescul; probabil Zâna este o altă fiică, pe care nu am găsit-o în documentele 
cercetate.  
38 Paul Stahl, Satele devălmaşe româneşti şi europene. Studii introductive, Ed. Cartea 
Românească, 1998 
39 Ocină-moşie moştenită de la părinţi, dedină-moşie moştenită din moşi-strămoşi,  prin 
împărţire, schimb, donaţie, cumpărare şi „dreaptă slujbă faţă de domnie” 
40 DRH, I, B, pag. 142. 
41 Ibidem, pag. 134. 
42 Eminescu aprecia documentele publicate de istoricul Nicolae Densuşianu în revista 
lui B.P. Haşdeu, „Columna lui Traian”: „ Mai mult decât interesant este studiul 
domnului Nicolae Densuşianu…care citează un vraf de izvoare, dovedind că deja sec. al 
XIV-lea al lui Mircea cel Bătrân e plin dincolo de munţi de Cnezii et Seniores 
Olachales, de districte române, de verii nobiles, adevăraţi nobili, între care întâlnim 
chiar Basarabi, de posseniones valachales, având veche şi aprobată lege proprie şi 
autorităţi elective din oameni oneşti şi nobili. Ba chiar a înnobila se chema boeronisare, 
a boeri. Din acest studiu se vede mai mult: identitatea instituţiilor române de 
pretutindeni, o unitate a poporului românesc, preexistentă formaţiunii statelor dunărene 
ce cuprinde în unele priviri şi pe românii de peste Dunăre”.   
43Arh. Nat. St., Catalogul documentelor Ţării Româneşti, vol. V, p.    122-123.   
44 În 9 octombrie 1609, Radu Vodă Şerban îi dă poruncă „lui Bălan de la Pârăiani” să-şi 
ia cărţile de moşie de moştenire de la locuitorii Prodea şi Calea din Zătreni, comună 
vecină la nord cu satul Pârâieni; cărţile îi fuseseră furate ( Arhivele Olteniei, nr. 86-88, 
p. 400).  
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Prin actul din 7 februarie 1721, administraţia austriacă a Olteniei confirmă mănăstirii 
Polovragi, în urma cercetărilor făcute de Dositei monah Brăiloiul, Staicul Bengescul, 
Gr. Băleanul biv Vel Logofăt, Constantin Strâmbeanul, stăpânire peste moşia Polovragi, 
deoarece oamenii cu care se judeca mânăstirea falsificaseră iscăliturile şi peceţile lui 
Danciul Pârăianul şi ale Boierilor din Câineşti (Boierii Pârâieni), în actele de 
răscumpărare de rumânie, dar fără moşie.  
45 Vom da exemplu o foaie de zestre a Mariei Logofetesa Lăcusteanaca, din familia 
Zătrenilor, dată fiicei sale Bălaşa  (Arh. Olteniei, sept-oct., 1928, pag. 295): 
           « Fă doamne mila ta spre noi, precum am nădăjduit spre tine. Făcutu-s-au această 
foaie de zestre ce s-au dat ficei mele Bălaşi precum scrie în jos, anume să fie întru cea 
mai de pre urmă însciiţare şi încredinţare la cei ce s-ar cuveni, întărim cu iscălitura mea 
şi cu a mărturiilor ce s-au întâmplt la această tocmeală. 
             -Un rând de haine de atlas cu flori de fir, cu blana de sangeap (sângeap=blană 
de jder sau de veveriţă siberiană). 
            -Un rând de haine de atlas cu flori de fir, îmblănit cu cacom. (cacom=blană de 
hermină).  
             -O giubea ghermesut (ţesătură fină de mătase, voal) cu flori de fir cu blana de 
cacom.  
             -O rochie de tulpan (ţesătură fină, transparentă; muselină), cu antereu ei (haină 
scurtă, ţesută din fire de lână subţire, ornată cu şnururi împletite tot din fire de lână ).          
             -Un rând de haine de şaliu (stofă de lână vărgată, produsă în Angora), îmblănit 
cu sângeap. 
             -O pereche de cercei de aur cu zamfir (safir).  
             -Un inel de aur cu zamfir.  
             -200 talere (monedă de argint austriacă), adecă două-sute pentru mărgăritari. 
             -600 talere, adecă şease-sute bani gata. 
             -3 suflete ţigani. 
             -8 boi de jug. 
             -8 vaci cu lapte. 
             -15 eape (iepe) fătătoare. 
             -20 oi cu miei. 
             -Partea mea de moşie din Locusteni. 
             -Partea mea de moşie din Predeşti. 
             -Partea mea de moşie din Urecheşti. 
             -Moara jumătate din Predeşti. 
             -6 zile de moară din Greaca. 
             -5 zile din moara Popei. 
             -1 (loc rupt în original)… lanu lor de sârmă. 
             -O malotea (haină lungă, căptuşită cu blană scumpă, cu guler şi manşete de 
blană) cu crasac (casac=haină bărbătească). 
             -Casele din Craiova jumătate. 
             -Viea de la Locusteni (Lăcusteni, judeţul Vâlcea) jumătate. 
             -12 tipsii de cositor. 
             -12 taiere de cositor. 
             -12 perechi de cuţite, cu lingurile lor. 
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             -Un lighean cu ibricul lui. 
             -Un covor de Ţarigrad. 
             -Un bocealâc de nun. (boccealâc=pachet cu haine şi rufe pe care mireasa le 
dăruia mirelui, nunei şi soacrei). 
             -2 mese mari. 
             -22 şervete. 
             -2 mărămi de obraz (maramă=şal din ţesătură fină de borangic). 
             -2 mărămi de mâini. 
             -2 scoarţe de pat. 
             -5 cămăşi borangic femeieşti. 
             -2 ii cu fir. 
             -2 cu mătase. 
             -2 cămăşi cu margine voiniceşti. 
             -O cămaşă cusută voinicească. 
             -Un cearşaf de borangic. 
             -Aşternutu dupe obicei. 
             -Şi a treilea parte ce i se cuvine de la răposatu ginere meu Nicolae Mărgăritescu, 
dupe cum se cuprinde în comisionul ce este făcut de d-lui Cluceru Băbeanu (loc rupt) 
Logofetu Constantin Târnăveanu ce sunt primiţi i erocriţi. 
    Maria Locusteanca Logofeteasa. 
    D. Viişoreanu, Armaşu, martor.”.  
46 Arhivele Olteniei din 1936, iulie/dec., pag. 406 . 
47 DRH, I, B, pag. 422. 
      48 C. Giurescu,  Material pentru istoria Olteniei supt austrieci, vol. I, pag. 594-595. 

49 Vornicul (Grand Justicier), Dvornic în documente, cuvânt de origine slavonă 
(dvor=curte), la început era cel dintâi Boier din Sfatul Domnesc, cârmuitor şi înalt 
judecător al curţii domneşti şi al întregii ţări. 

50 Logofătul, Mare Logofăt (Grand Chancelie), titlu împrumutat de la bizantini, era 
nobil de prim rang, urmând după Ban, preşedinte al Sfatului Domnesc şi păstrătorul 
sigiliului Domnului, şeful cancelariei domneşti pentru redactarea actelor-grămătic sau 
diac; acesta putea să aibă mai mulţi grămătici sau diaci subalterni;  

51 Vistiernicul (de la slavonul “visti-jarnik”=prefectul tezaurului), era administrator 
general al vistieriei şi finanţelor statului, un fel de ministru de finanţe; întotdeauna a fost 
printre Marii Boieri din Sfatul Domnesc. 

52 Postelnicul sau Stratornicul era demnitarul responsabil cu paza camerelor de 
culcare ale Domnitorului şi organiza audienţele acestuia. 

53 Marele Postelnic (Grand Chambellan), în bulgară “Postelnik” a însemnat “mai 
mare peste camera de dormit”, iar mai târziu era şeful cancelariei de afaceri externe. 
Întâi a fost titlu onorific şi apoi de dregător. 
      54 Stolnicul a fost rang de origine bulgară “Stolnik”, supranumit prefectul mesei, 
adică Boier responsabil cu masa Domnului.  

55  Paharnicul era persoana responsabilă cu băutura Domnului, cel care gusta primul 
băutura pentru a-i convinge pe meseni că aceasta nu era otrăvită. 
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56 Comisul era dregătorul care avea grijă de herghelia domnească. Marele Comis (din 

latinescul Comes) îl însoţea pe Domn la ceremonii şi răspundea de buna funcţionare a 
acestora. 
    57 Ex.doc. din 4 septembrie 1389, dat de Mircea cel Bătrân. 

58 La început, Marele Spătar (din grecescul spatharios=spătar)  ţinea spata Domnului 
la marile ceremonii şi comanda armata în timp de război. Cu timpul a avut şi sarcini 
poliţieneşti şi civile; Spătarul este şi titlu onorific în Valahia.  

59 Marele Clucer era responsabil cu camerele şi locuinţele domneşti, cu personalul 
administrativ de la curte şi cu servitorii, se ocupa cu aprovizionarea curţii domneşti, 
fiind în acelaşi timp intendent (administrator) general al armatei şi membru al Sfatului 
Domnesc sau Divanului; a fost o funcţie împortantă în Sfatul Domnesc al lui Mihail 
Viteazul. Clucerul de arie era administratorul care se ocupa de aprovizionarea 
grajdurilor domneşti cu nutreţ. Clucerul de pivniţă asigura rezervele de băutură ale 
armatei, iar Clucerul de jitniţă rezervele de hrană ale armatei.     

60 Medelnicerul era Boierul care punea apa în mâinile Domnitorului înainte de masă, 
punea sarea pe masă şi servea bucatele.     

61 Pitarul se ocupa de aprovizionarea cu pâine a curţii domneşti şi a armatei. 
62 Mare dregător însărcinat cu apărarea capitalei şi a curţii domeneşti moldovene; 

hatman. 
    63 Titlu dat în evul mediu persoanelor însărcinate cu conducerea unui judeţ, a unui 
ţinut, a unei cetăți, având atribuţii militare, administrative şi judecătoreşti. 
    64 Persoană care conducea în trecut , în Moldova, un ţinut aflat la marginea ţării. 

65 Agă (de la turcescul „Aga”), era dregător domnesc, comandant al trupelor de 
cavalerie; mai târziu răspundea de siguranţa publică în ţară şi era guvernator al capitalei. 

66  Portarul era Boierul însărcinat cu paza curţii domneşti. 
67 Armaşul răspundea de paza închisorilor, de aplicarea pedepselor corporale şi de 

ducerea la îndeplinire a pedepsei capitale. Marele Armaş purta buzduganul domnesc şi îl 
însoţea întotdeauna pe Domn.  

68 Ispravnicul reprezenta autoritatea domnească într-un judeţ; mai târziu s-a numit 
Prefect. 

69 Slugerul era dregătorul însărcinat cu aprovizionarea curţii domneşti şi a armatei; 
titlu de nobleţe asimilat de Regulamentul Organic gradului de locotenent şi 
sublocotenent.  

70 Vătaful a fost conducător al unui grup de curteni, de slujbaşi sau oşteni ai domniei; 
supraveghetor al slugilor de la curtea unui Boier sau a unei mânăstiri. Vătaful Divanului 
era Boierul care conducea Divanul, Vătaful de Agie era şeful poliţiei, iar Vătaful de 
Hotar şeful grănicerilor. 

71Serdarul era comandantul armatei, mai ales al călărimii şi membru în Divan.  
72 Zapciul avea funcţia de cârmuitor al unei plăşi, era cel care strângea datoriile şi 

plăţile neachitate; în armată avea grad echivalent cu cel de căpitan.  
73Pârcălabul era Boierul însărcinat cu conducerea unui ţinut în evul mediu, având 

atribuţii administrative şi judecătoreşti; administrator al satelor boiereşti şi mânăstireşti; 
mai târziu era primar rural; strângător de biruri (perceptor rural). 

74  Judeţul era cârmuitorul unui judeţ.  
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75 Pârgarul era conducătorul oraşului; consilier în administraţia locală. În anumite 
pricini, Judeţii judeţelor şi Pârgarii oraşelor dădeau şi ei cărţi de judecată. 
76 Polcovnicul era comandantul regimentului de pază şi ordine având grad militar 
corespunzător colonelului. 
77 Căpitanul era dregătorul care comanda o oştire sau o parte a ei. 
78 Reşedinţa Băniei din Craiova este cel mai vechi monument de arhitectură medievală, 
zidită de Boierii Craioveşti spre sfârşitul secolului al XV-lea. A fost reconstruită în 1699 
de Domnitorul Constantin Brâncoveanul.  
79 Hurmuzaki, op. citată, vol.VI, pag. 511. 
80 Ordin emis de sultan  prin care erau numiţi sau maziliţi  Domnitorii. 
81 Steag turcesc alcătuit dintr-o lance cu Semiluna sau cu o măciulie de metal în vârf, cu 
trei, cinci sau cu şapte cozi albe de cal împletite prinse de ea. 
82  Documentele următoare reconfirmă originile nobiliare ale Boierilor Pârâieni.  
     Domnitorul Grigore II Ghica „dă carte de boierie de neam” (27 august 1718) fraţilor 
Părăieni: Barbu, Petre, Constantin şi Ioan, fiii lui Staicul Părăianul din Părăieni şi 
nepoţii lui Stanciul Părăianul (T.G. Bulat, Contribuţii documentare la istoria Olteniei, 
secolele XVI, XVII, XVIII, Râmnicu-Vâlcea, 1925 „Acte privitoare la familia 
Pârâianu”, p. 116 ). Aceste cărţi s-au dat după un studiu privind ascendenţa Boierilor 
Pârâieni, studiu făcut de Vistierul Barbul Văcărescul. Îl cităm în întregime: „Neamul lui 
Petre Părăian i Barbul i Costandin i Ion i brat ego (fraţii lui), după cum mai jos se 
adeverează. Stanciol Părăianul au stătut Vel (Mare) Logofăt, după cum se adeverează 
din hrisovul Radului Leon Vvd, ot leat 7175 (1667) şi au fost strămoş mai sus numiţilor 
Părăieani. Stanciol Părăian au fost fecior Stanciolui şi tată moş lui Petre. Întracestaşi 
chip dovedindu-se neamul acestor mai sus numiţi Părăiani, că se trag de neam, le-am dat 
această carte de adeverinţă”. Semnează Barbul Văcărescul vel (mare)-vistier (T.G. Bulat, 
op. cit.,pp. 315-316). Din aceşti Părăieni coboară Pârâienii actuali, din fosta comună 
Pârâieni, acum sat al comunei Livezi, şi din localităţile: Lădeşti, Grădişte, Tetoi, Roşiile, 
Zătreni, Stroieşti, Craiova,  Târgu-Jiu etc.. 

Faptul că Pârâienii au făcut parte din marile familii boiereşti a fost arătat şi în 
lucrarea de trei volume a lui Frantz Iosef Sulzer: Geschichte des transalpinischen 
Daciens, das ist: der Wallachei, Moldau und Bessarabiens (Viena, 1782). El a călătorit 
prin ţările române şi, la pagina 164, înşiră 22 de nume de familii mari româneşti şi 
olteneşti. Printre acestea se numără Bengescul, Brâncoveanul, Cocorăscul, Obedeanul, 
Zătreanul, Milescul (Pârâianul), Bibescul, Buzescul, Otetelişanul etc. În „marile familii 
olteneşti”, prezentate de germani în noiembrie 1719, în timpul ocupaţiunii austriece, 
familiile boiereşti Zătreanul şi Pârâianul (Milescul) din judeţul Dolj şi Pârâianul şi 
Bibescul din judeţul Gorj erau trecute alături de alte prestigioase familii boiereşti 
olteneşti (Hurmuzaki, op. cit., vol. VI, pp. 315-324).  
83 Instituţia turcească “kaĭim-mekam”, s-a numit popular “kaĭmakam”. 
84 DEX- Denumire dată unui grup de populații care trăiau prin mileniul III a Cr. în Asia 
Centrală, de unde au emigrat mai târziu spre vest şi sud-vest; Familie de limbi 
reprezentând continuarea unei limbi neatestate în texte scrise, dar reconstituită, în 
esență, cu ajutorul metodei comparativ-istorice; Din fr. indoeuropéen. 
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85 Dr. Petre Roman, cercetător ştiinţific principal I la Institutul Român de Tracologie din 
Bucureşti,  Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, articolul „ indo-
europeni”, Editura enciclopedică (D-L), Buc. 1996, pag. 256. 
86Ion Popescu Sireteanu,  Apeletive şi nume româneşti vechi,  Princeps Edit, Iaşi, 2006. 
87 Ion Popescu Sireteanu, Memoria limbii române, vol. I,  Ed. Bucovina, 1998. 
88  Preoteasă a zeului Bachus la romani. 
89 Gh. Guţu, Dicţionar latino-român, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 
p. 136. 
90 Anca Balaci, Mic dicionar  mitologic greco-latin, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1966,  
p. 78. 
91 N. Iorga, Istoria românilor, vol I, Dacia înainte de romani,  Ed. Academiei Române, 
1988, pag.198. 
92 N. Iorga, op. cit., cap. „Cimerieni, sciţi şi sarmaţi” pag. 198.  
93 Constantin C. Giurescu. Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi 
timpuri până astăzi, Editura Albatros, Bucureşti 1971, pag. 186. 
94 Constantin C. Giurescu. Dinu C. Giurescu, op. cit., pag. 186.  
95 Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Rumâneşti de când au descălecat 
pravoslavnicii creştini,  pag. 1; Contribuţiuni la studiul cronicilor muntene, Bucureşti, 
C. Giurescu, 1906 (retipărit in Studii de istorie, 1993). 
96  Dr. Atanasie M. Marienescu, Membru al Academiei Române, Negru Vodă şi epoca 
lui, Extras din Analele Române, Seria II-Tom XXXI, Memoriile secţiunii istorice, Buc. 
1909, ed. Institutul de Arte Grafice, pp. 529-530 şi următoarele;  
97 O ctitorie, care ne aminteşte de Voievozii Basarabi este şi Schitul Iezerul (Arh. 
Olteniei, iulie-decembrie 1931, pag.114), situat în staţiunea Băile Olăneşti, pe valea 
râului Cheia.  Acest locaş sfânt  având cele două hramuri pe 21 şi 23 noiembrie, are o 
poveste aparte, situată la graniţa dintre mit şi realitate. În pomelnicul mânăstirii sunt 
trecuţi ctitori,  Radu Voievod şi  Mircea Voievod Bătrânul. După ei nimeni nu s-a mai 
interesat de soarta acestuia, până când un Dumitru Logofăt, nimeni altul decât viitorul 
Domn Mircea Ciobanul, l-a reconstruit din temelie. Când i s-au recunoscut drepturile 
legitime asupra tronului Valahiei, devenind Voievod,  şi-a schimbat numele în Mircea, în 
semn de recunoştinţă pentru strămoşii săi, Domnitorii Basarabi. Mircea Ciobanul s-a 
căsătorit cu Ana, fiica Voievodului Moldovei, Petru Rareş, primind după căsătorie 
numele de  Doamna Chiajna. Din legendele locului aflăm că Mircea Voievod şi Doamna 
Chiajna, numiţi de Boierii locului, Mircea Ciobanul şi Mircioaia, au avut doi copii, un 
băiat, viitor Domn, şi o fată. Fiica lor este Stana, soţia Vlastelinului Ioan Norocea, sora  
viitorului Domn, Petru cel Tânăr, cel care purta numele bunicului său, Petru Rareş.  
98 În documentul din 20 mai 1388 apare Dude, strămoşul Dudeştilor (termenul “dude” 
este echivalentul titlului “conte” (конте); 
 “dude” mai semnifică un grad de rudenie - “bunicul”, tradus în diferite limbi: 
slovenă=dedek, turcă=dede, sârbă=deda, bulgară=dyado, bosniacă=deda, macedonea-
nă=dedo), ruda apropiată a  Domnitorilor Mircea şi Dan. În timpul lui Carol cel Mare,  
circumscripţiile administrative, ducatele, comitatele sau mărcile erau conduse de Duci, 
Comişi şi, respectiv, Marchizi (Aceşti conducători aveau dreptul de a păstra o cotă-parte 
din impozite). Ducatul avea mai multe comitate. Comitatul, în timpul lui Mircea cel 
Bătrân, este echivalent cu Judeţul, condus de un Sudeţ sau Jupan.  
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    Dude, „după voia lui Dan voievod” (Domn în perioada 1383-1386), a dăruit o ocină 
pe Argeş, Mănăstirii Cozia „şi încă o bucată de ocină tot acolo împreunată cu locul lui 
Dude din hotarul lui Stanciu Vranin, pe care a dăruit-o fratele său, Vladul…”şi o moară 
la Râmnic, pe care  a   dăruit-o Dan Voievod şi via tot acolo, dăruită de Jupan Budu…şi 
curtea pe locul Hinăteştilor, pe care a dăruit-o Tatul bisericii”. Deci Boierul Vlad  avea 
proprietăţi în devălmăşie cu Dude. În Sfatul Domnesc sunt rudele lui Mircea Voievod: 
popa Nicodim, popa Gavriil şi Sarapion ieromonah şi Jupanii: Vladislav Vornic, Bars, 
Roman, Mădricica, Truţea, Vlad, Dan, Oancea, Mogoş (probabil, strămoşul lui Mogoş 
Banul), Cârstian, Danciul, ruda lui Dude, posibil strămoş al lui Danciul Zamon.  Faptul 
că Dude era unul din puternicii locului, stăpânul multor domenii, este dovedit şi de 
documentul din 3 septembrie 1568, dat de Alexandru Voievod în Bucureşti, prin care se 
confirmă proprietatea unei moşii în satul Alunu, localitate din judeţul Vâlcea, nepoţilor 
şi strănepoţilor lui Danciul Zamon, Ştefan, Dumitru Logofătul, Ticuci şi Badea, dăruită 
de Dude rudei sale, Danciul Zamon, pentru „milă şi bunătate” ( Al. Ştefulescu, 
Documente slavo-române relative la Gorj, 1406-1665, pp. 168-169).  Pentru că apare  
într-un document la un veac faţă de perioada când a trăit, lui Danciul i s-a adăugat  
supranumele „Zamon” pentru a fi deosebit de alt descendent de-al său care se numea tot 
Danciul. 
99 Marele Logofăt Ivan (Ioan) Norocea din Răzvad,  căsătorit cu Stana, fiica 
Voievodului Mircea Ciobanul, a fost întâiul sfetnic al lui Petru cel Tânăr, cumnatul său. 
A pribegit în Transilvania împreună cu fratele său, Gheorghe Pribeagul, intrând în slujba 
familiei Báthory. A fost împuternicitul diplomatic  al Transilvaniei la Poartă, apoi a fost 
trimisul oficial  în câteva solii în Moldova.  După nunta fiicei sale, Velica, cu Vlad, fiul 
lui Miloş pretendentul, Ivan a plecat în Moldova, având demnitatea de Pârcălab în 
timpul domniei rudei sale, Petru Şchiopul. L-a slujit cu credinţă pe Voievodul Mihail 
Viteazul în luptele cu turcii (vezi, DIR, XVI/6, pag. 191). A murit înainte de 14 aprilie 
1600. Fiica sa, Zamfira, a fost căsătorită cu Petre Racz,  apoi cu Ion Balintit, nobili din 
Transilvania. Prin căsătoria sa cu Balintit, Zamfira a realizat legătura de rudenie a 
Basarabilor cu unul din strămoşii  Prinţului Charles al Angliei. Urmele lăsate de 
Vornicul Ioan Norocea din Piteşti sunt numeroase şi extrem de importante. Printre 
ctitoriile sale şi ale soţiei se numără şi Biserica „Sf. Mucenic Mina”, cea mai veche 
construcţie bisericească din Piteşti, datată 1564 (Nicolae, Stoicescu, Dicţionar al marilor 
dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV-XVII, Editura enciclopedică 
română, Bucureşti, 1971, pag. 66).  
100 Supranumele  Кале (sârbă, macedoneană, bulgară) -Cală (floare în limba română), 
provine din grecescul ” kallos”, adică "frumuseţe." Cu alte cuvinte, ”Calea” înseamnă 
”Frumoasa” ori ”Frumuseţea”. Şi ”Kaloyan” a însemnat ”Ioan cel Frumos”. 
101  Documenta Romaniae Historica, D, Relaţii între Ţările Române, I, Bucureşti 1977, 
pp 49-52. 
102 Dan Pleşia,Genealogia Basarabilor, sec. XIII-XVII, Planşă anexă la volumul”Io 
Mircea, mare voievod şi domn”…editat de Aşezământul Cultural „Nicolae Bălcescu”, 
Râmnicul Vâlcii, 1986.  
103 Vlad înseamnă “stăpânitorul”-vezi, Constantin C. Giurescu. Dinu C. Giurescu, 
Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura Albatros, Buc. 1971, 
pag. 183. 
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104 D. V. Firoiu, Istoria statului şi dreptului românesc, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 
1976, pag. 14; 
105 Vladimir Hanga, Drept privat roman,  Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 1978, pag. 
45. 
106Bogdan Murgescu, Istoria româniei în texte- Scrisorile lui Pliniu cel tânăr (LXVIII-
9,1-7),   Ed. Corint, Buc. 2001, pag. 47. 
107 Diploma Cavalerilor Ioaniţi din 1247, dată de Bela al IV-lea, regele Ungariei, DIR, 
C, 1025-1250, pp. 1025-1258.  
108  D.V.Firoiu, Istoria statului şi dreptului românesc, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 
1976, pag. 39. 
109  Liviu Marius Ilie, Cauze ale asocierii la tron în Ţara Românească şi Moldova (Sec. 
XIV–XVI), Analele Universităţii "Dunărea de Jos " din Galaţi, Seria 19, Istorie, Tom 
VII, 2008.  
110 Gh. Cronţ, Dreptul bizantin în ţările române, în Studii nr. 5/1958, pag. 33-59 şi nr. 
1/1960, pp.57-82. 
111  DRH, Ţara Românească, B, sec. XVI, doc. din 9 martie 1502, dat în Târgovişte de 
Radu Voievod.  
112 Idem.- DRH, Ţara Românească, B, sec. XVI, doc. din 9 martie 1502.  
113   Ioan cavaler  de Puşcariu,  Date istorice privitoare la familiile nobile române, II, 
Sibiu, 1895.  
114 114 N. Djuvara, Les Grands Boiars ont–ils constitué dans les Principantes Roumaines 
une véritable oligarchie institutionnalle et héréditaraire, în “Sudost–Forschungen“, 
XLVI, 1987, (extras), p. 20.  
115 Letopiseţul Catacuzinesc, unde se spune că după moartea lui Mihnea, “Pârvuleştii” 
au fost la Ţarigrad şi l-au pus Domn pe Vlăduţ şi că tot ei l-au ridicat Domn pe Neagoe 
(MO, 1961, nr. 7-9, pp. 503-504). 
116  Preotul profesor I.Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Ed. 
Ramuri, Craiova, 1941, pag. 63 Arh. Olteniei, iulie-decembrie 1931, pag. 338. 
117 T.G. Bulat, Contribuţii documentare la istoria Olteniei, secolele XVI, XVII şi XVIII, 
pp. 114-115. 
118 „DRH, B, Ţara Românească, vol. I, 1247-1500, doc. nr. 34, 1407-1418, Ed. 
Academiei Republicii Socialiste România, Buc., 1966, pag. 73/74”. 
119 DRH, B, I, pp. 241-242,  doc. 1469 şi 1473, Bogdan,  Relaţiile, pag.139,  pag.144 şi  
pp. 270-272 ; Alexandru Lapedatu, Vlad vodă Călugărul, pag. 27şi pp. 58-60; MO, 
1965,  nr. 5-6, pag. 408.   Neagul este Neagul (Neagoe) Strehăianul, membru în Sfatul 
Domnesc începând cu 1475, tatăl Pârvuleştilor-Craioveşti din neamul strămoşilor 
Pârâienilor, pentru că au aceleaşi nume, Danciul, Barbul, Pârvul, Radul,  şi stăpânesc 
aceleaşi moşii. Dan înseamnă “dăruitul”-vezi, Constantin C. Giurescu. Dinu C. 
Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura Albatros, 
Buc. 1971, pag. 1830. Pârvul înseamnă “cel dintâi”-vezi, Constantin C. Giurescu. Dinu 
C. Giurescu, op. cit., pag. 183. Radul înseamnă “veselul” sau „bucurosul”-vezi, 
Constantin C. Giurescu. Dinu C. Giurescu, op. cit., pag. 183. Mogoş este strămoşul 
Marelui Ban Dobromir,  pentru că documentele spun că Marele Ban Dobromir era 
nepotul lui Manea al lui Mogoş. Vlad Vornicul, strămoşul Boierilor Vlădeşti,  a fost ucis 
de Vlad Călugărul, pentru că „s-a ridicat Domn peste capul acestuia” ( N. Stoicescu, 
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Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova,, Ed. Enciclopedică 
Română, Buc. 197, pag.  27).  
120 Ban de Jiu şi de Tismana, 1454-1456, Arhivele Olteniei, mai-aug. 1930, Ioan C. 
Fillitti, Banatul Olteniei şi Craioveştii, pag. 100. 
121 Iată documentul care dovedeşte faptul că Hamza Banul era membru în Sfatul 
Domnesc, în 22 mai 1489. 
     ”Din mila lui Dumnezeu, Io Vladul voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul 
marelui şi preabunului Vlad voievod, dă domnia mea această poruncă a domniei mele 
lui Bolea şi lui Ion şi altui Ion şi cu fiii lor, câşi Dumnezeu le va lăsa, ca să le fie ocina 
Plăcioiul tot, cu tot hotarul, din câmp şi din pădure şi din apă şi cu vie şi cu toată  
siliştea satului şi cu venitul de pretutindeni, de peste tot hotarul. 
     Şi semnele hotarului să se ştie : din crucea celorlalte sate, din hotar până la grui, de 
acolo până la hotarul Urlătorilor la Zirna, de acolo până la hotarul Hodobenilor, de 
acolo până la hotarul Mirlarilor şi până la moara de vânt, de acolo merge până la hotarul 
Aldenilor. Pentru că este a lor veche şi dreaptă dedină de la moşi, de la strămoşi şi, 
dobindită de la alţi vechi domni, de demult. 
    Pentru aceea şi domnia mea am înnoit şi am întărit această ocină şi dedină cu această 
carte a domniei mele. Pentru acesta, am dat Şi domnia mea să le fie ocină, ohabă şi fiilor 
lor şi nepoţilor şi strănepoţilor şi de nimeni neatins, după porunca domniei mele. 
    Iată martori punem domnia mea: jupan Drăghici mare vornic şi jupan Staico mare 
logofăt şi jupan Hamza ban şi jupan Radul mare vistier şi Drăghici spătar şi Stan stolnic 
şi Staico comis şi Radul Paşadia postelnic. Ispravnic, Ghiura logofăt. 
Am scris eu, şalapi gramatic, în cetatea de scaun Bucureşti, luna mai22 zile, de la Adam 
în anul 6997 (1489). 
   Io Vladul voievod, din mila lui Dumnezeu, domn”. 
(Arh. St. Buc., S.I., nr. 352 ,Tismana; DRH, B, vol.III, 1526, 1535, 363; Copie slavă şi 
trad. la Bibl. Acad., XXLV/9). 
122 "Obuslavâ"- Obislavu (bosniacă, turcă, macedoneană); "обуславя", - određuje 
(croată) , določa (slovenă), belirler (turcă)  одредува (macedoneană) - stabilit, 
determinat, de baştină. 
123 Duşman =  potrivnic, pizmuitor, vrăjmaş; din turcă düşman;  persană نمشد (došman) 
124 Supranumele” Tarcea ”provine de la cuvântul ”Tarce” = ”pistruiatul” , derivat al 
termenului  de origine maghiară“tarka”=”pestriş”. Acesta ori era pistruiat, ori purta 
haine tărcate. 
125 DRH, II, B, pag. 390-Actele Cumpănaşu I. Dumitru, com. Grădişte, jud. Vâlcea. Cu 
o traducere din sec. al XVIII-lea. 
126 DIR, B, Ţara Românească, doc. din 25 august 1469, pp. 228-229. 
127 DIR, B, Ţara Românească, doc. din 29 iunie 1473. 
128 DIR., II, B, pag. 104, doc. din 1532, 23 aprilie, Târgovişte. 
129 Danciul din Gogoşu, comună situată la 36 de km de Craiova, judeţul Dolj. Avea 
proprietăţi şi în comuna Gogoşu din judeţul Mehedinţi, pentru că era Vlastelin. A fost 
fiul lui Neagoe Strehăianul şi membru în Sfatul Domnesc cu şi fără dregătorii, în 
perioada 1483-1511.  
130 Cronologia tabelară în “Operele lui Constantin Brâncoveanu”, ed. Nicolae Iorga, 
Bucureşti, 1901, p.34. 
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131  N. Stoicescu, op. cit.,  pag. 62. 
132 DIR, B ,II, p. 410. 
133 DRH, II, B, p. 351. 
134 Condica Mânăstirii Glavacioc nr. 2, pp. 40, 41 şi 43 din Academia Română. 
135  DEX - turc. benk, benek,  benka, înseamnă neg sau aluniţă pe faţă. 
136 Hrisovul din 4 iulie 1521.    
137 Hurmuzaki, op. citată, vol.  XI, pag.110; doc. nr. 3. 
138 Hrisovul din 4 iulie 1521. 
139 Al. Ştefulescu,  Gorjul pitoresc şi istoric, Tipografia N. D. Miloşescu, Furnisorul 
Curţii Regale, 1904, pag. 33. 
140 Documentul din 29 august 1577, Episcopia Râmnicului, pag.11. 
141 DIR, B, sec. XVI-IV, pag. 24. 
142 DRH, I,B, pag. 200. 
143 DIR, I, B, pag. 30. 
144 Arh. Olteniei, pag. 108. 
145 Jupan Hamza a fost probabil bunicul lui Hamza Banul din Obislav.  
146 DRH, B, sec.al XIV-lea, pp. 427-428. 
147 DRH, II, B, pag. 154, Actele Cumpănaşu. Ediţii. Slav şi trad. Cumpănaşu, Doc. 
Grădiştea, 298. 
148 Al. Ştefulescu,  Polovragi, Tg. Jiu, 1906, pag. 22. 
149 Lucian Predescu. -  Enciclopedia „Cugetarea”, ed. 1999, pag. 634. 
150 Alex. Odobescu, Opere, Mihnea - Vodă cel Rău, cap. I – Măneştii, vol. I, Editura de 
Stat pentru Literatură şi Artă, Combinatul poligrafic Casa Scânteii, Bucureşti, 1955, 
pag. 99. 
151 Moşia „Mona” apare şi în “Documente păstrate în Museul Gorjului, la Tg. Jiu”, doc. 
nr. 44, pag. 463; aceasta se afla în apropierea localităţilor din judeţul Vâlcea, Alunu şi 
Berbeşti. Documentul următor dovedeşte faptul că această moşie se afla în comuna 
Berbeşti din judeţul Vâlcea. În 22 februarie 1539, Radul Voievod dăruieşte lui Stan 
(Ştefan) şi fiilor săi, ocină în Măneşti, sat din comuna Berbeşti, judeţul Vâlcea. Danciul 
Zamon, fiind Vlastelin, a dat numele şi acestei moşii situată în Berbeştii de Vâlcea, 
devenit apoi numele satului din această localitate. Conform documentelor, Stan şi fiii săi 
erau descendenţii rudelor colaterale ale lui Danciul Zamon. 
152 Numele “Bran” îşi are originea  în anticul “Brandomer”. 
153 DRH, I, B, pag. 230. 
154 Documente privind ist. României, Ţara Românească, sec. XIII- XIV, pp. 165-166). 
155 Porecla ” Tăbarta” îşi are originea în termenul ” Tabakçı” (turcesc)- tăbăcar,  cojocar 
156  Dan Pleşia, Dobromir şi neamul său, în „Arhiva genealogică”, IV , 1997, nr. 1-2, 
pag. 190”. 
157 DIR, B, I, p. 182. 
158 Al. Ştefulescu, Gorjul pitoresc şi istoric, Tipografia N.D. Miloşescu, 1904, p. 3. 
159 Rada, fiica jupâniţei Voica, a fost căsătorită cu Dan Vornicul. Fiul lor a fost Jupanul 
Oprea din Sălătruc,  Sluger, Mare Sluger, Ispravnic, Pitar, Medelnicer în Sfatul 
Domnesc, Mare Spătar, Mare Vornic, Mare Logofăt,  în perioada 1533-1548. Nicolae 
Iorga crede că tot el a fost şi Marele Logofăt al Domnitorului Mircea Ciobanul.  
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(Hurmuzaki, XI, pag. 11, nota 4; vezi şi Şt. Nicolaescu, Doc. Slavo-române, pag. 74-75, 
o scrisoare a lui Oprea, Mare Logofăt). Fratele lui Oprea din Sălătruc a fost Dragomir     
( DIR, XVI/2, pag. 148). 
160 Al. Ştefulescu, Documente slavo-române relative la Gorj, 1406-1665, Tipografia 
N.D. Miloşescu, Târgu-Jiu, 1908, pp. 529-531. 
161 Al. Ştefulescu, Documente slavo-române relative la Gorj, 1406-1665, Tipografia 
N.D. Miloşescu, Târgu-Jiu, 1908, p. 67. 
162 Ion Niţulescu, Baia de Fier, Editura Litera, 1978, p. 48. 
163  Supranumele ”Lupul”, considerat simbol al sănătăţii şi forţei,  este frecvent la 
popoarele latine (Lupus), germanice (Wolf), slave (Vâlc, Vuk). 
     Aşadar, ”Lupul”, ca supranume apoi ca  prenume ( nume de botez), s-a răspândit în 
popor  prin numele Sfântului Mucenic Lup cinstit în calendarul ortodox la 23 august, 
stil nou, şi la 5 septembrie, stil vechi. Mai târziu, de la prenumele Lupu apar şi nume de 
familie :  Lupu, Lupea, Lupescu, Lupiş, Lupşa, Lupăcescu, etc..  
   Prenumele Lupul a fost purtat şi de Boierii demnitari din Sfatul Domnesc:  Logofăt, 
Postelnic, Spătar, Armaş, Cămăraş, Comis, Paharnic, Pârcălab, etc 
164 Documente privind istoria României, B, Ţara Românească, veacul XVI, vol. IV,  pp. 
332-333. 
165 Ion Niţulescu, op. cit., p. 50; doc se află în Arhivele Statului Bucureşti., secţia 
istorică, doc. 1231. 
166 Unii autori susţin că supranumele  ” Balaur”  derivă din termenul arab billaur, bullar 
-„umflat”,  iar după alţii este  cuvîntul grecesc  βηρύλλος. Faptul că este vorba de un 
cuvînt balcanic, fără explicaţie în celelalte limbi cunoscute, ne face să credem că 
formele lui actuale trebuie să se reducă la o rădăcină tracică bell- sau ber- „fiară, 
monstru”, care nu ştim dacă ar fi coincis cu grecescul πελώριον „monstru”. Terminaţia -
aur prezintă o evidentă similitudine cu cea a grecescului ενταύρος, care pînă în prezent 
nu a fost explicată satisfăcător, şi în care este de asemenea posibil să se întrevadă o 
influenţă tracică. Sunt şi autori care afirmă că sintagma probabil indigenă:  bălaur- ” 
blond auriu ” ( în acest caz, sârbul blavor- balaur), s-ar trage din româneşte (Dicţionarul 
explicativ al limbii române). Având în vedere faptul că este vorba de supranumele 
”Bălaur”, credem că este de origine tracică însemnând ”un bărbat blond cu părul auriu”. 
167 Găneştii şi Pârâienii au avut aceiaşi strămoşi. 
168 Documente privind istoria României: B., Ţara Românească, veacul XVI, vol.IV, pp. 
273-274, doc. 287. 
169 Al. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tipografia N.D. Miloşescu, 1904, pp. 4-5.   
170  DIR, XVI/6, pag. 191. 
171 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. 
XIV-XVII, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1971, pag. 66. 

172 Ban este termen de origine proto - indo-europeană. Zalmoxis, primul legiuitor al 
sciţilor, geţilor, goţilor, spune că toate numele zeităţilor greco-romane, egiptene şi 
hinduse, au origine getică. Apollo, cel mai renumit dintre zei, este numit la geţi “Bel, 
Ballur, Aballur, Pan, Pan/ Paen”; Encyclopaedia Britannica: "ban - originally a Persian 
word. 
Banatul însemna o marcă de graniţă. Banul  guverna peste un ţinut numit Banat, de 
aceea s-a numit Banatul de Severin situat la graniţa cu Bulgaria şi Ungaria, ce cuprindea 
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şi Valahia Mică, adică actuala Oltenie, şi Voivodina, ţara voievodală, adică fostul ducat 
al lui Glad.  Când Severinul a fost ocupat, pe rând de bulgari, unguri, turci  şi austrieci, 
atunci Banul Craiovei era guvernatorul Valahiei Mici. Bănişorii Jiului erau la graniţa cu 
Ungaria, iar ai Severinului la cea cu Bulgaria.  

Marele Ban (Duce sau Prinţ) era cel mai de seamă şi cel mai bogat dintre dregătorii 
Valahiei, pe cale ierarhică, fiind al doilea om în stat după Domnitor, ca stăpânitor şi 
direct administrator al Banatului de Severin, până la 1763.  În Sfatul Domnesc, Banul 
contrasemna actele domneşti, imediat după Domn.  Era singurul dregător, care avea 
dreptul să pronunţe pedepse capitale, dispunând şi de o cancelarie în cadrul căreia se 
redactau acte după forma celor domneşti. Deci, atribuţiile lui erau administrativ-
financiare, judecătoreşti şi militare, atribuţiile administrative constând în executarea 
diferitelor porunci ale Domnului, personal sau prin subalternii săi. Alteori, Banul era 
însărcinat de Domnitor să hotărnicească o moşie sau un sat la porunca Domnului, dar 
avea şi dreptul de a judeca pricinile civile, privind stăpânirea moşiilor. Şi în cazul 
proceselor de separare a proprietăţii, numai Domnul dădea ordin de executare, la cererea 
proprietarului, iar dreptul de hotărnicie al Banului era consecinţa acestei porunci 
domneşti. Expunerea procesului şi motivarea hotărârii judecătoreşti era dată de Ban, la 
fel ca Domnitorul, prin cărţile de judecată. Cărţile de judecată ale Marilor Bani nu se 
deosebesc de ale Marilor Vornici şi ale Marilor Logofeţi.   
      Primii Bani în Banatul de Severin, din perioada 1230-1290 sunt: Radul, Bărbat, 
Mihail şi Dan Basarab.  
      Vlastelinul Nicolae de Peren probabil Nicolae Părăian, a fost Ban de Severin între 
anii 1390-1392.  Soţia sa, Ecaterina, a construit, în memoria lui, o biserică în Lugoj, în 
anul 1402. 
        În 31 august 1390, Nicolae de Peren, Ban de Severin, îi cere lui Ştefan de Remetea 
să fie, cu trupa sa, pe 8 septembrie în  Kovin (oraş situat în partea de nord-est a Serbiei, 
în Voivodina, districtul Banatul de Sud, la 3km de Dunăre (Pesty Fr., Szárény Bánsag, 
III, Budapest, 1877, p. 12). De aici,  Banul Nicolae de Peren trece Dunărea, în fruntea 
trupelor locale, şi îşi învinge duşmanii. Astfel, prin această bătălie, s-a evitat prădarea 
Banatului de către turci. Întors victorios din luptă, Banul Nicolae de Peren a construit o 
centură de cetăţi cu centrul în Timişoara. Aceste construcţii au constituit un puternic 
sistem de apărare.  
      În 12 decembrie 1390,  Capitlul (Corpul canonicilor unei catedrale catolice; din it. 
capitulo) din Cenad, localitate în judeţul Timiş), duce la îndeplinire porunca Regelui 
Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei şi Marchiz de Brandenburg,  aceea  ca Banul Nicolae de 
Peren să intre în proprietatea domeniului Er-Somlyo, format din cetatea şi satele 
Ersomlyo, Caraşova, Cherneuch, Jablonok, Vărădia şi Vizvar ( Pesty Fr., Krassó 
Varmegye, III, Budapest, 1882, p.209–210). Aceste proprietăţi au fost obţinute de 
Nicolae de Peren, Ban de Severin, datorită serviciilor credincioase aduse Regelui. În 
cuprinsul documentelor, Nicolae de Peren, Banul Severinului este numit un mare bărbat, 
demn de respect şi de încredere, un demnitar strălucit şi puternic. Atât Regele cât şi 
biserica îl apreciază ca o personalitate politico-administrativă a timpului, în Banatul 
condus de el, transmiţându-i mulţumiri pentru loialitatea faţă de Rege. 
     În 6 mai 1391, Banul Severinului, Nicolae de Peren, îl roagă pe Rege să plătească 
solda ostaşilor, care apără cetăţile bănăţene, fie în bani, fie în sare.  
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      În perioada  1390-1392, Nicolae de Peren, Banul de Severin, îi ordonă lui Ştefan de 
Remetea, să-l pună în libertate pe Bogdan, acuzat de furt, pentru care cneazul Bogdan se 
pune chezaş şi cere să fie judecat după legea românească. 
     Din Serbia, în 17 iulie 1392, Regele îl laudă pe Banul Severinului şi pe oamenii săi 
pentru bravurile militare înfăptuite în luptele cu turcii (Hurmuzaki, I/2, p. 348–350).  
     Nicolae de Peren, Banul Severinului  a fost o mare personalitate cu rădăcini nobiliare 
în istoria neamului.   
173 Supranumele  Кале (sârbă, macedoneană, bulgară) -Cală (floare în limba română), 
provine din grecescul ” kallos”, adică "frumuseţe." Cu alte cuvinte, ”Calea” înseamnă 
”Frumoasa” ori ”Frumuseţea”. şi ”Kaloyan” a însemnat ”Ioan cel Frumos”. 
174  Toponimul “Balaci” provine  de la cuvântul - "blah"- "valah", adică român. 
175Kaloyan,  Καλογιάννη în limba greacă – Ioan  cel Frumos, Ioniţă cel Frumos,  Ioan  
cel Bun, Ioni�ă cel Bun. 
176 Hurmuzaki, op. cit., vol. XII, pag.359. 
177 Hurmuzaki, op. cit., vol. III, pag. 330-331. 
178 Petre P. Panaitescu, Documente slave din Sibiu, pag. 37. 
179 DIR, B, sec. XXVIII-III, pag. 23. 
180 DRH, II, B, p. 154,  Actele Cumpănaşu. Datat după Dobromir, Marele Ban, Calotă 
Banul şi Pătru Postelnicul. Ediţii. Slav şi trad. Cumpănaşu, Doc. Grădiştea, 298). 
181 DIR, B, sec. XVI-VI, doc. 14 mai 1595, pp. 172 şi 368. 
182 Documentele următoare arată înrudirea dintre urmaşii Bozienilor,  Băbeni şi 
Văcăreşti. 

Aşezarea submontană pitorească,  Sângeru din judeţul Prahova, este situată la 
confluenţa râului Cricovul Sărat cu cei doi afluenţi ai săi, Salcia şi Sărăţica. “Curtea 
Conacului Bozianul”, monument de patrimoniu naţional cultural din secolul al XVIII-
lea (1793), reprezentativ din punct de vedere istoric, etnografic şi pentru evoluţia 
spirituală a comunităţii din zonă, este  atracţia turistică din vatra satului prahovean, 
Sângeru.  Aici se găseşte şi Biserica cu hramul “Sf. Andrei”, Sângeru, construită de 
către Vistiernicul Andrei Bozianul apoi Stolnic în Sfatul Domnesc, lăcaş de cult 
restaurat în 1990. Arhitectura conacului Bozianul, în interiorul căruia se află şi Muzeul 
Sătesc Sângeru, este caracteristică pentru constrcţiile boiereşti rurale ale sfârşitului 
Evului Mediu românesc. Clădirea cu două niveluri, legate printr-o scară interioară, are 
ziduri groase de 0,8-1m, construite din piatră şi cărămidă. Faţada sudică a imobilului, 
unde este şi intrarea, are prispă la parter şi cerdac la etaj. Intrarea într-un hol se 
prelungeşte cu casa scării apoi cu o încăpere, planul de la parter fiind acelaşi cu cel de la 
etaj. Într-una din încăperile conacului se află materiale arheologice, care atestă locuirea 
zonei şi evoluţia ei începând cu epoca geto-dacică, continuând cu obiecte care 
reconstituie viaţa socio-culturală a comunei de la atestare şi până în sec. XX. Printre 
aceste obiecte se află şi cărţi vechi, bisericeşti, icoane, odoare, goarna care a dat 
semnalul începerii Răscoalei din 1907, etc. 

În 1816, Alecu Văcărescu a ctitorit o biserică în satul Sângeru, iar Anica Văcărescu 
şi fratele său, Pană Băbeanu, au fondat o biserică în satul Mireşul, în anul 1851. 

Moşia Brâncoveanul-Văcărescu-Băbeanu a fost administrată, la sf. sec. XIX, 
începutul sec. XX,  de ruda lor, senatorul liberal, Mişu Băbeanu. 
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Mişu (Mihail) Băbeanu, descendentul rudelor prin alianţă ale lui Andrei Bozianul, 

proprietar şi primar al comunei Sângeru alături de consilierii, dascălii, preotul şi 
locuitorii acestei localităţi, s-au implicat în construcţia localului de şcoală, care a fost 
dat în folosinţă ân 1903.  

În dimineaţa zilei de 15 martie 1907, la auzul clopotelor bisericii şi ale trompetelor, 
câteva sute de ţărani s-au strâns la Primărie, unde, după ce au rupt contractele de 
învoieli agricole, au devastat casele mai multor proprietari printre care şi conacul lui 
Mişu Băbeanul.  

Monahul Misail ( Mihnea) Băbeanul, bunicul lui Mişu Băbeanu, fost Logofăt de 
taină sau domnesc,  a făcut parte din Sfatul Domnesc, în 29 mai 1730. El a fondat prima 
construcţie de zid, în plan trilobat, a Bisericii Icoanei din Bucureşti, în perioada 1745-
1750, din vremea Domnilor, Constantin Mavrocordat şi a lui Grigore al II-lea Ghica. 
Nepotul lui Mihail Băbeanul, Panait Băbeanul, a refăcut biserica şi a repictat-o în frescă, 
cu ajutorul lui Gheorghe Zugravul, între anii 1784-1786, în timpul domniei lui Mihail 
Şutu, adăugând şi 12 chilii. A dăruit  averi şi a stabilit câteva reguli de gospodărire a 
acestui locaş de cult. El a ţinut pe cheltuiala sa doi preoţi şi un diacon, “ca să fie 
podoaba bisericii şi învăţătura copiilor”. În 1812, biserica era în grija lul Pană Băbeanul, 
nepotul lui Panait. Acesta a obţinut cărţi domneşti de danie şi scutiri de biruri în 
favoarea bisericii, de la Domnitorii Ion Gheorghe Caragea, Alexandru Şuţu şi Grigore al 
IV-lea Ghica.  

Biserica s-a prăbuşit la cutremurul din 1838, fiind reconstruită şi pictată în acelaşi 
an, pe pereţii pronaosului fiind pictaţi membrii familiei de ctitori: Misail, Panait, Ioniţă 
cu soţia sa, Sofia, şi copiii lor, Elena, Nicolae, Maria şi Panait. În 1873, Elena Băbeanu 
a restaurat biserica după planul arhitectului Alexandru Orăscu. Mihail Băbeanul a 
restaurat biserica de la fundaţii în 1889, fiind pictată în ulei de un elev al lui Gheorghe 
Tătărescu. Lucrări generale s-au făcut în 1928, acestea fiind dirijate de arhitectul 
Smărăndescu, iar lucrări de restaurare au avut loc şi în anii 1965, 1977 şi 1989.   

De-a lungul existenţei sale, biserica a primit danii diverse: imobile, obiecte de cult, 
cărţi, etc.; membrii familiilor donatoare au mormintele în curtea bisericii.  
183 St. Doc. , VI; pag. 601, Acad. , C/174, ASB, Bradu, VI/11. 
184  DIR, B, veac XVI-3, pag. 4. 
185 DIR, B, vol.VI, pag. 42-43. 
186 N. Stoicescu, op. cit., pag. 255. 
187 Cristian Cocea, “Inelul cu inscripţia IO", Text publicat, sâmbătă, 6 septembrie 2008, 
în ROMÂNIA MISTERIOASĂ. 
188 N. Stoicescu, op. cit., pag.  256. 
189 DIR, veac XVI, B, Ţara Rom, Vol. II. 
190  DIR, B, Ţara Românească -1601-1610, ind. 254, nr. 239. 
191 Prenumele masculin Dima este un diminutiv al numelui Dumitru. Numele Dumitru 
derivă din elementul grecesc  ”Demetrios” - Demeter şi înseamnă ”iubitorul 
pământului” format din "de"- pământ şi "meter"- mama. Demeter este zeiţa pământului, 
a agriculturii si a fertilităţii. 
192 DIR, B,  XV/5, doc. din 23 aprilie 1583,  pag. 98. 
193 Veress, I, pag. 103. 
194 Arh. Stat. Bucureşti, Ep. Râmnicului, LIII/5. 
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195 Un strămoş al lui Badea Postelnicul din Pârâu a fost Badea Mare Postelnic, membru 
în Sfatul Domnesc, în 30 august 1535. 
196 În decembrie 1471, Radul cel Frumos întăreşte lui Stanciul şi fiilor săi, şi fraţilor săi, 
Bărbat şi Ion, jumătate din Spin, probabil nişte stră…strămoşi ai  rudelor lui Oprea. 
     Într-un document din 30. 10. 1517, Uliţa era a Vistiernicului Oprea,  strămoşul lui 
fiind probabil Oprea Spătar de Râmnic sau Spineanul amintit în documentul din 24 
martie 1495, ce adevereşte alături de alţi dregători  şi clerici,  o danie a ieromonahului 
Macarie către ctitoria de la Govora.  Domnul Mircea Ciobanul, prin hrisovul din 30 
aprilie 1547, îi dăruieşte lui Oprea, probabil fiul sau nepotul celui amintit mai sus, şi 
fiilor săi, ocini în Spinul (vezi, DRH, B, veac XVII, vol II, pag. 352).  La 18 februarie 
1686, Stanciul Portărescul vinde lui Pârvul Logofăt un vad de moară „din jos de 
Biserica Sf. Gheorghe” din Râmnic, ce fusese cumpărat de bunicul său, Oprea Spătar, 
de la Mircea Ciobanul Voievod. Un vad de moară este dăruit de Stanca, soţia 
Logofătului Pârvul, Schitului Cetăţuia (înainte de 28 iulie 1681). Tot Stanciul, de data 
aceasta Logofăt,  dăruieşte Episcopiei mai multe ocini din Bujoreni, Copăcel şi în Uliţă, 
în anul 1572, 13 martie. 
197 Arh. St. Buc., S.I., nr. 420 (Z1ătari, XII/1. 
198 Prin documentul, ce  datează din 9 iunie 1507,  Domnitorul Radu cel Mare întăreşte 
lui Stănilă, fiului său Stoian şi fratelui acestuia, Păuş (din Păuşa, deal situat lângă 
localitatea Berislăveşti, jud. Vâlcea) cu fiii lui, stăpânirea unor ocine în Stoeneşti, 
cumpărate de la Oprea Pârcălabul. 
    Boierii Sărăceny (Sărăcine�ti), originari din Râu de Mori, şi  Păuşeşti erau  înrudiţi 
cu Boierii din  Olăneşti şi cu Dima Chiurciubaşa, descendentul lui Danciul,  Marele Ban 
al Craiovei (vezi, Arhivele Olteniei, 1932, pp. 24-25; Florescu, Divanele, pp. 251-252 şi 
256; MO, 1961, nr. 10-12, pp. 800-801- Pomelnicul mânăstirii Govora).     
199  Multe  nume de familie din onomastica românească sunt derivate ale unor prenume 
masculine, la care s-au adăugat sufixe cum ar fi: -escul, -ăscul, -eanul, -ean, etc.  
De regulă, sufixul -escu este ataşat unui prenume masculin , cu semnificaţia “fiul lui” 
(prenumele tatălui). De exemplu, Stănescul este fiul lui Stan,  Udrescul este fiul lui 
Udrea etc. 
Sufixul – eanul sau varianta – eanu este ataşat toponimelor, adică numelor de râuri, 
dealuri, munţi, oraşe etc. de exemplu, Pârâu-Părău-Părăianul-Pârâianul. 
200 Dobromir, Mare Ban, în slavonă – “добрoмир” ,  înseamnă “pacebună sau 
bunăpace”, în bulgară Hrizea, iar în greacă, înseamnă Chrysos.  El era rudă cu  
Sărăcenii (Sărăcineştii), Olăneştii şi Vlădeştii. Dobromir, Marele Ban şi fratele său, 
Gheorghe Logofătul din Corbi, erau nepoţii de bunic ai lui popa Gheorghe Fuior din 
Râmnic, Pârgar al Râmnicului pe la 1500, şi nepoţii lui Manea al lui Mogoş Banul. 
Fuior  a fost frate cu Stan I, din care au descins Creţuleştii.  

Dobromir, Marele Ban, şi fratele său, Gheorghe, Mare Logofăt, erau fraţi cu 
Caplea, soţia lui Hamza Banul  Pârăianul de la 1600 şi cu soţia lui Banului Pârvul 
Vlădescul din Mihăeşti, judeţul Vâlcea (I.C.Filitti - Banatul Olteniei şi Craioveştii, în 
„Arh. Olteniei”, mai-aug. 1930, pag.102.). Dobromir şi fraţii lui erau rudă cu Pârvu II 
Craiovescul, Mare Ban, cu Mihneştii şi cu Boierii din Vâlcăneşti, judeţul Dolj. A fost 
prieten bun cu Voievodul Alexandru Mircea şi cu fiul său, Mihnea. Doamna Stanca, 
soţia lui Mihail Viteazul, a fost nepoata lui Dobromir, Mare Ban.  
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 Dobromir a fost căsătorit cu Vilaia, vară primară cu fraţii Buzeşti. Împreună au  

avut un singur fiu, Mihail (Mihăilă) Postelnicul,  care a murit  tânăr. În documente apare 
şi Tomana (Comana) ca soţie a lui Dobromir, aceasta fiind una şi aceeaşi persoană cu 
Vilaia sau este cealaltă soţie a acestuia. Este vorba despre documentul din 23 octombrie 
1562, prin care Dobromir împreună cu soţia sa „Comana”, primiseră întărire pentru 
moşii aflate în satele Budeşti şi Faraoni din fostul judeţ Râmnicu Sărat.  Dobromir a 
avut vii cumpărate în Urlaţi, pe care le va moşteni nepotul său, Dragomir Vornicul. 
Mihail Postelnicul, fiul lui Dobromir, a murit tânăr, fără urmaşi şi a lăsat averea 
moştenită de la tatăl său şi de la mama sa, Vilaia, mânăstirii Radu Vodă din Bucureşti, 
pentru a fi îngropat acolo, unde îşi dormeau somnul de veci părinţii săi. Tot aici a fost 
înmormântat şi Alexandru Mircea Voievod. 

Dobromir a fost Ban şi Mare Ban 14 ani, în perioada 19 iulie 1568- 9 iunie 1582. 
De regulă, era primul în Sfatul Domnesc, funcţie pe care a îndeplinit-o şi în perioade în 
care nu era demnitar.  Vlastelin şi prim sfetnic al Voievozilor Alexandru Mircea şi 
Mihnea Turcitul, Dobromir a fost ucis de Voievodul Petru Cercel (N. Stoicescu,  
Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV-XVII, 
pag.52). Documentele mai spun că, în timpul lui Alexandru Voievod, Dobromir era 
„judecător pentru moşii şi ţigani”, decembrie-august 1580 ( G.D. Florescu, „Creţeştii şi 
Brădeştii”, în Arhivele Olteniei, nr. 134, p. 76). Acest document este foarte important 
pentru că arată atribuţiile judecătorului şi procedura de judecată în cazul litigiilor 
privind moşiile şi soarta ţiganilor legaţi de aceste pământuri. 

Dobromir, Marele Ban al Craiovei, era rudă şi cu Buzeştii coborâtori din Vornicul 
Dan Durduca, membru fără titlu în Sfatul Domnesc în 1463, prin soţia sa,  Vilaia.  

El a stăpânit multe moşii, fiind unul dintre cei mai bogaţi Bani. Împreună cu Calotă, 
Mare Ban, erau proprietarii moşiei Lipov din judeţul Dolj,  moşie al cărei proprietar 
fusese Pârvu II, Banul Craiovescul, iar în 1569 înzestrează mânăstirea Lipov, probabil 
ctitorită de Craioveşti, cu această moşie.  

Într-un document inedit din 15 aprilie 1572, Dobromir apare de şase ori cu 
sintagma „Jupan Dobromir Bibescul, Mare Ban” în hrisovul din 16 aprilie 1572, când 
primeşte ocină în Rusăneşti pe Olteţ, pentru că a plătit 1600 aspri de argint şi a 
răscumpărat capetele lui Cioban şi Mihăilă de la turci. Aceştia, neputând să-i înapoieze 
banii, i-au cedat moşiile. În mod cert,  Dobromir a avut moşie şi în Bibeşti. Unul din 
moştenitorii lui Dobromir, Radul Clucerul Buzescul, dăruieşte, mai târziu, aceste ocine 
lui Stanciul, Mare Postelnic, al doilea soţ al Calei din Brâncoveni, sora Voievodului 
Matei Basarab şi a treia soţie a Marelui Ban Calotă. 

Din documentele vremii, reies şi celelalte stăpâniri ale Marelui Ban  Dobromir: 
Voinigeştii de Jiu, Izlazul din Romanaţi, Păscăeştii din Olt, Fântâna Banului din Dolj, 
Vladimireştii din Ilfov, Gârniţa şi Belovăţi din Mehedinţi, Runcu din Olt, vaduri de 
moară în Bucureşti, locuri de casă şi prăvălii în Târgovişte şi Craiova şi ocine în 
Strâmba, judeţul Gorj. Tămăşeştii din judeţul Gorj, întăriţi în 8 octombrie 1579 „ca 
veche şi dreaptă ocină, dedină”, a fost o moşie a soţiei sale. În 1587,  Dobromir şi  
fratele său Gheorghe erau proprietarii viilor din Tămăşeşti, localitate situată lângă Tg. 
Jiu. 

La 15 august 1591, Marele Postelnic Mihail (viitorul Domn, Mihail Viteazul) 
primeşte întărire pentru jumătatea din Izlaz pe care Radu Vodă Paisie o cumpărase de la 
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jupâniţa Marga din Caracal, apoi o dăduse surorii sale Cârstina, iar de la nepoţii acesteia 
o cumpărase Dobromir Banul. După moartea Banului Dobromir şi a fiului său Mihăilă, 
acestă moşie intră în stăpânirea mânăstirii  Sf. Troiţă (Radu Vodă) din Bucureşti. 
Jupanul Mihail, Marele Postelnic, a făcut schimb cu Mânăstirea Sf. Troiţă, dându-i 
pentru acea jumătate din Izlaz, toate părţile de moşii din Măgurele-Ilfov, pe care le-a 
avut de zestre de la soacra sa, jupâneasa Neacşa, 17000 de aspri şi un cal bun. Apoi 
Mihail a făcut schimb cu moşiile lui Miroslav Logofătul, vărul Doamnei Stanca, dându-i 
în schimb părţile sale din Măneştii de pe Colentina (azi, Buftea) şi Şirina, moşii 
provenite probabil tot din zestrea Doamnei Stanca (Dan Pleşia, „Marele Ban Dobromir 
şi neamul său”, Arhiva genealogică, IV(IX), 1997, nr. 1-2, pag. 186). 

După moartea sa, o parte din moşii au fost dăruite de soţia sa, Vilaia, Simei, văduva 
lui Stroe Buzescul, apoi fratele Simei le-a vândut lui Dumitru Filişanul şi lui  Dragomir, 
ctitorul Mânăstirii Plăviceni, nepoţii lui Dobromir. După multe judecăţi şi schimburi, 
Izlazul ajunge în întregime, la sfârşitul secolului al XVII-lea, în stăpânirea Domnitorului 
Constantin Brâncoveanul. 

În 1726, moşia Poiana pe Jaleş, fostă moşie a lui Dobromir, Mare Ban, şi a fiului 
său, Mihail, era în stăpânirea lui Staico Bengescul. 

Dragomir, Mare Ban,  a fost un Boier apropiat al lui Matei Basarab. I se spunea şi 
Dragomir Creţulescul. Pe unele documente semnează Dragomir Dobromirescul, pentru 
că era nepotul lui Dobromir Banul. În 1635, Domnitorul cumpără de la el moşia „Vai-
de-ei”. A fost căsătorit cu Elina, fiica lui Radul Clucerul din Brâncoveni, rudă cu 
Domnitorul Matei Basarab. Documentul din 9 septembrie 1667 precizează că, după 
căsătoria lui Dragomir cu Elina, Domnul „boieritu-l-au şi cât a trăit tot boiarin mare a 
fost”. A deţinut următoarele demnităţi în perioada 1633-1652: Postelnic, Mare Armaş, 
Mare Clucer, Mare Ban, Mare Vornic. A murit înainte de 6 martie 1652, după ce şi-a 
întocmit diata. (Diata a fost publicată în registre de N. Iorga, St. şi doc. V, p. 549. 
Originalul se află la Academia Română, pachet 197, doc. 186.)   În diată, Dragomir 
spune că toată averea a realizat-o „din mila Măriei Sale lui vodă”, pentru că atunci când 
s-a căsătorit cu Elina (Ilinca), nu a avut nici rumâni, nici ţigani, nici moşii. De aici se 
trage concluzia că a moştenit mai puţin decât a câştigat datorită demnităţilor pe care le-a 
avut. Prin diată, el lasă moşii, ţigani, dobitoace şi stupi mânăstirii Lipov, reconstrucţia 
sa. După moartea sa, Elina s-a recăsătorit cu Stroe Leurdeanul. Nu a avut urmaşi. 
Moşiile Runcu, Păscăeşti, Ostra, Albota au fost cumpărate de Elina, cu banii daţi de 
Matei Basarab, când a fost la Ţarigrad.  

Vom argumenta prin documente că acest Dragomir este fratele Doamnei Stanca, 
soţia lui Mihail Viteazul. În primul rând, este vorba despre hrisovul dat de Mihnea Vodă, 
din 29 noiembrie 1588, în care se arată că moşia din Plăviceni era a Stancăi, jupâniţa lui 
Mihail Banul, viitorul Domn Mihail Viteazul. Tot acest document aminteşte de nişte 
ţigani ai Stancăi, pe care Dragomir Postelnicul i-a vândut, fără ştirea ei şi a mamei sale, 
jupâniţa Neacşa. Sigur, acesta era minor, dar ştim că titlul de postelnic se moştenea de 
fiii de nobili şi se făcea uz de el, din copilărie.  

Dregătorii importante a deţinut numai în domnia lui Matei Basarab, când avea în 
jur de 60 de ani, ceea ce arată că nu fusese în graţiile nici ale cumnatului său, Mihail 
Viteazul, nici ale domnilor care au urmat după acesta. 
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201 Gheorghe Logofătul (popa Gheorghe) din Corbi sau  din Bogdăneşti (sat al comunei 
Bujoreni, judeţul Vâlcea),  fratele lui Dobromir, Mare Ban, a fost dregător în Sfatul 
Domnesc al lui Mihnea Turcitul.   

În 18 noiembrie 1587, Gheorghe Logofătul, fratele lui Dobromir şi Marele Sluger 
Calotă, viitor Mare Ban, iau în stăpânire moşiile unor locuitori din Polovragi, făcându-i 
rumâni (vecini), deoarece în timpul lui Petru Vodă Şchiopul (sept. 1550-iunie 1568), 
aceştia jefuiseră pe Marele Ban Dobromir şi pe soţia sa, Vilaia Băneasa, când voiau să 
treacă munţii în Ungaria, după mazilirea lui Mihnea Vodă II Turcitul din întâia Domnie, 
în iulie 1583, şi    n-au putut să restituie paguba.  

Documentele istorice arată că popa Gheorghe a fost căsătorit de două ori. Dan 
Pleşia spune că popa Gheorghe a avut din prima căsătorie pe Oprea, zis şi Oprea al 
popii din Pârâu, membru al Sfatului Domnesc în noiembrie 1619 (DIR, B. Ţara Rom. 
Sec. XVII, noiembrie 1619) şi pe Stanciul, iar din a doua, pe Anca şi pe Barbul. Barbul 
apare în documentul din 4 decembrie 1629, când vinde partea sa din Jupâneşti, 
Jupanului Bărbat Micleuş din satul Râu de Bărbat (Azi satul Râu de Bărbat se numeşte 
Râu de Mori). Acest document alături de altele dovedeşte faptul că predecesorii lui 
Gheorghe Logofătul, ai lui Ion Norocea şi fraţilor lui, au trăit în satul Râu de Bărbat din 
Ţara Haţegului.  Un Barbul este hotarnic în documentul din februarie 1732,  care face 
trimitere la anul 7138 (1630), când Ianăş, feciorul lui Buda  (Jupan Budu era vecin cu 
Tatul din Hinăteşti, azi, cartierul Inăteşti din judeţul Vâlcea) şi Miclăuş din satul Râu-
lui-Bărbat, au cumpărat de la Hamza Postelnicul din Târgu Gilortului moşia Jupâneşti; 
vânzarea-cumpărarea moşiilor s-a făcut în perioada când aceşti Boieri au pribegit în 
Ţara Ungurească.  Patru boieri, Barbul, Barbone, Nicola Popeangă şi Avram Popecii, 
sunt chemaţi să hotărnicească moşiile, piatra de hotar fiind la Nucul Popicăi, pe unde 
fusese proprietar mai demult un JII.   

Ceilalţi copii ai lui popa Gheorghe, Oprea şi Stanciul sunt întâlniţi împreună atunci 
când cumpără Filiaşul şi când revendică Izlazul.  Popa Gheorghe din Corbi a avut 
proprietăţi şi în Roşia (de Jiu), sat din judeţul Gorj,   vândute de acesta şi de fiul său, 
Stanciul, unor boieri din Runcu.  Aceştia, la rândul lor, le-au vândut lui Udrea din Roşia 
de Jiu (doc. din 24 aprilie 1618). Tot Udrea din Roşia cumpără Brădeţii şi Borcanele de 
la popa Gheorghe din Corbi şi de la fiul său, Stanciul, şi o vie în Timişeni (sat al 
comunei Roşia de Jiu) cu 400 de aspri. De asemenea, Domnul îi confirmă lui Udrea din 
Roşia, cumpărături de ţigani, un ţigan fiind cumpărat de la unchiul său Hamza, fiul lui 
Neagoe din Crasna (Al. Ştefulescu, Documente slavo-române, relative la Gorj, 1406-
1665, pp. 371-372). Deci  Udrea din Roşia era nepotul lui Hamza din Crasna , 
descendent al lui Dumitru Filişanul.  

În 3 februarie 1575, popa Gheorghe din Corbi primeşte întărire pentru ocinile 
cumpărate în Curte (Curtişoara), Vădeni, �ofrângeni, Bârleşti şi Cârneni, Corbi,  (DIR, 
XVI-IV, pag. 167). Satul Corbi este amintit într-un hrisov din 21 iunie 1505, prin care 
Vlastelinii din Baia, Radul Comisul  şi fratele său, Petru Spătarul, au primit întărire 
pentru proprietatea asupra unor moşii şi s-au înfrăţit cu Muşat pentru moşia 
neprădalnică din satul Corbi  (DRH, B, Ţara Românească, vol II; 1501-1525, pag. 81.), 
şi în anul 1570, când este în proprietatea mânăstirii Tismana (DRH, B, I, pag. 217). 

Stanciul, fiul lui  popa Gheorghe, este numit în documente „din Filiaşi” sau „fiul 
popii din Corbi”. El nu a avut nicio dregătorie. Fiul său, Dumitrul Filişanul, a fost mare 
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dregător şi mare prieten al Domnitorului Matei Basarab. A fost stăpân în Filiaşi, apoi în 
Jupâneşti şi pe şase bucăţi de pământ în Crasna, localităţi din judeţul Gorj, prin actul din 
10 mai 1627, dat de Radu Vodă.  El este strămoşul Boierilor Filişeni şi moşul 
Crăsnarilor. Această observaţie reiese dintr-un act de hotărnicie din 12 martie 1748, al 
Boierilor Tănasie Pârăianul şi Radul Brăiloiul (Al. Ştefulescu, Gorjul pitoresc şi istoric, 
Târgu Jiului, 1904, Tipografia N.D. Miloşescu, Furnisorul Curţii Regale, pag.50). 

Dumitru Filişanul sau din Filiaşi a fost fiul lui Stanciul din Filiaşi şi al Dumitrei, 
văr cu Dragomir Creţulescul şi rudă apropiată a lui Chirca Rudeanul şi al Simei 
Stolniceasca.  

Soţia sa, Ilinca,  era fiica lui Radul Paharnicul din Cernaia, judeţul Mehedinţi. În 
perioada 19 august 1610-1649, Dumitru Filişanul a fost, pe rând, Postelnic, Căpitan, 
Mare Pitar, Mare Armaş, Mare Sluger, Mare Stolnic,  fără titlu în Sfatul Domnesc. A 
murit în slujbă, după 4 mai 1649.  În anii 1630/1631 a fost pribeag în Transilvania 
împreună cu Matei Basarab. 

 Dumitru Filişanul l-a slujit cu credinţă şi l-a însoţit peste tot pe Matei Aga, viitorul 
Domn Matei Basarab. Când au trecut în Ardeal, au purtat discuţii cu Rákóczi, Principele 
Ardealului, pentru încheierea unor înţelegeri de susţinere reciprocă în acţiunile lor 
politice. Dumitru Filişanul, Căpitanul din Filiaşi şi Coţofeni era membru în Sfatul 
Domnesc în 16 mai 1632, contrasemnând  hrisovul prin care Dumitraşco Postelnicul 
Pârăianul din Spineni vindea jumătate din satul Şişesti, judeţul Mehedinţi cu vecinii, lui 
Staico Postelnicul, fiul lui Balaci din Urdari, judeţul Gorj.  

A fost proprietarul moşiei Buzeşti şi a stăpânit moşii cu rumâni în Filiaşi, Jupâneşti,  
Crasna, Drăgoeşti, Voinigeşti, Burila, Deveselu din judeţul Gorj, întărite de Voievodul 
Matei Basarab. A fost ctitorul Mânăstirii Crasna din Gorj şi al bisericii din Filiaşi. Iată 
hrisoavele care dovedesc proprietăţile lui Dumitru Filişanul: 

Prin hrisovul din 21 octombrie 1634, Matei Basarab a întărit lui Dumitru Pitar 
Filişanul şi feciorilor lui, stăpânirea moşiei  Crasna din judeţul Jiul de Sus,  partea 
Stanciului, fiul lui Dragotă din Crasna.  În 8 ianuarie 1642, Matei Basarab i-a întărit lui 
Dumitru Filişanul Slugerul, moşia Buzeşti din judeţul Gorj, o livadă numită Padina 
Breajnului şi alte părţi de moşii cumpărate, iar prin actul din 2 decembrie 1643 
proprietatea mai multor moşii: Voinigeştii, Burila jumătate, Deveselul jumătate, ¼ din 
Jupâneşti, Crasna toată şi cu rumânii lor”. Acelaşi Domn confirmă, prin hrisovul din 20 
oct. 1647, lui Dumitru Filişanul, Vel Sluger, stăpânire peste mai multe moşii cumpărate 
în Drăgoeşti, judeţul Gorj, şi peste nişte ţigani schimbaţi cu Postelnicul Chircă 
Rudeanul, frate cu Sima Stolniceasca, soţia lui Stroe Buzescul. Ţiganii fuseseră 
cumpăraţi de la Jupan Barbul Armaşul din Corbeni, Gorj.  

În 10 decembrie 1742, Nicolae Crăsnarul, Radul Crăsnarul, Dumitraşco Crăsnarul 
şi Sandu Crăsnarul cumpără partea de moşie din Jupâneşti a vărului lor, Pătru Pârăianul.  

 Copiii lui Dumitru Filişanul (N. Stoicescu,  Dicţionar al marilor dregători din Ţ. 
Românească şi Moldova, sec. XIV-XVII, pag. 180) au fost mari dregători sau membri 
fără titlu în Sfatul Domnesc. Astfel, fiul său Barbul (în perioada 6 aprilie 1652- 28 
ianuarie1688, a fost pe rând, Spătar, Postelnic, Vistiernic, Mare Sluger, Mare Serdar, 
Mare Comis), mare dregător şi fără titlu în Sfatul Domnesc, a fost căsătorit cu Ilinca, 
fiica Clucerului Negoiţă Mihălcescul şi a Despei, cumnatul său fiind Marele Sluger 
Mihalcea Mihălcescul. Fiica sa, Maria, a fost căsătorită cu Pătru (Petre) Obedeanul, 
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Marele Armaş. Al doilea fiu, Mihai Spătar în 1622 şi Comis, a fost căsătorit cu Buica, 
fiica lui Preda Floricoiul şi nepoata lui Mihail Viteazul. Împreună au avut un fiu, pe 
Postelnicul Vasile Tatomirescul. Următorul descendent a fost Preda Postelnicul, Căpitan 
şi Sluger. Ultimul vlăstar, Ilinca a fost căsătorită cu Preda Brătăşanul, Mare Pitar, 
Boierul de încredere al Domnului Constantin Brâncoveanul. Dumitru Filişanul, un 
strănepot al lui Dumitru Filişanul, căsătorit cu Smaranda Filipescul, a decedat în 1899 şi 
a fost îngropat în mausoleul din Filiaşi.  

Petre Obedeanul s-a născut pe la 1645. Părinţii săi erau Gheorghe Căpitanul şi 
Despina Tomeanul. Strămoşul lui Gheorghe era Ghioca din Albeşti, stăpân al moşiei 
„Obedinu” de lângă Craiova, moştenită de la strămoşii săi, Conda, Mare Comis, 
Dumitraşcul, Mare Căpitan. Acest Conda din Albeşti, care trăia pe la anul 1600, a fost 
căsătorit prima dată cu Vilaia, fiica lui Stoica din Fărcaş, judeţul Dolj, renumitul căpitan 
al lui Mihail Viteazul, şi a doua oară cu Maria din Arceşti, descendentă a Marelui Ban 
Hamza din Creţeşti. A moştenit moşia Obedinu de la fratele său, Dumitraşcu, Mare 
Căpitan. De aici încolo a semnat „Conda ot Obedinu” în loc de „Conda ot Albeşti”. 
Despina Tomeanul era fiica lui Radul Spătar Tomeanul, din neamul Bălăcenilor. Petre 
Obedeanul a avut doi fraţi şi o soră: Calotă, Ştefan, căsătorit cu Sanda Ştirbei, şi Ilinca, 
măritată cu Grigore Greceanul, Mare Ban.  

Maria, soţia lui Petre Obedeanul, era nepoata lui Dumitru Filişanul.  
Petre Obedeanul s-a născut, după epoca lui Mihail Viteazul, în vremea domniilor 

grecizate, când copiii de Domni erau educaţi de mici în Istanbul, de profesori şi 
gramatici bizantini, care vorbeau numai greceşte. Din 1716, începe epoca fanariotă, prin 
aducerea la tron a lui Nicolae Mavrocordat. 

În aceste împrejurări, ca o reacţie la toate nelegiuirile fanarioţilor şi ale emisarilor 
acestora, aduşi din Bizanţ şi puşi în fruntea Boierilor pământeni, se întăreau rândurile  
Partidei Naţionale. Petre Obedeanul, descendent din adevăraţi boieri olteni, era printre 
fruntaşii acestei grupări politice.  

Cariera sa politică a început în timpul domniei Voievodului Constantin 
Brâncoveanul. În perioada 1693-1698, Petre Obedeanul era căpitan de dorobanţi 
(comandantul suprem al acestui corp, echivalent cu gradul de general). 

În 1703, îl însoţeşte, ca sfetnic, pe Brâncoveanul în Adrianopole. Domnul 
Constantin Brâncoveanul a fost primit cu mare alai de sultan, îmbrăcat cu caftan nou şi 
numit Domn pe viaţă.  

La conferinţa pe care sultanul a avut-o cu Constantin Brâncoveanul în Turnu-
Severin, Domnul român a fost însoţit de Petre Obedeanul, Mihail Corbeanul, Calotă 
Belcineanul, Preda Zătreanul, Dumitraşcul Argetoianul, Mihail Cantacuzino, Pârvul 
Fărcăşanul, Diicu Rudeanul şi alţii. 

Prin hrisovul din 2 martie 1694, Constantin Brâncoveanul întăreşte „credinciosului 
Boiariu al Domniei Mele”, Petre Obedeanul, satele cu moşiile Drăgneiu şi Ibenţi, 
moşiile Dobridorul Mâinii şi Dobridorul lui Epure, situate în judeţul Mehedinţi, pentru 
serviciile aduse domniei.  

În 1715, în timpul domniei lui Ştefan Cantacuzino, Petre Obedeanul face parte din 
Divan, alături de Pan (Jupan) Constantin Ştirbei, Vel (Mare) Ban, Pan Radul Golescul, 
Vel Logofăt, Pan Radul Dudescul, Vel Spătar, Pan Barbul Greceanul, Vel Stolnic, Pan 
Şerban Greceanul, Vel  Pitar etc.  
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După venirea la tron a lui Nicolae Mavrocordat în 1716, membrii Partidei Naţionale 

s-au organizat şi au început lupta pentru înlăturarea de la putere a Domnilor fanarioţi, 
pentru scuturarea jugului turcesc şi trecerea ţării la Sfântul Imperiu (sub austrieci). În 
fruntea tuturor acestor evenimente revoluţionare se afla olteanul Petre Obedeanul. 
Semnalul luptelor revoluţionare a fost dat de boierii de peste Olt, Barbul Brăiloiul, 
Staicul Bengescul şi Petre Obedeanul. Aceştia au mers în Bucureşti şi s-au înţeles cu 
conducătorii Partidei Naţionale, Radul Golescul, Grigore Băleanul, Drăghici 
Bălăceanul, Petrescul, Brezoianul şi Mitropolitul Antim. 

În 1716, la începutul luptelor dintre turci şi austrieci, turcii au fost învinşi. 
Mavrocordat nu a mai avut curajul să se amestece în război. Boierii din Partida 
Naţională au găsit de cuviinţă că este timpul să scape de turci şi, fiind de partea 
austriecilor, i-au scris lui Eugeniu Savoia pentru a-i cere ajutorul. Acesta le-a trimis 200 
de catane. În 1716, cu ajutoarele trimise de austrieci şi cu trupa condusă de serdarii 
Petre Obedeanul, Barbul Brăiloiul şi Staicul Bengescul, au bătut cetele de arnăuţi şi de 
tătari din slujba lui Mavrocordat, în localitatea Bengeşti din judeţul Gorj. 

Auzind de această luptă politică, Mavrocordat a ucis câţiva capi ai partidului şi pe 
un copil de 8 ani al lui Radul Cantacuzino, pe Mitropolitul Antim l-a trimis la 
Adrianopol, unde a fost aruncat în râul Dulcia, lui Drăghici Bălăceanul i-a confiscat 
toată averea, apoi a ars mânăstirea Vieroşul şi casele lui Radul Golescul din Argeş.  

Atunci, Staicul Bengescul, Petre Obedeanul, Ilie Ştirbei şi Barbul Brăiloiul au 
trecut Oltul şi s-au îndreptat spre Bucureşti, prin pustietăţi şi păduri numai de ei ştiute. 
Aici i-au întâlnit pe Radul Golescul, Drăghici Bălăceanul, Grigore Băleanul, Barbul 
Greceanul, cronicarul Radul Popescul, Ştefan Brâncoveanul, Mihail Cantacuzino, 
Constantin Dudescul, pe oltenii Căpitan Zătreanul, Ilie Căpitan Otetelişanul, Matei 
Poenarul, Constantin Fărcăşanul, Matei Glogoveanul, Mihail Glogoveanul, Vasile 
Argetoianul, Drăghici Olănescul, Fota Bălcescul, Ştefan Pârşcoveanul, colonelul Dettin 
din Ardeal etc.  

În acest timp, austriecii îi înving pe turci şi pacea se încheie în Passarovitz la 27 
iulie 1718, când Oltenia cade sub ocupaţia austriecilor.  

În dimineaţa zilei de 14 noiembrie 1716, oltenii Petre Obedeanu, Barbul Brăiloiul şi 
Staicul Bengescul împreună cu bucureştenii Radul Golescul, Grigore Băleanul şi 
Drăghici Bălăceanul au pătruns în palatul lui Vodă din Curtea-Veche, au ucis garda de 
catane, au pătruns în camera lui Mavrocordat, l-au ridicat, l-au dus la Cotroceni, iar de 
aici în Sibiu. Seimenii (ostaşi mercenari din garda de pază a Domnitorului) au primit 
ordin să păzească intrările oraşului. 

Lovitura Partidei Naţionale şi-a atins scopul, chiar dacă unii conducători ai revoltei, 
Mitropolitul Antim şi Boierii Obedeanul, Bengescul, Golescul, Brăiloiul au căzut jertfă 
patriotismului lor, aşa cum se exprimă Nicolae Bălcescu.  

În 1718, Petre Obedeanul a fost înmormântat în biserica „Sf. Dumitru” din Craiova, 
pe care o reparase în 1690. 

În 1694, Petre Obedeanul mai ridicase o biserică în Jitianu (Balta Verde), în 1706, 
alta pe moşia Işalniţa, iar în 1716, în urma victoriei din Târgu-Jiu şi Bengeşti, a mai 
ridicat un schit pe muntele Cioclovina din Gorj.  

Petre Obedeanul a avut ca descendenţi doi fii, Ştefan şi Constantin (fondatorul 
bisericii Obedeanul, al spitalului şi al şcolii cu acelaşi nume din Craiova), şi o fiică, 
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Despa, căsătorită cu Radul Comăneanul. Constantin Obedeanul a fost căsătorit cu 
Stanca, fiica lui Dumitraşcul (Dositei) Brăiloiul şi nepoata lui Barbul Milescul 
Pârăianul, Mare Ban  Craiovei. 

Legăturile de rudenie dintre Logofătul Gheorghe din Corbi, Bibeşti şi Pârâieni sunt 
dovedite de următoarele documente..  

Bibeştii apar mari proprietari în Bibeşti, judeţul Gorj, de pe la 1610, în Jupâneşti 
prin anul 1613 şi în anul 1795 în Stăneşti. Stăneştii este „una din cele mai pitoreşti şi 
mai sănătoase localităţi de munte” (Al. Ştefulescu, Gorjul: istoric şi pitoresc, Tipografia 
N.D. Miloşescu, 1904, p. 187). Într-un hrisov al lui Radu Şerban din 30 mai 1610, 
Voievodul confirmă lui Vlad din Bibeşti şi fiilor lui stăpânire peste un sălaş de ţigani şi 
peste moşiile din Bibeşti, Măşcăteşti, Aninoasa, Surpaţi, localităţi din judeţul Gorj, 
proprietăţi obţinute prin cumpărări (Al. Ştefulescu, Documente slavo-române relative la 
Gorj, (1406-1665), Tipografia N.D. Miloşescu, Târgu-Jiu, 1908, pp. 320-322). Tot pe 
Vlăduţul din Bibeşti sau Vlad Bibescul, îl găsim stăpân peste două părţi din satul 
Jupâneşti „cu rumâni cu tot”, cumpărate de la jupân Radul al Paştii şi fraţii săi, Dragotă, 
Arcă şi Hamza, rude ale strămoşilor Pârâienilor, în 8 ianuarie 1613. Printre martorii din 
Sfat, rude cu vânzătorii şi cumpărătorii, apar Danciul şi Hamza din Târgu-Gilortului 
(Târgu-Cărbuneşti), descendenţii lui Hamza Ban din Obislav. În 1630, moşia Jupâneşti 
fusese în proprietatea lui Hamza din Tg. Gilortului.  Tot Vlăduţul Bibescul împreună cu 
Radul, fratele său vitreg, cumpără un sălaş de ţigani de la jupan Neagoe din Crasna, tatăl 
lui Hamza, şi de la alţii. Crăsnarii au fost  descendenţii Logofătului Gheorghe din Corbi, 
frate cu  Dobromir, Mare Ban. În hrisovul din 29 aprilie 1621, prin care Stanciul Ciolca 
din Bibeşti primeşte întăriri pentru mai multe moşii cumpărate în Deşu (Andreeşti) şi 
alte localităţi din Gorj, sunt următorii martori: Silişte, Stanislav şi Pătru al lui Ivan din 
Turburea (Tulburea), Vlăduţul, Toma, Oprea şi Radul lui Stanciul Logofătul din Bibeşti. 
Hrisovul din anul 1622 dovedeşte faptul că Vlăduţul Bibescul era nepotul fraţilor Radul 
şi Hamza Paşte din Jupâneşti  şi a avut un fiu, Udrea Postelnicul. „Radul împreună cu 
fiii săi şi cu frate-său Hamza s-au sculat şi au vândut toate părţile lor de moşie din 
Jupâneşti nepotului său Vlăduţul, tatăl lui Udrea Postelnicul” (Al. Ştefulescu, Gorjul: 
istoric şi pitoresc, Tipografia N.D. Miloşescu, 1904, p. 190). Vlad Postelnicul Bibescul, 
Udrişte (Udrea) din Roşia, Dumitru Filişanul, Căpitanul din Filiaşi şi Coţofeni (nepotul 
lui Gheorghe Logofătul din Corbi), Pătraşcul Postelnicul din Dâlga, Barbul Postelnicul 
din Poiana, judeţul Gorj etc. sunt martori în hrisovul din 16 mai 1632. Prin acest hrisov, 
Voievodul îi confirmă stăpânire lui Stoica (Staico), fiul lui Balaci din Urdari, judeţul 
Gorj, peste moşia Măilaţi, sat lângă Poiana, judeţul Dolj, cumpărată de la unchiul său, 
Dragotă Postelnicul, şi peste jumătate din satul Şişesti, judeţul Mehedinţi cu vecinii, 
cumpărat de la Jupan Dumitraşcul Postelnicul Pârăianul din Spineni  (Al. Ştefulescu, 
Documente slavo-române relative la Gorj, (1406-1665), Tipografia N.D. Miloşescu, 
Târgu-Jiu, 1908, pp. 454-457). Prin actul din 7 august 1639, Matei Basarab Voievod 
confirmă lui Gheorghe Paharnicul moşii în Ceplea, sat al comunei Plopşoru şi în 
Sărdăneşti, localităţi din judeţul Gorj, cumpărate de la jupâniţa Stana Slugereasa, cu 
ştirea fiicei sale, jupâniţa Călina, soţia lui Barbul Brădescul. Udrea Postelnicul din 
Bibeşti apare în Sfatul Domnesc, alături de Dumitru, Mare Pitar din Filiaşi, şi fiul său, 
Mihail Spătarul din Filiaşi, Stanciul Postelnicul din Pârâiani, Miloş Logofătul din Părău, 
Stanciul Postelnicul din Zătreni, judeţul Vâlcea, Socol, Mare Stolnic, Buzinca 
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(Buzescul), Mare Clucer, Preda, Mare Spătar, jupan Radul, Mare Vistier, Jupan Radul, 
Mare Comis.  

Tot Udrea Postelnicul Bibescul este în Sfatul Domnesc, alături de Dumitraşcul 
Clucerul din Spineni, sat al comunei Pârâieni, în hrisovul dat de Matei Basarab tot pe 7 
august 1639, prin care i se confirmă lui „Gheorghe Paharnicul stăpânire peste un vecin 
din Daia, cu toată partea lui de moşie din Daia şi din Bibeşti”.  

Prin actul din 18 ianuarie 1644, dat în Târgovişte, Matei Basarab confirmă lui 
Udrea Postelnicul Bibescul şi fraţilor lui, stăpânire peste mai multe proprietăţi moştenite 
de la tatăl lor, Vlăduţul Postelnicul din Bibeşti şi de la jupâniţa acestuia, Neacşa, în 
Lunca Deşului, Bibeşti, Aninoasa, Măşcăteşti, Surupaţi şi în Muntele Cibanul. Barbul 
(Poenarul), Mare Ban al Craiovei, este membru în Sfatul Domnesc.  

Prin documentul din 26 aprilie 1646, Matei Vodă confirmă, de data aceasta lui 
Udrea Bibescul, fiul lui Vlăduţ Bibescul, stăpânire peste părţile de moşie din Jupâneşti, 
a lui Radul Paşte, Hamza, fratele acestuia, şi Arcă, cumpărate de Vlăduţul Postelnicul 
Bibescul. Tot în acest document, Stanciul, nepotul lui Radul Paşte, „ s-a sculat cu pâră”, 
zicând că a avut şi el moşie cu unchiul său, Radul Paşte, şi nu este de acord cu vânzarea 
întregii moşii de către unchiul său, dar pierde procesul. Martorii din Sfatul Domnesc 
sunt:  Ghiorma, Mare Ban al Craiovei, Jupan Dragomir, Mare Vornic, Diicul, Mare 
Spătar, Jupan Preda Brâncoveanul, Mare Clucer, Jupan Barbul Brădescul, Mare Stolnic, 
Jupan Constantin Cantacuzino, Mare Postelnic, Radul Cocorăscul, Mare Logofăt, 
Ispravnic. În 25 septembrie 1694, Mihail şi Dumitraşcul Bibescul, fiii lui Tudor 
Bibescul, pierd judecata pe care au avut-o înaintea lui Brâncoveanul Vodă, de la 
conacele domneşti din Brâncoveni şi Hurez (Horezu), cu nişte rumâni din Jupâneşti şi 
Petreşti, localităţi din judeţul Gorj.  

În continuare, vom prezenta şi alte documente care atestă legăturile de rudenie ale 
Bibeştilor cu Pârâienii şi cu alte familii boiereşti. În data de 30 decembrie 1724, Anuţa 
Bibescul vinde vătafului Vlăduţul Crăsnarul şi altor veri ai ei partea de moşie din 
Jupâneşti a fiului său, Constantin. În 1 noiembrie 1732, Ion Bibescul cu soţia sa, Călina, 
şi cu fiii lor vând partea lor de moşie din Jupâneşti cumnatului lor, Preda Hurezanul 
Portar. În 1746, Dumitraşcul Bibescul şi fratele său, Constantin Bibescul se învoiesc cu 
verii lor, Mihail şi Dumitraşcu Crăsnarul, pentru părţile lor de moşie din Jupâneşti. În 9 
mai 1757, Dumitraşcul Bibescul vinde vărului său, Mihail Crăsnarul, fost Mare Clucer, 
partea sa de moşie din Jupâneşti. În 5 august 1759, Aniţa Şitoianca, soţia lui Gheorghiţă 
Paharnicul Şitoianul, şi sora ei, Safta, fetele lui Dumitraşcul Bibescul, vând cu 50 de 
taleri verilor lor, Gheorghe Crăsnarul fost Comis şi fratelui său Ioniţă Paharnicul 
Crăsnarul, fiii lui Mihai Crăsnarul, şi verilor acestora, Sandu, Radul şi Drăghici, partea 
lor de moşie din Jupâneşti. 

Aşa cum am afirmat mai sus, Vlăduţul Postelnicul Bibescul (apare  în documentul 
din anul 1610; moare înainte de 1634), nepotul fraţilor Radul şi Hamza Paşte din 
Jupâneşti, a fost căsătorit cu Neacşa Crăsnarul. Fiul lor s-a numit Udrea Bibescul. 

Maximilian Bibescul (născut în Viena la 21 septembrie 1872; decedat în Bucureşti 
la 13 martie 1930), director general al închisorilor, a fost căsătorit cu Eufimia Părăianu. 
Maximilian Bibescu a fost fiul Elenei Bibescu (născută în Chişinău în 1835; decedată la 
17 martie 1907, în Craiova) şi al lui Alfred von Marenzeller (născut în Praga la 8 
septembrie 1822; decedat în Craiova la 23 august 1895), ofiţer austriac. 
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202 În 30 ianuarie 1636, Pârvul Vlădescul Banul din Mihăeşti,  judeţul Vâlcea, este 
numit Paisie călugărul din Mihăeşti, atunci când dă un zapis lui Isav Neguţătorul, pentru 
nişte bani (Arh. Olteniei, nr.77-78, pag. 117; doc. privitoare la Oltenia şi jud. Olt). 
Acesta stăpânea moşia din Bujoreni, suburbie a oraşului Râmnic, în 1605, pe care o 
vinde episcopului Râmnicului, Efrem, cu 16000 de aspri. Primeşte de la episcop 10000 
de aspri, iar restul de 6000 de aspri i-a lăsat Episcopiei Râmnicului, împreună cu un 
pomelnic al familiei. Tot în 1636, 18 februarie, Pârvul Logofăt cumpără de la Stanciul 
Portărescul un vad de moară „din jos de Biserica Sf. Gheorghe”, ce fusese cumpărat de 
bunicul lui Stanciul Portărescul, Oprea Spătar, de la Voievodul Mircea Ciobanul.   
203 Documentul din 15 aprilie 1617, este semnat de Hamza şi de fiii săi, Preda, Pătru 
Logăfăt şi Stanciul. Potrivit acestui document, Hamza a mai avut doi fii: Preda şi Pătru 
Logofăt. 
204 Documente privind istoria României, Tara Românească, veacul XVII, vol. I, pp. 
267-268. 
205 Al. Ştefulescu, Polovragi, 1906, p. 28. 
206 „Cu mila lui Dumnezeu Io Alexandru Voevod şi domn a toată Ţara Românească, fiul 
marelui şi prea bunului răposatului Io Iliaş Voevod, dă Domnia Mea această poruncă a 
Domniei Mele, slugilor Domniei Mele, Stanciul Postelnicul şi fraţilor săi Danciul 
Logofătul şi Calotă, fiii lui Hamza din Pârăieni şi cu fiii lor câţi le-a dăruit pentru ca să 
fie în pace şi liberi ei şi fiii lor de către Mihalcea şi de către frate său Eremia, fiii 
Paraschivii Logofătul din Drăghineşti şi de către fiii lor, pentru că au avut pâră înaintea 
Domniei Mele în Marele Divan, unii cu alţii pentru satul Polovragii jumătate. Şi aşa 
pârau Mihalcea şi Eremia, fiii Paraschivii Logofătul că a cumpărat tatăl lor Paraschiva 
Logofătul jumătate din sat din Polovragi şi cu vecinii de la Hamza din Pârăiani tatăl lui 
Stanciul Postelnicul şi al lui Danciul Logofătul şi al lui Calotă cu 35000 aspri gata, încă 
în zilele răposatului, Io Radu Voevod, fiul lui Mihnea Voevod; […] iar fiii lui Hamza 
din Pârăiani cari s-au zis mai sus, împreună cu tatăl lor Hamza aşa s-au jeluit şi s-au 
plâns de marea nedreptate înaintea D-Mele în Marele Divan, că n-au vândut această 
jumătate din sat din Polovragi Paraschivei Logofătul de bunăvoia lor, şi nici nu le-a fost 
de vânzare, ci le-a luat-o Paraschiva Logofătul în sâlnicie fără voia lor şi încă a băgat pe 
tatăl lor în temniţă şi l-a ţinut închis până când le-a dat satul Polovragi jumătate, şi până 
când i-a făcut şi zapis şi le-a aruncat şi aceşti mai sus zişi aspri 35000 cu sâlnicie, iar 
satul lor preţuia de trei ori mai mult decât banii ce le-a aruncat Paraschiva Logofătul 
[…]. 
Pentru aceea, eu însumi Domnia Mea am dat lui Stanciul şi lui Danciul şi lui Calotă şi 
au dat toţi banii înapoi în mâna lui Mihalcea şi a Eremiei, fiii Paraschivei Logofătul, în 
mijlocul divanului înaintea D-Mele şi înaintea tuturor cinstiţilor boierilor D-Mele aceşti 
bani ce s-au zis mai sus 35000 aspri gata şi le-au dat lor Mihalcea şi Eremia şi zapisele 
şi cărţile ce au avut pe acest sat Polovragii în mâinile lui Stanciul şi lui Danciul 
Logofătul şi lui Calotă, fiii lui Hamza ca mai mult amestec să nu aibă în veci […]. Iată, 
deci, şi mărturii am pus Domnia Mea jupân Hrizea MareVornic şi jupân Vladul Mare 
Logofăt şi jupân Trufanda Mare Vistier şi jupân Miho Mare Spătar şi Dumitrache Mare 
Stolnic şi jupân Diamandi Mare Comis şi jupân Costandin Mare Paharnic  şi jupân 
Condilo Mare Postelnic şi Ispravnic Vladul Mare Logofăt şi am scris eu Lăpădat 
Logofătul în oraşul de reşedinţă, Bucureşti, luna August, 10 zile şi de la Adam până 
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acum la această scrisoare al anilor curgători în anul 7137 şi de la Naşterea lui Cristos 
1629.” 
207 „Cu mila lui Dumnezeu Io Matei Voevod şi domn a toată Ţara Românească, nepotul 
marelui şi prea bunului răposatului Ioan Basarab Voevod, dă Domnia Mea această 
poruncă a Domniei Mele lui Stanciul Postelnicul şi cu fraţii săi Danciul Logofătul şi 
Calotă Postelnicul din Pârăiani şi vărului lor Martin din Polovragi, nepoţii lui Danciul 
Zamonea şi cu fiii lor câţi Dumnezeu le-a dăruit, pentru ca să le fie lor satul Polovragii 
de la Olteţ din judeţul Gorj tot satul cu toate hotarele şi cu toţi vecinii şi cu toate 
veniturile, din câmp şi din pădure şi din apă şi tot plaiul şi tot muntele şi de pretutindeni 
veri cât se va alege din hotar până în hotar pe hotarele bătrâne şi pe semne; pentru că 
acest sat Polovragii mai sus scris le-a fost moşie de moştenire şi strămoşească de la 
moşul lor Danciul Zamonea de mai denainte vreme şi tot o au ţinut cu bună pace; iar, 
apoi, când a fost în zilele lui Alexandru Voevod Iliaş în al doilea rând, Ion şi Bunea, 
nepoţii lui Manea, s-au sculat cu pâră şi au scos la Divan o carte a lui Mircea Voevod 
mincinoasă şi s-au pârât de faţă în Marele Divan înaintea lui Alexandru Voevod cu 
aceşti mai sus zişi Boieri, şi aşa pârau Ion şi Bunea, nepoţii lui Manea, că a fost şi 
unchiul lor Manea fiu făcut de Danciul Zamonea şi umblau cu viclenie şi minciuni şi au 
luat satul din mâna acestor boieri pentru că n-au avut cărţile lor de moştenire de faţă în 
Divan; […] Domnia Mea însumi am căutat şi am judecat după dreptate şi după lege 
împreună cu toţi cinstiţii dregători ai Domniei Mele şi am văzut Domnia Mea crisovul 
lui Radu Voevod, fiul marelui Vlad Voevod, de moştenire pe acest sat Polovragii în anul 
1463-1464 şi cartea lui Vladislav Voevod, fiul lui Vladislav Voevod de pâră şi rămas, că 
n-a fost Manea din sângele lui Danciul Zamona, ci a căzut silnicie şi năpaste când a fost 
cursul anilor 1525; şi la aceasta şi Domnia Mea am căutat şi am judecat după dreptate şi 
după legea dumnezeiască şi am citit Domnia Mea cărţile toate pe rând în Marele Divan 
şi am adeverit Domnia Mea cu tot Divanul că a fost acest Polovragii de moştenire 
slugilor Domniei Mele mai sus scrise, de la moşul lor Danciul Zamona. […] Pentru 
aceasta am dat şi Domnia Mea slugilor Domniei Mele sus scrise de moştenire şi ohabă 
lor şi fiilor şi nepoţilor şi strănepoţilor în veci şi de către nimeni neclătit (neclintit – n.n.) 
după zisa Domniei Mele. 
Iată, deci, şi mărturii am pus Domnia Mea, jupân Hriza Mare Ban al Craiovei şi jupân 

Ivaşco Mare  Vornic şi jupân Teodosie Mare Logofăt şi jupân Gligorie Mare Vistier 
şi Mihai Mare Spătar şi Vasilache Mare Stolnic şi jupân Nedelcu Mare Clucer şi 
Buzinca Mare Comis şi Vulcina Mare Paharnic şi Constandin Mare Postelnic şi 
Ispravnicul Teodosie Mare Logofăt şi am scris eu, Tudor Spudei, frate mai mic al 
lui Dumitru Logofătul în Bucureşti, luna Februarie 25 zile şi de la Adam până acum 
cursul anilor, în anul 7142 şi de la naşterea lui Cristos 1634.” 

La 5 iunie 1644, printr-un document dat de Matei Vodă în Bucureşti, li se reconfirmă 
stăpânirea în Polovragi lui Stanciul Postelnicul, lui Danciul Logofătul şi lui Calotă 
Postelnicul, fiii lui Hamza din „Pârăiani”, peste parte de moşie a strămoşului lor, 
Danciul Zamonul, „pentru că acel sat Polovragii, mai sus scris a fost de moştenire […] 
lui Danciul Zamonul de la moşi de la strămoşi, de la întemeierea ţării, agonisit încă de 
mai nainte vreme din zilele bătrânului, răposatului Radu Voevod, fiul lui Vlad Voevod, 
de când a fost cursul anilor 1463-1464, şi de atunci încoaci până în zilele lui Mircea 
Voevod, fiul lui Radu Voevod, în cursul anilor 1548-1549, tot a ţinut moşul lor, Danciul 
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Zamonul satul Polovragii cu bună pace […]”. În timpul lui Mircea Vodă, Ciobanul 
(martie 1545 – februarie 1553; ianuarie 1558 – septembrie 1559), Danciul Zamon,  şi 
alţi Boieri au pribegit peste munţi de frica acestui Domnitor. Manea s-a pretins „fiu 
natural al lui Radul Brănescul, fratele lui Danciul Zamona” II, deşi soţia lui Radul 
Brănescul declarase că a avut numai trei fete, Voica, Bisa şi Rada, şi niciun băiat.  
Matei Vodă a dat dreptate Boierilor Pârăieni şi Manea a pierdut pricina.  
208  În 1617 devine stăpânul moşiei Spineni, sat dispărut al comunei Livezi, judeţul 
Vâlcea, cumpărată de la părinţii săi, Hamza Banul şi Caplea. 
209 Documentul din 6 martie 1640, arată legăturile de rudenie dintre Cazan Spătarul, 
tatăl coconului Socol, şi Stan şi Stanciul din Bae, adică Baia de Fier din judeţul Gorj, 
verii primari ai tatălui său, care se judecau cu Vladul din Bârseşti sau din Ocne, pentru 
ocini. Raportul de rezolvare al litigiului este transmis Domnului de către Danciul 
Măldărescul (Danciul Pârăianul) şi Stan Armaşul.  Sora lui Cazan a fost căsătorită cu 
Drăgan Buzoenul (Bozianul), din ei pornind Alunenii şi Bârseştii, sat al comunei 
Mihăeşti, judeţul Vâlcea, localitate situată la sud de Ocnele Mari. Cazan Spătarul era 
descendentul lui Cazan Creţul,  de la care a derivat numele Creţulescul. Socol este 
nepotul lui Socol din Răzvad, care s-a ridicat împotriva lui Pătraşcu cel Bun, pretinzând 
tronul; a murit în luptele cu oamenii lui Leon Vodă din  Tismana, în anul 1631. Stan, 
Stanciul sunt descendenţii lui Stan, Stănilă Ban, fratele lui Mircea cel Bătrân. Socol din 
Răzvad, Stan, Stanciul erau de neam domnesc la fel ca Ivan Norocea din Răzvad, 
căsătorit cu prinţesa Stana, fiica lui Mircea Ciobanul  şi Staico Logofăt din Băjeşti, 
căsătorit cu Caplea, fiica lui Vlad Călugărul Voievod.   
210 Arhivele Olteniei, 1929, nr. 40-41, p. 63. 
211 DRH, I, B, Hrisovul din 18 iunie 1613. Proprietarii din sec.XVI îi aflăm din  
hrisovul datat 2 octombrie 1568 care arată că în Câineşti, moşie care ţinea de la hotarul 
cu Grădiştea, pe partea dreaptă a Olteţului, până la satul Pârâienii de Sus, era proprietar 
Dumitru, fiul lui Radu Vornic din Păuceşti (Păuşeşti, localitate din judeţul Vâlcea). 
Acesta vinde moşia lui Vâlcul şi Vladul şi nepotului lor, Stoica, cu 900 de aspri. Ultimii 
trei cumpără şi partea de moşie a fiicei unchiului lor Dragomir, Voica, cu 300 de aspri şi 
un cal. Martorii din Sfatul Domnesc sunt Jupan Dobromir, Mare  Ban  al Craiovei, 
Ispravnic Radu, Mare Logofăt etc. ( DIR, B, Ţara Românească, sec. XVI, p. 293).  
Prin hrisovul din 18 iunie 1613, Radu Voievod îi dăruieşte Jupanului Radul, soţiei sale, 
Stanca, şi fiilor săi ocina socrului său, popa Stanciu din Câineşti, „cu vii şi cu pomet”. 
Ceilalţi gineri ai lui popa Stanciu, Oprea şi Milcul, „să nu aibă amestec”, pentru că 
soţiile lor au fost înzestrate. Printre martorii din Divan se numără Preda Postelnic 
Buzescul din Cepturoaia şi Mihail Postelnic din Văleni, comuna Zătreni, judeţul Vâlcea. 
212 Documente privind istoria României, Tara Românească, veacul XVII,  vol. III, p. 
355. 
213 Hrisovul din 15 octombrie 1640: „Scris-am eu Dumitru Corb(e)anul şi cu fecior(ii) 
mei Stan şi Oprican acesta al nostru zapis ca s(ă) fie de mare credinţă la mâna văru(lui) 
nost(r)u Stanciul Postelnicul şi Danciul Logof(ătul) şi Calotă Post. Cumu să se ştie că   
i-amu vândutu parte nostră di î(n) satu di î(n) Polovragi şi de cumpărătură ce amu 
cumpărat di la alţi fraţi şi cu rumân(i) î(n)să pre nume Danul ficior(u)l lu C(i)ucur cu 
ficior(i) lui şi Vladul şi cu ficiori Vintil cu fraţi lui Dan al Vlacul(ui) cine să va găsi şi 
rumâni cari se voru găsi neîmpărţiţ(i) cu fraţi nostri î(n)să dreptu ban(i) gat(a) ugh. 90 şi 
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(a)mu vândutu de a nostră bona voe î(n)să şi câmpu şi dă sălişte şi di î(n) apă şi di î(n) 
munte şi pădure câtă să va alege multu puţin şi la tocm(e)ala nostru fost-au mulţ(i) 
Boiari m(ă)rturie Stanciul Postelnicul nep(o)tu său Udrea din Zătreani Crăciun i Cânda 
ot Tetoi, Drag i Hamza ot Popeşti (Târgu- Logreşti) Sava Gheoca i Pană Pârc. Ot 
Căpreani i popa Stanciu ot Pleşoi, pis (scris) mesţe Oct. 15 zile în anul 7149. 
Pecete mică  
Eu Dumitru. Feceru Stan”.   
214 DGAS din RSR, Tezaur medieval vâlcean, Catalogul documentelor Arhivelor 
Statului din Râmnicu-Vâlcea, vol. I (1388-1715), Bucureşti, 1983, p. 158. 
215 Iuzbaşá m. fix, gen. al lui, sau f., pl. ále (turc. ĭüz-bašy, d. ĭüz, o sută, şi bašy, şef); 
vechi: sutaş, căpitan (peste o sută de fustaşi, care păzeau la poarta curţii domneşti 
înarmaţi cu fuşti); sec. XVIII- izbaşá; membru al Divanului cu funcţie administrativă; 
fustaş,  fuştaşi, s. m. În Ţara Românească şi în Moldova, soldat înarmat cu o fuşte, care 
făcea parte din garda personală a Domnilor până în sec. XIX; lăncier; fuşte + suf. -aş. 
216 ”Udrea”, potrivit specialiştilor, este un hipocoristic derivat de la termenul de origine 
latină, ”Hadrianus”- Adrian, în limba română, iar semnificaţia arată provenienţa locală, 
adică „de la Hadria”.  Identitatea dintre cele două nume, Adrian şi Udrea este dovedită 
şi de originea numelui localităţii ”Odriiul” atestat într-un document din vremea lui 
Mircea cel Bătrân,  consemnat de cronicarul Miron Costin "şi acest împărat Adrian au 
făcut si Udriiul, oraşul pre numele său". 
217 Arhivele Statului, „Mănăstirea Polovragi”, p.15, doc. 1).  
218 În 4 noiembrie 1665, Radu Voievod confirmă stăpânire lui Hamza Şufarul, fiul lui 
Manea Paharnicul şi nepotul lui Radul Postelnicul din Hurezi ( Hurezanii de Jos), 
judeţul Gorj, peste partea lui de moşie de moştenire din Biceşti, sat dispărut din judeţul 
Gorj, iar Stanciul din Colteşti (Alunu) a „rămas de lege”.  
219 N. Iorga, Studii şi documente, VI, p. 468. 
220N. Iorga, Istoriile domnilor Ţării Româneşti de Constantin Căpitanul Filipescu, 
Prefaţă XIII.  
221 Al. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tipografia N.D. Miloşescu, 1904, p. 115.  
222 Aug. Pesiacov, Schiţe din istoria Craiovei, pp. 46-52. 
223 N. Iorga, Studii şi documente, IV, p. 269. 
224 Ostaşi mercenari care îşi făceau serviciul în garda de pază de la curtea Domnitorului. 
225 Magazin istoric pentru Dacia, tom I, p. 322 – Cronica lui Căp. Filipescul. 
226 Ibidem, p. 5 
227  Supranumele “Lăudat”=apreciat, dar şi lăudăros, îngâmfat; îşi are originea în 
cuvântul de origine latină,  laudare”=laudă 
228 Ibidem, p. 6 
229 Al. Ştefulescu, Documente slavo-române relative la Gorj, (1406-1665), Tipografia 
N.D. Miloşescu, Târgu-Jiu, 1908, pp. 506-511.  Acest document este important prin 
faptul că pune în evidenţă legislaţia vechiului drept civil românesc în procesele de 
revendicare a bunurilor imobile prin aducerea părţilor în Marele Divan. Acestea erau 
puse să jure în faţa Domnului, a membrilor Divanului, a martorilor care erau, de regulă, 
rude cu împricinaţii. Uneori, o parte din membrii Divanului erau trimişi să stea de vorbă 
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cu vecinii proprietarilor imobilelor care cunoşteau adevărul, privind relaţiile de 
proprietate dintre rudele aceleiaşi localităţi sau din localităţi diferite. 
230 Arh.  Stat. Buc.,  XIX-11; mss. 449 f. 175. 
231Filip/Filippa - provine din grecescul “Philippos”, cu semnificaţia de “iubitor de cai”. 
Întâlnit ca nume de familie, dar şi ca prenume, Filip are numeroase variante de sorginte 
latină. La origine el vine de la numele grecesc ”Philippos” - unde "phil" înseamnă 
"iubitor" şi "hippos" -"cal", de unde se poate traduce prin "cel iubitor de cai". In familia 
sa onomastică se găsesc forme ca Filimon, Filipon, Pache, Lipan, Filipache sau Filipin. 
Formele feminine ale numelui - Filipa sau Filipina - sunt foarte rar întâlnite. Un alt 
celebru personaj care a purtat acest nume este Filip al II-lea, rege macedonean, cel ce a 
înfăptuit numeroase reforme militare şi financiare. 
232 Al. Ştefulescu, Gorjul: istoric şi pitoresc, Tipografia N.D. Miloşescu, 1904, p. 10. 
233 Ibidem. 
234 Documente păstrate în Museul Gorjului, la Tîrgu- Jiu, pag. 475.  
235 Ibidem, p. 11. 
236 Ibidem. 
237Supranumele ”Iva” şi ”Ivul” sunt variante ale numelui ”Ion”. 

 
239 Ion Niţulescu, op. cit., pp. 63-64. 
240 Arh. Stat. Buc., XIX/11; mss. 449, f. 175. 
241 Arh. St. Buc., XIX/3 f. 175. 
242 Arhivele Olteniei, nr. 1922/1923, p. 322. 
243 Mai donează mânăstirii Horezu şi moşiile din Sălcuţa, judeţul Mehedinţi, Runcu din 
judeţul Vâlcea, satul Belciugatul (Belcini) din judeţul Mehedinţi, o moară din satul 
Bratovoieşti, judeţul Dolj, vândută de Calotă Logofătul şi de jupâneasa lui, Stanca, fata 
lui Hamza din Belcinu, moşia Gioroc, cumpărată de la jupân Dabul şi de la jupân 
Hamza, al treilea Ban de la vama Cerneţi şi de la vama Bistreţ, vinăriciul de la moşia 
Cacaleţi din sudul judeţului Dolj, vinăriciul de la moşiile Negoeşti şi Mogoşani din 
judeţul Gorj şi o vie în dealul Troianului din Râmnicu-Vâlcea. De asemenea, donează 
mânăstirii Horezu satul Polovragi, pentru că răscumpărase mânăstirea Polovragi, 
închinată Sfântului Mormânt din Ierusalim, în 1650 de către ctitorul ei, Danciul 
Pârăianul, o plătise cu trei pungi cu galbeni şi o făcuse metoc mânăstirii Horezu. 
244 Hurmuzaki, op. cit. ,vol III, p. 290. 
245 Este foarte important acest document, întrucât arată, potrivit obiceiului pământului,  
dreptul fraţilor de a revendica zestrea surorii după decesul acesteia.  
246 Fiul lui Petre Obedeanul, Constantin Obedeanul, a fost căsătorit cu Stana, fiica lui 
Dositei Brăiloiul, nepoata Mariei Băneasa şi a lui Barbul Milescul Pârăianul. 
247 Al. Ştefulescu, Istoricul mânăstirii Tismana, p. 333. 
248 Dumitraşcul (Dositei) Brăiloiul, monahul, e fiul lui Cornea Brăiloiul, Mare Ban, 
ctitorul bisericii din Vădeni, judeţul Gorj. A fost ginerele lui Barbul Milescul Pârăianul, 
fiind căsătorit cu fiica acestuia, Maria. 

Brăiloii erau rude apropiate şi cu Bengeştii, partizani ai politicii germane, făcând 
parte din familiile boiereşti influente în Oltenia. Diicul Bengescul (1608-1708), fiul lui 
Matei Bengescul, Postelnic în 1673, şi al jupânesei Ilinca, fiica lui Diicul vel Spătar din 
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Buiceşti, mort în 1659, odată cu Danciul Pârăianul în Târgovişte, era văr cu Dumitraşcul 
(Dositei) Brăiloiul. Mamele lor, jupâneasa Ilinca, soţia lui Matei Bengescul, şi 
jupâneasa Stanca, soţia lui Cornea Brăiloiul erau surori (Arhivele Olteniei, 1925-1926, 
p. 81). Fiii lui Cornea Brăiloiul, Marele Ban, Clucerul Constantin Brăiloiul şi fratele 
său, Matei Postelnic, au semnat în 1713 scrisoarea celor 66 de Boieri partizani ai 
politicii austriece, adresată, din Târgu-Jiu, Prinţului Eugeniu de Savoia în 6 septembrie 
1719. Dositei Brăiloiul, fratele lor, a fost consilier împărătesc pe lângă Banul Gheorghe 
Cantacuzino în 1719, împreună cu Staico Bengescul, Gr. Vlasto şi Constantin 
Strâmbeanul, fostul secretar al lui Constantin Brâncoveanul (Hurmuzaki, vol. VI, p. 
319.). Dositei Brăiloiul era un bărbat deştept, iscusit în a pune întrebări şi a da 
răspunsuri, un orator adevărat al consiliului de administraţie. Nicolae Mavrocordat i-a 
luat mulţi bani pe nedrept şi l-a silit să se călugărească. Ar fi putut lepăda haina 
călugărească când a fost Căpitan de Cerneţi şi apoi consilier împărătesc. În 27 aprilie 
1721, Dositei Brăiloiul şi ceilalţi consilieri împărăteşti au fost îndepărtaţi din această 
funcţie. Mai înainte de a fi destituiţi, fuseseră pârâţi înaintea curţii împărăteşti (curtea 
imperială austriacă).  

Ei adresează o scrisoare comitelui de Walis, respingând învinovăţirile ce li s-au 
adus şi cer să se ordone o cercetare în acest sens. În scrisoare, amintesc faptul că ei au 
adunat locuitorii satelor din cele trei districte împărăteşti şi au repopulat satele după 
arderea acestora de către turci şi tătari. De asemenea, nutresc speranţa rămânerii lor şi a 
urmaşilor lor în dregătorii, ca urmare a devotamentului în slujba încredinţată „căci a 
suferi calomniile şi injuriile ne este mai greu decât moartea. Putem sta de faţă înaintea 
Excelenţei Voastre cu calomniatorii noştri”. După căderea lor, adaugă, „provincia 
Oltenia ce am găsit-o aproape pustie de teama vrăjmaşului am împopulat-o, am înflori- 
t-o şi am lăsat-o în stare fericită, aşa că şi tezaurul împărătesc era îndestulat şi provincia 
n-a fost îngreunată şi numai nişte degeneraţi fii ai patriei, neplăcându-le aceste 
îmbunătăţiri, zi şi noapte s-au chinuit ca să doboare şi să şteargă înflorirea patriei 
întinerite”. În scrisoare se mai arată că schimbarea lor a fost regretată de locuitorii din 
Oltenia, pentru că cei puşi în locul lor au adus „pieirea lor”, tezaurul n-a mai fost 
îndestulător, iar locuitorii au fost din ce în ce mai chinuiţi. Rugămintea acestor nobili 
este aceea de a fi reprimiţi în dregătoriile lor şi „să se bucure că Maiestatea Sa 
sanctisimă răsplăteşte pe credincioşii săi români”. Dacă îşi vor primi slujbele înapoi, 
promit să populeze provincia ce rămăsese aproape pustie, în urma „torturilor neauzite” 
la care au fost supuşi locuitorii, mulţi dintre aceştia „fiind adăpaţi cu funingine şi oţet”. 
Tot în scrisoare se arată că locuitorii sunt înspăimântaţi şi deznădăjduiţi, pentru că şi-au 
pierdut averile şi privilegiile; abia reuşesc să-şi ţină casele din munca lor, iar pentru că 
nu-şi pot plăti birurile grele, unii stau închişi câte 3-4 luni, iar alţii au trecut Dunărea de 
frica butucilor.  

În 17 august 1724, Dositei Brăiloiul cumpără părţi de moşie din Orbi şi Seaca, 
localităţi dispărute din sudul judeţului Dolj, şi proprietăţi ale mânăstirii Tismana cu trei 
iepe cu mânji şi un armăsar bun. Dositei Brăiloiul a murit în 7 august 1747 şi a fost 
înmormântat în mânăstirea Tismana, iar la mormântul său, fiica sa Stanca, soţia lui 
Constantin Obedeanul, i-a pus o candelă de argint.  
249 Următoarele proprietăţi arată legăturile de rudenie dintre  Boierii Bujoreni, 
Brezoieni, Brăiloi, Pârâieni, Văcăreşti, Bibeşti şi Ştirbei. 
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     Într-un document datat 26 aprilie 1635, referitor la o hotărnicie, sunt consemnaţi şase 
martori din Sfatul Domnesc: Bucşe, Stanciul, Ştirbei şi Cârstea din Tărtăşeşti, localitate 
din judeţul Dâmboviţa, iar Manea şi Badea din Tătuleşti.  
      Într-un act datând din 14 mai 1687 (Doc. Acad. Rom. CCXCVI-192), aflăm date 
despre “Moşia Tătuleasca”, situată “pre den sus de hotarul Brezoii”). “Megiaşi” au fost 
Boieri din satele vecine, Vintilă Vătaful ot Brezoaie, Lucaci din Bâldăneşti etc.  Boierii 
Brezoieni, Vătaful Vintilă, Mihai Pârcălabul şi fratele său, Preda “ot Brezoaiele”, au fost 
cumpărători ai satului Vizureşti,  în secolul al XVII-lea.   Hrisovul din 25 martie 1653, 
arată că Pitarul Dragomir din Brezoaiele a cumpărat 120 de stânjeni din moşia Bâldana 
(Doc. 443, Acad. Rom. CCCLXVII-25, din 25 martie 1653). 
      Înainte de sec. XVIII, moşia Brezoaia (azi comuna Brezoaele din judeţul 
Dâmboviţa) cuprindea patru bucăţi: Bâldăneştii de Sus, Bujoreanca, Codrii şi Bărbuş. 
Satul  “Bujoreanca” poartă numele Boierilor Bujoreni, originari din judeţul Vâlcea. 
Dintre aceştia, Şerban Bujoreanul, fost Mare Vistier, Spătar, apoi Mare Ban al Olteniei, 
este cunoscut pentru rolul său în complotul împotriva lui Nicolae Vodă Mavrocordat din 
1716, dorind aducerea ca Domn a lui Iordache Beizadea, feciorul lui Şerban Vodă 
Cantacuzino, care se afla sub protecţia austriecilor. În 1900, satul Bujoreanca făcea 
parte din comuna Bâldana, jud. Ilfov, unde îşi avea moşia Nicu Otetelişanul, domiciliat 
în omuna Tărtăşeşti. Una din proprietăţile Mariei Brăiloiul  şi a lui Constantin Brăiloiul, 
nepotul lui Barbul Milescul Pârăianul, Mare Ban al Craiovei, s-a numit “Codrii”.  
       Badea Ştirbei cumpărase, în 2 iunie 1754, satul “Brezoaia” cu două vaduri de moară 
de pe apa Dâmboviţei de la Smaranda Bălăceanca, moşie dobândită de la unchiul ei, 
Ştefan Biv Vel Vornic Brezoianul. După un an, Smaranda Bălăceanca, nerecunoscând 
vânzarea, îl dă în judecată pe Slugerul Badea Ştirbei, dar Racoviţă Voievod îi dă 
dreptate lui Badea Ştirbei, hotărâre întărită la 21 iulie 1760, şi de Scarlat Ghica Voievod. 
Legat de moşia Brezoaia, trebuie amintit şi procesul Saftei Brezoianul, soţia Şătrarului 
Şerban Brezoianul. În timpul procesului, aceasta susţinea că a primit un zapis de 
proprietate asupra unei moşii, situate în judeţul Dâmboviţa, de la Ilinca Greceanul, 
nevasta lui Grigore Greceanul, biv Vel Vornic, dar documentele originale i-au fost 
sustrase de rudele soţului, după decesul acestuia. 
     Deci, Boierii Brezoieni  erau proprietari ai unor moşii întinse în Valahia Mică 
(Oltenia de azi), dar şi în Valahia Mare (Muntenia de azi), în sec.  XVII şi XVIII.  
     Pe la mijlocul sec. al XVIII-lea, moşia Viezureşti se întindea de-a lungul Colentinei, 
învecinându-se cu proprietăţile Ştirbeştilor, cu moşiile Creţuleştilor şi cu moşiile 
Vornicului Ştefan Brezoianul, situate spre drumul către Târgovişte. Tot în aceeaşi 
perioadă, moşia Brezoaia aparţinea lui Ştefan Brezoianul, fost Mare Vornic de 
Târgovişte, şi lui Şerban Brezoianul. În jurul anului 1753, Ştefan Brezoianul a vândut 
Marelui Logofăt Ştefan Văcărescul un vad de moară la apa Dâmboviţei, la Brezoaie, 
situat în locul unde au fost morile moştenite de la părinţi, şi un teren la drumul cel mare 
al Târgoviştei; Şerban Brezoianul a vândut şi el o parte de moşie Mariei Argetoianca-
Rosetti. Mai târziu, cumpărătoarea lasă o parte din moşia ei din Brezoaie fiului,  Nicolae 
Argetoianul. Acesta vinde moşia transmisă  de mamă lui Gheorghe, fost Mare Cămăraş 
de Ocne, pentru suma de 2200 de taleri. De la moşia „ Cămăraş de ocne” a rămas 
toponimicul „Brezoaia Cămăraşului”. Au mai fost şi alte denumiri pentru acelaşi ţinut, 
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în funcţie de proprietarul moşiei: Brezoaia Vistierului, Brezoaia Bibescului şi Brezoaia 
Brăiloiului.  
     Documentele spun că Vintilă, Vătaful  din Brezoaia şi Tătuleşti a avut trei 
descendenţi care purtau patronimicul „Brezoianul”:  Mihalaşco, Logofăt la 1688, Muşat, 
Şătrar la 1688, şi Dragomir. Muşat Brezoianul a avut doi descendenţi: pe Marica, soţia 
Vistiernicului Gheorghe Bujoreanul, şi pe Pătraşcul Brezoianul. Pătraşcul Brezoianul a 
avut următoarele demnităţi în perioada 1709-1716, fiind, pe rând,  Căpitan, Mare 
Serdar, şi Mare Vornic  în Sfatul Domnesc al lui Constantin Brâncoveanul. El a fost ucis 
de Domnitorul Mavrocordat, la 10 septembrie 1716, la fântâna lui Radu Vodă, sub 
pretext că ar fi uneltit cu alţi Boieri să se pună pe scaunul domnesc.   
     Pătraşcul Brezoianul împreună cu soţia sa, Maria, a avut mai mulţi descendenţi.  
Moşia unui fiu al acestora, Radul Brezoianul căsătorit cu Ilinca, se întindea şi pe 
teritoriul comunei Slobozia Moara. Fiica lui Radul Brezoianul, Maria, moştenind o 
avere imensă de la bunicul ei, Pătraşcul Brezoianul, s-a căsătorit cu Clucerul Constantin 
Brăiloiul, pe la 1750,  de aceea, o parte din această aşezare, poartă numele de „Cluceru”. 
      Clucerul Constantin  Brăiloiul, fiul Mariei (fata Marelui Ban Barbul  Milescul 
Pârăianul), şi al lui Dositei Brăiloiul, fiul  lui Cornea Brăiloiul, Mare Ban între anii   
1694-1705,  a fost căsătorit cu  Maria, fiica lui Radul Brezoianul şi a Ilincăi. Deci, 
nepotul Marilor Bani ai Craiovei, Cornea Brăiloiul, şi al lui Barbul Milescul Pârăianul,  
căsătorit cu Maria, nepoata lui Pătraşcul Brezoianul a realizat rudenia dintre cele trei 
mari familii boiereşti din Valahia, Brezoienii, Brăiloii şi Pârâienii.  
      În 1797, moştenitorii Boierilor Brezoieni, Maria Brăiloaica şi Constantin Brăiloiul 
Vel Clucer, au vândut Postelnicului Grigore Bujoreanul şi lui Ştefan Bujoreanul Vel 
Căpitan de Dorobanţi, moşia “Slobozia ot Moara Brăiloiului” (azi satul Slobozia-Moară 
din judeţul Dâmboviţa).  
      După puţin timp, moşia “Slobozia ot Moara Brăiloiului”şi trupul de moşie “Codrii”, 
care se întindea “din Râioasa şi până în Pietrele Călugăreşti, peste Ciorogârla, în hotar 
cu moşia Găisenilor”, au fost cumpărate de Domniţa Eufrosina Calimachi, soţia lui 
Alexandru Şutu Voievod.  
      În 19 mai 1845, moşia „Brezoaiele ot Moara Brăiloiu”, este în proprietatea 
Domnitorului Bibescul, dar după un an trece în proprietatea lui Miloş Obrenovici şi a 
pricipesei Elena Barbul Ştirbei, căsătorită cu contele Henrich Larisch Mönich. 
      În mod sigur, toponimele localităţilor Brezoaiele (azi Brezoaele) şi “ Slobozia ot 
Moara Brăiloiu”  îşi au obârşia în numele Boierilor Brezoianul şi Brăiloiul, ambele 
originare din Valahia Mică (Oltenia de azi).  
Astfel,  averile care au aparţinut familiei Brezoianul s-au transmis prin încuscrire, 
familiilor Pârâianul şi Brăiloiul,  s-au împărţit între urmaşi, s-au înstrăinat prin vânzare 
sau au fost expropriate. 
       Brezoienii, rudele prin alianţă  ale Pârâienilor au construit cule, biserici şi 
mânăstiri. Dintre lăcaşele de cult construite de ei, putem aminti: Biserica Goga, Jud. 
Prahova, ctitorită de Pitarul Gheorghe Brezoianul.  Fiind membru în Sfatul Domnesc al 
lui Constantin Brâncoveanul, Vornicul Pătraşco Brezoianul a ctitorit Biserica din 
Brezoaiele, cu hramul Sf. Nicolae, începută în 7223 (1715), fiind terminată de fiul său, 
Ştefan Brezoianul, Biv Vel Vornic de Târgovişte, în anul 7257 (1749). 
       Boierii Bujoreni sunt originari din judeul Vâlcea. 
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       Deţinând averi uriaşe în Bucureşti, în perioada 1700-1750, aceşti boieri erau 
persoane influente la Curtea Domnească din Bucureşti.  O ramură a acestora locuia în 
apropiere de Podul Calicilor (partea dinspre Dâmboviţa a străzii Calea Rahovei), alături 
de alţi  Boieri din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanul.  Un pomelnic al 
Mitropoliei din Bucureşti, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, identifică ordinea 
mormintelor celor peste o sută de Domni şi Boieri de rang înalt: Corbenii, Băjeştii, 
Bujorenii, Brătăşenii… 
      Şerban Bujoreanul  (Bojoreanul)  Mare Vistier, Spătar, apoi Mare Ban în 1716, a 
fost fiul Căpitanului  Dima Bujoreanul din Olăneşti şi al Tudorei, şi nepotul lui Goran 
Logofătul din Olăneşti. A fost căsătorit cu jupâneasa Elinca Brătăşanca, urmaşii lor fiind 
Radul Vornicul Bujoreanul şi Preda Bujoreanul.   Şerban Bujoreanul a fost cumnat cu 
Ivaşco III Băleanul, fiul lui Pătru Bujoreanul Slugerul.  
       Şerban Bujoreanul era omul de încredere al lui Constantin Brâncoveanul Voievod, 
încredânţândui-i misiuni de taină, iar o parte din fabuloasa avere a lui Constantin 
Brâncoveanul s-a datorat hărniciei şi aptitudinilor de bun gospodar ale marelui Vistier 
Şerban Bujoreanul. Spre sfârşitul domniei lui Brâncoveanul, Şerban Bujoreanul, 
Vistierul, împreună cu Episcopul de Râmnic, Spătarul Mihai Cantacuzino, Banul  
Ştirbei şi Spătarul Ştefan Cantacuzino trec de partea Cantacuzinilor, părăsindu-l pe 
Voievodul Constantin Brâncoveanul.  
        Când Poarta îl înlătură de pe tron pe reprezentantul partidei Cantacuzine, Şerban 
Bujoreanul alături de alţi Boieri Bujoreni, cu Bălenii, Izvoranii, Vlădeştii, Goleştii, 
Ştirbeii şi Brăiloii ( Banul Barbul Brăiloiul şi călugărul Dosithei Brăiloiul) au trecut  de 
partea austriecilor, complotând deschis împotriva primului Domn fanariot, Nicolae 
Mavrocordat. Când Nicolae Mavrocordat s-a reinstalat pe tron i-a pedepsit aspru pe 
uneltitori, iar Dudeştii au scăpat cu fuga în Ţara Ungurească. 
        Din zapisul datat 23 decembrie 1798, aflăm că Treti Postelnic Grigore Bujoreanul 
şi Ştefan Bujoreanul Vel Căpitan za Dorobanţi, au cumpărat 614 stânjeni  în  Bâldăneşti 
(moşia “Slobozia ot Moara Brăiloiului”) pentru suma de 14500 de taleri, de la Vel 
Clucerul za Arie, Constantin Brăiloiul şi de la Maria Clucereasca Brăiloaica.  Fiii 
Clucerului Manolache Bujoreanul şi ai Smarandei, sunt consemnaţi în documente cu 
numele: Constantin Medelnicerul Bujoreanul, Ştefan Căminarul Bujoreanul şi Grigore 
Medelnicerul Bujoreanul. Având proprietăţi    întinse în Tărtăşeşti, ei au regularizat 
apele Dâmboviţei, şi şi-au adus contribuţia la asanarea terenurilor mlăştinoase din zonă, 
dovedind multă pricepere în acest sens. Moşiile lor se învecinau cu cele ale lui Ilie 
Brezoianul şi ale altor boieri.   
       Medelnicerul Grigore Bujoreanul fusese “mai mare peste slugile domneşti din 
Mahalalele Prundului, Golescului şi Domniţei Bălaşa, făcând eforturi disperate  pentru 
combaterea ciumei (1795), apoi a fost desemnat de Domnitor să conducă lucrările de 
amenajare ale  râului Dâmboviţa în zona Răcari (1815). 
       Ştefan Bujoreanul a fost ucis de o bandă de tâlhari mascaţi, în data de 15 martie 
1822, în noaptea Învierii Domnului, la una din moşiile sale “Copăceni-Ilfov”, fiind 
chinuit cu fierul ars până şi-a dat duhul. A fost înmormântat la Biserica Sf. Nicolae din 
Prund.  
      Constantin Medelnicerul Bujoreanul a fost căsătorit cu Catinca (Ecaterina) Fotino 
(m. 19 august 1864), aceasta aducând ca zestre moşia Grădinari- Ilfov. Mai târziu, 
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această moşie a fost dată dotă Mariei (Mariţei) Bujoreanul (1826-1873), căsătorită cu 
Paharnicul Costache Butculescu (1805-1877). Fiica lor, Paulina Butculescu, s-a măritat 
cu Alexandru Otetelişanul, aducând ca zestre moşia bunicii ei din Grădinari, Catinca 
Bujoreanul.  
       Maria Bujoreanul a avut 12 copii.   Una din nepoatele sale, Maria Sallnièn,  a 
devenit soţia generalului David Praporgescu, erou în Primul Război Mondial.  
       Catinca Bujoreanul a mai avut o fiică, Zoe (Zinca m. 1908), căsătorită cu Serdarul 
Matei Fălcoianul.  Din prima căsătorie cu Serdarul Matei A. Fălcoianul, Zoe (Zinca) 
Bujoreanul a avut 6 copii: Alexandru Fălcoianul şi Mihai Fălcoianul, generali de 
infanterie, Ecaterina,  căsătorită cu omul politic, Ioan Deşliu, Sevastiţa, căsătorită şi 
stabilită în Paris, Aristia şi Elena. Din cea de-a doua căsătorie a avut încă trei copii, pe 
Leopold, Constantin şi Zoe Nicolescul. 
       Ecaterina C. Bujoreanul, născută Fotino, a fost bunica scriitorului şi magistratului I. 
M. Bujoreanu (1834-1899). Elena, fiica lui I.M. Bujoreanu, a fost soţia scriitorului D. 
Constantinescu-Teleor (1855-1920),  supranumit “Ţaţa”, un reputat om de spirit, rafinat, 
bun epigramist, a murit sărac şi uitat de toţi. 
        Ion M. Bujoreanu (n. 1834), un alt urmaş al lor,  fost judecător la Tribunalul din 
Ploieşti, avocat, redactor şi director la publicaţia “Monitorul Oficial”, a avut un frate, pe 
maiorul Bujoreanu. Ion M. Bujoreanu mai este cunoscut prin lucrarea “Colecţiuni de 
legi vechi şi noi ale ţării” . 
       Bujorenii sunt ctitori de biserici în Valahia Mare şi Valahia Mică.  Numele lor apar 
printre ctitorii din multe pisanii. Astfel,  Sevastiţa Bujoreanul este ctitor al Schitului 
Predeal, iar Vornicul Preda Bujoreanul  (la bătrâneţe se numea Ieromonahul Pahomie) 
este fondatorul Schitului Comanca,  al Bisericii Coasta din judeţul Vâlcea şi al Bisericii 
Sf. Dumitru din Rm. Vâlcea.   Nu se cunosc ctitorul şi anul primei construcţii a  
Bisericii Sf. Dumitru din Rm. Vâlcea. După 1822, aceasta  a fost rectitorită, conform  
pisaniei păstrate, de Pahomie monah ( Preda Bujoreanul) şi de fiul său, Constantin 
Bujoreanul (mort în 1751), împreună cu Căminarul Grigore Bujoreanul (acesta este şi 
ctitorul Bisericii SF. Treime din Câmpina). Preda Bujoreanul, Vornic între anii 1719 şi 
1741, s-a călugărit în 1745 şi a fost monah al Episcopiei  din Vâlcea  timp de 7 ani.  
       Serdarul Preda Bujoreanul a ctitorit Biserica Bogdăneşti şi Biserica din Bujoreni, 
judeţul Vâlcea. Tot Preda Bujoreanul împreună cu Polcovnicul Constantin Bujoreanul se 
numără printre ctitorii bisericii “Adormirea” din Câmpina (1811).  Preda Bujoreanul a 
construit la Bujoreni ( Vâlcea), o culă a familiei cu acelaşi nume (1810-1812). 
Şerban Bujoreanul împreună cu Pătraşco Brezoianul şi cu Mănăilă Mărăcineanul sunt 
ctitorii Bisericii Brezoianul din Bucureşti, fondată în anul 1710 
        Deşi biserica nu mai există, textul pianiei spune aşa: “Această sfântă şi 
Dumnezeiască biserică, ce se prăznuieşte hramul Sf. Troiţe, este zidită din temelie până 
la sfârşit, de Dumnealui Mănăilă Mărăcineanu, Vel Clucer şi de Dumnealui Şerban 
Bujoreanul, Vel Vornic, ca să fie de pomenirea Dumnealor şi coconilor Dumnealor; şi   
s-au făcut în zilele Domnului nostru Ion Constantin Basarab Voievod, oct.5, leat 7219 
(1710)”. 
       Acest locaş de cult a fost repictat în anul 1890 de  pictorii Ştefan Luchian şi C. 
Artachino, cu ajutorul financiar al lui Iorgu Dumitrescu  din Câmpulung Muscel. 
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250 Constantin Obedeanul a fost unul dintre cei mai importanţi Boieri ai vremii sale. Era 
fruntea boierilor olteni. A fost fiul lui Petru Armaş Obedeanul. El a fost căsătorit cu 
Stanca, nepoata lui Barbul Milescul Pârâianul, Mare Ban, şi fiica lui Dositei Brăiloiul, 
fiul Marelui Ban Cornea Brăiloiul. A avut două fiice: Ilinca, măritată cu Ştefan 
Pârşcoveanul, Mare Vornic şi ales Domn înaintea lui Ipsilante, însă neconfirmat de 
sultan, şi Marica, căsătorită cu Constantin Filipescul, nepotul vestitului cronicar 
Constantin Căpitan Filipescul. 
       Într-un document trimis din Sibiu către Consiliul de Război din 14 august 1723, 
Constantin Obedeanul apare propus candidat la vornicie, pentru ca, doi ani mai târziu, 
într-un document din 14 noiembrie 1725 scris de administraţia Olteniei, să-i fie 
confirmată funcţia de Vornic. În 1723, când a reparat biserica „Sf. Dumitru” din 
Craiova, era Vel Stolnic. 
       În 1726, Constantin Obedeanul era Vornic, iar în 26 mai 1728, într-o scrisoare a lui 
Nicolae de Porta către Koch, apărea ca fost Mare Vornic. În acelaşi an, se pare că 
exercita şi funcţia de comisar al provinciei. În 1730, Constantin Obedeanul era Mare 
Paharnic, iar peste doi ani deţine şi funcţia de consilier imperial al Austriei în Oltenia, 
sub împăratul Carol al VI-lea. În anul 1740, a fost Caimacam al Craiovei. 
      Constantin Obedeanul a moştenit marea avere a tatălui său, fiind unul dintre cei mai 
bogaţi Boieri din Oltenia. Cu o parte din aceasta a înzestrat biserica Obedeanul din 
Craiova.  
       În 1723, când era consilier imperial în Oltenia, Constantin Obedeanul a reparat 
biserica „Sfântul Dumitru”, unde era îngropat tatăl său.  
       În 1732, Constantin Obedeanul a ridicat din temelie o biserică în Stăneştii din 
judeţul Gorj şi o altă biserică împreună cu Kir Partenie, în Bodeşti. 
       Biserica Obedeanul cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a fost ridicată 
în perioada anilor 1748-1753, lângă casele sale, devenind ctitorie a familiei Obedeanul 
şi în ale cărei chilii vor fi adăpostite un spital şi o şcoală. 
       Casele lui Constantin Obedeanul erau întărite cu metereze şi cu turlă înaltă la 
intrare. În curte avea un parc mare, cu cerbi şi fazani, care se întindea până la heleşteul 
lui Obedeanul din Craioviţa. Tot el avea şi o măcelărie pentru cei săraci. Boierul 
Constantin Obedeanul se plimba pe uliţele Craiovei într-o trăsură de lux închisă, pe 
arcuri, trasă de 6 cai îmbrăcaţi în postav verde.  
251 Arhivele Statului, „Mânăstirea Polovragi”, p. 9, doc. 6. 
252 Gheorghe Ionescu Gion, Istoria Bucureştilor, p. 171. 
253 Satul Sârbeşti fusese, cu o sută de ani în urmă, dat de Mihnea Vodă lui Gheorghe 
Logofătul din Corbi, şi lui Calotă din Lipov, rudele strămoşilor  lui Barbul Milescul 
Pârăianul. 
254 Arhivele Statului, Mânăstirea Polovragi, p. 1, doc. 12. 
255 Nicolae Iorga, Studii şi documente, V, p. 303. 
256 Hurmuzaki,op. cit., III, p. 391 
257 Arhivele Statului, Mânăstirea Polovragi, p. 15, doc. 4. 
258 Preotul prf. I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Editura 
Ramuri, Craiova, 1941, p. 131. 
259 Sigur strămoşii săi erau rudă cu Nicola Petraşco (Pătraşcu Vodă), fiul lui Mihail 
Viteazul. 
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260 Stanciul Postelnicul din Zătreni era printre cei 24 de boieri care hotărniceau, în anul 
1642, moşiile mânăstirii Arnota din satul Dobriceni, comuna Stoeneşti, şi pe cele din 
Bărbăteşti, localităţi din judeţul Vâlcea. 
261 Comuna Zătreni din judeţul Vâlcea este vecină, în partea de sud, cu comuna Pârâieni. 
O parte din descendenţii lui Calotă Postelnicul Pârăianul, fratele lui Danciul Pârăianul, 
au avut proprietăţi în această localitate. În documente, se numesc Zătreanul sau 
Gănescul, după locul unde proprietăţile acestora erau supuse unor anumite norme 
juridice. 

Genealogia Boierilor Zătreni este tratată amănunţit de preotul profesor I. Popescu-
Cilieni în cartea Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Editura Ramuri, Craiova, 
1941, pp. 116-120,125.  

Satul Zătreni este amintit, pentru prima dată, în hrisovul din 1453, act prin care 
Vladislav al II-lea Voevod întăreşte „slugilor şi boierilor Domniei Mele, Stan şi 
Vladimir, fratele său Utmeş şi Radul, ca să le fie satul numit Zătreani, părţile lui Vlad şi 
ale lui Stoian şi Dan, pentru că l-au cumpărat încă din zilele lui Basarab. Şi au dat lui 
Basarab un cal şi o cupă [...]”. Urmează întărirea altor moşii: Păuşeşti, Vladimireşti, 
Foleşti şi Coprozi.  

În anul 1550, Barbul din Zătreni este Ban al Craiovei (I.C. Filitti, Banatul Olteniei 
şi Craioveştii, p. 101). Acesta era Barbul Craiovescul, fiul lui Preda Craiovescul, Mare 
Ban  al Craiovei (N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Româneasă şi 
Moldova, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti 1971, p. 47.).  

Prin hrisovul din 14 septembrie 1609, Stanciul Logofătul din Zătreni, fiul lui Calotă 
Postelnicul din Pârăieni, a dăruit mânăstirii Bistriţa, respectând dorinţa tatălui său 
decedat, „toată dedina şi averea noastră, ocina toată, oricât se găseşte, şi cu case, şi cu 
vii, şi cu mori... şase sălaşe de ţigani (Arh. Statului Bucureşti, Mânăstirea Bistriţa, 
LXIII/206.) Printre martorii din Sfatul Domnesc apar şi popa Stanciul din Câineşti 
(Pârăianul), Pârvul din Zătreni, Preda Logofătul din Bârseşti.  

Documentul din anul 1630 ne aduce la cunoştinţă că Boierii din Zătreni, Pârvul cu 
feciorii lui, Oprea şi Stoica, vând Boierului Gorgan, fost Mare Spătar, şi jupânesei lui, 
Stana, moşia din Criva de Jos, fostul judeţ Romanaţi.  
262 Conform următorului document, Hamza Pârâianul a  avut un fiu numit Preda 
Hurezeanul. În 20 februarie 1717, Preda Hurezeanul, fiul lui Hamza Pârâianul cumpără 
o moşie în Gruiari (Hurezanii de Sus), judeţul Gorj. În 6 noiembrie 1732, Administraţia 
Austriacă (Baron Dietrich, G. Vlasto etc.), confirmă stăpânire peste 194 stânjeni lui 
Barbul Hurezeanul în hotarul Gruiarilor. Barbul Hurezeanul Răvigan avea frate pe 
Danciul. (Hrisovul din 4 ianuarie 1734).  
263 Documentul din 1871, privind hotărnicia satului Negovanu, situat pe dealul 
Negovanu, la apus de Zătreni, cuprinde: 
1. „O încheiere făcută de şapte megiaşi, oameni buni şi preoţi din anul 1687, […] luaţi 
de Udrea Postelnicul sin (fiul) lui Stănciulea din Părăeni şi de nepoţii lui Stănciulea şi 
de popa Barbul, cu fraţii lui, feciorii popii Balicăi, nepoţii popii din Negovani….”; 
2. Cartea de hotărnicie a şapte boieri hotarnici din anul 1699 „au jurat în biserică popa 
Barbul cu fraţii lui cum că sunt moşneni din Negovani […]”; 
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3. Zapisul din anul 1713, prin care Stanciul, fiul lui Stănciulea din Părăeni, arată că „a 
vândut popii Mihail (succesorul lui popa Barbul) 180 de stânjeni de moşie din hotarul 
Negovanilor, pe care i-a dat pe din jos, pe lângă partea lui”. 
  Analizând textele acestor documente, se trag următoarele concluzii: 

- în satul Negovanu a fost proprietar, pe lângă moşneni, Stanciul, fiul lui 
Stănciulea din Pârâieni. Stănciulea (Stanciul) era fiul lui Calotă Pârâianul; 

- sunt prezentate jurămintele efectuate în biserică, conform vechilor legi civile, 
pentru stabilirea hotarelor unor proprietăţi; 

- moşnenii, vecinii Stancilui, în afară de pământul lor, munceau şi pământul 
Boierilor Pârâieni; câteva case ale acestora erau pe moşia Zătrenilor; 

- întreg satul avea 30-40, cel mult 50 de case;  
- biserica de lemn din Negovanu, aşezată pe temelie de cărămidă, exista în anul 

1550, fiind construită cu mult înainte de această dată; în faţa bisericii era o fântână cu 
cumpănă (ciutură), făcută din ghizduri sau chei de lemn, adâncă de 2-3 stânjeni;  

- povestesc un episod din viaţa locuitorilor acestui sat. Iată, pe scurt, despre ce 
este vorba. În ziua de Paşti din anul 1795, pe când oamenii erau la slujba Învierii, o 
ceată de turci înarmată până-n dinţi, coborând în zori de zi din Dealul Muierii, au 
înconjurat biserica şi i-au tăiat cu iataganele pe toţi oamenii din biserică împreună cu 
preotul, iar trupurile lor au fost aruncate în fântână. Apoi au dat foc bisericii şi caselor. 
Puţinii oameni care au scăpat cu viaţă au fugit în pădurea din apropiere, construindu-şi 
apoi case la 400 de metri mai spre sud, iar satul nou s-a numit Pârvuleşti. Aceşti turci 
erau pasvangiii lui Pasvantoglu, un vestit hoţ turc din Vidin, care se declarase neatârnat 
de împărăţia turceasă, prădând Oltenia şi Muntenia în jurul anului 1795. Armata 
turcească venită contra pasvangiilor a prădat împreună cu aceştia Craiova în jurul anului 
1801.   
264Chiajna, în slavonă, înseamnă fiica cneajului - cneazului, iar în latină,  principis filia- 
fiica Prinţului. 
    Hipocoristicul Chera  îşi are originea în numele de origine greacă, Kyrillos,  un 
derivat cu sensul Dumnezeiesc, divin, din substantivul grecesc Kyrios ( Chiriac), iar în 
latină are forma Cyrillus. Alte derivate ale numelui Chiriac sunt şi hipocoristicele: 
Chiru, Chira, Chiriţa, Chirina, Chiran, Cheralina etc.. 
265 Arhivele Olteniei, nr. 92-94, p. 375. 
266 Arhivele Statului, judeţul Argeş, Fond – Condica cu proprietăţile Mitropoliei 
României, vol. I. doc. 2284. 
267 Idem, doc. 2286. 
268 Muzeul Gorjului, sec. al XVII-lea, doc. 137. 
269 Arhivele Olteniei, nr. 113-118, ianuarie-decembrie, 1941, p. 100.  
270 Ibidem, p. 102 
271 Arh. Statului Bucureşti, Mânăstirea Bistriţa, LXIII/206.  
272 Arhivele Olteniei, 1938, ianuarie – aprilie, pp. 153-154. 
273 Al. Ştefulescu, Istoria Târgu-Jiului, 1904, p. 92 
274 Idem, p. 92. 
275 Se numea Zătreanul şi Gănescul după moşiile pe care le avea în comuna Zătreni şi în 
satul Găneşti al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, vecină la sud cu comuna Zătreni. 
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276 T.G. Bulat, Contribuţii documentare la istoria Olteniei, secolele XVI, XVII, XVIII, 
pp. 8-9 
277 Casele boiereşti din Târgu-Jiu, în secolul al XIX-lea, aveau pereţi groşi, din câte 4-6 
cărămizi, în frumosul stil bizantin, împrejmuiţi cu ziduri şi cu porţi de stejar înalte ce le 
dădeau aspect de cetate (Al. Ştefulescu, Istoria Târgu-Jiului, 1904, pp. 216-219). Aveau 
odăi multe şi mari, cu pivniţe adânci şi boltite, cu beciuri deasupra cărora era un rând de 
odăi, cu pod până în streaşină. Grinzile podului erau foarte groase, iar cheresteaua era 
confecţionată din copaci seculari. Pardoseala tindelor era din cărămidă pusă pe muchii. 
Acoperişul de şindrilă era înalt de două ori cât casa ca să nu ţină zăpada şi să se poată 
scurge apa mai repede. Casele erau răcoroase vara şi călduroase iarna. Corpul principal 
se compunea dintr-o sală mare, cu camere în dreapta şi în stânga, cu tinde în cruci, prin 
care se comunica cu celelalte părţi ale clădirii. Toate casele aveau balcoane spre grădină. 
Fiecare odaie avea ferestre, tavanele erau de stejar, iar streaşina avea o jumătate de 
stânjen pentru a ţine vara umbră, iar toamna s-o protejeze de ploi şi iarna de viscole şi 
de zăpadă. Curtea era înconjurată de un zid înalt şi gros din bolovani, poarta avea arcadă 
şi era construită cu două rânduri de uşi de stejar ferecate, cu foişor deasupra, unde 
păzeau ziua şi noaptea arnăuţii. În aceste case nu erau scaune, în schimb pe lângă pereţii 
camerelor se aflau bănci cu spatele înalt, acoperite cu postav. Mesele erau aşezate în 
colţurile camerelor. Paturile erau fixate în zid şi se aşterneau numai seara, înainte de 
culcare. Deasupra patului era o saltea umplută cu bumbac şi căptuşită cu damasc. Peste 
zi aşternutul sta strâns la capul patului, acoperit cu o pânză subţire. În case, erau 
împrăştiate tot felul de ierburi mirositoare: pelin, salvie, mentă, busuioc etc., care 
răspândeau un miros plăcut şi sănătos. În fiecare cameră se afla o sobă, prevăzută cu o 
uşiţă ovală prin care se introduceau lemnele. Pe pereţi exista o icoană pe o bucată de 
damasc sau brocart.  
278 T.G. Bulat, op. cit. , pp. 63 şi 119. 
279 Hurmuzaki, vol. VI, p. 320. 
280 DRH, B, p. 651, doc. din 13 dec. 1632. 
281 Arhivele Olteniei, ianuarie-iunie, 1937, p. 101. 
282 I.C. Filitti, „Oltenia şi cârmuitorii ei”, p. 148, în Arhivele Olteniei, nr. 49-50, 1930.   
283 Arhivele Olteniei, nr. 113-118, pp. 138-140. 
284 T.G. Bulat, op.cit., p. 11. 
285 Ibidem, p. 42. 
286 V.A. Urechilă, Istoria Românilor, vol. VIII, p. 51. 
287 Al. Ştefulescu, op.cit., 1904, p. 216. 
288 V.A. Urechilă, op.cit, p. 495. 
289 Arhivele Olteniei, ianuarie-iunie, 1937, p. 105. 
290    În 20 octombrie 1851, Domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei dă „diplomă de Boier de 
neam” Pitarului Nicolae Zătreanul, în Bucureşti, sub semnătura şi pecetea 
Domnitorului, iar pentru slujbele săvârşite îl înalţă la rangul de Serdar.  

Acest act este o copie a originalului, aflat în posesia d-relor Maria şi Ecaterina 
Zătreanu din Craiova (Arhivele Olteniei, 1943, p. 241).  

În „Arhondologia Olteniei” din perioada 1820-1830, în lista Boierilor din cele cinci 
judeţe ale Olteniei sunt şi Boierii din Zătreni: 
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       - în judeţul Dolj sunt Vtori Vistier Ştefan Zătreanul, fost Mare Stolnic, 

Constantin Zătreanul, fost Armaş; 
- în judeţul Gorj, fostul Mare Serdar Dumitrache Zătreanul  (Arhivele Olteniei, 

1925/1926,  pp. 267-272).  
În catagrafiile din 1829 şi 1831 apar următorii Boieri din Zătreni şi Boieri rude cu 

ei: Dumitrache Zătreanul, fiul lui Ioniţă Zătreanul, născut în Craiova, 40 de ani, Vel 
Serdar, locuia în Târgu-Jiu, avea două moşii, două vii, o moară, case şi câţiva ţigani, 
venit 2500 de lei; Barbul Gănescul (Zătreanul), născut în judeţul Vâlcea, Vel Sluger, 
locuieşte în Târgu-Jiu, are o moşie, o vie, o moară, câţiva ţigani, venit 2000 de lei; 
Nicolae Otetelişanul, Vel Sluger, fiul lui Barbul Otetelişanul, ginerele lui Ilie Zătreanul, 
născut în judeţul Vâlcea, locuia în Târgu-Jiu, avea două moşii, două vii, două mori şi 
case, câţiva ţigani, venit 2000 de lei. În „Adăogiri din catagrafia din anul 1831” apare 
Ştefan Zătreanul Vtori Vistier, cu venit 1500 de lei. 

În „ Diviziunea proprietăţii private din anul 1837” se menţionează: 
• În judeţul Gorj: în Socoteni (cătun al satului Slăvuţa, comuna Cruşeţ, judeţul Gorj) 
şi în Mierea Birnici (Roşia de Amaradia, pe valea Amaradiei), proprietar era coconul biv 
Vel Stolnicul Dincă Zătreanul ( T.G. Bulat, „Diviziunea proprietăţii private”, în Arhivele 
Olteniei, 1925, p. 302).  
• În judeţul Dolj: Dimitrie Zătreanul, vârsta 38 de ani, alegător direct de district, 
deţinea „jumătate proprietatea Oteşti, Mileştii de Sus, parte din Socoteni şi Negovani 
din judeţul Dolj, venit.” 
În Zăicoi (sat în comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj) şi în Ciulniţa avea moşii Dincă 
Zătreanul. În anul 1840, satul Şuşani din judeţul Vâlcea era stăpânit tot de către Dincă 
Zătreanul.  
• În Ciulniţa avea moşie şi clucerul Constantin Zătreanul (T.G. Bulat, „Diviziunea 
proprietăţii private”, în Arhivele Olteniei, 1925,  pp. 110, 310).  
• În Sălcuţa proprietar era Paharnicul Nicolăiţă Brăiloiul, copilul înfiat de la  
Iordache Zătreanul (T.G. Bulat, „Diviziunea proprietăţii private”, în Arhivele Olteniei, 
1925, pp. 306, 308. 

În secolul al XIX-lea, Catedrala Craiovei cu hramul Sf. Nicolae a fost biserica 
Zătrenilor, pe locul căreia  s-a ridicat Palatul Justiţiei. De aceea i se spunea Episcopia. 
În această Episcopie au păstorit episcopii Râmnicului continuu, până în 1880. Când 
Calinic, episcopul ales de Ştirbei Vodă, s-a mutat în Râmnicu-Vâlcea, în chiliile 
Episcopiei din Craiova s-au mutat curtea şi tribunalele.  

În concluzie, moşiile Zătrenilor, întinse pe o lungime de aproximativ 20 de 
kilometri până în Bălceştii de Olteţ, s-au fărâmiţat, datorită numărului mare de 
descendenţi, în moşii mai mici. Unele dintre aceste moşii au ajuns la arendaşi sau au 
intrat în posesia boierilor fanarioţi veniţi din Macedonia, regiune aşezată în nordul 
Greciei. Cea mai mare parte din descendenţii Boierilor din Zătreni şi-au cumpărat moşii 
în judeţul Dolj sau au înfiinţat companii, nerenunţând la moşii, acestea fiind arendate. 

291 Arhivele Olteniei, nr. 113-118, ianuarie-decembrie 1941, p. 104. 
292 Arhivele Statului Argeş, Trib. Judeţul Vâlcea, dos. 345/1833, f. 3, (8). 
293 Arhivele Statului Vâlcea, Colecţia „Mitrice”, partida N, nr. 1. 
294 Ibidem. 
295 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 76/1859, fila 50. 
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296 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 73/1844-1845, fila 73. 
297 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 37/1842-1857. 
298 Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuţă – Istoria învăţământului din Oltenia, vol. II, 
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981, pag.181-182. 
299 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 73/1859, fila 99. 
300 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 4/1853, fila 606. 
301 Arhivele Olteniei, iulie, decembrie 1931, p. 337. 
302 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 8/1864, vol. II, p. 616. 
303 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 65/1864, fila 136. 
304 Statului Vâlcea, dosar 65/1864, fila 136. 
305   Adresa nr. 9758/21 iunie 1864 a subprefectului din plasa Olteţu de Jos, Tache 
Socoteanu, către prefectul de Vâlcea, cu raportul cercetărilor şi persoanele bănuite că    
l-ar fi jefuit pe Boierul Andrei C. Pârâianu (Arhivele Statului Vâlcea, dosar 8/1864, vol. 
II, p. 577).  
306 Dumitru Mitrana, „Bogdan Amaru”, în Scriitori vâlceni. Documentar bio-
bibliografic, Biblioteca judeţeană Vâlcea, pp. 1-12.  
307 G.M. Zamfirescu, „Mozaic – 4”, în vol. Mărturii în contemporaneitate, I, Editura 
Minerva, 1974, pp. 129-135. 
308 E. Lovinescu, „Destinul scriitorului român: Bogdan Amaru”, în Scrieri 2 – Memorii, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p. 462. 
309 Mircea Eliade, „Soarta scriitorului tânăr”, în Vremea, an. IX, nr. 459, 18 octombrie 
1936, p. 3. 
310 I. Peltz, Zâmbetul care a pierit, manuscris. 
311 Geo Şerban, „Bogdan Amaru”, în vol. Ispita istoriei, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 202. 
312 Eugen Jebeleanu, „Drama scriitorului tânăr”, în vol. Din veacul XX, E.S.P.L.A., 
Bucureşti, 1956, p. 98. 
313 În 21 aprilie 1784, Zamfir Pârâianul, fost Mare Paharnic, şi Costache Pârâianul, 
Ispravnic (prefect) al judeţului Vâlcea, rezolvă sesizări ale unor cetăţeni ai judeţului. 

314 Aici prezentăm Boierii Pârâieni din Gorj, existenţi în catagrafiile din 1829 şi 
1831. În anul 1829, administraţia provizorie rusă din ţara noastră a dat un ordin în data 
de 10 septembrie, reînnoit ulterior de două ori la 22 septembrie şi 22 noiembrie, prin 
care ordona întocmirea în fiecare judeţ a unei „delă pentru catagrafia boierilor 
caftanlâi”. Administraţia rusă, fiind direct interesată de această catagrafie, la 5 
decembrie, în acelaşi an trimite volnici în toate judeţele pentru urgentarea lucrărilor „în 
24 de ceasuri”. Catagrafia a întocmit recensământul boierilor scutiţi de dări către 
vistieria domnească. Evidenţele întocmite pe oraşe aveau următoarele rubrici: numele şi 
porecla, locul naşterii, vârsta, sinul sau al cui fiu era, domiciliul şi averea imobiliară pe 
care o avea fiecare dintre aceşti boieri şi rubrica „rangul boieresc”, unde era cazul. 
Evidenţele întocmite în sate aveau rubrici mai puţine. Lucrarea din 1829, fiind făcută în 
grabă, a avut numeroase omisiuni, aşa încât a trebuit reluată şi în anii următori, fiind 
definitivată la 21 octombrie 1831 (Revista Arhivelor, vol. II, pp. 343-346). Menţionăm 
că localitatea Pârâieni, unde locuiau mulţi Boieri Pârâieni, era a judeţului Gorj până în 
1843. Începând cu anul 1843, localitatea Pârâieni a trecut de judeţul Vâlcea.  
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Boierii Pârâieni gorjeni cuprinşi în catagrafia din anul 1829: Ioniţă Pârâianu, născut 

în judeţul Gorj, Polcovnic za Craiova, fiul lui Costantin, locuia în judeţul Gorj, avea o 
moşie şi o vie; Ştefan Părâianu, născut în judeţul Gorj, 36 ani, Polcovnic za Cerneţi, fiul 
lui Costantin, locuia în judeţul Gorj, avea 2 moşii şi o vie.  

În catagrafia din 21 octombrie 1831 au mai fost adăugaţi: Vasile Pârâianu, 
Polcovnic, venit 350 de lei; Constantin Pârâianu, fiul Aniţăi Pârâianu, venit 200 de lei; 
Răducanu Pârâianu, fiul Aniţăi Pârâianu, venit 200 de lei; Matei Pârâianu, fiul Aniţăi 
Pârâianu, venit 200 de lei; Stoian Pârâianu, fiul lui Niţu (Ion) Pârâianu, venit 500 de lei; 
Manolache Pârâianu, fiul lui Niţă (Ion) Constantin Pârâianu, venit 300 de lei; 
Dumitrache Pârâianu, fiul lui Gheorghiţă Pârâianu, venit 500 de lei; Andrei Pârâianu, 
fiul lui Tănase Pârâianu, venit 1000 de lei; Dumitrache Pârâianu, fiul lui Tănase 
Pârâianu, venit 250 de lei; Ioan Pârâianu, fiul lui Tănase Pârâianu, venit 250 de lei; 
Vasile Pârâianu, fiul lui Ioniţă Pârâianu, venit 1200 de lei; Constantin Pârâianu, fiul lui 
Ioniţă Pârâianu, venit 300 de lei; Niţu (Ion) Pârâianu, fiul lui Badea Pârâianu, venit 500 
de lei; Ştefan Pârâianu, fiul lui Nicolae Pârâianu, venit 500 de lei; Constantin Pârâianu, 
fiul lui Nicolae Pârâianu, venit 200 de lei; Răducan Pârâianu, fiul lui Constantin 
Pârâianu, venit 150 de lei; Dumitrache Pârâianu, fiul lui Gheorghe Niţu (Ion) Pârâianu, 
venit 300 de lei şi Nicolae Pârâianu, fiul lui Gheorghe Niţu (Ion) Pârâianu, venit de 300 
de lei. 

În această catagrafie nu apar numele boierilor ce aveau proprietăţi în judeţul Gorj, 
dar care îşi aveau domiciliul în alte judeţe sau în Bucureşti, fiind înscrişi în catagrafiile 
de acolo.  
315 
Cercetând actele de stare civilă din arhivele judeţului Vâlcea, am realizat următoarea 
statistică a Pârâienilor născuţi în toate satele fostei comune Pârâieni din judeţul Vâlcea: 
– Între anii 1800-1810: 6 persoane (5 persoane de sex masculin, 1 persoană de sex 
feminin); 
– Între anii 1811-1820: 4 persoane (3 persoane de sex masculin, 1 persoană de sex 
feminin); 
– Între anii 1821-1830: 10 persoane (8 persoane de sex masculin, 2 persoane de sex 
feminin); 
– Între anii 1831-1840: 7 persoane (6 persoane de sex masculin, 1 persoană de sex 
feminin); 
– Între anii 1841-1850: 7 persoane (6 persoane de sex masculin, 1 persoană de sex 
feminin); 
– Între anii 1851-1860: 6 persoane (4 persoane de sex masculin, 2 persoane de sex 
feminin); 
– Între anii 1861-1870: 6 persoane, toate de sex masculin; 
– Între anii 1871-1880: 9 persoane (2 persoane de sex masculin, 7 persoane de sex 
feminin); 
– Între anii 1881-1890: 11 persoane (8 persoane de sex masculin, 3 persoane de sex 
feminin); 
– Între anii 1891-1900: 10 persoane (3 persoane de sex masculin, 7 persoane de sex 
feminin); 
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– Între anii 1901-1910: 9 persoane (4 persoane de sex masculin, 5 persoane de sex 
feminin); 
– Între anii 1910-1969: 3 persoane, toate de sex masculin. 

Sigur că mai sunt şi alte documente distruse sau păstrate în arhivele din Bucureşti, 
Craiova, Târgu-Jiu şi alte oraşe din ţară.  

Se observă numărul mare de moştenitori. Fetele şi-au pierdut numele prin căsătorie. 
Sigur au existat şi situaţii când o fată Pârâianu s-a căsătorit cu un bărbat Pârâianu, dacă 
erau rude mai îndepărtate, dar majoritatea s-au căsătorit cu bărbaţi din alte familii 
boiereşti din localităţile vecine ale judeţului Vâlcea sau mai îndepărtate, din judeţele 
vecine sau alte judeţe din ţară. Şi bărbaţii au plecat prin  căsătorie în alte localităţi din 
judeţ sau din ţară. 

Mulţi Pârâieni au absolvit şcoli militare în oraşele din ţară, au fost repartizaţi în 
diferite unităţi militare din diverse oraşe ale ţării, majoritatea căsătorindu-se acolo. Sunt 
Pârâieni răniţi sau căzuţi la datorie, în războaiele din 1877, în Primul şi al Doilea Război 
Mondial. Mai târziu, după reforma din 1864, mulţi Pârâieni au absolvit seminarii şi 
facultăţi de teologie, facultăţi de drept, de medicină, pedagogice etc.  
316 Catagrafia din 1831. 
317 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 73/1859, filele 98-99.  
318 În „Arhondologia Olteniei” dintre anii 1820 şi 1830, Arhivele Olteniei, 1925/1926, 
pp. 267-273, există o listă a boierilor cu rangurile lor din cele cinci judeţe ale Olteniei. 
În judeţul Dolj, în această listă este Vtori Logofăt Manolache Pârâianu din Mălăeşti şi 
fost Mare Serdar Panait Dâlgeanu; în judeţul Gorj sunt: fost Polcovnic Ioan Părăianu şi 
fost Polcovnic Stoian Pârâianu. 
319 Arhivele Statului, Vâlcea,  dosar 17/14 octombrie 1842 – 17 februarie 1843. 
320 Numele boierilor cuprinşi în  catagrafiile din 1829 şi 1831din judeţul Dolj: 
Manolache Pârâianu, născut în Pârâieni, sudul judeţului Gorj, Vtori Logofăt, fiul lui 
Gheorghe Pârâianu, locuieşte în Mălăeşti, judeţul Dolj, are o parte de moşie în această 
localitate şi „se hrăneşte cu munca şi neguţătoria”. În „Adăogiri la catagrafia din 1831” 
apare Manolache Pârâianu Vtori Logofăt, cu un venit de 1500 de lei.  
321 În anul 1862, Nae Manolache Pârâianu, în vârstă de 29 de ani, proprietar în Corniţa, 
comuna Cernăteşti, judeţul Dolj, cu un venit de 105 galbeni, era alegător primar în plasa 
Dumbrava. 
322 Adăugiri la catagrafia din 1831. 
323 În „Diviziunea proprietăţii private din anul 1837” , T.G. Bulat,  în Arhivele Olteniei 
din 1925, p. 109, apar: 
• În judeţul Gorj: 
În Pârâienii de Sus, Merişu, proprietari erau “domnul Ştefan Pârâianu” şi “domnul Vel 
Logofăt Manolache Pârâianu”. În Pârâienii de Jos erau proprietari Nicolăiţă Brăiloiul 
(Nicolae Zătreanul, copilul lui Iordache Zătreanul, înfiat în 1801 de biv Vel Paharnicul 
Dumitrache (Dositei) Brăiloiul şi jupâneasa sa Maria, fiica lui Barbul Milescul 
Pârăianul, Marele Ban al Craiovei, pentru că părinţii săi muriseră) şi Niţu (Ion) 
Pârâianu.  
• În judeţul Dolj: 
În Mălăeşti, comuna Goeşti, judeţul Dolj, proprietar era Manolache Pârâianu şi în 
Meteu, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, proprietar era răposatul Manolache Pârâianu. În 
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Mileşti, avea moşie Dumitrache Milescu. În Pometeşti, proprietar era Dumitrache 
Pârâianu.  
324 În anul 1865, locuitorii din comuna Cernăteşti, judeţul Dolj, au contestat consiliului 
de stat, pământul de proastă calitate delimitat de Paharnicul Pârâianu Manolache şi 
Nicolae Cernătescu, proprietari (Arhivele Statului, Dolj, Fond: Prefectura judeţului 
Dolj, dos. 255, fila 4). 
325 Tabelul următor arată numele Boierilor Pârâieni domiciliaţi în comunele din judeţul 
Vâlcea, expropriaţi prin legea agrară din 1864.  
 

Fond Prefectura Judeţului Vâlcea 
Dosarele 112 şi 113/1864 

 
Aceste dosare includ: 
Procese-verbale cu moşiile expropriate, însoţite de tabele cu numele şi prenumele 
expropriaţilor şi al persoanelor împroprietărite, suprafeţele agricole expropriate şi locuri 
de casă şi grădină (suprafaţa pentru un loc de casă şi grădină fiind de 398 de stânjeni), 
suma anuală modică primită de proprietar pentru contravaloarea terenurilor agricole 
expropriate, locurile de casă fiind gratuite, dacă împroprietăritul este sau nu rudă cu 
proprietarul expropriat etc. 
Semnează comisarii (membrii comisiei de expropriere): Ion Barbu Pârâianu, Radu C. 
Săşcioreanu şi Ştefan Pleşoianu. 
 
Dosarele 112 şi 113 din 1864 conţin: 
Filele 46-50, 62, 63 – cuprind Pârâienii expropriaţi din Pârâienii de Mijloc, plasa Olteţu 
de Sus. Filele 69-70 cuprind Pârâienii expropriaţi din Pârâienii de Sus, plasa Olteţu de 
Sus. Filele 5 şi 13 cuprind Pârâienii expropriaţi din comuna Grădişte, plasa Olteţu de 
Sus. 
 
Semnează comisia: 
Ioan Barbu Pârâianu 
Ştefan Pleşoianu  
Radu Ciochină Săşcioreanu 
Primarul comunei, Andrei Pârâianu 
 
Dosarele 112 şi 113/1864 

Fila din 
doc. 

Localitatea Numele şi 
prenumele celui 

expropriat 

Suprafaţa 
terenurilor 

agricole 
expropriate 

Suprafeţele 
expropriate pentru 
locuri de case şi 

grădini 

Sume de bani 
primite 

anual ca 
despăgubiri 

Obs. 

Fila 5 Băeşti Casa răposatului 
Barbu Pârâianu 

22,5 pogoane 398 stânjeni _  

Fila 13 Grădişte Ion şi fraţii 
Petrache şi 

Andrei Pârâianu 

8 pogoane şi 30 
de prăjini 

796 stânjeni 142 lei şi 40 p  

Fila 46 Pârâienii 
de Mijloc 

Aristiţa Pârâianu  1194 stânjeni _  

Fila 47 Pârâienii 
de Mijloc 

Ion Peruianu  796 stânjeni _  
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Fila 47 Pârâienii 

de Mijloc 
Elena Gheorghe 

Pârâianu 
7 pogoane şi 19 

prăjini 
398 stânjeni _  

Fila 48 
şi 49 

Pârâienii 
de Mijloc 

Nicoliţa Zamfir 
Pârâianu 

 1194 stânjeni _  

Fila 49 Pârâienii 
de Mijloc 

Mitică Pârâianu  1592 stânjeni _  

Fila 50 Pârâienii 
de Mijloc 

Aristiţa Pârâianu  398 stânjeni _  

Fila 50 Pârâienii 
de Mijloc 

Gheorghe Barbu 
Pârâianu 

 796 stânjeni _  

Fila 50 Pârâienii 
de Mijloc 

Haralambie 
Pârâianu 

 796 stânjeni _  

Fila 62 Pârâienii 
de Mijloc 

Andrei Tănasie 
Pârâianu 

16 pogoane şi 45 
prăjini 

6766 stânjeni 284 lei şi 80 p  

Fila 62 Pârâienii 
de Mijloc 

răposat Vasile 
Pârâianu 

 796 stânjeni   

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Ştefan Vasile 
Pârâianu 

15 pogoane şi 49 
prăjini 

5572 stânjeni 242 lei şi 64 p  

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Ioan Niţu 
Pârâianu 

16 pogoane şi 45 
prăjini 

4776 stânjeni 213 lei şi 60 p  

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Manolache 
Pârâianu 

11 pogoane şi 15 
prăjini 

 171 lei şi 44 p  

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Barbu Pârâianu 8 pogoane şi 30 
prăjini 

1592 stânjeni 142 lei şi 40 p  

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Costache Manda 
Pârâianu 

4 pogoane şi 15 
prăjini 

1194 stânjeni 71 lei şi 20 p  

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Constantin 
Ştefan Pârâianu 

12 pogoane şi 45 
prăjini 

1194 stânjeni 213 lei şi 60 p  

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Costache Dincă 
Pârâianu 

16 pogoane şi 45 
prăjini 

1990 stânjeni 284 lei şi 80 p  

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Ioniţă şi fraţii săi 
Petrache şi 

Andrei Pârâianu 

4 pogoane şi 15 
prăjini 

1194 stânjeni 71 lei şi 20 p  

Fila 63 Pârâienii 
de Mijloc 

Manolache 
Zamfir Pârâianu 

 1592 stânjeni   

Fila 69 Pârâienii 
de Sus 

Nae Pârâianu 4 pogoane şi 15 
prăjini 

796 stânjeni 71 lei şi 20 p  

Fila 69 Pârâienii 
de Sus 

Simion Pârâianu 27 pogoane şi 94 
prăjini 

6368 stânjeni 455 lei şi124 
p 

 

Fila 69 Pârâienii 
de Sus 

Casa răposatului 
Vasile Pârâianu 

4 pogoane şi 15 
prăjini 

1194 stânjeni 171 lei şi 44 p  

Fila 70 Pârâienii 
de Sus 

Ion Răducan 
Pârâianu 

4 pogoane şi 15 
prăjini 

1194 stânjeni 71 lei şi 20 p  

Fila 70 Pârâienii 
de Sus 

Costache 
Răducan 
Pârâianu 

4 pogoane şi 15 
prăjini 

398 stânjeni 71 lei şi 20 p  

Fila 70 Pârâienii 
de Sus 

Ion polcovnic 
Pârâianu cu Ion 

Pârâianu 

11 pogoane şi 34 
prăjini 

 171 lei şi 44 p  

Fila 70 Pârâienii 
de Sus 

Zamfir Răducan 
Pârâianu 

4 pogoane şi 15 
prăjini 

1194 stânjeni 71 lei şi 20 p  

Fila 70 Pârâienii 
de Sus 

Costache Ştefan 
Pârâianu 

4 pogoane şi 15 
prăjini 

5174 stânjeni 71 lei şi 20 p  
 

 



 

282 

                                                                                                                                        
 
Dosar 16/1866, vol. I, plasa Olteţului de Jos 
 
Tablou cu numirea proprietăţilor din această plasă ale „foştilor chiriaşi” cu care s-au 
împământenit după legea rurală şi a sumei totale de primit pentru despăgubiri 
 
Fila din 

document 
Localitatea Numele şi 

prenumele 
celui 

expropriat 

Suprafaţa 
terenurilor 

agricole 
expropriate 

Suprafeţele 
expropriate 

pentru 
locuri de 
case şi 
grădini 

Sume de 
bani 

primite 
anual ca 

despăgubiri 

Obs. 

Fila 122 Găneşti, 
comuna 

Lăcusteni 

Constantin 
D. 

Pârâianu 

37 pogoane 
şi 16 

prăjini 

 305000 lei 
şi 30 p 

 

Fila 123 Făureştii 
de Jos 

Fraţii Ion 
Petre şi 
Andrei 

Pârâianu 

9 pogoane 
şi 16 

prăjini 

 1632 lei  

Fila 125 Băbeni-
Olteţu, 
comuna 
Făureşti 

 

Constantin 
Radu 

Pârâianu 

9 pogoane 
şi 6 prăjini 

 1632 lei  

Fila 126 Laloşu Ioniţă 
Pârâianu 

40 pogoane 
şi 9 prăjini 

 893848 lei 
şi 20 p 

 

 
 
Dosar 16/1866, vol. I, fila 20, plasa Olteţu de Jos: 
 
Prin adresa nr. 1166/1866 către Prefectura Vâlcea, topograful Cazimir Bocşa raportează 
faptul că, în urma lucrărilor topografice executate, a constatat că doi „chiriaşi” care „au 
împrumutat” pământ de la Ion Pârâianu, domiciliat în comuna Laloşu, aveau deja 
pământ suficient pentru a trăi decent şi cere sprijinul prefectului pentru ca pământul 
acestora să fie înapoiat proprietarului.  
 
Dosarul 17/1866, vol I, plasa Olteţului de Sus 
 
Tablou general pentru sumele totale ale clăcaşilor împroprietăriţi, ale pogoanelor şi 
suma despăgubirii, din această plasă, alcătuit după ordinul d. prefect nr. 240/1866. 
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Fila din 

document 
Localitatea Numele şi 

prenumele 
celui 

expropriat 

Suprafaţa 
terenurilor 

agricole 
expropriate 

Suprafeţele 
expropriate 

pentru 
locuri de 
case şi 
grădini 

Sume de 
bani 

primite 
anual ca 

despăgubiri 

Obs. 

158 Tina Ion 
Pârâianu 
cu fraţii 

177 
pogoane şi 
6 prăjini 

 27201 lei  

158 Veaca Casa 
răposatului 
Iordache 
Pârâianu 

26 pogoane 
şi 7 prăjini 

 4412 lei şi 
20 P 

 

158 Veaca Casa 
răposatului 

Petre 
Pârâianu 

20 pogoane 
şi 5 prăjini 

 3313 lei  

158 Pârâieni de 
Mijloc 

Domnul 
Andrei 

Pârâianu 

18 pogoane 
şi 12 

prăjini 

 3264 lei  

158 Pârâieni de 
Mijloc 

Ştefan V. 
Pârâianu 

17 pogoane 
şi 1 prăjini 

 2780 lei şi 
20 P 

 

158 Pârâieni de 
Mijloc 

Ion N. 
Pârâianu 

13 pogoane 
şi 21 

prăjini 

 2448 lei  

158 Pârâieni de 
Mijloc 

Matei 
Pârâianu 

12 pogoane 
şi 10 

prăjini 

 1964 lei şi 
20 P 

 

158 Pârâieni de 
Mijloc 

Barbu V. 
Pârâianu 

9 pogoane 
şi 6 prăjini 

 1632 lei  

158 Pârâieni de 
Mijloc 

Costache 
Manda 

Pârâianu 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 816 lei  

158 Pârâieni de 
Mijloc 

Constantin 
Ştefan 

Pârâianu 

13 pogoane 
şi 21 

prăjini 

 2448 lei  

158 Pârâieni de 
Mijloc 

Constantin 
D. 

Pârâianu 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 3264 lei  

158 Pârâieni de 
Sus 

Nicolae 
Pârâianu 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 816 lei  

158 Pârâieni de 
Sus 

Simion 
Pârâianu 

30 pogoane 
şi 22 

prăjini 

 5228 lei şi 
20 P 
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158 Pârâieni de 

Sus 
Casa 

răposatului 
Vasile 

Pârâianu 

12 pogoane 
şi 10 

prăjini 

 1964 lei şi 
20 P 

 

158 Pârâieni de 
Sus 

Domnul 
Ion Radu 
Pârâianu 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 816 lei  

158 Pârâieni de 
Sus 

Costache 
Radu 

Pârâianu 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 816 lei  

158 Pârâieni de 
Sus 

Ion 
Pârâianu 

7 pogoane 
şi 19 

prăjini 

 1148 lei  

158 Pârâieni de 
Sus 

Zamfir 
Pârâianu 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 816 lei  

159 Părăuşani Zamfir 
Pârâianu 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 816 lei  

159 Grădişte Ion 
Pârâianu 
cu fraţii 

9 pogoane 
şi 6 prăjini 

 1632 lei  

159 Pârâieni de 
Mijloc 

Ion 
Pârâianu 
cu fraţii 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 816 lei  

159 Nenciuleşti Casa 
răposatului 

Barbu 
Pârâianu 

9 pogoane 
şi 6 prăjini 

 1632 lei  

160 Părăuşani Ion 
Pârâianu 
cu fraţii 

4 pogoane 
şi 15 

prăjini 

 816 lei  

 
Tabel/1865 cu moşiile expropriate ale boierilor Pârâieni, reconstituit după documentele 
găsite de preotul Ioan Roman. 
 

Fila din 
doc. 

Loc. Numele şi 
prenumele 

celui 
expropriat 

Suprafaţa 
terenurilor 
agricole 

expropriate 

Suprafeţele 
expropriate 

pentru locuri 
de case şi 
grădini 

Sume de 
bani 

primite 
anual ca 

despăgubiri 

Obs. 

Fila 1 Pârâienii 
de 

Mijloc 

Tănasie 
Statie 

Pârâianu 

16 pogoane şi 
60 prăjini 

1592 stânjeni 284 lei şi 
80 p 
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Fila 1 Pârâienii 

de Sus 
Bălă 

Pârâianu 
12 pogoane şi 

45 prăjini 
 213 lei şi 

60 p 
 

Fila 1 Pârâienii 
de Sus 

Ştefan 
Pârâianu 

20 pogoane şi 
1 prăjină 

398 stânjeni _  

 
326 Documentele următoare dovedesc faptul că Dumitrache şi Petrache Pârâianu sunt 
fraţii lui Manolache Pârâianu şi unchii acestui  Petrache Pârâianu.  

Un zapis datează din 28 noiembrie 1840, fiind scris şi semnat de Dumitru Amza, 
văr cu boierii Pârâieni, „de încredinţare, pentru adeverirea unei hotărnicii, Boierilor 
Pârâieni, fraţii Dumitrache şi Petrache Pârâianu”. Acest act aduce dovadă copia unei 
cărţi de hotărnicie din ianuarie 1768, cu ocolnică (hartă topografică, având indicate 
hotarele unei moşii)  făcută cu 6 boieri hotarnici, care delimita hotarul moşiei lor, situată 
în Pârâienii de Sus, de cel al locuitorilor din Obârşia şi Zăicoi (sate din comuna 
Dănciuleşti, judeţul Gorj, vecine la vest cu Pârâienii). Dumitru Amza a primit de la verii 
lui, fraţii Pârâieni Dumitrache şi Petrache, 300 de lei şi va trebui să meargă cu cetaşii lui 
şi cu cartea în original la judecătoria Plăşii Gilortului, ca martor ( Arhivele Olteniei, 
iulie-decembrie 1931, p. 337). 

Următorul „zapis de adeverire” (de întărire, de susţinere ca fiind autentic), din 13 
august 1843, este adresat „Cinstitei Judecătorii Gorj”, de către Anastasia monahia 
Pârâianca din Pârâieni, soţia lui Stoian Pârâianu. Aceasta aminteşte de zapisul întocmit 
în 1840, prin care a vândut nepoţilor ei, fraţii Petrache şi Băluţă Pârâianu, 60 de stânjeni 
de moşie în satul Spineni din comuna Pârâieni. Anastasia Pârâianca făgăduise bisericii 
„Sf. Dumitru” din cătunul Merişu 10 stânjeni de teren şi cei doi fraţi Pârâieni i-au plătit 
valoarea pământului, donat bisericii, pentru a cumpăra odoare necesare acestui locaş de 
cult „spre ctitoricească pomenire”. Doreşte ca acest zapis să fie întărit de judecătorie 
fără a se prezenta personal la proces pentru că, fiind vârstnică, îi este greu să se 
deplaseze şi nu mai poate suporta alte cheltuieli. Nu ştia carte, actul fiind scris de fiul 
său, Barbu Pârâianu, acesta fiind şi martor. Acest document confirmă faptul că Boierii 
Pârâieni au fost credincioşi, donând bisericilor ctitorite terenuri şi veşminte scumpe şi 
alte obiecte religioase, confecţionate din metale preţioase, necesare serviciilor religioase 
(Arhivele Olteniei, iulie-decembrie 1931, p. 338). 

Pătru Pârâianul, a fost fiul lui Dima (Dumitru) Pârâianul.  În 15 noiembrie 1742, 
Pătru Pârâianul era Ispravnic (prefect) de Vâlcea (Arhivele Statului Vâlcea,  dos. D.L. 
CC/12). El este un strămoş al fraţilor Dumitrache şi  Petrache Pârâianul.  
327 Arhivele Statului Vâlcea, dosar 31/1871, fila 7. 
328 În 1850, Dincă Pârâianu, fost subocârmuitor (subprefect) în plasa Olteţu de Jos, a 
fost surghiunit în mânăstirea Sadova, pentru abuzuri (Arhivele Statului Vâlcea, dosar 
40/1850/51, fila 24).  

Începând din 1847, au fost mai multe procese legate de stabilirea hotarului dintre 
moşia Câineşti a Pârâienilor şi moşiile moşnenilor din Grădişte, noul proprietar al 
Câineştilor fiind Ion Vlădoianu, rudă prin femei cu Pârâienii. Moşnenii din Grădişte se 
plângeau că Ion Vlădoianu intrase peste hotarul Grădiştenilor. Procesul a fost câştigat de 
Ion Vlădoianu. Acesta a vândut moşia Câineşti Boierului Dincă Pârâianu şi lui Vasile 
Pleşoianu. Aceştia din urmă au încercat, în 1858, să pună în aplicare sentinţa 
tribunalului Vâlcea nr. 247/1849, care a dat câştig de cauză lui Ion Vlădoianu, privind 
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hotarul cu moşnenii Grădişteni, dar nu au reuşit, dovadă că a urmat un nou proces, 
soluţionat prin recurs, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin „Deciziunea nr. 
149/1867”, care a dat din nou câştig de cauză Boierului Dincă Pârâianu şi lui Vasile 
Pleşoianu. În anul 1871, moştenitorii lui Dincă Pârâianu şi Vasile Pleşoianu au pus în 
executare decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Grădiştenii au făcut o nouă 
contestaţie care a fost soluţionată de Curtea de Apel din Craiova prin încheierea nr. 
28/1872, faţă de care Grădiştenii n-au mai făcut recurs.  

În 1864, Costache Dincă Pârâianu, fiul lui Dincă Pârâianu, a fost expropriat de 16 
pogoane şi 45 de prăjini de teren arabil şi 1990 de stânjeni pentru locuri de case, imobile 
situate în Pârâienii de Mijloc. Tot Costache Dincă Pârâianu a fost expropriat de 37 de 
pogoane şi 16 prăjini în satul Găneşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 

Dumitru C. Pârâianu este fiul lui Costache Dincă Pârâianu. El avea proprietăţi în 
satul Găneşti al comunei Lăcusteni din judeţul Vâlcea.  

 Adresa subprefectului Ioan Cocorăscu, înregistrată la prefectura Vâlcea cu nr. 
11947/28 ianuarie 1864, prin care se aduce la cunoştinţă faptul că cei doi fraţi Tetoieni, 
Constantin şi Ghiţă, după ce şi-au tăiat pădurea, vor „a să face devălmaşi cu Dumitru C. 
Pârâianu (Arhivele Statului Vâlcea, dosar 45/1864, fila 247). Tot în acest dosar, la fila 
251, Dumitru C. Pârâianu îi reclamă pe fraţii Tetoieni, amintiţi mai sus, că împreună cu 
mai mulţi locuitori din Găneşti, sat al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, i-au tăiat 
pădurea din Găneşti, proprietatea lui. În faţa consiliului local din Găneşti, cei doi fraţi 
Tetoieni au declarat că pădurea a fost în proprietate devălmaşă. Dumitru C. Pârâianu s-a 
prezentat cu 13 martori din comuna Găneşti şi cu documente din care rezulta că acesta 
şi-a separat proprietatea lui de a fraţilor Tetoieni. Consiliul local i-a dat dreptate lui 
Dumitru C. Pârâianu, cu drept de apel al fraţilor Tetoieni în 30 de zile.  
329 Arhivele Statului Vâlcea, „Situaţii stastistice”, dosar nr. 39/1874. 
330 Arhivele Statului Vâlcea, „Situaţii stastistice”, dosar nr. 58/1874. 
331 Arhivele Statului Craiova, Fond Prefectura judeţului Dolj, serviciul administrativ, 
dosar 13/1877, filele 168-169.  
332 Arhivele Statului Craiova, fond Prefectura judeţului Dolj, serviciul administrativ, 
dosar 6/1877. fila 27. 
333 Ibidem, dosar 264/1877, fila 48, original. 
334 Un Petrache Pârâianu era mare proprietar în localităţile Negreni şi Piscani din fostul 
judeţ Muscel (azi sate ale comunei Dărmăneşti, judeţul Argeş), moşiile fiind obţinute 
prin cumpărare. Numai moşia din Piscani de 265 de pogoane era evaluată la preţul de 
70000 de lei. Soţia sa, Evdochia, era proprietara unor moşii în localitatea Pietroşani, 
satul Vărzăroaia, foste localităţi din judeţul Muscel, azi judeţul Argeş.  

A fost, pe rând, administrator de ţinut, director al Prefecturii Muscel, în perioada 
1862-1869.  

În 1865, alături de alţi locuitori din acest ţinut, a protestat împotriva lucrărilor 
comisiei de împroprietărire a plasei Muscel. Unii clăcaşi pălmaşi fuseseră trecuţi cu câte 
2-4 boi şi obţinuseră pământ mai mult, iar o parte din locuitorii cu 2-4 boi figurau pe 
listele clăcaşilor pălmaşi. Din cele peste 400 de cauze contestate s-au soluţionat numai 
19 (Dosar nr. 38/1865 – fond Prefectura Muscel). În 1894, conform inventarului 
străzilor, Petrache Pârâianu, proprietarul unor moşii în judeţul Muscel, avea casă în 
Piteşti pe strada Brătianu (Şcolilor), nr. 38-40. 
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Documentele arată că Petrache Pârâianu avea doi copii. Fiul său, Constantin 

Pârâianu, născut în 13 decembrie 1871, era elev la gimnaziul din Piteşti în 1884. Fiica 
lui Petrache Pârâianu, Speranţa Pârâianu, a fost licenţiată în litere la Paris.  

Prin adresa nr. 52395/6 septembrie 1897, trimisă de Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice, se face cunoscută Primăriei Piteşti aprobarea înfiinţării Şcolii 
Profesionale de Fete, numai cu clasa I, începând cu 1 septembrie acelaşi an. 

Domnişoara Speranţa P. Pârâianu, cu studii speciale de limba franceză în Paris, era 
numită directoare a şcolii şi profesoară suplinitoare de limba română, religie, limba 
franceză şi limba germană, cu un salariu lunar de 150 de lei.  
 
 

 
335 Catagrafia din 21 octombrie 1831. 
336 T.G. Bulat, „Diviziunea proprietăţii private”, în Arhivele Olteniei din 1925, p. 109. 
337 Arhivele Statului din judeţul Dolj, Fond – Prefectura judeţului Dolj, dosar 100, fila 3. 
Tot în 1865, Pârâianu Constantin, proprietarul moşiei Amzuleşti (se mai numea şi moşia 
Adâncata; azi este satul Boureni din comuna Afumaţi, judeţul Dolj), plasa Balta, era 
reclamat de clăcaşi pentru că nu le-a dat teren decât pentru păşune şi fâneţe (Arhivele 
Statului din judeţul Dolj, Fond Prefectura judeţului Dolj, dosar 40, fila 5.)  

Proprietarii Pârâianu Ion şi Nicolae Fratoştiţeanu au, în 1865, un conflict cu 
locuitorii din comuna Fratoştiţa (lângă Filiaşi, judeţul Dolj), care vor să extragă pietriş 
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de pe terenurile lor (Arhivele Statului din judeţul Dolj, Fond Prefectura judeţului Dolj, 
dosar 100, fila 6.).  
338 Adrian Marino, Viaţa lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, Editura Pentru 
Literatură, 1966, p. 39. 
339 I. Dragoslav, Revista Rampa, I, 221, 18 iulie 1912. 
340 Adrian Marino, op.cit., p. 40. 
341 Idem. 
342 Ibidem, p. 41. 
343 Idem. 
344 Adrian Marino, „Din corespondenţa lui Al. Maceonski”, în revista Fundaţia XIII, 
serie nouă, nr. 6, iunie 1946, p. 418. 
345 Buletinul Ţării Româneşti, 1857, p. 233. 
346 Adrian Marino, op.cit., p. 32. 
347 Ibidem, p. 29. 
348 Ibidem, pp. 29-30. 
349 Arhondologia Olteniei dintre anii 1820 şi 1830. 
350  Colecţia”Mitrice”, Pârâienii de Mijloc, Partida N, nr. 1, poziţia nr. 39, Arh. Nat. 
Vâlcea. 
351 Colecţia”Mitrice”, Pârâienii de Mijloc, Partida N, nr. 1, poziţia nr. 39, Arh. Nat. 
Vâlcea. 
352 Arhondologia Olteniei dintre anii 1820 şi 1830. 
353 Arhivele Olteniei, iulie-decembrie 1931, p. 338. 
354 Buletinul Oficial 45 /3 aprilie /1971. 
355 Buletinul oficial 43 din 1 octombrie 1887. 
356 T.G. Bulat, „Diviziunea proprietăţii private din anul 1837”, în Arhivele Olteniei din 
1925, p. 109. 
357 I. Moisil, „Căpitanul Emanoil Părăeanu”, în Arhivele Olteniei, septembrie-
decembrie, 1929, p. 420. 
358 Informaţia Gorjului, săptămânal independent, nr. 539, 28 februarie 2010. 
359 Centrul de studii şi păstrare a arhivelor militare istorice Piteşti, fond D.C.I., jandarmi, 
litera P, generali, dosar nr. 1. 
360 Arhivele Olteniei, iulie-decembrie 1936, pp. 456-457. 
361 Arhivele statului Râmnicu-Vâlcea, Fond personal „Alexandru Mitru-Pârâianu – 
1947-1987”, arhivat de profesor Garoafă Dumitru.  
362 Camil Baltazar (pseudonimul lui Leopold Goldstein), Tărâm transcendent: poeme, 
Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1939. 
363Ion Crânguleanu, Aventuri în Ţara Motrului, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1975. 
 Maurice Caréme, Cheiţa fermecată – La clef enchantee, ediţie bilingvă, Editura Ion 
Creangă, Bucureşti, 1979 (poeme alese şi traduse în română de Aurel Tita şi Tudor 
Opriş). 
364Maurice Caréme, Cheiţa fermecată – La clef enchantée, ediţie bilingvă, Editura Ion 
Creangă, Bucureşti,1979 (poeme alese şi traduse în română de Aurel Tita şi Tudor 
Opriş). 
365Perpessicius, Opere, vol. I, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966.  
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366 Iudit Petre (traducătoare de carte pentru copii din limba germană), Lázár Ervin, 
Băieţelul şi leii, Editura Ion creangă, Bucureşti, 1975. 
367 V. Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-
lea, 1821-1867, Arad, 1979. 
368 Al. Raicu, Cerbul de lumină, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1977. 
369 N. Rădulescu-Lemnaru (scriitor, traducător, publicist şi editor), Ursuleţii lui Rădună, 
Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1973. 
370 Ion Roman, Prietenul meu, Topsi, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1982. 
371 George Şovu, Jarul din palmă, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1979. 
372 George Ţărnea, Starea de iubire, Editura Facla, Timişoara, 1975. 
373 Este posibil ca tărâmul Bihariei să cupridă şi ţinutul “Troian” din Bulgaria .  
Oraşul Troian  (în bulgară, Троян) face parte din districtul  Lovech şi este situat pe râul 
Osum Beli la poalele nordice ale muntelui Troyan-Kalofer. Este o staţiune montană 
pentru tratarea bolilor pulmonare. 
 Se crede că oraşul a luat fiinţă în secolul al XV-lea, când Bulgaria a căzut sub stăpânire 
otomană, iar o mulţime de refugiaţi bulgari s-au stabilit în această regiune împădurită.  
   Acest împărat “Troian” nu  are nicio legătură cu împăratul Traian.  
374  În unele documente apare şi numele Părăian. Ilie Părăian este membru în Sfatul 
Domnesc, contrasemnând actul de vânzare-cumpărare din 3 septembrie  1726 (7235). 
”Radul, nepotul lui Zavid ot Berbeşti”, vinde lui Badea Părăianul Logofătul partea lui 
din moşie. ”Marturi: mulţi boieri şi megiiaşi”. Scrie”Staico Păr[ă]ianul. Marturi: Ilie 
Părăian, mar[tur], Iion sin popi Luvaran ot Turceşti, martor Simon magister (cu litere 
latine)”. 
375 Tabele cu Boierii Pârâieni care au trăit în localitatea Pârâieni  şi în alte localităţi din  
ţară, în sec. XVIII-XX.  Satul Pârâieni  ţinea de judeţul Gorj până în 1843. După această 

dată satul a aparţinut judeţului Vâlcea. Acestea au fost întocmite după actele de stare 
civilă şi alte documente descoperite. 

 
 

Descendenţii  familiei Nicola şi AnaPârâianul 
 

Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau soţia Nr. dosar sau alt 
doc. istoric 

 Nicola Pârâianul   Ana doc. 1690 
 Matei Pârâianul  Nicola Pârâianul  

şi Ana 
 doc. 1690 

 Radu (Răducan) 
Pârâianul, propr. în jud. 

Gorj 

 Matei Pârâianul  doc. 1750, 
propr. în jud. 

Gorj 
 Matei Pârâianul  Radu (Răducan) 

Pârâianul doc. 
1750, propr. în 

jud. Gorj 

Aniţa doc. 1761 
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 Matei Pârâianul, propr. 

în Pârâienii de Mijloc 
doc. 31.08. 1825 

 Matei Pârâianul 
doc. 1761şi Aniţa 

Constantina 
doc. 31.08. 

1825 

Pisania din 
1821 a Bisericii 

Întâmpinarea 
Domnului”din 

Pârâienii de 
Mijloc 

 Matei Matei Pârâianu  Matei Pârâianu, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc doc. 

31.08. 1825 şi 
Constantina doc. 

31.08. 1825 

Ilinca Pisania din 
1821 a Bisericii 

Întâmpinarea 
Domnului”din 

Pârâienii de 
Mijloc şi 

Pisania bisericii 
„Sf. C-ntin şi 

Elena” din 
Grădişte, jud. 

Vl., 1840 
 Ilinca Matei Matei 

Pârâianu 
 Matei Matei 

Pârâianu şi Ilinca 
 Pisania bisericii 

„Sf. C-ntin şi 
Elena” din 

Grădişte, jud. 
Vl., 1840 

 Iorgu (Iordache) Matei 
Matei Pârâianu 

 Matei Matei 
Pârâianu şi Ilinca 

 Pisania bisericii 
„Sf. C-ntin şi 

Elena” din 
Grădişte, jud. 

Vl., 1840 
 Ion Matei Matei 

Pârâianu 
 Matei Matei 

Pârâianu şi Ilinca 
 Pisania bisericii 

„Sf. C-ntin şi 
Elena” din 

Grădişte, jud. 
Vl., 1840 

 Ion Matei Matei 
Pârâianu 

 Matei Matei 
Pârâianu şi Ilinca 

 Pisania bisericii 
„Sf. C-ntin şi 

Elena” din 
Grădişte, jud. 

Vl., 1840 
 Constantin  Matei 

Pârâianu 
 Matei Pârâianu, 

propr. în 
Pârâienii de 
Mijloc doc. 

31.08. 1825 şi 
Constantina doc. 

31.08. 1825 

Ilinca Pisania bisericii 
„Sf. C-ntin şi 

Elena” din 
Grădişte, jud. 

Vl., 1840 

 Ilinca C-ntin Matei 
Pârâianu 

 C-ntin  Matei 
Pârâianu şi Ilinca 

 Pisania bisericii 
„Sf. C-ntin şi 

Elena” din 
Grădişte, jud. 

Vl., 1840 
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 Ion C-ntin  Matei 

Pârâianu 
 C-ntin  Matei 

Pârâianu şi Ilinca 
 Pisania bisericii 

„Sf. C-ntin şi 
Elena” din 

Grădişte, jud. 
Vl., 1840 

 Anastasia C-ntin  Matei 
Pârâianu 

 C-ntin  Matei 
Pârâianu şi Ilinca 

 Pisania bisericii 
„Sf. C-ntin şi 

Elena” din 
Grădişte, jud. 

Vl., 1840 
 Pătru C-ntin Matei 

Pârâianu, botezat de 
Ilinca Barneş la 

biserica  „Întâmpinarea 
Domnului”, în 

14.01.1834 

8.01. 1834 
în Pârâienii 
de Mijloc 

C-ntin Matei 
Pârâianu şi 

Ilinca, proprietari 
în Pârâieni 

 Colecţia 
”Mitrice” 

Pârâienii de 
Mijloc, Arh. 
Nat. Vâlcea, 

Partida N, nr. 1 
 Andrei C-ntin Matei 

Pârâianu, botezat de 
Petrache Barneş în 23 

01.1836 în Pârâienii de 
Mijloc 

6.01. 1836 
în Pârâienii 
de Mijloc 

C-ntin Matei 
Pârâianu şi 

Ilinca, proprietari 
în Pârâieni 

Maria, născută 
în 1845 

Colecţia 
”Mitrice” 

Pârâienii de 
Mijloc, Arh. 
Nat. Vâlcea, 

Partida N, nr. 1 
 Maria Andrei C-ntin 

Pârâianu 
n. 

19.07.1875 
în  com. 

Tina, jud. 
Vl.,  m. 

22.07.1875 

Andrei C-ntin 
Matei Pârâianu, 
n. 23.01.1836 în 

Pârâienii de 
Mijloc şi Maria, 
născută în1845 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, dos. 24-

f. 4 şi pisania 
Bisericii 

„Întâmpinarea 
Domnului”din 

Pârâienii de 
Mijloc 

 Victora Andrei C-ntin 
Pârâianu 

n. 19.07. 
1875 în 

com. Tina, 
jud. Vl., m. 
20.07.1875 

Andrei C-ntin 
Matei Pârâianu, 
n. 23.01.1836 în 

Pârâienii de 
Mijloc şi Maria, 

n. 1845 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, dos. 24-

f. 4 şi pisania 
Bisericii 

„Întâmpinarea 
Domnului”din 

Pârâienii de 
Mijloc 

 Radu C-ntin Matei 
Pârâianu 

m. ante 
1903 

C-ntin Matei 
Pârâianu şi 

Ilinca, proprietari 
în Pârâieni 

Maria m. ante 
1903 

Arh. Stat. 
Vâlcea, dos. 24-

f. 4 şi pisania 
Bisericii 

„Întâmpinarea 
Domnului”din 

Pârâienii de 
Mijloc 
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 Pătru Radu Pârâianu n.  

18.09.1858 
în Pârâienii 
de Mijloc 

m. 
10.04.1914 

Radu Matei 
Pârâianu m. ante 
1903 şi Maria m. 

ante 1903 

Se căsătoreşte 
cu Floarea 

Marin Colţoiu, 
n. 10.03.1963 
în com. Cireşu 

(sat al com. 
Stroeşti, jud. 

Vâlcea) 

Arh. Stat. 
Vâlcea, dos. 5, 
f. 21 şi dos.18, 

f. 1. Arh. 
Stroieşti. Dos.  

1914, f. 23 

 Gheorghiţa Pătru Radu 
Pârâianu 

n. 
25.10.1885 

Pătru Radu 
Pârâianu n.  

18.09.1858 în 
Pârâienii de 
Mijloc m. 

10.04.1914 şi 
Floarea n. 

10.03.1963 în 
satul Cireşu, 

com. Stroeşti, 
jud. Vâlcea. 

Se căsătoreşte 
cu Ilie Al. 

Trandafir n. 
18.07.1886 în 
com. Cireşu 

Arh. Stat. 
Vâlcea, dos. 5, 
f. 21 şi dos.18, 

f. 1. Arh. 
Stroieşti. Dos.  

1914, f. 23 

 Gheorghe Pătru Radu 
Pârâianu 

n. 
12.08.1887 

în com 
Cireşu, Vl, 

m. 
15.03.1915 

Pătru Radu 
Pârâianu n.  

18.09.1858 în 
Pârâienii de 

Mijloc şi Floarea 
n. 10.03.1863 în 
com. Cireşu (sat 
al com. Stroeşti, 

jud. Vâlcea) 

Căsătorit cu 
Paraschiva 
Ioana D. 

Ungureanu n. 
10.01.1880 în 
com Turceşti, 

jud. Vl. m. 
1980 

Arh. Stat. 
Vâlcea, dos.11, 

f. 15 şi Arh. 
Stroieşti. Dos. 
1915, f. 13şi 

dos. 1911, f. 9 

 Constantin Gheorghe 
Pârâianu 

n. în com. 
Stroeşti, Vl. 

m. în al 
Doilea 
Război 

Mondial 

Gheorghe Pătru 
Radu Pârâianu n. 

12.08.1887 în 
com Cireşu, Vl, 
m. 15.03.1915 şi 
Paraschiva Ioana 
D. Ungureanu n. 
10.01.1880  în 
com Turceşti, 

jud. Vl. m. 1980 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, dos.11, 

f. 15 şi Arh. 
Stroieşti. Dos. 
1915, f. 13şi 

dos. 1911, f. 9 

 David Gheorghe 
Pârâianu 

n. 1914 în 
com. 

Stroeşti, Vl. 
m. 2006 

Gheorghe Pătru 
Radu Pârâianu n. 

12.08.1887 în 
com Cireşu, Vl, 
m. 15.03.1915 şi 
Paraschiva Ioana 
D. Ungureanu n. 
10.01.1880  în 
com Turceşti, 

jud. Vl. m. 1980 

Căsătorit cu 
Elisabeta n. 

1914, m. 1995 

Arh. Stat. 
Vâlcea, dos.11, 

f. 15 şi Arh. 
Stroieşti. Dos. 
1915, f. 13şi 

dos. 1911, f. 9 



 

293 

                                                                                                                                        
 Dumitru David 

Pârâianu 
n. 

24.11.1935 
m. 

21.09.2012 

 Căsătorit cu  
Elena n. 

2.04.1940 

Arh. Stat. 
Vâlcea, dos.11, 

f. 15 şi Arh. 
Stroieşti. Dos. 
1915, f. 13şi 

dos. 1911, f. 9 
 

Descendenţii lui Staicul Pârâianul 
 
Nr. 
ctr. 

Nume şi 
prenume 

Anul şi 
locul 

naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar sau 
alt doc. istoric 

 Staicul Pârâianul 
apare în doc. 
1702, 1707, 

1736 

  Ilinca doc. 1702, 
1707, 1736 

 Constantin 
Pârâianul era 
boier de neam 

 Staicul 
Pârâianul şi 

Ilinca 

 doc. 1702, 
1707, 1736 

 Barbul Pârâianul 
era boier de 

neam 

 Staicul 
Pârâianul şi 

Ilinca 

 doc. 1702, 
1707, 1736 

 Petre Pârâianul 
era boier de 
neam; a fost 

prefect în  1742 

 Staicul 
Pârâianul şi 

Ilinca 

 Arh. Statului 
Argeş, dos. 
D.L. CC/12. 

 
 Ion Pârâianul 

apare în doc. 
1743;  boier de 

neam 

 Staicul 
Pârâianul şi 

Ilinca 

Maria apare 
în doc. 1743 

doc. 1743 

 Gheorghe Ion 
Pârâianul 

 Ion 
Pârâianul,  
boier de 
neam, şi 
Maria 

 doc. 1743 

 Nicolae Gh. Ion 
Pârâianul 

 Gheorghe 
Ion 

Pârâianul 

 doc. 1793 

 Dumitru Gh. Ion 
Pârâianul 

 Gheorghe 
Ion 

Pârâianul 

 doc. 1793 
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 Manolache Gh. 

Ion Pârâianul 
n. 1793 în 

Pârâienii de 
Mijloc, m. 

1873 

Gheorghe 
Ion 

Pârâianul 

Manda 
Pârâianul n. 

1815  în 
Pârâienii de 
Mijloc, dec. 
09.03. 1893 

 

 Elisabeta 
Manolache   
Pârâianu 

n. în 1847  
în Pârâienii 
de Mijloc, 

m. 
31.10.1873 

Manolache 
Gh. Ion 

Pârâianul n. 
1793 în 

Pârâienii de 
Mijloc, m. 

1873 şi 
Manda 

Pârâianul n. 
1815  în 

Pârâienii de 
Mijloc, dec. 
09.03. 1893 

Căsătorită cu 
Ion Pârâianu 

n. 1837 

doc. 1873 

 Ion Ion Pârâianu n. 1837 în 
Pârâieni 

Ion 
Pârâianul, 
Boier de 
neam, şi 
Maria. 

Căsătorit cu 
Elisabeta n. 

1847 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 

31.10.1873. 

doc. 1743 

 C-ntin Ion 
Pârâianu 

n. 8.11.1872 
în Pârâieni 

Ion Ion 
Pârâianu n. 

1837 în 
Pârâieni şi 
Elisabeta n. 

1847 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 

31.10.1873. 

 Doc. 1872 

 Niţă (Ioniţă) Ion 
Pârâianu 

 Ion Ion 
Pârâianu n. 

1837 în 
Pârâieni şi 
Elisabeta n. 

1847 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
31.10.1873 

 Arh. Primăriei 
Livezi, jud. 

Vâlcea 
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 Grigore Niţă 

Pârâianu 
 Niţă Ion 

Pârâianu 
 Arh. Primăriei 

Livezi, jud. 
Vâlcea 

 Elena Niţă 
Pârâianu 

 Niţă Ion 
Pârâianu 

 Arh. Primăriei 
Livezi, jud. 

Vâlcea 
 Ştefan  Ion 

Pârâianu 
 Ion Ion 

Pârâianu 
 Arh. Primăriei 

Livezi, jud. 
Vâlcea 

 X (fată) Ion 
Pârâianu 

 Ion Ion 
Pârâianu n. 

1837 în 
Pârâieni şi 
Elisabeta n. 

1847 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
31.10.1873 

 Arh. Primăriei 
Livezi, jud. 

Vâlcea 

 X (fată) Ion 
Pârâianu 

 Ion Ion 
Pârâianu n. 

1837 în 
Pârâieni şi 
Elisabeta n. 

1847 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
31.10.1873 

 Arh. Primăriei 
Livezi, jud. 

Vâlcea 

 Stoian  Ion 
Pârâianu, 
Polcovnic 

Apare în 
doc. din 

1825 

Ion 
Pârâianul 
apare în 

doc. 1743,  
boier de 
neam, şi 
Maria 

Anastasia din 
spiţa 

Romanovilor 
 

Pomelnicul 
bisericii 

„Întâmpinarea 
Domnului”din 

Pârâienii de 
Mijloc 

 Barbu Stoian 
Pârâianu-

proprietar în 
Pârâienii de Sus 

n. 1824 în 
Pârâienii de 

Sus-m. 
2.10.1912 

Stoian 
Pârâianu şi 
Anastasia 

Căsătorit cu 
Ruxanda 

Hurezeanu-
n.1831-m. 
2.12.1907 

dos. 1-15 
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 Ion Barbu 

Pârâianu 
n. 1845; în 
1887 avea 
domiciliul 
în Craiova 

Barbu 
Stoian 

Pârâianu n. 
1824, m. 

2.10.1912 şi 
Ruxanda, n. 

1831, m. 
2.12.1907 

 dos. 1-15 

 Ilinca Barbu 
Pârâianu 

n.1857 în 
Pârâienii de 

Sus m. 
15.08.1869 

Barbu 
Stoian 

Pârâianu n. 
1824, m. 

2.10.1912 şi 
Ruxanda, n. 

1831, m. 
2.12.1907 

 dos. 1-15 

 Gheorghe Barbu 
Pârâianu 

n. 1867 în 
Pârâienii de 

Sus 

Barbu 
Stoian 

Pârâianu n. 
1824, m. 

2.10.1912 şi 
Ruxanda, n. 

1831, m. 
2.12.1907 

Maria 
Hurezeanu 
(născută în 

1876, 
decedată în 
10.11.1935) 

dos. 1-15 

 Zamfira Stoian 
Ion Pârâianu 

 Stoian 
Pârâianu şi 
Anastasia 

Crăsnaru Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 X (fată) Stoian 

Ion Pârâianu 
 Stoian 

Pârâianu şi 
Anastasia 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 X (fată) Stoian 

Ion Pârâianu 
 Stoian 

Pârâianu şi 
Anastasia 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Ştefan Ion 

Pârâianu, 
Polcovnic 

Trăia la înc. 
sec.  XIX 

Ion 
Pârâianu 
apare în 

doc. 1743,  
boier de 
neam, şi 
Maria -
apare în 

doc. 1743 

Maria 
Răducan 
Crăsnaru 

Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
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 Marghioala 

Ştefan Ion 
Pârâianu 

Trăia la înc. 
sec.  XIX 

Ştefan Ion 
Pârâianu, 
Polcovnic 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Tarsiţa Ştefan 

Ion Pârâianu 
Trăia la înc. 
sec.  XIX 

Ştefan Ion 
Pârâianu, 
Polcovnic 

Ştefan 
Poenaru 

Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Simion Ştefan 

Ion Pârâianu 
Trăia la înc. 
sec.  XIX 

Polc. Ştefan 
Ion 

Pârâianu, 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Manda 

�tefanPârâianu 
 Ştefan Ion 

Pârâianu, 
Polcovnic 

Toma 
Olănescu 

Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Anica Ştefan 

Pârâianu 
 Ştefan Ion 

Pârâianu, 
Polcovnic 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Victor Simion 

Ştefan Pârâianu 
 

Trăia pe la 
mijl. sec. 

XIX 

Simion 
Ştefan Ion 
Pârâianu 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Elena Simion 

Ştefan Pârâianu 
Trăia pe la 
mijl. sec. 

XIX 

Simion 
Ştefan Ion 
Pârâianu 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Constantin 

(Costică) 
Pârâianu n. 1823 

în Tg. Jiu 

 Ştefan 
Pârâianu 
doc. 1790 

Maria D. 
Pleşoianu n. 

1826 m. 1903 

Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Emanuel 

Constantin 
Pârâianu 

 Constantin 
(Costică) 

Pârâianu n. 
1823 în Tg. 
Jiu şi Maria 

D. 
Pleşoianu n. 

1826 m. 
1903 

Constanţa 
Frumuşanu 

Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
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 Emilia 

Constantin 
Pârâianu 

 Constantin 
(Costică) 

Pârâianu n. 
1823 în Tg. 
Jiu şi Maria 

D. 
Pleşoianu n. 

1826 m. 
1903 

Lubreanu Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 

 Constantin 
Constantin 
Pârâianu 

 (Costică) 
Pârâianu n. 
1823 în Tg. 
Jiu şi Maria 

D. 
Pleşoianu n. 

1826 m. 
1903 

Virginia 
Orezeanu 

(Hurezeanu) 

Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 

 Danciu C-tin C-
ntin Pârâianu 

 Constantin 
Constantin 
Pârâianu şi 

Virginia 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Emanuel C-tin 

C-ntin Pârâianu 
 Constantin 

Constantin 
Pârâianu şi 

Virginia 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Maria C-tin C-

ntin Pârâianu 
 C-tin C-ntin 

Pârâianu şi 
Virginia 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
 Bălaşa  Ion 

Pârâianu 
apare în 

doc. 1743,  
boier de 
neam, şi 
Maria -
apare în 

doc. 1743 

Dobrescu Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 
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 Zamfira  Ion 

Pârâianu 
apare în 

doc. 1743,  
boier de 
neam, şi 
Maria -
apare în 

doc. 1743 

Crăsnaru Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 

 Ilinca  Ion 
Pârâianu 
apare în 

doc. 1743,  
boier de 
neam, şi 
Maria -
apare în 

doc. 1743 

 Al. Ştefulescu, 
Polovragii,Tg. 
Jiu, 1906, pag. 

141 

 
Rudele familiei Badea şi Maria Părăianul 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul naşterii 
sau 

decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt 

document 
istoric 

 Badea Părăianul era 
Ispravnic (prefect) 
în 1723, apare în 

doc. din 11.02.1737, 
7.06.1740, 

12.05.1746, iar în 
15. 11. 1742, 
participă la o 

hotărnicie în com. 
Grădiştea, m. ante 

1831 

  Maria Arh. 
Statului 

Argeş, dos. 
DL 

LXXVII/2. 
Arh. 

Statului 
Argeş, dos. 

D.L. 
CC/12. 

 
 X (o fată)Badea 

Părăianul nu a avut 
urmaşi 

 Badea 
Părăianul 
şi Maria 

Vasile 
Golumbeanul 

 

 Niţu  Pârâianu, 
propr. în Pârâieni, 

jud. Gj 

 Badea 
Pârâianu, 
nepotul de 

unchi al 
lui Badea 
Părăianul 

 Catagrafia 
din 1831 
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 Gheorghe Niţu 

Pârâianu 
n. 1806  în 
Pârâienii de 
Sus, m. în 
3.12. 1891 

Niţu  
Pârâianu 
propr. în 
Pârâieni, 
jud. Gj 

Stanca, m. 
ante 1891 

Arh. 
Primăriei 
Livezi, 

dos./1891 

 (Mitică) Nae Gh. 
Pârâianu 

n. 1840 în 
Pârâieni, m. 
27.04.1919 

Gh. Niţu 
(Ion) 

Pârâianu şi 
Stanca 

necăsătorit Arh. 
Primăriei 
Livezi, 

dos.1919. f. 
16 

 Ion Niţu Pârâianu n. 1822 în 
Pârâienii de 
Mijloc , m. 
24. 12.1892 

Niţu  
Pârâianu, 
propr. în 
Pârâieni, 
jud. Gj 

Elena 
Pârâianu n. 

1859 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. 45- f. 1 

 Joiţa Ion Niţu 
Pârâianu 

n. 
10.03.1868 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Ion Niţu 
Pârâianu 

n. în 1822 
Elena 

Pârâianu 
n. 1859 

  

 
Descendenţii lui Tănase Pârâianul 

 
Nr. ctr. Nume şi 

prenume 
Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar sau 
alt doc. istoric 

 Tănase 
Pârâianu a 
hotărnicit 

moşia Crasna, 
jud. Gj, în 

12.04.1748; în 
1761 

întocmeşte 
cartea de 
hotărnicie 

pentru nepoţii 
lui Matei 

Pârâianu (Hot. 
Pârâieni-
Spineni) 

   Al. 
Ştefulescu, 

„Gorjul 
Pitoresc şi 

istoric”, pag. 
50 
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 Statie Pârâianu Apare în doc. 

15.01.1788-
m. ante 1825 

Tănasie 
Pârâianu 

apare în doc. 
12.04.1748 

  

 Tănasie 
Pârâianu apare 
în doc. 1825 

Statie 
Pârâianu 

apare în doc. 
15.01.1788- 
m. ante 1825 

 Stanca Doc. 1825-
Pisania 
bisericii 

”Întâmpinarea 
Domnului” 

 Andrei Tănasie 
Pârâianu, 
propr. în 
Pârâieni 

 Tănasie 
Pârâianu 
propr. în 

Pârâieni şi 
Stanca 

 Catagrafia din 
1831 

 Dumitrache 
Tănasie 

Pârâianu propr. 
în Pârâieni 

 Tănasie 
Pârâianu 
propr. în 

Pârâieni şi 
Stanca 

 Catagrafia din 
1831 

 Ioan Tănasie 
Pârâianu propr. 

în Pârâieni 

 Tănasie 
Pârâianu 
propr. în 

Pârâieni şi 
Stanca 

 Catagrafia din 
1831 

 Constantin  
Tănasie 

Pârâianu apare 
în doc. 1825 

 Tănasie 
Pârâianu 
propr. în 

Pârâieni şi 
Stanca 

 Doc. 1825 
Pisania 
bisericii 

”Întâmpinarea 
Domnului” 

 Anica Tănasie 
Pârâianu apare 
în doc. 1825 

 Tănasie 
Pârâianu 
propr. în 

Pârâieni şi 
Stanca 

 Doc. 1825 
Pisania 
bisericii 

”Întâmpinarea 
Domnului” 

 
Descendenţii lui Tache Ion Pârâianul 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar sau 
alt doc. istoric 

 Petre Tache Pârâianul  Tache  Ion 
Pârâianu l 

 Catagrafia din 
1831 

 Ioniţă Tache 
Pârâianul 

 Tache  Ion 
Pârâianul 

 Catagrafia din 
1831 
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 Andrei Tache 

Pârâianu, subprefect 
al judeţului Vâlcea în 

1864 

n. 1829 în 
Pârâieni 

Tache  Ion 
Pârâianu l 

căsătorit cu 
Anica n.1836 

m.1879 

Dos. 112 şi 
113/1864 

 Smaranda Andrei 
Tache Pârâianu 

n. 1872 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
06.03.1895 

Andrei Tache 
Pârâianu, n. 

1829 şi 
Anica, n. 
1836-m. 

1879 

 Arh. Primăriei 
Livezi,  

Vâlcea, dos. 
1897/f.2 

 
Descendenţii lui Costache Pârâianu 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi 
prenume 

Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau soţia Nr. dosar 
sau alt doc. 

istoric 
 Costache 

Pârâianul, 
(Ispravnic) 
Prefect de 
Vâlcea, 21. 
04. 1784, 
rezolvă 

neînţelegeri 

 Constantin 
Pârâianul 

 Doc. 
21.04.1784 

 Radu 
(Răducan) 
Costache 
Pârâianul 

 Costache 
Pârâianul, 
(Ispravnic) 
Prefect de 
Vâlcea, 21. 

04. 1784 

 Catagrafia 
din 1831 

 

 Costache 
Răducan 
Pârâianu 

n.1821-
m.20.12.1867 
în Pârâienii de 

Mijloc 

Radu 
(Răducan) 
Costache 
Pârâianul, 

propr. în jud. 
Gorj, amintit 
în Catagrafia 

din 1831 

căsătorit cu 
Băla n. 1829 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. 10, f. 
6 
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 Răducan C. 

Pârâianu, 
propr. în jud. 

Gj, com 
Pârâieni 

 Constantin 
(Costache) 
Răducan 
Pârâianu 
n.1821-

m.20.12.1867 
în Pârâienii 
de Mijloc şi 

Băla, n. 1829 

Ilinca, dom. în 
Măldărăşti (azi 

Lădeşti, jud. 
Vl.) 

Catagrafia 
din 1831 
Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dos. 10,  

f. 6 

 Marin 
Răducan 
Pârâianu 

n. 1842 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 

26.09.1887 în 
casa fratelui 
său Costache 

Răducan 
Pârâianu din 
Măldărăşti 
(Lădeşti) 

Radu 
(Răducan) 
Costache 
Pârâianu, 

propr. în jud. 
Gorj, amintit 
în Catagrafia 

din 1831 

necăsătorit Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dos.8,  
f. 15. 

 Constantin 
(Costache) 

Radu 
(Răducan ) 
Pârâianu, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc 

n. 1848  în 
Pârâienii de 
Mijloc m. 

1907 în com 
Lădeşti, jud. 

Vl. 

Răducan 
Pârâianu, 

propr. în jud. 
Gj, com 

Pârâieni şi 
Ilinca 

(Elenca), 
dom. în 

Măldărăşti 
(azi Lădeşti), 

jud. Vl. 

Se căsătoreşte 
cu Ioana 

Constantinescu  
n. 1852 în com.  
Măldărăşti (azi 
Lădeşti), jud. 

Vl., la 6. 
12.1876 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dos. 10,  

f. 6 

 Dumitru 
Costache 

Radu 
Pârâianu 

n. 8.11.1874 
în com. 

Măldărăşti 
(Lădeşti), Jud. 

Vâlcea, m. 
25.02.1919 

Costache 
(Constantin) 

Radu 
(Răducan) 
Pârâianu n. 

1848 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 

1907 în com 
Lădeşti, jud. 

Vl. şi Ioana n. 
1852 

MariaNecşuleu 
n.1877 ; a doua 
soţie, Ioana Ilie 
Chirea, n. 1882 

 
 
 
 
s 
 
 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos.58, f.3, 
dos. 59, 

 f. 2. 
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 Elena D-tru 

Costache 
Radu 

Pârâianu 

n. 18.06.1902 
în Măldărăşti 

(Lădeşti) 

Dumitru 
Costache 

Radu 
Pârâianu n. 
8.11.1874 în 

com. 
Măldărăşti 

(Lădeşti), Jud. 
Vâlcea m. 

25.02.1919 şi 
Ioana n. 1882 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. 
60/f.24. 

 Nicolae 
Dumitru 
Costache 

Radu 
Pârâianu 

n. 7.09.1903 
în Măldărăşti 
(Lădeşti), m. 
18.05.1977 

Dumitru 
Costache 

Radu 
Pârâianu n. 
8.11.1874 în 

com. 
Măldărăşti 

(Lădeşti), Jud. 
Vâlcea m. 

25.02.1919 şi 
Ioana n. 1882 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dos.18,f. 

33. 

 
 
 

Pătru 
Răducan  C. 

Pârâianu 

n. 1854 în 
Pârâienii de 

Mijloc 

Răducan 
Pârâianu, 

propr. în jud. 
Gj, com 

Pârâieni şi 
Ilinca 

(Elenca), 
dom. în 

Măldărăşti 
(azi Lădeşti), 

jud. Vl. 

Se căsătoreşte 
cu Ecaterina 

Constantinescu. 
n. 1864 din com 
Ciumagi (azi sat 
în com Lădeşti, 

jud. Vl.) 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dos. 14, 
pag. 2. 

 Pătru 
Costache 

Radu 
(Răducan) 
Pârâianu 

n. 12.08.1879 
în com. 

Măldărăşti 
(Lădeşti), Jud. 

Vâlcea, m. 
13.08.1905 

Costache 
Radu 

Pârâianu n. 
1844 în 

Pârâienii de 
Mijloc, m. 

1907 în com 
Lădeşti, jud. 
Vl. Şi Ioana 

n. 1852 

Dumitra M. P. 
Bunescu n. 

1882 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 14, 
pag. 2. şi 
dos.53 , f. 
1. şi dos. 
65, f. 19. 
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 Elena Pătru 

Costache 
Răducan 
Pârâianu 

n. 02.04.1904 
în Măldărăşti 

(Lădeşti) 

Pătru 
Costache 

Radu 
(Răducan) 
Pârâianu n. 

12.08.1879 în 
com. 

Măldărăşti 
(Lădeşti), Jud. 

Vâlcea şi 
Dumitra n. 

1882 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dos. 53,  

f. 11. 

 Maria Pătru 
Costache 
Răducan 
Pârâianu 

n. 1880 în 
com. 

Măldărăşti 
(Lădeşti), Jud. 

Vâlcea 

Pătru 
Costache 

Radu 
(Răducan) 
Pârâianu n. 

12.08.1879 în 
comuna 

Măldărăşti 
(Lădeşti), Jud. 

Vâlcea şi 
Dumitra n. 

1882 

Se căsătoreşte 
cu Alexandru 

Ion Stancu 
Moşteanu n. 

1879 în 
Măldărăşti 

(Lădeşti), la 
20.12.1898 în 

Măldărăşti 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. 
56/1908,  

f. 13 

 Elena 
Răducan 

Pârâianu n. 
1851 în 

Pârâienii de 
Miloc 

Răducan 
Pârâianu, 

propr. în jud. 
Gj, com 

Pârâieni şi 
Ilinca 

(Elenca), dom. 
în Măldărăşti 
(azi Lădeşti), 

jud. Vl 

Se căsătoreşte 
cu Şt. 

Giurănescu n. 
1844 în 

Măldărăştii de 
Sus-Cerna-
Lădeşti, la 
20.04.1868 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dos. 4,  
pag. 6. 

 
Urmaşii familiei Manolache şi Uţa Pârâianu 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi 
prenume 

Anul şi 
locul 

naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt doc. 

istoric 

 Manolache 
Pârâianul 

n. 1794 în 
Pârâienii 
de Mijloc 

 Uţa  
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 Zamfir 

Manolache  
Pârâianul 

n. 1805, m. 
13.02.1867 

Manolache 
Pârâianul n. 1794 în 
Pârâienii de Mijloc 

şi Uţa 

Anica  

 Anica 
Zamfir 

Manolache  
Părăeanu 

n. 1832 în 
Pârâienii 

de Mijloc, 
m. 30.03. 

1901 

Zamfir 
ManolachePârâianul 

n. 1805-m. 
13.02.1867 şi Anica 

 Arh. 
Primăriei 
Livezi, 

dos. /1901, 
f. 2 

 Nae Zamfir 
Manolache 
Pârâianu, 
propr. în  

Corniţa, com 
Cernăteşti, 
jud. Dj, în 

1862 

n. 1833 în 
Pârâienii 
de Mijloc 

Zamfir Manolache 
Pârâianu n. 1805, 
m. 13.02.1867 şi 

Anica 

 Arh. Stat. 
Dolj, 

dos.255, 
f.4 

 Zamfir  
Manolache 
Pârâianu, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc 

n. 1839 în 
Pârâienii 

de Mijloc, 
m. 

18.02.1880 

Zamfir 
ManolachePârâianu 

n. 1805-m. 
13.02.1867 şi Anica 

căsătorit în 
7.02.1874 cu 

Nicoliţa, 
născută 

Marinovici  
din com. 

Drăganu  n. 
1856, 

m. 
28.01.1900 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. 1-15- 
f. 1 

 Maria 
Zamfir 

Manolache 
Pârâianu 

n. 
04.11.1874 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Zamfir Manolache 
Pârâianu n. 1839 şi 
Nicoliţa n. 1856, m. 

28.01.1900 

Căsătorită 
(17.09.1897) 

cu Alex.  
Mateescu, n. 
1863,funcţ. 
în Craiova 

Arh. 
Primăriei 
Livezi, 

dos. 
1897/f.2 

 Elena Zamfir  
Manolache 
Pârâianu 

n. 18. 12. 
1873 în 

Pârâienii 
de Mijloc, 

m. 
21.03.1897 

Zamfir Manolache 
Pârâianu n. 1839 şi 
Nicoliţa n. 1856, m. 

28.01.1900 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos./ 1873 
şi Arh. 

Primăriei 
Livezi, 

dos. 
1897/f.2 

 Ion Zamfir 
Manolache 
Pârâianu 

n. 26.08. 
1886 în 

Pârâienii 
de Mijloc 

Zamfir Manolache 
Pârâianu n. 1839 şi 
Nicoliţa n. 1856, m. 

28.01.1900 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, vol 
15/1886, f. 

10 
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 Ortenzia 

Zamfir 
Manolache 
Pârâianu 

n. 
8.10.1890 

în Pârâianii 
de Mijloc 

Zamfir Manolache 
Pârâianu   n.1839; 

Nicoliţa n. 1856, m. 
28.01.1900 

 Arh. Stat. 
Vâlcea 

dosar/1890 

 Lucreţia 
Zamfir 

Manolache 
Pârâianu 

n. 1879 în 
Pârâienii 
de Mijloc 

Zamfir M.anolache 
Pârâianu   n.1839; 

Nicoliţa n. 1856, m. 
28.01.1900 

Căsătorită în 
1904 cu 
Ştefan 

Gheorghiu, 
n. 1874, 
dom. în 
Craiova 

Primăria 
Livezi, 

dos. 
1904/f.2 şi 
Arh. Stat. 

Vâlcea 
dosar/1879 

 Lavinia 
Zamfir 

Manolache 
Pârâianu 

n. 
28.04.1893 

în Valea 
Ganii din 
Pârâienii 
de Mijloc 

Zamfir Manolache  
Pârâianu   n.1839; 

Nicoliţa n. 1856, m. 
28.01.1900 

  

 Alexandrina 
Zamfir 

Pârâianu 

n. 1865 în 
Pârâienii 
de Mijloc 

Zamfir Manolache  
Pârâianu   n.1839; 

Nicoliţa n. 1856, m. 
28.01.1900 

  

 Ana 
Alexandrina 

Pârâianu, 
fiică naturală 

( fără tată 
legitim) 

n. 
7.05.1892 

în Pârâienii 
de Mijloc 

Alexandrina Zamfir 
Pârâianu n. 1865 în 
Pârâienii de Mijloc 

  

 
Descendenţii lui Ioan Zamfir Pârâianu 

 
Nr. ctr. Nume şi 

prenume 
Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt doc. 
istoric 

 Nicolae  
Zamfir 
Pârâianu 

n. 10.06.1879 
în Pârâienii de 
Mijloc, m. 
29.05.1889 

Ioan Zamfir 
Pârâianu n. 
1844; Maria n. 
1851, 
proprietari în 
Pârâienii de 
Mijloc 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dosar/1879 
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 Ion Zamfir 

Pârâianu 
n. 1886-
m.11.04.1887 
în Pârâienii de 
Mijloc 

Ioan Zamfir 
Pârâianu n. 
1844; Maria n. 
1851, 
proprietari în 
Pârâienii de 
Mijloc 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dosar/1887 

 
Urmaşii lui Manda Pârâianu 

 
Nr. ctr. Nume şi 

prenume 
Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar sau 
alt doc. 
istoric 

 Manda 
Pârâianu n. 

1805 în 

n. 1805 în 
Pârâienii de 

Mijloc 

   

 Costache 
Manda 

Pârâianu 

n.1830 în 
Pârâienii de 

Mijloc-
m.1896 

 Catrina 
n.1851 

Arh. 
Primăriei 
Livezi, 

dos.1897/f.3 
 Vasile 

Constantin 
Manda 

Pârâianu 

n. 
24.08.1884 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Costache 
Manda 

Pârâianu 
n.1830 în 
Pârâienii 

de Mijloc-
m.1896 şi 

Catrina 
n.1851 

 Ar. Stat. Vl. 
Vol 13. f.9. 

 Ştefan Const. 
Manda 

Pârăeanu 

n. 
21.12.1886 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Costache 
Manda 

Pârâianu 
n.1830 în 
Pârâienii 

de Mijloc-
m.1896 şi 

Catrina 
n.1851 

 Ar. Stat. Vl. 
Vol 15, f. 15. 
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Descendenţii lui Vasile şi Dumitra Pârâianu 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul naşterii 
sau 

decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 

 Vasile N. Pârâianu, 
propr. în com. 
Broscari, jud. 

Mehedinţi 

m. ante 1887  Dumitra n. 
1816-m. 

12.04.1906 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1906 

 Ion Vasile Pârâianu n. 6.01.  
1847 în  

com. 
Broscari, 

jud. 
Mehedinţi 

Vasile N. 
Pârâianu, 
m. ante 
1887,  şi 
Dumitra 

Pârâianu n. 
1816-m. 

12.04.1906 

Căsătorit cu 
Atena 

Ghimpe, n. 
în 1864, din 
Pârâienii de 
Mijloc, în 

14.02.1887 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1887 

 Gheorghe  Vasile 
Pârâianu, propr. în  
Pârâienii de Mijloc 

n. 1852 în 
Pârâienii de 

Mijloc 

Vasile N. 
Pârâianu 
(m. ante 
1887) şi 

Dumitra n. 
1816, m. 

12.04.1906 

Elena 
Pârâianu, n. 

1867 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1867 

 C-ntin Gheorghe 
Vasile Pârâianu, 

propr. în Pârâienii 
de Mijloc 

n. 7.12.1893 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Gheorghe 
Vasile 

Pârâianu n. 
1852 în 

Pârâienii de 
Mijloc şi 
Elena, n. 

1867 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1893 

 Teodora Gh. Vasile 
Pârâianu 

n. 
16.02.1892 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Gheorghe 
Vasile 

Pârâianu n. 
1852 în 

Pârâienii de 
Mijloc şi 
Elena, n. 

1867 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1892 
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Urmaşii Polcovnicului Vasile Pârâianu 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 

 Constantin Vasile 
Pârâianu 

n. 1848 în 
Valea 

Satului, 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
8.03.1902 

Vasile  
Pârâianu, 

Polcovnic- 
1831. 

Căsătorit cu 
Elisabeta, n. 

1869 

Arh. Stat. 
Vâlcea, dos. 
1895/1903 

 Ana C-ntin  
Vasile Pârâianu 

n. 6.04.1895 
în Pârâienii 
de Mijloc, 
Cătunul 
Piscul 

Cireşului 

C-ntin 
Vasile  

Pârâianu, n. 
1848,  şi 
Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc, 
Piscul 

Cireşului 

Căsătorită 
cu Petre Gh. 
Boangiu în 
21.04.1913 

Arhivele 
Primăriei 
Livezi, 

dos/1895, f. 1 

 Maria C-tin 
Vasile Pârâianu 

n. 
28.07.1887 
în Pârâienii 
de Mijloc, 
Cătunul 
Piscul 

Cireşului 

C-ntin 
Vasile 

Pârâianu, n. 
1848 şi 

Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc, 
Piscul 

Cireşului 

 Arhivele 
Primăriei 
Livezi, 

dos/1887. 

 Constanţa  C-ntin 
Vasile Pârâianu 

n. 
12.01.1889 
în Pârâienii 
de Mijloc, 

Valea 
Satului 
(Piscul 

Cireşului) 

C-ntin 
Vasile 

Pârâianu, n. 
1848 şi 

Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc, 
Piscul 

Cireşului 

 Arhivele 
Primăriei 

Livezi, dos. 
1889 
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 Nicolae 

Constantin Vasile 
Pârâianu 

n. 
22.03.1893 
în Pârâienii 
de Mijloc 

C-ntin 
Vasile 

Pârâianu, n. 
1848 şi 

Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc, 
Piscul 

Cireşului 

 Arhivele 
Primăriei 
Livezi, 

dos.1893 

 Aurora C-ntin 
Vasile Pârâianu 

n. 9.12.1899 
în Pârâienii 
de Mijloc, 
Cătunul 
Piscul 

Cireşului 

C-ntin 
Vasile 

Pârâianu, n. 
1848 şi 

Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc, 
Piscul 

Cireşului 

Căsătorită 
cu Ştefan 

Teodorescu 
în 

Bucureşti, 
str. Meteor 

nr. 17 

Arhivele 
Primăriei 
Livezi, 

dos/1895, f.14; 
act de vânz.-

cump. Nr. 
408/11.07.1936 

 Angela C-ntin 
Vasile Pârâianu 

n. 
11.11.1896 
în Pârâienii 
de Mijloc, 
Cătunul 
Piscul 

Cireşului 

C-ntin 
Vasile 

Pârâianu, n. 
1848 şi 

Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc, 
Piscul 

Cireşului 

Căsătorită în 
1920 cu Lt. 
Major Iancu 
I. Anghel, 
născut la 
1892, în 

com. 
Pleniţa, jud. 

Dj. 

Arhivele 
Primăriei 
Livezi, 

dos/1895, f.10 

 
 

Descendenţii lui Ion Pârâianu 
 
Nr. ctr. Nume şi 

prenume 
Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt doc. 

istoric 
 Ion Pârâianu n. în Pârâieni   Catagrafia 

din 1831 
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 Ioan I. 

Pârâianu, 
funcţionar în 
Rm. Vâlcea 

n. 1834 în 
Pârâieni 

Ion  
Pârâianu 

Catagrafia 
din 1831 

Maria 
n.1949 -
casnică; 

domic. în 
Rm. Vl, str. 

Mircea 

dos. 
16/1871, f. 

44; 

 Ion I. Pârâianu n. 
18.05.1871în 
Rm. Vâlcea -
m.24.02.1872 

Ioan 
Pârâianu-n. 

1834 
funcţionar; 

Maria 
n.1949 -
casnică; 

domic. în 
Rm. Vl, str. 

Mircea 

  
Dos. 

21/1872 

 Vasile Ion   
Pârâianu 

n.1837 în 
Pârâieni 

Ion Pârâianu 
Catagrafia 
din 1831 

Elisabeta 
Pârâianu  n. 

1847 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 

31.10.1873. 

 

 C-ntin Ion 
Pârâianu 

n. 8.11.1872 
în Pârâieni 

Vasile Ion 
Pârâianu n. 

1837  şi 
Elisabeta n. 

1847 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 

31.10.1873. 

  

 Alexandrina 
Ion Pârâianu 

n. ian. 1869 în 
Pârâienii de 

Mijloc 

Ion Vasile 
Pârâianu 

dec. 
17.07.1887, 
şi Elisabeta 
Pârâianu n. 
în 1847  în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
31.10.1873 

Căsătorită la 
15.11.1887 

cu Mitică R. 
Băbeanu, n. 

1866, 
apicultor 
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Descendenţii lui Barbu Matei Pârâianul, doc. 31.08.1825 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul naşterii 
sau 

decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 

 Vasile Barbu 
Pârâianu 

n. 1820 . m. 
27.02.1900 
în casa sa 

din Pârâienii 
de Miloc 

Barbu Matei  
Pârâianu, 

doc. 
31.08.1825 

Ioana n. 
1849 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1820 

 Ion Barbu Vasile 
Pârâianu 

n. 1836 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
26.10.1907 

Barbu 
Vasile 

Pârâianu n. 
1820 , m. 

27.02.1900 , 
şi Ioana n. 

1849 

Ecaterina Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1836 

 Emilian Ion Barbu 
Vasile Pârâianu 

n. 
02.09.1887 
în Grădişte, 
jud. Vâlcea, 

m. 4.03.1941 

Ion Barbu 
Pârâianu n. 

1842 în 
Pârâienii de 

Mijloc şi 
Ecaterina 

Căsătorit la 
24.09.1931, 

în 
Timişoara, 

cu Eliza 
Sineteanu 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1887 

 Ana Ion Barbu 
Vasile Pârâianu 

n. 7.10.1879 
în com. 

Grădişte, 
jud. Vl. 

Ion Barbu 
Pârâianu n. 

1842 în 
Pârâienii de 

Mijloc şi 
Ecaterina 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar-1887 

 Nae Vasile Barbu 
Pârâianu, tatăl lui 
Bogdan Amaru 

n. 10.11. 
1881în 
comuna 

Nenciuleşti, 
jud. Vl. 

Barbu 
Vasile 

Pârâianu n. 
1820,  m. 

27.02.1900 , 
şi Ioana n. 

1849 

Căsătorit cu 
Ana N. Şt. 

Popa n. 1883 
în com. 

Roşiile, Vl., 
în 29. 

04.1900 

Arh. Stat. 
Vl. Vol.18, 

f. 15. 
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 Constantin Nae 

Vasile Barbu 
Pârâianu n. 
13.09.1902 

în satul 
Budele, com. 

Săscioara-
Nenciuleşti, 

Vl., m. 
22.02.1983 

în Buc. 

Nae Vasile 
Barbu 

Pârâianu n. 
10.11. 
1881în 
comuna 

Nenciuleşti, 
jud. Vl. şi 

Ana Popa n. 
1883 în 

com. 
Roşiile, Vl. 

 Arh. Stat. 
Vl. Vol.18, 

f. 15 

 Alexandrina Nicolae 
Vasile Barbu 

Pârâianu, sora lui 
Bogdan Amaru 

n. 
17.11.1904 

în satul 
Budele, com. 

Săscioara-
Nenciuleşti, 

Vl. 

Nae Vasile 
Barbu 

Pârâianu n. 
10.11. 
1881în 
comuna 

Nenciuleşti, 
jud. Vl şi 

Ana Popa n. 
1883 în 

com. 
Roşiile, Vl. 

 Arh. Stat. 
Vl. Vol.18, 

f. 15. 

 Al. Nicolae Vasile 
Barbu Pârâianu       

(scriitorul Bogdan 
Amaru) 

n. 
12.04.1907 

în satul 
Budele, com. 

Săscioara-
Nenciuleşti, 

Vl. 

Nae Vasile 
Barbu 

Pârâianu n. 
10.11. 
1881în 
comuna 

Nenciuleşti, 
jud. Vl şi 

Ana Popa n. 
1883 în 

com. 
Roşiile, Vl. 

 Arh. Stat. 
Vl. Vol. 26 

(1901-
1910), pag. 

6. nr.14 

 Eleonora Vasile 
Barbu Pârâianu 

n. 
28.06.1894 

în com. 
Grădişte, 
jud. Vl 

Vasile 
Barbu 

Pârâianu n. 
1820, m. 

27.02.1900 
şi Ioana n. 

1849 

Căsăt. cu 
Ştefan 

Georgescu, 
comerciant 
din Com. 

Bălceşti, jud. 
Vl., n. în 

1855 
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 Petre Vasile Barbu 

Pârâianu 
n. 

29.06.1887 
în Grădişte, 

jud. Vl. 

Vasile 
Barbu 

Pârâianu n. 
1820, m. 

27.02.1900 
şi Ioana n. 

1849 

  

 Mihai Petre Vasile 
Pârâianu 

n. 1922 în 
com. 

Grădişte, 
jud. Vl., m. 
15.04.1937 

Petre Vasile 
Barbu 

Pârâianu n. 
29.06.1887 

în com. 
Grădişte, 

jud. Vâlcea 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. 
1895/1903 

 Ştefan Barbu  
Pârâianu 

n. 1840; m 
5.09.1900 în 
cătunul Şasa, 

com. 
Nenciuleşti, 

Vl. 

Barbu Matei 
Pârâianul, 

doc. 
31.08.1825 

Maria  

 Alexandru Ştefan 
Barbu Pârâianu 

n. 1879 în 
cătunul Şasa, 

com. 
Nenciuleşti, 

Vl. 

Ştefan 
Barbu 

Pârâianu n. 
1830; m 

5.09.1900 în 
cătunul 

Şasa, com. 
Nenciuleşti, 
Vl. şi Maria 

Elisabeta 
Alex. Ion 
Stoian  n. 

1882 

Arh. Stat. 
Vl. 

Vol.143, f. 
13 

 Alexandru Alex. 
Ştefan Barbu 

Pârâianu 

n. 9.12.1905 
în cătunul 
Şasa, com. 

Nenciuleşti, 
Vl. 

Alexandru 
Ştefan 
Barbu 

Pârâianu n. 
20.03.1907 
în cătunul 
Şasa, com. 

Nenciuleşti, 
Vl. Şi 

Elisabeta, n. 
1882 

 Arh. Stat. 
Vl. Vol.18, 

f..33 
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 Gheorghiţa Alex. 

Ştefan Pârâianu 
n. 

20.03.1907 
în cătunul 
Şasa, com. 

Nenciuleşti, 
Vl. 

Alexandru 
Ştefan 
Barbu 

Pârâianu n. 
20.03.1907 
în cătunul 
Şasa, com. 

Nenciuleşti, 
Vl. şi 

Elisabeta, n. 
1882 

 Arh. Stat. 
Vl. 

Vol.143, f. 
13 

 Nicolae Ştefan 
Barbu Pârâianu 

n. 1883 în 
cătunul Saşa, 

satul 
Săscioara, 

com. 
Nenciuleşti, 

jud. Vl. 

Ştefan 
Barbu 

Pârâianu n. 
1830; m 

5.09.1900 în 
cătunul 

Şasa, com. 
Nenciuleşti, 
Vl. şi Maria 

Rada, n. 
1883 

Arh. Stat. 
Vl. 

Vol.1439, 
f. 25. 

 Nicoliţa Nicolae 
Ştefan Barbu 

Pârâianu 

 Nicolae 
Ştefan 
Barbu 

Pârâianu n. 
1883 în 
cătunul 

Saşa, satul 
Săscioara, 

com. 
Nenciuleşti, 
jud. Vl. şi 
Rada, n. 

1883 

 Arh. Stat. 
Vl. 

Vol.1439, 
f. 25. 

 
Descendenţii familiei Costache şi Aurica Pârâianu   

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar sau alt 
doc. istoric 
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 Haralambie 

Pârâianu 
n. 

10.02.1851 
în Pârâienii 

de Sus 
botezat -

18.02.1854 
naş-Stanca 
Pârâianu 

Costache 
Pârâianu şi 

Aurica 

Ecaterina 
(Catinca) 
n. 1854, 
m. 6.04. 

1920 

Colecţia”Mitrice” 
Pârâienii de Sus, 
Arh. Nat. Vâlcea, 
Partida N, nr. 1 

 Ecaterina 
Haralambie 

Pârâianu 

n. 
16.02.1879 
în Pârâienii 

de Sus 

Haralambie 
Pârâianu n. 
10.02.1851 
în Pârâienii 
de Sus. şi 

Ecaterina n. 
1854, m. 

6.04. 1920 

 Arh. Stat. Vâlcea, 
dos./21, f.25. 

 Dumitru 
Haralambie 

Pârâianu 

n.08.09.1885 
în Pârâienii 
de Sus, m. 
19.02.1942 

Haralambie 
Pârâianu n. 
10.02.1851 
în Pârâienii 
de Sus. şi 

Ecaterina n. 
1854, m. 

6.04. 1920 

 Arh. Stat. Vâlcea, 
dos./ 1-15 

 Nicolae Haralambie 
Pârâianu 

n. 
25.01.1891 
în Pârâienii 
de Sus, m. 
28.11.1895 

Haralambie 
Pârâianu n. 
10.02.1851 
în Pârâienii 
de Sus. şi 

Ecaterina n. 
1854, m. 

6.04. 1920 

 Arh. Primăria 
Livezi, dos. 
1895, f. 6. 

Arh. Stat Vâlcea, 
dos. 45. 

 Alexandrina 
Haralambie 

Pârâianu 

11.09.1887 
în Pârâienii 
de Sus, m. 
10.02.1965 

Haralambie 
Pârâianu n. 
10.02.1851 
în Pârâienii 
de Sus. şi 

Ecaterina n. 
1854, m. 

6.04. 1920 

 Arh. Primăria 
Livezi, dos.1920, 

f. 14 
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 Ion 

HaralambiePârâianu 
n. 1884 

Pârâienii de 
Sus-m. erou 

în 1919, 
Vadeni, jud. 
Gj, Bateria a 
8-a, Reg. 21. 

Haralambie 
Pârâianu 

n.25.10.1881. 
m. 

19.02.1842, 
şi Ecaterina 
n. 1889, m. 
6.04. 1920 

 dos. 1919.fila 12 

 
Descendenţii familiei Constantin şi Safta Pârâianu 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt doc. 

istoric 
 Constantin Vasile 

Pârâianu 
Mort ante 

1890 
 Safta 

Pârâianu n. 
1820 

 

 Safta C-ntin Vasile  
Pârâianu 

n. 1849 în 
Pârâieni 

Constantin 
(Costache) 
Pârâianu m. 
ante 1890 şi 

Safta 
Pârâianu n. 

1820 

  

 Siţa C-ntin  Vasile 
Pârâianu 

n. 1859 în 
Pârâieni 

Constantin 
(Costache) 
Pârâianu 
(m. ante 
1890) şi 

Safta 
Pârâianu n. 

1820 

  

 Ion C. Vasile 
Pârâianu 

n. 1864 în 
Pârâienii de 

Mijloc 

Constantin 
(Costache) 
Pârâianu 
(m. ante 
1890) şi 

Safta 
Pârâianu n. 

1820 

Căsătorit cu 
Maria Ion 
Fârtat (n 
1872) din 

Dozeşti, jud. 
Vl.,    în 

21.01.1890 
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 Gheorghe Ion C-

ntin Pârâianu 
n. 1. 

08.1901 în 
Pârâienii de 
Sus, m. ante 

1972 

 
Ion. C. 
Vasile 

Pârâianu n. 
1864 în 

Pârâienii de 
Mijloc şi 

Maria 
Fârtat 

Pârâianu n. 
1872 în 

Dozeşti, Vl. 

necăsătorit Dos/1901, 
f. 4, 

Arhivele 
Primăriei 

Livezi 

 MariaIon C-ntin 
Pârâianu 

n. 
12.03.1904 
în Pârâienii 

de Sus 

Ion. C. 
Vasile 

Pârâianu n. 
1864 în 

Pârâienii de 
Mijloc şi 

Maria 
Fârtat 

Pârâianu n. 
1872 în 

Dozeşti, Vl. 

necăsătorită Dos/1904, 
f. 1, 

Arhivele 
Primăriei 
Livezi, 

 Alexandrina Ion C-
ntin Pârâianu 

n. 15.07. 
1895 

Ion. C. 
Vasile 

Pârâianu n. 
1864 în 

Pârâienii de 
Mijloc şi 

Maria 
Fârtat 

Pârâianu n. 
1872 în 

Dozeşti, Vl. 

 Dos/1904, 
f. 1, 

Arhivele 
Primăriei 

Livezi 

 Gheorghiţa Pârâianu n. 7.11.1891 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Ion. C. 
Vasile 

Pârâianu n. 
1864 în 

Pârâienii de 
Mijloc şi 

Maria 
Fârtat 

Pârâianu n. 
1872 în 

Dozeşti, Vl. 

 Dos/1904, 
f. 1, 

Arhivele 
Primăriei 

Livezi 
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Urmaşii lui Vasile Ion Pârâianu 

 
Nr. 
ctr. 

Nume şi prenume Anul naşterii 
sau decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 

 Vasile Ion 
Pârâianu 

   Catagrafia 
din 1831 

 Ion Vasile 
Pârâianu-

proprietar în 
Pârâienii de Sus 

n.8.01.1831 Vasile Ion 
Pârâianu 

Catagrafia 
din 1831 

căsătorit cu 
Marghioala 

dos.1-15 

 Ion Ion Pârâianu, 
propr. în 1865 în 
com. Fratoştiţa, 

Dj. 

 Ion Vasile 
Pârâianu-

proprietar în 
Pârâienii de 

Sus, 
n.8.01.1831şi 
Marghioala 

 Arh. Stat. 
Dj, 

dos.100, f. 
6 

 Vasile Ion 
Pârâianu, propr. 
în Pârâienii de 

Mijloc 

n. în 1827-m. 
17.07.1887în 
Pârâienii de 

Mjloc 

Vasile Ion 
Pârâianu 

Catagrafia 
din 1831 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dosar/1887 

 Nicolae (Nae) 
Vasile Pârâianu 

n. 1855 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
21.04.1903 

Vasile Ion 
Pârâianu, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc, n. 
1827 în 

Pârâienii de 
Mijloc, m. 
17.07.1887 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. 
1895/1903 

 Dumitru Nicolae 
Pârâianu, propr. 
în Pârâienii de 

Sus 

n. în Pârâienii 
de Sus 

Nicolae 
Vasile 

Pârâianu n. 
1855 în 

Pârâienii de 
Mijloc, m. 
21.04.1903 

  

 Mihai Pârâianu n. 14.10.1886 
în Pârâienii 
de Sus de 

Ioana Florea 

Adoptat de 
Dumitru 
(Mitică) 
Nicolae 
Pârâianu 
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 Gheorghe Vasile 

Pârâianu , 
funcţionar 

n. 1852 în 
Valea Satului, 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
28.02.1902 

Vasile Ion 
Pârâianu, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc, n. 
1827 în 

Pârâienii de 
Mijloc, m. 
17.07.1887 

Elisabeta Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. 
1895/1903 

 Teodora 
Gheorghe Vasile 

Pârâianu 

n. 5.02.1892 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Gheorghe 
Vasile 

Pârâianu, 
funcţionar,  
n. 1852 -
decedat  

28.02.1902 şi 
Elena, n. 

1869 şi dom. 
în Craiova 

 Arhivele 
Primăriei 
Livezi, 

dos/1892 

 Constantin 
Gheorghe Vasile 
Pârâianu , propr. 
în Pârâienii de 

Mijloc 

n. 5.12. 1893 
în Pârâienii 

de Mijloc, m. 
27.09.1911 

Gheorghe 
Vasile 

Pârâianu, 
funcţionar,  
n. 1852 -
decedat  

28.02.1902  
şi Elena, n. 

1869 şi dom. 
în Craiova 

 Dos/1911, 
f. 4, 

Arhivele 
Primăriei 

Livezi 

 Maria Gheorghe 
Vasile Pârâianu 

n. 1896 în 
Pârâienii de 

Mijloc 

Gheorghe 
Vasile 

Pârâianu, 
funcţionar,  
n. 1852 -
decedat  

28.02.1902, 
Elena n.1869 
şi dom. în 
Craiova 

 Arhivele 
Primăriei 
Livezi, 

dos/1896,  
f.8 
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 Virginia 

Gheorghe Vasile  
Pârâianu 

n. 15.02. 
1888 în 

Pârâienii de 
Mijloc 

Gheorghe 
Vasile 

Pârâianu, 
funcţionar,  
n. 1852 -
decedat  

28.02.1902, 
Elena n.1869 
şi dom. în 
Craiova 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. /1888 

 Ana Gheorghe 
Vasile Pârâianu 

n.1.10.1899 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Gheorghe 
Vasile 

Pârâianu, 
funcţionar,  
n. 1852 -
decedat  

28.02.1902, 
Elena n.1869 
şi dom. în 
Craiova 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. /1889 

 Vasile Gheorghe 
Pârâianu 

n. 10.01.1890 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Gheorghe 
Vasile 

Pârâianu, 
funcţionar,  
n. 1852 -
decedat  

28.02.1902, 
Elena n.1869 
şi dom. în 
Craiova 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos. /1890 

 
 

Urmaşii familiei Matei şi Aniţa Pârâianul 
 

Nr. ctr. Nume şi 
prenume 

Anul şi 
locul 

naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar sau 
alt doc. 
istoric 

 Răducan 
Pârâianul 

 Matei 
Pârâianul  şi 

Aniţa 
Pârâianul 

 doc. 1761 

 Ion Răducan 
Pârâianul 

Răducan 
Pârâianul- 
doc. 1761 

 Marghioala Catagrafia 
din 1830 
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 Ioniţă (Niţă) 

Ion Pârâianul, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc 

 Ion 
Răducan şi 
Marghioala 
Pârâianul 

Ioana, propr. 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Catagrafia 
din 1830 

 Răducan Ion 
Pârăianu 

domiciliat în 
Pârâienii de 

Sus 

n.1823-m. 
19.12.1878 

Ioniţă (Niţă) 
Ion 

Pârâianul şi 
Ioana, 

proprietari 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Tiţa R. 
Pârăianu      
n. 1838 

Dos.39/1878 
f. 68 

 Nae Ion 
Răducan 
Pârâianu,  
propr. în 
Pârâieni 

n. 1853 Răducan 
Ion 

Pârâianu, 
n.1823-m. 

19.12.1878, 
şi Tiţa R. 
Pârăianu      
n. 1838 

Căsătorit, în 
29.08. 1885, 
cu Matilda 
Şt. Dinulescu 

n. 1864, în 
Zătreni 

 

 Zamfir Nae 
Ion  Pârâianu, 

funcţionar 

n. 1879 Nae Ion 
Răducan 
Pârâianu,  
propr. în 

Pârâieni n. 
1853şi 

Matilda Şt. 
Dinulescu 

n. 1864 

Elisabeta n. 
1882 

 

 Nicoliţa Nae 
Ion Pârâianu 

n. 1900 Zamfir Nae 
Ion 

Pârâianu n. 
1879, 

funcţionar,  
şi Elisabeta 

n. 1882 

Căsătorită cu 
Dumitru 
Buşe din 

Pârâieni, n. 
1890 

Primăria 
Livezi, dos. 
1911, f. 6. 

 C-ntin Nae 
Ion Z. 

Pârâianu 

n. 1909 în 
Pârâienii de 
Mijloc, m. 
18.02.1911 

Zamfir Nae 
Ion 

Pârâianu n. 
1879, 

funcţionar,  
şi Elisabeta 

n. 1882 

 Primăria 
Livezi, dos. 

1911/f. 4 
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 Aurel Nae Ion 

Pârâianu 
n. 3.06.1912 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Zamfir Nae 
Ion 

Pârâianu n. 
1879, 

funcţionar,  
şi Elisabeta 

n. 1882 

 Primăria 
Livezi, dos. 
1912/f. 21 

 Lavinia Nae 
Ion Pârâianu 

n. 1897 în 
Pârâieni 

Zamfir Nae 
Ion 

Pârâianu n. 
1879, 

funcţionar,  
şi Elisabeta 

n. 1882 

Căsătorită cu 
C-ntin Barbu 
Ion Lazăr, n. 

1895, din 
com Piscoi, 

jud. Gj. 

 

 Petre I. 
Răducan 
Pârăianu, 

funcţionar, 
Rm. Vâlcea, 

Str. 
Călăraşilor-
căsătorit în 
15. 01.1890 

n.1859 în 
Pârâienii de 

Sus 

Ion. R. 
Pârăianu n. 
1823 Tiţa n. 

1838  
proprietari 
în Pârâienii 

de Sus, 
Plasa Olteţu 

de Jos 

Maria- n. 
1864, 

menajeră, 
fiica lui Gh. 
Locusteanu 

şi a  
Marghioalei, 
proprietari în 
Monăstireni, 
Plasa Otăsău 

Căsătoria s-a 
desfăcut prin 
hotărâre de 
divorţ nr. 

6409/06/1893 
dos. 74 şi 
75/1890 

 
 

Altă ramură genealogică a familiei Matei şi Aniţa Pârâianul 
 

Nr. 
ctr. 

Nume şi 
prenume 

Anul şi 
locul 

naşterii 
sau 

decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar sau alt 
doc. istoric 

 Constantin 
Pârâianul 

 Matei 
Pârâianul 
şi Aniţa 

 doc. 1761 

 Constantin 
C.Pârâianul 

n. 
4.09.1853, 

botezat 
8.09. 

1853; naş-
C-ntin 

Pârâianu 

Constantin 
Pârâianu 
şi Catrina, 
propr. în 
Pârâienii 
de Sus 

Elisabeta, 
n. 1869 

Colecţia”Mitrice” 
Pârâienii de 

Mijloc, Arh. Nat. 
Vâlcea, Partida 

N, nr. 1 
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 Vasile C-

ntin 
Pârâianu 

n. 1884 în 
Pârâienii 

de Sus, m. 
31.01.1955 

Constantin 
C. 

Pârâianu 
n. 

4.09.1853 

 Primăria Livezi, 
dos./1969/f.21 

 Constanţa 
C-ntin 

Pârâianu 

n. 
25.01.1889 

în 
Pârâienii 
de Mijloc 

C-ntin 
Pârâianu, 
n. 1853şi 
Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 
Pârâienii 

de Mijloc, 
Piscul 

Cireşului 

 Arh. St. Vâlcea, 
dos. 

1/1886/1890; 
dos./1920, f. 4 

 Dumitru C-
ntin 

Pârâianu 

n. 
17.10.1890 

în 
Pârâienii 
de Mijloc 

C-ntin 
Pârâianu, 
n. 1853 şi 
Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 
Pârâienii 

de Mijloc, 
Piscul 

Cireşului 

  

 
 
                                         Urmaşii lui Niţă C-ntin Pârâianu 
 
Nr. ctr. Nume şi 

prenume 
Anul şi 
locul 

naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt doc. 

istoric 

 Niţă C-ntin 
Pârâianu 

   Catagrafia 
din 1831 

 Manolache 
Pârâianu, 
propr. în 

Pârâieni, jud. 
Gj. 

n. 1809 în 
Pârâienii de 

Mijloc 

Niţă C-ntin 
Pârâianu, 
propr. în 
Pârâieni, 
jud.Gorj 

Catagrafia 
din 1831 

Maria n. în 
1819; m. 
1.01.1869 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos./ 1-15, 
f. 11 şi Arh. 

Com. 
Livezi, jud. 

Vâlcea, 
dos/1869, f. 

2 
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 Manolache 

Pârâianu 
n. 1849 în 

Pârâienii de 
Sus 

Manolache 
Pârâianu, 
propr. în 
Pârâieni, 

jud. Gj., n. 
1809 şi 

Maria  n. în 
1819; m. 
1.01.1869 

Ioana, n. 
1859 

 

 Nicolae 
Manolache 
Pârâianu, 
propr. în 

Pârâienii de 
Mijloc 

n. 4.08.1892 
în Pârâienii 
de Sus, m. 
7.04.1959 

Rm. Vâlcea 

Manolache 
Pârâianu n. 

1849 şi 
Ioana, n. 

1859 

  

 
Descendenţii lui C-ntin Pârâianu 

 
Nr. ctr. Nume şi 

prenume 
Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar sau 
alt doc. 
istoric 

 C-tin 
Pârâianu-

proprietar în 
Pârâienii de 

Sus 

m. 
28.08.1868 

 Safta dos. 1-15 

 Ion C-ntin 
Pârâianu 

n. 1858 în 
com. 

Pârâieni-m. 
1913 

C-ntin 
Pârâianu 

Safta 

Elisabeta, n. 
1869 

Dos. 
1913/f.6 

 Zoe C-ntin 
Pârâianu 

 Ion C-ntin 
Pârâianu, 
n. 1858 şi 
Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 
Pârâienii 

de Mijloc, 
cătunul 
Piscul 

Cireşului 

Căsătorită 
cu Ion 

Aluneanu 
din com. 

Alunu, jud. 
Vâlcea 

Contr. de 
vânz.-cump. 

nr. 
/11.03.1919 
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 Ion C-ntin 

Pârâianu 
 Ion C-ntin 

Pârâianu, 
n. 1858şi 
Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 
Pârâienii 

de Mijloc, 
cătunul  
Piscul 

Cireşului 

  

 Constanţa C-
ntin Pârâianu 

n. 
25.01.1889 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Ion C-ntin 
Pârâianu, 
n. 1858şi 
Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 
Pârâienii 

de Mijloc, 
cătunul  
Piscul 

Cireşului 

 Arh. St. 
Vâlcea, dos. 
1/1886/1890; 
dos./1920, f. 

4 

 Dumitru C-
ntin Pârâianu 

n. 
17.10.1890 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Ion C-ntin 
Pârâianu, 
n. 1858şi 
Elisabeta, 
n. 1869, 
propr. în 
Pârâienii 

de Mijloc, 
cătunul  
Piscul 

Cireşului 

  

 
 

Urmaşii familiei Pătru şi Anica Pârâianu 
 

Nr. ctr. Nume şi 
prenume 

Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt 
doc. 

istoric 
 Pătru Pârâianu n.1829  căsătorit cu 

Anica  n. 
1834 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 
dos. 21, 

f.6 
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 Maria 

PătruPârâianu  
n. 7.10.1872 
în Pârâienii 
de Mijloc 

Pătru 
Pârâianu n. 

1829 şi 
Anica, n. 

1839 

  

 Ion Pătru 
Pârăianu-  

n. 1859  Maria - n. 
1864 

 

 Pătru P. 
Pârăianu 

n. 1890, în 
Rm. Vâlcea  

m. 
14.02.1894 

Ion Pătru 
Pârăianu- 
n. 1859 şi 
Maria - n. 

1864 

  

 Ecaterina P. 
Pârăianu 

n. în Rm. 
Vâlcea, la 

11.02.1891-
m. 

01.07.1892 

Ion Pătru 
Pârăianu- 
n. 1859 şi 
Maria - n. 

1864 

  

 Teodora 
Pârăianu 

născută 
moartă în 

25.02.1894 în 
Rm. Vl. 

Ion Pătru 
Pârăianu- 
n. 1859 şi 
Maria - n. 

1864 

 Părinţii au 
divorţat în 

iunie 
1893 

 
 

Urmaşii familiei  Marin şi Elena Pârâianu 
 

Nr. ctr. Nume şi 
prenume 

Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt doc. 

istoric 
 Marin 

Pârâianu n. 
1850 în 

Pârâienii de 
Sus 

  Elena 
Pârâianu n. 

1859 

 

 Nicolae 
Pârâianu 

n. 22.08.1892 
în Pârâienii 

de Sus 

Marin 
Pârâianu n. 

1850 în 
Pârâienii 
de Sus şi 

Elena 
Pârâianu . 
n. 1859 
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Descendenţii familiei Victor şi Elena Pârâianu 
 
 
 

Nr. ctr. Nume şi 
prenume 

Anul şi locul 
naşterii sau 
decesului 

Părinţii Soţul sau 
soţia 

Nr. dosar 
sau alt 
doc. 

istoric 
 Victor 

Pârâianu 
n. 1862 în 

Pârâienii de 
Sus 

 Căsătorit cu 
Elena 

Pârâianu, n 
1862 

Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos./fila 5. 

 Maria Victor 
Pârâianu 

n. 
14.09.1889 
în Pârâienii 

de Sus 
(Meriş) 

Victor 
Pârâianu, 
n. 1862 şi 
Elena, n. 

1862 

 Arh. Stat. 
Vâlcea, 

dos./fila 5. 

 
                            
 
 
 
 
 
 
376 Gh. Cronţ, Dreptul de ctitorie în Ţara Românească şi Moldova. Constituirea şi natura 
juridică a fundaţiilor din Evul Mediu, în SMIM, IV, 1960, p. 106. 
377 Al.Bărcăcilă, Mânăstirea Coşuştea-Crivelnic, Mehedinţi, descriere arheologică în 
BCMI, 1935, Vălenii de Munte, p.176. 
378   Prin tradiţia monastică, este ctitorită din lemn de tisă de Sfântul Cuvios Nicodim de 
la Tismana, sub Vladislav Vodă (1364-1377), apoi din zid între 1375 şi 1378, ajutat de 
Voievozii Radu I (1377-1383) şi Dan I (1383-1386), sub care „s-au desăvârşit” cele 
neterminate. Biserica din zid a fost sfinţită în 1378. 
379 D. Buzatu, De la Vodiţa la Tismana, în „Mitropolia Olteniei”, anul XIII, nr. 
10-12, 1961, p. 755. 
380 C. Bălan şi H. Chircă. - O pisanie necunoscută din comuna Alunu, pag. 349-351.  
381 Sandu Becşenescu avea moşii în comuna Berislăveşti din judeţul Vâlcea. În 15 
aprilie 1760, serdarul Sandu Becşenescu a redactat testamentul schitului Berislăveşti, iar 
în 6 decembrie 1760, fiind grav bolnav în Craiova, scrie testamentul privind destinaţia 
averii sale din Berislăveşti şi din alte localităţi; testamentul mai prevede înfiinţarea unei 
şcoli gratuite pentru copiii săraci, şcoală care începe să funcţioneze în chiliile schitului, 
începând din 1762. 
382 DIR, XV, p. 331. 
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383 Mitropolia Olteniei, nr. 9-10/1965, studiul pr. D. Bălaşa, pp. 814-815. 
384 Dan Pleşia, „Marele Ban Dobromir şi neamul său”, în Arhiva genealogică, IV (IX), 
1997, nr.1-2, p. 200. 
385 Preotul profesor I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, 
Editura Ramuri, Craiova, 1941, p. 13. 
386 Arhivele Olteniei, nr. 77-78, pp. 113, 115, 118. 
387 Arhivele Olteniei, nr. 79-82, p. 404; op.cit., nr. 86-88, p. 412 şi următoarele. 
388 Episcopia Râmnicului şi Argeşului, p. 595. 
389 Episcopia Râmnicului şi Argeşului, p. 1041. 
390 Documentul din 16 martie 1639 arată că Marele Ban Dobromir a fost „moşul” lui 
Dragomir, Mare Armaş. 
391 Ioan C. Filitti, Ctitorii de la Plăviceni-Olt şi neamul Doamnei Stancăi, în Arh. 
Olteniei, 1927, p. 266. 
392 Al. Ştefulescu, Gorjul pitoresc şi istoric, Târgu Jiului, 1904, Tipografia N.D. 
Miloşescu, Furnisorul Curţii Regale, pag 49. 
393 Al. Ştefulescu, Gorjul pitoresc şi istoric, Tipografia N.D. Miloşescu, Târgu-Jiului, 
1904, p. 54. 
394 Preot iconom prf. Marin Pretorian, Mânăstiri şi schituri din Mitropolia Olteniei, 
Editura Tipografiei Mitropoliei Olteniei, 1942, p. 64. 
395 Aceşti Vlastelini sunt amintiţi în hrisovul din 18 ianuarie 1480, dat de Domnitorul 
Basarab cel Tânăr.  
396 N. Dobrescu, Istoria Bisericii Române din Oltenia, 1906, pp. 248-249. 
397 Arhivele Statului, „Mânăstirea Polovragi”, pag. 16, doc. 9. 
398 398 Hurmuzaki, III, p. 391. 
399 C. Bâlciurescu, Mânăstirile din România, p. 99. 
400 Al. Ştefulescu, Gorjul pitoresc şi istoric, Tipografia N.D. Miloşescu, Târgu-Jiului 
1904, p. 147.  
401 N. Iorga, Istoriile Domnilor Ţării Româneşti, Compilate şi alcătuite de Constantin 
Căpitanul Filipescu, Prefaţă XIII. 
402 Arhivele Statului, „Mânăstirea Polovragi”, p. 9, doc. 8; acest act priveşte numai 
familia ctitorilor mânăstirii Polovragi, nu şi mânăstirea. 
403 Acest hrisov menţionează că această mânăstire a fost zidită din temelii de Danciul 
Pârâianul şi a fost închinată la sfânta cetate a Ierusalimului. Tot aici se spune că moşia 
Baia de Fier, fostă a lui Danciul Pârâianul, era, de data aceasta, în proprietatea 
mânăstirii Horezu. 
404 Al. Ştefulescu, op. cit., p. 128. 
405 Ilustraţiile cu ctitorii de la mânăstirea Polovragi  sunt realizate de Petre Cichirdan. 
406 Mihai Sporiş, Semne şi sensuri ale sacrului în arta lui Constantin Brâncuşi, Ed. Intol 
Press, Rm. Vâlcea, 2012. 
407 Arhivele Olteniei, 1925/1926, pp. 235, 236. 
408 Mânăstirea Surpatele din judeţul Vâlcea avea proprietăţi în localitatea Vulpeni (fostă 
moşie a lui Danciul Pârâianul), judeţul Dolj, dăruită de căpitanul Ioan Zătreanul             
(Iconomul stavofror Melete Răuţu, Monografia ecleziastică a judeţului Vâlcea, 
Râmnicu-Vâlcea, 1908, p. 117). 
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409C.N. Mateescu, „Inscripţii din Bisericile Oltene”, în Arhivele Olteniei, 1925/1926, p. 
236. 
410 Preotul profesor I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, 
Editura Ramuri, Craiova, 1941, p. 96. 
411 Andrei Pănoiu, Pictura votivă din nordul Olteniei, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1968. 
412 Andrei Pănoiu, Pictura votivă din nordul Olteniei, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1968.  
413 Ibidem. 
414 1888 - Raportul Sf. Sinod pentru fixarea parohiilor rurale şi urbane: Parohia Tina –
Pleşoi cuprindea biserica Sf. Nicolae din Pleşoi, biserica Pârâienii de Sus, biserica 
Pârâienii de Mijloc, biserica  Veaca, Biserica Tina şi bisericile din Grădişte. În total erau 
9 biserici, unde slujeau 4 preoţi şi 8 cântăreţi. În parohie trăiau 703 familii şi 1588 de 
suflete. La biserica Sf. Nicolae funcţiona preotul Costache Roman. Costache Roman a 
avut fiu pe popa Mitru Roman. Ulterior Parohia Tina – Pleşoi s-a divizat în două  
parohii mai mici; Grădişte -Tina şi Pârâieni. La parohia Pârâieni a fost preot popa 
Dumitru Roman. Fata lui popa Dumitru Roman s-a căsătorit cu popa Conea, preot în 
parohia Grădişte -Tina. Popa Dumitru Roman a avut datorii la bănci şi s-a spânzurat. 
Casa lui din Pârâienii de Jos a fost cumpărată de preotul Ioan Roman.  
415 Iconomul stavrofor Melete Răuţu, Monografia ecleziastică a judeţului Vâlcea, 
Râmnicu-Vâlcea, 1908, p. 111.  
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418 Iconomul stavrofor, protoereu al judeţului Vâlcea Melete Răuţu, op.cit., 1908, p. 90. 
419 Arhivele Statului Vâlcea, dosarul 84/1864, privind secularizarea averilor schiturilor 
Arhanghelu şi Stăneşti din judeţul Vâlcea, furnizat de către Prefectura Judeţului Vâlcea.  
420 Arhivele Olteniei, 1936, iulie-decembrie, nr. 86-88, p. 273. 
421 În 3 septembrie 1761, Pârvu Roşianul, fost al treilea Logofăt, şi Tănasie Pârâianul, 
probabil bunicul acestui Tănasie, întocmesc, din porunca Divanului judecătoresc al 
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 Alt zapis datează din 10 mai 1844, dat de Andrei Pârâianul, fiul lui Tănase Pârâianul, 
lui Zamfir Pârâianul, pentru stingerea unui proces pe care-l avusese Andrei Pârâianul în 
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Pârâianul, hotărând să stăpânească fiecare câte 15 stânjeni, de faţă fiind şi Zamfir 
Pârâianul. Din document rezultă că fiecare dintre cei doi împricinaţi avea câte o moşie 
de-o parte şi de alta a moşiei cu pricina, alipind la fiecare moşie jumătatea de moşie 
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424 Constantin Bălan (coordonator), Haralambie Chircă, Olimpia Diaconescu şi 
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În 1961, preotul Constantin Pârâianu din Craiova a decedat la Periprava (vezi arestaţii 
din perioada 1945-1989).  
432 Arhivele Olteniei, iunie 1922, p. 177. 
433 Testamentul lui Constantin Obedeanul, aflat în original la arhivele statului, iar în 
copie în posesia def. 
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Actul de vânzare-cumpărare din 11.07.1936

 

Documentul stabileşte locul unde a fost vechea biserică. Aici a existat şi cimitirul 
„Familiei Străbune”, unde au fost înmormântaţi Boierii Pârâieni. Acesta avea o suprafaţă de trei 
sute de metri pătraţi. Prin actul de vânzare-cumpărare din 11.07.1936, Aurora Teodorescu 
(născută Aurora C. Pârâianu) vinde o bucată de teren şi o casă, moştenite de la tatăl său, 
exceptând suprafaţa ocupată de cimitir.
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2008, ”Ziua comunei”-  consilieri locali, alţi cetăţeni ai comunei. Pe al doilea rând, al treilea 
din stânga este primarul Ştefan Verdeş, apoi Marius Pârâianu, prima din dreapta este Constanţa 

Badea, iar în spate este biserica ”Înălţarea Domnului” din Pârâienii de Mijloc 
 (fotografie realizată de Marius Pârâianu). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lansarea cărţii Pârâienii Valahiei, 20 martie 2015. la Biblioteca Judeţeană ” Antim Ivireanul” Vâlcea 
Mihai Sporiş, Constanţa Badea, Florin Epure, Mihai Pârâianu 
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Descendenţi ai Boierilor Pârâieni participanţi la lansarea cărţii Pârâienii Valahiei  
( de la stânga la dreapta): 
 - primul rând- Constantin Pârâianu, Mihai Pârâianu, Ovidiu Pârâianu; 
 - al doilea rând- Barbu Valentin Mărăcinescu,  Aurel Badea şi Constanţa Badea, 
  pr. Vasile Manu; 
 - pe ultimul rând- Iulia Pârâianu,  Nicolae Pârâianu, Viorica Pârâianu. 
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Anexa1 

 

În hrisovul dat de Alexandru Iliaş în anul 1617„se întăreşte Stanciului şi Jupânesei lui, 
Viţa, satul Spineani, pe care l-au cumpărat pe bani 30 de la Hamza Banul şi Caplea, părinţii 
Stanciului”. Acest document stabileşte hotarele satului dispărut, Spineni. Pe baza documentelor 
expuse, am reconstituit vatra şi hotarele acestui sat dispărut, cu numele de Spineni sau 
Spineani, situat la nord de satul Pârăienii de Sus, conform Anexei nr. 1.  
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Anexa 2A  

Harta austriacă, aflată în biblioteca Academiei Române, întocmită în anul 1790 de către căpitanul 
Schwantz. Satul Pârâieni este consemnat pe hartă cu numele ”Barien” şi se află în dreapta râului Olteţ (pe 
hartă-Oltez). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Examinând harta austriacă (1790)  întocmită de către căpitanul austriac Friederich Schwantz, 
observăm următoarele aspecte ale comunei Pârâieni, în sec. al XVIII-lea: 1. În Merişul de astăzi, sau 
Pârâienii de Sus, existau, în dreapta pârâului Merişul, biserica cea veche, iar în jurul bisericii câteva 
case ale Boierilor Pârâieni, ale căror urme se văd şi astăzi. Şi în stânga pârâului, faţă în faţă cu cele 
din dreapta, existau câteva case ale clăcaşilor. Denumirea localităţii este de Barien, sinonimul lui 
Părieni.  2. Peste râul Olteţ, apare în harta austriacă expresia Faur oder Barien, care înseamnă Faur 
sau Pârieni. 3. În Huma, în dreapta drumului, sus pe platou, erau opt case, iar în Scurta, cinci case. 
În Căţuleşti, în stânga drumului, existau opt case, pe platoul unde se află biserica actuală, iar în 
continuare, spre nord, şapte case.  
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Anexa 2B 

 
 
 

 

Harta austriacă (1790) întocmită de căpitanul austriac Friederich Schwantz a fost transcrisă de 
către dr. Petre Roman, cercetător ştiinţific principal I al Institutului Român de Tracologie din 
Bucureşti. Aici sunt trecute drumurile şi apele care nu sunt menţionate în harta de la 1790. 
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                                                                                                                                    Anexa 3 

 
 

 

 

Iată casele descendenţilor lui Hamza Banul, tatăl lui Danciul Pârăianul, iar aşezarea lor 
corespunde cu vatra satului de la 1820, când erau în viaţă ctitorii bisericii actuale. Schiţa a fost 
reconstituită, în 7 februarie 1966, de fostul preot paroh din Pârâieni, Ioan Roman, după relatările 
lui Constantin Pârâianu. 
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În satul Pârâienii de Jos, apare, la jumătatea secolului al XIX-lea, un mare proprietar, 
Cassia Rosetti, soţia Ispravnicului Radu Rosetti, înrudită, prin alianţă, cu vechea familie a 
Boierilor Pârâieni. Ea a fost mai degrabă un cumpărător de la Boierii Pârâieni, stabiliţi în alte 
localităţi şi care îşi avuseseră aici numai drepturile de moştenire. Conacul proprietarului este 
prins în planul de expropriere-împroprietărire, întocmit în anul 1865 de inginerul hotarnic 
Berindei.  
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Anexa 5 
 

 
 
 
 

 

Planul originar, întocmit de inginerul Gall în anul 1916, precum şi tabela de împroprietărire de 
la 1865 au fost încredinţate Căminului Cultural din fosta comună Pârâieni, copia lui fiind anexa nr. 
5. În plan figurează biserica, capela din cimitirul de astăzi, conacul proprietarului Cassia Rosetti, 
cişmeaua de astăzi şi un număr de 36 de case. Copia a fost reconstituită de preotul Ioan Roman. 
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                                                                                                                                    Anexa 6 
 

 
 
 

 

Harta fostei comune Pârâieni din judeţul Vâlcea, în 1965. Aceasta a fost redactată de 
preotul Ioan Roman. 
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Tabelul A cuprinde unul dintre descendenţii Vlastelinilor din Europa de Est, continuatorii 
Tarabosteştilor daci şi ai Patricienilor romani,  Vlastelinul Staico (Stănil sau Petru Stan - Ban în 
1394), fratele Domnului Mircea cel Bătrân, şi urmaşii direcţi ai acestuia: Hamza Banul, membru 
în Sfatul Domnesc în 1489, căsătorit cu fiica lui Neagoe Strehăianul, şi  Danciul Zamon, Căpitan 
de Târg, căsătorit cu o Craiovească (doc. 1430; 1464). 

Tabelul B redă descendenţii lui Hamza Ban din Obislav, fiul Banului Hamza (doc.22 mai 
1489). Hamza Ban din Obislav, Ban al Jiului şi al Craiovei (1530-1533), a fost căsătorit cu 
Slavna. 
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Tabelul C conţine urmaşii lui Danciul Zamon, Căpitan de Târg, căsătorit cu o Craiovească. 
Tabelul D include descendenţii lui Neagoe Strehăianul, membru în Sfatul Domnesc în 1475. El 

a fost căsătorit cu Stana apoi cu Vinia din familia despoţilor Sârbi. 
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Biserica “Sf. 
Mucenic Mina”  

din Piteşti 
 

 

Tabelul E arată că fraţii, Ivan Norocea (Ioan Logofătul din Piteşti), Gheorghe Pribeagul şi Calotă  
( Mare Ban -1577),  şi-au împreunat sângele nobil cu Marii Voievozi ai ţării. Astfel, Marele Logofăt 
Ivan Norocea a fost căsătorit cu Stana, fiica Voievodului Mircea Ciobanul.  Prin căsătoria sa cu 
Balintit, Zamfira, fiica lui Ivan Norocea, a realizat legătura de rudenie a Basarabilor cu unul dintre 
strămoşii  Prinţului Charles al Angliei. Marele Ban, Calotă, “Boierul credincios al lui Mihail Viteazul”, 
a fost căsătorit cu Calea din Brâncoveni, sora Voievodului Matei Basarab. Iată şi ctitoria lui Ivan 
Norocea şi a soţiei, Biserica „Sf. Mucenic Mina”, cea mai veche construcţie bisericească din Piteşti, 
datată 1564. 

 

Tabelul F cuprinde descendenţii 
Vlastelinului Pătru,  doc. 1480, 

Spătar, 1502 
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Inelul cu 
inscripţia ”IO”  

Tudoran Vlădescul, Alexandra şi copiii lor

 

Aceasta este Mânăstirea Aninoasa-Muscel din judeţul Argeş. Într-un mormânt, care, după primele 
cercetări, pare a fi al ctitorului Tudoran Vlădescul (călugărit cu numele de Teodosie), s-a găsit un inel 
princiar, masiv cu sigiliu, având inscripţia sacră “IO”, în slavonă (”ИО”), iar dedesubt, monograma sa, 
T.V. (Tudoran Vlădescul). Acest “IO” princiar dovedeşte faptul că Tudoran Vlădescul era chiar din 
ramura Basarabilor cu drept de domnie. Alături de mormântul său este cel al soţiei sale, Alexandra. 
 



 351

                                                                       
 
                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelul 1 cuprinde descendenţii lui Danciul Postelnic (1523). Fiul său,  Hamza Banul din 
Părăiani, din Spineni a avut trei fii: Stanciul Postelnic din Părăiani, din Spineni sau din Bae (doc. 
1617), căsătorit cu Viţa, Logofătul Danciul Părăianul Milescul (doc. 1629), ctitorul Mânăstirii 
Polovragi, căsătorit cu  Stana, şi Calotă Postelnicul Părăianul (doc. 1629). 
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                  Maria Băneasa, soţia Marelui Ban        Biserica Antim Ivireanul din Bucureşti        
                        Barbul Milescul Părăianul  
                     (pictură – biserica din Vădeni) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabelul nr. 2 conţine descendenţii Logofătului Danciul Părăianul Milescul: Logofătul Preda 
Milescul Părăianul, căsătorit cu Stana, Marele Ban al Craiovei (1680) Barbul Milescul Părăianul, 
căsătorit cu Vlădaia, Maria Filipescul şi Casandra, Cămăraşul Pătru Milescul Părăianul, căsătorit cu 
fiica Paharnicului  Paraschiva Cocorăscul, şi Mara căsătorită cu Preda Vistier Tatomirescul. Maria 
Băneasa, soţia lui Barbul Milescul Părăianul, era fiica lui Pană Filipescul, Mare Spătar, soră cu 
Matei Stolnicul şi cu cronicarul Constantin Căpitan Filipescul, vară primară cu Domnul C-ntin 
Brâncoveanul. După moartea lui Barbul Milescul Pârăianul, Maria Băneasa împreună cu ginerele 
său, Dositei Brăiloiul, au ajutat cu bani şi teren pe mitropolitul Antim Ivireanul la construirea 
frumoasei biserici Antim din Bucureşti. 
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   Casa lui Barbul Gănescul (Zătreanul)  din Târgu-Jiu 

                                                          
 

                                                                        Casa Vasile Gănescul din strada    
                                                                                                  Kiseleff nr. 9, Bucureşti; a fost 

                                                                                                     construită în 1901 de Ion D. Berindey,  
                                                                                                     în stil elveţian 

Conacul Zătrenilor                                                        
 
                                                                 

 
 
         
                 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 

 

Postelnicul Calotă Părăianul a fost fiul lui Hamza Banul Părăianul şi fratele lui Danciul Părăianul, 
ctitorul Mânăstirii Polovragi. Zătrenii sunt descendenţii lui Calotă Părăianul. Aici sunt o parte din 
locuinţele acestora, adevărate monumente de arhitectură. 
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Tabelul nr. 3 cuprinde descendenţii Logofătului Calotă Părăianul, fratele lui Danciul 
Părăianul, ctitorul Mânăstirii Polovragi.  Fiii lui Calotă Părăianul sunt: Hamza Postelnicul 
Pârăianul, Caplea Pârăianul din Zătreni, Stanciul Pârăianul din Zătreni, Danciul Postelnicul 
Pârăianul din Zătreni, Udrea Pârăianul din Zătreni, Nicola Pârăianul din Zătreni. Caplea, 
Stanciul Postelnicul (căsătorit cu Rada), Danciul, Udrea şi Nicola se numeau Pârăianul şi 
Zătreanul, după numele satelor Pârâieni şi Zătreni în care aveau moşii. 
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Tabelul nr. 4 conţine descendenţii lui Radu Matei Pârâianul (doc. 31. 08. 1825). Aceştia sunt 
înaintaşii bunicilor lui Mihai Pârâianu, care continuă ramura Pârâienilor stabiliţi în comuna 
Stroieşti, judeţul Vâlcea: David Gheorghe Pârâianu (n.1914 în comuna Stroeşti, judeţul Vâlcea, 
m. 2006),  căsătorit cu Elisabeta (n. 1914, m. 1995). Cei doi au avut urmaşi pe Dumitru David 
Pârâianu (n. 24.11.1935, m. 21.09. 2012), căsătorit cu Elena (n. 02.04.1940), şi pe Maria David 
Pârâianu (n. 1937), căsătorită Chiţoran. Urmaşul familiei Dumitru David şi Elena Pârâianu este 
Mihai Dumitru Pârâianu (n.16.10.1961). Copiii lui sunt: David Gabriel Pârâianu (n.26.05.1989) şi 
Dumitru Cătălin Pârâianu (n. 24.05.1991). 
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                      David  şi Elisabeta Pârâianu,                            Dumitru David şi David Gh. Pârâianu, 
                               bunicii  lui Mihai Pârâianu                                 tatăl şi bunicul lui Mihai Pârâianu                            
                                 
                            
 
 
 
                              
 
                   
 
 
 
 
 
                                                     
 
                        
                              
                              
               
                                                                                     
    
 
                                               Biserica din satul Cireşu, comuna Stroieşti, judeţul Vâlcea 

 
 
 
 
 
 

David Pârâianu şi Belbu Nicolae, preotul Parohiei Pojogi din Comuna Stroeşti, 
judeţul Vâlcea, parohie ce cuprinde două sate: Pojogi şi Cireşu. 

 

 

 

În 1941, David Pârâianu a fost concentrat, luptând alături de ostaşii români în al Doilea 
Război Mondial. Belbu Nicolae, preotul Parohiei Pojogi din Comuna Stroeşti, judeţul Vâlcea, 
spune că David Pârâianu a fost un sprijin real pentru parohie. Toţi cetăţenii comunei au 
colaborat frumos şi constructiv cu el cât l-au mai ajutat puterile trupeşti. În anul 2006, a trecut 
la cele veşnice, fiind dus pe ultimul drum de comunitate, plâns de familie şi îngropat ca un 
veteran de război adevărat. 
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Acest locaş de cult  cu hramul “Cuvioasa Paraschiva”, se află în comuna Stroieşti, judeţul 
Vâlcea. A fost construit în anul 1940 de către locuitorii acestei localităţi  şi renovat în 

zilele noastre, prin strădania preotului Belbu Nicolae şi cu  cheltuiala creştinilor:  
Pîrîianu Mihai, Lera Vasile, Popescu Mihaela şi alţii. 
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Următoarele cărţi poştale reprezintă o parte a corespondenţei dintre David Pârâianu şi soţia sa, 
Elisabeta Petrescu, precum şi cu părinţii acesteia. Acestea sunt trimise din armată sau de pe front 
(din Al Doilea Război Mondial, unde,  la fel ca în Primul Război Mondial, ostaşii români au fost 
carne pentru tunuri). Conţinutul scrisorilor este impresionant, arătând dorul de casa părintească al 
soldatului plecat în armată sau în război. Între bătaia tunurilor, acesta îşi găsea timpul necesar pentru 
a scrie câteva rânduri, prin care îşi exprima durerea despărţirii de părinţi, fraţi,  soţie şi de copii. 
Demne de luat în seamă sunt formulele de politeţe, prin care se adresa persoanelor foarte apropiate: 
soţia, părinţii, fraţii, socrii. David Pârâianu se afla  pe câmpul de luptă, la mare distanţă de casă. Prin 
intermediul acestor scrisori, el se sfătuia cu soţia şi împreună hotărau rezolvarea marilor probleme 
legate de  gospodărirea bunurilor comune.  
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Carte poştală trimisă de David Părăianu d-nei 
Elisabeta Petrescu, soţia sa, 20 iunie 1937 
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Carte poştală trimisă de David Pârăianu d-nei Elisabeta Petrescu, 12 martie 1937 
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Bogdan Amaru 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelul nr. 5 redă strămoşii scriitorului Bogdan Amaru (Alexandru Pârâianu). Acesta s-a 
născut la 12 aprilie 1907, în satul Budele, comuna Tetoiu, judeţul Vâlcea, ca fiu al Anei şi al lui 
Nicolae Pârâianu. A urmat cursurile şcolii primare din satul Nenciuleşti, între anii 1914 şi 1916 şi 
respectiv 1918 şi 1920. A fost elev la liceul „Al. Lahovary” din Râmnicu-Vâlcea, în perioada 
1921-1928. A urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, în anii 1928 şi 1929. 
În anul 1929 a trecut la Conservator, secţia artă dramatică. A murit la spitalul Filaret din Bucureşti 
( 28.10.1936). 
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Poza echipei lui Dorin Chiriţă 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorin Chiriţă, al treilea sus de la stânga spre dreapta. 
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Tabelul nr. 6 redă urmaţii lui Staicul Pârâianul, Boier de neam (doc. 1702).  Staicul (Staico) 
Pârâianul, fiul lui Stanciul Postelnicul Pârăianul, a fost căsătorit cu Ilinca. Barbul, Petre, Constantin şi 
Ion, fiii lui Staicul Pârâianul şi ai Ilincăi, au primit carte de „boierie de neam” în 27 august 1718, dată de 
Voievodul Grigore II Ghica. Titlul a fost conferit acestor Pârâieni în urma studiului privind ascendenţa 
nobiliară a fraţilor Pârâieni, făcut de Vistierul Barbul Văcărescul. Cu acest titlu, Boierii Pârâieni făceau 
parte de drept din Divan. Din ei descind Boierii Pârâieni actuali din localităţile Stroieşti, Lădeşti şi 
Pârâieni, judeţul Vâlcea, din alte localităţi din România şi din afara graniţelor ei. 

Primul fiu al familiei Ion şi Maria Pârâianul a fost Costache Pârâianul, Ispravnic de Vâlcea, 1784. 
Gheorghe din Pârâieni (Pârâianul) a fost primul născut al lui  Costache Pârâianul, Ispravnic de Vâlcea, 
1784.  Radu (Răducan) Costache Pârâianu (doc. 1831) a fost primul fiu al lui Gheorghe Pârâianul.  
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Poetul Alexandru Macedonski 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Tabelul nr. 7 cuprinde descendenţii lui Manolache Pârâianu, al doilea fiu al lui Gheorghe din 
Pârâieni , nepotul lui Costache Pârâianu, Ispravnic de Vâlcea, 1784, rubedenii ale poetului 
Alexandru Macedonski. 

Dumitrache Pârâianu a fost al patrulea fiu al lui Gheorghe Pârâianul. El s-a căsătorit cu 
verişoara sa, Ecaterina (Catinca), văduva contelui Fisenţa. Maria, fiica lui Dumitrache Pârâianu, a 
fost căsătorită cu locotenentul Alexandru Macedonski. Maria şi Alexandru Macedonski sunt 
părinţii poetului Alexandru Macedonski. 
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Petrache(Pătru) Pârâianu (născut în 1845), unul din fiii lui Manolache Pârâianu, figurează, în 
15 ianuarie 1871, pe lista „alegătorilor pentru cel de-al doilea colegiu al Senatului” din satul Veaca, 
comuna Livezi, judeţul Vâlcea. În 21 octombrie 1874, Petrache Pârâianu, domiciliat în Craiova, se 
adresează poliţiei urbei Craiova,  împuternicindu-l prin procură pe cinci ani pe Vasile Pleşoianu ca să-i 
închirieze casele cu 300 de lei pe an şi să fie administrator „al cancelariei companiei de Mileşti sau 
pentru alte servicii dependente în judeţ”. În 31 decembrie 1874, Vasile Pleşoianu se adresează 
Prefectului de Vâlcea, pentru a aproba închirierea caselor pe care acesta le are în „comuna Pleşoi, 
mahalaua Valea Ganii” ,,companiei de dorobanţi de acolo”, chiria fiind de 300 de lei pe an.  
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Dumitru Haralambie Pârâianu 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

În 24 aprilie 1884, Haralambie Pârâianu şi Elena Pârâianu, ca moştenitori ai lui Constantin Ştefan 
Pârâianu, sesizează prefectura judeţului Vâlcea, cerând plata sumei de 2400 de lei, consemnată la Casa 
de Depuneri, „ca despăgubire a clăcii pentru trei locuitori împroprietăriţi după Legea rurală”. 
Prefectura înaintează adresa Ministerului de Interne. Ministerul de Interne, prin adresa din 9 august / 
1884 / Bucureşti, invită Prefectura Vâlcea să-i înştiinţeze pe moştenitorii Haralambie şi Elena 
Pârâianu, pentru a se adresa instanţelor judiciare.  
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Comitetul Executiv Orăşenesc Bălţi certifică faptul că cetăţeanul Pârâianu Dumitru Haralampie, 
născut în 1885, înainte de venirea puterii sovietice, a fost proprietarul unui magazin farmaceutic cu 3-5 
lucrători şi a unei case cu un cubaj de 1200 m3, în acest oraş.  La acea dată lucra la Farmacia nr. 89. 
Familia se compunea din Eugenia Iacob, născută în 1895, care lucra ca registrator la  Policlinica de 
copii, fiul Mircea de 16 ani,  elev la Şcoala nr. 11, fiul Nicolae de 12 ani, elev,  mama soţiei,  Maria 
Carp - 73 de ani. Al doilea certficat, datat 06.06.1941, a fost redactat de şeful Direcţiei Locative din 
oraşul Bălţi. Şi acest act arată că, la acea dată, casa şi farmacia erau naţionalizate. 
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Adresa  din 30. 10. 2002, dată de Procuratura Generală din Republica Moldova (înregistrată în 
Chişinău),  a fost răspunsul primit de Pârâianu Nicolae, domiciliat la Piteşti în România,  cererii 
trimise de acesta în anul 2002. În adresă se spune că familia Pârâianu a fost supusă represiunilor 
sovieticilor, pentru că Pârâianu Haralampie Dumitru, tatăl său, a fost considerat element social 
periculos, deoarece era proprietarul unei famacii cu 3-5 lucrători. De aceea, Pârâianu  Haralampie 
Dumitru a fost arestat şi a decedat în timpul anchetei, la 19.10.1942. Conform organelor de securitate 
ale RSSM, ceilalţi membri ai familiei, mama Maria, soţia Eugenia şi copiii, Mircea şi Nicolae, urmau 
să fie deportaţi în Novosibirsk, însă ei nu s-au prezentat la locul deportării. Nu sunt date despre soarta 
lor ulterioară. Din fericire, numai fiul cel mic, Nicolae, a supravieţuit, pierzându-se de ceilalţi membri 
ai familiei. Şi astăzi se luptă pentru aflarea adevărului. 
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Certificatul arhivat, datat 15 mai 2008, Chişinău,  redactat de Serviciul de Informaţii şi 
Securitate al Republicii Moldova,  a fost trimis domnului Pârâianu Nicolae din Piteşti. În el se 
specifică faptul că Pârâianu Haralampie Dumitru, arestat la data de 13 iunie 1941 din motive 
politice, a decedat în 19 februarie 1942, în lagărul din regiunea Sverdlovsk, Federaţia Rusă. 
Pârâianu Haralampie Dumitru a fost reabilitat de către Procuratura RSSM, în conformitate cu 
art. 1 al Decretului dat de Preşedintele URSS din 13.08.1990. 
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Tabelul nr. 8 redă strămoşii lui Haralambie Pârâianu. Fiul lui Constantin Pârâianu, 
Haralambie, născut în 10 februarie 1851, a fost căsătorit cu Ecaterina, născută în 1854, 
decedată în 06.04.1920. Împreună au avut patru copii: Dumitru (născut în 8.09.1885, mort în 
19.02.1942),  căsătorit cu Eugenia Iacob (n. 1895); Ion (n. 1884, mort în 30.11.1919, când era 
concentrat la Compania Vădeni din judeţul Gorj); Alexandrina (n. 11.09.1887), căsătorită 
Diculescu;  Nicolae (n. 1891, decedat în 28.11.1895). 
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       Constantin şi Maria Pârâianu 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelul nr. 9 conţine descendenţii Polcovnicului Stoian Pârâianu (doc. 1825), căsătorit cu 
Anastasia, descendentă a Romanovilor de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Fiul soţilor Stoian 
şi Anastasia Pârâianu, Barbu Pârâianu, a fost căsătorit cu Ruxanda. Împreună  au avut cinci 
copii: Elena (născută în 1860, decedată în 5.11.1957), Gheorghe (n. 1867, căsătorit cu Maria 
Hurezeanu), Ion (în 1887 avea domiciliul în Craiova), erou în Primul Război Mondial, Ilinca 
(n. 1857, m. 15.08. 1869) şi o fată, căreia nu i se cunoaşte numele, căsătorită cu un preot din 
judeţul Gorj. Constantin, fiul Elenei Pârâianu Fărcăşanu, căsătorit cu Maria Lipoveski, a fost 
înfiat de bunicul său, Barbu Pârâianu. 
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Mormântul soţilor Barbu şi 

Ruxanda Pârâianu 

Casa construită de Elena Ion Fărcăşanu  împreună cu fiul său, Vasile. 

Conacul construit de Stoian Pârâianu, 
tatăl lui Barbu Pârâianu, în 1817.  

Acesta a fost demolat înainte de 1989. 

 

Iată conacul construit de Stoian Pârâianu, în satul Pârâienii de Sus, cătunul Meriş. 
Construcţia a fost terminată în 1817. În acest imobil au locuit, pe rând, Stoian Pârâianu, Barbu 
Pârâianu şi Constantin Pârâianu. 

Rămasă văduvă după 10 ani de căsnicie, Elena Pârâianu Fărcăşanu a revenit din comuna 
Fărcaşu, judeţul Dolj, cu cei patru copii ai săi, în satul său natal, Pârâienii de Sus. Aici şi-a 
construit o casă împreună cu fiul său, Vasile, ajutaţi de Barbu Pârâianu, tatăl Elenei. Construcţia 
imobilului a fost terminată  în 1929. Acest imobil există şi astăzi, în satul Pârâienii de Sus. 
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Barbu Pârâianu i-a înzestrat pe Elena Pârâianu şi pe fiii săi, Vasile şi Constantin, cu 
terenuri arabile, păşuni şi păduri. Acest document este un act de donaţie făcut de Barbu 
Pârâianu fiicei sale, Elena, şi nepotului său înfiat, Constantin.  
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Paroh Marin Popescu, 
reproducere 

după icoana din biserica 
de la Hălăngeşti, jud. Gorj 

Iată coperta cărtii, publicată de Dumitru Popescu în Germania, în 2010. 
Unul din texte explică cititorului cum şi de ce autorul a făcut trecerea de la fizica 
nucleară la biofizică. Celălalt text se adresează cititorilor tineri, explicând cum 

găseau absolvenţii de facultate loc de muncă înainte de 1989. 

Maria şi Vasile Ion 
Fărcăşanu 

Iancu Marin Popescu şi Gheorghe 
Marin Popescu, fiii preotului 

 Marin Popescu 

 

Vasile Ion Fărcăşanu, bunicul autoarei Constanţa Badea, a fost căsătorit cu Maria Popescu, fiica 
preotului Marin Popescu şi a Ioanei din satul Hălăngeşti, comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj. Împreună 
au avut unsprezece copii, dar au supravieţuit bolilor copilăriei numai patru: Grigore (tatăl autoarei 
Constanţa Badea) Ilie, Petre (decedat în 12.07.2007; nu a fost căsătorit) şi Constanţa (căsătorită Buşe, 
decedată în 10. 01. 2017).  Iată copiii şi nepoţii de bunic ai preotului Marin Popescu din satul 
Hălăngeşti, comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj. Iancu Marin Popescu şi Gheorghe Marin Popescu sunt 
fiii preotului Marin Popescu. Gheorghe (Gilică) Marin Popescu şi Maria au avut împreună cinci copii: 
Marin Gh. Popescu, Ioana Gh. Popescu, Dumitru Gh. Popescu, Margareta Gh. Popescu şi Eleonora Gh. 
Popescu. 
    Dumitru Gh. Popescu, doctor în fizică, specialitatea biofizică, la Universitatea Bucureşti, cercetător 
ştiinţific, gradul I, îşi valorifică munca de cercetare prin cărţi, articole sau lucrări ştiinţifice prezentate 
cu prilejul conferinţelor organizate în ţară sau în străinătate. 
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ConstanţaBadea, 
absolventă a Lic. Pedagogic 

din Craiova(1972) 

Grigore şi Elena, părinţii 
autoarei, Constanţa 

Badea 

Preotul Vasile,  
fratele autoarei, 

 Constanţa Badea 

 

Primul copil al soţilor, Vasile şi Maria, a fost Grigore (născut în 1923, decedat în 29. 11. 2000),   
s-a căsătorit cu Elena, fiica lui Iulian Stăiculescu  şi a Victoriei, una dintre cele mai înstărite familii 
din satul Piscoiu, comuna Stejari, judeţul Gorj.  Iulian Stăiculescu a fost văr primar cu Gheorghe 
Pârâianu, proprietar în satul Pârâienii de Sus. Grigore şi Elena au avut doi copii: eu, Constanţa 
(absolventă a Liceului Pedagogic din Craiova, în 1972, şi a Facultăţii de Drept Sibiu, în 1980) şi 
Vasile  absolvent al Facultăţii de Teologie, preot în Caracal, judeţul Olt. 

 

Iulian Stăiculescu, 
bunicul matern al  

autoarei, 
Constanţa Badea 
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         Adrian Badea, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional ”Matei Basarab” din Rm. Vâlcea,  
               a primit medalia de aur la Turneul Internaţional de Informatică din oraşul bulgăresc, 
                                                              Shumen, 22-23.XI, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cătălin Badea, Delia Badea şi Adrian Cătălin 
Badea, în Grecia

Petronela Badea, Andrei-Lucian Badea 
şi Gheorghe Alin Badea 

 

Aurel şi Constanţa Badea au doi copii: Cătălin Aurel Badea, profesor de matematică la 
Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, şi Gheorghe Alin Badea 
informatician la acelaşi colegiu. Cătălin Aurel Badea şi Delia Badea ( profesoară de matematică la 
Şcoala „Take Ionescu” din Rm. Vâlcea), au un copil, Adrian Cătălin Badea, olimpic naţional şi 
internaţional la matematică şi informatică. Informaticianul Gheorghe Alin Badea s-a căsătorit cu 
profesoara de limba română de la Şcoala Take Ionescu din Rm. Vâlcea, Petronela Badea. Urmaşul 
lor este Andrei Lucian, născut în 17 martie 2016. 
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Casa lui Emanuel Părăeanu 

Emanuel (Emanoil) 
Părăeanu 

 

Emanuel (Emanoil) Părăeanu s-a născut la 11 martie 1860 în comuna Izvoarele - Gorj, din 
părinţii Constantin Părăeanu, născut în 1823 în Târgu-Jiu, şi Maria, născută Pleşoianu-Dobrescu.  

A fost căsătorit cu Constanţa Frumuşanu, care l-a admirat pentru talentul literar şi l-a susţinut 
în organizarea adevăratelor cenacluri culturale. Moştenindu-l pe bunicul său, Polcovnicul Ştefan 
Pârâeanu, prieten apropiat al generalului Gheorghe Magheru, a îmbrăţişat cariera armelor. În 
1914, trimite broşura Suflete din popor  reginei Elisabeta, cu închinarea: 

„Maiestăţii Voastre, care sunteţi Icoana lui slăvită şi pe care, ca Suverană, L-aţi 
luminat şi L-aţi înălţat! ca Poetă L-aţi cântat şi L-aţi însufleţit şi ca mamă scumpă şi 
adorată L-aţi iubit şi L-aţi mângâiat!” 
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Un alt urmaş al Polcovnicului Ştefan Pârâeanu este gorjanul Ovidiu Pârâianu. Personalităţi 
ale României şi din alte ţări au primit, de-a lungul anilor, bijuterii din aur sau argint de la unul 
dintre susţinătorii operei marelui sculptor român, Constantin Brâncuşi. Este vorba despre 
artistul gorjean, Ovidiu Pârâianu, care a dăruit câte o bijuterie, reprezentând "Cheia României", 
unor personalităţi. Aceste bijuterii au încrustate pe ele elemente Brâncuşiene: Poarta sărutului, 
Masa tăcerii şi Coloana înfinitului. Una dintre cheiţe i-a fost înmânată Majestăţii Sale Regina 
Elisabeta a II-a a Angliei.  
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Zamfir Pârăianu, prefect de Gorj Gheorghe Tătărăscu 

 

Zamfir Pârăianu a fost crescut în casa Ispravnicului Radu Rosetti (rudă prin alianţă cu 
Pârâienii) din Prigoria. Zamfir Pârăianu a fost subprefect de Gorj în 1848 şi prefect în 1861. S-a 
căsătorit cu Sevastiţa, fiica lui Constantin Frumuşanu, al treilea Logofăt. Împreună au avut trei 
băieţi şi cinci fete: Eugeniu, căsătorit cu Josma de Noel, colonelul Grigore, căsătorit cu Maria 
Gohn, Cezar, căsătorit cu Artemiza Bunescu, Maria, căsătorită cu Athanasie Moschuna, prefect 
şi deputat liberal de Gorj, Paulina, căsătorită cu Iancu Carabatescu (deputat şi prefect de Gorj, 
liberal), Speranţa, căsătorită cu Generalul Nicolae Tătărăscu, Nisa, căsătorită cu Toma 
Cămărăşescu şi Sevastiţa, căsătorită cu Mihai Bădulescu.  

 Gheorghe Tătărăscu  s-a născut la 22 decembrie 1886, în oraşul Craiova din judeţul Dolj, 
în familia gorjenilor Speranţa Pârăianu şi Nicolae Tătărăscu (general, provenit dintr-o familie 
de moşneni înstăriţi din satul Vlăduleni, judeţul Gorj). Gheorghe Tătărăscu, obţinând doctoratul 
în drept la Paris, a îndeplinit funcţii de mare răspundere în guvernele liberale, ministru în mai 
multe ministere, prim-ministru, consilier regal şi ambasador al României la Paris. 
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                                                                  Barbu Pârâianu 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Barbu Pârâianu pe scările Mânăstirii Curtea de Argeş 
 
 
 
 
 
 

 

Barbu Pârăianu, născut la data de 23 martie 1884, în comuna Andreeşti, judeţul Gorj, a fost  fiul 
lui Ioniţă şi al Floarei Pârăianu. 

- a participat la războiul balcanic din 1913 şi la războiul de reîntregire a neamului din 1916-
1918, la comanda unei companii, având gradul de căpitan; 

- a fost numit comandantul Brigăzii 3 Grăniceri în 1933, când avea gradul de colonel, şi 
subinspector al Inspectoratului General al Jandarmeriei în 1933; 
- a deţinut funcţia de şef al Inspectoratului General al Jandarmeriei între anii 1934 şi 1938; 
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  Avocatul  Ioan Peruianu (Pârâianu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ion Peruianu (Pârâianu), distins, cu o figură aristocratică, a fost mare avocat în Craiova. S-a 
născut în 1857 în satul Pârâienii de Mijloc şi a decedat în 9 septembrie 1914. S-a bucurat de o carieră 
juridică strălucită, având o cultură aleasă şi o pregătire juridică solidă. Alături de alţi avocaţi cu o 
reputaţie neştirbită, Constantin A. Mitescu, G.I. Peşicu, Nicolae P. Guran, N.N. Coandă, C. Radulian, 
N.M. Viişoreanu, Iuniu T. Tălpeanu, N.B. Rioşanu, Constantin M. Ciocăzan, Ion Pazu, din oraşul 
Băniei, a făcut parte din consiliul de disciplină, ca organ de conducere a profesiei de avocat. 
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                 Alexandru Pârâianu  
              (pseudonim – Al. Mitru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alexandru Pârâianu (pseudonim - Al. Mitru) s-a născut la 6 noiembrie 1914 în oraşul Craiova, 
ca fiu al educatoarei Angela Pârâianu, şi a fost crescut de familia Francisc şi Antonela Hundel. 

A funcţionat ca profesor de literatură română,  literatură universală şi istorie la liceul „Gheorghe 
Lazăr” din Bucureşti, unde conduce, timp de aproape două decenii, cenaclul literar „Luceafărul”. 

Paralel cu activitatea de profesor, a desfăşurat o bogată activitate literară, concretizată prin 
publicarea unor opere inspirate din mitologia română şi universală, din universul copiilor şi al 
tineretului. Mai are povestiri şi romane istorice, traduceri din literatura universală. 
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Profesor doctor inginer 
 Nicolae Pârâianu 

George Topârceanu Arhimandritul Teofil Părăian, 
duhovnic ortodox român 

 

Profesor doctor inginer Nicolae Pârâianu,  ofiţer de marină, inginer constructor de nave şi profesor 
universitar, s-a născut la 8 ianuarie 1904 în oraşul Târgu-Jiu, judeţul Gorj. Mama lui era din satul 
Topârcea, judeţul Sibiu, iar tatăl, după cum spunea cu mândrie, era „urmaşul marelui Ban al Olteniei de 
la sfârşitul secolului al XVII-lea”.  

În anul 1926, a absolvit şcoala navală din Constanţa, ca şef de promoţie, cu gradul de sublocotenent. 
După stagiile de ambarcare efectuate pe monitoarele care navigau pe Dunăre şi pe distrugătoarele care 
navigau pe mare, a fost trimis la studii în Italia, la Genova, unde a obţinut titlul de doctor în ingineria 
navală, fiind trecut în corpul tehnic al armatei, în anul 1932. Personal a supravegheat construirea bricului 
(navă militară cu două catarge) în Germania, în anii 1938-1939. În acelaşi timp s-a specializat în 
construcţia de submarine, în oraşul Bremen din Germania şi pe şantierele navale din Olanda.  

Comandorul Nicoale Pârâianu se înscrie în istoria marinei române ca o adevărată personalitate cu 
merite deosebite în construcţiile navale şi în învăţământul de specialitate, pe care le-a slujit cu cinste şi 
devotament. 

George Topârceanu s-a născut într-o frumoasă zi de primăvară, la data de 20 martie 1886, ora 5 
dimineaţa, în cartierul Cotroceni (Ghencea), la azilul Elena Doamna. Aici, părinţii viitorului poet, Ion şi 
Paraschiva Topârceanu, lucrau ca instructori în meseriile cojocăriei, ţesutului, cusutului şi broderiilor. 
Ambii părinţi erau ardeleni din judeţul Sibiu, Ion Topârceanu născut în comuna Topârcea, localitate 
atestată documentar în anul 1309, şi Paraschiva Cuma din Săliştea Sibiului. Bunica paternă a poetului s-a 
numit Maria Pârâian. 

George Topârceanu  a fost  poet, prozator, memorialist şi publicist român, membru corespondent al 
Academiei Române din 1936. 

Ioan (Teofil) Părăian   s-a  născut orb în satul Topârcea din judeţul Sibiu, la 3 martie 1929. Între anii 
1935-1940,  a urmat cursurile primare la o şcoală de nevăzători din Cluj,  apoi a fost elev la o şcoală de 
nevăzători din Timişoara (1942-1943). A urmat cursurile liceale în Timişoara (1943-1948). În această 
perioadă l-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca, de la care a deprins tainele rugăciunii. La îndemnul 
părintelui, se înscrie la  Institutul Teologic din Sibiu, pe care îl absolvă în 1952.  

La 15 august 1953, este călugărit cu numele de Teofil la Mânăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de 
Sus. Este hirotonit diacon (la 15 august 1960), hirotonit preot (în 13 mai 1983), iar la 8 septembrie 1988 
este hirotesit arhimandrit.  

După 1990, a susţinut sute de conferinţe cu teme religioase în numeroase localităţi din ţară şi din 
Occident şi a scris multe cărţi cu profil religios.  
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Aceste ilustraţii au fost realizate de poetul Felix Sima 
 
 
 
 
 
 

 

S-a considerat, pe bună dreptate, că cei doi Vlastelini, Radul Spătar şi Petru (sau Pârvul) 
Stratornic, sunt ctitorii bisericii din Alunu, zidită, după 1502, după ce au devenit proprietarii acestui 
sat. Alţi cercetători au apreciat că această piatră a fost comandată de cei doi ctitori pentru prima 
biserică a Mânăstirii Polovragi. Fără îndoială  cei doi Vlastelini au fost ctitorii celor două locaşe de 
cult.  
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Dobromir, soţia sa, jupâniţa Vilaia, şi fiul lor, Mihail

Jupan Dragomir, mare Vornic, şi soţia sa, Elena

 

Ctitorii Mânăstirii Plăviceni sunt:  
 Marele  Vornic Dragomir, nepotul Marelui Ban Dobromir, Boier apropiat al lui Matei 

Basarab, are barbă blondă ; Jupâneasa lui Dragomir, Elena, ţine în mână, împreună cu soţul ei, 
biserica ; Jupân Stan, probabil tatăl lui Dragomir ; Jupân Dobromir, Mare Ban, are barba albă; 
Jupâneasa Vilaia băneasa are o rochie albă cu flori; Jupân Mihail  este unicul fiu al lui Dobromir ; 
Jupân Stanciul (Stanciul din Filiaşi), unchiul lui Dragomir, tatăl lui Dumitru Filişanul, are barbă ; 
Jupâniţa lui Stanciul, Stăncuţa, poartă giubea galbenă îmblănită; Sigur că ceilalţi ctitori zugrăviţi 
în acest locaş de cult sunt rude ai celor menţionaţi mai sus, dar nu s-a stabilit gradul de rudenie, 
din cauza lipsei documentelor. 
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                           Schitul Crasna din jud. Gorj, în anul 1636 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Cula Crăsnarilor din Groşerea,  jud. Gorj           Ilinca şi soţul ei, Dumitru    Filişanul                               
 
                                                                                        
 
 
 
 
 

 

Schitul Crasna (în trecut se numea mânăstirea Crasna) este situat pe malul stâng al pârâului 
Sunătoarea, din comuna gorjeană Crasna, cam la 30 de km distanţă de Târgu-Jiu. Este unul dintre 
cele mai frumoase locaşe de cult din Gorj. Crasna înseamnă „frumoasa”. Este ctitoria lui Jupân 
Dumitru Filişanul, Marele Pitar, tovarăşul de arme şi de pribegie al lui Matei Basarab, nepot al lui 
Dobromir, Marele Ban al Craiovei, şi văr cu Doamna Stanca a lui Mihail Viteazul. Construcţia a 
fost terminată în 24 septembrie 1637.  
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Ctitorii Mânăstirii Polovragi, jud. Gorj; aceste poze sunt  
realizate de Petre Cichirdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danciul Pârâianul şi Domnul Matei  Basarab

Preda Pârâianul, feciorul cel mare 
al lui Danciul Pârâianul şi Stanca, 

sora lui Danciul Pârâianul 

Fiii Marelui Postelnic, Danciul Pârâianul,  
Pătru Pârâianul Clucer şi  

Banul Barbul Pârâianul Milescul 

 

Probabil Mânăstirea Polovragi  a fost construită în anul 1643, când Danciul Pârâianul era 
Logofăt, dată ce rezultă scăzând 50 de ani din 1693, anul când a fost cumpărată de Constantin 
Brâncoveanul. Danciul Pârăianul a închinat Mânăstirea Polovragi Sfântului Mormânt în anul 
1648, când era Capuchehaie al lui Matei Vodă Basarab în Constantinopol.  
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                                      Fiii lui Constantin Brâncoveanul, Radul şi Matei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Domnitorul Constantin Brâcoveanul,  
                                soţia sa, Doamna Maria,  şi fiii săi, Constantin şi Ştefan 
 
 
 
 

 

 

În 30 iunie 1693, Dositeu, patriarhul Ierusalimului, intervine împreună cu urmaşii lui Danciul 
Pârăianul la Constantin Vodă Brâncoveanul, cerându-i să răscumpere mânăstirea cu 1500 de taleri 
de la Sfântul Mormânt, deoarece aceasta nu se mai putea întreţine. Cu aceşti bani s-au reparat 
chiliile bisericii „Sf. Gheorghe” din Bucureşti.  
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Poze de la parastasul ctitorilor Polovragi, 19.03.2011; aceste poze 

sunt realizate de Petre Cichirdan. 
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Mihai Pârâianu, Ştefan Stăiculescu,       Mihai Sporiş, poetul C-ntin Zărnescu 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                În mijloc este fosta Stareţă a Mânăstirii Polovragi 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iată ce scrie Mihai Sporiş despre ctitorii mănăstirii Polovragi. 
   “Credem că Pârâienii, neamuri înrudite Basarabilor, vor fi fost inspiraţi în alegerea locului, aşa cum 
ne vorbeşte Balada Mioriţa: pe un picior de plai şi …pe o gură de rai. Privim chipul lui Mihai (- 
n.n.Pârâianu) şi este parcă rupt din fresca moşului său, Danciul (- n.n. Pârăianul), trăitor cu multe 
veacuri în urmă. Curgerea neîntreruptă de Pârâieni este dovada firii locului, una care sfinţeşte 
permanent cu coloana lor nesfârşită”. 
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Poze de la parastasul ctitorilor Polovragi, 24 mai 2015; aceste poze 

sunt realizate de dr. ing. Mihai Sporiş 
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La parastasul ctitorilor au participat urmaşi ai ctitorului Danciul Pârâianul, Verdeş Ştefan, 
primarul şi cetăţeni de onoare ai satului Pârâieni, membri ai Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, 
Învăţământ şi Cultură, membri ai Forumului Cultural al Râmnicului, scriitori şi alte personalităţi 
vâlcene şi din ţară. 

 



 395

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 396

 

 
 
 
 
 

 

La parastasul ctitorilor au participat urmaşi ai ctitorului Danciul Pârâianul, Verdeş Ştefan, 
primarul şi cetăţeni de onoare ai satului Pârâieni, membri ai Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, 
Învăţământ şi Cultură, membri ai Forumului Cultural al Râmnicului, scriitori şi alte personalităţi 
vâlcene şi din ţară. 
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Biserica de lemn din Zătreni 
 

Neacşa Stolniceasca şi  
Barbul Gănescul 

Ecaterina Găneasca, fiica 
Paharnicului Ştefan Bibescul 

 

Iată pisania aestei biserici: „Zidită de robii lui Dumnezeu Ioan Zătreanul, Jupan vornic Zătreanul, 
Ioniţă şi cucoana Catrina, Vlăduţ Medelnicerul Gănescul (Zătreanul - n.n.), ca să le fie Dumnealor şi la 
tot neamul creştinesc de pomenire în veci. Anul 7264 (1755) Ghen. 5”. 

„Cu hramul Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul. E una din cele mai frumoase biserici de lemn din 
câte am văzut. Deşi are o vechime de 170 de ani, totuşi exteriorul, adică zidurile şi învălişul, sunt în cea 
mai bună stare. În interior însă totul este sfărămat, căci a servit de grajd armatelor nemţeşti din timpul 
ocupaţiunii. Azi serveşte de biserică a cimitirului satului”. ( C.N. Mateescu, „Inscripţii din Bisericile 
Oltene”, în Arhivele Olteniei, 1925/1926, p. 236). Aceasta a fost restaurată de ctitorii Bisericii Sf. 
Nicolae din satul Găneşti, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea: Barbul Gănescul şi soţia sa, Neacşa 
Stolniceasca şi Ecaterina Găneasca, fiica Paharnicului Ştefan Bibescul. 
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Aceste ilustraţii au fost realizate de Barbu Valentin Mărăcinescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 

           
Pisania Bisericii „Sf. Dumitru” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iată pisania Bisericii Sf. Dumitru din Pârâienii de Sus: 
”M. Dimitrie şi Sf. Erarh Nicolae, s-au zidit din temelie de dumnealor răposaţii Boieri: Jupan 

George Pârăianu cu fraţii dumnealui: Polcovnicul Ioan Pârăianu, Polcovnicul Ştefan Pârăianu, Stoian 
Pârăianu şi verii şi nepoţii dumnealor: Radu Pârâianu, Ştefan Pârâianu, Constantin Pârâianu, Grigore 
Pârâianu, Dumitrache Pârâianu şi preotul (popa) Ioan Ciorăscu, în zilele prea înălţatului nostru domn 
Grigore Ghica (1822-1829) şi a sfinţitului episcop Neofit. Aceşti Boieri de mai sus sunt strănepoţii 
marelui Ban Amza Pârăianul, tatăl Marelui Postelnic Danciul Pârăianul, cel ce a zidit mânăstirea 
Polovragi şi Arhanghelu: pre carele le-au înzăstrat cu moşii, ţigani şi toate odoarele.” 
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Biserica „Sf. Dumitru” 
 din Pârâienii de Sus 

Biserica Sf. Arhanghel din Rm. Vâlcea 

 

A doua pisanie a Bisericii Sf. Dumitru din Pârâienii de Sus: 
” În timpul Domnitorului Barbu Dimitrie Ştirbei şi al sfântului episcop Calinic, a fost zugrăvită 

de fiii Boierilor Pârâieni, amintiţi mai sus: d-nul Paharnicul Manolache Pârâianu, d-nul Sărdarul 
Dumitrache Pârâianu, d-nul Pitar Nae Pârâianu, fiii lui Jupân Gheorghe Pârâianu, d-nul Ioan 
Pârâianu, fiul Polcovnicului Ion Pârâianu, cu fiii, d-nul Polcovnic Ştefan, d-nul Simion Pârâianu şi 
Constantin Pârâianu. Biserica a fost terminată de zugrăvit în 20 octombrie 1853. „1853 octombrie 20 
zugrav fiind Gheorghe Veţăleanul ot Lăpuşata” 
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        Pisania bisericii din Pârâienii de Mijloc 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Biserica Întâmpinarea Domnului din 
Pârâienii de Mijloc 

 

Iată pisania Bisericii din Pârâienii de Mijloc: “Această sfântă şi dumnezeiască biserică, ce se 
prăznueşte cu hramul Întâmpinării lui Hristos şi Sfinţilor Voievozi, din temelie s-au zidit, după cum 
se vede şi-au înfrumuseţat de robii lui Dumnezeu: Tănasie sin Statie Pârâianu, cu vărul său Matei 
Pârâianu şi s-au săvârşit în zilele prea luminatului domn Grigore Dumitru Ghica Voievod şi 
arhiepiscop Ungro-Vlahiei al acestui loc Kir Neofit, episcopul Râmnicului Severin, mai ajutorând şi 
vecinii din prejur cu ce s-au putut, la leatul dela Adam 7333, iar dela Hristos 1825 august 31. Am 
scris eu, smeritul între diaconi, diaconul Gheorghe zugrav ot Crăpături.” 
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Ilustraţiile cu ctitorii de la biserica Întâmpinarea Domnului din  
Pârâienii de Mijloc sunt realizate de Marius Pârâianu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Matei Pârâianu şi  feciorul lui, Matei Pârâianu,  Matei Pârâianu şi Tănasie Pârâianu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Matei Pârâianu, feciorul lui Matei Pârâianu 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
     Radu Pârâianu, feciorul lui     Constantina Pârâianu, soţia lui    Stanca Pârâianu, soţia lui  
               Matei Pârâianu                         Matei Pârâianu                         Statie Pârâianu                                 
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Aceste ilustraţii de la Capela cimitirului din Pârâienii de Jos  
sunt realizate de Stefan Verdeş  

 
 

        Capela cimitirului din Pârâienii de Jos       Mormântul Zoei Pârâianu (căsătorită Aluneanu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

În jurul anului 1840, se simte nevoia ridicării unei biserici pentru cei ce locuiau în satul 
Pârâienii de Jos. Capela din cimitirul satului face parte din vechea biserică. Fostul arendaş al 
Cassiei Rosetti, Vasile Pleşoianu, ulterior proprietarul moşiei, a dărâmat biserica, lăsând numai 
altarul (actuala capelă a cimitirului), pentru a-i obliga pe săteni să meargă la biserica construită de 
el în Pârâienii de Jos, în anul 1901. Cu siguranţă ctitorii au fost Boieri Pârâieni, mărturie stând 
mormintele acestora din cimitir. 

Morminte ale Boierilor Pârâieni 
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Ilustraţiile cu ctitorii de la biserica Sf. Constantin şi Elena 
din Grădişte sunt realizate de bibliotecarul Ilie Fârtat. 

Matei Pârâianu şi Constantina,  
părinţii fraţilor Constantin şi 

Matei Pârâianu 

Constantin 
Pârâianu, fiul 

lui Matei 
Pârâianu şi al 
Constantinei 

   Biserica ” Sf. Constantin şi Elena” din Grădiştea.  Pisania bisericii din comuna  Grădiştea 

Constantin Pârâianu şi fratele 
său, Matei Pârâianu 

Cucoana Ilinca, 
soţia lui 
 C-ntin 

Pârâianu 

 

Iată pisania bisericii din comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea: 
„Această sfântă şi dumnezăiască beserică, unde să prăznueşte hramu Sfinţii Împăraţi Costantin 

şi Elena şi Sfântul Mathei evanghelescu, din temeliia ei s-au zidit de dumnealor coconu Costandin 
Pârâianu şi dumnealui coconu Matei Pârâianu brat (frate), supt a cărora strădanie şi cheltuială a loat 
şi sfârşit înfrumuşăţându-să cu zugrăveala şi cu toate odoarăle ei, după cum să vede, în zilele 
preaînălţatului alu nostru domn, Alicsandru Ghica Voievod, cu blagosloveniia preaosfinţitului 
ipiscup şi mitropolit Neofit a toată Ţara Rumânească. S-au început la anul 1839 şi s-au săvârşit în 
anul 1840 săptembrie 18. Gheorghe zugrav, Ioan zugrav, Nicolae zugrav.”  
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Matei Pârâianu, fiul lui 
Matei Pârâianu şi al 

Constantinei 

Cucoana Ilinca, soţia 
lui Matei Pârâianu 

 

Copiii lui Matei Pârâianu şi ai Ilincăi 

Ilinca Iorgu (Iordache) Ion şi Ion 

Copiii lui Constantin Pârâianu şi ai Ilincăi 

Anastasia, Andrei şi Pătru Ion Maria 
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Biserca „Sf. Dumitru” din zilele noastre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biserica „Sf. Dumitru” în anul 1847.  
(Desen de Barbu Iscovescu) 

Biserica „Sf. Dumitru” în 1889 

 

Iată pisania Bisericii Sf. Dumitru din Craiova: 
„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duhu întru Sfânta Troiţă şi întru dumnezeire 

nedespărţătă în veci amin. 
Cu puterea milostivului Dumnezeu ziditu-s-au această sfăntă besearecă i s-a făcut din temelie 

de iznov pre hramulu sfânt Dimitrie Mirotocivago (izvorâtorul de mir - n.n.) de creştin i prea 
luminat Io Matei Băsărab Voevod Domn Ţărăe Rumăneşti i gospodja ego (doamna lui - n.n.) Elina, 
păntru că Craiova fost-au moşie den strămoşie a Măriei Sale. Şi s-au savârşit miasiaţa octombrie 
valeat 7160 (1651). Şi au fost Ispravnic Danciul Părăianul ot Mileşti.” 
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Biserca Obedeanu din 
Craiova în sec. XVIII 

Biserica din Stăneşti Stanca Obedeanul şi 
soţul ei, Constantin 

Obedeanul. 
Maria, Dumitraşcu, 

Constantin, copiii lui 
Constantin Obedeanul 

Şcoala Obedeanu 

    

În 1748, a fost construită biserica-mânăstire, ctitorie a biv Vel Paharnicului Constantin 
Obedeanul, fostul consilier imperial al Valahiei Mici sub austrieci şi fost Caimacam al Olteniei pe la 
1740. Pisania locaşului de cult demonstrează că acesta a fost zidit din temelie de Vel Paharnicul  
Constantin Obedeanul cu toată stăruinţa şi cheltuiala sa; a înzestrat-o cu nenumărate moşii din 
averea moştenită de la tatăl său şi cu moşii moştenite de soţia sa, Stanca, de la bunicii ei, Boierii 
Pârâieni, cu vii, suflete de ţigani şi vite de muncă. 

În 1803, Şcoala Obedeanului din Craiova a fost recunoscută şi organizată prin hrisovul domnesc 
al lui Constantin Vodă Ipsilante. 

Tot Constantin Obedeanul, consilier împărătesc în timpul Valahiei Mici  sub austrieci, împreună 
cu soţia sa, Stanca, a ridicat din temelie o biserică în Stăneşti, judeţul Gorj (1732). 
 



 



 

 


