
HOTARNIO:tA. 'MOŞIEI CORttlŞOA!RA 

:bl'N" Ju'D'.EitJt C'O'Qj - LA 't 1!i4 

Cut.Uşoara, sat a·l cottlun~ ~nmn~i ~in ijadeţty..l Gotj, 
se află ta o de'f1ăit-Elre .fle ftţ>r'0'xifba'N.V 8 km ffifftl t'k! t~.'-.1'!.'\J., cl:l 
o abatere d~ 1 km din şoseaua naţională Craiova-Petroşani. 

Localitat~a. pos~ă 1l!llF1.a din 'cel't'! im.ai fi'11hl<*i9e ~
merite de -a-r-hitect'l:l'ră veche rom.â11ea:Scă, ·cula C-c>rnoi-ti, cons-
truită în primul s'fe"rt .al ·secol<Qffii al XViIPI'-lea. lJ.h •aceăstă 
culă, s-a inaugurat din anul 1968 colecţia de ;;i.rtă p~lară 
gorjenească, ia·r 'în jurul ei •au fos·t strămutate obiecHve re-
prezentative de pe întreaga rază a judeţului ~j. formîrtel 
cunoscutul muzeu etnografic în aer liber de la Curtişoara. 

Ca vatră de locurre Curti'şoara este ·atesta.Ni. mai .~ntH 
sub numele de Curte, aşa ·cum rezultă din hdsovul -dat de 
Basarab cel Tînăr la 12 ian. 1480, prin care iatăreşte lui Ti
cuci şi 'fratilor săi „ca să le fie satele anume Bonea şi Gilort 
şi Polovragi şi Spineani şi Budonli şi 1>ârăHnii Şi Sturla şi 
Strtmb-lîm.ţi 'şi "C8b~i 'ş1 IBfMtŞlti ş1 rcurtea. }fui VH&h, :pen
tru că le sint Vechi '6dhi'e" .2 

;'D~ 'a'S2m~ttea, ·prn. p'Orurtca 'dată ia Tîr'g'oVI'Ş~e de \T1cid 
O~lugMrul, :ia -5 aprHle 1~ se c6:tt1iima 'lui ill»f:ticiul. M~rco·'Şi 
Latco ·s-tăpînitie :~s-t~ ·sa"1.ll LJaşi ,;pe'ti-t.Jta 1că i-..1.ttu ~cu:tttţ)ărffi ·tie 
la Suşifttim de !t.a C\J'rte -'P~ :ss ·'fl<:>Wni tfflglifeŞ-ti : şi ljje iun .Cttftsh 
de îmbrăcăminte" .:i 

'Prin •hri=SOV't.'}11 'Cll'n 9 litattle '1::/J02, iR~du voe'v0a a :·dăruit 
'jtlpC!nuhri 'R<â.dil şi fratelui său 1jbpa'n Petru ·cu 'fii1 ·}ot 'Să I-e 
fte h1 S-ttiiţ)îni~ 'B::ţjroa:pe <B.ceteil'şi ;sate lnen~i'dnate :Şi in <hr~:SO'
vcl mi -Basarab din l400, printre oare ·şi ,;Cur-tea ,J:ui V<ilGan" .'· 
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La 3 februarie 1S75 Alexandru voevod întăreşte lui popa 
Gheorghe cu fiii săi ca să-i fie ocină în Curte, 3 delniţe din 
partea lui Radul, pentru că a „cumpărat-o popa Gheorghe de 
la Rădoe soţia lui Rad ul" .5 

Totodată, la 14 dec. 1591, Ştefan Vodă Surdul confirmă 
lui Barbul Vătaful din Drăgoiani stăpînire peste o moară în 
Curte cumpărată de la Neagoe cu 600 aspri gata.6 

La 5 iunie 1624 A.11.exandru Voevod dă poruncă lui Bu
zea din Curte şi cu fiii săi, să-i fie ocină la Turcineşti.7 

Alexandru Coconul voevod întăreşte la 10 mai 1627 lui 
Marco postelnic din satul Curtea părţi dintr-o moară pe apa 
Jiului „pentrucă această moară mai sus-zisă a fost făcută de 
Cârstea şi de fratele lui Buzea, unchii lui Marco postelnic" .8 

Prin hrisovul din 7 mai 1636 Matei Vodă confirmă lui 
Dabelea mai multe cumpărături, printre care cu suma de 600 
aspri realizată pe cea din Curpen „s-a plătit Stanciu! Găr
ganie de miere la Iorga Ţangoie din Curte" .9 

Atît denumirea de curte cit şi de Curtişoara, apar con
comitet cu hrisoavele date de Matei Vodă la 15 ian. 1636 
şi 1 oct. 1642. 

Primul hrisov este menţionat de Alex. Ştefulescu în lu
crarea sa „Istoria Tîrgu-Jiului„, 10 iar al doilea arată porunca 
către postelnicul Marcu „fiul lui Vîlsan din sat din Curte şi 

cu fii săi citi D-zeu îi va dărui, pentru ca să-i fie moşie în 
Curtişoara din judeţul Gorj" .11 

Despre aşezarea din Curte mai avem menţiuni şi-n hri
soavele din 1650 şi 1665. Astfel, la 12 ian. 1650, printre cei 
12 boieri hotarnici care au ales nişte moşii ale mănăstirii 

Tismana figurează, „din Curte Nicula Post."12 La 26 niv. 1665 
Radu Voevod dă poruncă „să-i fie Predei Stolnicul moşie în 
Porceni, toată partea lui Vintilă şi Oprican ginerii lui Buză 
din Curte" .13 

Satul Curtişoara apare separat însă de aşezarea din Curte 
în hrisovul lui Constantin Brâncoveanu din 27 martie 1693 
prin care dă volnicie lui Drăghici postelnicu ca să-şi strîn
gă pe toţi românii din Curtişoara şi Păcăleşti.14 De asemenea, 
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.Ailiex. Ştefulescu., sesizează o însemnare deasupra uşli unei 
biserici de lemn din Curtişo.era din anul 1729· săpa.tă ]n 
lemn.1.5 

Un act de :i;nare însemnătate care se referă la actele an
terioare, pe unele comirmîndu-le, iar altele nu s-au găsit în
că publicate, îl constituie „Hotărnicia moşiei Curtişoara" din 
judeţul Gorj, făcută la 25 martie 1734, de patru boieri dim
preună cu limitoriul judeţului din porunca K.K. administra
tii.111 

Din acest docum_ent rezultă cii s-a hotărnicit moşia Cur
tişoara între monahul Dositheu Brăiloiu consilierul împără
tesc, boierii Poenari şi moşnenii din Curtişoara, pe baza căr-
tilor de moştenire şi zapisele de cumpărătoare, aduse de fie
care şi măsurătoarea făcută la fota locului. 

Hrisoavele şi zapisele prezentate de Dositheu Brăiloiul, 
aduc ştiri noi despre Curtişoara şi despre familia Brăiloil'or 
care a jucat un rol de seamă în istoria Gorjului. Astfel, cele 
trei. delnite cump_ărate în 1575 de popa Gheorghe au fost 
vîndute moşului său căpitanul Barbu Brăiloiu. Deşi în hotăr-
nicire se mentionea.ză. satul Curtişoara, in realitate actut o
riginal din 1575 arată că e vorba de ocina din Curte cum-
părată de popa Gheorghe. A<lte patru acte despre care nu a
vem cunoştinţă decît din această hotărnicie se referă Ia 
nişte zapise, cu care căpitanul Barbu Brăiloiu, a cumpărat 
pilmînt în Curtişoara de la Velica Lupu Mogoiu la 1670; cfu 
la Jane Armaşu, Drăghiczi ş,i.1 Radu (.verii lu<L) la 1669• De ase
menea, un. alt zapis din 1655 a lua-t lane feciorul lui: Manco 
de la Curtişoara indică, că a cumţ:>ărat Radu. fecicmul lui L.a
zăr din Tg,.Jiu, moşie în Curtişoara „şi sfinţia sa, au fOfit cum-
părat o de la aceşti oameni, cu zapisul lor". Un alt zapis din 
1592 al lui Dumitru· şi aa Floarei, arată că aceştia au v:indut 
moşie în Curtişoara vătafului Stoica Haidău din Pisteşti. A._ 
ceastă. moşie a clrmpărat-o părintele DosUheiu B11ăiloiu de 
la HaidiH cu 60 de taleri, pe care i.-a luat Colţan, penim că 
a făc;ut sdt.imb cu Haidăii, cu o altă moşie din Viezuri Des„ 
pre această moşie provenită. de la Haidtii1 se vorbei;te mai 
t:îrziu într-o chitanţ;j din 1.757 semnată de 11oma Ikuiloiu fi.ul 
părinteluL Dosofteiu llrăiloiu, cum că. ei· au schimbat cu dîn~ 
sul p-artea ce cumpărase de la G:oltanY 
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Din hotărnide aflăm şi o serie de denumiri din cuprin
sul moşiei Curtişoara care se întindea pe lingă apa Jiului, din 
hotarul Sofrăcenilor pînă în hotaruJ Vădenilor, din piscul 
Ciocîrlău pă obrejie în sus pînă în Corbuleţu, despre Bălă
neşti în humele mici, în lazul Prejbii şi altele, cu numărul 
de stînjeni pe care-i cuprindea. „Şi această parte de moşie 
i s-au dat sfinţiei sa~e ca să o ţie alăturea cu hotarul Vă
deanilor şi cu cel al Prejbei, iar dumnealor boiarilor Poena-
rii şi moşneanilor li sau dată să ţie moşie pe din sus de sfin
ţia sa după cum li s-au ales p5rţie fieştecăruia". 

Cei patru boieri care au semnat la 25 martie 1734 hotăr
nicia moşiei Curtişoara au fost : Gheorghe Brăiloiu, Mihai 
Găkescu, Alixandru Mărgineanu şi limitam! judeţului Du
mitraşco Poenaru. 

Pentru faptul că această hotărnicie, prezintă importantă 
pentru istoria muzeului din Curtişoara, îi redăm transcrie
rea exactă după original.18 Menţionăm că documentul ori-
ginal se prezintă ca o piesă de rară frumuseţe. ln stînga sus 
prezintă un desen în peniţă reprezentînd semnul crucii ( crist-
nom). Tot documentul de două pagini, faţă şi verso, e scris 
în litere cirilice cu cerneală neagră, caligrafic şi citeţ. Lite-
r~e de la începutul paragrafelor sînt făcute cu ornamenta
ţii, mari, îngroşate şi cu cîte o codită în formă de spirală, 

care dau paginilor un aspect estetic şi atrăgător: 
1134 (1242) mart. 25. 

Din porunca prea cinstitei Chesaro. Crăeştii administra
ţiei fiind noi aceşti 4 boiari dinpr.eună cu limitariul de ju
judeţu rânduiţi oa să alegem şi să hotărâm moşia din Curti
şoară sud Gorj. Deci, noi, dupe poruncă ne-am adunată cu 
toţi la soroc în faţa locului la această moşie a Curtişorii şi 
am chemată pe toţi moştenii fiindă şi sfinţia sa preacinstitul 
Dositheu Brăiloiu1l, nosiliarul dinpreună şi cu dumnealor bo
iarii Poenarii şi aducîndu-şi fieştecare cărţile de moşternire 
şi zapise de cumpărătoare, care întîi ne-au arătat prea cins
titul sfinţia sa mai sus-numitul un hrisovu al lui Alicsandru 
voivod cu leatul 7083 (1575) întru carele că au fost cumpă
rată un popă Gherghe moşie în Curtişoară delniţe 3 drept 
galbeni 5. Şi de la acel popă Gherghe au fost cumpărat-o 
moşii sfinţii sale. Şi iar ne-au mai arătată sfinţia sa un zapis 
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văndută dumnealui răposatului Barbu Bâî.iloiu·l căpitanul, 
al Velicăi, fămeia Lupului Mogoiu ot Curtişoară, au fost 
moşul sfinţii sale, moşie în Curtişoară delniţe una drept 
galbeni 5, fiind zapis cu văleatul 7178 ( 1670). Şi iar ne-au 
mai arătat un zapis cu leat 7177 (1669) al lui Jane armaşu 
şi al luiDrăghici şi Radul, verii lui, cum că au fost cmp.
părată Barbu! căpitan Brăiloiul, moşul sfinţii sale, moşie în 
Curtişoară de1lniţe 5 drept galbeni 25. 

Şi iar ne-au mai arătat un zapis cu leat 7163 (1655) al 
lui Iane, feciorul lui Marco, ot Curtişoară, care au fost cum
părată Radu!, feciorul lui Lazăr ot Tîrgul Jiului moşie în 
Curtişoară delniţe 2 drept galbeni 5 şi sfinţia sa au fost 
cumpărat-o de la aceşti oameni cu z.api1ml lor drept gal"' 
beni 14. Şi iar ne--au mai arătat un zapis cu leat 7100 (1592) 
al lui Dumitru şi al Floarei ot Curtişoară ce au fost văndut 
moşie în Curtişoară stlnjeni 200 vătafului Stoicăi Hăidău ot 
Pişteşti şi sfinţia sa au cumpărat-o de la Haidăi cu taleri 60. 
Şi aceşti bani i-au fost luată Colţan că au fost făcut schimbă 
cu Haidăi, dăndu-le Haidăilor moşie în Viezuri pentru a
ceasti:i moşie. 

Deci, noi, <lupe obiciaiu am tras moşia pe patru locuri, 
fiind colţuroasă, adecă mai îngustă despre răsărit, şi s -au 
găsit în trăsura despre apus, pă lăngă Jiiu stânjeni 2610 din 
hotaru Şofrăceanilor până în hotarul Vădeani1lor în piatră ; 
şi la mijlocul moşiei din Piscul Ciocîrlăului pă obrejanic în 
sus drept în hotarul Şofrăceanilor, până în Corbuleţu, s-au 
găsit stănjeni 2598 ; şi pe supt deal, la pădure, din gura văi 
din cerul cel 1 mare îngiumănărată unde s-au pus piatră, drept 
în susă până în hotarul Şofrăceanilor s-au găsit stânjeni 
1581 ; şi la capul moşiei despre răsărit, despre Bălăneşti, din 
Humele mici ale Şofrăceanilor din piatra cea mare până în 
bolovan, în pădure, şi din bolovan drepf în lazul Prejbii, în 
Yălcca, s-au găsit 1312 stănjeni. Dintr-aceste sume de stân
jeni ce scriu mai sus s-au aies sfinţii sale părintelui Dosil
heu Brăiloiul Consiliarul despre apus, pe lângă Jiiu. stânjeni 
510, pe la mijlocul moşiei pe la obrejia stânjeni 510 şi pe 
supt deal, la pădure, stănjeni 298 şi jumătate cisvărte una 
la capul moşii despre răsărit stănjeni 255 şi jumătate. 

Şi această parle de moşic i s-au dat sfintei sale ca să o 
(ic aliiturea cu hotarul Vădeanilor şi cu al Prejbei, iar dum-
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nealat boiarilor Poenarii şi moşneanifor li s-au dată să tie 
moşie pe din sus de sfinţia sa despre cum li s-au ales păr1ile 
fieştecăruia. 

Deci, de acum înainte să aibă sfinţia (sa) coconi, nepoţi 
căti Dumnezeu îi va da cu bună pace de cătră toţi dumnea
lor boiari Poenari şi de către toţi moştenii, pentru că aşa 
am găsit cu dreptate după cum sciu şi foile noastre, iscălite, 
alease ale fieştecăruia osebit stănjeni anume fieşcăruia părţi, 
întărind şi aciastă carte cu iscăiliturile noastre-. 

Gheorghe Brăiloiul 

Mihai Gălcescu 

Alexandru Mărgineanul 

Dumitraşco Poenaru limitarul 
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Martie 25 zile, leat 7242 ( 1734) 

Arhiv. Stat. Buc. Doc. istorice 

XXX/137, original 
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