
CULELE DIN GORJ 

de IULIAN CAMUI 

Interesu'! isto1,ic trezi,t de aparij1a în Mu,:itenia şi Oltenia 
a unor modeste construcţii foudale fortificate, precum şi ca
rac:~eris~:cile lor arhi:ectura'.e, a'ci polarizat de timpuriu a,tenjia 
specia'.işti:or. Henri Fo·ci>:on remar'ca autentica personaii:a·te a 
acestui g'en de construcţii : „iată ieşind din adîncul vremuri:or 
cap·odopere ,anonime în care piui 1sează o viaţă misterioasă". 
Leg·itimî·ndu-se cu denumirea de 11cu::e", acestea apar ca o ve
ridică expresie a necesităjii de apărare î:npotriva ameninţării 
ce apăs1a asupră-!e, a ne·c·esităţii mic;; boierimi, sărăici:ă de re
p,eta.tele incursiun1i a1'.e ce.telor prăda1'.nice de turci şi în impo
sibili~atea de a întreţi,ne curţi de pa,ză, după modelul semeni
lor d:n Muntenia detinăt,ori ai fabuloaselor averi fona,riote. 

Apariţia :or nu trebuie căutată, aş·a· cum a,f1irmau Iorga ~1 
Sa:murcaşi, 1 sub explicaţia unu·i import din Balcani - teză pă
că~uind prin omiterea unor rea1'.ităji a'.·e arhitecturii româneşt: 
- şi lăsîndu-se furaţi de firul nomenclatur,i·i balcanice. Folosirea 
unor clădiri de opărnr,e e:tajate, este de îndepărtată tradiţie, 
amintindu-ne de '.ocuinţa-'t1urn a da:cilor. Cont;nuitatea :or poate 
fi căutată h interferenţa ca·selor mici boiereşti din influenţă 
popU'lară (aşa-zisele cule de lemn de la E1rcea, Stroeş'.,i şi ca
se:e lntărite de :a Y.01'.oia·cu, Jirov), care, deşi consk•uite în se
co'.ul a': XVlll~'.·ea, poit apă,rea ca o continuare a construcţi':·or 
de a·cest gen pe teritoriul ţării ,noastre, (probabi'ita·~ea rezis
tenţei în tirrp a mater-ialu,'.ui de construcţie şi situaţi.a rr.ater!
a'.ă a deţină~o,rilor neputîndu-ne atesta o vechime mai mare da 
200 ani) şi arhi'ec1~1ura comtrucţii'.or de opărare contemporane 
lor (don·onuri'.e cetăţilor medievde ce îrrpîilzeau z·ona sub
ca.rpatică a Munteniei). 

Afirrr.aţii'.e mu:to'r cernetătoPi, baza,te pe impresii:e lui 
Pau·I de #ep (1657-1658) care nu amintesc de nici o consitruc
jia În,a:tă pe terit'O·riu1! O:teniei, 2 s'Înt puse la îndoiao'.ă de ates
tarea culei de la Măldăreş~i (1516) („R,amuri" XXXI, 1939, mar
tie-apri:ie, p. 61). 

Tot în această perioadă, pa:re să se cristalizeze şi no-
menc:at.ura noului program, termenul „cu-lă") derivînd din tur
cesc'ul Kule-ituirn în sens ,re~rîns, în sens mai larg desemnînd 
orice dlădire moi înaltă şi orice cosă ţărănească moi impu-



nătoa.re ou p·osibi.'.i~ăti de apărare. 
Tncercînd î-n materialul de fotă să ana1'.izăi11 aces.~e cons

trucjii care există sau au exiSJ~at' pe terit·oriul judeţului G,:>rj 
dăm şans.a citi·~or<ului, unei mai bune cuno·aşte:·i a isbrie: c:c.;3-
tor meleaguri, a :ocui~orilor aicestui pămînt. 

CULA DE LA CURTIŞOARA 

Si·uată :a 10 km de municioiu1! Tîrgu-Jiu, pe drumul na
ţional Ti~gu-Jiu - Petroşani, cu'.·a de !a Curt·işoa:a wnos::u~ă şi 
sub nume e de c:.<·a Cornoiu a f1os,t oon~irui'ă încă d;.„ p1 i· na 
jumăta~e a seco:u.:u; a·'. XVlll-!ea :i şi a fost lăsată n-1oş~e;i;~e de 
Radu Pi;;tes::u (bătrîn şi fă.ră copii), logof6„u'.u; Cornea d;n 
T1 gu-J;u f1785), împreună cu t 1oa.tă averea. 

Tramformăriie suferi'.·e de-a lungul an·ilor nu au alterat 
prea m~d forma arhiteo~ura'.ă a c:ădirii. Astfol, deşi în anul 
1840 acope1 işul d:n şindri:ă cu strnaşini de peste un sti:i;Bn, 
este în'.ocL·it c1u unul mai coborî~ şi o stre.aşină mai îngustă şi 
sînt '.ărg!~e fe:estre.'.e (1880), în 1966-1968 prin amenajarea 'i:i 
juru'. aces~ei construcţii a Muzeu'.u.i etnogra:fic în a·er liber se 
revine la forma i.1i1·ială redobîndi·ndu-si camc:teristicile i;1itiale. 
Compusă d:n p·arte~ şi do'Uă etaje, cula ră1sp1uinde.a la în~epu
tu·'. seco'.u'.ui XX tuturor exigentefor de confort a:e fami.liei care 
şi-a s·t·abilit aici reşedinf'CJ. , 

Pa.role·! se comp1une din două be·ciuri, unu1I spre apus cu 
intrare di•rectă din exterior care servea şi pein.tru i i<trodu·cere:i 
bu~oaie:or si in caz de nevoie a vite:or si a::t·u'I cu in~r<ire din
tr-un mic v~stibu: in care Sie afla şi smra de acices la e~aj. în 
acest al doile·a beci pe :.a.fura dinspre nord se af'.1a o fin! ină 
fo'.os:tă îndeosebi în cazul unui asediu pre'.ungiit. Ambe'.e in
tră<ri prezintă uşi masive din stejar ferecte printr-o bîrnă de 
'.emn as.eza·~ă de-·a· curmezii·3ul. Tot aici se a1flăi o micută cămă-
ruţă c~ servea depozitării lmelte•lor agricoile. ' 

Aju·ngînd la etajul întîi, pe o scară masivă de s•tejar ce 
dă într-o tindă se pătrunde înitr-o oameră mare de locu:.t, din 
wre apoi s·e intră în alte!·e do,uă mai mici şi print1r~o să>ită 
se foce legă.tur·a cu vechi'UI grup '\anitar. Tot din tindă se in
tră şi în ba·ia amenajată se pa1re la începutu'! ·acestui secol 
şi care :a origine o servit ca depoziit. 

La etaju1I 01! doilea se ajunge direct în pridvorul ClJl.e1, 
ce oferă vizit·atowlui o frumo·asă privelişte a împrejurimilor. 
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Acest u:tim etaj se compu1n·e 1Ca· şi c1el a·nt·eri-or din t,rei încă
peri ; una mai mare şi două mai mici. 

Exteriorul simplu, liP'sit de orice ornamen~aţie, st.răbătut de 
meter.eze îinguste şi înalte dau cu1l·ei un cairac.ter de ndevărată 
fortihaţie. Tn apropierea cule'i se ·afă o biseri·că parnc!is de 
zid data.tă 7237 (1729) • şi o s·er:·e de obiectiv·e de arhitectură 
p·opu'.'ară românea·scă cu un bogat inventar de obiec.te repre
zen~·ative pein.t1ru zonia etn•o1g1rafică a Gorjui:ui. 

CULA DIN GROŞEREA 

Aşeza.tă pe povîrnişul unui dea·! oe domină Va,'.ea Gr·oşe
rea şi Va'.e·a Gilortului, c'U'la 1are hei nivele, u'.timu1l find pre
văzu·t cu un foişor pe latura de sud şi un bakon pe '.1c1turi!e 
est şi nord. A aparţinut lui Costache Săvoiu zis Surce'. şi soţiei 
sale Ecat·e.rina năSJC.ută Frumuşanu, şi a fost dată de zestre fi
ce·i :o·r 6'.ena căsătorită cu Achi·l Crăs.n-aru în oci'·ombrie 1796. 
Se pare că .ar fi fost comt1ruită în ,a doua jumăt1ate a seco'.u
!ui al XVIII-iea şi es'~'e cunoscută s·ub denumirea de „cu'.·a lui 
Cocos Crăsnaru" care este ta.tăi mame1i lui Crămaru. 5 

în 1801 construcţia· a fost prădată şi incendiată de turci, 
iar în urrr 1a cutremuru1'ui din 1898 a fost distrusă din nou. De 
fiew~e da'ă însă a fo~t r·efăcută. Pără~·ită o perio•adă înde
lunqată de timp clădirea a fos.t restaura~ă prin grija D.M.I. 
în 1966, păs~1rîndu-i-se fo1rma or'iginală. Tn t.radiţie se vorb-eşte 
de ex:sten!'a unL·i tunel subteran prin care se put0eau adu·ce în
tăriri şi provizi·i în- caz de nevoie. 

htir'area în w~ă se f.ace printr-o uşă masivă de stejar (ce 
p·oate fi zăvorîf.ă în caz de nevoi·e), într-un mic vestibul din 
care se po.ate intr·a în bec•i prin cioborîrea cîto,rva tirepte şi t1ot
odată s·e poiate urc1a l1a1 etaj p'e o scară masivă de fomn. 

L·a etaju1l întîi se află o cameră fofos:ită ca sufragerie si 
l1o·c de pregătit masa, p.rec,um şi două mici căimărnţ·e folos·ite 
ca depozite. Etajul a1l doilea 110 cam se ajunge pe o sca1ră de 
lemn ce dă într-'un foişor, se compune dinf\r-'() oameră ce ser
ve.a drept dmmi~or. De dimensiuni mai mici decît C'U':a de la 
Curitşoara, Cufo din Groşerna a avut la început rol de veghe, 
refug1iu şi apărnir·e, i1a1r u'.terio·r p1rin transformările efedu1ate 
(construirea de sobe), şi de locuinţă. 

Adual în cui'.ă f.un·ction.e·ază un muze.u etnogrnfic afla~ s1ub 
îngrijirea Şcolii genera·!·~ din Groş·erea. 
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CULA DIN $IACU 

Constrncţi·a a fost în1cepută în 1818 de hoiernaşU'I Răidu~ 
can Cio·abă·. După moa1rte1a ace·stu-i·a, soţia sa Zoi.ţa s-a recă
sătorit cu Ma.rin Chintescu, ·a·cesta fiind cel care a terminat 
cub în ·anul· 1822. 

Fiind moştenită în exclusivi·~ate de parte femeiască, c:ădi
rea ia div·erse denumiri. St1anca Chintesicu fic1a IU'i Marin si a 
Zoitei moslenind cufo se căsă1torest1e C•U boierul Grecescu (Nnd 
asttel den'.umirea de „Cuila Grnce·S.Cu", iar fica lor Mairia pri
mind-o ca· zestre si căsătorindu-se w Dinu Bă,:teanu fosă u·:ti
muil titlu de prop1ri·et•at.e a•supra culei. u:tima proprie·ta~e a fost 
Arifi.a Băltea·nu căisătorită de mai multe ori, ultima· dată cu 
Grigore Cartfonu - Gorj. 

Lia fel ca şi cula din Giroş·erea, şi acea•st1a are trei nivele 
şi ·a· avut l·a ori.gine rol în exalusivitat·e de veghe, refugiu şi 
apă,mrie. intira1rea se fa·c.e printr~o uşă de sdndu,ră (cea origi
nală nu mai există) care dă într-un vesNhu1I în care se află 
sicaora de acces la ·etaj. Din ve·st1ibu1I se intră în f.aţă înfr-un 
beci ce adăpostea• provizii.le. La .et1ajuil înNi, u·riciî.nd pe sca1ră se 
păitrnnde î·ntir-o mică săliţă •cu acc·es într ... o cameră, de locuit 
caire p1robabi1! în prima foză a avut o formă drept·unghiU'l·ară 
şi o mică anexă pentru depoz·it1aire, mtăzi peretel·e dintre cele 
două încăpe1ri fiind desfinoţat. La etajul 1al doilea se ·a•năi prid
vorul şi o încăpere de formă drep.tunghiul1ară ce a servit ca 
dormitor. To·ate la.turi!le sînt pe1rfo1rate de meter·eze prin care 
se putea trage la n·evoie. 

CULA DIN GLOGOVA 

Situată pe mailul stî.ng a1l Motru.lui, înconjuir·ată de arbor~ 
bătirîni, cu!·a din Glogova nu s-a bucurat prea muilt de atenţia 
speciali.şti!or. Cons:"derată de mu!1i drept o casă întdrită, 
dlă1direa dezminte l1a o cercetare mai at·entă ace1astă aprecie
re. 6 

T·ehnioa construcţiei viz·ibilă la interior arată două etape 
dist·inate : p~ima, pe care tradiţia o atribuie l·ui Necu-!.a Glogo
veanu (sec. XVII} e constit·uită din beciul .a cărui vechime p·are 
să se p·ia1rdă în negura vremurilor, existenţa boieri!•or G:ogo
veni încă din s·ecolu.I a·I XIY-l·ea justificîndu-ne acest ~ucru. 
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Situat la nivelul solu1lui, beciul este o cO·n·stru1ctie masivă din 
pi·atră şi cărămidă în asize alteirnante în ziduri de pest·e un 
metru gros·ime. 

Scara de acces l·a etiaj era ext·erioa,ră, af:îndu-se în porţi
unea retrasă, dimpre sud-ves.t, unde se constată în prezent 
existenţa a două ziduri pa1ral·e:·e, unui: interior şi uinul exterior 
care dubl·ează pe primul şi cor·espunde adausuirilor din se·colu·I 
al XVIII-iea. Existenţa unei scări exteri'o1aire la clădirea Glogo
veni·lor c·onst1itui·a un mare nea·juns. T.n acea•stă situ.aţie, necesi
tatea unei s·cări interio1are p•are j 1ustifioaită, lo·cul e·i puHnd să 
fi fost îin speti.ul din mijlocul be·ciui:ui, în porţiunea ce nu are 
boltă ci tm11an drep.t de l·emn. Res~au1r1nd casa I.a începutu·! c;e
colu:ui al XVlll-1le1a Mate·i Gl1ogove·anu sau fiul său Ioniţă re
gui'.arizează p'.anul cu:ei şi îl măresc, desf:n)înd vechea s1cară 
şi înlocuind-o cu cea actuală de sub ce·rdac. Părji:e adăug·ate 
în această perioa·dă se recunosc uş•or, avînd ziduri mu'.~ mai 
subţiri, printre că.rămizir'.e de tip nou văzîndu-se şi destul·e că
rămiz·i de t.:p vechi, dovadă că zidar:i ·au fo'.os!t şi cărămiz.i!e 
rezult•at·e prin demolarea coturilor superioare. 7 

Etajul este putemi·c marc1at de existenţa cerdaoeu:.ui, din 
care se i·ntră într-o sa'.ă spajioa·să din caire se accede spre 
cele cinci odăi, cîte două de Eec·are p.airte şi una spre spateie 
clădi·r·ii. între ce'.e două odăi dinspre snnga s.e trnce pe s·ub 
o arcadă, înt•r-o săi'.uţ.ă ce duce spre l·atrină. Numeroasele 
guri de tragere a·'.e beciu:ui atestă pronunţatu1 '. caro.eter de apă
raire a1I cule•i. Rest·aurarea f6cu~ă de Ghe. Vernescu !·a sfîrsitul 
sec·olului ·al XIX-iea impunea ca o necesit.ate a confort'u:ui 
mărirea ferestre:or, alterînd caraciterul de locuinţă fortific.ată. 
Tradiţi·a am:nteşte de existenta· unor subterane ce fă1ce.au legă
tu•ra înt1re culă şi bis·er'ica pamci'.is d:n apropi•ere şi dintre culă 
şi un luminiş din apropierea Motru:ui, subterane folosit·e în 
cazul· unui a·sediu prelungit. 

CULE DISPARUTE : CULA DIN BALEŞTI 

A apa·rţinut prop1abi·I unor descendenţi din ne•amu1: Bujore
ni·'.or. Amplasdă la sud-vest de satJI Bă1!eşt:, '.a o dep.ărtme de 
ciiroo o sută de metr1i de şosea•ua Tîrgu-Jiu - Motrn, c.LJ'la se 
pare a fi fost c·onstrnită l·a începutul secolui'.ui al XIX-iea, o
vînd ro.'.ul de veghe, semn1alizare şi refugiu, construcjia fi:.:id 
compusă din trei nivele. 
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COLA DIN BORASCU 

Construită pe l·a 1770 de căit•re Costache Săvoiu zis Sur~ 
cel, cu:a a avut ro:u: de refugriu şi ·apăra·re. Cons~rucţia era am
pl1asată pe malul drept a1I P'kîu•lui Bor6sicu, în partea de vest 11 

satulu1i. împreună cu amamb:·ul gospodăresc al familiei (Conac, 
dependinţe, magazii, grajduri) a· fos·t împrejmuită cu ziduri 
înalte cu mu:te metereze. Acce.ml într.e aces·te ziduri se fă
cea pe o poairtă de lemn bine ferec.ată ce avea în f.::iţă un 
pod mobi1I ce se ridioa în caz de nev·oie. Loc.uit·orj.j satului se 
refugiau dese·ori îin incint1a fortif.icaţiei pentiru a se apă.ro de 
jefuitori. Cu<la ave1a trei nive:e, ur:timul fiind prevăzut cu prid~ 
vor pe la·tuir·a de nord şi cu un balcon din lemn pe cea de est. 

CULA DIN LUPOAIA 

Ri·dicată pe la 1750 de Costache Săvo·iu zis Surcel, a fost 
folosită pînă C·ătre anii 1860-1870 cînd Cosit•a·che Săvoiu a zidit 
a·lătuiri de e·a o spa·tio1as.ă cmă cu e.t1aj. Era s•ituată pe ma1'.ul 
stîng a·I Motrului, I.a no·rd-·esit de Lupoaia şi a fa.st demo!ată 
în anu.I 1953 fii.nd foarte a:varia·tă. (u.:a a a•vut ro·I de refu!=)iu 
şi apămre. 

CULA 1DIN MUSCULEŞTI 

SituaM pe mailul sitînd 011 Gilortu:ui·, în pa·rtea de nord a 
sat·U'lui Matei.eşti, cula a fost construită de Constantin Moscu 
pe la 1760-1770, a.vînd carater de apărare, refuqitJ şi lo
cuinţă, constrncţira fiind ridicată pe 1rei nive:e. În 1801 a fost 
arsă de cîrj·a1:ii fi·ind refăicută de B•arbu şi lon·iţă Moscu. Tn 
1932 cul·a a foSit părăsită de u:timul său proprietar şi înce
pînd să se distrugă a fost demo:ată din ordinu.I primăriei în 
1942. 

CULA ·DE LA 1POLATA 

A1lex.andru Ştef.urles·cu în „Go1rju·I istoric şi piroresc" o loc·a
l·ize·az.ă fo cap·ătul dinspir-e nord-vest ail 01raşului Hrgu-Jiu. Se 
pa·re că a avut pratru nive·le îndeplinind foncţiil·e obse·rvaţiei şi 
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de semna·'..iwre, avînd vizibilita.te spre W~·e·le din Roşia-Jiu, Poi·a
n·a, Rovinari•, Slobozi.a şi TăimăoşeşN. Aşezarea ei în s•atu.I Polata 
oit şi necesi.~a~e1a ei esite justificată prin prezen·;·a în acest sat a 
Buzeşt1ilor (cula se mai nume·a şi a ,,Buzeştifor"). 

CULA DIN POIANA 

Situ·ată pe .un pilat·ou în•alt în pairtea de răsărit a satu.:ui 
Poiana, cu'.a ave·a roilul de ve·ghe, refugiu· şi apă1:-iare. Se pre
supune că ·a1r fi fost construită de Dobre Sîrbu, însă denumireo 
sub care s-a păstrat în tradi.ţia omlă şi în document·ele vre
mii, este de „Cula Poeniairifor", denumire ca•re se dat·ore1ază lui 
Dincă Poe•nairu descendent ·a lui Dragată din Po:ana ecra a 
refăcut dă.dire·a în tiJTpul r·evoluţiei .lui T·udor Vladimi·:escu. 
Cu'..a avea patru nivel·e, avînd :-egături de vizibi1lit1a·te cu cu:ele 
di·n Rovina-ri, Pola·ta, Fărcăşeş~i. Pridvorul· ern spri·:init pe 
coloane masive de zidăirie, i·ar acoperişul a.ye·a lucarne\ 
pe u·nde se putea privi în împrejurimi fără a. fi ohserva·t. 

CULA JDIN !POIANA .DE VALE 

Păstrată de tradiţia· ora:ă ca ex;stenţă şi datare. Se pre
supune că ar fi fost constrnită pe l·a 1805, avînd tirei nive:e şi 
fiind situ·ată l·a n•ord-est de satul Poiana. A avut ro·~ul de refu
giu şi apărare. Ctitor cunoscut, Carabatescu. 

CULA DIN ,POJOGENI l 

Această cu.a a aparjinut postei'.nicului Ion Scrădeanu zis 
ş1 P.rună şi se pare că ar fi fost construită în p1rima j·umălate 
.:i secolu'.ui al XVIII-le.a în timpul ocupaţiei Olteniei de către 

austrieci. Const.rucţia a avut p•aitru nivele, ultimu'. fii·nd un foi
şor cu vizibi'.itate pe toate !aturi:e, cu'.a avînd un carncte.r de 
veghe, refugiu, apărare şi a'armă. în 1801 C'irja'.·îii au incend:
at-o, iar în 1838 cutremuru: a surpat u:timul nivel. în 1906 a 
ars ca. urmare a unu·i incendiu p.rovocat de un trăznet şi lipsită 
de îngriji.re s-a distrus. 
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CULA DIN POJOGENI ~ 

Ce-a de-tCJ doua culă din Pojogeni se află în partea opusă 
primeia, în mahalaua Va:e·a Rea, l·a' nord-est de sat. A apar
ti·nut fa.mi:·iei N. Dobrotesw şi a fost c-onstrni•tă '.·a sfîrşitul se
colului al XVIII-iea. Fădnd prade diintir-un ans·amblu gospodă
resc, constructi·a a avut :a început un caracter de refugiu şi 
apărare şi mai tîrziu prin amen·ajării:e interio·a•re ce s-au f.ăcut 
o servit ca locuintă. S-a asemănrat întrncî[va cu cea o Scrăde
niJ.or prin aceea• că foi·şorul u·:timu•:ui nivel permitea o vizibili
tate pe toate laturi le. 

CULA DE LA ROVINARI 

Cula de veghe, semn·a:izare şi a:·armă, constrruită pe l·a 
sfîrşitul veacului a·I XVlll-lea, o aparţinu·t lui Toma Rovina·ru, 
iar 1l•a îin·ceputul secolu·lui ari XIX-iea era locuită de soţia lui 
Constantin Rovinmu, Zoiţa Cîrlătoa·ia. Avea p·Clt•ru nive:e, u·:ti
mul fiind un foişor dessehis care p.ermitea o bună vizibi:itrate. 
Era situat.ă în partea de nord-vest a satului Rovinari cum la 
o s~tă de metrii de şosea, pe un mame:·on din actua·lul cimi
ti·r. l·n ·a·nu·l· 1908 se ma.i puteau vedea circa zece met·ni înălţime 
di·n ziduri, astăzi urmele construcţiei au di•sp.ărut. 

CULA !DE LA SLOBOZIA 

Se afla l·a vest de satu·! Slobozia, pe ma·lu1: rîu.lui Suşiţa, 
avînd patru nive:e şi îndeplinind funcţii:e de veghe, refugiu şi 
apărare. A:exandrru Ştefulescu ne-o .aminteşte c•a leg·ată i·storic 
de revoluţia lui Tudor Vladirniirescu, cînd, pe această culă s-a 
ridic·at steag a:b, semn că turcii au încetat măcelu.! împo1triva 
ace:ora coare erau bănuiţi de a fi particip·at ·Io revoluţie. 8 

Anul constr.ucţisi nu se cunoaşte şi nici dit.orii ei. Se cunoaşte 
doar că a fost foarte mare şi unul din proprietari o fost un 
oarec.are Peştenaru de unde i-a·r fi rămas şi numele. 

CULA DIN STEIC 

Despre ace.astă cu'.ă ne-•au rămas foarte pU'ţine date. Se 
pa-re că la fel ca şi cu!a din Borăscu şi aceasta a făcut parte din-
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tr-u·n ansamblu gospodăresc, tradiţia orală ami·ntind-o ca pe o 
construcţie foarte puternică,, foart·e înaltă, îndeplinind funcţia 
de refugiu şi apă·raire. Locul de ·ampfo•sare este în partea de 
nord-est de cătunul· Steie, pe dea.!·ul Vii'.or. Nu se cunoaşte a
nlJll constrrucţiei şi nici a1I di•sp.ariţiei. Se euon·o·aşt.e do<Jr unul 
din p1rop·rie~ari, pe nume Olinceanu. 

CULA DE lA TAMAŞEŞTI 

A fost aşeziat.ă fo sud de satul Tămăşeşti, în aprnpiere-a sa
tu:ui Ceau•ru-Nou. Din informafiile oro!e rezultă că <J avut pa· 
tru nive'.e. Avea le~ături de vizibi:itate cu ce.a din Polata, Po
iana, Rovin·ari şi S1·obozia. Nu se cunosc ct=it·orii şi ni~i q u! 
c·omtrucţiei. Se pare că o foşt o culă de curte. 

CULA DIN GROŞEREA (DISPARUTA) 

Este ·amintită de A'.exandiru Ştefulesicu ca p·arţionînd fomi
'.iei Popescu-Groşe1re·anu. Se afla în apropi.ere.a cuilei lui Cocoş 
Crăsnaru. 9 

PRETINSE CULE : CULA DIN LARGA 

Cunoscută si sub numele de cu1'.a lui Ion C. Săvoiu. Nu se 
ştie pre·cis anul· constwcţiei, însă elementele decorative ase -
mănătoare cu cele a'.e bisericii de lemn din apropiere •ne su
gerează dat.crea ei prin de·ceniul al trei·'.·e.a al secolu.'.ui tr·3Cut. 
Construcţia este în întregime din lemn Est·e impo·rtantă prin 
faptu·'. că sistemul constrnctiv cît şi materia0:ul constructiv a·'es
tă continuit·atea în timp a cu1:e'.or aşa cum am amintit mai 
sus. lO 
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