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 Originari din localitatea Paia, de unde familia şi-a luat numele, boierii 
Păieni sunt atestaţi prima oară în secolul al XVI-lea, când documentele menţionează 
pe un un anume Bodin din Paia, vătaf de plai în anul 15831.  
 Deţinătorii unui întins domeniu funciar, Păienii se pot alătura altor familii 
cu veche şi îndepărtată ascendenţă boierească, probabil dinainte de constituirea 
statului feudal Ţara Româneasă. Existenţa domeniului lor este dovedită atât de 
numeroase diate, testamente, cât şi de mai multe hotărnicii, rămase ca mărturie   
de-a lungul timpului. 

Această familie boierească avea proprietăţi în toate judeţele Olteniei: Dolj, 
Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi. În judeţul Dolj, boierii Păieni au stăpânit următoarele 
moşii şi sate: Paia, Gubaucea, Hunia, Maglavit, Booveni, Rojişte şi Drăgnei. 
 Moşia lor de vatră şi centrul de manifestare socio-economică şi politică a 
fost Paia. Aceasta este menţionată într-un hrisov emis la 17 mai 1589, prin care 
Mihnea Turcitul a întărit lui Nica al doilea postelnic şi soţiei sale Maria, nepoata 
Ancăi din Coiani, stăpânirea peste mai multe sate, printre care şi „Paia toată”.       
În hrisov, se precizează că acest sat  „au fost de moşie şi de strămoşie, vechi şi 
drepte averi, partea aleasă a răposatului Radu postelnic de la fraţii săi, Barbu mare 
ban al Craiovei, Pârvu mare vornic şi Danciu comis numit Gogoaşe, ocine 
împărţite şi alese de tatăl lor, jupan Neagoe ban Strehăianul, din zilele răposatului 
Vlad voevod Călugărul”2. La 29 august 1594, Mihai Viteazul a întărit mănăstirii 
Glavacioc a patra parte din satul Paia. Mănăstirea primise această parte de moşie ca 
danie de la jupâniţa Marga, fiica lui Matei ban, cu condiţia ca ea să fie 
înmormântată în locaşul de cult. Donaţia fusese făcută în perioada în domn al Ţării 
Româneşti era Mihnea Turcitul. În timpul domniei lui Mihai Viteazul, partea de 
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moşie din Paia dăruită mănăstirii Glavacioc a fost cotropită de Danciu, fost vornic 
din Brâncoveni şi de Manta mare paharnic. Nemulţumiţi, călugării s-au adresat 
divanului domnesc susţinând că partea de moşie cotropită le aparţine. În susţinerea 
celor afirmate au prezentat mai multe „cărţi” de la Mihnea Turcitu şi Ştefan  Surdu, 
din care reieşea că mănăstirea primise această parte de moşie ca zestre de la 
jupâniţa Marga, fiica lui Matei ban3. La 10 aprilie 1610, Radu Şerban a confirmat 
lui Ghiocă postelnic stăpânirea peste o parte din Paia pe care o cumpărase de la 
Oprea cu 600 de aspri4. În septembrie 1793, mai mulţi boieri au judecat pricina 
dintre Gheorghe Păianu cu Luxandra Haralamb, fiica răposatului serdar Iordache 
Păianu. Cea din urmă susţinea că moşia Paia îi aparţinea în întregime. După 
cercetare, domnitorul Alexandru Moruzi a hotărât ca Gheorghe Păianu să 
stăpânească jumătate din moşia Paia. Ulterior, acesta a vândut partea sa de moşie 
din Paia paharnicului Bibescu. La începutul secolului al XIX-lea, serdarul Iordache 
Păianu a răscumpărat de la paharnicul Bibescu partea de moşie din Paia, vândută 
de Gheorghe Păianu. Cealaltă jumătate a moşiei a rămas în proprietatea Luxandrei 
Păianu. În anul 1819, moşia Paia se găsea în stăpânirea boierilor Păieni5. În anul 
1831, ca stăpâni ai acestei moşii sunt menţionaţi şetrarul Teodorache Păianu şi 
Nicolache Păianu6. În 1864, moşia Paia se afla în stăpânirea lui Nicolae Păianu, 
Gheorghe Păianu şi Petre Colibăşianu7. În anul 1906, ca proprietari ai moşiei sunt 
menţionaţi: Sever Gărdăreanu, C. Colibăşianu, Gheorghe N. Păianu, Colonel 
Drăgoescu, Jose de la Guerero, inginerul N. I. Păianu şi D. Comşa8. În anul 1918, 
pe moşia Botoşeşti-Paia se aflau mai mulţi proprietari: Janeta Milescu (4569 ha), 
Maria Comşa (542 ha), Sabin Iliescu (350 ha), Gr. Drăgoescu (600 ha) şi Gh. 
Păianu (531 ha).  
 Un alt sat care a intrat în stăpânirea boierilor Păieni a fost Gubaucea. Este 
menţionat în hrisovul emis la 29 iunie-18 septembrie 1577 ca hotar al satului 
Bucoviciorul9. La 28 august 1579, Radu Mihnea a întărit postelnicilor Radu şi 
Preda Brădescu şi nepoatei lor, Paraschiva satul „Gubacucea toată şi cu tot hotarul 
şi cu tot venitul”. În hrisov, se menţionează că cei trei moşteniseră satul de la 
bunicii lor, Stoican şi Preda. Aceştia primiseră satul de la Radu de la Afumaţi ca 
răsplată pentru vitejia de care dăduseră dovadă în luptele cu turcii. În timpul 
domniei lui Radu Mihnea, Radu, Preda şi Paraschiva s-au judecat cu Isar, care 
pretindea că moşia Gubaucea îi aparţine. Domnul le-a cerut celor două părţi să 
aducă câte 12 jurători care să confirme cele susţinute. Isar nu a putut să aducă pe 
cei 12 boieri jurători şi astfel satul a rămas în continuare în stăpânirea lui Radu, 
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Preda şi Paraschivei10. Ulterior, Preda Brădescu a dăruit o parte din moşia 
Gubaucea fiicei sale Stana, care s-a căsătorit cu Laţco din Paia.  Mai târziu, urmaşii 
lui Radu, Preda şi ai lui Laţco din Paia au vândut satul Gubaucea lui Vladislav 
slugerul. După moartea sa, satul i-a revenit fiului său Hamza clucerul care l-a 
vândut lui Ionaşco din Vardiniţa. În anul 1669, Curuia medelnicerul şi Vasile 
Păianu au răscumpărat satul Gubaucea de la Ionaşco din Vardiniţa, restituindu-i 
acestuia banii pe care acesta îi dăduse. În anul 1727, moşia Gubaucea se afla în 
stăpânirea boierilor Păieni11. În anul 1819, ca proprietar al moşiei Gubaucea este 
menţionat Tudorache Păianu12. În anul 1831, moşia se afla în stăpânirea 
medelnicerului Fotache Păianu, a lui Teodorache Păianu şi vornicului Ion Ştirbei. 
Conform Catagrafiei din anul 1845, proprietari ai moşiei Gubaucea erau Dincă 
Coţofeanu şi Stanca Păianca13.  În anul 1864, pe moşia Gubaucea, aflată în 
proprietatea lui T. Păianu şi Gheorghe Coţofeanu, au fost împroprietăriţi 164 de 
săreni. În anul 1906, ca proprietari ai moşiei Gubaucea sunt menţionaţi: Răduţ 
Geblescu (900 ha), M. Triţescu (600 ha), A. N. Strâmbeanu (500 ha), V. Popescu 
(300 ha), C. Păianu (150 ha), Carisi Strâmbeanu (120 ha), colonel G. Savopol (350 
ha)14. 
 Şi satul Drăgnei s-a aflat în stăpânirea boierilor Păieni. Acesta este 
menţionat în hrisovul emis la 29 iunie-18 septembrie 1577, ca hotar al satului 
Bucoviciorul15. La 28 august 1579, Radu Mihnea a întărit postelnicilor Radu şi 
Preda şi nepoatei lor Paraschiva satul Drăgnei „tot şi cu toate hotarele şi cu tot 
venitul”16. În hrisov, se menţionează că cei trei moşteniseră satul de la bunicii lor, 
Stoican şi Preda. Aceştia primiseră satul de la Radu de la Afumaţi ca răsplată 
pentru vitejia lor în luptele purtate. În timpul domniei lui Radu Mihnea, Radu, 
Preda şi Paraschiva s-au judecat cu Isar, care pretindea că moşia Gubaucea îi 
aparţine. Domnul le-a cerut celor două părţi să aducă câte 12 jurători, care să 
confirme cele susţinute. Isar nu a putut să-i aducă pe cei 12 boieri jurători şi astfel, 
satul a rămas în continuare în stăpânirea lui Radu, Preda şi Paraschivei17. În anul 
1908-1909, a fost realizată, de către inginerul hotarnic D. Giormăneanu, la cererea 
Esterei C. Păianu, hotărnicia moşiei Drăgnei, stabilindu-se cu această ocazie 
limitele acestei moşii. Potrivit acestui act, hotarul dintre Drăgnei şi partea din 
moşia Gubaucea aflată în proprietatea lui Vasile Popescu începea din: „piatra din 
colţ, punct comun între moşiile Toia, Gubaucea propriu-zisă şi Gubaucea ce-i zice 
şi Gubauciţa sau Drăgnei merge spre miazăzi pe vechiul muşchi sau mejdină de 
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hotar, peste valea făgeţelului până la movila veche din şesul dealului, şi de aici tot 
înainte pe vechiul hotar şi trecând prin movila veche intermediară merge tot spre 
miazăzi peste drumul Carpenului, până în movila veche din culmea Văii 
Petriceana. Şi de aici tot înainte pe vechiul hotar, pe coastă la vale peste apa Văii 
Petriceana şi pe coastă în sus până în movila veche din dosul văii. Şi de aici tot 
înainte spre miazăzi pe vechiul hotar pe coastă  la deal, peste drumul cătunului 
Bechet până în movila veche din capul delimitării. Din această movilă merge tot 
înainte spre miazăzi pe vechiul hotar, până în movila veche din coasta dealului 
Deznăţuiului, iar de aici tot spre miazăzi înclinat spre răsărit pe vechiul hotar, pe 
coasta dealului în jos până în movila veche din poalele dealului. Iar de aici tot 
înainte spre miazăzi pe vechiul hotar, pe drumul Călugăreilor. Iar de aici merge tot 
spre miazăzi, peste apa Deznăţuiului până în movila veche. Şi de aici merge spre 
miazăzi pe coasta dealului în sus, până în movila veche din culmea dealului. Iar de 
aici merge pe şesul dealului, tot pe vechiul hotar spre miazăzi înclinat spre răsărit 
până în movila veche de lângă drumul Craiovei. Şi de aici pe şes înainte spre 
miazăzi pe vechiul hotar până în movila veche”18.  

Hotarul dintre moşiile Drăgnei şi Teiu pornea din „răscruciul vechi în 
marginea ce am făcut acum aproape de groapa unei cârciumi ce au fost odată pe 
moşia Gubaucea. De aici linie dreaptă între răsărit şi miazăzi până în măgura ce am 
făcut în marginea Lacului cu Osiacii”19. Limita despărţitoare dintre moşia Drăgnei 
şi partea de moşie din Gubaucea aflată în proprietatea lui Ion Bărcanu şi Constantin 
Zulufatul începea din: „movila veche ce este făcută pe hotarul moşiei Teiu spre 
miazănoapte, pe mejdina posesiei, drept în movila ce este semn despărţitor dintre 
cumpărăturile lui Ioan Bârcanu şi dintre ale răposatului Constantin Zulufatu. Şi de 
aici, tot drept înainte spre miazănoapte, pe mejdina posesiei actuale până în movila 
ce este semn comun între partea doamnei Sofia I. Smărăndescu, între a doamnei  
Estera Păianu şi între fundăturile casei răpsatului Constanti  Zulufatu”20.  

Hotarul despărţitor între moşia Drăgnei şi partea din moşia Gubaucea aflată 
în stăpânirea Sofiei I. Smărăndescu începea din „movila veche spre miazănoapte 
peste drumul Craiovei şi de aici tot înainte spre miazănoapte pe actuala posesie. Şi 
de aici tot pe actuala posesie şi tot spre miazănoapte pe coastă în vale şi peste apa 
Deznăţuiului până în măgura ce este făcută în crivina Deznăţuiului. Iar de aici tot 
pe actuala posesie şi tot spre miazănoapte peste drumul Călugăreilor, trecând prin 
măgura veche pe coastă la deal până în movila din coastă. Şi de aici tot spre 
miazănoapte înclinat spre răsărit pe linia actualei posesiuni, pe şesul dealului şi 
peste drumul cătunului Bechte până în movila din trăsura hotarului general. Şi de 
aici tot drept înainte, pe linia actualei posesiuni şi tot spre miazănoapte înclinat spre 
răsărit, pe coastă în jos şi peste scursura văii Petriciana până în movila ce este 
făcută în talvegul văii. Şi de aici tot pe posesia actuală, spre miazănoapte înclinat 
spre răsărit, pe coastă în sus, peste drumul Carpenului până în movila ce este făcută 
deasupra văii Făgeţelului. Apoi, tot pe posesie, spre miazănoapte înclinat spre 
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răsărit, pe coastă în jos până la semnul vechi al posesiunii de lângă scursura văii 
Făgeţelului”21. În ceea ce priveşte hotarul dintre moşia Drăgnei şi partea de moşie 
din Gubaucea a lui Răduţ Geblescu, actul de hotărnicie stabilea că acesta începea 
din „măgura veche ce este lângă scursura văii Făgeţelului în partea de miazăzi, 
trecând firul apei Făgeţelului merge spre miazănoapte înclinat spre răsărit pe coastă 
în sus, drept în movila de pe linia hotarului Toia”22.  Limita dintre moşia Drăgnei şi 
moşia Toaia pornea din „semnul vechi al posesiunii ce este despre fundătura lui 
Răduţ Geblescu drept în piatra din colţ despre Gubaucea propriu-zisă”23. După 
această dată moşia, Drăgnei nu mai apre menţionată, ea contopindu-se cu moşia 
Gubaucea. 

Un alt sat component al domeniului funciar al boierilor Păieni a fost 
Rojişte. Este menţionat într-un hrisov emis la 31 iunie 1577, prin care Alexandru 
Mircea a întărit lui Vlad şi Neagu Căpăţână stăpânirea asupra satului Rojiştea pe 
care îl primiseră de la Ivaşcu. Anterior, satul se aflase în stăpânirea boierilor 
Craioveşti24. În anul 1828, moşia Rojiştea se afla în stăpânirea lui Ştefan 
Coţofeanu25. În anul 1831, ca proprietari ai moşiei Rojiştea sunt menţionaţi Iancu 
Ralea şi Marghioala Coţofeanca26. După anul 1831, sunt menţionate satele Rojiştea 
de Jos, aflat în proprietatea lui Nicolae Păianu şi Rojiştea de Sus, al cărei proprietar 
era Ioan Ralea. În anul 1837, moşia Rojiştea de Jos se afla în stăpânirea parucicului 
Nicolache Păianu27. Tot el era proprietar al moşiei şi în 184528. În anul 1864, pe 
partea de moşie din Rojişte, aflată în proprietatea Mariei N. Păianu, au fost 
împroprietăriţi 18 săteni, care au primit 143 de pogoane.  

În anul 1894, la cererea Mariei N. Păianu, inginerul hotarnic M. N. 
Popescu a stabilit hotarul despărţitor între partea de moşie rămasă în proprietatea 
Păienilor şi partea cedată locuitorilor. Hotarul începea: „din movila ce am făcut la 
răsărit de drumu Bechetului drept spre apus puţin spre miazănoapte în movila de 
deasupra drumului Bechetului. Iar de aici se întoarce şi merge drept spre 
miazănoapte în movila din marginea drumului Bechtului. Iar de aici se întoarce şi 
merge spre apus şi cam spre miazăzi peste drumul Bechetului drept în movila din 
muchia de deasupra izvorului Vijoaia. Iar de aici se întoarce şi merge pe muchia 
dealului, peste muchii pe culme spre miază-noapte şi puţin spre apus drept în 
movila ce s-a făcut deasupra grădinii lui Negrea. Iar de aici se întoarce şi merge 
spre apus puţin spre miazăzi  pe lângă coastă la vale şi pe Crivină drept în movila 
ce s-a făcut lângă Lacul Roşu. Iar de aici se întoarce şi merge spre miază-zi şi cam 
spre apus drept în movila ce s-au făcut în codiţa bălţii Roşului. Iar de aici se 
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întoarce şi merge spre apus şi cam spre miazănoapte drept în movila ce s-a făcut pe 
rădăcina părului lui Matei Ilie. Iar de aici merge tot spre apus şi cam spre 
miazănoapte pe glod drept în movila ce o are făcută între Drumu Pădi şi Drumu 
Livezilor. Iar de aici se întoarce şi merge spre miazănoapte şi cam spre orient drept 
în movila ce s-au făcut din dealu de pod lung de peste Strâmba. Iar de aici se 
întoarce şi merge spre miazănoapte şi cam spre răsărit drept peste scursura strâmbii 
în movila din glod care este punct despăţitor între Rojiştea lui Nicolae Păianu şi 
Rojiştea dumnealui Barbu Golfineanu. Iar de aici se întoarce şi merge tot pe hotar 
spre răsărit şi cam spre miazăzi drept în movila de hotar cu piatra de lângă Podişor. 
Iar de aici se întoarce şi merge spre miazănoapte şi cam spre răsărit în piatra de 
lângă Fântâna Belcineanului. Iar de aici merge tot pe hotar spre răsărit şi cam spre 
miazăzi drept în turnu bisericii care stă şi punct despărţitor  între Rojiştea 
dumnealui Nicolae Păianu şi Rojiştea dumnealui Barbu Golfineanu. Iar de aici 
merge tot pe hotar spre răsărit şi miazăzi prin comună peste drumul Bechetului 
drept în movila de hotar din marginea comunei. Iar de aici merge tot pe hotar şi tot 
spre răsăreit şi cam spre miazăzi drept în movila de hotar din islaz. Iar de aici se 
întoarce şi merge spre miazăzi şi cam spre apus drept prin islaz în movila de lângă 
drumul Mârşanilor. Iar de aici merge tot spre miazăzi şi cam spre apus peste 
drumul Mârşanilor drept în movila ce am făcut de la deal de drumul Bechetului ”29.   
În anul 1906, moşia Rojiştea se afla în stăpânirea epitropiei Bisericii Madona 
Dudu, a lui G. N. Păianu, a inginerului N. I. Păianu, a lui Dumitru Comşea şi alui 
Jose de Luz Guerero30.  
 Şi satul Hunia s-a aflat o lungă perioadă de timp în stăpânirea boierilor 
Păieni. Este menţionat într-un document  emis la 27 mai 1623, când şase boieri 
luaţi pe răvaşe domneşti au împărţit averea rămasă de la Ion paharnicul din Paia 
între soţia sa Marina şi fiul lor, Laţco comis. În urma împărţirii, satul Hunia a 
revenit lui Laţco comis31. Din documentul menţionat rezultă că satul Hunia era 
mult mai vechi, el aflându-se deja în stăpânirea boierilor Păieni la începutul 
secolului al XVII-lea. La sfârştiul aceluiaşi secol, o parte din moşia Hunia a fost 
dată de Preda Păianu ca zestre fiicei sale Vilaia la căsătoria acesteia cu Gheorghe 
Obedeanu. În anul 1727, moşia Hunia, situată în plasa ispravnicului Costandin 
Poenar din judeţul Mehedinţi, se afla în stăpânirea vornicului Constantin Obedeanu 
şi a lui Ion Păianu32. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, urmaşii lui Constantin 
Obedeanu şi Ion Păianu au dăruit moşia bisericii Madona Dudu din Craiova.  

Parte componentă a domeniului funciar al boierilor Păieni a fost şi satul 
Maglavit. Este menţionat într-un hrisov emis la 1589-15 aprilie 1591, ca hotar al 
satului Comani care a fost întărit de Mihnea Turcitul mănăstirii Tismana33. La 
începutul secolului al XVII-lea, satul Maglavit se afla în stăpânirea lui Ion comisul 

                                                 
29 SJAN Dolj, Colecţia Cărţi de Hotărnicie, dosar 459/1894, f. 12. 
30 Anuarul agriculturei pe anul 1906 cuprinzând cele 5 judeţe din regiune Dolj, Gorj, Mehedinţi, 

Romanaţi, Vâlcea, p. 37. 
31 DIR, B, veac XVII, vol. IV (1621-1625), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1954, p. 277. 
32 Dumitru Bălaşa, op. cit., p. 70. 
33 DIR, B, veac XVI, vol. V, p. 396. 
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din Paia. Satul Maglavit a rămas în întregime în stăpânirea familiei Păianu până la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, când în urma căsătoriei Vilaiei Păianu, fiica lui 
Preda Păianu, cu Gheorghe Obedeanu o parte din el a trecut în posesia Obedenilor. 
În anul 1727, moşia Maglavit, situată în plasa ispravnicului Costandin Poenar din 
judeţul Mehedinţi, se afla în stăpânirea vornicului Constantin Obedeanu şi a lui Ion 
Păianu34. La 28 octombrie 1764 Maria, soţia lui Tudorache Păianu, împreună cu fiii 
săi Constantin şi Gheorghe, au vândut ctitorilor bisericii Madona Dudu, partea lor 
de moşie din Maglavit cu 75 de taleri35. Patru ani mai târziu, la 6 iunie, Gheorghiţă 
Păianu postelnicel, nepotul Maricăi Păianu, a vândut şi el lui Hagi Gheorghe şi 
Constantin Fotescu, ctitorii bisericii, partea lui de moşie din Maglavit cu 75 de 
taleri36. 

Un alt sat aflat în stăpânirea boierilor Păieni a fost şi Booveni. A intrat în 
stăpânirea acestei familii boiereşti la începutul secolului al XIX-lea. În anul 1837, 
moşia Booveni se afla în stăpânirea lui sărdarului Ioan Ralea şi a parucicului 
Nicolae Păianu37. Cei doi sunt menţionaţi ca proprietari ai acestei moşii şi în anul 
184538. În anul 1869, Maria N. Păianu nemulţumită că hotarele moşiei sale au fost 
încălcate de nenumărate ori de Nicolae Mihail a solicitat autorităţilor să trimită un 
inginer hotarnic care să stabilească semnele despărţitoare ale moşiilor Drănicu şi 
Booveni. Ca inginer hotarnic a fost desemnat N. D. Iotta. Aceasta, după ce a 
analizat actele de proprietate puse la dispoziţie de cele două părţi, a fixat hotarul 
despărţitor dintre moşiile Booveni şi Drănic. Acesta începea din „măgura veche de 
la gutui, situată aproape de ţărmul drept al Jiului. De aici, tot spre apus linie dreaptă 
în măgura din Lacul cerului înfierat situat în şesul piscului numit al Teişului. De 
aici tot spre apus linie dreaptă în lacul Ariciu din Poiana Mare de la Zariste unde au 
fost piatră. De aici tot spre apus în măgura de lângă drumul Şegărcii linie dreaptă. 
De aici pe drumul vechi al Şegărcii tot spre apus pe curbitura drumului în măgura 
din drumul Tarăşului.  De aici tot pe drumul Şegărcii înspre apus, pe curbitura 
drumului în stejarul din dolina lacului cu cânepa unde este măgura făcută pe 
rădăcinile stejarului ce a fost în ţărmul lacului despre nord”39. 

În stăpânirea boierilor Păieni s-a aflat pentru o scurtă perioadă de timp şi 
satul Cetate. Acesta este menţionat într-un hrisov emis la 3 mai 1625 ca hotar al 
satului Dârvari40. Iniţial, moşia Cetate s-a aflat în stăpânirea boierilor Bengeşti. La 
sfârşitul secolului al XVII-lea sau începutul secolului al XVIII-lea, Barbu 
Bengescu a dăruit moşia Cetate ca zestre fiicei sale Despa, la căsătoria acesteia cu 
consilierul Ilie Ştirbei. În anul 1727, satul Cetate se afla în stăpânirea lui Ilie 
Ştirbei41. După moartea sa, moşia a trecut în proprietatea fiului său, biv vel şetrar 
Nicolae Ştirbei. La 6 noiembrie 1753, acesta a vândut moşia Cetate biv vel 
                                                 
34 Dumitru Bălaşa, op. cit., p. 70. 
35 SJAN Dolj, Epitropia Bisericii Madona Dudu, dosar 3/1834-1865, f. 76. 
36 Ibidem. 
37 T. G. Bulat, op. cit., p. 41.  
38 Ion Ionescu, op. cit.,  p. 442. 
39 SJAN Dolj, Colecţia Cărţi de Hotărnicie, dosar 202/1869, f. 4. 
40 DIR, B, veac XVII, vol. IV, p. 510. 
41 Dumitru Bălaşa, op. cit., p. 70. 
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medelnicerului Barbu Păianu42. Moşia Cetate nu a rămas pentru mult timp în 
stăpânirea acestei familii boiereşti deoarece la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
Gheorghe Păianu a dat-o ca zestre uneia dintre fiicele sale la căsătoria acesteia cu 
Constantin Haralambie. 
 Numeroasele moşii pe care boierii Păieni le-au deţinut în judeţul Dolj 
demonstrează atât calitatea lor de mari boieri (stăpâni funciari), cât şi rolurile 
economice şi sociale importante pe care aceştia le-au jucat în societatea 
românească. 

 

 
THE ESTATES OF THE PĂIANU BOYARS  

IN THE DOLJ DISTRICT 

 
(Abstract) 

 

Original from the locality Paia, from which the family took the name, the Păianu 
boyars are attested for the first time in the 16th century, when the documents mentioned a 
certain Bodin from Paia.  Owning a wide landed property, the Păianu family, could join 
other families with an old and far off origin as boyars, probably before the foundation of the 
feudal state Walachia. The existence of their estate is proved by a great number of 
testaments and many others documents in which are specified the frontiers („hotărnicii”) 
that have remained as a testimony along the time. This noble family owned properties in 
four from the five districts of Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinţi and Romanaţi.   

The large number of estates demonstrates both their quality as important boyars 
and the economic role that they played in the Romanian society. 
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