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CULA FILIŞANU DIN TATOMIREŞTI,  
JUDEŢUL DOLJ �� 

ILEANA CIOAREC�� 

Originari din localitatea Filiaşi, situată în vecinătatea oraşului Craiova, de 
unde familia şi-a luat numele, boierii Filişani sunt atestaţi prima dată în secolul  
al XV-lea, când documentele menţionează pe un anume Mogoş1. Referindu-se la 
acest personaj, Aurelia Florescu, susţine că în perioada 1400–1450 ar fi îndeplinit 
funcţia de ban2. 

Membrii familiei Filişanu au reuşit, de-a lungul timpului, prin danii, moşteniri, 
cumpărări şi acaparări de moşie să-şi constituie, un important domeniu funciar care se 
întindea în toate cele cinci judeţe ale Olteniei. Printre moşiile pe care le-au stăpânit se 
numără Filiaşi3, Piria4, Risipiţi5 (judeţul Dolj), Dârvari6, Burila, Izvorul Frumos, Devesel7, 

                                                 
� Articolul face parte din tema de plan Culele – construcţii ale elitelor nobiliare din sudul 

României (secolele XVIII–XIX). 
�� Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova, email ileanacioarec@yahoo.com. 
1 Dan Pleşia, Marele ban Dobromir şi neamul său, în „Arhiva Genealogică”, Iaşi, Editura 

Academiei Române, IV (IX), 1997, nr. 1–2, p. 181; Idem, Contribuţii la istoricul mănăstirii Stăneşti 
(Vâlcea) şi al ctitorilor ei, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 5–6, 1965, p. 409. 

2 Aurelia Florescu, Boierii Filişeni, în Filiaşi. Istorie şi cultură pe Valea Jiului (coord. Dinică 
Ciobotea), Craiova, Editura Universitaria/ Editura Beladi, 2010, p. 150. 

3 A intrat în posesia boierilor Filişani la 1 ianuarie 1573., când Alexandru Mircea a întărit lui 
Oprea spătar şi fratelui său Stanciu stăpânirea asupra moşiei Filiaşi (Documente privind istoria 
României, veac XVI, B, Ţara Românească, vol. IV (1571–1580), Bucureşti, Editura Academiei 
Române,. 1952, pp. 94–95) – în continuare se va cita DIR, B, veac 

4 La începutul secolului al XVII-lea, Dumitru Filişanu mare postelnic a cumpărat de la Matei 
aga din Brâncoveni (viitorul domn Matei Basarab) această moşie cu 3200 de aspri (SANIC, fond 
Episcopia Râmnicului, CIV/ 2, f.1). 

5 A devenit parte componentă a domeniului lor funciar la 28 decembrie 1627. La această dată 
mai mulţi moşneni din Risipiţi s-au vândut rumâni împreună cu părţile lor de moşie (Nicolae 
Chipurici, Oltenia medievală de vest. Catalog de documente (1374–1820), Drobeta Turnu Severin, 
Editura Tipo Radical, 2016, pp. 112 ). 

6 La 3 mai 1625 Alexandru Coconul a întărit postelnicului Dumitru Filişanu stăpânirea peste 
satul Dârvari pe care acesta îl cumpărase de la moşneni cu 590 de aspri (DIR, B, veac XVII, vol. IV 
(1621–1625), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1954, pp. 510–512). 

7 Satele Burila, Izvorul Frumos şi Deveselul au intrat în componenţa domeniului funciar al 
boierilor Filişeni la 12 februarie 1637. Ele au fost cumpărate Dumitru Filişanu vel pitar de la Preda 
Buzescu, fiul lui Theodosie (Nicolae Chipurici, op. cit., p. 125). 
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Iablaniţa8, Rogova9, Spinişorul de Sus, Spinişorul de Jos10, Ilovăţ, Nevăţ11 (judeţul 
Merhedinţi), Buzeşti12, Crasna13, Voinigeşti14, Drăgoeşti15, Poiana de pe Jaleş16 
(judeţul Gorj), Runcu (judeţul Vâlcea) şi Islaz17 (judeţul Romanaţi). Sumele de 
bani obţinute din exploatarea acestor moşii le-au permis boierilor Filişani să-şi 
extindă domeniul funciar prin cumpărarea, în anul 1846, a moşiilor Mieluşei şi Ulmi, 
ambele situate în judeţul Gorj18. Numărul mare al proprietăţilor deţinute de Filişani, 
au permis acestora să se poată alătura altor familii cu veche şi îndepărtată ascendenţă 
boierească, probabil dinainte de constituirea statului feudal Ţara Românească. 

Semnificativă pentru istoria acestei familii boiereşti este şi moşia Tatomireşti. 
Nu se ştie cu exactitate momentul în care această moşie a intrat în stăpânirea 
boierilor Filişani. Cu siguranţă aceasta a devenit parte componentă a domeniului 
înainte de 15 aprilie 1649. În perioada 15 aprilie – 4 mai 1649 atunci când Dumitru 
Filişanu şi-a întocmit diata moşia Tatomireşti apare deja ca fiind în stăpânirea 
acestei familii19. Prin diată acesta a lăsat satul Tatomireşti fiului său Preda20. La  

4 mai 1649 Matei Basarab a întărit această diată21. La 8 septembrie 1785 
Aniţa, fosta soţie a lui Filişanu biv vel medelnicer şi cel de-al doilea soţ al său, Ioan 
biv vtori vistier au închinat Episcopiei Râmnicului moşia Tatomireşti împreună cu 

                                                 
8 La 11 februarie 1637, Matei Basarab a întărit lui Dumitru Filişanu mare pitar stăpânirea 

asupra satului Iablaniţa, pe care îl cumpărase de la Stamatie şi de la nepoţii acestuia Nicola, Udrea şi 
Ion din Vardeniţa (Ibidem, pp. 124–125). 

9 A intrat în stăpânirea boierilor Filişeni tot la 12 februarie 1637, fiind cumpărat de pitarul 
Dumitru Filişanu de la Preda Buzescu (Ibidem, p. 125). 

10 La 26 august 1646 Matei Basarab a întărit lui Dumitru Filişanu mare sluger jumătate din 
moşia Spinişorul de Jos. El a dobândit-o în urma schimbului pe care l-a făcut cu mănăstirea Ţânţăreni. 
Filişanii au dat lăcaşului de cult moşia Spinişorul de Sus primind Spinişorul de Jos (Documenta 
Romaniae Historica, B, Ţara Românească, vol. XXXI (1646), Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2003, pp. 288–289) – în conitnuare se va cita DRH, B. 

11 Ilovăţul şi Nevăţul au devenit părţi componente ale domeniului funciar în perioada 1826–
1821, în urma căsătoriei Masincăi Glogoveanu cu Tache Filişanu (Maria Glogoveanu, Foi de zestre 
boiereşti, în „Arhivcle Olteniei”, anul XXI, 1942, nr. 119–124, pp. 167–168). 

12 A intrat în posesia lor la 6 februarie 1580, când Mihnea Turcitul a confirmat lui Dragomir 
fost mare vornic stăpânirea asupra mai multor părţi de moşie din Buzeşti cumpărate de la moşneni cu 
1.470 de aspri (Vasile Cărăbiş, Istoria Gorjului, f.l., Editura Editis, 1995, p. 73). 

13 La 8 noiembrie 1857, acelaşi Mihnea Turcitul a întărit lui Gheorghe logofăt ocină în Crasna 
(Ibidem, p. 72). 

14 La 15 februarie 1569, Dobromir mare ban a cumpărat de la Neacşa Drăgoeasca şi Radu 
Bidiviul satul Voinigeşti (Vasile Cărăbiş, op. cit., p. 55). 

15 La 20 octombrie 1647, Matei Basarab a întărit lui Dumitru Filişanu mare sluger satul 
Drăgoeşti (Ibidem, p. 66). 

16 În perioada 1521–1531 lui Manea, fiul lui Mogoş, i-a fost întărită de către Radu de la 
Afumaţi stăpânirea asupra moşiei Poiana (Ibidem, p. 56). 

17 În anul 1606 lui Dobromir mare ban i-a fost confirmată de către Radu Mihnea posesia 
asupra moşiei Islaz. 

18 ANSJ Dolj, Colecţia Documente, pachet CXLIII/ 27, f. 1. 
19 DRH,B, vol. XXXIV (1649), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002, p. 63. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, p. 69. 
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biserica22. Moşia Tatomireşti a reintrat în stăpânirea familiei Filişanu la 31 iulie 
1787 când Matei Filişanu a dăruit Episcopiei Râmnicului în schimbul acesteia 
moşia Piria23. În anul 1831 proprietară era Aniţa Filişanu care s-a căsătorit ulterior 
cu un Murgăşanu24. La sfârşitul secolului al XIX-lea, întreaga moşie Tatomireşti, 
aflată în stăpânirea Smarandei Filişanu, aducea un venit de peste 54.000 lei anual. 
Pe moşie se mai găseau 60 ha de vie şi 300 ha de pădure25. 

De numele acestei familii boiereşti se leagă un monument de arhitectură 
deosebit de important din satul Tatomireşti, o culă, care, din păcate, nu se mai 
păstrează în prezent. 

Data construcţiei sale nu se cunoaşte cu exactitate, deoarece fiind demolată la 
începutul secolului al XX-lea, istoricii şi arhitecţii care s-au ocupat cu studiul 
culelor, nu au avut suficiente informaţii care să le permită să întocmească schiţe, 
relevee şi o prezentare detaliată a monumentului. Ţinând cont de faptul că toţi 
specialiştii care au analizat cula de la Tatomireşti, au susţinut că aceasta a fost 
construită de Dumitru Filişanu, putem afirma că ea a fost ridicată în prima jumătate 
a secolului al XVII-lea. Acesta este şi momentul în care constructorul culei s-a implicat 
intens în viaţa politică a Ţării Româneşti, îndeplinind numeroase dregătorii: 
postelnic (21 aprilie 1619 – 10 mai 1627), căpitan (28 mai 1628 – 15 octombrie 
1629), mare pitar (13 iunie 1633 – 20 octombrie 1639), mare armaş (14 ianuarie 
1640 – 2 septembrie 1640, 30 aprilie 1641 – 3 mai 1641), mare sluger (12 august 
1641 – 16 iulie 1643, 3 martie 1644 – 4 ianuarie 1646, 21 mai 1646 – 18 octombrie 
1647), mare stolnic (6 ianuarie 1648 – 15 aprilie 1649) 26. În primii ani ai secolului 
al XIX-lea, când Oltenia a devenit teren de pradă, jaf şi incendieri al turcilor 
pasvangii şi cârjalii, boierii Filişanu au consolidat-o27. 

Cula a constituit un mijloc particular de înfruntare/ apărare a boierilor Filişeni 
în faţa caselor de turci care atacau şi jefuiau adesea Oltenia. Ea făcea parte din 
lanţul de comunicaţii de pe Valea Jiului. De aici putea fi supravegheată şi 
semnalizată întreaga zonă care se întindea de la Mănăstirea Bucovăţ şi până la 
Mănăstirea Gura Motrului28. 

                                                 
22 Nicolae Chipurici, op. cit., p. 382. 
23 Ibidem, p. 390. 
24 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, 

Craiova, Editura Helios, 1999, p. 52. 
25 Ana Cumbary, Maria Manoil, Mihail Canianu, Aurelia Candrea, Dicţionarul geografic al 

judeţului Doljiu, Bucureşti, 1896, s.v. 
26 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova în sec. 

XIV–XVIII, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971, pp. 179–180; Ştefan Aftodor, Boierimea 
din Ţara Românească. Aspecte politice şi social-economice (1601–1654), Brăila, Editura Istros, 2014, 
p. 214; Vasile Marinoiu, Monumente din epoca lui Matei Basarab în judeţul Gorj, în „Analele 
Universităţii din Craiova”. Seria Istorie, anul X, 2005, p. 185. 

27 Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Bucureşti, 
Editura Tehnică, 1985, p. 307. 

28ANSJ Dolj, Comisiunea Monumentelor Istorice, dosar 14, f. 1; Iancu Atanasescu, Valeriu 
Grama, Culele din Oltenia, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1974, p. 140. 
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Familia Filişanu a păstrat această culă până în anul 1927, când Ion Dumitru 
Filişanu a demolat-o cu scopul de a degaja locul pentru a putea face noi adăugiri la 
conac29. 

Fostul monument „Cula Filişanilor” se încadrează unei categorii de edificii 
care se întâlnesc doar în arealul ce se întinde peste zona Olteniei şi la est de Olt în 
judeţele Argeş, Teleorman şi Olt. Ca şi celelalte cule de pe teritoriul Olteniei, 
construcţia de la Tatomireşti avea o formă adecvată apărării zidurilor, având 
creneluri prin care se putea trage. Ea era prevăzută cu posibilităţi de alimentare cu 
apă existând în camera de la parter o fântână foarte adâncă30. 

A avut formă dreptunghiulară (13,00x7,50 m), o înălţime de 9 m până la 
acoperiş şi trei nivele (un parter şi două etaje)31. A fost construită din cărămidă, 
având pereţii exteriori groşi de aproape un metru şi a fost acoperită cu şiţă. 

 
Fig. 1. Planul culei de la Tatomireşti (reconstituire) apud I. Atanasescu, V. Grama, 

Culele din Oltenia, Craiova, Scrisul Românesc, p. 139. 

Intrarea în culă se realiza printr-o uşă masivă de fier, amplasată pe latura mare a 
parterului, de unde se intra într-o sală prevăzută cu o fereastră îngustă ca un meterez32. 

Beciul era boltit cu un semicilindru fiind susţinut de două arce, dispuse unul 
median şi altul lateral. Intrarea în el se realiza numai prin interior, printr-o uşă 
situată în partea dreaptă a camerei de la parter. 
                                                 

29 ANSJ Dolj, Comisiunea Monumentelor Istorice, dosar 14, f. 1. 
30 Ibidem. 
31 Iancu Atanasescu, Valeriu Grama, op. cit., p. 139. 
32 ANSJ Dolj, Comisiunea Monumentelor Istorice, dosar 14, f. 1. 
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Fig. 2. Planul parterului culei de la Tatomireşti (reconstituire)  

apud I. Atanasescu, V. Grama, Culele din Oltenia, Craiova,  
Scrisul Românesc, p. 139. 

Accesul la etajele I şi II se realiza printr-o scară în două canaturi, cu trepte 
masive de stejar, amplasată în partea stângă a camerei de la parter. 

La etajul I din două vestibule mici, situate unul în partea stângă şi celălalt în 
faţă, se intra în camerele de locuit, luminate prin ferestre mici. Tot aici se găsea şi o 
cămară33. 

 
Fig. 3. Planul parterului I al culei de la Tatomireşti (reconstituire)  

apud I. Atanasescu, V. Grama, Culele din Oltenia, Craiova, Scrisul Românesc, p. 139. 

                                                 
33 Ibidem. 
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La etajul II din pridvorul ce avea în faţă un colonament cu trei travee, 
conturate de coloane rotunde de zidărie, ce susţineau arcuri trilobate, se pătrundea 
într-o cameră spaţioasă, lipsită de ferestre pe pereţii exteriori. Iluminarea acesteia 
era asigurată de ferestrele de la pridvor. 

 
Fig. 4. Planul etajului II al culei de la Tatomireşti (reconstituire)  

apud Iancu Atanasescu, Valeriu Grama, Culele din Oltenia, Craiova,  
Scrisul Românesc, p. 139. 

Atât cele două camere de la etajul I cât şi cea de la etajul II erau tăvănite cu 
grinzi aparente de lemn34. 

Întrucât cula nu mai există în prezent, iar reconstituirea istoriei sale s-a făcut 
pe baza informaţiilor oferite de membrii familiei Filişanu, istoricii şi arhitecţii, care 
s-au ocupat cu analiza acestui tip de construcţii, nu au putut susţine dacă a dispus 
de decoraţie exterioară. Nu s-a putut stabili până în prezent modalitatea de încălzire 
a culei şi nici existenţa unor elemente care s-o individualizeze. 

Treptat, condiţiile de locuit din această culă au devenit nefavorabile 
standardului de viaţă. De aceea, proprietarii au construit alături de culă şi un conac, 
care din nefericire, nu se mai păstrează, fiind demolat în anul 1968. În aceste 
condiţii, cula a rămas neutilizată, ea degradându-se treptat. Ajunsă în stare de ruină, 
Ion Dumitru Filişanu a decis în anul 1927 să o demoleze. 

 
 
 

                                                 
34 Ibidem, f. 2. 
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KULA FILIŞANU FROM TATOMIREŞTI,  
DOLJ COUNTY  

(Abstract) 

Native of the locality of Filiaşi, situated in the neighbourhood of the city of Craiova, 
from where the family took their family name, the Filişau boyars are attested for the first 
time in the 15th century, when the documents mention a certain Mogoş. 

The owners of a wide landed property, the Filişau family can join other families with 
an old and far off boyar line, probably before the constituting of the feudal state of 
Wallachia. The existence of their estate is proved both by numerous testaments, and 
documents that used to establish the confines of a landed property, which remained as a 
testimony along the time. This boyar family had properties in all the counties of Oltenia: 
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea and Romanaţi. 

In the 17th century, Dumitru Filişanu built a kula in the Tatomireşti village. 
Unfortunately, it is no longer preserved today. 

 
Keywords: Filişanu family, the kula, Tatomireşti village, rural architecture, boyards. 


