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BISERICF\ ŞI CULEL E

DN
I MALDl�REŞTI

(VALCEf\)
-- c--

In satul Măldăreşti din judeţul Vâlcea se
află o biserică şi două eule, cari, prin felul
alcătuirii lor, au m:1lte asemănări intre ele,
�ind făcute de aceeaşi ctitori şi de urmaşii
lor aproape in aceeaş epocă; căci, după
cum vom vedea, biserica şi cula cea mică
s'au zidit către finele secolului al XVIII-lea,
iar cula cea mare către inceputul secolului
al XIX-lea.
Prin elementele lor arl)itectonice şi de
corative şi prin plăsmuirea fundamentală
a lor, atât biserica cât şi cuiele presintă un
deosebit interes din punctul de vedere al
desvoltării artei noastre din acea vreme. Pe lângă aceasta, grija ce au avut fonda
torii lor de a le întări ca pe nişte fortăreţe,
ne arată starea de nesiguranţă şi prădăciune
cauzată de frământările lumii in timpurile
când ele au fost zidite.
Pentru aceste consideraţiuni şi pentru a
putea inlesni cercetarea lor din toate punc
tele de vedere, ne-am propus de a ne
apropia de fie-care din ele şi a le consacra
lucrarea de faţă, care, pornită mai mult din
tr'un spirit de curiositate artistică, ar putea,
la trebuinţă, 5ă fie folosită de cei ce şi-ar
propune să studieze mai de aproape cestiu
nea cuielor la noi şi de pe aiurea.

Lăsând de-oparte soseaua ce trece prin
satul Măldăreşti şi, cum vii dinspre târgui
Horez, apucând la stânga pe drumul mai in
gust ce se ridică pe un piept de deal, in
scurt timp ajungi la o răspântie ce se in
tinde mai pe toată spinarea dealului.
In partea stângă a răspântiei se vede, ri
dicându-se, pe de-asupra copacilor, acoperişul
înegrit al uneia din eule, anume al aceleia
mai nouă, zisă Măldărescu ; ceva mai nainte,

pe dreapta, aşezată pe povârnişul ce se
lasă spre apa Luncavăţului, se arată a doua
culă, cea mai vecl)ie. zisă Grecianu ; iar
in fund, la capătul răspântiei, se înalţă bi
serica satului, o biserică mică, cu pridvor
descl)is, cu două turle, invelite, ca şi bise
rica, cu acoperişuri de şindrilă, joase, întinse
şi cu streşini largi.
Intrăm in pridvorul bisericii - un pridvor
sprijinit pe stâlpi de zidărie, zugrăviţi, ca şi
pereţii. încă in bună tradiţiune, şi ne oprim
dinaintea uşei de intrare. încadrată in ramă
de piatră.
Această ramă este împodobită cu bogate
sculpturi ce represintă ramuri, �ori şi frunze,
înconjurând uşa de jurîmprejur: la partea
de sus este cioplită cu litere cl)irilice pisania,
care are următorul cuprins:
tCU AjUTORit:LSFINTEI TROIŢI,ZJOirU-S'AUACIAST.\
SFĂ:-rrĂ ŞI DUMNEZEIASCĂ BISERICĂ, UNDE SE PR.\Z
NUEŞTE HRAMt:L

SF.\.'ITULUl ARHANOiiEL MIHAIL $1

A SFĂNTU Lt:l ARHIREU :-:tCOLAE $1 SFĂNTUL MARELE
MUCENIC OHEOROHE. $1 S'AU ZIDIT DIN TEMEliE CU
TOATĂ CliELTUlALA DUMNEALUI JUPAN

OHEOROHE

SĂN CONSTAND!:-< MĂLDĂRESCU, CE L-AU CliEMAT PA
CĂLUOĂRIE Cl!MENT 1 DUMNEAEI JUPĂNIŢA EOO EVA
ŞI CU AJUTORIUL CE

AU LĂSAT DUMNEALUI

JUPĂN

RADU BRAT 1 JUPĂN BARBU BRAT 1 JUPĂN ION BRAT,
CA SĂ LE FIE DUMNEALOR ŞI COCa-Il LOR ŞI MOŞILOR
ŞI A TOT NEAMUL POMENIRE IN VIAC. $1 ACEST DUM
NEZEESC LUCRU S'AU INCEPUT IN ZILELE PREA LU
MINA TULUl D0.\1:-.110:-< ALEXANDRU IPSILANT VOIVOD
CU

BLAOOSLOVENIA PREA SII::O. ŢIE! SALE CHIR CHIR

CliESARlE !EPISCOP RĂMNICULUI, Flll-lD lZPRAVN!CEL
DUMNEALUI JUPĂN ZAMFIR MĂLDĂRESCU, 1 DE LA
li RlSTOS 1191 (

7299).

Din cuprinsul acestei inscripţiuni se vede
lămurit cine au fost ctitorii şi in ce timp s'a
zidit biserica. Ea ne servă astfel de călăuză
pentru cercetarza celor două eule.
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Trecând de aci la cula Greceanu nu
găsim nici o insemnare pe ziduri, pe piatră
sau pe lemn, care să ne mărturisească timpul
când ea s'a zidit ; aflăm insă aci, pe lângă
elementele organice, arl)itectonice şi deco
rative ale culei, preţioasele desluşiri ale stă
pânitorilor de azi ai culei, urmaşi buni ai
vecl)ilor Măldăreşti, cei ce au zidit biserica.

1.

61

Trecând de aci la cula Măldărescu aflăm
că este mai nouă de cât cealaltă şi anume
zidită in anul 1823, fapt care se confirmă
atât prin alcătuirea ei, fiind mai mu!t o
casă de locuit de cât o casă de apărare,
cât şi prin insemnarea ce se păstrează pe un
perete al salei din etajul al doilea, unde s2
vede tencuit cu cifre in relief anul 1823.

Biserica din Măldâri!Şti.

Astfel aflăm că aci, in această culă, au trăit
jupân Gl)eorgl)e Măldărescu şi cu jupâniţa
sa Eva, zidindu-şi şi pentru ei un adăpost,
după ce mai întăi au zidit biserica,
in cât
se poate spune că această culă este contim
porană cu biserica, care, după cum am văzut,
s'a zidit in anul 1791, către sfârşitul veacului
al XVIII.

Aşa dar această culă s'a zidit după 33
ani dela facerea primei eule, la inceputul
veacului al XIX.
Pentru intelegerea mai bună a acestor trei
lucrări, de o netăgăduită valoare artistică
din punctul de vedere al artei trecutului nostru,
vom cerceta cu deamăruntul pe fiecare dintre
ele, incepând cu cea mai vecl)ie, cu biserica.
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2. Uşa şi inscripţia bisericii din Măldăreşti.
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1.

BISERICJ\
După cum se poate vedea din releveu,
biserica are un plan corect, de o formă
simplă şi fără sânuri :

�·
1

�m
..

1"

.

�,

- ��

3. Planul bisericii din Măldăreşti.

Pridvorul este sprijinit de zece stâlpi ro�
tunzi de zidărie, având baze şi capitele tot
de zidărie ; zidul despărţitor dintre naos şi
pronaos este şi el sprijinit de doi stâlpi ro�
tunzi de zidărie şi alţi doi pilastri alăturaţi
de pere�.

63

Pe din afară biserica este bogat decorată
cu un brâu lat ce o indnge de jurîmprejur,
ridicându�se, la pridvor, deasupra arcurilor.
.Acest brâu este compus dintr'o fâşie cu�
prinsă sus şi jos intre două şiruri de cără
mizi aşezate pe mucl)e, producâncf" un fru�
mos joc de umbre şi lumini prin ieşiturile şi
adânciturile lor zugrăvite cu colori vii.
Sub acest brâu. aşezat mai sus de jumă�
tatea înălţimii şi anume la linia de naştere
a bolţilor, câmpul zidului este lăsat sim�
plu, nedecorat de cât de ciubucul soclu�
lui, iar deasupra lui, până la ciubucul de
sub streaşină, câmpul faţadei este împărţit
de jurîmprejur in firide rotunjite la partea
superioară şi încadrate de un ciubuc semi�
rotund . .Aceste firide se micşorează in inăl�
ţime in dreptul pridvorului, prin ridicătura
brâului in această parte. Ele sunt decorate
cu zugrăveli de sfinţi de o factură infe�
rioară, care totuşi, prin culoritul lor cum şi
al stâlpilor pridvorului, produc un plăcut
efect in raport cu culoarea albă a zidului.
In rândul acestor firide se mai văd şi pa�
tru ferestre de piatră ajurată, aşezate câte
două in peretii lungi ai bisericii.
Firidele ce cad in fatada principală se in�
trerup aproape de colţuri, spre a face loc la
trei medalioane circulare, in care sunt zu�
grăvite icoanele sfinţilor G l)eorgl)e, Nicolae
şi Sf. .Arcl)angl)eli.
Deasupra acoperişului de şindrilă se ridică
cele două turle, dintre care cea din faţă ser
veşte de clopotniţă, iar cealaltă de turla Pan�
tocratorului. .Ambele sunt bine proporţionale
şi sprijinite pe baze pătrate, invelite şi ele
tot cu şindrilă ca şi turlele.
Turla clopotniţei are o formă exagonală,
iar aceia a Pantocratorului o formă octo�
gonală. O particularitate a acestor două turle
este aceia că trecerea de la aceste forme
poligonale la baza pătrată se face la am�
bele prin mijlocirea a două baze circulare
cari circumscriu poligoanele turlelor. Feţele
turlelor sunt decorate, ca şi biserica, prin fi�
ride rotunjite la partea superioară, câte una
in fiecare faţă, înconjurate de ciubuce semi�
rotunde. In fiecare faţă este câte o fereastră
îngustă, iar la clopotniţă ferestrele sunt des�
cl)ise, spre a se inlesni sunetul clopotelor
Crucile din vârful turlelor sunt vecl)i şi
sunt infipte in baze de piatră in formă de
gl)em, fixate şi ele prin drugi de fer in bol�
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ţile turlelor. Streaşinele mari şi întinse ale
bisericii şi turlelor dau o notă particulară
de linişte, apărând zidurile şi zugrăveala ce
se adăposteşte sub ele.
Ciubucul de zidărie de deasupra ferestre
lor bisericii ne spune că aceste la inceput
au fost mai inguste, iar mai târziu, reparân
du-se, s'au mai lărgit
lntrând in interiorul bisericii ne oprim un
moment in pridvorul cel boltit şi impodobit
cu zugrăveli.
Din plan se văd bolţile interesante ce-l
acoperă: astfel, in sens transversal, se văd
două arcuri dublouri, cari in interiorul lor
susţin o cupolă mică, mărginită de alte două
arcuri dublouri mai mici; iar in cele două
părţi laterale se sprijină două bolţi cu mud)ii
ce se pierd in pereţii laterali ai pridvorului.
Tot aci, spre peretele din spre intrare, ad.
mirăm o frumoasă uşe de stejar (vezi ilus
traţia dela pag. 62), împodobită cu bogate
împletituri şi cioplituri şi încadrată intr'o ramă
de piatră care aminteşte pe aceea dela intrarea
in biserica mănăstirii fjurez.
La partea de sus a acestei rame desci
frăm cu uşurinţă pisania mai sus amintită.
in care se vede leatul bisericii 1791, cum
şi ctitorii săi: dumnealui jupăn Gl)eorgl)e
săn Constandin Măldărescu şi dumneaei ju
păniţa ego Eva. Restul peretelui este zugrăvit
cu scene tipice ce reprezintă ladul şi Raiul.
lntrând in interior găsim in pronaos, la
stânga, o uşe joasă, scobită in zid, ce dă
acces la un tunel jos şi ingust, scobit in
grosimea zidului, pentru a ascunde scara ce
duce la clopotniţă.
Pronaosul e acoperit de o boltă cilindrică
zugrăvită, iar pe jos este, ca şi restul bi
sericii, pardosit cu lespezi de piatră. Pe
peretele apusean sunt zugrăviţi, i n stânga
uşii, ctitorii «GI)eorgl)iţă Măldărescu jupănul
cel mare, ctitorul• şi copiii Niculae şi Ion,
Zamfir Măldărescu şi soţia lui jupăniţa Ca
tinca cu copiii ; iar in dreapta uşei «soţia ego
Eva• şi nevestele lui Ion şi Radu Brat. Pe
peretele sudic sunt zugrăviţi călugării cari
au slujit aci, iar pe peretele nordic jupăn
Barbu Brat şi jupăn Ioan Brat. Naosul are
forma pătrată, iar deasupra lui se înalţă turla
Pantocratorului, luminată de cele opt ferestre
arătate şi in faţadă.
Diametru! turlei este micşorat faţă de lăr
gimea dintre cele patru arcuri principale,

6:>

prin mijlocirea a patru arcuri ce se sprijină
pe cele principale, dând interiorului o plă
cută înfăţişare de cutezanţă. Atât pereţii tur
lei cât şi ai naosului şi altarului sunt zugră
viţi cu sfinţi şi scene religioase.
Zugrăveala interioară este ved)e şi de o
factură mai bună de cât cea de afară, pre
făcută mai târziu.
Tâmpla şi jeţul arl)ieresc sunt împodobite
cu bogate sculpturi formate din flori şi îm
pletituri bizantine.
Culoritul incl)is al zugrăvelii, luminat de
lumina stinsă ce pătrunde de afară prin fe
restrele cele inguste, dau interiorului un far
mec deosebit de vecl)ime şi misticism ce
ne umple sufletul de o profundă pietate.
In preajma bisericii se află cimitirul cel
vecl)iu, in care se găsesc, prin mulţimea de
cruci de lemn şi de piatră, două cruci mai
mari: una s'a ridicat pe locul unde se afla
pristolul scl)itului ce se găsia la facerea
acestei biserici, iar alta mai nouă este aşe
zată la mormântul unuia din neamul Măl
dăreştilor, după cum ne spune inscripţia
aproape ştearsă de pe ea.
Zidul vecl)i u, care incl)ide curtea bisericii
şi cimitirul acum părăsit, cum şi poarta de
la intrare, completează pitorescul acestei bi
sericuţe, care, prin ansamblul ei original şi
arl)aic, ne îndeamnă s'o preţuim ca pe o
lucrare de bun gust.

Il.

rCULJ\ CER VECHIE
Este aşezată peste drum de cula Măldă
rescului (cea nouă) şi mai la vale, pe coasta
povârnişului ce se lasă spre apa Luncavă
ţului ; abia se gl)iceşte prin frunzişul copa
cilor această bătrână culă, azi in stăpânirea
familiei Greceanu.
Cum intrăm in curtea ei, o şi vedem ridi
cându-şi spinarea spre noi şi, pentru ca s'o
putem vedea in faţă, trebue s'o ocolim,
coborind curtea spre miazăzi. Dar acest
ocol făcut cu nerăbdare e indeajuns des
păgubit prin înfăţişarea neaşteptată a culei.
Faţă cu masivitatea celeilalte, aci încercăm
impresiuni noui : căci, dacă zidurile pline
ale colţurilor mărginaşe, străpunse de goluri
i nguste, ne întăreşte credinta că ne a�ăm

Buletinul Comlsiunll h\onumentelor Istorice.
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in faţa unei case de apărare, apoi gingăşia
celor două cerdace de la mijloc ne spune
lămurit că avem dinaintea noastră o lucrare
de artă de bună tradiţie, care s'a păstrat
până acum fără prefaceri păgubitoare.
Singur acoperişul pare că a suferit scl)im-

zintă, ciubucăriile de sub streaşină dau im
presiunea că această parte trebue să fi fost
continuată in sus (vezi vederea laterală) şi
deci cu m uit mai înaltă. Dar cum nici o
mărturie a acelor vremuri de nestatornicie
nu este care să ne întărească in bănuiala

5. Cula cea vecl)ie.
Fatada principalA.

bări mai mari, cad, aşa improvizat cum se
prezintă, mai cu seamă p�:srtea de la spate,
pare că a fost făcut, cum s'a putut, in urma
vre unui foc sau a unor vremuri de părăsire.
Zidăria corpului de la spate pare că şi ea
a suferit scl)imbări, căci, după cum se pre-

noastră, ne mulţumim să gustăm farmecul
zidurilor rămase in picioare, aşa cum se gă
sesc, şi rând pe rând să cercetăm cele trei
rânduri de încăperi ale culei, începând cu
pivnita.
.Aci pătrundem prin poarta cea mare şi
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grea ce se descl)ide in două canate fixate
in puternice ţâţâni de fer in pragul de jos
şi in grinda de sus.
Poarta este făcută din drugi de lemn ce
se încrucişează, lăsând intre ele ocl)iuri pă
trate descl)ise. La stânga intrării (vezi planul
pivniţei) se află o încăpere ce serveşte de
magazie, fiind luminată de două ferestruici
inguste in afară şi mai largi in interior.
In fund sunt două încăperi ce servesc de

67

ale tavanului şi la zidurile puternice pe cari
se sprijină cula. Eşiţi afară din această tai
niţă ştiutoare de multe taine din trecut şi
păstrătoare a multor bunătăţi gospodăreşti,
ne îndreptăm cu grăbire spre intrarea in
culă, in fatada vestică a corpului din faţă.
Pentru că terenul este in pantă trebue să
urcăm trei trepte de piatră, neregulat lucrate
şi aşezate, spre a ajunge la uşa de intrare,
lucrată din gros din lemn de brad.

fC(jfjJ

00000

6. Cula cea vecl)ie.
Fatada prlnclpal6

pivniţă, despărţite intre ele cu un zid gros
prevăzut cu o uşe. Pivnita e luminată de
şease ferestruici mai largi decât cele de la
magazie ; una din ele, cea din faţadă, este
incl)isă printr'o lespede de piatră lucrată cu
cioplituri in formă de frunze şi ruji, stră
punse până dincolo, pentru aerisire.
Această fereastră (vezi pag. 71) este şi o
podoabă a casei, prin meşteşugul cu care
e 1 ucrată. Se mi intunericul de aci, răcoarea
umedă ce domneşte, ne grăbesc paşii spre
eşire, după ce mai privim la grinzile groase

In rând cu această uşe, pe acelaş perete,
se mai vede o uşe mai scundă, care dă in
ascunzătoarea de sub scară.
Inainte de a descl)ide uşa culei, privirea
ne este atrasă de o găurice mică pătrată,
practicată in grosimea zidului din dreapta
(vezi planul parterului); ni se spune că această
descl)idere răspunde innăuntru, lărgindu-se
din ce in ce, şi că pe timpuri de apărare servia
pentru introducerea ţevei de puşcă spre paza
intră rei.
Impresia că ne găsim intr'o mică fortă-

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro

68

BULETINUL CO.\\JSIUNII J\1\0NUMENTELOR ISTORICE

reaţă o avem aşa dar de cum pătrundem
in această culă, in care, la fie-care pas ce
facem in cuprinsul ei, a�ăm şi auzim o mul
ţime de mărturii ale unor vremuri de de
mult. Suim repede treptele scării de lemn
ce duce la primul foişor şi de pe odil)na
scării privim afară printr'o fereastră îngustă
care se micşorează şi mai mult spre exterior.
Zidul gros de aproape un metru şi dis
poziţia acestei ferestre ca aceia a apărătoarei
dela intrare ne face să ne gândim iarăşi la
întrebuinţarea războinică a acestei ferestre.

ferestre infundate şi o firidă; iar pe peretele
dinspre nord vedem urmele unei uşi şi ea
astupată: avem impresiunea că ne a�ăm
intr'o fostă cameră cu acces direct afară, dar
care acum, prin forta imprejurărilor, serveşte
mai mult de magazie.
Prin uşa din peretele răsăritean pătrundem
intr'o încăpere ceva mai mică, care însă dela
inceput ne atrage prin bolţile tavanului ei.
Este o mare boltă cu patru fP.ţe, întretăiată
la baza ei de alte bolţi circulare mai mici,
aşezate curmeziş pe feţele boltei mari, pro-

7. Cula cea vecl)ie.
Fatada lateral&.

In axa ei, pe peretele opus, se vede o
descl)izătură mărginită in părţile laterale de
două semi-coloane angajate in grosimea zi
dului, având deasupra un arc. Pătrundem
in incăperea de alături; aci, pe peretele
nordic, vedem o uşe prin care intrăm intr'o
încăpere mare, care acum este fără tavan
De sigur că vreun incendiu a distrus această
parte, care este acoperită, cum s'a putut,
printr'o poiată in prelungirea pantei acope
rişului dela corpul principal, lăsând să se
vadă in această încăpere lemnăria acope
rişului şi şindrila.
Pe peretele apusean vedem urmele a două

ducând un minunat efect prin intretăerile lor
in formă de Junete. Pe doi din peretii ală
turaţi se a�ă câte două ferestre aproape
pătrate şi o firidă pe peretele nordic.
Această cameră şi cea alăturată, fiind des
tul de încăpătoare, par a � fost odăile de
locuit ale stăpânului casei şi familiei sale.
1\mândouă sunt văruite cu alb, ceiace le dă
un aer familiar. Ne reintoarcem iarăşi in cer
dacul cel mic, din care, prin uşa de miază
noapte, pătrundem intr'o odăiţă mică de o
înfăţişare foarte ciudată. Ea este luminată de
trei ferestre cu ocl)iuri mici şi inguste, prin
cari se luminează slab pereţii prăfuiţi cum
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(vezi detaliu!, pag. 7 1) cu vatră şi cu coş
larg pentru fum, in formă de cotlon.
Aflăm că suntem in ascunzătoarea culei !
1\ci se refugiau ai casei, femeile, copiii şi se
ascundeau obiectele de preţ, pe cănd bărbaţii
se luptau pe jos in foişoare pănă ce izbutiau
să îndepărteze pe prădători.
Cu respiraţia oprită ne aşezăm pe patul
de scânduri şi pe vatră şi ca purta� de
vraja unor puteri nevăzute, ascultăm in

şi bolţile tavanului. Aceste bolţi sunt la fel
cu cele din camera cea mare descrisă mai
sus, iar in colţul nord estic se vede o gură
pătrată, de marginea căreia stă rezimată o
scară de lemn, aşezată aproape in poziţie
verticală.
In dreptul acestei scări, pe peretele apropiat,
este o sobă îngropată pe jumătate in gro
simea zidului. Prin neingrijirea din cuprinsul
ei, această cameră pare a fi întrebuinţată

�
OGOOO
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8. Cula cea vecl)ie.

Fa(ada lalerala

numai arare ori, Iar misterul ce pluteşte in
aerul ei incl)is, se măreşte cu atât mai mult
cu cât privim spre gura bolţilor de sus: ce-o
� acolo? Stăpâni ţi parcă de o teamă nein
ţeleasă, urcăm cu multă greutate scara cea
repede, căţârându-ne pe beţele cioplite ro
tund şi aşezate destul de rar in cl)ip de
trepte. Iacă-ne sus: aci ne găsim intr'o ca
meră mică, îngustă şi întunecoasă, căci lumina
zilei abia se strecoară înăuntru prin cele trei
ocl)iuri de ferestruici pitulate sub streaşină.
Lângă peretele mic găsim un pat (vezi
planul etajului), iar pe peretele mare un cămin

taină cum se deapănă domol legenda acestor
ziduri ved)i :
«Către sfârşitul veacului al 18-lea trăiau
prin aceste locuri neamul Măldăreştilor. Cel
mai de seamă era dumnealui jupân Gl)eorgl)e
săn Constandin Măldărescu şi dumneaei iu
pâniţa Eva, soţia lui, cari, cu ajutorul dum
nealor Radu, Barbu şi Ion Brat, rubedenii
de ale dumnealor, au pus de au ridicat
biserica din sat ce se vede şi azi.
«Apoi, după ce au ridicat casa Domnului,
s'au gândit să�şi ridice şi lor o casă, spre
a le fi de adăpost, lor şi urmaşilor lor, şi
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aşa au pus de au zidit această culă. 1\ci
au trăit ei multă vreme in linişte, până când
jupân Gl)eorgl)e, ajuns la adânci bătrâneţe,
încl)ise ocl)ii. Jupâniţa Eva, rămasă singură,

urmă. In ziua aceea, pe inserate, se pregă
tia de ploae, iar nori negri-vineti alergau
văzdul)urile, tunând şi fulgerând. Jupâniţa
se retrase de grabă in etacul ei, aprinse
lumânarea dela Paşti şi ingenucl)ind in faţa
icoanei se ruga; când, deodată, aude glasuri
de oameni streini in curte. Se înoptase
bine, când i se păru că cineva loveşte în
uşe. Zăvoarele erau puse şi uşile incuiate;
totuşi frica o cuprinse când auzi cum tâl
l)arii loviau cu putere în uşe. 1\tunci strigă
ajutor... dar nimeni n'o mai auzia din causa
vijeliei şi a ploaiei ce se pornise ca un
potop !
«1\uzi cum uşa căzu sub loviturile tâll)a
rilor... 1\tunci fugi in camera de alături şi
pe uşa din dos eşi afară in curte, abia pu
tând să fugă spre grădina din vale. Dar
soarta nu iartă, căci, la scăpărarea unui
fulger, un tâll)ar o vede, o fugăreşte, o prinde
şi o aduce la tovarăşii lui de pradă. Bătrâna
încremenise cu degetele incleştate pe lumâ
narea dela Paşti, cu care fugise afară... Tâl
l)a: ii o târîră in casă... Dar când a prinseră
lumânarea şi când îi cerură cl)eile dela lada
cu bani şi o văzură ţeapănă şi invine�tă
de gl)iara morţei, se speriară atât de groaz
nic, încât o scăpară din mâini şi ca nişte
năluci fugiră in noapte ...,.
Infioraţi de cele ce auzim. părăsim in tă
cere această misterioasă ascunzătoare, spre
a ne cobori pe povămişul repede al scă
rii, pentru a ajunge iarăşi in primul cerdac.
Setoşi de aer şi lumină, urcăm şi aci o scă
riţă de stejar: la capătul ei găsim o odil)nă
de unde suim încă 12 trepte de stejar şi
ajungem la foişorul de sus, la sagnaşiu!
De aci se desfăşoară inainte, spre mia
zăzi şi răsărit, frumoasa privelişte a văii
Luncavăţului, mărginită de dealuri ce se pierd
în depărtare spre valea Oltului. Păduri de
fagi şi mestecini îmbracă aceste dealuri şi se
coboară in vale pănă la malurile apei; iar
toamna frunzişul lor se aprinde de un cu
Iorit viu galben-roşiatic, care, prin aspectul
său feeric, ne poartă găndirea in poezia vre
murilor apuse.

9. Cula cea vecl)ie.
Planul pivniţl!i, pertl!rului şi l!lajului.

Colţuri din aceste păduri umbroase ascund
ici şi colo drumul ce se intinde pe malul
apei, pierzăndu-se in depărtare ca o dungă
albicioasă alături de argintiul sclipitor al
apei.
Pe acest drum se strecurau odinioară

a mai trăit până la al nouozecilea an, mer
gându i numele pentru milosteniile ce făp
tuia, dar mai ales pentru bogăţiile ce avea ,
când. într'o zi, îi sosi şi ei ceasul cel de pe
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cetele de l)aiduci prădalnici, punând ocl)ii
pe cei ce aveau de atacat in timpul noptii ;
dar mişcările lor erau la timp văzute de
strejerii cari stau de pază in foişor. 1\tund
ei dau alarma şi fiecare slujitor trecea la
postul său şi dimpreună cu stăpânii apărau,
cu preţul vieţii, familia şi avutul lor.
1\ci, in această încăpere pătrată, desd)isă
in spre răsărit şi miazăzi, câte scene mişcă
toare trebue să se fi petrecut !
Parapetul pe care se sprijină stâlpii cer
dacului este străpuns de dnci găuri largi
innăuntru şi inguste in afară, ca şi cele ale
cerdacului de jos. Prin ele atacau pe duş
man, fiind apăraţi de parapete. Tot aci găsim
şi un pat lung cât peretele cerdacului şi
destul de lat, care ne spune că dacă in
timpuri grele acest cerdac precum şi cel de
jos erau locuri de adăpostire a celor refu
giaţi innăuntru. apoi in timpuri dl? linişte
tot aci, in incăperea lui primitoare, plină de
lumină şi de aer, îşi petreceau timpul liber
stăpânii cu familiile lor in zilele călduroase
de vară şi serile sub farmecul lunei şi al
cerului instelat.
Stăpâniţi inca de vraja acelor vremuri de
mult apuse, părăsim cerdacul cel ştiutor de
multe bune şi rele, spre a ne cobori pe
aceeaş scară şi scăriţă pentru a eşi in curte
Contrastul plăcut dintre covorul verde al
ierbii şi albul prăfuit al pereţilor ne dau pri
lejul să admirăm bogăţia exteriorului acestui
cuib de vulturi, o bogăţie de profile, de mo
tive arl)itectonice, armonizate de o mână
măiastră intr'o proporţie iscusită. Şi ca o
completare a acestui mic monument, ne
place să restaurăm cu gândul turnul ce se
înalţă in partea truncl)iată din spate, un turn
având la capătul de sus un foişor descl)is
de toate părţile pe stâlpi şi arcade la fel cu
cele din cele două cerdace, sub o streaşină
largă de şindrilă de gorun. Iar acum la ple
care, un gând şi o părere de rău pare că ne
stăpâneşte pe toţi: părerea de rău că această
preţioasă culă este lăsată in părăsire şi an de
an se tot ruinează, până când intr'o zi, moşte
nitorii ei, gândindu-se s'o folosească pentru
trebuinţele casnice, vor repara-o şi trans
forma-o, şi cu la se va perde pentru totdeauna;
gândul că Statul, dacă ar trece-o in patri
moniul său, ca pe un monument de artă
naţională, ar putea-o salva, conservând-o şi
restaurând-o in părţile căzute.
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III.

CUU\ CER NOUA
Văzută pe din afară, această culă se arată
impunătoare prin masivitatea zidurilor eL In
sensul inălţimei, ea este împărţită in trei părţi,

1 O. Cu la cea vecl)ie.
fereastra pivnilei

PiatrA sculptatil dela

11 Cula cea vecl)ie.
CAminul din asc:unZiltoare.

bine desluşite prin indngerea de jurimpre-

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro

72

I:!ULETIN UL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

jur a ciubucului dela soclu, care separă în
căperile de jos de acelea ale primului cat,
iar cele două caturi sunt despărţite printr-o
fâşie lată ce împresoară cula numai de trei
părţi.
Această fâşie ia naştere din scobiturile
informe dreptungbiulare, rotunjite la colţuri,
cari împodobesc fatadele de trei părţi, fatada
dinapoi fiind simplă.
Rândul de jos al soei ului, inalt de doi metri,
este găurit numai in dreptul uşii principale.
El are cinci ferestruici inguste, cari lumi-

fi l)otărit mai mult de trebuinţele interiorului,
căci, in exterior, ele cad cum se întâmplă,
fără de nici o regulă faţă de despărţitu
rile faţadei.
Cele patru colţuri ale culei sunt rotunjite
in formă de sferturi de coloană, mărginite i n
ambele părţi d e făşiile verticale ce încon
joară părţile scobite ale fatadei, arătându-se
la colţuri ca nişte stâlpi laţi şi subţiri.
Rândul al treilea de camere se arată şi mai
uşor de cât cel de jos, căci, afară de cele
şapte fere:;tre ce luminează camerile şi sala ,

12 Cula cea nouă.
Fatada principala.

nează încăperile de jos. Aceste ferestruici.
prin dispoziţia lor, par mai mult nişte me
tereze, prin descl)izăturile cărora se apărau
cei dinăunte pe vremuri grele.
Uşa dela intrare se descl)ide in două părţi.
Ea este lucrată din blăni groase de gorun,
gl)intuite cu piroane de fer şi, pentru mai
multă siguranţă, este sprijinită la partea din
năuntru pe un drug gros de lemn, care, la
trebuinţă, se trage din gaura de zid in care
e ascuns şi se vâră cu un căpătâi in zidul
opus al uşii, formând astfel o piedică pu
ternică ce stă de-a curmezişul uşii
Rândul al doilea de camere se arată mai
puţin masiv de cât soclul, căci pereţii săi sunt
găuriţi de opt ferestre, al căror loc pare a

se mai văd, in fatada principală şi parte din
faţadele laterale, nouă goluri rămase libere
intre cei doisprezece stâlpi ai cerdacului.
Aceste goluri desigur că la inceput au fost
descl)ise, iar mai in urmă s'au incbis cu fe
restre, aşa după cum se vede azi.
Şi aci, ca şi la rândul al doilea, colţurile
mari sunt rotunjite prin aceleaşi sferturi de
coloane, iar pilastrii alăturaţi se continuă in
sus până sub cornişe, înconjurând apoi arca
deie cerdacului.
Aceste arcade (vezi fatada principală) sunt
formate fie-care din câte trei arcuri de opo
trivă de mari, ce parcă se reazimă cu păr
ţile lor joase pe lemnul de gorun ce leagă ca
petele stâlpilor.
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Parapetul de sub aceşti stâlpi este impo
dobit cu şase scobituri lungueţe şi rotunjite
la capete, însă in aşa fel aşezate că nu co
respund nici cu axele stâlpilor nid cu îm
părţeala scobiturilor de la rândul al doilea.
Peste cornişa de sus se reazimă casa
roaba de stejar ce sprijină căpriorii inegriţi
ai streaşinei. Acoperişul de şindrilă este şi
el înegrit de vremuri şi rotunjit la colţuri,

l
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de jos in sus, prin inmultirea golurilor dela
părţile superioare, face ca masivele de zi
dărie ce se suprapun să se uşureze din ce
in ce, iar prin aceasta înfăţişarea generală
a culei să producă impresiunea că ne aflăm
in fata unui bloc bine ecl)ilibrat, ca şi
cum cuta ar fi plăsmuită dintr'o singură
bucată, aşezată la locul ei pe o temelie
neclintită, apoi cioplită de o mână meşteră.
•
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13. Cula cea nouă.
Fatada principalA

iar mucl)iile sunt puţin aduse după lemnăria
cioplită a podului.
Această mlădiere a liniilor lui ii dă mai
mult înfăţişarea unui înveliş din vre-o pătură
groasă ce cade moale peste lemnăria nere
gulată a acoperişului.
In fatada posterioară se vede o işitură pe
toată înălţimea celor trei caturi, învelită tot
cu şindrilă şi care este ocupată de como
dităţi.
Descreşterea treptată a zidăriei, începând

In interior cula prezintă caracterul unei
case de apărare, in care s' ăpânul ei poate
avea şi confortul unei case de locuit.
1\stfel, la rândul de jos (vezi planul).
găsim o pivniţă destul de încăpătoare, o ma
gazie şi locul ocupat de scara ce duce la
camerile de sus.
Pivnita este luminată şi aerisită de dnd
ferestruici lungueţe şi inguste, mai strâmte
in afară şi mai largi in interior.
Prin felul lor, aceste ferestruici parcă ar
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fi putut servi ş1 m cazuri de apărare.
Tavanul pivniţei este căptuşit cu blăni
groase de gorun, aşezate pe grinzi puternice
tot de gorun; acestea, la rândul lor, sunt
sprijinite pe la mijloc de o grindă mare şi
groasă, sub care stă infipt un stâlp gros de
gorun.
Peste această împletitură de grinzi se rea
zimă zidurile interioare dela camerile de sus.
Pentru moment acest sistem de susţinere se
ţine încă bine ; însă, cu timpul, grinzile din
pivniţă, putrezindu-se la capetele infipte in
ziduri, s'ar putea produce o slăbire în în-

�----__,-"'\.:
"'

Ca să putem intra in magazia din stânga
trebue să coborim patru trepte pe o adân
cime de 90 c. m.
Această încăpere este luminată şi aerisită
cu o ferăstruică la fel cu cele dela pivniţă,
iar pe peretele răsăritean are o firidă
Asemenea două firide găsim şi in incă
perca de la intrare : aci se mai vede o gaură
in peretele din afară, şi anume in piciorul
din dreapta uşii
cum se intră,
care, prin
felul său ciudat de a fi, ne duce cu mintea
în vremurile îndepărtate, când această casă
servia şi de fortăreaţă.

_
_
_
_
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14. Cuta

cea noua.

Fatada lateralA.

treaga casă, bine înţeles dacă nu se vor lua
serioase măsuri de sprijinire a zidurilor sus
ţinute de acest tavan de lemn.
La stâlpul ce sprijină grinda cea mare se
poate vedea un inceput de putrezire, in cât
ar trebui inlocuit dimpreună şi cu celelalte
grinzi, îndoite sub greutăţile de sus, printr'o
serie de arcuri sau bolţi susţină toare.
De altfel in intreaga culă se simte lipsa
de arcuri şi bolţi- afară de arcurile cerda
cului - ceia ce este un indiciu că in timpul
zidirii ei, se pierduse oarecum bunele tra
diţiuni in arta clădirilor.

Intr'adevăr, prin această gaură, in formă de
truncl)iu de con, cu partea largă in interior,
ni se spune că se introducea ţeava puştii,
spre a lovi la cap pe cel ce cuteza să se
apropie de uşe cu gândul duşman de a o
forţa să se descl)idă.
Sub impresiunea copleşitoare a celor au
zite şi gând ite, urcăm bucuros suişul repede
al celor 14 trepte, Ia capătul căruia găsim o
odil)nă : aci cotim Ia stânga şi ne aflăm
într'o săliţă îngustă, din care apoi dăm intr'o
altă sală aşezată in curmeziş.
Pereţii sunt albi ca zăpada şi peste tot
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locul domneşte o curăţenie ce ne înveseleşte
şi ne redă toată liniştea, spre a putea vedea
frumuseţea ce se desf3şoară in jurul nostru
pe tavanuri, pe pereţi, prin ungl)ere.
Ni se pare că ne aflăm intr'o casă din
poveşti, ascunsă undeva intr'o pădure inde�
părtată, in care stăpânul ei, un înţelept căr�
tu rar, retras de sgomotul lumii, îşi deapănă
zilele, inconjurat de lucruri ce�i sunt dragi
şi fără de cari nu poate trăi.
Astfel: pe tavan uri sunt spânzurate tot felul
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a cărei formă (vezi figura la pag. 17) ne
atrage prin înfăţişarea ei bătrânească.
Ferestrele sunt lărgite in interior şi inca�
drate cu ornamente in relief (vezi detaliu!,
la pag. 78) văruite cu alb, al căror caracter
decorativ ne duce cu gândul la vreo influenţă
a artei din apus.
De aci intrăm in «etacul» din dreapta, cel
primitor şi vesel prin curăţenia lui şi prin lu�
mina ce pătrunde din belşug prin cele două
ferestre. In fundul sălii, la stânga, găsim o

15. Cula cea noua.
Faţada lat�ral6.

de candele de argint şi căldăruşi de aramă,
din cari atărnă flori ;-pe pereţi sunt înşirate
farfurii lucrate de ţărani, icoane ved)i adu�
nate de pe l a bătrânii satelor, prosoape,
cruci, sfeşnice cumpărate de prin bâlciuri
îndepărtate ; pe jos şi pe scaune sunt in�
tinse intr'o neregulă plăcută tot felul de
scoarţe, lăvicere şi covoare vecl)i.
Intrând in odaia cea mare din stânga găsim
acelaş cult pentru arta strămoşilor noştri.
1\ci mai găsim şi câte-va lucruri mai noi
precum şi o preţioasă bibliotecă.
In colţul din spre uşe se găseşte o sobă

altă săliţă, la al căreia capăt se află comodi
tăţile, deasupra celor de jos.
Ne reintoarcem iarăşi pe sala din mijloc,
unde găsim scara ce ne duce la catul al
doilea, la «Cerdae».
Aci ne găsim intr'o încăpere lungă de
dois prezece metri şi largă de trei.
Pe peretele cel mare din afară se înşiră
şase stâlpi de zidărie, rotunzi, cari, dim�
preună cu cele două extremităţi
şi ele
rotunjite in formă de jumătăţi de coloană sprijină cele şapte arcuri, compuse fiecare
din câte trei arcuri semirotunde.
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16. Cula cea nouă.
Planul parlerulul. etajului 1 şi eta jului Il

La cele două capete ale cerdacului se văd
alte două arcuri, la fel cu cele dintăi, spri
jinite pe capetele zidurilor, rotun jite ca şi
cele dela cerdac in formă de jumătăţi de co
loană.
Prin descl)izătura acestor nouă arcade, pri
virea alunecă afară şi se pierde in depărtare
pe intinsul neasemănatei panorame ce se des
făşoară.
Astfel, spre răsărit şi miazănoapte privirea
se opreşte pe munţii Buila şi Clăbucetul, a
căror vârfuri albastre se pierd in cenuşiul
şi vânătul norilor. Pe coasta Builei, intr'o
aşezătură, stă de veacuri mănăstirea Arnota,
care adăposteşte mormântul Voevodului Ma
tei Basarab, iar la poalele Clăbucetului, în
tr'un luminiş inconjurat de păduri de fagi,
mesteceni şi zăvoiul de anini din vale, stră
luceşte, de o neasemănată frumuseţe, mănă
stirea Hurezi, ctitoria Voevodului Brânco
veanu. Scl)iturile S f. Apostoli şi Sf. Ştefan
ale acestei mănăstiri stau şi ele ascunse prin
pădurile de primprejur.
Dela Clăbucet privirea urmăreşte mereu
ondulaţia coamelor acestor şiruri de munţi
şi se lasă spre apus, unde se opreşte pe si
lueta azurie a Parângului din Gorj. In spre
miazăzi se arată priveliştea •ăei Luncavă
ţului, mărginită de munţi şi dealuri până ce
se pierde in depărtare spre valea Oltului.
Sub impresiunea acestor frumoase vederi,
s'ar părea că cerdacul in care ne aflăm ar
fi avut o destinaţie de linişte şi desfătare,
însă când ne intoarcem privirea innăuntru
şi vedem zidurile cele groase şi obloanele
puternice ce stau gata să acopere gura
scării, un gând din potrivă ne cuprinde şi
incet-incet ne dăm seama că, dacă in tim
puri bune, de linişte şi muncă, acest cerdac
era loc de odil)nă şi mulţumire, pe vre
muri de nesiguranţă şi prădăciune, tot aci,
in acest cerdac, se adunau pentru luptă cei
ce-şi apărau, cu preţul vieţii, avutul şi fami
liile lor.
Pentru aceste vremuri grele erau făcute
ferăstruicile cele inguste dela pivniţă, pre
cum şi zăvorul cel gros şi gaura de puşcă
dela uşa intrării. Pentru vremurile bune însă,
stăpânul casei a avut grije să-şi infrumuse
teze tavanu 1 acestui cerdac şi ferestrele cu
frumoase podoabe in formă de ciubuce şi
flori, cari se mai văd şi astăzi in bună stare.
Tavanul este despărţit in trei câmpuri
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dreptungbiulare, rotunjite la colţuri şi având
fiecare la mijloc câte un motiv decorativ.
Astfel motivul central are la mi�oc o rozetă
înconjurată de un cerc. In axa lungă sunt
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Pe peretele din stânga al sălei şi in apro
piere de colţul din spre cerdac găsim inscris,
cum am spus, cu cifre in relief (vezi de
taliu 1, pag. 76) făcute din tencuială, văruit
la fel cu peretele, leatul «1827'".

17. Cula cea

nouO.

C6minuri.

ornamente dispuse in ciubuce şi flori, iar
in cea scurtă sunt două figuri decorative, ce

In odaia din stânga gas1m o sobă de colţ
cu patru stâlpi (vezi detaliu!) şi un corp cen-

Decoratiuni pe tavanul cerdacului şi al cAmArii.

represintă doi caini cu gurile căscate şi cu
cozile lungi îndoite pe spate.
Despărţiturile dela capete sunt formate
dintr'un motiv central de ciubuce şi flori
inconjurat de un cl)enar eliptic, care şi el,
la rândul lui, e inconjurat de un alt d)enar,
colţurat şi cu indoituri, având la vărfuri câte
un mănuncbiu de flori stilizate.
Din cerdac dăm intr'o sală ce ne conduce
in fund la stânga la săliţa comodităţilor, pre
cum şi la odaia din stânga şi la cele două
încăperi din dreapta.

trai cu ornamente in formă de cruci.'Această
sobă, prin originalitatea ei, pare a fi destul
de vecl)ie, mai cu seamă că meşterii sobari
din localitate acum lucrează sobele in altfel,
iar la sobele de felul acesteia le zic că sunt
«bătrâneşti».
Intre «etacul» şi «cămara» din dreapta sălii
găsim iarăşi o sobă «bătrânească», fiind intr'o
parte «Oarbă», iar in cealaltă având gura de
încărcare. (Vezi detaliu!).
Deosebirea de forme şi înfrumuseţare la
aceste două sobe şi a aceleia din odaia mare
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de jos, sunt o dovadă de dibăcia meşterilor
sobari din acea vreme.
Pe tavanul «cămării• găsim o ornamen
taţie formată dintr'un disc eliptic, înconjurând
o figură ce represintă un copil cu picioarele
in formă de cozi de peşte, iar deasupra ca
pului o floare cu trei ramuri in cl)ip de co
roană. La capetele lungi ale elipsei se află
două ornamente circulare, formate din ciu
buce şi foi dispuse in acelaş sens.
Curtea acestei eule este inc�isă de jur
imprejur cu un zid de bolovani, legaţi cu
var alb, şi nu este desc�isă de căt in dreptul

porţilor mari de la intrare şi a portiţelor din
spre grădinele din fata şi din dosul culei.
Muşcl)iul gros s'a aşezat peste pietrele:
inegrite de timp ale zidului, iar curtea s'a
îmbrăcat cu veştmântul verde al ierbii, cres
cută deasă şi tunsă mărunt, intocmai ca ţe
sătura unui cl)ilim de toată frumuseţea.
In mijlocul acestui colorit viu împreunat
cu albastru! senin a l cerului, se înalţă voi
nică, liniştită, cula, ale cărei ziduri albe,
strălucind cu putere sub văpaia de lumină
a soarelui, ne spune parcă o poveste de
demult.
ION

19. Cules cea nouă.
Decoratiuni In jurul ferntrelor din camera
mare.

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro

D.

TR1\jJ\NESCU.

