
CULELE ŞI CASELE ÎNTĂRITE 
DE PE VALEA MOTRULUI 

d e  RADU CREŢEANU 

Interesul istoric trezit de apariţia, în Oltenia şi Muntenia 1, începînd pare-se din veacul 
al XVII-lea, a culelor, precum şi caracterele lor arhitectonice mai ales, au fost scoase 
în evidenţă în repetate rînduri de cercetători 2. Trebuie constatat însă .că materialul 

destul de bogat publicat pînă în prezent se referă aproape exclusiv la monumente din 
părţile Rîmnicului Vîlcii şi ale Tîrgului Jiu, pe cînd date privind cele din colţul dinspre 
nord-vest al Olteniei lipsesc aproape cu desăvîrşire : lipsă cu atît mai îngrijorătoare cu 
cît, ajunse puţine la număr şi nemaicorespunzînd condiţiilor actuale de viaţă, acestea sînt 
ROl'tite, dacă nu se iau drastice măsuri de conservare, să dispară şi ele la rîndul lor. 

Fără a reveni, prin lumare, asupra caracteristicilor acestui tip de locuinţă, expuse 
cu toată competenţa în lucrările amintite mai sus, aducem ca o completare datele ce 
am putut culege despre muele de pe valea Motrului. Pe această rodnică vale, sau în ime
diata ei apropiere, se aflau multe aşezări boiereşti, iar de la Glogova la Gura Motnuui 
culele şi casele întărite se ţineau lanţ. Ridicate, în cele mai mlute cazuri, spre sfîrşitul 
veacluui al XVIII-lea sau la începutul veacului al XIX-lea, ele sînt expresia vitregiei 
condiţiilor de atunci şi a necesităţii pentru micii boieri de ţară, care nu puteau ţine curti 
cu oameni de pază' numeroşi, de a se apăra singuri împotriva haiducilor, din ce în ce mai 

î ndd'Lzneţi, precum şi în special împotriva incursiunilor repetate ale bandelor de tmci 
jefuitori, Pasvangii, Ostroveni şi alţii. Cula devine astfel, în această perioadă de am 

a ei, tipul curent de locuinţă a boiernaşilor de pe valea Motrului şi altfel de case ei nici 
nu-şi construiesc. Semnificativ este faptul că pe mulţi elin cei ce şi-au ziilit mue în ajlllilu 
mişcării lui Tudor Vladimirescu, îi aflăm la 1821 plintre căpitanii de panduri : altă mani
festare a spiritului de luptă, a acelei dîrzenii legendare a mehedinţeanului. 

Semnalăm şi apariţia, prin satele de moşneni de pe valea Motrului, a cîte llliei case 
ţărăneşti la, care pivniţa mai înaltă, zidurile mai groase, străpunse de metereze, şi în special 
includerea în casă a scării ce suie la etaj sînt trăsături împrumutate sigur de la mue, în 
acelaşi scop de apărare. Unii moşneni mai ridicaţi îşi vor fi zidit chiar cule adevărate, 

1 Nu numai tn Muntenia de nord-vest, cum s-a 

spns, ci pînă şi tn regiunea Bucureşti. 
2 Vezi în special : Al. Tzigara-Samurcaş, Arla tn 

Rominia, Bue. 1 909, p. 1 4 - 37. 1. Voineseu, l\tfonu
menle de arlă ţărănfască din Romlnia, Bue., f.a., 
passim. 'V. Janecke, Das rumănische Bauern-und 
Bojarenllaus, BlIe., 1 918, p .  60 - 72. Virg. Drăghiceanu 
In .. Buletinul Comisillnii l\fonumentelor Istorice", 

passim. Prof. arh. Grig. Ionescu, Istoria arhiteclurii 
rQmîneşli, Bue., 1 937, p. 400 - 404, şi Relalare asupra 
istoriei arhitecturii romineşti din cele mai vechi timpuri 
plnă 111 ziua de azi, Bue., 1954, p. 125- 1 27. AdI. 

Ştefan Balş, Vechi locuinle boiere§/i din Gorj in 
" Stud i i  şi cercetări de istoria artei ", Bue., 1 95�J nr. 

3 - 4, p . 83-95. 
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ca cel mai ilustru reprezentant al lor, Tudor Vladimirescu, a cărui culă, mult restaurată 
există şi astăzi - în afara zonei cercetate de noi - la Cerneţi. Oricum ar fi, culele de pe 
valea Motrului se află, alături de istoricile întărituri ale taberei de la cîmpia Padeşului, 
pe primul plan al decorului fazei de început a revoluţiei de la 1821. 

După revoluţie, zările încep a se lumina, oamenii mai pot răsufla şi aspira la o 
viaţă mai puţin chinuită, iar culele, aceste mici şi incomode, dar mîndre fortăreţe, sînt, 
încetul cu încetul, părăsite pentru case mai spaţioase, apoi, pînă la sfîrşit, dărîmate. 

Vom descrie cele cîteva exemplare de cuIe şi de case întărite rămase, apoi, în 
limita datelor ce avem la îndemînă, şi cele dispărute. 

Cula din Şiiacu. Exemplarul cel mai caracteristic de culă din ţinutul cercetat se 
află la o oarecare depărtare de Motru, de care o despart două dealuri, "pe văi", la Şiiacu 
(corn. Slivileşti, raionul Strehaia). Zidirea ei a fost începută prin 1818 sau 1819 de Răducan 
Cioabă, din Slivileşti, iar acesta murind şi survenind revoluţia lui Tudor Vladimirescu, 
ea rămase "de roşu" pînă în 1823, cînd fu isprăvită de boierul din Craiova Marin Chin
tescu, soţul al doilea al văduvei lui Cioabă, Joiţa 1 .  

Admirabil aşezată pe dealul Şiiacului, care domină întreaga regiune dinspre miază
noapte, cula este, datorită acestei conformaţii a terenului, cu faţa orientată de asemenea, 
în mod neobişnuit, spre miazănoapte. De la prima vedere se observă forma de turn foarte 
pronunţată a clădirii, mai pronunţată chiar decît la cula din Groşerea, planul fiind perfect 
pătrat, iar latura de 6 m mai mică decît jumătatea înălţimii (inclusiv acoperişul) .  Din 
păcate, înfăţişarea culei din Şiiacu este urîţită de o serie de clădiri anexe ce s-au construit, 
la date relativ recente, în jurul ei : astfel scara exterioară acoperită de pe faţa da principală, 
care dă acces, printr-o uşă de asemenea nouă, la catul întîi ; schimbare prin care locuitorii 
culei au realizat un îndoit avantaj practic : şi-au creat un acces mai uşor decît prin scara 
interioară, plină de inconveniente, de la origine şi au cîştigat spaţiul ce-l ocupa aceasta. 
în descrierea ce urmează, precum şi în releveurile însoţitoare, aceste adaosuri au fost 
neglijate. 

Cula din Şiiacu, care se află în perfectă stare, este foarte solid construit,ă, avînd 
ziduri groase de 80 -85 cm, din cărămizi mici (25/12,5/5 cm), bine arse. Ea este alcătuită 
din parter şi două caturi. 

Uşa de intrare în culă se află pe latura dinspre răsărit şi este prevăzută cu sistemul 
bătrînesc de zăvorîre pe dinăuntru printr-o bîrnă pusă de-a curmezişul, ce intră în grosi
mea zidului. Se intră într-o săliţă de unde, în dreapta, pornea imediat scara îngustă, 
din bîrne de lemn prinse între ziduri, ce suia la catul întîi, desfiinţată astăzi afară de cele 
trei trepte de sus. în stînga intrării, se află o nişă ce cuprinde toată lăţimea peretelui, 
iar drept în faţă, uşa de acces la beci (amîndouă uşile sînt noi). 

Beciul cuprinde o singură încăpere tencuită, cu tavan drept, ce slujea de magazie 
de scule şi de alimente. El a mai avut la origine o intrare directă de 1,25/1,90 m, pe latura 
dinspre miazănoapte, intrare ce a fost cîndva astupată parţial cu zidărie, rămînînd în 
locul ei o nişă cu o fereastră în fund. Pe latura opusă se află � o � altă nişă, mai adîncă 

1 Cula din Şiiacu a avut soarta de a fi moştenită, 
din generaţie in generaţie, numai de femei : de unde 
variaţia numelor sub care este pomenită şi confuziile 
ce pot rezulta. Dăm şirul proprietarilor culei : Stăncuţa 
Chintescu moşteneşte cula de la părinţii ei, Marin 
şi Joiţa Chintescu şi se mărită cu boierul Grecescu 

94  

din Tumu-Severin ; cula trece apoi fiicei lor, Maria 
măritată după Dinuţ Bălteanu, din Balta, iar de la 
aceasta, fiicei ei Aristiţa, măritată de trei ori (ultima 
oară cu Grigore Cartianu), astăzi divorţată, proprie

tara culei la expropriere. 

http://patrimoniu.gov.ro



CUL l!:LE SI CASELE WTĂ1!ITE DE PE VALEA MOTRULUl 

în partea de sus, ce fusese probabil ocupată de un dulap sau de rafturi pentru 
păstrat fructe. 

Primul cat cuprinde : pe latura dinspre răsărit, palierul cu un chepeng la capul 
fostei scări, pe latur� dinspre miazănoapte scara ce suie la etajul de sus, iar restul supra-

1�''' ' \J�n 
.� 

'. 

Fig. 3. - Culă. din Şiiacu. 
Fig, 1. - Cula din Şiiacu. Vedere. Faţada principală. 

o 1 2 :l 4 Se 

PARTER CATUL 1 CATUL II 

Fig. 2. - Cula din Şiiacu. Plan orizontal. 

feţei etajului întîi, inclusiv porţiunea de deasupra părţii de jos a casei scării, este ocupată 
de o singură încăpere, luminată prin trei ferestre mai înguste în afară, poate foste metereze 
(cum au de obicei culele la catul de jos) care la un moment dat vor fi fost lărgite. 
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Catul de sus cuprinde de asemenea o singură odaie, cu trei ferestre mari, de cîte 

1 /1,30 m, una pe fiecare latură, şi două firide . .Amîndouă, odăile au pereţii şi tavanul ten
cuit şi sînt prevăzute cu sobe de zid. 

Latura dinspre miazănoapte e ocupată de clasicul cerda,c, de pe care privirea cuprinde 
întreaga scrie de văi dintre Slivileşti la apus, Trestioara la miazănoapte şi Bolboşi la 

Fig. 4. - Cula din Şiiacu. Yedere din cerdac. 

răsărit. Cerdacul e o copie aproape exactă a cerdacurilor cuIelor mai recente din Oltenia, 
cum ar fi acelea din Măldăreşti, Groşerea sau Brabova, cu arcade tI'ilobate cu arhivoltă 
în relief, subîntinse de cîte un timnt de lemn (tI'ei în faţă şi cîte una laterală) şi stîlpi cilin
<1rici de zidărie, cu baza şi capitelul pătrat (patru în faţă şi cîte o semi-coloa,nă a,ngajată 
în zid, în fiecare parte), pe care se sprijină arcadele. Parapetul, de 65 cm grosime, e stră
puns de un meterez pe latura dinspre răsărit. Tavanul cerdacului este făcut din grinzi 

aparente şi scîndtU'i dispuse în zig-zag. 
Şi decoratia exterioară a zidurilor e caracteristică stilului cuIelor mai noi, COIl

stînd din mari panouri dreptunghiulare, cîte una de fiecare latură, la nivelul catului 

întîi, şi din mici panouri pătrate ce decorează para,petul cerdacului, cîte două (le 

fiecare arcadă. 
Aceste elemente decorative, foarte îngrijit executate, rezultă din îngroşarea ziduhti, în 

exterior, cu cîte 5 cm, panourile rămînînd pe linia zidului de la parter. O cornişă cu trei 
profile drepte completează decoraţia exterioară a culei. 

Acoperişul de şindrilă are forma frîntă, streaşina lungă şi creasta dinţată a vechilor 
acoperişe. 

Privind planul culei din Şiiacul care, repetăm, poate fi socotită ca un exemplar tipic 
al acestei categorii de locuinţă, ne putem da seamă de vitregia vremurilor în care a fost 

zidită, deoarece se constată că unei construcţii atît de masive şi de costisitoare îi corespunde 
UIl spaţiu de locuit de abia 25 m2, repartizat pe două etaje şi de un acces anevoios. Cu toate 
acestea, cula din Şiiacu a fost, în mod excepţional, locuită pînă în zilele noastre, datorită 
desigur, într-o ma,re măsură, anexelor ei, inadmisibile din ptillct de vedere estetic, însă 
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F.g. 5. - Cula din Broşteni. Vedere dinspre apus (din 1 947). 

Fiţ. fi. - Culn din Broşteni. Plnnlll pivniţci 
(Hcle\'cll arh. Y. 1\1obc cu). 

• a .  _ . • .  

F,g. 7.  - Culn din BroşLcni. Plnllul e L njlllui 
(Relc\'eu arh . \' . ) I oi ,cscu). 

factor utilitar ce a creat condiţiuni de \iaţă acceptabile, a l,înd clădirea de la părăsire 
.,i de la ruinare. 

e impune ca şi de aci înaintc ă fie con erva,t cu orice chip ace t va,lol'o monu
ment i t oric. 

Cula din Broşleni. La Bro., teni (rai onu l  Streha,ia) ,  unde se Întret-aie şo 'elele Turnu
Severin - Tîrgn- Jiu şi trehaia- Baia de Aramă, se află cnla zidită l:t 18 15  de vestitul 

7. - c. 1999. 
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Fig. 9. - Cula din Broşteni. Faţada principală 
(Releveu arh. V. Moisescu). 
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Fig. 8. - Cula din Broş
teni. Secţie transver, 
sală : A) prin odăile din
spre sud-est. E )  prin 
cerdac şi scară (Releveu 

arh. V. Mohescu). 

Fig. 10. - Cula din Broşteni. 
Vedere din cerdac (din 1947). 
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căpitan de panduri Ghiţă Cuţui, cel spînzurat în 1826 \ sau poate de fiul său, Dinu (Con
stantin) Cuţui. Este interesant de urmărit evoluţia locuinţelor succesive ale acestui neam 
de boiernaşi de pe valea Motrului, sub presiunea crescîndă a stării de nesiguranţă 2. Ei au 
avut întîi, pe dealul Locei, o casă zisă "casa albă", fiindcă era văruită şi se vedea de departe. 
Tocmai pentru acest motiv, ei se mută la un moment dat în cîmpie, refăcînd pe locul 
mai ferit de lîngă Motru zis "Zăcătoarea" o a doua ediţie a casei albe. Vremurile deve
nind însă din ce în ce mai critice, această măsură se 2Jdevereşte insuficientă : în urma 
probabil a unor experienţe nenorocite, împinşi de o stare de spaimă aproape per
manentă, ei zidesc pe acelaşi loc, în anul 1815, cula cu ziduri de fortăreaţă care dăinu
ieşte şi astăzi. 

Din nefericire, această frumoasă clă,dire se află într-o stare de degradare înaintată : 
părăsită de proprietari de la 1916, devastată în timpul războiului din 191 6 - 18, ea se 
prezintă cu mari goluri în zidurile exterioare, ce corespund locurilor fostelor uşi, para
mentul de asemenea este deteriorat de igrasie şi de frecatul vitelor, iar acoperişul s-a prăbu
şit sub povara zăpezii din cumplita iarnă 1953 -1954, astfel încît, dacă nu se repară 
imediat, cula se va nărui foarte cUTînd. 

Cula din Broşteni nu are înfăţişarea caracteristică de tmn pe care am consta,tat-o 
la cula din Şiiacu . .Are forma dreptunghiulară - 14/9 m - şi un singur cat. Prin propor
ţiile sale, deci, ea se apropie de tipul obişnuit de casă pe pivniţă înălţată. în schimb, gro
.'imea zidurilor străpunse de metereze, forma cerdacului , decoraţia exterioară şi existenţa 
unei scări interioare sînt caracteristice arhitecturii culelor. 

Beciul se află la nivelul pămîntului. Intrarea o are pe latura dinspre sud-est, printr-o 
uşă ce azi a dispărut împreună cu o parte din zidăria din jurul ei. Construcţia e foarte 
solidă, cu ziduri groase de 1 - 1 ,10 m, din cărămizi de 26/13/16 cm bine arse şi cu boltJă 
cilindrică susţinută de cinci arcuri-dublouri . Beciul nu are ferestre, nici metereze. 

Uşa de intrare în culă se află pe latura dinspre nord-vest. Chiar de la intrare pornea 
scara de acces la-etaj , formată din două,zeci de trepte din bîrne de stejar prinse între ziduri 
din care nu au mai rămas decît cele trei trepte de sus. Casa scării e acoperită cu o boltă 
cilindrică. Sub scară se află o cămăruţă avînd acces din beci printr-o uşă scundă. Intrarea 
era apărată de două metereze : unul în dreptul scării, cu direcţia de tragere oblică şi 
în jos, al doilea la etaj, cu direcţia de tragere .drept în j os.  

Catul, cu ziduri de 90 cm grosime, avea la origine, în afară de cerdac, trei încăperi : 
două înspre sud-est şi una înspre nord-vest. La UD. moment dat, peretele dintre primele 
două odăi a fost dărîmat şi s-au făcut doi pereţi de despărţire noi, rezultînd : o frumoasă 
odaie de primire de 6/4m, o cameră mică în ftmd şi o sală dînd acces, printr-o galerie de lemn, 
la latrina, exterioară, de asemenea de lemn. încăperea cealaltă a fost la rîndul ei transfor
mată in trei odăi mai mici : o bucătărie şi două dormitoare, prevăznte eu guri de încă,l
z ire de la soba bucătăriei. 

în iarna 1953 -1954, o dr.tă cu acoperişul, s-au prăbuşit şi tavanele culei. Ele erau 
drepte, tencuite şi fără alt ornament decît, la salon, un motiv alcătuit din două cercuri 
concentrice în relief. între bolţile parterului şi duşumeaua - dispărută - a catului, 
. e aflau spaţii destul de mari pentru a putea fi folosite ca tainiţe. 

1 C. D. Aricescu, Istoria revoluJiullii romlne de tu 
1 821, Craiova, 1 874, p_ 237, 282 şi Acte juslificalive _ _  , 

p- 42. E. de Hurmuzaki, Documente privi/oare la istoria 
rom/nilor, voI. X, Buc_, 1 897, p. 361 - 376_ E .  Virtosu 

1821 . . .  , Buc., 1 932, p. 222 - 230. 

2 Date extrase din Gheorghe Crăciun, Monografia 
comllnei Broşlelli, T. S everin, 1 932. 
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Fig. 1 1 .  - Casa din Glogo\'a. "edere din faţă. 

Cerdacul culei din Broşteni ne 

înfăţişează acelaşi tip de arcade trilo 
bate, şase pe latura principală şi una 
la capul liber dinspre nord-vest, ca la 
cula din Şiiacu. Stîlpii de zidărie pe 

care e prijină arcadele diferă însă de 
modelul obi., nuit, fiind mai groase la 
treimea inferioară a fusului, în loc . ă 
aibă fu ul drept, cum au avut poate 
la origine şi cum mai au acum cele 
uouă semi-coloane angaj ate de la cape
Lele cerdacului. Parapetul este străptillS 
de două metereze, cu direcţia de tragere 

oblică şi în j os. 

DecOl aţia exterioară a zidmilor 
este cea cunoscută, cu mici panomi în 
ili'eptul parapetului, dispuse însă ne
regulat faţă de arcade şi panomi mari 

Fig. 12.  - Casa din Glogovn. Intrarea pivniţei. 

pe restul suprafeţelor de la etaj , panoUl'i ce rezultă din îngroşarea chenarelor cu 

1 0  cm faţă de ziu. 
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Cula din Calol)ăru. Oula Scafeşilor din Oalopăru (raionul Strebaia), destul de ase
mănătoare prin proportiile ei cu aceea din Broşteni, a făcut obiectul unui studiu anterior 1. 

o 1 m  

Fig. 13 .  - Casa din Glogova. Detaliul uşii de intrare In pivniţă 
(Releveu arb. V. l\Ioisescu) . 

Casu Înt ărHă din GlogO\"u. Oasa întărită din G logova, pe departe cea mai însemuată 
clădire din ţinutul cercetat, sc ridică dea upra malului stîng al Motrului, printre co paci 

1 Arh. Ştefan BaJş, op. cii., p. 95.  
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ornamentali de esente variate pe locul unei asezări cu îndepărtat trecut istoric 1. Ea 
" ' 

însăşi este o clădire din veacul al XVIII-lea, zidită peste pivniţele rămase de la o clădire 
mai veche, al cărei autor se zice a fi fost boierul Lupul Glogoveanu, cunoscut documentar 
la începutul veacului al XVII -lea 2. 

L Ct:CIID.tt 
_Zidu�/ f'f'Cb. 
� L"d",.,- .;âttg�t. 
o Z" lIrl n", 

Fig. 14. - Casa din Glogova. Planul parterului 
şi beciului (Releveu _ arh. V. Moisescu). Fig. 15. - Casa din Glogova. Vedere din pivuiţă. 

Partea mai nouă cuprinde catul şi două adaosuri : unul în faţă cu cerdac, iar altul 
în spate, cu sacnasiu, ce dau planului forma lillei cruci. Părţile componente sînt foarte 
bine echilibrate, rezultînd o clădire armonioasă, cu înfăţişare de măreţie potrivită cu rangul 
de boieri de starea întîia al Glogovenilor 3. Â.utorul lor este fie Matei Glogoveanu, consilier 
împărătesc sub austriaci, mort la 1 732, fie, mai degrabă, fiul său Ioniţă Glogoveanu, 
pe care-l aflăm, în întregul decurs al celei de a doua jumătăţi din veacul al XVIII-lea, 
ocupînd dregătorii mari, pînă la aceea de caimacam al Craiovei ( 1796). La o dată ce nu 
se poate preciza, însă probabil în jurul anului 1 764, cînd se ştie că isprăveşte biserica înce
pută de tatăl său, socotind că bătrîna clădire de la începutul veacului al XVII-lea nu se 
mai potriveşte cu noua strălucire a neamului, el se apucă să dărîme catul, ce va 
fi fost o construcţie mai uşoară, şi să-I refacă din nou, păstrînd însă trainicele ziduri 
ale beciului. 

1 Vechimea satului Glogova se constată din hărti 
şi documente. Aici şi-a găsit moartea, la 1482, Basarab 
Vodă cel Tinăr, zis Tepeluş, care, invins de Ştefan cel 
Mare, sprijiuitorul vrăjmaşului său Vlad Căiugărul, 
se refugia se in acest colţ indepărtat al ţării, la curtea 
cumnatului său, Stanciu din Glogova. De alLfel la 
Glogova unde Motrul, ieşind din defileul Negoieştilor, 
părăseşte zona subcarpatică pentru a pătrunde in 

regiunea de dealuri propriu-zise, se află un punct 

strategic firesc, predestinat unei aşezări intărite. 

2 Const. V. Obedeanu, in "Arhivele Olteuiei", 
an. VI(1927), iau. - apr., p. 156. 

3 R. Creţeanu, Biserica din Glogova, in "Mitropo
lia Olteuiei", an. VIII  (1956), llr. 6 - 7 ,  (iun. - iuI.), p. 
360- 366. 
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• 

Intrarea în beci nu se face prin obişnuita boltă de sub cerdac a caselor olteneşti ci, 
ca la cule, pe faţada laterală, printr-o uşă rotundă făcută din trei bucăţi groase de stejar 
şi prevăzută cu două metereze pentru tras . .Arcul uşii e alcătuit din cărămizi aparente 
aşezate în lung, puţin îngropate în zid, peste care se află un rînd de cărămizi aşezate în 
lat şi tencuite, iar mai sus un al treilea motiv concentric din zimţi de cărămidă aparentă. 

Beciul este o construcţie masivă, cu ziduri de 1,40 - 1,45 m grosime, din cărămizi 
mici (23/12/4 cm) foarte bine arse. Pe alocuri, partea de jos a zidurilor e din bolovani de 
rîu alternînd cu unu pînă la trei rînduri de cărămizi aşezate în lung ; în interiorul stratu
rilor, bolovanii sînt despărţiţi unul de altul prin cîte o cărămidă aşezată vertical pe canto 
Rosturile, mari, variază de la 3 la 5 cm. Totul este lucrat foarte îngrijit, cu mortar excep
tional de tare. , 

Numeroase metereze fac din parterul casei din Glogova o adevărată cetate, dînd 
apărătorilor posibilitatea de a trage, din orice direcţie s-ar fi dat atacul. înguste de 6 cm 
la gură, ele se Iărgesc mult în interior, pentru a îngădui trăgătorului, cu toată grosimpa 
mare a zidului, să-şi introducă arma cît mai mult afară, pentru o mai bună ochire. 

Beciul cuprinde două încăperi boltite cu bolţi cilindrice şi cu arcuri-dublouri groase, 
lill singur arc la prima încăpere, iar la cea din fund şase arcuri-dublouri ce se sprijină pe 
pereţi şi pe doi pilaştri centrali de secţiune pătrată. în fundul încăperii, se observă o por
ţiune ce nu are boltă, ci tavan drept de lemn : este locul unei foste trape a cărei deschi
zătură, astupată, e vizibilă la extremitatea tavanului. Această trapă putea fi folosită 
numai pentru a coborî în beci şi nicidecum ca scară normală de acces în casă : de altfel 
nu există şi nici nu a existat uşă de intrare în această porţiune a beciului. Scara de acces 
la etaj, printr-o excepţie la o regulă aproape generală la casele întărite, era exterioară. 
Ea se afla cuprinsă în porţiunea retrasă a zidului dinspre sud-vest, unde se constată în 
prezent existenţa a două ziduri paralele : unul interior, cu metereze, ce face parte din vechea 
construcţie, şi unul exterior care-l astupă pe primul şi coresplillde adaosurilor din veacul 
al XVIII-lea. Scara era astfel aşezată încît să se poată trage printr-un meterez pe sub ea 
şi prin celălalt deasupra ei. Existenţa unei scări exterioare la clădirea lui Lupul Glogo
veanu constituia desigur cel mai mare neajuns, ea putînd fi luată cu asalt în caz de atac. 
Acest fapt dovedeşte că, la începutul veacului al XVII-lea, elementele ce caracterizează 
mai tîrziu arhitectura caselor întărite nu erau încă bine fixate. Restaurînd casa, roniţă 
Glogoveanu a înlocuit vechea scară exterioară prin cea actuală de sub cerdac, iar zidul 
în chestiune a fost adăugat pentru a mări suprafaţa catului şi totodată într-un scop estetic. 

Trecem la descrierea părţilor adăugate în veacul al XVIII-lea. Ele se recunosc cu 
uşurinţă prin faptul că au zidurile mult mai subţiri (70 cm), cărămizile sînt mai groase 
(6 cm, faţă de 4 cm) şi nu aşa bine arse ca cele vechi, zidăria e lucrată mai neregulat, 
cu rosturi mai mici ( 1-1,5 cm) şi mortar mai slab. Printre cărămizile de tip nou, se văd 
şi destule cărămizi subţiri, din cele vechi, iar din cînd în cînd se iveşte şi cîte un bolovan. 
Se vede că zidarii au folosit şi materiale rezultate din dărîmarea vechiului cat. 

Adaosul din spate constituia probabil un fel de corp de gardă, cu uşă de intrare 
directă de afară. El e prevăzut cu o mulţime de metereze cu unghiuri de tragere variate, 
spre deosebire de cele de la beci, care sînt toate perpendiculare pe zid. O uşă de comunicare 
directă cu pivniţa, care a existat cîndva, a fost astupată ulterior cu zidărie. 

Îllcăperea de sub cerdac cuprinde, cum am mai spus, scara interioară, de lemn, 
ce duce la etaj. Scara, ca şi uşa de intrare, e de dată recentă 1 .  

1 Uşa cea veche de  stejar, cu găuri pentru tras cu puşca, se  află la  muzeul din Goleşti (informaţie din 1 947). 
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Fig. 1 6 .  - Casa din Glogova. Vedere dinspre răsărit. 
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. 

Fig. 1 7 .  - Casa din Glogova. Secţie prin cerdac şi anexa posterioară (Releveu arll. V. l\Iobescu). 
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Cerdacul c ue semnalat pentru proporţiile sale frumoase, precum şi pentru nota de 
mare farmec şi de poezie ce-i aduce casei (lin Glogova. El este cu parapet de zid, colonete 
de lemn noi executate la strung în felul stîlpilor de la vechile pridvoare olteneşti şi cosoroabă 

lucrată în arcuri multiple. Partea din faţă a cerdacului este mai ridicată, alcătuind o estradă 
I}C care, în momente de linişte, se aşterneau covoare şi perini, iar cînd "buiau" turcii, 

o 1 3 'o 5 ",  '"' 

Fig. 18 .  - Casa din Glogova. Planul etajului  (Releveu arb. V. l\Ioisescu). 

cei de sus puteau coopera cu apărătorii din beci, trăgînd prin numeroasele metereze alc 
parapetului. 

Din cerdac, se intră într-o sală centrală spaţioasă, printr-o uşă croită dintr-o singură 

bucată de stejar de 10  cm grosime, străpunsă de două metereze, care se zăvoreşte pe dină
untru printr-o bîrnă aşezată de-a curmezişul. 

Din sală, se deschid cinci odăi : două în fiecare parte şi una în fund, sacnasiul. 
Odaia de primire, prima pe dreapta, este mai mare ca celelalte, avînd dimensiunile 6/6 m. 
A doua odaie pe aceeaşi parte a fost despărţită în două încăperi mai llllCl ; se zice că 
într-una din ele locuia Tudor Vladimirescu, cînd venea pe la protectorul său, clucerul 
Nicolae Glogoveanu (fiul lui Ioniţă) .  între cele două odăi din stînga, se trece sub o arcadă 
în acoladă într-o săliţă ce duce la latrină. Aceasta era aşezată înainte la 3 m distanţă de 
casă" accesul la ea făcîndu-se printr-o galerie de lemn. Actuala latrină e lipită de casă, 
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Fig. 19. - Casa din Glogova. Detaliul uşii de intrare 

de la etaj (Releveu arh. V. Moisescu). 

11 

��m 
O 1 rn  

I 

Fig. 20. - Casa din Glogova. Detaliul uşii 

de la latrină (Releveu arh. V. Molsescu). 

Fig. 2 1 .  Casa din Glogova. Vedere din cerdac. 
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ceea ce a adus umezirea zidului respectiv. 
Uşa latrinei este cea veche, de stejar masiv 
cu metereze. 

Decoraţia exterioară a casei din 
Glogova nu diferă de aceea a culelor con
temporane sau mai recente, cu obişnuitele 
mari panouri dreptunghiulare, intrate în 
grosimea zidului, de pe faţadele etajului 
şi mici panouri pătrate pe cele trei laturi 
ale parapetului. 

Casa din Glogova, care a fost res
taurată în excelente condiţii, prin ultimii 
ani ai veacului al XIX -lea, de proprietarul 
de atunci, Gheorghe Vernescu, se află şi 
astăzi în stare destul de bună, neavînd 
nevoie decît de reparaţii la parament, de 
reparaţii curente şi, în special, de o în
treţinere mai îngrijită din partea institu
ţiei ce o ocupă. 

Casa lărănească întărită din Jirov. 
După cum casa din Glogova reprezintă un 
tip intermediar între culă şi casa de ţară 
boierească, tot aşa lmele trăsături carac
teristice culelor pot apărea şi la casa ţără-
nească pe pivniţă înălţată. Un exemplu Fi'go 22. - Casa din Glogova. Arcada de la etaj. 

este casa din com. Jirov (raionul Strehaia) 
a locuitorului Alexandru Jiroveanu, făcută, pare-se, o dată cu biserica din sat, adică 
prin anii 1833 -1835, de un popă Stan, din neamul moşnenilor Jiroveni, lmul din 
ctitorii ei . 

Casa are ziduri de 45 cm grosime, din cărămizi bine arse de 27/13,5/6 cm. Clădirea 
e în stare destul de bună, deşi ar fi nevoie de sprijinirea zidurilor dinspre miazăzi şi apus, 
precum şi de reparaţii la parament de jur împrejur ; învelitoarea, de asemenea, trebuie 
l'cînnoită. 

Parterul casei Jirovenilor cuprinde săliţa de intrare, de unde porneşte scara de 
lemn ce suie la etaj , şi beciul : o singură încăpere, cu tavan de grinzi netencuite şi trei 
metereze de 80/25 cm interior şi 50/5 cm exterior, cîte una pe 

·
fiecare latură liberă. Uşa 

de intrare în casă lipseşte, dar se văd urmele lăsate de toc ; nici uşa beciului.nu este cea iniţială. 
Catul cuprinde două odăi de dimensiuni inegale, cu pereţii şi tavanul tencuit, şi 

cerdacul, sprijinit pe patru stîlpi de lemn simpli. 
După cum se vede, forma clădirii, meterezele de care sînt străpunse zidurile beciului, 

precum şi existenţa unei scări interioare în special, sînt elemente caracteristice arhitecturii 
culelor, izvorîte din aceeaşi necesitate de auto-apărare şi acelaşi spirit dîrz al oamenilor 
din partea locului. însă nu-i putem da denumirea de culă. 

Âstfel de case ţărăneşti întărite se vor fi aflat multe în satele de moşneni de pe valea 
Motrului. Construite însă mai rudimentar decît masivele cuIe boiereşti, ele s-au distrus 
cu timpul. Casa din Jirov va fi supravieţuit datorită împrejurării că a fost zidită la o dată 
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relativ tîrzie, cînd teama tUl'cilol' era Ulai mult Uil lucru din trecut, iar nevuia ue a faee 
case Întărite mai puţin imperioasă 1.  

3 4 5 m  

o 

1 D ��L-', 
Fig. 23. - Casa din Glogova. Faţada principală (Releveu arh. V. l\1oisescu). 

000 0 00 
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o 

Fig. 24. - Casa din Glogova. Faţada dinspre sud-est (Releveu arh. V. Moisescu). 

Pentru interesul istoric ce-l trezeşte, socotim că această casă merită să fie con
servată 2. 

MONUMENTE DISP ĂRUTE 

Cula din J.u}Joaia.  La Lupoaia (corn. Cătunele, raionul Baia de Aramă), frumoasa 
culă a Săvoilor a dăinuit pînă în ultimii ani, ridicată probabil spre sfîrşitul veacului al 
XVIII-lea, în orice caz după 1 748, dată la care se ştie că Săvoii au cumpărat moşia Lupoaia. 

1 Se pare că popa Stan, copil fiind, fusese răpit 
de turci şi ţinut mulţi ani 1n captivitate la Constanti
nopole. Amintirea spaimei din copilărie il va fi deter
minat mai tirziu să-şi facă o casă după modelul cuielor, 

108 

in anii de linişte relativă ai lui Kisselev şi ai lui Ale
xandru Ghica. 

2 Proprietarul culei s-a arătat dornic de a o dărima, 
cu scopul de a folosi materialul la o construcţie nouă : 
ceea ce se va şi intimpla dacă nu se iau măsuri din timp. 
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Cula din Lupoaia nu mai 

era locuită de proprietari încă 

de prin anii 1860 - 1870, cînd 
Costache Săvoiu zideşte alătmi 

de ea o spaţioasă casă cu etaj . 

Cîtăva vreme, cula a mai fost 

folosită pentru a găzdui musa

fiTi, cînd se aflau în număr mai 

mare ; apoi, degradîndu-se din 

ce în ce, ajlillsese remiză, iar în 

ultimul timp grajd de capre. 

Cula apare încă întreagă pe 

clişeele publicate în 1909 1 şi în 

1924 2, iar în 1935, cînd a fo .. t 

relevată-j ea mai avea trei ziduTi 

în picioare şi acoperişul intact. 
Acesta s-a prăbuşit în iarna 
1945 -1946, iar ultimele crîm- Fig. 25. _ Casa ţărănească întărită din Jirov (Vedere). 
peie de zid s-au năruit în 1953 3

' 

Cula din Lupoaia era compusă din beci şi două catmi. Zidmile, de 0,80 - 1  m gro

sime, erau lucrate destul de neîngrijit, din cărămizi de calitate şi dimensiuni variabile, 

spre deosebire de biserica din Lupoaia, clădită probabil anterioT, la care s-a lucrat mult 
mai corect, şi numai cu cărămizi bine arse, de un singm tipar. 

Prin uşa aflată pe latma din pre ud-est, se intra într-o sală îngustă, apoi, prin 
altă uşă şi coborînd cîteva trepte, în beci. Acesta cuprindea o singmă încăpere, prevăzută 
cu o fereastră, două metereze şi două fuide adînci te în zid. 

De la capătul stîng al sălii pleca scara cu cinci trepte ce suia la primul cat. Acesta 

cuprindea două odăi cu cîte o fereastră, o firidă şi tavane de lemn. Partea dinspre sud-vest 

a catului întîi era ocupată de palier şi de scară, iar zidul re pec:th- era stră,ptillS de trei 
metereze de dimensiuni diferite. 

Aceeaşi împărţire o avea şi catul de sus : două, încăperi şi, pe latma dinspre sud-vest, 

cerdacul, cu şase arcade trilobate în faţă şi cîte două la fiecare cap, sprijinite pe stilpi de 
zidărie cilindrici, sClillzi, cu capitelul şi baza mult lărgită. O galerie de lemn pornea de la 

capătul cerdacului, de-a lungul zidului dinspre nord-vest, pentru a duce la latrină, con
lltruitrt de zid la 5 m distanţă de culă. 

Singmul element de decoraţie exterioară a culei din Lupoaia erau panomile pă,tmte 

(lin dreptul parapetului, cîte una de fiecare arcadă .,i numai pe fatada principală. 

Mai puţin impunătoare decît celebrele cuIe din l\Iăldăre� ti şi din Cmtişoara, cu fOTma 
de tlll'n mai puţin pronunţată decît la aceea din Şiiacu, cula din Lupoaia era o clădll'c 

cu proporţii desăVÎrşite şi o dată cu ea a pierit un monument de reală valoare artistică. 

CuJa (le lemn din Ercea. Arhitectma de lemn ocupă un loc prea însemnat în regiunea 
de dealmi a Olteniei ca să nu se fi clădit şi cule din ace t material. R uinele lillei astfel de 

1 AI. Tzigara-Samureaş, op. cit., p. 1 7. 

2 N, Iorga, La ROI/manie pilloresque, Paris, 1 92-1, 
p. 30 - 3 l .  

3 Aceea) soarl ă a avut-o ş i  casa, care n n  s-a bucurat 

nici ea de ingrij ire elin partea proprietarilor, adeveriu
du-se in mod regretabil, dar exemplar, definiţia lui 
Cocteau : "L'Orient eommence Iii. ou I'on cesse d'en

trelenir". 
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Fig. 27. -Cula din Lupoaia. Planul orizontal 
A) pivniţa. B) parterul. C) etajul 

(Releveu �uh. V. Moisescu). 

1 1 0  

Fig. 26. - Cu]a din Lupoaia. Vedere dinspre 
JItiazăzi (Clişeu din 1935). 
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cuIe se mai puteau vedea cu cîţiva ani în urmă în satul Ercea (corn. Severineşti, raionul 
Turnu- Severin), iar chipul ei ni s-a păstrat printr-o preţioasă fotografie. 

Ea a fost cIădită în anul 1856 de boierul Tănase Retezeanu, pe o culme împădurită, 
situată la 5 km de sat, la "Poiana Rotată", minunat loc de refugiu şi de observaţie. Data 

[J 
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Fig. 28. - Cula din Lupoaia. Secţiune 
transversa1ă (Releveu arh. V. Moisescu). 
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Fig. 29. - Cu1a din Lupoaia. Secţiune 
longitudinală (Releveu arh. V. Molsescu). 

o :1 4 5 m  t , 

Fig. 30. - Cu1a din Lupoaia. Faţada principală (Releveu 
arh. V. Moisescu). 

( 

f 

tîrzie a construcţiei elă de gîndit că amintirea vremurilor de nesiguranţă era încă vie în 
preajma domniei lui Cuza, împrospătată poate de dezordinele şi de vexaţiunile pricinuite 
de ocupaţiunile succesive din anii 1853 - 1856. în 190J, Iancu Retezeanu, nepot de fiu 
al lui Tănase Retezeanu, desface cula şi o montează la loc în vatra satului, alătuTi de 
casa sa. De atunci, se ştie că ea nu a fost locuită, ci era folosită ca remiză pentru scule. 

1 1 ]  
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Fig. 3 1 .  - Cula de lemn din Ercea. Yedere. (Muzeul 
Regional Craiova). 

Bănuim că nici înainte nu s-a locuit per
manent în ea, ci numai temporar, la 
ivirea vreunei primejdii. 

Cula din Ercea era construită din bîrne 
de stejar, netencuite pe dinafară şi pe dină
untru, şi încheiate la colţmi după modul 
o bişnuit. Ca plan, ea constituie, la o scară 
redusă, o replică aproape exactă a culelor 
de zid, fiind, ca acestea, cu baza pătrată şi 
compusă din parter şi două caturi. 

La parter se vede uşa de intrare, 
care era prevăzută cu o complicată în
cuietoare de lemn, precum şi capetele 
bîrne lor de despărţire dintre casa scării 
şi beci. 

Catul întîi avea o scară obişnuită de 
pod în unica lui încăpere, ai cărei pereţ,i 
erau străpunşi de mici deschizătmi drept
unghiulare pentru lumină şi, la nevoie, 
pentru tras cu puştile. 

Catul de sus cuprindea de asemenea 
o singmă odaie şi lill cerdac pe trei la
tmi, cu stîlpi de lemn rudimentar ciopliţi 
şi cosoroabă lucrată în arcade. Felul inge
nios cum a fost conceput cerdacul este 
specific arbitectmii lemnului : pe latma 
din faţă şi pe cea din spate, el rezulta din 

prelungirea bu'nelor planşeului, iar pe latuTa paralelă cu direcţia lor de aşezare, cerdacul 
era cuprins în planul clădirii, ca la cuIele de zid. Cele două balcoane care, pentru mai 
multă sigmanţă, erau sprijinite de c1te un picior înalt de lemn, aduceau etajului de Fi llS 
nn spaţiu suplimentar apreciabil. 

Acoperişul culei din Ercea era din şindrilă, Cll streaşina largă obişnuită. 

Casa Întărită din Voloiaeu. La Voloiacu, în apropierea Strehaiei, se afla pmn m 
ultimii ani casa întă,rită a familiei Izvoranu, a cărei înfăţişare ni s-a păstrat printr-o foto
grafie 1 şi o gravmă 2. Casa era dreptunghiulară, cu dimensiunile de cca 12/8 m, şi cu un  
Hingur cat. 

Fotografia (pe care uşa de intrare lipseşte) arată că grosimea zidurilor era de Ilonă 
r.i1rlLmizi ( GO cm). 

Parterl1.l, înalt de cca 3 m, avea pe faţada principală uşa de intrare şi o fereastră 
marc zăbrelită, probabil de dată mai recentă decît clădirea, iar pe faţa da laterală vizibilă 
pe fotografie, două mici deschizătmi dreptunghiulare. 

La etaj , se vede cerdacu.l, mai înalt şi cu deschizătmi mai largi decît era obişnuit 
la cuIe. El avea cinci arcade semi-circulare în faţă, una la capul dinspre stînga şi se continua 
pc latma din dreapta, mascată pe fotografie (doar primele două arcade se disting). Arcadele 

1 Clişeul Muzeului regional, Craiova, 111". 5G08. 2 Gravură de A. KaiudJ, propl". Academiei R.P.R. 
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Fig. 32. - Casa din Yoloiacu. Grayură de A. Kaindl. (Academia R.P.R.,  Secţia Stampe). 

sînt sprijinite pe stîlpi de zidărie cilindrici cu bază şi capitel pătrat . Două ferestre, en o 
uşă între ele, se deschid pe cerdac. 

Pe faţada din stînga se văd două ferestre mari încadrate de cîte un panou drept
unghiular, intrat în grosimea zidului ca panomile de la cule. Chenarul ce desparte cele 
două panomi şi acela dinspre colţul din fund al casei se termină sus prin cîte till fals capitel 

format din trei profile drepte, căpătînd astfel înfăţişarea unor coloane angajate în zid. 
Acest amănunt decorativ, care vădeşte o influenţă apuseană, ÎIDpretillă cu grosimea relativ 
mică a zidmilor şi cu dimensiunile mărite ale cerdacului, ar indica al doilea pătrar din 
veacul al XIX-lea ca epoca probabilă de construire a casei. După informaţiile cuIe e în 
localitate, se pare că ea ar fi fost zidită o dată cu biserica din Voloiacu - ctitorie din 
1809-1810 a boierilor Izvoreni - de către aceiaşi meşteri şi cu cărămizi din acelaşi cuptor 
local ca acesta. 

Alte clădil·i dispiirute. Pe lîngă culele şi casele întărite dispărute, a căror 
înfăţişare ne este cunoscută prin relevem'i sau fotografii, mai există un oarecare 
număr de asemenea clădiri despre care, cutreierînd valea Motrului în sus şi în jos, am 
putu t culege date. 

Astfel la Baia de Ammă, pe locmile sale de pe valea Oraşului, îşi avea cula, eu 
parterul de piatră amestecată cu blocmi mari de zgmă de aramă, pitarul Drăghiceanu 
Hergot, sprijinit OI' al acţiunii lui Tudor Vladimirescu şi mai tîrziu implicat într-un complot 
împotriva lui Vodă Bibescu. 

8 -c. 1999 
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Mai jos de Glogova, pe versantul celălalt al dealurilor de pe malul drept al Motrului, 
la Crainici, se mai vedeau, cu vreo treizeci de ani în urmă, zidurile dărîmate ale casei 
reclădite la 1765 de fraţii Burnaz pe pivniţe mai vechi, despre care există material publi
cat 1. Casa - autorul o numeşte culă - avea suprafaţa de cca 15/20 m, pivniţă boltită 
cu ziduri masive de piatră alternînd cu cărămidă, cum am văzut la pivniţa casei Glogove
nilor, un singur cat cu patru odăi mari dînd pe o sală centrală şi cerdac cu stîlpi de zidărie. 

Mai la vale, la Stroieşti (com. Zegujani), logofătul roniţă Hergot, frate cu Drăghi
cean Hergot, îşi făcuse o culă din bîrne netencuite, asemănătoare aceleia din Ercea, însă 
cu un singur cat. . 

Peste Motru, la Steic (com. Cătunele), se afla mai demult, pe locul de pe deal 
numit "la Vînturişte", cula de zid a lui roniţă Răduţoiu Steiceanu, căpetenie de panduri 
sub Tudor Vladirnirescu. 

La Croica (com. Jirov) , pe deal, dominînd lunca Motrului şi şoseaua Strehaia 
Baia de Aramă, se afla cula ridicată înainte de revoluţia lui Tudor de unul din Benguleşti 
de la Samarineşti. Era o clădire de zid, cu beci la nivelul pămîntului şi două caturi. Primul 
cat cuprindea o singură încăpere, mobilată mai bine şi întrebuinţată ca odaie de primire. 
Catul de sus avea un cerdac pe stîlpi de lemn şi trei odăi, una mai mare într-o parte şi alta 
mai mică, cu o cămară, în partea cealaltă. 

Tot în com. Jirov, la Cernaia, a dăinuit pînă în zilele noastre o casă ţărănească 
întărită, asemănătoare casei Jirovenilor, proprietatea lui Dumitru Popescu, din neamul 
moşnenilor Cernăieni. Ea se compunea din beci şi un singur cat, cu cerdac pe stîlpi de 
lemn, două odăi şi un ietăcel. 

La Bolboşi, în apropierea Şiiacului, se afla cula familiei C hintescu. 
Mai jos de Strehaia, la Tălăpanu-Socoleşti, se păstrează amintirea culei lui Gheorghe 

Socolescu, cu beci boltit şi ziduri groase străpunse de metereze, sigur anterioară revoluţiei 
de la 1821 . 

La Butoieşti, în sfîrşit, se vedea, cu vreo şaptezeci de ani în urmă, cînd a fost 
nimiciţă de un incendiu, cula familiei Butoi. 

Desigur că, în afară de clădirile evocate mai sus, se vor fi aflat şi multe altele, 
boiereşti, semi-boiereşti sau ţărăneşti, despre care nu am fost informat sau a căror amintire 
s-a pierdut. Concluzia la care ajungem este că, pe valea Motrului, culele, "al cărora rost 
corespundea unor locuri şi unor vremuri de nesiguranţă" 2, erau deosebit de numeroase, 
cu variante multiple şi că ele nu constituiau un apanaj exclusiv al clasei boiereşti. 

CTOPO)I(EB bIE BAlllH I1  I1 YKPEflJIEHH bIE 3LLAH I15I.  B LLOJII1HE MOTPY 

(I<PATI<OE COAEP}f{AHl1E) 

B ,lI,OIlOJIHeHHe K Ilpe,ll,bI,lI,yw.HM liCCJIe,ll,OBaHHSlM, OTHOCSlIIJ.HMCSI K CTOpO)!{eBbIM 6allIH51M 
li YKpellJIeHHbIM 3,l1,aHHSlM, aBTop B HacTO SlIIJ.eH pa60Te paccM aTpHBaeT HeHCCJIe,ll,OBaHHble ,lI,O 
CRX 1l0p n aM51THHKH, H aXO,ll,SlIIJ.HeCSI B ,lI,OJIHHe MOTPY ( pafroHbI Ba51 ,lI,e ApaM3 H CTpexaSl) . 
B03HHKHoBeHRe B 3TOH 06JIaCTH, B TeqeHHe XVI I I  - H aq aJI aXIX BeKa, ,lI,OBOJIbHO 3HatIHTeJIhHOrO 

1 I. Florescu, In "Viaţa romlnească", 1 945, mai
-iunie, p. 49. 

2 Prof. arh. Grig. Ionescu, Relatare asupra istoriei 
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arhitecturii romlneşti din cele mai vechi timpuri pfnă 
tn ziua de azi, Buc., 1 954, p. 127. 
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IJHCJIa YKpenJIeHHblX }!{HJI HllI, CBH,neTeJIbCTByeT O TpeBO}!{HbIX BpeMeHaX TOrO nepHO,na H B 
TO }!{e BpeMfl O HeOOXO,nHMOCTH caM03alll,HTbI )!.JIfl OOJIee COCT05ITeJIbHbIX CJIOeB HaCeJIeHH5I, 
KaKHMH ObIJIH MeJI KO nOMeCTHhIe 005Ipe li 3 a}!{HTO'IHble MOIIIHeHH (MeJIKHe CeJIbCKHe COO
CTBeHHHKH) . 

E)!.HHCTBeHHbIM H  3)!.aHH5IMH, COXpa HHBIIIHMHC5I )!.O HaCT05IllI,erO BpeMeHH, 5IBJI fl IOTCfl 
CJIe)!.YlOllI,He :  

_ CTOpO}!{eBa5I 6aIIIH5I B lII HHaKY, HaHOOJIee XapaKTepHa5I )!.JI5I STOH 06JIaCTH ; OHa 
HMeeT 5ICHO Bblpa}!{eHHYIO IPOPMY 6aIIIHH ;  

- CTOpO}!{eBa5I 6aIIIH 5I  B BpOIIITeHH, 5IBJI5IIOIII.a5IC5I npOMe}!{YTO'IHbI M  THnOM Me}!{)!.y 
)!.OMOM, B03Be)!.eHHhIM Ha)!. BbICOKHM norpeOOM ,  H CTOpO}!{eBOH oaIIIHeH ; K CO}!{aJIeHHIO ,  OHa 
HaXO)!.HTC5I B COCT05IHHH CHJIbHOrO pa3pymeHH5I;  

- YKpenJIeHHOe 3,naHHe B fJIOrOBe; OHO npe)!.cTaBJI5IeT COOOH 3)!.aHHe BbICOKOH ap
XHTeKTypHOH n.eHHoCTH, BepXHHH STa}!{ KOToporo ObIJI nocTpoeH B cepe)!.HHe XVI I I  Beka 
Ha)!. nO)!.BaJIOM ObIBIIIeH CTOpO}!{eBOH oaIIIHH XVI BeKa ; 

- YKpenJIeHHbIH KpeCTb5IHCKHH )!.OM B )KHpoBe. 
3 aTeM aBTop OOHCbIBaeT Ha OCHOBaHHH CbeMOK HJIH CHHMKOB CJIe)!.YlOllI,He, )!.aBHO 

HC'Ie3HYBmHe 3)!.aHH5I:  
KpaCHBYIO CTOpO}!{eBYIO oamHIO B JIyn05I ;  

- CTOpO}!{eBYIO oaIIIHIO B Ep'Ie, nOCTpoeHHYlO, BonpeKH OObIIJalO, H3 opeBeH; 
- YKpenJIeHHbIH )!.OM B BOJIOHaKY. 
B KOHn.e npHBO)!.5ITC5I KpaTKHe CBe)!.eHH5I o ueJIOM p 5I)!.e )!.aBHO HC'Ie3HYBIIIHX CTO pO

}!{eBblX 6a meH. 

OB'b5lCHEHI1E PI1CYHKOB 

PHC. 1 .  - CTopOiKeBaSi 6a1IlHSl . B WUllaKY. 
Puc. 2. - CTopOiKeBaSi 6aWHSI B WHllaKY. fOpH JOHTanbHLlH DJlaH. 
PUC. 3. - CTopoiKeaaSi 6alllHSI B Wl1aaKY. fnaBHhIÎÎ !lJacaA. 
Pac. 4. - CTopoiKeBaSi 6awuSl B WHUaKY. BUA C Ha6nlOAaTenbHOH BblWKU. 
Pac. 5. - CTopOiKeaaSi 6awHSI B opoWTeBH. BHJ!, C aan8Aa. I<nllwe 1947 rOAa. 
Puc. 6. - CTopOiKeaaSi 6awuSI B BpOWTeUH. Onau nOJ!,B8Jta. 
PUC. 7. - CTopOiKeBaSl 6awHSI B BpoWTeHu. nnaH BToporo 3TaiKa. 
PHC. 8. - CTOpoiKe38S1 6aWHSI B BpowTeau. nonepelfHLJÎÎ pa3pe3. ti. -KQMflaTbl lOfo-BOCTO'fliO:t CTOpOHLI. 

H -Ha6J1IOAaTenbuaSi BbIlDRa a neCTuuu;a. 
Puc. 9. - CTOpoiKeBasr 6awHsr B BpowTeHH. fnaBBblH cpacaA. 
PHC. 10. - CTopoiKeBasr 6awHSI B BpowTeUH. BUA C Ha6nlOJ!,aTenbUuH BLlWKU. 
Pac. 1 1 .  - Y KpenneHHoe 3Aauue B fnoroBe. <l>pouTanbHbIÎÎ BIIJ!,. 
PUC. 12. - YKpenneuHoe 3J!,aHHe B rJlOrOBe. BXOA B nO/l;BHn. 
PliC. 13. - Y iCpenneHHoe 3AaRue B rnoroBe. geTHnb BXO�UOH ABepH B nOABan . 
PIfC. 14. - YKpenneHHoe BAaRue B rnorOBe. nnaH nepBoro aTaiKa II nOABana. 
PIfC. 15. - YKpenneHuoe BAaulie B rnorOBe. BUA HB nOJ!,BHnbHOrO aTaiKa. 
PHC. 16. - YKpenneuHoe 3/l,HHue B rnorOBe. BUA C BOCTOKa. 
PUC. 17. - YKpenneuuoe 3Aauue B rnoroBe. Pa3pe3 ua6nlOAaTenbHOH BLlWKU U BaAHeH npHCTpoItKIf. 
PIfC. 18. - YKpenneHHoe 3AaHIle B rnorose. nnaH BToporo 9TaiKa. 
PHC. 19. - YKpenneHHoe BA8Hlle B rnorOBe. geTanb BXOAHOH ABepH ua BTOPOH eTam. 
PHC. 20. - YKpenneHHoe BAaRu..! B rnorOBe. geTanb ABepH y6opuo:î. 
PHC. 21. - YKpenneuuoe BAaRHe B rJlOroBe. BilA C ua6nlOAaTenbRoH BbIWKlI. 
PHC. 22. - YKpenneHHoe 3Aaulle B rnoroBe. ApKa Ha BTOPOM 8TaiKe. 
PliC. 2�. - YKpenneHHoe 3AauHe B rnoroBe. fnaBBLJÎÎ !lJaC8A. 
Puc. 24. - YKpenneRHOe 3AaBHe B rnorOBe. lOiKHo-BOCTolfHblH !lJaC/lA. 
PHC. 25. - YKpenneuHbIÎÎ KpeCTbSlHCKHH AOM B }f{HpoBe. 
Pac. 26. - CTopomeBaSi 6awHSI B nynoSl. BHA C lOiKHOH CTOPORLI, (Knuwe 1935 rOAa). 
PUC. 27. - CTOpomeBasr 6awHSI B nynoSl. rOpll30HTanbuLiH unaB. A -noAaan; B-nepBLlH aTam; C-BTO

POH 9Ta>K. 
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p"C. 28 . - CTOp0}f{eBaSi 6awHSl B ]]ynOSl. nOllepe1fHblH paapea. 
p"c. 29. - CTOp0}f{eBaSl 6awHSl B JlYllOSl. npOAonhHblH paapea. 
PHC. 30. - CTOp0}f{eBaSi 6aWHSI B JlYllOSl. rnaBHblH q,acaA. 
PliC. 3 L. - CTOpO)\{eBaSi 6awHSI "a 6peBeEl B Ep1fe. (KpanOBCKIIH o6micTHoH MyaeÎi). 
PliC. 32. - 11.0.'1\ B BOIJO"aKY. rpaBlOpa A. l<aiiHJ,IJ)j (C06CTBeHHocTb AKaAeMllH PHP). 

LES «C OULA» ET M..A.J SOK S FORT1 FIEES 
DE L A  VALLEE DU MOTRG 

En complement aux publications anterieures consacrees a ces types d'habitations, 
l 'aute'ru.' passe en revue les «coula» et maisons fortifiees, situees dans la valiee du Motru 
(Nord-Ouest de 1 '0lMnie), region de collines ou, a l'epoque particu1ierement tourmentee 
du XVIIIe siecle et du debut du XIxe , les demeures fortifiees furent elevees en nombre 
consirlerable par les petits seigneurs terriens ou les paysans aises. 

Les seuls monuments de ce genre ayant survecu jusqu'a nos jours sont les suivants : 
- la «coula» de Şiiacu, la plus typique, dont la forme est nettement ceHe d'une tour ; 
- celie, malheureusement en ruine, de Broşteni, type intermediaire entre la «coula» 

et la, maison sur cave surelevee ;  
- l'importante maison fortifiee de Glogova, bâtie vers le milieu du XVIIIe siecle 

RlU' les caves d'une «coula» du siecle precedent ; 
- la maison paysanne fortifiee de Jirov. 
L'article donne ensuite la description - a l'aide de plans ct de reproductions -

de trolS demelU'es ,  disparues depuis peu ; 
- la belie «coula» de Lupoaia ; 
- celie d'Ercea, exemplaire rare de «coula» en bois ; 
- la maison fortifiee de Vololacu. 
Enfin, l'auteur fournit des dOllllees sommail'es sur quelques bâtiments dont le 

S0l1VP1Ur PRt plus lointain. 

EXPLICATION D E S  FIGU R E S  

Fig. 1 .  - La ( conla» de Şiiacu. Vue d'enseruble. 

Fig. 2. - L a  .coulat de Şiiacu. Plan borizontal. 

Fig. 3. - La .coula. dc Şiiacu. Fa�ade principalc. 

Fig. 4. - La econla. de Şiiacu. ,"uc du balcon. 

Fig. 5 .  - La ,coula. de Broşteni , en 1 947.  Vue du cote Ourst. 
Fig. 6. - L a  .coula. de Broştenj .  Plan dc la cavc. 

Fig. 7.  - La .coula. de J3roş leni. Plan dc l'etagc. 

Fig. S.  - L a . couln. de J3roşteni. Scction trans"crsalr : A) il Ir:wers les ( 'h::lmhres du Sud·Est ; 1, ) il tmvers 
le halc'on et l 'escnlier. 

l J G  

Fig. 9.  - La econln. de Broşteni. Faţnde principale. 

Fig. 1 0. - L a  .coula. de Broştenl. Vue du balcon. 

Fig. 1 1 .  - La malson de Glogova. Vue de face. 

Fig. 1 2. - La majson de Glogova. Enlree de la cave. 

Fig. 1 3 .  - La maison de Glogova. Detall de la porle d'cnt rec dc la cave. 
Fig. 1 4. - L a  maison de Glogova. Plans du rez-de-chausscs el dc la cave. 
Fig. 1 5. - L a  maison de Glogova. Vue de la cave. 

Fig. 16. - La maison de Glogova. Yue de l'Est. 

Fig. 1 7. - L a  maison de Glogova. Section il lrayers le bnlcon ct I':rnncxc posll�l'icnre. 

Fig. 1 8. - La maison de Glogova. Plan de l'6tage. 

Fig. 1 9 .  - La maisoll dc Glogovn. Delail de la porle d'acccs il I'cl age. 
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Fig. 20. - La maison de Glogova. Dctail de la porte des latrines. 
Fig. 21.  - L a  maison de Glogo"a. Vue du balcon. 

Fig. 22. - La maisol1 de Glogova. A rcade de l 'etage. 

Fig. 23. - L a  maison de Glogova. Fa(,:ade principale. 
Fig. 24. - La maison de Glogova. Fa�ade Sud-Esl. 

Fig. 25. - L a  maison paysanne forUfiee de Jirov. 

Fig. 26. - La .coula. de Lupoaia. Vue d u  S u d  prisc CII 1 !)35. 
Fig. 27. - La .coula. de Lupoaia. Plan horizontal : .l) cave ; lJ) rez-de-chaussee ; t:) etage. 
Fig. 28. - L a  tcoula> de L u poaia. Sectiol1 transversale. 

Fig. 29. - La .coula> de Lupoaia. Section longitudinale. 

Fig. 30. - L a  tcoula. de Lupoaia. Fa�ade principale. 

Fig. 31 .  - La Gcoula� en bois d'Ercea (:\I usee regional de C raiova). 

Fig. 32. - La maison de Voloiaeu. Gravure d'A . Rainell (il l'Academie de la Hcpuulique Populaire Huumainc) . 
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