
RATOŞELE DIN MOLDOVA 
MIHAI ISP1IR 

I-fanuri le „de drumul mare" din Moldova de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea au 
atras de cîteva decenii atenţia cercetătorilor, acredidnd În 
literatura de speciaEta.te un tip arhictJectural aparte: „ ratoşul " 
sau „rateşul", definit prin opoziţie cu tipul de han specific 
mai ales ornşelior şi tîrgurilor Ţ'ării Româneşti În secolele 
XVII-XIX. 

Diferenţa a fost semnalată pentru prima dată Într-un 
studiu al prof. Horia Tendoru 1 În cuprinsul căruia autorul 
stabilea demar·caţia Între hanur'.le din Ţ'ara Româneaiscă, 
în special din Bucureşti, onganizate În jurul unei curţi int·e
rioarie descoperite, şi unele hanuri din Moldo·v.a (ratoşe) la 
care încăperile şi anexele sînt Înglobate sub acelai.~i acoperiş. 

Prof. Grigiore Ionescu, În sinteza s·a consacrată arhitec
turii româneşti2, operează o disociere nu anît Între hanurile 
din cele două principate, cît mai ales între programele hanu
rilor „de or<Lş" .şi de „dPumul mare". Soluţi a ratoşului, produs 
al dublei influenţe exel'citate de arhitectura p·oipulară şi de 
cea culta, ih1 strează, afirmă auto1iul, şi În Moldova, carac-
terul autohton al arhitect•urii oivi,Je româneşti , la graniţa 
secolelor XVIII .şi XIX. 

Examinarea de:osebirii t ipologice menţionate Între hanu
rile prevăzute cu o curte interioară ş i rato1Şe - una din 
cele mai interesante probleme puse de arhitJectura civila ro
mânească3 - formează şi scopul articolului de faţă. 

Cum este leme de Înţeles, o biectivul propus, Ie.gat îndeo
sebi de problema o.ri1ginii şi tipofogiei ratoşului - în treacăt 
numai atinsă de cercetări.le antJer:oar·e - , necesită o perspec
ti vă i•s torică lă.rgită . 

1 Hori a Teodoru, ]-fonu Anmţei, „BCMI" , XXXVII, 1944, fasc. 
119- 122, p. 45-57. 

2 G. l onescn, Istoria arhitecturii 1n România, vol. II, Buc. 1965, 
p. 352- 35 4. 

3 O bibliografie sum ară a hanuri lor din Moldova mai cuprinde: 
fsto ria artelor plastice 1n România, voi. II, Bucureşti, Ed. Meridiane, 
197-J, p. 131 - 133; unele studii ş i sinteze :i.bordînd adiacent prob le~1a 
hanurilor: N. Iorga, Istor:a comerţ1tl1ti românesc, I , Epoca veche li , 
Epoca mai nouă, Bucureşt i , 1925; N. Iorga, Din tezaurul ele artă bow
şc'inean, „BCMI" , XXXI, 1938, fasc. 95, p. 1-22; Emil Diaconescu , Vechi 
clrnmuri mo/dove11eşti. Contribttţiuni 1n legătură w luptele lui Ştefan cel 
Mare prntm owparea domniei , Iaşi , Institutul de arte grafice, 1932; C. C. 
Giurescu, Principatele române la 1nceptttul secol1dui al X I X -Lea. Consta
tări istorice, geografice, economice şi statistice pe temeiul hărţii rnse din 
1835, Bucureştii, Ed. ştiinţifică, 1957; Romulus Vulcănescn ş i Paul Simio
nescu, Drum1tri şi poparnri strtivechi, Bucure şti, Ed. Albatros, 1974, pre
cum ş i lu c rări cu caracter mai literar ca N . Iorga, Dmmuri şi oraşe clm 
România, Bucureşti, Minerva, 1904, sau G. M. C_antacu~!n o , !~'1'.o~re şi 
poparnri., Bucureşti, Ed. Fundaţiei, 1934. Nu trebuie neglijate mci 111for
maţiile pe care le o feră literatura memorialistică sau beletristică (ope
rele lui Ion Ghica, George Sion, Mihail Sadoveanu ş. a.). 

4 Prelungirea trad iţiei „os pitalităţii" a stat de-a lungulv istor!ei r;, 
baza unei serii de programe arhitecturale, care nu s~ confunda, de ş i pre.
zincă numeroase puncte comune, cu cele ale hanurilor; casa de oaspeţi, 
azi lu l pentrn că l ători ş i să raci etc. unde cazarea ş i masa erau oferite 
grat '. i t. 
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Pînă ~pre sfîrşitul secolului a l XVIII-iea, găzdui-r.ea -căl ă
torilor, străini1or2 negustoriLor, trimişilor oficia1i etc. er·a 
prevalent asigur.ară În ţari le române şi În specia-I În Mo1dova 
de funcţronarea „ o·spitaliităţii ", noţiune pe car1e o folo1sim 
aici nu numai În sens de principiu umanitar, dar şi În sensul 
de îndatorire stabilită juridic {beilicul)4. Situ aţ ia era expli -
cabilă prin fragilitatea premiselor, În primul rînd econo
mice, care favo r izează îndeobşte construeţi a de hanuri . 

Fără a ne referi la alte coordonate ale vieţ ii economice, 
vom aminti doar ·tarea precară a drumurilor, a că11or buna 
Întreţinere era Împied i cată chiar de Imperiul otoman, pînă 
în primele decenii ale veacului al XIX-lea. „Drumurile care 
din Austria duc În V alahia, mt pot fi niciodată reparate fără 
o permisiime expresă a Porţii Otomane; aceasta, cu toate 
trebuinţele grabnice ale negoţitlui, nu acordă permisfrmea, 
căci îşi Închipuieşte că În caz de război armata austriaâi 
cu l'renul ei va trece ast fel cu greu Carpaţii", scriie În aprilie 
1828 agentul Pru iei În Tara Românească, min-i-struJui său5 . 

Obligaţia „beilicului" sau „ c o năcitu l ui" - a găzduirii străinilor „de 
orice limbă" În casele locuitorilor (mai ales orăşen i) săraci sau bogaţi -
era curentă în evul mediu, În ţările dependente Porţii otomane. Ante
rioară :inului 1585, c:nd apare întÎi menţio nată pentru ţările romane 
(N. Grigoraş , Date noi des pre Beiliml clin laşi, „Studii ş i cercetări ştiin
ţifice . Istorie" XIV, 1963, fasc. 1, p . 91), ace:lSta îndatorire este insti
tuită de domnie pentru a compensa, p robabil, absenţa unor construqii 
speciale destinate oaspeţilor. îndeplinit inirial „m m1tltă prietenie" (N. 
Iorga, fstoria comerţ11/i.ei românesc, v. I, p. 272), „beilicul", generalizat în 
a doua domnie a lui Ş tefan Tomşa (1621 - l623) (cf. N. Grigoraş, op. cit. 
p. 91) capătă cur :nd o noră opresivă reSIÎmţită îndeosebi de păturile nepri
vilegiate, supuse la feluri te abuzuri (rechi zi\ii de obiecte casnice, evacuări 
etc. ), în f olo;u I demni tari lor turci. 

Scutirile de „conăcit" , individuale sau co '.ective, urmărind încurajarea 
existen\ei unor „bresle", printre care se număra şi cea a negustori lor, se 
prelunges~ p:na la începutu l vearnl ui al XIX-iea, confirmînd dăinuirea 
acesnei :ndaroriri . 

De altfel, tot pînă În sec. al XIX-iea, referiri documentare la case 
de adapo~t pentru că l ător i, 1tră iini etc„ construite În Moldova sub egida 
os pitalită\ii - prima datab i l ă ante 1557 (Hu rmuzaki, Doc1emente privi
toare la istoria românilor, Bucureşti, 1876- 1946, voi. XV, 527, doc. 
DCCCCLXIV) - s:nt, deş i restrînse, mai numeroase, totuşi dec:t cele 
privind hanurile. Dacă de pildă, în prima patre a secolului al XVIlI-lea 
nu cun oa1tem pentru Moldova, din izvoare, decît un singur han, stră
juind p:md Oituzului (Emil Diaconescu, op. cit., p. 52) aflăm În schimb, 
dintr-un docu ment datat 1 ianuarie 1757 că la Iaşi existau case pentru 
beilic în că din timpul uneia din domniile lui Mihai l Racoviţă, „aproape 
de rnrtea domnească " , dar că între timp se darîmaserăl- ceea ce a făcut 
necesară recl ădirea lor pe teritoriul mănăstir i i Sf. Ioan Zlataust (N. Gri
goraş, op. cit„ p. 94) . După mărturiile tradiţiei locale „conacul Beilirnlui" 
avea „două catttri" şi un „cerdac enorm ele lemn" (ibidem, p. 95). 

Pe de alta parre ospitalitatea, sub cu totu l altă formă, era asigurată 
ş i în mediil e ecleziastice. După mărturia trimisului austriac Wenzel von 
Brognard, printre alte misiuni ale mănăstirilor, se numără propagarea 
ospita: i tăţii: „lntr-1m anume sens, deci, aceste mănăstiri pot fi văzute 
ca adevărate adăposturi (wahre 1-lerbergen) pentru călătorii străini"; dar, 
ad augă Brogn.ard „ ... este păcat că prin ultimele războaie (cel ru o-turc 
[768- 1774, n.n.) multo ra clin ele li s-a lzeat putinţa de a exercita mai 
departe ospitalitatea" (cf. Gheron Netta, Expansiunea economică a Aus
t riei şi explorări.le ei orientale, Cartea Românească, Bucureşti, 1931, p . 171). 

5 cf. Rolland Eminet, Drumurile clin patria noastră, Ed. ştiinţifică, 
Buc ureşti , 1959, p. 28. 
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Către sfîrşitul veacului al XVIII-lea, o anume redresare 
a econormiei sub impulrsul dezvoltării forţelor de producţie 
este vizibilă, alături de accentul pus pe produeţia pentru 
schimb. Produsele traidiţiona1e de export - vitele - Încee 
sa fie oot1curate acum şi de cernale,6 ·exploatarea agri,cola 
fi;nd prevalent 1orient·ată către piaţă. În acest cadru apar 
la sfîrşitul veacului al XVIII-lea, În ţările romi:lne, primele 
forme ale acumulării primitive de capital. Un aspe·ct al 
acestui proces este in te re.sarea În a·cti vi ta tea comercială a 
marii feudalităţi, inelu.siv a domniei, Încă de la jumătatea 
veacului, de cele mai multe ori indirect, prin mijlocirea 
arenclaşilor7. 

Dezvoltarea categoriilor de arendaşi şi negustori cama
tari, amen.inţînd vechile fa.mi.iii boiereşti cu iiuinarea, ducea 
la intensificarea participări i aces.nora din urmă la oomerţ 
şi cămătărie. Acelaşi efoct îl are Întărirea juridică a mono
polurilor feudale p.rin a,şezămintel<e lui Constantin Mavro
cordat (1743), Grigore Ghi,ca (1766) şi Grigore Calimachi 
(1768) ultimele dO'Uă referindu-se printre altele, la „dreptul 
exclusiv al proprietarului moşiei de a vinde vinul"6• 

Este, de altfel, s,imP'to matic că stăpînii de moşii care 
supravieţuiesc concurenţe i negustorilor sînt şi cei pe domeniile 
cărora se oonstruie,sc hanuri: familiile Sturza, Cantacuzino, 
Balş , Catar,giu, Ghica etc. 

Apariţia primelor forme de pătrundere a capitalului În 
eaonomia ţărilor romi:lne a fost Însoţită de un pmces corn·· 
plementar acela de orientare mai freoventă a legăturilor 
comerciald spr·e Apus ş i În spedal spre Austria, fapt care 
venea fo Întîmpinarea politi<cii mercantiliste, de expansiune 
economică sistematică spre Răsărit a Imperiului habsburgic. 
Irntensi,ta~a cu care ,se desfăşoară a.ctivitatea negustori,Lor 
austrieci în Moldova, mai ales după 1783, anul înfiinţării 
consulatului, este atît de mare, încît periclitează chiar situa
ţia negustorilor pămînnen i . 

Aceste de.sch~deri spre Apus nu puteau fi totuşi, pînă la 
urmă, decît un factor de p·rngres eoonomic, prin prejudi
ciile pe care le pmvocau mono.polului turcesc. 

Mai mult decît atît, tendinţelor economice pro-occiden
tale nu îndrzie să li &e adauge şi cele politice . Este cuno•scută 
politica favorabilă austrie.cÎ'lor, precum .şi refo11mele interne 
în .sens apusean ale lui Alexandru Ipsilami, cel care În 
timpul ocupaţi·ei din 1788-1792 s-a lăsat „ făcut priz@ier" 
de j1111periali. De alvf.el, boierjmea mo1doveană simpatiza Ja 
rindul ei cu austriecii .şi este semnificativ aipdul ei În timpul 
aceleiaşi campanii, către prinţul Goburg, rngat să i1a sub 
o'crotirea sa pe boierii Divanului, În 1schimibul asigurării 
gratuite a hranei pentru trupe. 

Modificărilor survenite în si~uaţia eoonomi1co-socială a 
marii boierimi, În orientarea intereselor acesteia, li se supra
pune apariţia unor noi necesităţi legate de sporirea circu
laţiei mărfurilor, destinate atît exportului cît şi pi·eţei interne, 
extinse ca urmat'e a .~pecializări i ecouomi-ce regionale (munte
cîmpi,e) şi a ră1spfodirii iarmaroaiceior ş i t1Îrgurilor să.pta
mînale9. 

Ridic·area unor clăJdiri care puteau oontribui la impulsip
narea vieţii economice şi comerciale - hanurile - În mediul 
rural sub directa ÎnC'llrajare a marii feudalităţi, interesată 
în o~ice fel de mijloa1ce pentru sporirea averilor (deci şi 
în construirea de localuri permiţînd cormercializarea băuturi
lor) apar.e În a·ceste condiţii firească. 

• 
• • 

6 In Germania de pildă, se exportau În jurul anului 1780 - 30.000 
comune şi 6.000 de cai, iar în Turcia erau trimise mai mult de 1.500.000 
de oi, după Brognard (Gheron Netta, op. cit„ p. 16~-164). C!t priveş~e 
cerealele, „o cantitate prodigioasă se desfăcea ln Rusia, T ransilvama, Polo ma 
şi Ungaria" (Hurmuzaki, Supl. I/3 , p. 82). 

7 Din scrisorile dragomanului Ion Callimachi, viitor domn, care. prac
tica la scară mare negoţul de oi, boi, stupi, prin intermediari greci, s-ar 
putea deduce că utiliz'area arendaşilor era motivată prin disc~eţia marelui 
latifundiar n · •• însă simet nu voiu să se facă cu numele miezt ... frate, 
nit face sunet mare, că să nu paie că voiu să ridi~ vr-o d~lă ş'oiu face 
pagubă ţărăi .. . " (N. Iorga, op. cit„ p. 47). In realitate, desigur, pr<?Ces~l 
re flectă contradiqiile interne ale orînduirii feudale În farn sa finala. 

a D. Ciurea, ln legătură cu problema monopolului feudal in Moldova, 
„Anuarul Institutului de istorie şi arheologi1e", Iaşi, 1964, p. 141. 

9 De notat că impozitele percepute la tîrguri şi iarmaroace reveneau 
tot proprietarilor feudali . 

10 Horia Theodoru, op. cit„ p. 53. 
11 Ibidem . 
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Faptul care se impune cel dimîi cu evidenţă cercetă
torului este anvergura c·omenzi i sociale a hanurilior, marea 
lN răspîndire Într-<o perioadă destul de scurta . 

Concentrarea domeniilor - trăsătura specifică acumulării 
primitive de capital În a.grin1ltură - a favorizat pe de 
altă parte, o anumi.tă coo!'dona1"e în construcţia ratoşelor, 
explicînd fernomenul rda:tivei lor unităţi arhit·ecturale, con
•Statate pe o Întinsă arie g,eo1gmfică. 

În studiul amintit despre hanuri, pro.fesorul Horia Teo
doru localizează cîtev:a dintre acestea. In afară de hanul 
făcut ·celebru prin pove,S't iril·e lui Sa:doveanu, de la Tupilaţi, 
autorul mai descoperă rat·oşe la Erbiceni, Bă1'ăn·eşti , Tmneşti, 
Ruginoasa, notînd În urrma observaţiei oomparative a. cdor 
numai cinci exemplare, „marea lor varietate" 10• Cercetările 
ulterioare au completat numărul hanuri1or cunoscute cu cele 
de la Roznov, Săveni, Cîrligi, Gura Orbicului, Trifeşti. Se 
mai păstrează de asemenea ra.toişe l e de la De.len i (lîngă 
Hîrlău), Drăguşeni, Tudora şi Cacica (în ţinutul vechi al 
Sucevei). 

În tr·ecut rat-oşele vor fi fost nmlt mai numeroase şi e 
probabil că verigiile, astăz i di spărute, ale reţelei pe care 
o formau, ar fi putut întregi imaginea lor de ansamblu, 
lămurind o seri•e ·de puncte Încă obscme. Chiar ş i aşa, unele 
ooncluzii parţiale se impun. Ele a·u fost sugerat·e Încă de 
articolul lui H oria Teodoru, unde se observă de pildă, că 
hanurile „izolate . . . par a fi situate de obicei la răspîntii 
de drumuri, la jHmătatea distanţei dintre centrele mai impor
tante .. . " 11 . Exemplelor date - hanuri1e de la Erbj.ceni, 
între Iaşi şi Hîrlău, Tomeşti, Între Iaşi şi Ţuţorn şi Bălă
neşti - li se pot adăuga şi altek Astfel distanţa Între 
Piatra Neamţ şi Bacău apare Împărţită, pe hartă, În trei 
segmente, de localităţile Rioznov şi Buhuşi (Gura Orbicului), 
unde se găsesc hanuri; drumul Fălti·ceni-Rioman (•oca 90 km) 
este de asemenea jalonat, la intervale egale, de ratoşele de 
la Drăguşeni şi Tupilaţi; cel Între Tupilaţi şi Piatra Neamţ 
(cca 30 km) de hanurile de la Şerbeşti şi Cîrligi, iar Rugi
noasa se află Între Paşcani şi 'ţg. Frumos. Fa.ptul că unele 
hanuri se găseau nu pe şoseaua principală, dar la mică 
dist·anţă, pe un drum lăturalnic, 12 este expli,cabil atît prin 
r.etnigerea satelor de la şosea, ca urmare a deselor rechiziţii 
abuzive pentru „menzil" cît ş i prin Însăşi condiţia acestor 
construcţii, expuse, Într-o v reme cînd ne.siguranţa 1drumuri
lor era o regulă, tîlhăr·iilor „oamenilor răi" care îşi aveau 
sălaşul nu do·ar În codrii ,,înfrioo.şaţi" ai Herţei şi Dobro
văţului, ci şi În luncile riîuriJor mari, de-a hmigul cărora 
şerpuiau drumurile. Oricum hanurile jalonau drnmurile nu
mite „ mari" , longi mdin1ale, pe văile IIÎurilor. Asnf.el, hanul 
de la T udora e~te la intersecţia drumului Si.retului (unind 
Suceava sau Dor-ohoiul cu Riomanul prin Pa•şcani) ·cu un 
alt drum venind de la Baia; hanuri le de la Drăguşeni şi 
Tupi laţi se afl ă pe „calea mare" 13, c·e fosoţeşte cursul Mol
do·vei, u1timul 1la inte11seoţia cu ,dmmul unind Piatra cu 
Paşe.anii; hanul de la Săveni esne pe „drumul tă1tăresc" vechi, 
care trecea Prutul pe la Somca, deviat apoi spre Galaţi, 
reunind centre urbane esenţiale p entru viaţa oomerţului; 
hanul din Deleni sie afla pe o variantă a dmmuh1i care 
unea Botoşanii şi laşul trecînd prin Hîrlău, fo st „popa1s 
domnesc"14; cel de la Roznov, la interosecţia drumului amin
tit, legînd Piatra şi Bacăul, cu „drumul Bmleştilor" 15 , con
tinuat prin Tg. Neamţ, spre Suceava; cel de la Trife.şti era 
pe ruta Piatrn-Roman etc. 

Incercînd să fixăm pe hartă aceste localităţi, constatăm 
agliomerarea rato1şelor În vechiul ţirnut Neamţ (Tupilaţi , Şer
beşti, Gîrligi, Roznov, Orbie, Bă'1ă.neşti) ca şi prezenţa lor 
În zonele Învecinate, la Ruginoasa (în vechiul ţinut al Ro
manului) . Ratoşe - izolate Însă - mai ÎntHnim În vechile 
ţinuturi ale Iaşului (Erbi,ceni, Tomeşti) şi D orohoiului 
{Săveni). 

Se relevă astfel, vivaci•tatea act1vitaţ11 comerciale În de
presiunea Neamţului şi valea Moldovei, Împînzite de căile 
de comunicaţie cu Transilvania. Pmsperiitatea regiunii se 
danora şi situaţiei s·ale de „ţinut de graniţa", fapt atestat 
de numeroa.sele privileg.ji şi scutiri pe care le obţine În 

12 E. Diaconescu, op. cit„ p. 38. 
13 Ibidem, p. 40. 
14 Ibidem, p. 50. 
15 Ibidem, p. 46. 
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Fig. 1,2 - Hanul de Ja Tupilaţi . 

(re leveu ş i foto arh. V. Moisescu) 

Fig. J,4 - Ratoşul de la Drăguşen i 

(pla.n ş i clişeu D.P.C.N.) 

Fig. 5. H ambarul din Bonţida 

Fig. 6,7 - H a,mbarul din Răscruci 

6 
(plan ş i detalii travee). 

decu1,sul tirnpului 16 . Nu este poate lip sită de semnificaţie 
nici constanarea, desprinsă din analiza Condicei liuzilior (1803) 
că În ţinutul Neamţului se găseau cele mai multe sate -
53 - unde ocupaţia locuiro.rilor era cărăuşia 17, dezvohata 
îndeosebi În condiţiile specializării economice wnale, din 
a doua jumănat'e a veacului al XVIII-lea. 

Evocăriie saidoveniene ... "s-ait pornit din părţile noastre 
(Ţara de sus) cărăuşii ca s-aducă vin spre munte şi atuncea 
a fo st· la Hanul Ancuţei vremea petrecerilor şi poveştilor. 
Taberele de care mt se mai istoveau . . . " 18 se ref eră I a o 
situaţie reală . 

Depresiunea Neamţului, situată la hotarul Între Ţara 
de Sus, şi Ţara de Jo,s, a constituit, Într-<rdevăr, un loc 
predilect de intersecţie a căilor de comerţ. Prin excel enţă 

16 Cităm doar regimul aparte al satelor, „care v or fi pe marginea 
Moldovei", acordat de Grigore Ghica în cadrul aşezămîntului di.n 1 ia
nuari e 1766. Conform acestuia, locuitorii satelor respective nu urmau să 
presteze decît 6 zile de clacă pe an, faţa de obligaţia general ă de 12 zile. 
(Istoria României, Ed. Acad. R.P.R„ Bucureşti, 1964, voi. III, p. 516). 

17 Iată situaţia satel or Moldovei ale căror locuitori se ocupau, printre 
altele, cu cărăuşia; 40 de sate în ţinutul Bacău, 48 În ţinutul Putna, 
23 În ţinutttl Tecuci, 10 în ţinutul Covmlui, 13 În ţinutul Tutova, 14 În 
ţinutul Fălciu , 24 în ţinutul Dorohoi, 16 În ţinutul Hîrlău, 17 În ţinutul 
Iaşi, nici unul în ţinuturile: Roman, Vaslui, Botoşani, Suceava, Cîrli
gătura etc. 

Alre ocupaţi i în ţinutul Neamţ, În afară de „lucrul pămîntului" erau: 
plutăritul şi mai ales prelucrarea cherestelii (16 sate). Erau de asemenea 
169 „breslaşi" - printre care se numărau şi negustori de ţară - (Teodor 
Codrescu, Uricarul cuprindetoriu de diverse acte care pot servi la Istoria 
R omânilor, Iaşi, Tipografia Buciumului Rom@.n, 1886, vol. VII, p. 
241-395 ş i vol. XIII, p. 241- 368). 

18 Mihai Sadoveanu, Opere, ESPLA, Bu cureşti, 1956, voi. VIII, p. 464. 

23 
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o regmne economica deschisă, cu cel puţin două tîrguri 
importante - Pi,atra Neamţ ş i Tg. Neamţ - ţinutul Neamţ 
a reprezentat un mediu prielnic receptării influenţeli0r di•V'erse, 
la nivelele ele bază aie societăţii, influenţe provenite În 
special ain zonele învecinate ale Tra1]silvaniei. 

Evident, considerînd aceste date, ca şi numărul mare al 
populaţiei în ţinutul Neamţ 19, aglomera1iea, aici, a hanuri
lor nu poate surprinde. 

Faiprul că ţinutul Neamţului era un cadru predilect de 
desfă1şurare a legăturilor Între Moldova şi Transilvania era 
confirmat ş i În relatarea trimisului .austriac Wenzel von 
Brognard care cons\Jată că populaţiile de „ungitri şi transil
'1.Jăneni" sînt comasa!te În special În jurul Nea1111ţului şi 
Bacăul ui20. 

Relaţii1'or tradiţionale cu Transilvania, med~ate prevalent 
de ţinutul nemţean, li se supraipun Însă , cum am văziut, la 
finele veacului al XVIII-1ea cele rezultate În urma politicii 
de ex.pansmne economi,că duse de Austria În Orientul 
european. 

Nu es1ne surprinză to.are, În urma tunwo·r .acestJo.r conside
raţii, utilizarea - ÎnllÎlnită În Moldova - a unui dublu 
t·crimen pentru desemnarea aceloraişi clădiri destinate odihnei 

19 Cu 9804 locuitori („oameni", „menzili " , „ ruptaşi", „ruptele visteriei", 
„ sudiţi", „bresle ce nu plătesc bir") dintre care 381 „scutiţi de bir" 
( străini), ţinutul Neamţ se situa pe locul al treilea În ce priveşte popu
laţia, Între ţinuturile Moldovei, fiind înt11ecut numai de ţinuturile laşului, 
12.200 şi Sucevei 9988 locuitori (Teodor Codrescu, op. cit„ vol. VII, 
p. 236 şi 275- 276 ş i voi. VIII, p. 261 - 268). 

20 Gheron Netta, op. cit ., p. 151. 
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călătorilor: „rawş" 21 (de provenienţă ap\.llseană) ş i „han" 
(de origine ·orientală) exprimînd o dualita·te mai ~rofundă, 
cc caracterizează Într•eaga civilizaţie româneasdt in epoca 
de adînci prefaceri de la sf.îrşitul ·secoluk1i al XVIII-lea ş i 
începutul secolului al XIX-lea. 

Această dualitate terminoliogică sugerează În să ş i parti
rnlari•t:nea arhitectuală a rat'oşului , ilu strată de pildă de un 
han cum este acela din Tupilaţi. 

Hanul dt! la Tupilaiţi, intrat În 00rniştiinţ.a cititorilor de 
literatură prin povestirile lui Sadoveanu sub numele de 
„Hanul Ancuţei" a fost consi1derat de ce1«cetător i dr·ept p ro
toti•p pentru prog.rnmul şi p artiul ratoşului. 

Planul (fig. 1), aşa cum apare descris de H oria Teodoru, 
e5te un dr·eptunghi alungit22 oompon înd o di vizi•une ·tripar
tită, longitudinală. Axial era rezervat un fel de gang ( 4,70 rn 
lă ţime) pentm trecerea carel:or ş i că ruţel or. Acestea er~u 
adăpos.rite, împ,reună cu călăwrii ob~ş nuiţi şi cu mărf ur,il e 
lor, în painea din fund a cl ă dirii, pe o rnprafoţă mai mare 
de jum ătate din Înt:·eg sp~ţiu~ interior, în :'ş~nd~ama~a:, 
cu şarpanta aparenta, su sţmuta de patru st.1lp1 dm cara
midă dispu.5i În lu111gul g::rngului. Re·stul spaţiului interior, 
de o parte şi de alta a gangului, era 1ocupat de patru „ cămă
ruţe" pentru 1oaspeţii mai importanţi şi respectirv de alte trei 
încăperi: oîrciuma, pe unde se cobora ş i În p~vniţa bolti•tă 
din pi:atră, camera hangiului ş i sala comună (b irtul ). Intere
sant ş i nou era a:coperişul În două ape, cu p ini on, foarte Înalt. 

Faţadele ou timpanele s trăpunse de golu ri pentru v·enti
l<i. ţie, avearu' intră rile subliniate printr-un rezal~t puţ_in înă l~ar 
deasupra cornişei, încununat cu un fronto n tnunghmlar (fi g. 
2). Profilatura corni1şei cu care e tem1inau zidurile la partea 
superioară, protejată de 10 s tr·eaşină era, ath cît se mai poate 
deduce din fotograifiile păstr:tte, de so rginte clasică. Faţadele 
erau riurnatie de o serie de panouri rectangulare, delimitate 
de lesene drepte, di·spuse în inte,rvalul dintre ferestre. Eer.es-

v d 1 •cc A 1 • A trele corespunzanoare „ şan rama e1 erau in.a te ş 1 111guste , 
evazate spre interior, asemă nătoare „meterez.d or" giiupa;e 
dte două. Ferestrele camerelor nu aveau an cadrament, 111 

schimb pervazul şi montanţii de lemn alcătuiau prin aher
nanţa materialelor (lemn, z id ărie) un joc dem rativ. 

Tipofog;a plan ului ş i devaţiei ha1;ur~I.~r la „drnmul 
mare" din Moldova, pentru care a fost 1nfaţ1şat ca exemplu 
hanul din Tup ilaţi , a fost prezentată În că de prim1ul lor 
ccr.cetă tor I-foria Teodoru, aşa cum am arătat mai ms, drept 
contrais ta~tă în rarpo rt ou ce:t a hanuril10 T munteneşti, În 
compoziţia cărora, curnea interioară avea un rol „de căpe
tenie"23. Conrt:rnstul amintit era pus pe seama climei24 . Trebui·e 

21 C uvînru\ „ratoş" provine, se pare, din germanu\ „~{.athau s" în en~
nînd „ primă rie" (N. Iorga, Din tezauml _de artă ho'.rtşanean, „BCi\11 , 
XXX I, 1938 f. 95, ian uar ie-martie, p. 12.) Este desigur un. proces de 
tran slaţie lex i cală , ÎntÎinit frecvent, înlesnit poate de co·11plex '.t:n ea fon c
tio n a l ă a „R athausuri\or" oraşelor germane ce cuprindeau, prin t. re a ltele , 
magazine pentru negustori (Cf. Virgil DrăghJ c.~anu, Ziduri/~ Băniei Craiovei, 
„BCMI" , III , 1910, p. 194), crame sau beraru - Rateke. ler. (Der Grosse 
Brockhans, Ha11dh1{ch des Wissens in zwanzig BCinden, Leipzig, 1930~ voi. 
VII , p. 18). Filiera este, aşa cum s-a precizat de cercetanle ante rioare , 
(!sto ria artelor plastice 1n Rom/inia, vol. II, p. 133) poloi~eză (ratus = 
prim ăr i e) sau ucraineană ( ratu şa = primărie , mai a les L!rbana) . Termen.ul 
apare ln documente di n 1787, 1798 ( du pă Nicolae .sroicescu: Repertorml 
bibliogra fi c al lo calităţilor şi monwnrntelor medievale dm Mold?va, 
Direq ia Patrimoniului Cultural Naţ i o nal , Biblioteca monumentel or . isrn
rice din Romi\nia, Bucureşti, 1974, p . 149) ş i 1830 (Dornmente ţmvmd 
is toria economică a Rom/iniei, Seria A, li , Moldova, P·. 138- 139) s.ub 
forma „ratoş" , iar în harta rusă de la 1835 (C. C. G1~rescu . ~P · c1. ~„ 
p. 157-160) sub aceea de „ ratuş" ş i el se generalizeaza, 111d1c. nd (111 
special pentru regiunile mai nordice ale Moldovei) !rnnul la drumul mare 
sau, în orice caz, din mediul rural ori semi rural (:i.1 urgun lor): . 

22 Horia Teodoru dă, conform releveului arh. V. Mo1sescu, d imen
siun ile aproxbmativ·e dt- 16 X 36 111. Nu este cre~em, totuşi,_ li~si t ~e 
interes să redăm o descriere a hanului, fragment dintr-un act inedit prin 
care proprietarii din 1939 soli cită repararea sa, cu toată rezerva, desigur, 
în ce priveşte dimensiunile: „Clădirea este constrnită din cărnmidă, aco
perită w draniţă, cu o li.mgime de 40 metri, lăţimea 18 metri, înălţimea 
de 5 metri şi grosimea zidttlui de 70 cent. Cu opt camere şi o sal~ !nare 
2n lung1tl lui. Un beciu (pivniţă) mare, lungimea de 20 m, 5 m laţunea, 
constrnit din piatră cit o suprafaţă de 10 prăjini pămînt 1mpre j1trul hamt
lui" (datat 30 martie, i scălit Alexandru ş i Mihai Plugaru, Arh. St. laşi , 
Fond . Rezidenţa Regală a ţin utului Prut, dos . . 285/1939, f : 288,. dovcui~1e~~ 
comuni cat de tov. Gheorghe Balica de la J\rh1vele Sta tulu1, Iaşi, ca ruia 11 

mulţumim pe această cale) . 
23 Horia Teodoru , op. cit., p . 49. 
24 lbidem, p. 56. 

24 

observat totuşi, că ·o paPte din hanurile bucureştene la ca re· 
·se referă H oria Teodoru - Şerban Vodă , Constantin Vodă,. 
Colţea etc. -, adică de fapt cele mai caracteri1sti·ce, datează 
de la s fîrşitul veacului al XVII-lea fiind deci anterioare cu 
un secol ratoşelio r. Ele reprezintă o preluare din arta rnusul
ma:nă a unui tip de „han moJ11umental" , dezviohat originar 
la Constantinop ol. 

in secolul al XVIII-Iea şi la Începutul seoolului al 
XIX-iea, tipurile de plan utilizate la han uri, În Bucureşti 
şi În alte oraşe a~e Tării Româneşt i e divcrs i.f ică. U nele, 
prdiuate din •sec·olul preoede111t, s.înt organizate, În jurul unei 
curţi interio are, pe două. ş i trei nivele, faţadele dinspre curte 
fiind unitare datorită poirti.cdo.r, ritmate CÎtei01dată d ~ acoen
tele foi şoarelor proeminente. Un exemplu din acea stă caitegorie 
este hanul lui Manuc din Bucureşt i. L:t alte hanuri bucureş
tene (H ag i P apazoglu, Hanul Roşu) , curtea interioară nu 
este deli miitată pe t oate laturile (plan În U). În s fîr·şi1t , se· 
cuno·sc ş i hanuri de plan dreptunghiular, cu anexe separate:· 
hanurile l3ei1icului~ Dudescu-Şuţu, Filar·et, al mănăs tirii Sf. 
Ecaterina, to ate din Bucureşti ş .a.25. Dacă adăugăm şi hanu-· 
rile Ţării Române şt i, d'.n afara oraşdor, (de h Băleni
Dîmbovi ţa, Scăioşi-Praho·va etc.) de s•tructură 00mpactă, sau 
hanu rile - păs trate pînă a ·stăz i - din Transilvani.a ş i Ba
natul acestei epioci (hanul de la Baia Mare, d e plan dreptun
ghiub r, cel de la Pîncota avînd o curte interiio ară ş i cel 
din Lena uheim, iar~îş i de plan dreptunghiular, toate pe trei 
nivele (induzînd ş i pivni1ţa), obţinem un tablm1 de am·amblu 
de o ma re vari·etat e din care putem 00111chi1de totuşi, că, 
dacă planurile hanurilor de maş acuză o certă di versitate, 
hanuril e la ,,drumul mare" sfot îmocmite p.re.valent după 
tipul de plan dr.eptunghiular, care se confun,dă aproape cu 
cel al loc uinţe i ţărăneş ti dez.vohate. Şi În aioest c.1z Însă, 
anexel e sînt distincte - amenaj.are În „10.grnda" hanuh1i. 
Nică ier i ele nu sînt •îmb inate cu paţiile de dormit şi de 
luat masa, ca În partiul ratoşulrui, a cărui ·originalitate a 
fo st, p ~ b ună dreptate, subliniată. 

Analiza unui alt ratoş, ocolit de oercetările anteri•oare, ha
ni.el din D>::1g~tşeni, poate da, cu claritate sp oriră, ma·sura 
acestei o ri ginahăţi. Clă dire a, de plan dreptun~hiular - cca 
18 X 23 m (fig. 3) •este înălţată de:i.supra unui beci cu zitduri· 
de piatră ş i bolţi de cărămidă - semicilindrice ş i de inter
s ;: c ţie - p c arce dublouri . Inte rio rul cuprinde trei di viziuni 
10ngirndi nale despărţite prin două şiruri de stîlpi din cără
midă de secţiune dreptunghiulară (cca 50 X 75 cm ) . Se p.are 
d cea mai mace pane a sp aţiului interiior era lib e ră , sub 
şarpanta aparentă, fapt sugerat de aontinuarea şirului stîl
pilc.r, al cărui traseu era uşor dev iat În dre.a.pta scă rii pre 
beci pe toată lungimea clădirii, În partea de sud . În colţui 
Je est, doar un fragment de z id (descrierea este fă.cută după 
releveul arh. A. Petruc, anterior refacerii din 1972-1973} 
indică proezenţa unei Încăperi. Ne a flăm deci În faţa unui 
program şi a unui p.artiu asemănătoare acelora de la Tupi
laţi . Noutatea princiopală a p11ogramulu i co n stă În faptul că 
adăp o>S tir·ea cardor, căruţelor , animaldor ş i oamenifoJ· este 
reailizată Într-un acelaş i sp aţiu , larg, acoperit. 

Construcţia din cărămidă, cu ziduri groase, de cca 60 cm, 
avea acoperi1ş ul În do·u ă ape, dar cu capetele coa1111 ei tăi ate, 
JJstfe] încît tim:Pan ul nu mai era triunghiular, ci terminat 
drept . Cele doua faţade cu intrări aveau o decoraţi e arhitec
tonică nepretenţioasă , adecvată unei cl ădiri „de serie" func
ţ~onal ă prin ·excelenţă, dar caracter~s ti că . Intrările erau ub
linia te prin cite un rezalit, foarte uşor ieş it În afară , prelun
git În dreptul frnntonului (unde se desch idea ti.5 a podului). 
La dreapta şi la s·tînga r·ezaloitului se afl au, pe suprafaţa 
timpanului, golurile a două fernstre se rvind la bminarea şi 
ventihrea po dului . Corni.şa, pmteLată În dreptul frontonu
lui (pe care-l Încadra) de o streaş ina , avea o profilaniră com
pl •exă, de nuanţă clas.i<Ci-s tă cu remini s:oenţe baroce, combinînd 
10 cavetă cu un ciubuc convex ş i cu o serie de pl atbande ş i 
filaturi. 

Meşnerul a Încercat să anime plinuri~e de la dreapta ş i de 
la stînga r,ezalitului intrărilor pr·in două pan ouri rec tangulare 
prnoticaite <În grosimea z~duri1or, cărora li se suprapune, des
tul de s•tJÎnga·ci , ritnml unei ordonanţe de cite trei lesene din 
tenc ui ală imi·uînd bo1sajele „rusti ca". Faţadele laterale erau 
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Fig. 8. - Hambarul! din Cisteiu de ~ureş (foto }rh. T Otetelişanu) 
Fig. 9. 12, 13 - Ratoşu l de la Rugllnoasa (clupa V. fempeanu , „Album 

Fă lti ce ni" , pl:i1n ş i vedere azi ) 
fi g. JO. - Ratoşul Jui Bal ş (dLipă BCMI) 
Fi g. 11. - H ambaru l dtn Sînpaul (ferestre false la una din faţadele 

c11 timpane) 
fig. 14. - Rato ş ul din Şerbeşti. 
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de asemenea scanda,te de lesene .dr.epte delimiuînd, Împreună 
cu arcel.e în mîner coş care le uneau, cîte opt pamouri, adîn
cite în grosime.a zidului, .În axul cărnra ,erau pl aisate feres
trele zăbrelite, Înalte pe faţa de sud , mici pe ce.a nord:că 

(fig. 41 ), 1 dvd 1 A " lVd' ' ' A E ernentu caire a ea caracteru intreg11 c a' u-1, ca ş1 111 

cazul harnului de la Tupilaţi, ier.a desigur acoper~şul cu pinion, 
foarte ră1spiîndit În z·ona Eu ropei centrale, În seoolele XVIII
XIX, de unde migrează spre est de-a lungul căilor expan
siunii economice .altistriece. Prezent În arhitenura trans ilvă
neană în aiproape toate zonele, acest tip de aicoperiş se înnîl
neşte şi În t11Jordul Moldovei, În regiunea 1temporar stăpÎnită 
de austrieci. 

Putem nota aic um, oonsiderîrnd .în par.ald exemplele de la 
T upi!aţi ş i Dră1guşeni, pe de o parte, şi hanurile am.intite din 
Ţara Românească şi Transilvania, pe de altă parte, o simpli
ficare, la ratoşele .din Mo1dova, o reduc·er'e a funcţiilor, care 
le fa ce compaxab.ile cu menzilurile epocii. Lipsesc atÎt depo
z·i1tele (înlocuite ,de „şarndrama") cît şi prăvăliile. D esigur 
negoţul se putea de flişura În aier liber sau tot sub „şandra
ma" dar absenţa urno·r Încăperi ~peci-al destinate activi ·răţii 
com~PCiaie, la care aidăugăm ritmicitatea distribuţiei pe hartă 
a ratoşelor şi faptul ,caract,eriisti.c, că de au - pl'e deosebire 
de hanurile munteneşti, chiar şi de oele „la drumul ma:re" -
două ,imrări 'Oipus.e, permi~înd circulaţia fluentă a carelor, 
sug,erează laolaltă că, cel puţin iniţial, aceste construeţii au 
avut un rol foarte asemănă·nor s taţiilor de po1ştă. 

E te cunoiScută dezvoltarea menziluri1or (menţiioniate În 
Moldov,a din a d oua jumătate a ·secolului al XVIl-1'ea) În 
veacul al XVIII-lea. încă din 1741-1744, Constantin Mavro
cordat a introdus în sistemul său de reforme un punct care 
atestă a:slliffiar.ea cheltuielilor, deci şi a organizării serviciu-
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lui po·ştal, de către stat: „Ca să se aşeze mezahtrile, totodată 
ca să nu se supere locuitorii ţării, nici cu cai a le lua de olac, 
nici de cheltuiala oaspeţilor, prernm para acmit ... 26". 

C onform PelatariJ.or 1că lătoril o r şi conisuli1or s trăini (Thorn
ton, Raicevi,ci etc.), releurile de poişta erau staibilit1e în cele 
dou ă principate la o di stanţă de patru leghe unul de altul27, 

aidi că la aproximativ 25-30 km2B, dis tanţă care de.sparte şi 
Drăguşenii de Fălticeni şi de T lllpilaţi, precum şi T upilaţ. ii de 
R man. 

Pînă la sfirşitul secolului al XVIII-lea, domn:torii Mol
dovei e Îngrijesc În continuare de buna funcţionare a poşte
lor ş i de repararea menzilhaneldor, ,,Însă mt rn cheltitieli 
prea m ari"29. 

In acea·s.tă nouă perspectivă, a apropi·erii rntoşelor de pro
gramul staţie·i de p~ştă, necesitat·ea îmbinării economice a 
funcţiilor de găzdu.ire a că1lănorilor şi de !Îngrijire a atelaje
lor trebuia să fi fo~t d eos.ebiit de stringentă . Ideea de la 1care 
s-a pomit, a îngl,obării Într-un acelaşi spaţiu interi>Or a celor 
două funqii, prezintă unele avantaje faţă de compoziţia dis
persată a anexelor. Este o soluţie oe permite o priotecţiie mai 
bună a v.ehi·culelor care În cazul hanului cu o curte inte
ri·oară , sînt practi1c lăsate sub cerul liber, şi de asemenea aisi
gtU·ă o securi·vatie sip.oirită, a:ături de zidurile groaise cu des
chideri puţine şi de sistemul solid de „forecare" a porţi1or 

25 Grigore Io:1escu , O/J. cit„ p. 348- 352. 
26 Const . N. Mine cu, Istoria poştelor române, Originea, dezvoltarea 

şi legis laţi1mea lor, Bucureşti, Imprimeria statului, 1916, p. 120. 
27 l bidem, p. 124 
26 Leghea era, la s fî1şitul veacului a l XVIII-lea, În Moldova, de 

4000 de paşi, iar pasul era de 1,67 m (cf. N. Stoicescu, Cum măsura1t 
strămoşii, Ed. ştiinţifi că, B Lt cureşti, 1971 , p. 43 , 100). 

29 C. N . Minescu, op. cit., p. 128. 
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intrării. Partea esenţială a a·ceswi program - asigurarea unui 
spaţiu sufi.cient pentru adăpostirea vehiculelor ş i aniimalelor 
ş i pentru depozitarea furajelor - co.aduce la o soluţie adec
vată În primul rîrnd cerinţelor şopronului. 

Nu ne poate păr.ea, În consecinţă, ânnîmplătoar-e asemă
narea - care merge pînă la detaliu - a ranoşelor din Mol
do.va, cu hambarele (şoproanele) ri1dicate Între anexele unor 
caistele din Tran·silvania În a doua jumătate a veacului al 
XVIII-lea30, la Bonţida, Răscru ci , S1napul, C isteiu de Mu
reş etc.31. 

Intr-aidevă r, analiza arhitecn1rii unui hambar cum este cel 
de la Răiscru ci , reluînd, pmbabil modelul din Bonţida, poa.te 
dezvălui analogii surprinzăr.o.a r.e cu tipul ratoşului. 

Ma,i înuîi, trebui•e precizat că termenul „hambar" de iori
gine ttwcească, avînd 1sensul de depozit pentru gl'Îne este mai 
puţin potrivit pentru desemna.rea acest·or construqii decît 
cel .de „şopron" (de la gevmanul Schitppen) 1ndicînd şi un 
spaţiu .de pmtecţie a v·ehiculelor (ic.are, trăsuri). 

Termenul „şan.drama", În ca·zul ramşelor, nu esue decît 
eohi1valentul, de prove ni·enţă turoească, pemru „ şopi<on" 32 . 
Este cert că hambarele castelelor transilvănene am intite aveau 
ş i mlul de şopma.n•e. Ne-o conifirmă şi con semnările docu
mentare. Intr-un urbariu din anul 1764 al domeniului Bon
ţiida33 este menţionat, Într.e alt.e anexe, În ap11oipier·e de gră
dina de zarzaJVat a curţ·i· i „u11 hambar vechi de piatră şi c,zră
midă, pe stîlpi de cărămidă, avîml 1-m acoperiş de şindrilă cu 
,~ar panta de brad". In continuare, se prec iz.ează că „partea 
de jos a fo losit drept şopron de trăHtri " . De altfel a.rhj.rec
tura hambarelor din Bonţida34 (fig. ~ şi Răscruci, Încadra
bilă stili•stic barocului nîrziu transilvanean cu nuanţe cl as i
ci.st:e, de şcoală clujeană, este cu deosebiDe adecvată acesuui 

scop.l 1 · · d' u u 'dU f d · d · u P an u 001J11strucţ1.e1 111 caram1 a pe ·un aţ 1.e e piatra 
de la Răiscruci (fig. 6) este un dreptunghi alungit (.raportu l 
dime111siuni1or: 1/ 2) despărţit în di11eqia laturii lungi În trei 
oompartimeme, prin inr.ermediul a două şiruri de stîlpi de 
lemn. La capetele diviziunii centrale erau praicticate două 
largi intrări, închi1se cu porţi de stejar (4,10 m X 3,20) aflate 
faţă în faţă, pe unde pătrundeau carele şi trasurile (pard?
seala era din pămînt bătut). Vehiculele intrau pe una dm 
laturi J.e scurte, descăI·cau succesiv cerealele sau furajele În 
~ompa:rtimentele diJ1 ~reaipta ~i Adin s t~ng.~ cel.ui cent~al . .. ~i 
ieşeau pe latura ·opusa, sau ra111irneau 111 mtenorul clad1n1, 
u111de erau adăpostite. Inneriorul era ventilat şi lumi1111at prin
tr-o serie de ferestre mi·ci zăbreJit,e dispuse la intervale egale 
pe laitu11i•le lun.gi. GreutaT:ea şarpanuei ma.sive susţi:nînd În vei i
lmarea de şindrilă e.ria suportată de zidurile groase (73 cm), 
întări•te în imervalele dintre fere~me prin stîilpi de zidărie 
pute rni1ci de •Secţiune dreptunghiulară . Aceşti stâlpi av·eau de 
asemenea ro lul de a crea spaţii de depozitane specia.lizate, 
după cum rezultă şi din inventarul domeniului , Întocmit În 
1825 unde este descrisă „ ş ura mare": „ Ptirţile Laterale Între 
stîlpi'i de zid . . . sînt coşniţe pentrn ş tiitleţi de pornmb, la 
care partea ex terioară este din şipci (leaturi) iar partea t~e 
jos din scînduri de brad li cea. c0năimtr~ la fel'.' 35 

. . f,>.copen
şul în două ape, cu panta rapida, cu fnng.en ş 1 pinion este 
cunoscut în arhitectura transilvăneană din a doua jum ătate 
a seooluluj al XVIII-iea, dar devine ,b modă" spre sfî1,şi
nil aoelu i .a .şi seool după ce dulgherul Anton Dberla•cher (care 

30 Răspîndirea acestor construq ii se nurnă:ă prin~re rez~iltate l e m ăsu
rilo r luate de guvernul de la Viena, de bun a ea ma l?urt1ncl. amp1enta 
preceptelor „absolutismulu i luminat", măsuri ~1enit~ să 1mpuls1oneze ci.:1-
tura raţională a pămîntului , a unor plante m~1 puţm ~u.noscu.te e ~c., i::inn 
înălţa rea de „eclif icii necesare invent.amltti ş i pro411cţ1e1 ~g~1, c;ole , difu
za rea cărţilor ş i manualelor agrotehnice etc. (Istoria Romamet, Ed. Aca
demi ei R.P.R., Bucureşti , 1964, vol. III, p. 794). . . ~ ,. 

31 Această corelaţie ne-a fo st indi cată de prof. , Vasi le J?raguţ ; 11 
exprimăm cu acest prilej mulţU1~1irile. noastre pentru mtreaga 1ndrumare 
aco rd a tă în elaborarea prezentuhn smdm. 

32 Acest termen era î ntrebuinţat în Moldova ·În secolul al XIX-lea 
şi pentru a desemna prelun~irea acoperişului prăvăliilor .orăşeneşti~ sat~ ale 
hanurilor la drumul mare, 1n scopul de a .e re~ un spaţlll de } egatura cu 
exteriorul (N. Icirga, Negoţul şi meşteş11gurile m trec1.1wl romanesc, Bucu-
reşti, Minerva, 1906, p. 124 şi H. Ţ~odoru'. op . cit„, p. 5~). . _" . 

33 Biblioteca Filialei Academ1e1, Cluj, „Arhiva ISto ri ca , co lecţ i a 
Urbaria et conscriptiones, Fasc. I, n:; 6, p. 1764. . . • 

34 Nu es~e sigur, evident claca h~mbarul 111ve n ta~1 at „111 _l764 este 
identic cu cel păstrat pînă astăzi . Oncum , planul sla~1m pastrate -: 
con struită din două pavilioane intersectate - urm eaza, rn mare, acelea ş i 
prin cipii. . . . 

35 Bibl. Fii. Acad. Cluj, col. Urbana et conscriptwnes, rase. I/15, 
·1 s25. Actele privind materialele de co nst ruqi i ori ginare provin din 
ace laş i izvor. 
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va 1ucra şi la castelul din Honţ~da) îl utiliz·ează la palatul 
Banffy36. Foloisirna acoperişului „mansardat" la hambare se 
datore~te nu numa.i modei, dar şi necesităţii de a 1obţi1ne, în 
pod, un spaţiu mai mare pentru depozitare, la o înălţime 
oît mai mi.că a pereţ ibr, pentru a se reduce ohehuidile. Fo11ma 
acoperi1şului cu coama r1e1Jezată permite de asemenea econ10-
mi1sirea zidar.iei timpanelor. 

N eces.Ltatea restrîn1ge6i cheltuielilor financi:a:11e şi de mate
rial ·era expl1i1cabi lă ţinând seama de caracterul de a.nexe al 
h ambarel01r , ma.i a1es atunoi cînd mat.erialul folosit eJ'a cara
miida şi nu cel uzual pen.tvu asemenea construcţii, lemnul. 
Remarcabil este Însă tn101dul cum aoeas tă cerinţă de ordin 
snjct economic a stimulait i1wentiviuatea me.şter.ului, diictînd, 
alăt:uri de alţi parametri utilit.ari, v0ocabulan1l decornţi·ei arhi
terctura le. Plastica eme.ri101ară a edificiului, deo1sebit de 1a:pi
dară (fig. 7), este redusă la acele elemente care pot îndeplmi 
ş i un rol funeţion~l? ş i ye . care le-am Înnî~1it preluate .la 
rauoşe: Iuca.rnele nuci, alat1un de fer·estrele zabrel1 te desch1·se 
în timpanele de caipă.t, asigură vent.ilare.a p odului sau cornişa 
(fig. 24), - acoennt! nenminal .al zuduri1or pe faţadele late
rnle - ,de ·o pmfilatură ce evocă epoca de s fî.rşit a bapo·cu
lui (caveta, dusina şi •semj-torul se wmbină cu ciubuce drepte) . 

În ce prive·Şt·e panourile delimitate de p.iLa.ştri ş i terminate 
cu aroe fo mÎn<:r de coş (ca ş i la Drăguşeni) , ale cărnr chei 
şj naşter.i ~Înt sublinia.te prin forme din tencui.a l ă i1111iuî111d 
bolţar.ii - procedeu deoorativ tipj.c pentru barocul tÎrziu de 
şcoală clujeană - ele au soopul de a reduce cantitatea de 
zidărie, ri•n1111înd to,uodată faţadele lungi. 

Acest siiStem de uşumre a z idăriei îl Întîln.im de aJ.nfel şi 
L1 alte hambare, cum sînt cele din C i.steiu de Mureş, ori 
din Sînrpaul, unde pe faţadele •Scurte ap ar nişe sau forestre 
fal se (fig. 8, 11) . Revenind la Răscruci vom mai nota, Între 
dementele ce defines·c a111s1a1mblul extrem de sobru al deco
raţiei arhitec.nur.ale , p otri1v it desigur destinaţiei utilitare a cl ă
di1r.ii , J.es·enele de colţ din tencuială, cu s triaţii, amj11Tt.i,111d bo
sa.jele „n~stiica" ·Ce apar, de .aiSemenea pe faţaJdele şoproane
lor din Bonţida, Sînpaul sau C isteiu de Mureş ş i - pe f.aţ·a
dde cu intrări - ancadramentul po rţii, a semănător cu cel 
al panouriilor. Nu v1om zăbovi mai mult asupra ha.mbardor 
transilvănene aJ.e căroJ· ma.dele au aipări\.lt pe la mijJ.ocul 
secolului al XVIII-iea, Înain te de 1764 - data urbariului 
mai sus-menţionat de la Bonţida, - deşi ele ar merita cu 
siguranţă un studiu special. C u un plan şi o elevaţie guvemate 
de ideea econ.omiciită•ţii, a.ceste edificii, a ·căror expresie este 
determinată de sol~ditatea structurii, de generoziinatea - fun c
ţiona:! jiustiificată. - a dime111sio11ării şi p1101porţi.onăr.ii plinu
riJ!o.r ş i de p onderea domi.na.ntă a acoperişului În comipoz iţ.i •a 
volumetr i că, indi că totuşi o epocă de relativă prosperinate sau 
cel puţ i.n de stab:ILtate econom.id . 

Important e·ste Însă , din pun.evul 11'0 tru de vedere, f.elul 
cum tră·săturiJ.e pe car·e am Încercat să le despr.i.,n1dem, imp rim ă 
caracterul a rhitec.tur.al al rnnoşelor. 

Ratoşul de la Drăguşeni este, mai mult decît cel de la 
Tupi laţi , relevant pentru autoritatea modelului transilvănean. 
Şirul de „snîlpi de că•rămidă" menţionat la interiorul ham
barelor în inventarul de la Bonţida şi vizibil astăzi la ham
barul din Sînpaul se citeŞ'lie aici ·CU claritate, În plan. Grosi
mea zidurilor, motivată la hambare priin Împiin1gerile produse 
de ·ce1;eale, devine La Drăguşen i ş i ,Ja celelalte hanuri un eJ.e
ment defenrsiv. Sîm pă.strate zăbrelele ferestrelo r, desigur not 
În scop def ensi1v. 

în faţaidă, panourile adînoite, termin:a:ne cu arc În mîneJ· 
de oo·ş, de la Răscruci , s-au păstrat. D:me111s.iunea fer·estrelor 
pe faţa.da N-V esDe de a:semenea apnopi•ată de cea a ferestre
l·or de la Răis.cruci. Imitaţia bosajelor „rustica" prezente În 
foţadele de la Bonţida, Răsc ru c i , Sînpaul şi Cisteiu de Mureş, 
apare şi la Drăguşeni (unde este mai puţin Înţeleasă). 
Comşa de la Drăguşeni este similară cu cele de la Răscruci, 
Bmţirda (fi g. 25) şi parţi.al - Sînpaul, pe oare le interpre
tează co11fo11m unei viziuni mai severe, d aisici1ste sau ·datorate 
pur şi •simplu i111abai·tăţii în trasa11ea unor p1.iOfile curbe. Ală
tura-rea ima;gin.i1lor •este elocventă şi conduce !.a concluzi.a că 
meşterul de la Drăguşeni a a:viut drept model soluţi•a hamba
rulllli de tip Bonţ~da-Rasoru ci pe caJre a adaptat-o pe de o 
parne no·ilo1r necesităţi funqion.ale ş i pe de altă pa:ne tradi
ţiilo r arhineononic·e locale. 

36 C f. M:u git 'Nagy, Unele aspecte clin istoricul construirii palatului 
Banffy din Cluj, „SCIAU, 195'9, 2, p. 111. 1 
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Fig. 15 . Ratoşu l de l:i. R ug inoasa (fo to H. 
T e doru) 

Fig. 16, 17. - H anul de la Şe rbeşti (faţ:td :t 
sud ş i detaliu fere astră) 

Fig. 18, 19. - Hanul din Roznov. 
Fig. 20, 22, 23. - H :t1rnl de la G ura O rb:

cuJui 
Fig. 2 l. - Conacul din 13 uhu şi , po:i. rt:t 
Fig. 24 , 25. - Corni şe l e h:i mbarelo r din Răs

cruci ş i Bonţid a. 
Fig. 26, 27. - Gorn i şe l e ratoşe l or d in Drăgă

şe ni ş i Şerbeşti . 
Fig. 28 , 29 - R:i.ro~td de la Bă l ă n eş ti (pl an 

ş i faţadă , re vcleu a rh. Şt. B al ş) 
F ig. 30, 3 1. - Ratoşul din Săven i 
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Contamina,r.e.a cu tradiţia arhitecturii ·civile din M o,ldova 
se Într·evede 1aiuÎ t la Dră.guşeni , cît ş i la a lte hanuri: Gura 
Oribi1cului, Şeribeş,ti , R,ozrnov, I3ă lăneşti euc., Într-o contragere 
a dr.eptunghiu.lui plaJiliului, ale >Cărui prOJporţii nu mai sînt 
a1lWllgÎ'ne, c i 1se a propie mai degr aibă de acelea aJ,e aoinacului 
baiere c din seoolul al X VII-lea. Acoperi1şul hanuril•or din 
M0Ld101va este, tot sub inif,] uenţa tradiţiei locale, mai puţin 
În1alt dedt cd al hambarelor, ·ceea ce mo1difică oarecum pro
porţiik arn~amblului. In ·sifcÎrşit, deooiraţia aThi,t·eotur.ală devin e 
la ratoşele di~1! MoJdoiva mai 1noder.ată, reHex specific p roce
sului 1ob i1şnuit de pr<)Vincializare a unui f ernomen artis1tic. 

Problema difuziunii modelului, strîns legată de cea a ori
giini·i meştedlor, ră1mîne dc.schi,să37 . Densitanea căil o.r de comu
nica.ţie cu Transilvania, siinuaţi a privileg iia tă de wnă ·de gra
niţă, frecvenţa hanurilor ar indica ţinutul Neamţ drept regiu
nea în care t ipul .mnoşului a fost daborat. 

Etaipde innermedia1;e de transmi.si,e a prouoit,ipului rămîn 
însă nes:gu1«e. Probabilă esne filieria Bonţiida-Răscrnoi (unde 
era ş i un han) - Gherla-Bistriţa-Suceava, adică străve
chiul „drum de sus" , oonuinuat ap . i de făg.aişul „d1,umului 
Sucev,ei" de-a lungul vă!.i Moldovei: Dră.guşenu-T u:pil1aţ·i , iax 
de a.iici s1p1«e Piatra ş i Rioman. Gherla a fo:-1t un centru renas
ce111ti1s1t important, a cuno· cut o fază barocă deosebit de car·a·c
teristid, unul din me,şteri.i cei m,aii s·o liicita~i ,ai barncului tfr
z iu de şcoa l ă clujeană, }nsef Leder, oare a lurnat ş i la Sînpaul, 
fiind ori1ginar de aici38. De aisemernea Gherla 'era În continue 
rnlaţlli cu l\fo,~dova, prin in termediul negusnori!K)r anmen.i39 sau 
al l3i1str iţe·i. Dar se.w lul al XVIII-lea este, am văzut, ep oca 
în care vechiilor re1Jaţii 1ou Tr·a1111s·i1lvam ia li se supmpune orien
tarea mai 001Hecv.emă a po·litiicii ,externe a Moldovei către 
AustrÎ'a, care, a.vea, la rîndul ei muluiple interese 1În a·cest 
prind p.ait - !Între a1ltde s:prijini1«ea „unei importante emigra-ţii 
de meştJer·i, agronomi, medici, spiţeri, arhitecţi şi construc
tori de vase"40 (s. n.). 

Exparisi.unea ecornomi1că a Austri,ei a cunoisout unul din 
punctele maximale în chi.ar perit01a1da - sntrtă, este adevă
rait - de owpaţi1e aUJstri:aică a 5 judeţe din Molidova (Suceava, 
Neaimţ, R1oman, Bacău şi Puma) În t~mpul războiu.lu~ ruso
austro-turic din 1787-1788 1791-1792. E·sne rei111aiuoa:biJ 
faipnul că În descri·erea faoutk hărţii poştaLe a Mo,ldo,vei În
tocmite de au:s'trieci, figurează două din Joca 1'i,tă ţile unde se 
găsesc ra.noşe : Drăguşe111i şi Tupilaţi, prima, ·staţie s•ecundairă, 
ia1r ia dollla, ·s taţ·ie principailă. Pe hartă Însă, desooperim şi aJhe 
saJte ·sau nîr:guri .în care astăz i 'CUn'oaşte1n hanuri: Şerbe1şti, 
:&oznlOIV, Buhu1şi, RuginoaJs:a41. fie d .austrie1ci.i au găsi't ratolşe 
la Dră.guşeni, T upi.laţi sau În 1celda.lne centre, fie că le-aiu 
corntn1it .sau au ipus să le CI011S'trni.asd, fie că pur şi s.in1plu au 
conse!11ll11a1t importa:111ţa loc.ali'tăţil1or r,espectiv1e, menţionar.e1a 
lor pe o har,tă a staţi•i 1lor de poştă ni. se pare semniificati·vă 
pentru destinaţi1a iniţia1lă a r.ato1~efoL Desigur ratoşele nu au 
fost exclusiv Ş'i ipernnkl.nent staţii de poştă. Chi1ar fo 1818 
mulne din locailită ţi,J.e lJJ111de s·e aflau Pa:uoşe lipsesc din condica 
de men~ihtri '<li 1ui Sca.rlat Ca1lima1chi42 pentl'U a reapare· apoi 
pe hă·rţile poşta.le ale lui Gh. As:achi43 şi Fili1pescu-Dubău44 sau 
în h a:rua rusă de la 1835 . . funcţia mnoşelor .se va fi diiv1ersifi
cat ŞJ va fi favorizat activinauea neg•oţului În centi-.ele te~-

37 Este dificil de acceptat opinia neargu mentată - după care 
ori ginea ratoşelor ar trebui căutată în Asia Mică, Balcani, sau Dobrogea 
(fstoria artelor plasfice in f!.or:;â~1ia, voi„ II,. p. ~33). S:el_:: cîreva exemple 
cunoscute de hanun turceşti fara curte mtenoara prez111ta diferen ţe nota
bile în . raport cu ratoşe le (ferestre pe o s i n gură parte, sistem de acoperir: 
n1 bolţi în cruce, o singură intrare dispu să, în general pe latura lunga 
etc. ). In plus ele sînt toate datate îna!nte de ~ec . al XVII-lea (cf. Umit 
Serdaroglu , Han.ul de pe dru1Ţ11~l Agm-Kemaliye, Arna:iut lf an,_ Extras 
.din Keban Pro7rct 1969 Awv1.es, METU Keban Pro7ect 1 uuhcatwns, 
Series I , nr. 2). 

36 Margareta Benkă, Castelul din 1-T odod şi imele consideraţii asupra 
arhitecturii barocul11i în Transilvania, „SCIA", 1966, nr. 1, p . 103. 

39 N. Iorga, Istoria comerţul1.ti, voi. II , p. 24. 
40 Ibidem, p. 67. 
41 Mihai Popescu, J-l cirta a cinci judeţe din Moldova ocupate de 

Attstria 111 timpul războiului dintre Turcia, Rusia şi Austria, 111tre r111ii 
1787- 1788- 179 1/92, „Revista isto rică română" , 1939, IX, p. 280- 282; 
Idem Războiul Austro- Ruso-Turc intre 1787-1792, ln Principatele Ro
mân;, „Convorbiri literare", 1930, 63, martie, p. 337- 362 şi aprifie, 
p. 443 - 461. . . . . , . 

42 N. Iorga, Swdii şi documente privitoare la 1stor1a rom.am/or, 
Bucureşti , 1910, voi. XIX, p. 94-127. 

43 Gh. Asachi, Cartea poştală a Moldovei, Iaşi , Inst. Albinei , 1847. 
44 Fi lipescu-Dubău , Carta poştală a Moldovei, 1854. 
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pective. În acest sens se cuvine amintit ca, 111 unele l ocailitaţi 
unde emu rato1şe, se ţineau bîlciuri şi tJÎ rguri: 8 bîlciuri pe an 
la R oman, 2 la Tupilaţi, 1 lia Bă rgăoani (lîngă Bălăne~t i), 
1 l,a Tr.ilfoşti, 12 la Săveni . .fo plus la Buhuşi şi Săveni se 
• ' ' f ' v v ' v 45 D ' J d ţ.~nea lllrg 111 11ecar.e saiptarnuna . .ar tJoat,e ace:-1tea nu exo u 

posibili.tauea une i destinaţii a primelor ratoşe - le--am numit 
pe oele de La Dră.guşeni ş i Tupilaţi, poate ş i cel de la Rugi
rnoaisa - a:p 1101pi ată de a s taţi,ilor de poştă. 

Esne ga«eu, desigur, de precizat m 8-tmentul ·care a marcat 
debutul p mgna.m ului ş i pa:niului arhineotural al rano1şului în 
Mo~ldova. Prio1r~ta1te.a cr·edeun că aparţine fie .rano.şului de la 
Dră1gUi~eni unde motivul stîlpilor este mai acuzat, fie celui 
de l1a T upila.ţ,i un1de pmpor,ţiile .dreptunghiului planului sfot 
mai a1pmpi1ane de ·cde ale modelului, adi că hanurifor din loca
lită·ţile menţi101n.a te pe ha,rta poşta lă a u stri.acă din iper.i1oada 
ocup aiţ i 1ei 1788-1791. Este posibil ca modul de sublini1ere a 
intrării, printr-un fronton triunghi1ula r, pe ca.re l-am Întîlnit 
la TU1pilaţi şi pe care nu-l r1egăsim ca atar·e la alte rar.oşe (la 
Dră1gu~eni este un sim plu rezalit) să fi expir imat to cmai si tua
ţi 1a de s,naiţ1i1e principală a edificiului. Se po,ane obiecta că În 
·ceil1e mai mu1te din Lo,oa:lităţ il ,e i111d i.caue din hanta aiu9tir i1acă nu 
se cu111osc hamuri. D air În '00111diţiil1e Sn car,e Rioma111ul a fost 
sediul aidmini·str.aţiei milita·r·e a ustriece pînă În 1790, iar apoi, 
pînă la fine:l.e oonfli.ctului, 1sedju] ·unei , aidJmin.iistraţii civi1e 
suiborldonane guver.nului Galiţ~ei, drumul oa·1'e ·urnea Gal:i ,ţia cu 
R'omanul şi oare treoea 1obişnuit prin Dră.guşen i şi T upi.Jaţi, 
dev·enea de~s·ebit de im portant, :ar ridicarea Ît11 cele două sa.ne 
a uno.r dădi1ri pentiru schimbare.a ca ilor de po.ştă ş:i pentru 
od:ilma călănmilor nu p oate :-1urpr.inde. 

Nuanţa polon.eză sau ucraineană a termenului „naino1ş" es•t·e 
cr ncă un argument În acest sens. 

Impr,ejumrreia i snor;iică a admiini1stră1r:i,i M o,ldio1v,ei Între 1788-
1791 de cătr·e imperiia.'li nu e te des·igur, prin ea Î111s,ă1ş:i, edi
fiioa;nooire în p.ri1vinţa proven:ienţe.i meşteriloir condu:că1to-ri a,i 
lucrări.lor. Am văziut de a Lrfel că şi În Trans.ii1van.ia .a.rnexelie 
r1eşediriţdo1r nobili<tr1e erau i· id.i1cate sub î.ndruma:rea un100- me·ş
t«~lf i a.u:stri1eci prnven~·ţi din ambi1anţa Eu110pei cenuna1le. D e 
alnfd, oorrnducătornl aJcluni111iistraţi1e.i civile În timpul iocuip aţiei 
auJSt·r~ece, deci cel -că ruia îi 11evenea sarcina supmvegherii lucră
r.i1or •edi1li·na:re, e.ra un moJ.dovea:n, Manei Mihia liaiche. O ri1cu:m, 
t ipul haunbardor trianisiLvă.nene webui.e să fi fost cu1110.scm În 
epocă . P .rieluairea unei s:oluţii care cir.cula În mod frecvent 
fii111d ,Ja modă" Întir-'O zonă a Tr.a11tS!ilv1aniei cu care Moldova 
av,ea liegăruri , îinr-o peniioadă de 01ri1ent1are g1e111e.nailă spr·e Apus, 
parie 'În acest c1ontext, fineaiscă . 

Modul de oonM.rucţie asemănăto r ş i aşe~a:ma ri,t1m1ca a 
raicoşe1o·r cu pasaj pen'tir'll vehi,cule indică pe de 10 parte 10 
ini~i:atiivă cent1r.a1lizată (a d omniei sau a Divanului), veni111d 
În mnmp~in0.1t1ea .În,lleneseloir maTii fouda1ităţi, Î•ar pe de aJ1tă 
parte, rdati·va simuhanei1t,ate cronoliogid a aicesto·r edificii 
pe cane, în 1UJnma da·telo·r anterioare, le-a.m s·i1tua În u1timul 
sfert al veacului al XVIII-le.a (fioarte prohabil <În llllitimul 'Său 
deoeniiu) ş i în prirnde decenii 1ale s1ecoilulu i U111măi1ioir. 

' V 1 V • T ipul de rato ş pe ,c.a.r,e am rncercat sa- prezerntam mai 
SUJS prin innernnediul ex·emplairiefo,r de 1a Drăguşeni 1şi T upi
laţi , deşi fioa.r.te răsp~ndi·t de-a lurngul unor drumuri impnr
tainte pe 01 ariie maire, nu estie 1uni1cul tip dezvo.lt.ait În Moldova 
J,a finele veaicului al XVIII-iea ş i Începutul cdllli u11mător . 
EX:i•S'tă şi hanur.i fără weoer·e interi1oară pentrn v.ehicule, mo1di
ficat'e ,de pJ,a.n 1oe an1trenează desigur şi metaimorfoza stru<:
wrii de1v.a.ţi1e.i. Aceste 2 cat,ego·riii - ou varia nte ş i tipuri inter
medî,are - s•Înt deajuns de di1sti.ncte pentru a reda.ma o con
siderare separată46. 

* * 

Prima ·C<Ute·gO'ri•e a riatoşdor - cu paJsaj pe11'tru vehkwle -
cuprin!de hairnuri aisemă11'ătioare ·ca plan icu ode ·de la Drăguşeni 
şi TU1p.i·laţ.i, oonstrnite fie diin pi:aitră nereguia:tă de ca1ri1eră, fie 
din cărămidă, fie .din o01Inbi1na.rea oerO'r două maneriale, dearsu
pra unO'r becimi de piatră. Se deosebesc doar prin forma aico
perişului - cu sau fară pi111.i1on ş.i foîrngere de pantă, În două 
sau panru .a.pe - care susţi1111e Învdiitoarea de şiJ11dâl ă. şi ,er!~ 
pr·e'.l!en·~a s·au abs'fmţa unei camere ma.11tsa11da1te d easupna '1!11tran1. 

45 D. Frunzescu, Dicţionaru topograficu şi statisticu altt României 
precedam de geografia şi statistica ţerei, Bucure ci, 1872, p. XXVII. 

46 Vom sublinia această distinq-ie ş i terminologic, menţin :nd termenul 
ratoş nu mai pentru desemnarea construqiilor din primul gru p. 
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De dimernsiuni -ap maipe idenni•ce cu hanul de la Tupila1ţ.i 
'e•ste ratoşul de la Ruginoasa, situat Î.nitre două uîrgur,i În dez
vokar·e I.a sifî1işi:tul v•eacului al XVIII-lea: Paşcani ş.i Tîrgu
Frumo·s, pe „drumuI laişilor " 47 cair1e se desprindea din „Ca:le1a 
Suceve.i", fă101nd pfauziib.il ă o m:i1g;rar>e a t.iipului· t'ot din z·o1111a 
-- lim.it110lfă - a T ran.si•lvaini.ei. Satul era s.Î'tlrat Într-o .1»e.giu1ne 
de intens comerţ de vite ş i la s fîr.şin1l secdului al XIX-lea 
-este 'C{)l11Semn;ait aici ş i un al dojlea ha'll, de bună seamă exis
·tent în.ainte48. Hanul mare din oentrul R'lllgin o.asei se a.flă În 
ap mipiie.11ea murţi.i bo:i1ereşti a fa1111iliei Sturza. Similiturunea pla
nimetrică cu han.ul de la T u1pilaţi est·e vizibilă şi În deta:şa
rea dară 1a z101nei .rezerv.a.te călă.NJ1riLor de cea c0inespU1nză uoa[ie 
„1şa111draimaJei" (de suprafaţă mai mică deoît I.a Tupilaţi) zonă 
identificabilă după .feresitrde d e •tipul „meter1ezelor" sau mai 

·de1g;naibă a1 „g.uril•o1r de aeris.ire" praicti·ca.te a.deseori l1a ham
-baJfle . Di:stribuţtl1a .înicăiperilm trehui•e să fi fost analoagă cdei 
de la Tupil aţ i (da.ir În ordjn.e i .rrnersă): la s~În:g1a intirării:i de la 
est, •sal•a oonmnă, camera hangiului cu soba (pentru pl•ită pro
baibil) şi cîrciuma fo dreptul căreia se află intrarea - din 
1nueriio.r - la pivrniţă . în .dJ·.eapta .in trării ·eirau pmbahil „că
măruţele " (fig. 12). Elevaţia faţadei principale, păstrată În
tr-un desen (fig. 9) prezintă un pridvor cu arcade în mîner 
de •COIŞ descă·roatie pe nrei snîlpi de piatră . Aoes•t priidVtor cu 
_f1,zi10111101mie g;r1eo•a:ie a1dăug1at poate ulner1io1r, devine se pa!Ce, 
caracte·ristic în sieo~lul al XIX-iea rato1şului, după cum se poate 
·constata şi din imaginea „Ratoşului lui Balş49 (fig. 10), unde 
_pridvorul se nmnsformă Într-un 1p0irtic Înconjunîrnd clădirea 12,e 
toate latu.rile. Rezalitul, care marca intrarea la hanul din Dra

:guşe.ni, rie.a.pa[1e I.a hanU1l de la Ruginoasa şi term:inaţ.ia sa 
dreaiptă, ,qonfi1rmă pm:te faptul că şi acoiperişul a.cestui hain 
avea la O'f'igine coama te şită la capete. 

Galur.i1lre cu de1 ren Uin a.irc frî111t, p.raoticate În timpaine, C?!l1-
·stituie pnoibaibti1l, ·Oa ·şi „,aibsiideLe jo.a.se"SO de pe faţa1da V•eSVJca, 
moidiifid1ri int1r:oduse probabil În perioaida mfaoe1ri:i În sti1l neo
go1ti1c 1a fosuului conac Sturza, rpe la n1ijlocul V·eacului triecut 
{fig. 15). 

R evenihl1d În ţinutul Neamţ, la Şerbeşti, sat aflat Într-o 
:zonă de colonizare transi,J.văne.ană51, la j1uma t.atea di s tanţ•e i între 
Tupila.ţi .ş i pja;tna Neamţ pe drumul Piawa-Fooşani - foarllie 
important deoa1rece I.ega „ Ţ aira de Sus" de „ Ţara de Jos" şi, 
de .airemenea, două rngjun.i „desichi.se" econ1omic ( depre51Î'unea 
Neamţului şi cîmpiia ieşeană) - întîlnirn nu departe de con~
cul Cantacuz~nilor din seoolul al XVII-iea un alt han, aserna
n;ftnr n1 .oele desc11i1se pînă aicum. R1eg.ă.sim gangul c·entir.ail (mai 
l·airg de·c1Ît comp.airitime:ntde latenale) , cu ceJ.e două intirăiri rer
minial!Je cu 1a11c subî!l1ălţa:t (una din ele z idită uherieir) , gang 
rnă.rg;in~i't .de •ti;e.i .încăperi ,spre ră să,rit şi de dollla 1sp1f'e a.pus 
- oîiiciuma ş.i camera hall11giului - , uln~mele .încadrînd scara 
către beci, care porneşte din gangul central (fig. 14). Şandra
ma'l!ra .este r.edusă rea dirnens~iună şi liipsită de st:îl.pii .intreir inri. 
Fereisnnelie cu şpa•leţ ii ·evazaţi către inuerior, după un s·iistem 
fo"1!rte vreohi, perpetuat ·ş•i IÎn ac·eaistă epocă, sÎ:nt termin:a.te cu 
un ,a.irc de săig.eată mi că, cu ancaidra.menne de tierncui.ail ă ce 
văides,c efortul meşitemlui de a pt'elua un n110Jtiv tipic pennm 
barocul tran silvănean (întîlnit la Răscruci şi Cisteiu de Mu
iieş): •aPcul ar,e chei.a ş.i nai~terile ~ubliniate prin imita.ţii de 
bolţari rea.lizaite din tencuia1lă (1oel de la cheie În formă de 
pană) . Rusti•oitz.area ş i ,111e,Înţelegeuea motivului sînt do•vedi1te 
1a Şe11beşti de faptul că fomn eJ.e plate din terncui.ală, oa1ne s1.1ib-
1"111iază n.a.şr.eirea arcului, si~nt cobo1r1Îte muLt mai jos de a1cest 
pu111Ct (fig. 17). Stîngfoiile meşremlui Însă, depar:e .de a pre
judicia ansamblului construcţiei, îi sporesc expres1v1t~tea . F~
ţade.Je sîn t r~tmate prin ·ohi~nw•tul sistem al panounlo1r del.1-
mi•na.ne de pi.laiştri drepţi, parnomi ca.re auci SLnt dreptunghiu
lare, ca La T Ulpiila.ţi, rnfle·cUÎnd a~a cum 1 arătaim mai 1nain tie, 
un p11ooes de c! Cl's i1ciza1re a formuJ.ei, o s impl~fica1·e tipi1c prn-

47 E. Diaconescu, op. cit., p . 78. 
48 Gh. Dem. Ursu, Geografia com1mei Rttginoasa, în „Asachi", 1884, 

III , p. l 350; satul avea în 1803, 265 liuzi ş i 37 „srntiţi de el î nsttŞ /." 
adică stră ini (T. Codrescu, op. cit., v. VII , p . 277). 

49 N . Iorga, Din tezauml de artă botuşănean , „l3CMI" , 1938, p. 11 , 
fig. 14. 

50 H oria Teodoru , op. cit„ p. 56. 
5 1 Este semnificativ numele satului vecin „Unguraş ii", sat care, ca ş i 

Şcrbe ştii , a p a r ţin ea banului Ilie Cantacuzino, avî;1d l 8 breslaş L (Th. C~
drescu, Uricaml, v. VII, p . 261). De asemenea, mtr-o socoteala a nL_1m a
rului oamenilor angajaţi la cositul fln:ilui~ din ~~4 iu_nie _ 1791,. ~par p~nnt~e 
alte nume: Pante Ungurianu, Enach1 zat Be1anarwl1t1 , Vas11i Be7a11anu 
(s .n.) toţ i din Şerbeşti (Dornmente privind relaţiile agrare în secolul al 
.YV!Tl-lea. vol. II. Moldova, p. 560, doc. 566). 
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vinciail ă ( „prnvi1ncia Liza:re" a unei airte deja provincia.le). 
A·oeeaşi „dasi1oizane" faţ.:=t de exemplul de la Drăguşeni sau 
de mod:e:lel1e tmrns·i.lvăoone se penriece la cor:nişă (fig. 27), akă
tuită nu1mai d:n p roif.i le drepte. Gurrii1e de aieri1sire a podului 
- m mibiice, sîn1t aisemă1nă1to1a.r•e cdorr de 1a Tup.iiliaţ.i. ltema:rcăm 
şi aJdaio1S1ul unei uşi la şandr·aima, exprimat vizibil prin îm:re
ruperiea pi1l1aisnrului c·0i11espunzăt:01r În faţadă . 

OohO'l~nd pe drum ul 51pi-e Viatm ş i În oontinuaire către 
Bacău pumea fi ântîlni:t Încă ·a.mm CÎţÎva ani un mair•e hain 
(18 x ,29 m) La R oznov, Jio1cafoart·e economic prospera la finele 
veacului al XVIII-lea, făoî1nd parte dintre d0111wniile l ogofă
tului Nicolae R oset Roznovanu52 . . în plan, se putea observa 
rieduoereia şa:ndramaJ.e, i - ia ·cărei şai11pantă se spr,i·jiiniea pe snîlp.i 
de lemn - ip.rin p.rdung.iirea 1ncăpe.riiorr de~a lung·U1l Înt·regi.i 
kLturi de noa·td-v,est (1diin1tr..iun.a din ac,este înduperi, p.11obabil 
drciuma, se oobora în beci), reduoerie compen sată prÎJ1 l ăirig;i
r.ea spaţiului de treoeue iaxi1ail (fig. 18). ToMe intră 11ile, 1n 
af1ară de oele afl.a:te 1a oapetel.e gangului, Înt ada.oouri . Ciu
da1tă este a;par i1ţia un1oc ferest_r.e zăbreli:te şi a unei inrrăll'i 
foarte Largi, ,ambele cu arc subînălţat, pe unul din z~dunile 
Î'flueri:o1ar•e măirgin.irnd şan1d1-.amaua, .indicîrnd p oate diesti1naţia 
de cîrciumă .a încăperii alăturate (asitfel ·s-air eX!pliica şi lăr
gimea deschi·derii uşii) di.n care plllte1a fi supliavegheait ~nterio
rnl ş1a.nidn1a.maleii . Remaircăm ş i .guriLe de 1aieriisi1re, pe faţada 
rnd-,est. iin devaţ.i1e , sie de•taşa aoopei;işul impunător, ~n p ainru 
a;pe, ou faiÎngieri de pa111'tă şi coama .t1eş.i:tă, prevăzut cu lucarne 
(fig. 19). AcOlperişul a fios t prelu111gi1t mai tîrziu , deaSU1pm urneia 
diJl1 illltifăd ş·i sprijirnit pe şai~e S'tiÎlpi de lemn srrun.ji.ţi , cu 
socluri de zid, defin~111d aisitfel un pridvor deschis, oe eviden
ţ iaiză oa şi fa hainul dim Rug~inoaisa, părăs i.rea, în cur.sul seco
l ului al XIX-lea, a raparenţei fortifioaue, ge111eirianc de cerin
ţe le rdefornsitv„e. COJrniiş.a, .a.tJÎ1t oît s·e po.ate di stinge, s.e as·eamănă 
cu cea de la Şerbeşti. 

H amtl de la Gitra-Orbirnhti se ,aif1lă pe a1cd1a.ş i dmm de 
],a Pia.tna lra B.aioău53_ in pl1a.n (ifig. 20) 1oibservăm oa şi la 
R1oz111ov, prdungÎirea â'rncăperiLoc pe lunrgimeia unei l.a'lluri 
întnegi. Şandramaua O'cupă î111să a ici Întirieg sipaţiuJ răimas, 
ş_arpanta fii111d usţinută cu ajutorul unor tăl~i de lem1~. Ţoate 
feresnl'eJ.e de pe la1t.ura clie no11id-·e t emu !1(11 oolflls~omţa, 1a 
orirg.i:ne, s.im ple guri de aerisiire. Hanul ia fost conrsldenat ce] 
mai veohi din acea.sită se.rie54 . Este Înrsă destul de g;reu sa 
concep em dez,v,c~J.uarna arn1oaidramentului porţii.or iin·tirării -
pentru a nu lua deoîit un si111g1ur .ex·emplu -, de La folrmla 
st.îngace pe aa.r1e io înnî.Lrtiim I.a O ribic La formeJ.e elaho:rate de 
l.a T up i I a ţi sau Drăiguş.e111i. 

Ancadramentul pmţii de l,a Oribi1c pa:re o 1aida:ptaii-.e rusti
c izată a arn1.k1i porţii oon<11rnlui din Buhuşi (fig. 21), 00i11-

·Struit în 1800 de vel aga Toader Buhuş•Î , sau de ma.ma .sa 
(ceea ce .ar consti1tui ş i un element pentru . ~tare.a · hanului)~ 
iar arhitectura hanului - o încercare de 1m1tare a hanulm 
din Roznov, avînd în vedere forma acoperişului În patru 
ape cu foîrnge.r11 de pantă ş i coirniişa (fig. 22, 23). 

Pe de o partie ev;oluţia în. p!anv a sp a.ţiulu;i şan91ia:m:al1ei, 
pe de alttă parte evoluţia cormşe1 cat~e o ~r?f1la1~ra simpla, 
s•evie.ră (vezi fig. 124-27), de nuanţa d<11~11o!z1a111ta ~a ha1nu
r·ile des!Crise pînă acUiITI , pr1e1cize,ază crndeim ş1 . 'suooes11u111eia lior 
crnn01l1ogică in 0111dinea expunerii noa.sure, ul.tJ1mtul, cel de la 
Orbie, datÎ 111d probarbiJ. d in prea.jma airnului 1800. 

V oim examina p e s~u!'11, ţn co1111;iin~iaire, un g~up vde h.anu:.i 
caire a u ca element driism1nat1v o 1noaipere destmata od1h111e1 , 
cu deschideri multe ş i Lalig,i - 1pentru V'entiLarea Ş:<li11.9tr.amalei, 
di spusă deasupra intrării55. Acest .accent reprezinta, P?at7, 
ampli.fi.cama rez,ailitufoi Încununait cu friontoln de La Tupdaţ1. 

52 î n 1803, R aznovul era al vistiernicului Iordache. Roset, iar locui
to rii 210 Jiudi d in ca~e 40 s t răi n i „scutiţi de î n s u ~1" se ocupa'J cu 
"luc'm pămînwZui, cherestea" , avînd. „loc. puţin" ( Uricarnl, V VII, p. 268) . 
în timpul războ:u lui ruso- rnrco-austnac, du1 1787- 1792, Radu.can,u Roset 
s~ rve~ te drept că l ăuză trupelo r lui Co bt_1 rg I~ 1~1tr a re ~ acestuia 1n ~~1-
dova (cf. R:idu Ro~etti , Note genealogice Şt bi_ografi ce desp~e fanulule 
Buhuş şi Rosetti (foş ti proprietari ai n;oşiei Bohotm1tl), extras dm .''Analele 
Acad. Române" , II, t. XXVIII, Mcm. Seeţ. Ist.! ~ucureşn, „ln~rnutul de 
arte grafice, Gobl. 1906, p. 20). în till!pul aceleaaş1 cam_pay111, 111 toamna 
anul ui 1788, o parte din trupele auswece a~ fost cart1rt11te I ~ Roz_noy 
(Mihai Popescu, Războiul -!1-.1tst~o-Rus~-Turc, mtre 1 787~ 1 792 111 Princi
patele Române, „Convorbm literare , 1960, 63, marne, p. 337---:--3~2) . 

53 Satu l aflat la „gura" - vărsarea - p\:ului. Orbie în B1stnp, 
menţ i onat documentar ultim a dată în 1742 (E. D iaconescu, op . cit„ 
p. 83 ) este inclus ulterior În raza d rgului Buhuşi. 

54 Istoria artelor plastice în România, voi. II, p. 133. 
55 Vezi ş i Horia Teodoru , op. cit„ p . 52- 54 . 
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Fig. 32. - R:uoşul din Săveni (clişeu DPCN) 
Fig. 33, 34. - Hanul din Cîrligi 
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Un prim e~emplu 'e.sue ratoş1.tl de la Bălăneşti oaire, prin 
p1an şi prfil foil.lma aoCY.p.eriişului se ·încadrează seri,eii Rozniov
Orbi c. Goluri1e fo1resnrelorr (sub influenţa oelio·r de la RoWio'v 
sau Şerbeşiui) sîn t ne,rmirname cu un 1avc aiplia1lizait, dar în plan 
au şpaleţi·i dub1u evaz·aţi - către exteri~).r şi inverioir. Carac
teirul for·e,strdor încă.perii de la 'etaj, apropi1at de oel 1al go.h.1-
rilor „Ratioşului lui BaJ1ş" - construcţie de pe la mij101cul 
ve.acuJui56 - paire a SUJgell"a fie O dJatiare m1ai tnrz.i·e a Întriegii 
oonstruqii, fie - oeea ce paire mai p110ibabil - aidăugairea 
ulterioară a oamerei de lia. eroj (f,~g. 28, 29). 

In o:riice oaz, aoost dement reaip.aire la m:aire d.i nanţă la 
hamtl din Săveni, fo ţinutul Boi1l0şaniilor. Hanul este mein'ţit0-
nat tî.rziu, într-'Un document din 185257 şi :trebui1e să se fi 
dezvoiltart: după înfiinţairna tJÎr:gului, În 181858. Lo·oaliitallea 
este aminoiită încă din veacul al -XVII-lea - ca popas 
impornam $n drumul oe unea Hotinul şi Gameniiţa cu Oon
suantino1p0Jul, treoînd prin Iaşi, după ce mai maintie fu~·ese 
o enaipă ·a drumJUluii nă1tăiresc59 • Esne pI1oihabi.l că, neoesi'llatea 
unui han fiin1d · impusă de ac,ti1vinauea oome11oi1ală să s·e fi 
apelat la tipul pe at'Unci „la modă" în MoldoVia. L'ega'.otura 
prin „drum mare" (ha:11na msă din 1835) a BotioŞ'anii1lor cu 
Romanul ar explica, poate, fixarea asupra soluţiei de la 
Bălă!l!eşti. 

Oricum, modelt11l de la Bălăneşti mferă UIIlele traJ11Jsfor
măiri: diimensi'lllrni1e se amplifică (18 X 28 m), „ şandnamaua" 
dilsprair,e În Întioogime, Încăperile fiind dispuse p e toată lun.g.i
mea latur,ifor (fig. 30), i1ar coaima se p.relun.geş1le, la aoeeaişi 
înălţime şi idea1supna !Lncăperi.i manSJarrdarte . .Imagiroa v1olu
mului, or.wecu1111 sătrărcită fo'\]ă de oea de la Bălănie~lli, &e ci.lleşte 
astăzi deSllul ide grieu sub a1dăugiiâ11e În decoi11aţi1a arhi'1:1eomrală 
aplicatJe la ~n1ceputul V'eacului al XX-1ea (fig. 31, 32). 

56 Datăm „Ratoşul lui Balş " spre mijlocu[ secolului al XIX-iea con
siderînd porticile care îJ \\noonjură şi care reprezintă, aşa oum vom arata 
în continuare, dovada unei influenţe - tîrzii - a tipului orăşenesc de 
han · asupra soluţiei arhitectonice a ratoşului. 

57 D. Furtună, lnfiinţarea Ttrg1el11i Săveni, în „Revista Istorică", 
An. I, nr. 1, ianuarie, 1915, p. 134. 

5S Ibidem, p. 130. In 1803, „Sevenii a d-sale spatar Luchi" e men
ţionat cu „vite, loc puţin" şi numai 90 „liudi" dar cu 20 „breslaşi", 
( Uricaml, VIII, p . 305). 

s9 E. Diaconescu, op. cit„ p. 10 şi urm. şi p . 54-55. 
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Fi~. 35. - Hanul din Tudora 
Fig. 36, 37. - Hanul din Deleni (pl:tn ş i plan pivniţă) 
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O structu1ră aipairte are hamtl din Cîrligi-Neamţ aflat în 
aceeaşi zonă de i111te111Să oolon~za11e ca ş i Şerbeştii,60 La inner
secţia drumuriLor Pwaitria-Tupilaţi şi Roznov-Girov-Th1gul 
Neamţ. ConSJtrucţia prez.iintă, de asemenea, o încăpere etajaită 
deasupra i111ti-ăr.i~, dar a.re arco perişul (în două ape) cobol'Ît 
nrnk faţă de COiam.a a:eo.pe6şuh1i mare (în pa trn ape). T nans
fom1ările ,5u1ocesiive ~ac ap110aJpe .de nerieou111Qsout clădirea, 
doar din plan (fig. 33) putîndu-se citi vechea orgarnizare 
irtneri1oa.ră ia hanului şi aooaJstia succeptibilă di, cuţiilor. Nu e 
sigur dacă la 101r,igi1111e ha.rngarul pentilu că.ru~e şi t0Lace se 
descrudea, oa şi astăzi, laneml cătr,e dmnmr.iie spre Bioteşti 
ş i spre Tupilaţi La mtieJ.'I ecţia C~J.'IOllia 1se află hanul, sau dacă, 
la fel ca 'Ş i ,),a cdel~Lne r<l't101şe, existM două i111trăi1.· i diispuse 
faţă în faţă pe l1atmri11e ,s1curtie, ,î111 aoest din urmă oaz Întă
periea de 1a no11d n~fiii111d altce1v1a deoît ve1ohea „şandrama" 
- şopronul. Ipoteza ultimă estJe :destul de prohabiJă, mai 
ales că unele detalii de la interiior, cum ar fi micile ni,şe w 
w-me de raftur i săpaite În ziduri, S·e ·ÎnllÎlnes1c la aproape ·noate 
hanurile ·cu gi<mg mediiian. M oidUJl cum este dispusă 1soa.m, de-a 
curmezişul gangului, păr&rnd a oontrazi,oe aiooaSJtă iipOlteză, ne 
face să presupunem că şi aici, camera de la etaj va fi fost 
înă lţată mai tfrziu. Sala wmună era siiruată În dreptul 
intrării de la ud, zidul despăr ţitor, subţire, Între cele dou.ă 
Încăperi de as tăz i, fiind probabil adăugat ulterior. Hanu) de 
la Cîrli1gi esne im1ponant pen11lru că reprezintă tipul irnner
mediar Între oele două aaitego,rii sus-amin1titJe de raitoşur.i: 
cu spaţiu de ttieoere pentru vehicuLe şi fără spaţiu de treoer.e61. 

Cea de-a doua ca.itego1ri'e deI1ivă e pare, .di,n p rima, vepire
zen t~nd, .aşa cum s·e p:oatJe v,e:dea '1a hamel de la Tudora, o 
reduceir,e a acestuiia oibţin1Ută prin L~pri·1111area şandramalei. 

Comparund pl1a111u:riÎle harrmrilior de la Tudo·ra (fig. 35) 
şi CîrLiigi, observăm că cel dimîi este obţinut p11in decupa.rea 
din cel de-al doilea a părţii „locuibile" ( eliminîndu-se şopro-

1) V V f""nd , V V V , l" d V" nu , toata aceaisita par.te 11 11nsa rastTl.Lrnata „111 og 1n a . 
Se păstrează v·estibu~ul, cu rol de rnsţină-to·r - la ria.vo~ele 

60 „Cîrligii , vist . Catinca l ancitlea" cu 43 liuzi ş i 4 bres laşi este 
menţion at În 1803 printre satele ai căror locuitori se ocupă de cărăuşie 
( Uricaml, VII, p. 272). 

61 Includem în acea~tă categorie ş i hanurile de la Erbiceni - cunoscut 
dintr-un document fotografic datorat prof. Hori a Teodoru - (Horia 
Teodoru, op . cit„ p. 52, fig. 12) ş i Trifeşti , în raza iniţi ală. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 38. - Hanul din Tudora (clişeu DPCN) 
Fig. 39, 41, 42, 43. - Hanul din Cacica 
Fig. 40. - Hanul din Deleni (faţada cu intrarea) 
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din Bă l ănqr·i ş i Cirlig'i - ·al în.că;perii mansardane ş i care la 
T udo,ra, obturîn:d ooriidon1l me:diain ce air fi putut servi de 
ttie'Cei·,e penitn.1 veh.icule, 1 11eiali ze1ază d iar, oa ş i l1a Cfr,l~g1, 
oomunioar,ea cu bec.iul, prin obişnui.na ca;ră cu wep·ne din 
len111 de uej,air. O .altă i'Il'tTan:ie 'e deschi,să l1a caipătul opus al 
gangului. La stînga vestibulului găsim „sala comună" de 
la Gîirlig.i des,chisă şi spre l1aimrn. opusă gangului (uşa de 
c muni'Caţie spre v'esriibul a fost ulte1ri o.r as tupată). î n:căpe
rea, care a avll't p oate iniţi1al rolul de grajd, pr,ezintă un 
şir m.!dian de u~ei snîlpi de ,lemn simpli, de seoţi'Ull11e oato
go~1ailă . De oeaJ..altă pa111te a gangului Înt dispus,e trei în
căperi oa11e oomun1i0aiu Între de, .aici aflî111du-s·e p oatJe şi 
drci1um.a. 

Des.igur, ca şi În cazul grupului Bălăneşti-Săveni, ne 
putem Întreba prin ce căi a ajuns să fie Împmmutată s·oluţia 
de ila Cîirligi, de cărtJ11e meşrte1r.W. de la Tudo1ra, sat 0.1.fliat Înllr-'O 
cu totul altă ia.rie geoigria1fireă . T 1do[·a, însă, siruam îrntr~o 
rngi1une de inuerns comerţ de vite, era o 0siuaţie imp10\f'tal1'tă, 
con1sernn aită În hăirţ i şi documenue, a drumului ca11e unea 
ţinurtur1le 1I1ondice ,aJ.e Bo1noşanilor şi Suoevei cu Riomanul şi, 
impli1c.it, Neamţul la î111oeputu1l veacului al XIX-lea62. 

Sim.iilititudinea uniorr soilt1ţi.i 1airhirnectutrale fo'll11e clăid.iâ 
afl~ne 1n looalităiţi d~SltanVate gieogirnfic În .aoeaistă perioadă 
(prima pa.ne a seoolllllui ial XIX-lea) anestă, fă[·ă a exclude 
eventuaJ.iitaiuea uno1r v1eri1gi ill1t·e!l.'medim~e, astăzi n1ecuno1scute 
irntensiificairea ci11;culaţiei ·Î!fl'tire diverselie regiun.i prin 1:1elativ~ 
slă bi'fe a 'l.1111oa·1a c1iQ1'llre bairi1ei;elie •eaonomice. 

Elevaţia hanului de la Tudora (fig. 38) este, la rîndul 
ci, diferită de mo·a elul ob.i1şnuit. Acoperişul cu înivelirto1arre 
de dra11ii·ţă, în p.auru 1aipe, cu h10ame, domioo prin dimen
siuni masa zidăriei. Panouril·e decupalle În grosime.a zidăriei , 
pe oaire le-ann iobserv.ait l,a raooşele din pr1i:mul grup filnt to1t 
mai puţin învelese, de f.iind îrrnDebuinvatie La Tudo,~ cu un 
inoen.it rost decoirativ (iaioela de a îna.1ldr.a gioo1Urile). Toate 
aceste pai11tiicularri1tăţi 5e explică, poate, prin intea.-venţia unor 
me.~ner.i oaire au luar.at [n mediile armenieşci d1n ţÎnutuir.il1e 
Botoşan iilor şi Suoevei63. Aceasrtă observaţie ne este sugerată 

62 E:_,Diaconiescu, op. cit„ p . 22. 
63 Paul Petrescu, Arhitect1tra civilă a Botoşanilor, „SCIA", 1969, 2, 

p. 283- 299. 
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de aplicarea sistemului de dispunere a scîndurilor planşeului 
p aldul1ui „în coasită" 1a:tJÎt lia hanul de 11a T uido1r1a, cît ,şi la 
un Le case oon sumine la liuniDa seoole1or XVIII ,şi XIX, 
în cClll·n~erele armeJ11eş1t.i din B 0itoşa11i 1ott:i Suceava (de pi1dă 
casia Maximovi.ci din Botoşani). O tipolio.g,i1e asemrcînăto1an-e 
a elevaţie i prezintă hanul de la Cucoirăin,i, Înrt11e Bon0işrclJlli 
ş i Do,roho·i, ca:re avea în:să pe cît se p are şi g,ang pemru 
căruţe şi o.boe. 

H anul de la Deleni, rid icat pe fostul domeniu al Ghicu
leştil1o.r şi mai înainue a l Ganuaou'.lJinilor nu departie de oo
na.cul clădit la început11.1l veiacului al XVIII-lea ( daita refa
cerii ace tu'. a - 1802 - poate fi ş i a.ici, 10 sugestie penllru 
datair1ea hanului) , este aisemănăuor ca plan ou hanul de la 
T udo1rn. De a<ltf el saitul, deşi pe drumul Hîrlăclui - unind 
Bo1toşa1nii cu faşul - em kg;i.t de Tudoira pirintr-u.n dnum 
local direot, ce aipare pe harta rusă din 1835. Fără a ţine 
·eam1a de Î111Jcăpe•rea mar·e cu m l de prăvăli·e, aidă'l.llg1ată pe 

latura de 110ll.1d-est şi 'COn:51lruiÎtă clin cărrămidă, spr.e deosebire 
de riestul construcţie i - diin pi,atră (10 cairieră impoirnaJ11tă 
se gă~ea pc nmşia Deleni) - regăsim roori.dornl axi1al şi 
micul vestibul pă,tJrat de 1a Tudora. flanmte - spr,e drum 
- ele saila pent.ru clrciumă, cu o mică despă1rţimră la norrd
est, iar În paJ.1tea ioprusă, de două oamerr·e de 1supr1aifove aprn
ximativ egale (fig. 36) . in pivniţa deasupra căreia avansa 
o .altă focă.pere comunioî111d cu ,exner~ornl , ma1difidl1ld .astf·el 
pa.rtirul iniţiaJ (drepittt111ghiu1air) se păurundea p11obaăl, la 
început, din carnem af1ată în colţul sudic a l clădi[·ii şi nu 
prin ex·teriior, cum p air·e .a i:111d~oa siitUJaţi.a acuuală pe ternn. 
Interesantă este, în elevaţie (fig. 40), apariţia soclului care, 
ca şi Îngustimea co11·~dor'liluii m,edian, exclude posibiliitanea 
pătrunderii vehiculelor În interiorul edificiului. 

Forma giolunii1orr ram~meşne aJtÎt În pl1an - ,e~ailă ev.az,are 
a şpaleţilor spl'e il[l'uenim .şi exteri«)r - dt şi în elevaţie -
terminaţia cu .arc plait - pe 01ceea de La. Bălăneşti ( asocie:re 
ce nu po<lite surprinde, aviînd În vedere şi celelahe relaţii 
suabiliite înnir1e hanurile din ZIO<l1ia BonaşaJilJi-Hînlău şi ce1e 
din ţÎlrntul Neamţ) . 

O situaţie partiimlară în rs'eriia hanurilor oon51iidexiate prînă 
aoum a.l'e ulrtJimul monrumen1t asupr,a d~ruira ne v001 .opri, 
oel de la Cacica . Satul esue sinuat îm11e Arrboce şi' Gura 
Humorului, în:tr-<o 11egiune de ~mensă şi fl'eoventă comuru-
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ca.r·e lia dif.e.rine n1i•viele (tmamhwma111ţă şi mi1giră!f'i) Într·e popu
laţia riomâooască (1şi nieimrnâa11eia$că) de pe cei 1doi vernanţi ai 
Ca.rpaţi~oir, l1egiiu111e snrăbătuvă de „•dmmul de sllls" sp'I'e 
Bistiiiţa tmnsî·lv.a.nă, dair şi de drumul ca.re · venind dirn~pre 
Roman se îndrepta către Galiţia, ambele trecînd prin Su
ceava şi fiind llTili:ne prin oramifioaţi:i in1;eJ."mediia1r•e nume.110aise. 
Pe m11a dirnn-.e :aoesueia leg&nd Gura Humo.rului de Hl~ni1ţa 
şi mai depia'l'lte Sl11i1a1lyn, se aHa · şi hanul ,a1m~rnui1t, al cărui 
pl~n (fig. 39) ne apare ca o interpretare a modelului la 
T UJdora. El are acelaşi degajament axi1al, precedat de ves
tibulul din oare !Ye .cob.001ră î.n beci şi mărgini•t de drciumă 
şi de e:amereile pentru odihnă, şi este - prin contagiune 
cu tna1d~ţi1a plra:i1ulrn mripa111nit (tindă şi două oame:re) 'lJllliliza!t 
În a.rhi·vectu:na casei ţăirăneişui - mai acuzat de-zv,ol1t1at pe 
axa pe11pe·111diirn1ară i111tră1riii dec~t la Tudora sau Ddeni. Ma
terialul din 1oaire (S!Înt mns·tnviţi pereţii, lemnu1l - exipli1oabil 
prju1 vecină ta1Jeai pădiurifoll' exdude po1stilbilunartea une.i 
dec-oraţii a fo.~aide1or de tipuil celei În tîln: te la ex·emplele 
preoedente. Aooperiişul nn. patru ape, cu îrwdiiltoiarie diin şin
da·ilă, uşoor bomb:aită tÎn drepl'lll ia11urăirii, 1101mnjită la mUJchi~, 
acoenvuează 1a•tura aiuuohwnă a ca;ra,ollerului mOJnUJmentului 
(fig. 41-43). 

Ha.nul din Caiciiaa poatie .suscina desigll!r, prfo ·S.ÎltJuarea 
sa înitr-o z101nă de 1ntieI'1fo11enţă 91l~li s ti'Că, diiJScuţiii mai .am1pile. 
Se poit desoope•ri, aisnfel, an1a1h01g.ii 1Î:nit~ie aioe9t han ,şi ailtie 
amenajări similaire din zone ruraie, mul1t îndepăl.'tate geo
grafic64. 

Tiipolo·gi1a a1oesnor hanuri, dădi·te, poaite, d~n !in~ţiaitiva 
obşti,ilor să.teşti, esre aiprnximat.iv comună din nordul Mol
dov•ei pînă în regrlJJilJile Olteniiiei. Apiairu1ţ~a unior neioesităţi 
funcţionale cvas1iidentice, conducînd la soluţii aisemănăware 
în regiuni îndepărta1te, este, se ştie, una din c1aracteri1sticile 
a:1;h.i·tecru11iii şi arteii piopu1are. Dar e,a se ir1egăseşne şi În oazul 
unor programe „de serie" , de utilitate publică, cum sînt cele 
ale hanurilor. 

• 
• • 

Daică exercitarea o Sipitalităţi.i impunea oarecum distin.ge
rea oas.peţilo1r drupă po"ZÎţiia lor .so oi1ală, ha111ul, În special c~l. 
„de drumul mare", era destinat celor mai diverse categorii 
de .călăvori. Succedlair'ea, oail1eidoiscapiică aipmape, ~1 peirno111ia
jefo1r sadtorveniea11e, de 1diverne oo'111diţii şi pmven,i111d dtin divierise 
meidi.i sooiale, nu est.e numai un pt101cedeu lirtie1I'la:r. In inod 
oibî1şnui1t 1se vQr f~ î,n11îlinli1t 1n ha nuri ,, neguţătorii urncător,;" 
- deo·sebjţi de cei „ şeză1JO!ri"65 - ,alătLLri de mes•eriaşi iuin.e
ranţi, cei ce pmctiÎ!caiu meşneşugul armelor ală·um.i de ţă rainii 
înde1eitni1ci1J1Jdu-.s.e cu cărăuşi.a, S1au de 1oii1eri, î.n sfî.rşit, oa.speţi 
de vază, ·că1ro·r:a le 1ea·a1u .11ezorv1aite „cămiă·ruţek~" sepa:riaiue . 
T•otuşi ·exi,91Ja.u, se piaire, haniuri de diverse ca tegoirii. As1tifel 
o s1crisi01aire a ·draig1omanului aoinsuk11rului prU1S1i1an dlin Bucu
reşti , din 1822, ne informează că la Iaşi dragomanul a fost 
găzduit în „L' auberge d ite kan !?ongrois" , şi că a găsiit ou 
g:rieu un han mai bun66. Di,9ti11cţia ~îrnnr·e aoeiste oategoirii e1r.a 
însă, deS1igur, grnu die precizait . Sernsibjlitatea airhi1teotiuim,~iă 
a W10.r medij ~oci1al1e di1vieirs•e u şi găJseşte exp1.1esi1a În S1Cr!la 
metaimOll'fiozel10.r p1Potiotipufoi in1i1ţi 1al a.l mnoşului. „Gusitu:l pre
domi•n.arnt" al pă·a11rili01r medi·i triainspaire îndeosebi din „ le~
tllil1a" moil.'fologllie.i decoraţi,ei exteorj0taire. D.air s1t1m otura plan1-
meinrică ~i v.ol1umetriică 1ev~den.ţiază pairti1cipa111ea lmor meişneri 
familiiariziaţi cu pairtlicul1airti1tă ţi le progimme1oor 11eşedin,ţei feu
claJ.e şi ainexdor acte91Jei1a. 

Am ara1tait aniteJ.".Î1oir 1C10iin1cÎldenţa Ui1101f soliuţii ia•le liooalu
lui de popas şi oaiSiei. T.oruşi, .solJUţia compactă, 01doo1avă, a 
rat·o~elo.r ooonra~nează ,La p11Îlma veckr1e cu oa.moterul deschis 
al l1ocuinţei boi•etieştii moldovene a epoCÎ'Î, n1 „scosuri În 
toate părţile"67 . 

Revenind la modelul in1i·ţial, rvom ·observa, din niou, modul 
în oaire forma exteri0tairă :a hambairelior t11a1n1s.iJvănooe -
g·enerată deisigm .de 91Jri1otie neoe.sităţi forncţi101rna·l.e, da>r ~i de 
anrumiite r.aipo1arne şi pmporţi~ „si.:bie.otiv~:' a.11e părţ_ili~r cme
ponen1te - dierv·ine >reflex ial unei s.11tuaţ11 de 1-.elaitl'Va bun.a
stia:11e ·eoonomj.că 1piro,venită din ·e~pl0Jata1Pea maii• 1r:aţi·o1111ală ia 
moşiilor (·swsă 'a f101rin:ăir.i1i ·caipÎlna:!ulUJi ?omer·~iial), Mi urma 
măsmifor luate siub egida .aibs·aliun~smulu1 lurnrnrnait; 11e.fl.ex ce 

64 Un exemplu luat la întîmpla~e este hanul sau „circiuma" din 
.Scăioşi-Prahova, constr11it din cărămidă, asemănător Însă ca plan. 

65 Documente economice, Seria A, II, Moldova, p. 138-139. 
66 Hurmuzaki, X, p, 201, doc. GCLXXI. 
67 Grigore Ionescu, op. cit., p. 224. 
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poate fi surpr.i1111s, triansmis oa aliar1e ÎU1 pmg·ramul arh:1tec
tur1ail al .11a1Joşulu~, În cairiacterul volumului con:S'tn1iit al aice.s
tu1a, dd~m~tiaJt de plin'l.l'ri 1111a1sivie de zidăr:i.e şi orgainiza:t după 
o aou11poz1i·ţi ·e oein1tiriipetă. 

În veacul al XIX-'.ea, adăuga.rea unor portice - fie pe· 
s.tîJtpi de p.iaură s.au că,rămidă (la hain:urile din Ruginoasa, 
Triifoş1ti, la „R1atoşul lui Bal-ş" enc.), fie pe stil.pi de 1emn 
(ha.nul din Rozrnoiv) - . şi În fa.ţadel1e naiuo:şelo1r, c1ontmibui1e 
la iaiuenuaireia sau dispariţia înfăţişă.l'ii forti.fii.oaite care le defi-
nea in, secolul precedent. Aoestie ma<difjcă·r.i pe oaire le 9uforă 
strucitura e.levaţiei, În sensul unei mai acuzate deschideri catre
exterio1r, s•e dia1UOJriesc po;aine i1nfluenţei hanu"!'Î1Lo1r dj1n oenweJ,e
urba111 e, ·s:au pr.ei.wba1111e, din oe 1În oe mai numeroase la !Înce
putul secolul1ui 1all XIX-1ea6B. 

O concluzie urnifwoaiuoiai1ie 1aipa.11e prn1111a·tu:ră. Ori1gi.n.ea şi 
djifuz·a,ma r.atJo:şeLoir din M-olidoiva, uemă fe.ritilă p em:riu ·oeir.ce
tă tor, vădesc, pe mă.sura 1adînci·rii ei, ramificaţii din ce în 
ce mai oomplex•e. Noi am îrnce.ricat să le ataişăm de climatul 
ta \"o rabii pă•nrunderii unor idei ·şi forme sti1li1stice .de so·rginte· 
apii.vseană În Moldoiv.a, La ifirr11e1Le v.eaculu1i 1al XVIII-l.e1a, prin 
inne11~mediul Trn1nsiilva111i1eii, runde 1acestic foocime . şi idei îşi gă1si
se,ră o preaiJ.aJbj:lă orj,siualiz,a1Pe. Crn1sildenama oompa.riainivă 1a 
monumentdo.r prilejuieişt1e analogii izbitoa·re, care trebuie
desig·ur validaroe priiin1 airgumC111Jte de •01Pdin i•s1t01riic. Coiin1oi
denţia. c1m111ologi1că şi wnei1e parnicul1air:ităţi ale dezvioltă~11iii .eoo
nomfoe, siocial1e şi po.lttitioe 1în Moi1dava şi Tmnsilvaniia, Ja 
finele v,e.aoolu~ .a.I XVIII-Lea, ne-au oferirt unde di:rntire
acestea. Clasificarea propusă aşază hanurile Moldovei din 
acea19tă perioaidă 1În două grupe, distincte dlliPă caraiciter.isrici 
planimenri.ce şi o.a.r.ecU1m .suooesirve 1011ornoJ01gic pr]ma siruaită, 
în maire , în uJ!tiimelie deaaide a1e V·ea:cului al XVIII~leia., ceia 
de-.a douia, În priiime1e decen1ii ia.le 1seoolului al XIX-leia, .exiis
tîirnd şi Înur-u.n aa.z şi iÎ:n1Jr-ahul ·exioeipţiiile de 1rigo1aine. 

Oniigi'.na!lina1neia. iso,luţiei 11a11Jo1şe1l1ar nu p'Otaiue fi, desigur, 1anu
lată de wrdaţi:i1le suabili1ne. Fixa!t pe 1te11enrul u:rnor g;us:t!uri şi 
senisiibi:Lin:ăţi e.siteti1ce bine defl111"1te, modelul inriţial a cunoscut 
adaptări şi meitaimorfoze. A stat În ~11tenţia noastră ca 
nounaite1a tipulhlli de han „de dQ'umul ma.ne" d~!n Mo1ldo1v1a să 
nu ap.a.d, în urma a:oostim 0001snait~ri, sărăcită, ci, d~mpotrirvă, 
maii nuain ţiait co 11Jllt1111a tă. 

68 N u ne ocupăm în acest articol, de hanuril e o răşen eşt i din iW.ol.d o~a, 
ln secolul al XIX-iea. Menţiuni documentare privind aceste ed1hc11 s111t 
indicate în : Nicolae Stoicescu: Repertorird bibliografic al locali tăţilor şi 
monumentelor rnedievale din ·Moldova, 1974, p. 39, 82- 83 , 108 , 314-
315, 382, 420- 421, 626, 719, 850, 858 , 859, 861. 

Rf:SUMf: 

Les :luberges moldaves „de grand chemin" se singula risent dans l'en
semb!e de l'archirecture feodale roumaine et notamment par rapporr avec 
Ies auberges des autres Pays ROLLmains, in.clusivement avec les auberges 
moldaves construites dans Ies centres urbains, par le fait que voyageurs et 
:lttehges y son t abrites sous le 111e111e roit. La presente etude te~1~e 
d'erabli r quelques poin t1 de repere en ce qui concer~e. le type de ban
ment qui leur a se rvi de modele ainsi que la trans1111ss1on du prototype, 
problemes insuffis:lmment dctaill ees par Ies precCdents recher~ hes . . 

L'analyse de quelques exernp1es (d'ailleurs ces constructJOns rnnt !ort 
ressembl :lnues) fait resso rtir L111 pos.siblc rapprochement avec Ies stau ons. 
de poste de l'epoque, rapprochement qui, appuye par Ies . sources docu
menta ires, impliqu(; une consideration des interferences d1verses, s.u_r le· 
pl:in de h civili sation et de la culture, entre J'.l Mol.d ~v1e et. la Iran
svlvanie. Vu auss i d 'autres exemples de constructtons 1vdes qu1 adaptent 
Lin plan :lproprie aux anexes de la ferme rurale (greniers , granges, remises. 
etc. ) aux necessites de !'habitat, une relation entre les auberges moldaves. 
mentionnes et les greniers eleves dans la , prox!mite ~e qulques-u~s ?es: 
châ te:lu x de Transylvanie, au XVUI.Omc siecle, a Bonţ1da , Rascru c1, S .n
pau.J, Cistei u de Mureş, devient pos.sible. L'an rulyse compar.auve .des deux 
c ~tego.ries de m01i_uments rele:ve des similarir.e~, frappa~te s , tand1 s ~ue. la 
d1ffus1on du modele est explicable par la f1liicre Bonţ1da-G herla-B 1stnţa
Suceava, un des deux grands chemins de communic:ltions cntre la Mol
davie et la Transylvanie, dans l' epoque feodale. 

N ous CSS:l yons, de suite, a etablir une cl assification des auberges 
ewdiees dans deux categories: 

I - Auberges, pourvues de passage interieur pour les attelages. Ex. 
ceux de Tupil aţi , Drăguşeni, Ruginoasa, Şerbeşti, Roznov, G ura Orb1-
cului , etc. 

II - Auberges sans passage ~n terieur pour Ies attelages. Ex. ceux 
de Tudora, Deleni, etc. 

Les arguments St)'.listiques et historiq~es C?,ncourent a dat~~ ces _con
structions dans le dermer quart du XVIII-cmc s1ecle et ies prenucres decen
nics du XIX-cmc siccle. 

Moul ant aux traditions locales un modele originaire de l'ambiance arhi
tecwrnle du baroque tardif central-europeen provincial, les auberges mol
daves „de grand chemin" ouvrent un tres interessnat champ de recherche 
dans le domaine des inter-influences culwrelles concernant Ies Pays Rou
mains et les zones voisines, au debut de l'epoque moderne. 
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