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CULA MOSCU DIN MUSCULEȘTI, JUDEȚUL GORJ 

ILEANA CIOAREC 

Abstract: Among the South-Danube merchants who have carried out intensive trade 
on the North-Danube the Macedo-Romanians particularly stood out. At the end of the 
18th century and the first half of the 19th a great number of Macedo-Romanians 
established to Craiova and its surroundings, playing an important role into the 
economic and cultural development of this town. Among these we encounter Ioan and 
Constantin’s family, natives from Moscopole, dealing  with livestock trading in 
particular large cattle in Austria and Ottoman Empire. From those sales Ioan and 
Constantin raised significant amounts of money that allowed him to buy several 
estates within Oltenia. Connecting to Constatin Moscu is related a highly important 
architectural monument from Musculești – a kula that unfortunately it is no longer 
preserved today. As the other kulas from Oltenia, Moscu had a shape adequated for 
defence, having two pinnacles through they could shoot with a rifle or a gun against 
besiegers, located downstairs. 

Key words: Moscu family, the kula, Musculești village, rural architecture, Gorj 
county. 

 
Între negustorii sud-dunăreni care au desfăşurat un intens comerţ pe 

teritoriul de la nord de Dunăre s-au remarcat în mod deosebit aromânii. În 
secolul al XVII-lea ei au început să se implice în activităţile comerciale în 
proporţii mult mai mari decât în secolele anterioare ajungând, potrivit 
istoricului Constantin C. Giurescu1, să facă legătura între Occident şi Orient. 
Până în această perioadă aceştia s-au limitat la a face un comerţ intens, mai ales 
cu statele italiene, în special cu Veneţia. În secolul al XVIII-lea s-a constatat o 
schimbare în orientarea activităţii lor comerciale. Au părăsit comerţul cu 
Veneţia din cauza taxelor prea mari impuse mărfurilor2, direcţionându-şi 
afacerile spre alte ţări din Europa: Ungaria, Austria, Germania şi Ţările 
Române. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al 
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2 Aromânii. Istorie. Limbă. Destin (coord. Neagu Djuvara), Bucureşti, Editura Fundaţiei 

Culturale Române, 1996, p. 96–97. 

mailto:ileanacioarec@yahoo.com


 Ileana Cioarec 92 

XIX-lea un număr mare de aromâni s-au stabilit în Oltenia, jucând un rol 
important în dezvoltarea economică şi culturală a zonei.  

Printre aceşti aromâni s-a numărat şi familia fraților Ioan și Constantin Moscu, 
originari din localitatea Moscopole, din Albania. Din vânzarea pieilor de animale, 
lânii, seului, cervișului, cerealelor la Viena, Triest, Livorno, Constantinopol cei doi 
au reușit să strângă importante sume de bani care le-au permis să cumpere nueroase 
moşii în zona Olteniei3. Printre acestea s-a numărat şi Musculești. Nu se cunoaște  
cu exactitate anul în care această moșie a intrat în stăpânirea lui Constantin 
Moscu, dar acest lucru s-a întâmplat înainte de 1797. Un document emis la  
17 iulie 1797 precizează că la această dată biv treti armașul Constantin Moscu a 
reclamat caimacamului Craiovei că Dragul, fiul lui Ion Turcul, Barbu 
Mărgineanul, Gheorghe Albeanul, Milcul Doilcul și pe popa Gregorie din 
Purcari i-au cotropit partea lui de moșie din Sărăcinești (vechea denumire  
a satului Musculești)4.  

Moșia Musculești a rămas în stăpânirea familiei Moscu până în 1911, când 
maiorul Nicolae C. Moscu a vândut-o lui Dincă Schilerului și fiului acestuia 
Aristică Schileru5. În luna august a aceluiași an, Dincă Schileru a renunțat la partea 
sa din Musculești în favoarea fiului său, motivând că „întreg capitalul plătit până 
acum vânzătorului, precum și procentele, taxele de înregistrare și toate chelutuielile 
actului au fost plătite numai de domnul Aristică Schileru”6.  În anul 1923 Aristică 
Schileru a dat de zestre moșia  fiicei sale Lucia-Maria, la căsătoria acesteia cu Ion 
Aprihăneanu7.   

* 
*    * 

De numele lui Constantin Moscu se leagă un monument de arhitectură 
deosebit de important din satul Musculești, o culă, care, din păcate, nu se mai 
păstrează în prezent.  

Data construcţiei 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 
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4 Alexandru Ștefulescu, Gorjul istoric și pitoresc, Târgu Jiu, 1904, p. 50; Radu Sp. Popescu, 
Însemnări de toponimie istorică, în „Limba română”, an XVII, nr. 3, 1978, p. 308.  
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vie a Gorjului, ediția a III-a revăzută și adăugită, Iași, Editura Pimen, 2017, p. 136. 
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schiţe, relevee şi o prezentare detaliată a monumentului. Ţinând cont de faptul 
că toţi specialiştii, care au analizat cula de la Musculești, au susţinut că a fost 
construită de Constantin Moscu, putem afirma că ea a fost ridicată la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea. În anul 1801, construcția a fost atacată și incendiată de 
cetele de pasvangii și cârjalii. A fost refăcută de către fiii lui Constantin Moscu, 
Barbu și Ioniță, în perioada 1815–18178. Familia Moscu a păstrat această culă 
până în anul 1911, când maiorul Nicolae N. Moscu a vândut-o împreună cu 
moșia lui Dincă Schileru și fiului acestuia Aristică Schileru. Cel din urmă a dat 
de zestre cula, în anul 1923, fiicei sale, Lucia-Maria, la căsătoria acesteia cu 
Ion Aprihăneanu9. Noii proprietari au folosit-o până în anul 1932, când au 
părăsit-o, stabilindu-se la București. Nemaifiind întreținută, construcția s-a 
degradat treptat, ajungând în anii 40 ai secolului al XX-lea în stare de ruină, 
putând să se prăbușească în orice moment. Acest lucru a determinat primăria 
comunei Musculești să dispună, în 1942, demolarea acesteia. 

 
Fig. 1. Cula de la Mosculești 

Sursa: apud Iancu Atanasescu, Valeriu Grama, Culele din Oltenia, Craiova,  
Editura Scrisul Românesc, 1974, p. 118. 

 
8 ANSJ Dolj, Comisia Mopnumentelor Istorice, dosar 11, f.a., f. 1, 5; Iulian Cămui, Culele din 

Gorj, în „Litua. Studii și cercetări”, II, 1982,  p. 340.  
9 Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete-Pătrașcu, op. cit., p.121. 
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Monumentul „Cula de la Musculești” se încadrează acelei categorii de 
edificii speciale prin funcție și specifică unui areal ce se întinde peste zona Olteniei 
și doar până la est de Olt în județele Argeș, Teleorman și Olt. A constituit un mijloc 
particular de înfruntare/apărare a familiei Moscu în faţa cetelor de turci care atacau 
şi jefuiau adesea Oltenia. A făcut făcea parte din lanţul de comunicaţii de pe 
Gilortului, de unde putea fi supravegheată şi semnalizată întreaga zonă care se 
întindea spre Târgu Jiu.  

 
Fig. 2. Zona de vizibilitate a culei de la Musculești  

Sursa: ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice,  
dosar 11, f. 8. 

Ca toate culele, construcția de la Musculești avea o formă adecvată apărării, 
zidurile dispunând de creneluri prin care se putea trage cu pușca și pistolul către 
asediatori. Aceste creneluri au fost prezente doar la parterul clădirii, câte două pe 
fiecare perete.   
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Construcția avea formă aproape pătrată (10,30x9,50 m), o înălțime de 10 m 
până la acoperiș și trei nivele (un parter și două etaje). Pereții exteriori groși de 95 
cm au fost construiți din bolovani de râu amestecați cu bolovani de stâncă în 
proporție de 10% și iar cei interiori din cărămidă îngustă cu rosturi mici10. Inițial, a 
fost acoperită cu șiță susținută de numeroși lănteți de brad, care, ulterior, a fost 
înlocuită cu tablă11. În momentul înlocuirii acoperișului a fost coborâtă și 
șarpanta12.  

 

 
Fig. 3. Planul culei de la Musculești  

Sursa: ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice, dosar 11, f. 15. 
 

10 ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice, dosar 11, f. 3.  
11 Ibidem, f. 2, 6. 
12 Ibidem. 
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Intrarea în culă se realiza printr-o ușă masivă cu fus care era amplasată pe 
partea de miază-zi. Mai târziu, aceasta a fost înlocuită cu alta mai îngustă, „adusă 
din altă parte”, prevăzută cu balamale de fier și care se încuia cu clanță. După ce se 
trecea de ușă se intra într-o sală, pardosită cu lespezi de piatră, în care era 
amplasată casa scării. Aceasta comunica în partea dreaptă cu o cameră de mici 
dimensiuni unde se găsea o fântână cu ghizduri de lemn iar în față cu beciul13. 

 

 
Fig. 4. Planul parterului culei de la Musculești   

Sursa: ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice, dosar 11, f. 15. 

Beciul avea formă dreptunghiulară și era boltit cu un semicilindru de 
zidărie, susținut pe două arcuri mediane. Intrarea în el se realiza din interior.  

Accesul la etajele superioare se realiza printr-o scară de lemn cu trepte din 
butuci groși, ciopliți și încastrați în masa zidăriei încă de la construirea culei. La 
jumătatea ei aceasta se răsfrângea pe un podest (hodină)14. 

 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, f. 2.  
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La etajul I dintr-un vestibul se intra într-o cameră mică care servea drept 
bucătărie și unde se afla o sobă cu plită. În partea stângă a vestibulului se găsea un 
coridor din care se intra în partea dreaptă în două camere care erau folosite una pentru 
dormitor și alta pentru cămară, iar în partea stângă într-o cameră mare (cameră de zi). 
Atât bucătăria cât și celelalte trei camere erau  tăvănite cu grinzi masive, lucrate 
aparent15. În capătul coridorului se afla o latrină, luminată prin două ferestre mici16.  

 

 
Fig. 5. Planul etajului I al culei de la Musculești 

Sursa: ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice, dosar 11, f. 15. 
 

La etajul II se găsea un pridvor spațios (3,20x9,00 m) care avea în față șapte 
travee, iar pe laterale două, mărginite de stâlpi rotunzi de zidărie, ce susțineau 
arcuri în semicerc turtite. La mijlocul pridvorului se găsea o ușă care dădea într-un 
coridor ce pătrundea în două camere, dispuse una în partea stângă și alta în dreapta. 
Ambele camere erau tăvănite cu boltă de zidărie în semicilindru încrucișat17.    

 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem; Radu Crețeanu, Sarmiza Crețeanu, Culele din România, București, Editura 

Meridiane, 1969, p. 31.  
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Pentru a obșine un spațiu mai confortabil, la construirea etajului al II-lea nu 
s-a respectat structura zidăriei catului inferior, pereții fiind construiți pe goluri și 
susținuți pe grinzi masive, mascate în tavan18. 
 

 
Fig. 6. Planul etajului II al culei de la Musculești  

Sursa: ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice, dosar 11, f. 15. 
 

Atât la etajul I cât și la etajul II camerele erau pardosite cu scânduri groase de 
stejar, bătute în cuie aparente direct pe grinzile tavanelor. Iluminarea culei era 
asigurată de câteva ferestre mici de formă aproape pătrată19. Încălzirea culei se 
realiza cu ajutorul sobelor dispuse atât în camerele de locuit de la etajul I cât și în 
cele de la etajul II.   

Cula de la Musculești era printre singurele cule din Oltenia care dispunea de 
elemente decoratove exterioare. Pereții exteriori erau împărțiți, pe fiecare nivel, în 
panouri aproape pătrate și mărginite de pilaștri cu baze și capete false. Parterul se 
deosebea de etajele superioare printr-un brâu cu ciubuce ieșite în afară, care 
îngroșea pereții înspre interior și exterior20.  

 
18 ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice, dosar 11, f.a.., f. 2. 
19 Iancu Atanasescu, Valeriu Grama, Culele din Oltenia, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 

1974, p. 121. 
20 ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice, dosar 11, f.a., f.. 6. 
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Fig. 7. Decorația exterioară a culei de la Musculești  

Sursa: ANSJ Dolj, Comisia Monumentelor Istorice, dosar 11, f. 4. 
 

Treptat, condiţiile de locuit din această culă au devenit nefavorabile 
standardului de viaţă. De aceea, proprietarii au  decis să o părăsească în anul 1932 
și să se stabilească la București. În aceste condiţii, cula a rămas neutilizată, ea 
dregradându-se treptat. Ajunsă în stare de ruină, în anul 1942 primăria comunei 
Musculești a decis să o demoleze.  


