MUZEUL

JUDEŢEAN ARGEŞ

ARGESIS, STUDII I COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XIII , 2004

CULELE DIN

ARGEŞ ŞI

MUSCEL
MARIA MULŢESCU
ALEXANDRU MUL ŢEScu ·

ula este un termen turcic ce desemnează un turn. El a fost adoptat de limba
şi are mai multe înţelesuri. în arhitectură, el denumeşte un anumit tip de
111111 bo ierească de ţară, care, în condiţiile istorice de la mijlocul secolului al
111 loa şi până în primul sfert al secolului al XIX-iea, a fost adaptată sau a fost
·11-11111U1 pentru apărare.
fn general, conacele care s-au transformat în cule au planimetria specifică
lln1clor începutului şi mijlocului secolului al XVIII-iea, respectiv sunt aşezate în
•III 1 ul unei curţi. Ele au un foişor, o tindă care oferă acces la mai multe odăi pe
h 11pl' ş i stânga şi un sacnasiu în capătul tindei, opus foişorului, totul ridicat peste
1•1 11 I lll înalte. Adaptarea constă în aceea că inţrarea nu se mai face printr-o scară
I 1 o 1ră în foişor şi de aici în tindă, ci se amenajează o casă a scării, cu acces din
I 1h r, înglobată construcţiei şi care conduce la tindă.
Culele construite sunt turnuri, în general cu trei nivele, din care primul
"11 p11. din pivniţe şi o casă a scării ce duce la etaje. Etajele au încăperi de locuit.
111 11 11tul construcţiei, într-un interval destul de larg pe care l-am prezentat, dar şi
f o 1 de mână a beneficiarului, precum şi 'pericolele la care era expusă zona unde apare
•li lluciia. toate laolaltă duc la o destul de mare varietate de planimetrii şi elevaţii.
Zona din ţară cu cele mai numeroase cule este Oltenia. Cule au fost construite
1t1
I în alte regiuni. Între acestea, Argeşul şi Muscelul (fig. I) prezintă o a doua
hun •raţie importantă de astfel de construcţii. Cele care ne-au mai rămas sau cele
Io 11 care mai avem cunoştinţă se pot grupa astfel:
l. Culele de pe Argeş, din apropierea Piteştilor. Este vorba aici de Cula
I 11 llş tcni lor şi Cula Hagi Tudorache. Ele se află pe malul stâng al Argeşului şi formau
1111 I t m de conace cu cele de la Dobrogostea şi Vărzaru , azi dispărute, precum şi cele
11 111 Borteşti şi Merişani, care se mai păstrează.
2. Culele de pe Topolog: Cula de la Tigveni şi Cula de la Şuiei. Se cunoaşte
I I 1 locul unde a fiinţat o a treia culă, precum şi planimetria şi elevaţiile ei. Aceasta
'ula Brătienilor, azi dispărută.
Şi aici, aceste cule formau un sistem cu casele şi incintele mănăstirilor Scăueni
ris lăveşti, azi în judeţul Vâlcea, precum şi cu casa egumenească a Mănăstirii
V I ni din Sălătrucu, dar şi cu biserica, incinta şi turnul de Ia Valea Danului, pe drumul
p1 ' urtea de Argeş .
1111 11

' Proiect Argeş S. A.,

Piteşti.
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Fig. 1. Harta culelor din Argeş şi Muscel.
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3. Pe Râul Doamnei, Cula de la Retevoieşti.

4. Pe Râul Vâlsan, Cula de la Vlădeşti, azi

dispărută.

5. Pe Râul Târgului, Cula de la Furnicoşi, azi dispărută.
Din sistemul de curţi din care făcea parte putem aminti Curtea lui Mareş
·u (la intrarea pe Valea Bratiei, dar vizibilă din Valea Râului Târgului), Curtea lui
vistierul de la Bucşeneşti-Lotaşi, ambele la sud, şi turnul Mănăstirii Schitu
ti, până la Câmpulung-Muscel.
6. Pe Râul Argeşel, Cula de la Racoviţa şi Cula de la Conţeşti.
Iată un tabel care sintetizează câteva din cunoştinţele noastre despre culele
ului şi Muscelului.
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1526 - Prima menţiune documentară a satului Budeasa (Documente, indice

c. XVI şi XVII) .
.1598 - Data la care este construit

după tradiţie

conacul

Budiştenilor

de

către

11 moşul Pană căpitanul, ptf vremea lui Mihai Viteazul. E posibil ca acest conac să

xi te azi, sub formă de ruine, în vecinătate.
1647 - În cimitirul satului se găseşte o cruce veche datând din acest an de la
r enie postelnicul.
,
1685/6 - Cruce datând din acest an şi care provine din vechea biserică.
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19 octombrie - 8 noiembrie 1714 - Şederea regelui Carol al XII-iea al
Suediei în Piteşti. După tradiţie, acesta a fost găzduit şi la Budeasa unde se păstrea1.n
două tainiţe în care acesta s-ar fi putut ascunde.
1744 - Data la care a răposat Mirea Budişteanu, tatăl ctitorilor bisericii de zid.
El a fost îngropat în biserica de lemn, iar piatra sa de mormânt a fost aşezată de soţia
sa, jupâneasa Maria, Ia 9 martie 1749.
1745-1746 - Datarea tunului turcesc, care a existat la cula Budiştenilor în fala
conacului, aflat astăzi la Muzeul Judeţean Argeş.
10 iulie 1746 - Mitropolitul Neofit I al Ungrovlahiei vizitează Budeasa. Sunt
amintite casele boiereşti şi vechea biserică de lemn cu hramul Sf. Dumitru.
1768 - Casa Budiştenilor e construită pe locul actual. Ea va suferi unele
transformări. Constructorul ei este marele armaş, Şerb!m Budişteanu.
18 sept. 1775 - Răducanu (Radu) Budişteanu treti vistier e amintit la aceastn
dată. El e fratele ctitorilor bisericii, Şerban şi Nicolae.
1796 - Construcţia bisericii din zid cu hramul „Adormirea Maicii Domnului".
ctitorită de Şerban armaşul Budişteanu şi Nicolae Budişteanu postelnic.
1798 - Datarea clavicordului din cula Budiştenilor, aflat actualmente î11
salonul de la conacul Goleşti.
1808 - Catagrafie ce aminteşte şi situaţia bisericii din Budeasa.
1810 - Se reclădeşte turla bisericii prăbuşită la 1802.
10 iunie 1824 - Datarea pisaniei bisericii din Budeasa.
1824 - Se face o catagrafie a eparhiei Argeşului, cu date şi despre Budeasa.
1830-1840 - Datarea portretelor lui Ioniţă Budişteanu şi Zinca, soţia sa,
născută Socolescu, executate de Ion Negulici şi aflate cândva în cula Budiştenilor.
1833 - Catagrafie ce ne dă date despre Budeasa.
1850 - Datarea mesei din sufrageria culei.
1858-1860 - Zugrăvirea bisericii o dată cu refacerea acesteia, cu contribuţin
preotului Teodor şi a boierilor Casandra Budişteanu şi Dimitrie Budişteanu precum şi n
multor altora.
1870 - Repararea culei Budiştenilor de către generalul Alexandru Budişteanu.
Acesta reface foişorul sub forma actuală şi îl împodobeşte cu stema Budiştenilor.
Alexandru Budişteanu este şi autorul unui istoric al comunei aflat în manuscris.
1876-„Biserica Ortodoxă Română", II, 1876, p. 634, publică un articol despre
casele boiereşti şi biserica de lemn, la 1746.
1900 - Octave George Lecca publică volumul Familiile boiereşti române în
cadrul căruia se ocupă la p. 101 şi de familia Budiştenilor.
1921 - „Biserica Ortodoxă Română", 1921, p. 684, publică catagrafia de lu
1808 redând astfel şi situaţia de la Budeasa.
1922-1927 - Refacerea culei Budiştenilor şi adăugirea aripii din spate de cătn·
inginerul Dimitrie Budişteanu.
1927 - Apare în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice" un articol al lui
Virgil Drăghiceanu referitor la inscripţiile şi însemnările de la Budeasa, sub numele
„Budeasa - Argeş".
1936 - N. Ghica-Budeşti în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice''
XXIX; 1936, p. 117, în cadrul „ Evoluţiei arhitecturii româneşti" comentează locul
casei de la Budeasa.
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1937 -În „Universul'', an LIV, nr. 278, 9 octombrie 1937, p. I, Radu R. Rosetti
1 11h llrn un articol intitulat „Budeasa" . Autorul numeşte casa „adevărat muzeu" pentru

d1 1\ili c de arme, chei, ornice, pipe şi tablouri aflate aici.
1940 - Apare „Catagrafia eparhiei Argeş la 1824 " (XVl+l 15 pag+l h artă)
1111111\ de Ionaşcu I. La p. 6 se dau date despre Budeasa.

1948 - Arh. Ştefan Balş execută releveul culei.
1958 -În „Monumente şi Muzee'', I, 1958, p. 149-166, Pau l Cernovodeanu şi
11 d11 Popescu publică artico lul „ Monumentele istorice din comuna Budeasa" cu date
I pre ansamblu , casă, inscripţii şi fotografii ale casei, bisericii şi crucii.
1961 - Revista „M itropolia Olteniei" publică „ Catagrqfia de la I 833 " în
1il 111 11ul XIII , 1961, nr. 5-8, p. 399.
1965 - Revista „Mitropo lia Olteniei" în numărul din 1965, nr. 7-8, p. 583 se
1 11p de crucea din 1646.
1969 - Apare cartea „Culele din România" a lui Radu şi a Sarmizei Creţeam1,
111 1•lcriri la culele din Argeş şi Musce l, în Ed. Meridiane.
1974 - Apare cartea „Culele din Oltenia" a autorilor Iancu Atanasescu şi
iii ·riu Gama în Ed. Scrisul Românesc, Craiova.
1984-Apare în „Monumente istorice şi de artă", Nr. I/ 1984, articolul ,, Noi
/,111· privind câteva monumente de arhitectură din judeţul Argeş" , p. 71 -75 , autori arh.
1111111 ş i Alexandru Mulţescu, cu date furnizate de cercetarea de arhitectură pr il ejuit ă
di 1 '. Staurarea conacului Budişteanu .

Cula

Budiştenilor

la Budeasa şi biserica

Curţ ii.

Monumentul cunoscut sub această denumire este compus din parter şi etaj ş.i e
11111struit în două etape. Vechiul nucleu este compus dintr-un dreptunghi de circa 15,50
111 11\ ţime (faţada principală spre şosea) şi 11,50 m adâncime (spre parc şi deal).
La parter există pivniţele, alcătuite din gârlici, p i vniţa m i că şi pivniţa mare.
< 1.lrliciul e boltit în l eagăn pe direcţia lungă, pivniţa mică este acoperită cu grinzi de
I •11111 şi o înfundătură peste care era o umplutură groasă prin care circula un canal
rn ptu ş it cu cărămidă (un tunel de refugiu?) în care se putea intra printr-o trapă aflată în
purdoseala din faţa uşii camerei mai importante a etajului de deasupra acestei pivniţ e .
l'lv niţa mare e la rândul ei boltită tot în leagăn pe direcţia nord-sud şi are două arce
d11blouri. Acest tip de pivniţe se construia ridicând într-o primă etapă zidurile de contur
p n ă la naşterea bolţii , timpanele sem icirculare ale capetelor încăperii şi arcel e
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dublouri. Peste aceste elemente se punea un cofraj din dulapi de lemn de stejar care se
sprijinea de pe primul timpan pe primul arc dublou . Apar alţi dulapi care se sprijină pe
primul şi al doilea dublou şi în sfărşit pe al doilea dublou şi al doilea timpan
semicircular. Sprijinirea dulapilor pe arce sau pe zidurile semicirculare se făcea pe
circa 5 cm. Pe acest cofrag se zidea bolta care avea contact cu zidurile şi arcele pe toi
restul grosimii acestora în afara celor 5 cm cât sprijinea cofrajul de dulapi pe acestea.
Azi, în pivniţele în care scândurile cofrajului au fost scoase, rămâne un rost de circa 5
cm adâncime şi de grosimea scândurii cofrajului între boltă şi arcele dublouri sau
zidurile timpan ale pivniţei, dar se întâmplă ca scânduri de cofraj să se mai păstreze
lipite de boltă.
Ff_-.:::~

::

!!

sec XX

sec XX

sec XVII
b

Planurile culei Budişteni/or.
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Planul bisericii din Budeasa.
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Parterul culei Budiştenilor mai cuprinde accesul în clădire pe sub foişor, un
11111 ·u scara de onoare ce duce la etaj şi sufrageria tăvănită tot cu grinzi şi lemn.
Actualul foişor este rezultatul unei intervenţii de pe la 1870. Foişorul iniţial al
111
e dezvolta pe faţadă şi masca actuala uşă a gârliciului, fiind mai amplu. Urmele
1111 11 fost identificate, atât arheologic cât şi pe faţadă.
Etajul cuprinde o tindă la care ne conduce scara de acces de la parter. Pe latura
1111 • a culei există o încăpere mare ce îşi păstra până după 1948 un plafon cu o
fit tură bogată şi delicată. Acesta era salonul mare. Tot pe latura sudică, alături de
1 li scării se află sasul şi biroul - bibliotecă.
Pe latura nordică a tindei se află iatacul din colţul nord-vestic (aşa numita
1 1111 ră a bunicii), sasul, iatacul (camera de oaspeţi) şi debaraua din zona nord-estică.
111 plafonul sasului există intrarea într-o tainiţă. Cândva, jumătatea estică a culei avea o
111 rie de lemn ce unea iatacul bunicii cu tinda şi e posibil ca această galerie să fi
j1111 chiar la salon.
Lucrările din 1922-1927 au extins monumentul cu o aripă perpendiculară pe
1hl ul nucleu, dezvoltată pe jumătate din faţada estică a acestuia în zona sudică.
1Ip amplifică programul culei cu dependi,nţe ca bucătăria la parter şi două dormitoare
11 huie la etaj unde se accede pe o scară nouă. Către parc (est) această aripă are un
lt1 or. Restaurarea culei, confonn proiectului din 1980, nu a fost dusă la capăt şi
111111rletarul actual (surprinzător pentru o familie care a fost mândră totdeauna de
fi t I \lile ei istorice) a înlocuit tâmplăria iatacului bunicii cu tâmplărie din P. V. C. şi
I 1111 pan.

Cula Hagi Tudorache
1762 - După tradiţie cula e construită în acest an de Şerban Budişteanu.
1898 - Cula e cumpărată de negustorul Hagi Tudorache din Piteşti. De acum
va numi cula Hagi Tudorache.
1977 - Releveul culei întocmit de arh. Maria şi Alexandru Mulţescu .
1978 - Culei i se reface acoperişul reducându-i-se înălţimea. Tot cu această
11 zle plafoanele etajului ornamentate cu stucaturi fine sunt distruse şi înlocuite cu
1111 fo ne drepte.
1980-82 - Cula devine proprietatea Bazei de nataţie Budeasa.
1984 - În „Monumente istorice şi de artă", nr. 1/1984, apare articolul „Noi
,/111 privind cdteva monumente de arhitectură din jud. Argeş ", p.71-75, autori arh.
Mn ria şi Alexandru Mulţescu cu un rezumat al cunoştinţelor despre culă.
Aflată tot în satul Budeasa,
cula a fost construită tot de familia
Budişteanu, dar a fost înstrăinată.
Cumpărată la 1898 de negustorul Hagi
Tudorache din Piteşti, ea preia numele
noului proprietar. Şi această culă are
două nivele, un parter numai cu pivniţe
şi etajul cu locuinţa.

Cula Hagi Tudorache de la Budeasa.
www.cimec.ro
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Amplasamentu/ Culei Hagi Tudorache pe malul Argeşului,
înainte de amplasarea bazei nautice.
Nucleul central al planului are dimensiunile de circa 13,25 m (pe direcţia e t·
vest) pe circa 11 ,15 m (pe direcţia nord-sud). La aceasta se adaugă pe latura nordic
foişorul şi pe latura sudică sacnasiul, fiecare cu un depozit la nivelul pivniţelor.
Pivniţele parterului sunt tradiţionale şi au gârlici boltit semicilindric. Pivni\n
mică se află pe latura vestică şi e acoperită cu o boltă cu generatOarele pe direcţia nord·
sud. Bolta are un dublou. Pivniţa mare are o boltă pe aceeaşi direcţie cu pivniţa mic
dar mai amplă şi cu două dublouri.
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Planurile culei Hagi Tudorache.
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La etaj se accede prin foişor, pe o scară, într-o tindă lungă dispusă pe direcţia
şi care duce până în sacnasiu. Pe latura vestică a tindei sunt două odăi iar pe
I 0111 1 es tică alte două odăi, dintre care una are o debara îngustă dispusă între aceste
11111 odă i , din care se poate, printr-o trapă, accede în pod.
Cula avea odinioară o decoraţie delicată de stucatură atât pe plafoanele
I j11 l11 i cât şi în jurul uşilor şi terestrelor, atât la interior cât şi la exterior.
Până pe la 1980 se păstra acoperişul cu învelitoare din şiţă şi foarte înalt. El a
fu•I borât ca înălţime şi înlocuit cu tablă, iar de la atribuirea culei către Baza sportivă
I 1 1• v a fost înconjurată de clădiri ce o înghesuie. Recent, culei i s-a re~cut faţada
I 1 wijă faţă de detaliile iniţiale care se păstrează sub noile tencuieli.
Sunt vizibile azi şi bine păstrate pivniţele .
111 1111

sud

Cula de la Tigveni

28 octombrie 1528 - Prima menţiune documentară a satului într-un document
1111 de Radu de la Afumaţi, care întăreşte Mănăstirii Argeşului ocină la Tigveni.
10 iulie 1575 - Domnitorul Alexandru Mircea întăreşte lui Şuică pârcălab,
11 111 la Tigveni.
Sec. al. XVIII-iea - Construcţia culei din Tigveni de către un membru al
I 1111 lie i Brătianu şi anume, Dincă Brătianu .
Idem - Construcţia bisericii „Sfinţii Voievozi", pentru a folosi drept capelă
1 111 ţii boiereşti.
·
Sec. XIX - Aici locuieşte fratele lui Ion Brătianu , Dimitrie Brătianu .
1948 - Naţionalizarea proprietăţii şi în acelaşi an dărâmarea bisericii „Sfinţii
ul vozi", cu scopul jefuirii mormintelor. Preluarea proprietăţii se face de Ia Teodor
111 tlanu.
După 1948 - Ansamblul este transformat în Şcoală Ajutătoare.
1970 - Este întocmit un releveu al culei de către Dumitru Ghiţă pentru
I 1 S. A. P. C. Piteşti .
1986 - Releveul culei e folosit în „Studiul de folosire a tradiţiei pentru
1 1111, trucţia de case noi la sate".

Cula de la Tigveni şi ruinele capelei.
Amplasată pe malul drept al Topologului, pe coasta unui deal, vis a vis de
• 1l ul Tigveni, pe care îl domină, cula Teodor Brătianu are azi o soartă crudă fiind
111llizată ca dormitor al Şcolii Ajutătoare .
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În totală contradicţie cu ceea ce ar trebui să fie interesul pentru un monum ni
istoric, în faţă i s-a amplasat un cămin tip, iar în incintă, chiar după 1989, i s-au cr 111
nişte adaosuri fără respectarea legii.
Cula propriu-zisă are două nivele. Parterul conţine pivniţele cu acces printr•
un gârlici aflat pe dreapta clădirii când cula este privită dinspre vale. Gârliciul
perpendicular pe pivniţa mare care este boltită semicircular şi are două dublouri. 11
stânga gârliciului e pivniţa mică, spre vale, iar în dreapta, o zonă compusă dintr-un sa ,
o încăpere mică şi un masiv în care ar putea fi mascat un tunel de refugiu din clăd ir
spre exterior.

/

J O O.

l

l ..

Planuri şi secţiune ale culei de la Tigveni.

Spre vale, corpul central este completat de un foişor care cuprinde scara d
intrare către etaj . O aripă perpendiculară pe corpul central, se dezvoltă în spatele casei
şi conţine o scară care uneşte parterul cu etajul şi alte şase spaţii la partere dintre car
încăperea extremă are numai acces din exterior.
Etajul, la care se accede pe scara din foişor, are o tindă din care se intră în
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p11 11 11 încăperi. Unele dintre acestea păstrează boltirile iniţiale, respectiv bolţi cu
trn\ ii. La etajul aripii perpendiculare pe corpul central, se pătrunde printr-o uşă
11111111\ pe peretele opus celei de acces în tindă. Se găsesc aici un hol, casa scării ş i o
1111 p ·re mare dezvoltată peste cinci din încăperile parterului acestei aripi .

I" ''

Cula

Sultănica-Şuiei

l septembrie 1501 - Prima atestare documentară a localităţii Şuiei într-un
d111 11ment de la Radu cel Mare. Prin document se întăreşte jupanului Badea din Şuiei
1 p nirea asupra munţilor Comarnicul, Pleşeştii, Ciorecul şi Voiceştii. Şuică şi
I lin >m ir, fiii lui Badea, vor fi mari proprietari şi vor deţine dregătorii. Şuică a fost
111111 vornic (noiembrie 3 - decembrie 5, 1509) şi a participat mai târziu la luptele lui
11 ulu de la Afumaţi cu turcii. Dragomir a fost mare sluger (ianuarie- august 1O, 1519 11 p1 !lu-august, 1525) şi a fost ctitorul primei biserici din Cepari, azi dispărută .
1549 - Valoarea schimburilor satului Şuiei cu Braşovul, se ridică la 400 de
1 1~ 111 1 .

Ante 1746 - Construcţia culei din Şuiei (Sultănica) de către căpitanul Ştefan
I 111 I o t ă.

1746 - Călătoria Mitropolitului Neofit în zonă. Acesta este adăpostit în casele
1111 ~ t e fan căpitan Balotă care erau mari, de piatră şi aveau „culă de zid naltă pentru
1!11\I".
Sf. sec. XVIII - Construcţia capelei . curţii boiereşti, biserica „Sf. Nicolae" (e
p111iib iI ca biserica să fie mai veche?) de către Iane Brătianu şetrarul.
Începutul sec. XX - Cula este în proprietatea profesorului Constantin
I ·ul escu căsătorit cu o Brătiancă. E construit cavoul Miculeştilor.
1948 - Naţionalizarea proprietăţii de la Violeta Adrian, fiica profesorului
Ml ·ulescu.
1970 - Transformarea culei în muzeu sătesc la iniţiativa doctorului veterinar
11111Ionescu şi soţiei sale, profesoara Ileana Luca.
1980 - Desfacerea muzeului şi începutul degradării culei. Acum e întocmit
11•1·veul culei de arh. Alexandru Mulţescu cu participarea fiului său Andrei.
1992 - Primul proiect de restaurare al culei comandat de Direcţia
Mu numentelor Istorice.
1999 - Al doilea proiect de restaurare al culei comandat tot de Direcţia
Monumentelor Istorice. Diferenţele între releveele reactualizate arată degradările din ce
n ce mai accentuate ale monumentului . Odinioară întreg domeniul culei era prosper ş i
l11hit de proprietari. După 1990 procesul de degradare al culei s-a accentuat din
d •1.interesul deţinătorilor şi azi cula e o ruină.
Cula are două nivele. Parterul avea accesul principal pe la parterul foişorului.
' 1• intra din holul cu scară de lemn care era parterul foişorului într-o primă încăpere de
di mensiuni importante. De aici, la stânga există o încăpere mai mică, iar în faţă o uşă
ne introduce într-o încăpere ce-şi păstrează boltirea în leagăn. Boltirea de acelaşi fel se
111e nţine şi în încăperea cu acces din exterior din continuarea acestei odăi înguste şi
l1111gi. În zona dintre cele două încăperi boltite există două dublouri, unul vizibil în
n că p erea întâia şi al doilea înfundat cu zidăria ce separa cele două încăperi. Acestea
11 tă reau bolta pentru a susţine pereţi i tindei de la etaj .
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Cula de la Şuiei şi capela ei.
Pe faţada sudică a culei există un portic format din trei arce .
O aripă perpendiculară, pe ceea ce am descris-o până acum şi care constitui \•
corpul principal al culei, se dezvoltă pe mijlocul peretelui vestic. Parterul acestuia 1111
are nici o legătură cu parterul corpului principal. Aici e vorba de o bucătărie cu accc~
din exterior, o odaie mai mare care putea fi sufragerie şi care conţinea şi o a doua scarn
pentru etaj şi o încăpere mai mică în capătul acestei aripi, spre vest.
Prin scara principală din foişor se ajungea la etaj. Foişorul prezenta la etaj lr ·i
deschideri arcuite şi mai multe guri de tragere. Se intra spre vest într-o tindă-coridor, u
cărei uşă spre foişor se putea, la nevoie, bloca cu un drug ce glisa în zidărie .
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Biserica Şuiei - plan.
Etajul corpului principal avea patru odăi , două spre sud, două spre nord.
dinspre nord erau simple, odaia de sud-est are o extindere peste foişorul sudi ·
Pragul spre foişor e foarte înalt. Aici, ultimii proprietari amenajaseră o capelă care ave11
o închidere formată din două porţi de fier forjat.
Odăile
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h

Planurile culei Sultănica de la Şuiei.

Odaia mică dinspre sud-vest îşi menţine boltirea. Ea avea o frumoasă sobă de
1ld cu colonete de lemn.
Tinda face legătura spre vest cu aripa menţionată. Aripa are o odaie mare în
111pătul dinspre corpul central. În peretele acesteia se păstrează guri de tragere cu flinta.
11 apătul de vest al odăii, o scară, pe care am menţionat-o deja, porneşte de la parter.
( u pătul extrem e format de o odaie ce folosea drept baie.
O frumoasă combinaţie de acoperişuri de şiţă învelea toată construcţia.
Fosta

Culă

de la

Sec. XVIII - Proprietatea este

Şuiei

obţinută

a

Brătienilor

prin zestre de la boierii din

Sălătrucu şi

către Brătieni.

,,'ui ci, de

Mijlocul sec. XVlll - Construcţia culei Brătienilor. E posibil ca, în aceeaşi
în apropiere, să se ridice şi o biserică înlocuită azi cu biserica de zid actuală.
Mijlocul sec. XIX - Se reconstruieşte biserica ce folosea drept capelă a curţii,

p o rioadă,

din zid.

1913 - Un incendiu distruge cula Brătienilor. Se păstrau multe mărturii
d spre aceasta astfel încât s-au putut întocmi o descriere şi o schemă-releveu.
www.cimec.ro
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aceeaşi

După 1913 - E construită o nouă clădire în stil neoromânesc, drept conac li
proprietate.
1948 - Naţionalizarea proprietăţii şi transformarea conacului în Şcoul

Ajutătoare.

1969 - Apare volumul „Culele din România" al autorilor Radu

şi

.Sarml1

Creţeanu. În volum e cuprinsă şi reconstituirea planurilor şi vederii culei Brătienil or
către

d

arh. Violeta Cherulescu.

Cula din

Şuiei

a Brătienilor -

dispărută.

, v

O ocazie fericită face ca imaginea şi planurile acestei construcţii să
De altfel pe locul unde se înălţa, se păstrează şi azi o grămadă de ruine. Un I
asemănări ale planimetriei ei cu culele de la Tigveni şi Sultănica de la Şuiei ne fac ft
putem distinge faptul că aceste cule de pe Topolog au o caracteristică apatie fată d
celelalte şi anume au o aripă adăugată (sau construită odată cu corpul principal?) coi
pare suficient de veche, deoarece are guri de tragere pentru flintă în pereţi.
Curiozitatea Culei Brătienilor de la Şuiei e faptul că aripa perpendiculară p
corpul central al clădirii are trei nivele. Descrierea ei şi planul au fost făcute 11
volumele privitoare la culele din România şi la culele olteneşti.
păstreze .

Cula

şi

ansamblul de la

Retevoieşti

Epoca bronzului - La punctul „Cotul Mătuşii", în satul Retevoieşl l ,
arheologice au scos la iveală obiecte din epoca bronzului.
Sec. XV-XVI - În punctul „Silişte" au fost descoperite arheologic (Dinu V

săpăturile
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•• 111) rămăşiţele unei curţi boiereşti ce datează din această perioadă. În interiorul
1 I a fost recuperat un bogat inventar. Pisania bisericii a fost instalată la biserica
I 1111111.\ a satului construită la 1795. Tot aici au fost aduse şi pietrele de mormânt. În
11 se pomeneşte că Vâlcu (sau Vlaicu), mare logoflit, a ridicat vechea biserică din
11111 111 1 S ilişte Ia 1515-1516. Apare aici e o inadvertenţă. Mare logoflit al ţării a fost
11t I 1 14-1522 Harvat din Grozeşti, Vlaicu din Piscani (localitate apropiată) a fost
111 11 logoflit între 1534-1540.
Ante 6 iulie 1526 - Printre martorii unei danii este şi „din Retevoieştii vechi,
1111 1 stolnic". Aceasta este prima atestare documentară a satului.
19 august 1610 - Biserica este amintită într-un act de la această dată.
15 iunie 1571 - Domnitorul Alexandru Mircea întăreşte lui Oprea din
I• h vo i eşti ... „ocine din Şuiei şi în Voineşti şi în Pleşeşti şi .. .".
1795 - E construită biserica cu hramul „Sf. Treime" de către marele stolnic
1 11 I 1l Drugănescu.
1822 - Construcţia culei din Retevoieşti de către Gheorghe Drugănescu
111111urul. Aceasta este singura culă cu pisanie de piatră pusă de ctitor.
1838 - Catagrafia consemnează în Retevoieşti 95 familii .
1853 - Realizarea zugrăvelii bisericii.
1853-1861 - „Anunţătorul Român" din 28 noiembrie 1859 şi următoarele
111h şte despre arendarea moşiei Retevoieşti Muscel.
1861 - Satul Retevoieşti are 129 de case şi de familii .
1873 - Ruinele unei biserici şi un han sunt amintite în acest an în ms. 228, f.
I IO i 256 la Academia Română.
1898-1902 - „Marele dicţionar geografic l României" pomeneşte în voi. V, p.
11, despre sat şi biserica veche din Silişte .
1909 - Anuarul 1909 pomeneşte la p. 94 de Retevoieşti.
1911 - Pictarea catapetesmei bisericii de către pictorul Belizarie.
1922 - C. Rădulescu-Codin scrie despre Retevoieşti în cartea sa „Muscelul
1

1
I

1111rtr11 „. " .

1927 - N. Iorga în

„Inscripţii"

(B.C.M.l., XX, 1927, p. 113)

pomeneşte

de

111 1 vo ieşti.

1959 - ,,Istoria artei feudale din Ţările Române " de Virgil Vătăşianu,
la p. 501, de Biserica veche din Siliştea Retevoieştilor.
1959 - Apare în revista M. C. A., VI, 1959, p. 708-715, articolul lui Dinu V .
I u clli, „Săpăturile arheologice de la Retevoieşti, r. Curtea de Argeş, reg. Piteşti".
1960 şi 1964 - Articole ale lui Ion Barnea în „Studii teologice", 1960, şi
li O. R., 1964, despre monumentele din Retevoieşti.
1961 - „Mitropolia Olteniei", nr. 1-4, p. 198, 201, redă o însemnare de la 1795
tl 1pre construirea bisericii noi.
1969 - În culă este instalat un muzeu al cărui custode este învăţătorul Vasile
l1upcscu.
1988 - Se fac nişte reparaţii nepotrivite culei de către Consiliul popular.
Muzeul e evacuat şi cula e deschisă, expusă, astfel, furturilor.
1992 - Se alcătuieşte de către I. P. J. Argeş un proiect de restaurare al culei
11 11 mţat de Direcţia Monumentelor Istorice. Proiectul nu e aplicat. Şef de proiect este
111h ltecta Maria Mulţescu.
po meneşte,
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1996 - în curtea culei este amplasat, complet nepotrivit, un dispensar.
1998 - Din acest an, cula este permanent pe lista priorităţilor în restaurare ul
judeţului Argeş.
Această culă

e ultima construită în cadrul acestui ciclu de clădiri. Ea eNt
care are deasupra intrării o pisanie de piatră. Este o construcţie aproa
pătrată având spre stradă 10,90 m lăţime iar pe latura cu intrarea, 10,80 m. Grosim 11
zidurilor primului nivel este de circa 88-90 cm .

singura

culă

.,,.

Cula şi biserica din

Retevoieşti.

Nivelul întâi, din cele trei ale culei, se compune dintr-o pivniţă mare, acoperit
cu două dublouri, care ocupă partea de nord. Accesul 11
pivniţă este direct de afară iar nivelul pivniţei este mai coborât faţă de restul ~arterulu l.
de o

boltă semicilindrică,

l
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locuibilă

se
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intră

de pe latura de sud, printr-o intrare

plasată

în

tttl) lu ·ul faţadei peretelui. Intrarea este directă în casa scării. Pe dreapta şi stânga scării

11111 două odăi. Odaia dinspre sud-est face
I ov ul ro lul de pivniţă mică.

legătura

cu

pivniţa .

E posibil ca la origini ea

Planurile culei Retevoieşti.
Odaia dinspre uliţă, de sud-vest putea fi bucătărie.
Scara de lemn cu trepte masive ajunge la etaj într-un hol pe sub o arcadă. O a
tl111 1u arcadă împarte holul de la etaj în două spaţii. Spaţiul din holul din capătul scării
ii ncces spre vest în două odăi cu intrare dintr-una în alta. În al doilea spaţiu al holului
1 ~ 1 11 111 pe peretele nordic accesul către o galerie de lemn de unde se intră în grupul
~ 1111l t ur - umblătoarea celui de-al doilea nivel. Spre sud există o uşiţă pentru o tainiţă
111~. 11 s lă şi lungă, ce oferă intrarea la un al doilea spaţiu ascuns sub rampa scării de lemn
11 1 ineşte primul etaj de al doilea. Această scară ajunge la al treilea nivel într-un hol.
11111 hol se intră în cea mai mare odaie a culei. Odaia avea pe peretele nordic o sobă de
1 ltl rie ş i un acces într-o odaie mai mică din colţul nord-vestic.

Secţiuni prin

cula de la Retevoieşti.
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Holul scării etajului doi se continuă spre nord cu un coridor ce duce la 11
peste umblătoare, care este boltită.
Pe latura estică a coridorului este o debara din care se poate urca printr-o tr I
în pod. Pe latura vestică se intră într-o mică încăpere din care se poate trece şi în od 11
deja amintită din colţul nord-vestic al acestui etaj al culei.
Cula Drugănescu , pentru că aşa se numeşte cula de la Retevoieşti, este şi li
azi părăsită. Odinioară un decor pictat şi stucatura îi completau ornamentaţia 11h
încăpere

streaşina largă.

Din pictură se păstrează o parte din friza decorativă de sub streaşină. Pe faţadu
de vest, în colţul nordic, la partea de sus a acesteia există încă o stucatură ce reprezi11t
un vânător şi un cerb.
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Biserica din

f?_etevoieşti.
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Trebuie menţionată în cadrul acestui ansamblu şi biserica Drugăneştilor care
11 pi nimetrie unică, respectiv are abside şi la pronaos.

1

Ansamblul de la

Vlădeşti

23 august 1437 - Prima atestare documentară a satului într-un document de la
I 1d Dracul prin care se întăreşte jupânului „Bodin cu fiii săi, ca să-i fie Vlădeştii de
11
I de cât va trăi domnia mea şi cât vor trăi fiii dorrmiei mele, Mircea şi Vlad şi cât
I

li

i CÎ" .
1 septembrie 1555 - În hrisovul lui Pătraşcu cel Bun apare „ispravnic, Oprea

1111 VI deşti".

I sept.-26 dec. 1557 - În documente apare acelaşi Oprea din Vlădeşti,

l•lllV llÎC .

21 aprilie 1599 - Mihai Viteazul întăreşte proprietatea din Vlădeşti a lui
I 111 Im1n pitarul.
6 iulie 1626 - în câteva zapise apare ca în actul de la această dată, pisar Popa
Mijlocul sec. XVII - Construcţia bisericii cu hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan
1111111 torul".
12 martie 1655-25 iulie 1658 - Perioada în care Pârvu Vlădescu, boier din
I li şti , este mare vistiernic. Ele ucis de Mircea al III-iea înainte de 9 decembrie 1658
1111 1 uzaţia de hiclenie. El este ctitorul Bisericii din Vlădeşti.
3 martie 1684-23 iunie 1685 - Şerban, fiul lui Pârvu Vlădescu, este mare
llllll lŞ .

25 noiembrie 1685- 15 septembrie 1689 - Şerban Vlădescu e mare comis.
1790-1791 - În harta austriacă apar trei aşezări în zona Vlădeştilor : prima cu
I I · se pe malul drept al Slănicului ; a doua cu biserică, casă boierească cu incintă de
hi I 19 case; a treia (Vlădeştii de jos) cu 12 case, o moară şi un turn înconjurat de un

ltl
12 martie 1834 - Este amintită o biserică (ruină) în documentele de la
Românl!, DCCCXV/26.
1838 - Catagrafia consemnează pentru Vlădeştii Pământeni 148 de familii,
11 1111u Vlădeştii de jos 30 familii şi pentru Vlădeştii de Sus 121 familii .
1861 - Vlădeştii de Sus şi de Jos au 101 case şi 102 familii . Vlădeştii
l'ftlll nteni au 2 I 6 case şi 205 familii
1873 - Despre ruinele unei biserici se vorbeşte în documentul nr. 228, f. 76 v,
11 I Academia Română (aceeaşi biserică pomenită la 1834).
Sfârşitul sec. XIX - Comuna e compusă din Vlădeştii de Sus, Vlădeştii de Jos
1 Pri lopul şi are 1450 locuitori (782 bărbaţi şi 668 femei) care formau 336 familii ce
l11rn iau în 336 de case.
1908 - Buletinul Monumentelor Istorice, I, 1908, p. 182 dă date despre
III crica din Vlădeşti, datând-o la 1654 şi că e ctitorită de Pârvu Vlădescu .
1909- Anuarul 1909, la p. 93 pomeneşte de localitate.
1922 - „Muscelul nostru ... " al lui C. Rădulescu-Codin vorbeşte despre
Vlt\de şti, la p. XL.
1924 - În „Revista Arhivelor", I, 1924, nr. 2, p. 227-248, apare articolul lui
M. Vlădescu, „Din trecutul boierimii române. Vei comisul Şerban Pârvu Vlădescu" .
1 1 lcmia
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Apare aici o inscripţie de la 1657-1658. Tot M. Vlădescu publică şi ,,Arhiva şi
genealogia documentată a Vlădeştilor ".
1932 - În B. C. M. I„ XXV, 1932, N. Ghica Budeşti publică „Evoluţia„ ."
care la p. 45-46 vorbeşte despre Biserica din Vlădeşti.
1968 - În S. C. I. A., 1968, nr. 1, p. 15, e publicat portalul uşii bisericii.
1977 - Sfârşitul restaurării bisericii de către Direcţia monumentelor Istorice.
1978 - Constatarea că în curtea prof. Mateescu se află acareturi ale vechilor
curţi, între care grajduri, dar şi încăperi ce porneau din ruinele unei clădiri importante
aflată în mijlocul ogrăzii. Colţul clădirii ruinate era marcat de o coloană de piatra
cilindrică . S-a transmis verbal faptul că aici a dăinuit conacul - culă până prin anii
1950 când pentru a nu se mai plăti impozitul de 46 de lei, clădirea a fost demolată.
.
Conacul culă din Vlădeşti a fost demolat de către proprietari în anii 1950-1960
pentru a nu mai plăti impozitul anual de circa 46 lei.
litrv
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CULA

Cula din

V/ădeşti

- dispărută.

Când s-au făcut primele constatări I
locului, prin 1970, pe locul casei principal
era o grămadă de moloz. Un stâlp de pia11 n
marca unul din colţurile acestei clădiri. E posll 11
ca acest stâlp să fi aparţinut unui conac ce 11
precedat cula şi care să fi fost conacul boierilm
Vlădeşti. Se mai păstrau o serie de acareturi c1111
au fost consemnate în schiţa anexată. Într-unul
din spaţii se mai găsea o trăsură elegantă 11
canapele de piele roşie şi cu două roţi.
faţa

Biserica de ia
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Planul bisericii de la

Vlădeşti.

Unele din acareturile culei sunt folosite
•1

şi

azi în

gospodăria

Mateescu,

111izată.

Cula

şi

ansamblul de la

Furnicoşi

25 septembrie 1572 - Un act de la voievodul Alexandru Mircea atestă pentru
'h 11 ară localitatea Fumicoşi prin numele boierilor martori care sunt „din Furnicoşi,
I "11 1 Roşca şi Radul şi Ion şi Steful" (Documente, sec. XVI, voi. IV, p. 88). Alte

11111ente despre sat se pot găsi în pachetul OMX de la Academia Română.
1801-1802 - Construcţia capelei Curţii din Fumicoşi a boierilor Socolescu.
lh 011111 ei este Sf. Ioan. Pe faţada acesteia sunt încastrate două pisanii de la I 8 I O ale
11111111 lui medelnicerului Ion Socolescu. Prima pomeneşte de şcoala pe care a
1 11111, 1t-o şi finanţat-o şi a doua de ctitoria sa prin ridicarea căreia cere îndrumare de
l111111nezeu.
C. 1810 - E construită, de către medelnicerul Ion Socolescu cula din Furnicoşi.
1 11flă pe platforma, azi liberă, de Ia sudul bisericii. Cula avea trei nivele ~ră bolţi,
1 11 111 u planşee de lemn. Scările urcau de la etaj la etaj din cameră în cameră, ~ră
III (conf. V. Drăghiceanu).
1838- Catagrafia din acest an consemnează în satul Furnicoşi 41 de familii .
1908-1909 - Revista „Albina", XI, 1908-1909, p. 124 publică fotografia culei .
1909 - Anuarul 1909, p. 92, pomeneşte cula.
1922 - C. Rădulescu-Codin vorbeşte despre Furnicoşi în cartea „Muscelul
1 •11 11 „. " la p. XXXVI,
Ante 1931 - Cula este dărâmată de edilii satului.
1931 - Apare în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice articolul lui
li li răghiceanu, „Câteva monumente din Muntenia" cu referire la p. 132-133 la
111 t l iserica din Fumicoşi.
1936 - În „Evoluţia arhitecturii... " a lui N. Ghica Budeşti publicată în
li 1 M. I„ XXIX, 1936, p. 58, pi. LXXVI-LX:XVII, apare o imagine a acareturilor
• 11 I I a capelei.
.
1
1960 - În „Glasul Bisericii'', 1960, nr. 3-4, p. 271-274, este publicată o
t 1l()rc, în articolul Documente, inscripţii cu caracter istoric al lui V. Brătulescu .
1996 - Proprietarii locului unde s.e ridica cula, oameni de acum în etate,
I t\I l au că cel mai greu a fost la refertilizarea locului, lupta cu bolovanii din ruinele
I l111 1duţiile culei.
I
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biserica din Furnicoşi.

Cula a fost ridicată de boierii Socoteşti către 181 O. Ea alcătuia împreună li
biserica şi alte acareturi un ansamblu de curte boierească. Construcţia a dispărut înai 111
de 193 1. Cula era de tipul culă-turn.
Din fotografiile păstrate nu putem trage concluzia că a avut două sau tr I
nivele deşi există o succesiune de trei nivele de firide pe faţadă. Nivelul cel mai de s u ~
avea şi ferestre.
Actualii proprietari ai terenului pe care se întindea curtea se plângeau, înt r 11
discuţie pe care am purtat-o cu domniile lor mai demult, că a trebuit să sape şi să sco li
o mulţime de pietre de pe acest teren pentru a-l reface cultivabil.
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Din tot ansamblul, azi se mai păstrează doar biserica ce ocupă o poziţie
1·111111 n tă deasupra şoselei Piteşti - Câmpulung.

Cula şi ansamblul de la

Racoviţa

29 decembrie 1532 - Atestarea documentară a satului Racoviţa într-un hrisov
stăpânirea asupra mai multor
t utre care şi Racoviţa.
1569 - Documente, indice sec. XVI şi XVII amintesc de Racoviţa în acest an.
1786 - Construcţia Bisericii „Sf. Nicolae şi Sf. Apostoli Petru şi Pavel" de
11
nn iil, egumenul mănăstirii Râncăciov şi Dumitraşco Brătianu . M. D. G. R. Dict.
1111 . voi. V, p. 154 dă pisania bisericii.
.
1790 - Zugrăvirea bisericii (Contractul în B. O. R. şi L. A. R.).
1797 sau 18 sept. 1806 - Construcţia culei de către jupân Dumitraşco
I 1 l nu. „Dict. Roni." voi. V, p. 154 scrie despre culă. Dacă ar fi ridicată la 1806 ea
1 t tora ginerelui lui D. Brătianu, Nicolae Racoviceanu.
1810 - Satul are confonn Catagrafiei 119 case şi 511 locuitori.
1838 - Catagrafia consemnează în: Ra".oviţa de Sus, 82 case şi în Racoviţa de
111 , 77 de case.
'
1850 (1/l XIX 1861)- Cruce amplasată la 10 m spre nord, în curtea bisericii.
1861 - Recensământul consemnează în Racoviţa de Sus 153 de case şi 165 de
f 11111lli, iar în Racoviţa de Jos 81 de case şi 93 de familii.
1873 - Sunt consemnate ruinele unei biserici în Manuscrisul 228, f. 181 , de la
1 emia Română.
1877 - Repararea şi zugrăvirea bisericii construită în 1786.
15 iunie 1878 - Repararea culei după un incendiu din 1877 (13 decembrie) de
h Grigore Racoviceanu.
1882 - Grigore Racoviceanu vinde moşia şi cula negustorului I. A. Dobrovitz
1

tl 11

I Vlad Vintilă prin care se întăreşte lui Vlaicu clucer,

P iteşti.

1898-1902 - Marele Dicţiona( Geografic al României publică date despre
11 mia bisericii şi culă în voi. V, p. 154.
1899 - B. O. R., XXIlI, p. 443-444, publică contractul de zugrăvirea bisericii.
Începutul sec. XX 1901 - Construcţia Spitalului din Racoviţa. „Literatura şi
11! 1 română" (L. A. R.) public! în numărul din 1901, p. 222, contractul de zugrăvire a
11 ricii.
1909 -Anuarul 1909, p. 94, consemnează localitatea.
1910 - Reparaţii la biserică (zidirea pridvorului) şi refacerea picturii.
1916-1918 - Cula adăposteşte arhiva comunei şi e folosită ca depozit de
1lhnente.
1920- Se ridică lângă spital Monumentul Eroilor 1916-1918, 1941-1945.
1922 - Apare cartea lui Rădulescu-Codin „Muscelul nostru". La p. XLVIILfX şi LXXXI se descrie cula, ruine de case, cruce.
1931 - Apare cartea lui Ionescu Dominic „Schituri şi biserici de sat ",
I li ureşti, 1931, 128 p. La p. 62-67 apar pisania şi descrierea bisericii (?)
1933 - Se naşte la Racoviţa, Horia Zilieru.
1933 - B. C. M . I., XXVI, 1933 p. 83-84, publică articolul Jui V. Brătulescu
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,,Biserica şi cula din Racoviţa - Muscel " cu inscripţii, ctitori.
1936 - Alte reparaţii la biserică.
1939 - Foto cula şi biserica.
1955 - 1960 - Construcţia Căminului Cultural din Racoviţa în curtea culei, p
locul unui conac boieresc. Acesta închide vederea spre culă.
1965 - Apariţia volumului „Culele din România" al Sannizei şi al lui Radu
Creţeanu, în care cula din Racoviţa e descrisă .
1967 - Se naşte la Racoviţa, Ioana Nicolae.
1967 - Apare volumul „Arhitectura populară în Argeş şi Muscel".
1969 - Organizarea Muzeului Sătesc de prof. Constantin Năstase în sal
Căminului Cultural.
1 iulie 1970 - Din 6135 locuitori ai comunei, 29% revin Racoviţei . Numărul
de locuinţe este de 513.
1975 - Apare lucrarea lui Gh. C. Săvulescu denumită „ Cula din Racoviţa
Muscel, judeţul Argeş".
1975 - Numărul 2/1975 al Revistei „Monumente istorice şi de artă" public
articolul arh. Ioana Lăzărescu (Juravlea) intitulat „ Cercetare de arhitectură la Cula din
Racoviţa ", p. 81-86.
Până În 1977 - Restaurarea culei de către arh. Ioana Uzărescu (D.M.I.).
1981 - Organizarea în culă a „Muzeului Ceramicii Populare Argeşene".
1996 - Un incendiu mistuie învelitoarea culei. Învelitoarea este restaurată dup
·
proiectul iniţial.
Dintre toate culele din Argeş şi
Muscel, singura restaurată în anii '70 e t
cula de la Racoviţa. Restaurarea ischimbat înfăţişarea redându-i al trei le
nivel care îi dispăruse.
Primul nivel - parterul, este pătrat
având dimensiunile pe ambele laturi de 8,4
m O pivniţă ·cu acces de pe latura nordico
ocupă mai puţin de jumătate din suprafaţ
primului nivel pe partea estică. Ea este mai
adâncă decât parterul cu circa 70 cm.
Intrarea în spaţiile de locuit se fac
de pe faţada de vest într-o odaie pătrat
· amplasată în colţul sud-vestic al planulu i.
Traversând o odaie îngustă se aj.unge la casn
scării adiacentă colţului nord-vestic. Al
doilea nivel are casa scării tot pe colţul
nord-vestic şi conţine trei odăi cu acce
dintr-una în alta, care ocupă colţuri! .
Coşurile sobelor sunt grupate în mijlocul
casei.
Ultimul nivel, reconstituit, nu esto
subîmpărţit şi are ferestre mari spre deosebire de cele de la etajul întâi care sunt mai
înguste şi au chenare de piatră.
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Planurile culei Racoviţa.
I

•t

Secţiuni prin

cula Racoviţa.

Întreaga culii are planşee doar din lemn. Ea ocupă o poziţie strategicii pe malul
Râului Argeşel. În zidurile ei există două canale verticale de fugă.
Biserica curţilor se ridică vis a vis de culă, peste o văioagă, pe un tăpşan .
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Planul bisericii din Racovi/a.
După 1948, alături de culă s-a construit un cămin cultural. Parcul a fost
cotropit de veciiii, astfel încât cula se află azi cam la marginea proprietăţii.

şi

Cula şi ansamblul de la Conţeşti
Perioada geto-dacică - Tumuli pe vatra satului Conţeşti cercetaţi arh~ologi c ,
Sec. Ill-11 î. Hr. - La lacul lui Bârcă s-au descoperit prin săpături arheologic ,
printre altele, o drahmă Dyrrhachium, datând din această epocă.
Sec. XVIU - S-a descoperit un tezaur din sec. XVIII compus din moned
turceşti, raguzane şi austriece (?).
Sfârşitul sec. XVIU şi începutul sec. XIX - Se construieşte cula Perieţeanu .
1810 - Catagrafia consemnează 46 case şi 217 locuitori.
1838 - Catagrafia consemnează 123 familii.
1861 - Catagrafia consemnează în Conţeştii de Jos 6J de case şi 73 familii.
Sfârşitul sec. XIX -- Conţeşti era o comună compusă din două sate: Conţeşt l l
de Sus şi Conţeştii de Jos, cu o populaţie de 717 locuitori (384 bărbaţi şi 363 femei ) I
cu 160 de familii şi 160 de case.
·
1934 - Se repară şi se amplifică cula Perieţeanu cu un corp proiectat de arh .
Ionescu-Berechet.
~
1948 - Se ridică Monumentul Eroilor 1916-1~18; 1941-1945 lângă şcoa l ,
Autor este I. Samoilă .

.„

Cula de la

Conţeşti.
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1 iulie 1?70 - Din cei 2800 locuitori ai comunei (1340 bărbaţi şi 1460 femei)
locuiesc în Conţeşti. Aici sunt 333 case.
19924993 - Se elaborează de către Institutul de Proiectare Argeş din Piteşti,
1111 p 1olect de restaurare a culei. Cu această ocazie se execută primul releveu cunoscut
I 11 mumentului, de arh. Maria şi Alexandru Mulţescu. Proiectul a fost executat la
111 nd D. M. I. şi nu a fost pus în practică.
11

Faţada

culei de la Conţeşti.

Azi acest coqac este amplu datorită adăugirilor făcute în 1934, la comanda
I' 11111 clarilor, de către arhitectul D. Ionescu-Berechet. Corpul principal iniţial se
I I Ilic în cadrul pl&nimetriei generale prin grosimea zidurilor şi prin fonna
o I ristic~ c~ sugi:rează ~ corp central cu un ieşind pentru foişor şi unul pentru
tl lu. Nu put~m distinge funcţionalitatea iniţială a corpului vechi întruc!t întreaga
1I
entrată a parterului, boltită, a fost reconvertită de arhitect într-un superb salon cu
Hit t inineu de piatră.
'
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Plan parter
Cula din Conţeşti.
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Plan etaj
Cula dih Conţeştl

Vechile pivniţe au trei traveei dintre care două au bolţi largi în 'teagăn cu cât
două dublouri, dezvoltate pe latura mică.a dreptunghiului central şi una acoperită tot cu
boltă în,Jeaglin, dar îngustă şi fără dublouri. Sub foişor era am~najat un oirou iar su

sacnasiu exista o încăpere. Clădirii vechi i s-a adosat pe colţul dintre sacnasiu şi corpul
central un hol ce conţine şi scara de acces la etaj.
Scara de beton, prost turnată, care duce azi din curte în foişor este o reaJizar
recentă pentru a face posibilă exploatarea etajului sub formă de magazine săteşti.
Etajul a fost şi el transfonnat la restaurarea din 1934. Se mai păstrează din
această etapă câteva lambriuri şi tapete precum şi o sobă care aparţinea unui salon din
care se ieşea în foişor. Aripa adăugată transforma ansamblul într-o reşedintn
confortabilă de ţară cu toate dotările modeme.

Cula din

Conţeşti - secţiune.
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Argeşul

şi

Muscelul, grupate azi m

judeţul

Argeş

oferă

t torilor un mare număr de cule, cu planimetrii variate. Distingem între acestea

I llpuri de bază. Primul tip este cel al culei propriu-zise respectiv construcţia sub
de turn. Este cazul culelor de la Racoviţa, Furnicoşi şi Retevoieşti.
Al doilea tip de culă este cel ce evoluează din conacul de ţară compus din corp
1111 11 căruia i se adaugă foişor şi sacnasiu. Se deosebeşte de acesta prin faptul că are o
o scării cuprinsă în foişor sau amenajată în corpul central. În cadrul acestei
rii grupăm culele de la Budeasa (cea a Budiştenilor şi Hagi Tudorache) şi
ttll\ ti.
Al treilea tip de cule din Argeş este cel caracteristic văii Topologului.
mp le sunt culele de la Tigveni şi cele două de la Şuiei.
Aici, fără a se renunţa la corpul central şi foişor, se creează pe faţada opusă
1111 0t ului o aripă prelungită care nu are rol de sacnasiu ci prezintă chiar unele elemente
tlo pnrare cum ar fi guri de tragere amenajate, în pereţi, pentru flinte. Aripa este o
1111 lrucţie masivă, fără prea multe goluri şi are un evident scop de apărare.
Cula reprezintă un monument specific pentru arhitectura românească, născut
I 111 anumită conjunctură. Peste timp ea poate constitui o sursă de inspiraţie pentru
t lt I cţi şi amatori aşa cum de altfel a constituit pentru arhitectul Richard Bordenache
t şi-a construit la Corbeni o reşedinţă modernă de vară, ce are aerul unei autentice
1

1• 111

tl '

FORTIFlED HOUSE (CULA) FROM THE
COUNTY AND MUSCEL COUNTY

ARGEŞ

Abstract
The article comprises the inventory of fortified built in the second half of the

I M' 11 century and the first quarter of the 19t11 century from the Argeş County. A short
hi l ric and the architectural description make complete the text of the paper. There are
I I d photographs, plans of emplacement, plans of levels sections and fayades.
1

In the article the inventory of fortified built in the second half of the l 81h
ntury and the first quarter of the l 9th century from the Argeş County.
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