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Fig. 1. - Hanu-Ancuţei. 
Clişeu Gh. Ungureanu 

H AN U-ANCUŢEI  

In Muntenia şi în special în Bucureştti, han urile , 
care la sfârşitul secolului al XVII-lea ajunseseră la 
deplina lOT desvoltare arhitecturală, ni se înfăţi
şează sub aspectul clasic al unei mănăstiri, cu care 
se asemănau întru câtva şi prin rolul pe care îl 
aveau în caz de primejdie : loc de refugiu şi de adă
post pentru oameni şi pentru avutul lor. Dacă 
biserica din mijlocul întinsei curţi nu se află decât 
la hanurile mai importante, toate celelalte elemente 
se regăsesc întocmai în ilrhitectura monastică. Din 
afară aceleaşi impunătoare ziduri groase şi înalte, 
ca de cetate, în plan, de cele mai multe ori dreptun
ghiulare şi fără nicio altă deschidere decât poarta de 
intrare, căci uşile exterioare - ferecate şi ele - ale 
prăvăliilor de care ni se vorbeşte în unele descrieri 1 
şi care se văd în puţinele documente fotografice 
rămase 2, au fost sparte mai târziu. 

Deasupra porţilor grele şi bine zăvorîte, la hanu
riIe cu biserică, se găsea, ca la toate mănăstirile 
clopotniţa, care, judecând numai după neobişnui
tele dimensiuni ale pisaniei 3, păstrate în pridvorul 
actual al bisericii Sfântul Gheorghe Nou, putea.. să 
aibă uneori proporţii din cele mai monumentale. 
Inăuntru, împrejurul curţii, rezemate de zidul În
conjurător, pe unul sau două caturi, se înşirau neîn
trerupte, aşezate pe încăpătoare pivniţe, chiliile bol
tite pentru siguranţa călătorilor şi a mărfurilor lor, 
care se deschideau numai spre interior, pe cerda
cele adăpostite sub straşina largă a acoperişurilor 

1 Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucureşti, 1 899, p. 477. 
2 Frederic Dame, Bucarest en 1 906. Bucureşti, 1907, p. 

102, 103. 
a 2M. ,82 X lM. , 18  X OM. ,20. 

de şindrilă. Scările exterioare, bucătăriile 1 ca şi 
arcadele şi stâlpii - de zidărie, la han urile mai mari 
- reproduceau formele atât de răspândite la vechile 
noastre mănăstiri. Toată vieaţa se petrecea în curtea 
cu cerdace a hanului, unde se făceau vânzările, pe 
lângă carele desjugate şi unde, în jurul focurilor 
- uneori nefaste - poposeau adesea şi călătorii prea 
numeroşi. 

Denumirea de han, felul de vieaţă a negustorilor 
drumeţi, cari le foloseau şi cari, pe acele vremuri 
depăşeau cu mult în număr pe cei aşezaţi 2, precum 
şi economia întregei construcţii, ' adică atât pro
gramul cât şi realizarea, ne vin din Orient şi din 
lumea bizantină, în care ordonanţa marilor clădiri 
civile a decurs întotdeauna din acelaş principiu ca 
al edificiilor religioase 3 .  In locul descripţiei de mai 
sus am fi. putut foarte uşor traduce, aplicându-Ie 
fără nicio schimbare hanurilor noastre, rândurile 
scrise despre puţinele dar caracteristicile hanuri ce 
se mai pot vedea în Constantinopol 4, unde lipsesc 
numai bisericile din mijlocul curţilor. 

Necunoscând orientul, un călător străin, venit din 
apus, a putut asemăna hanurile bucureştene cu 
mănăstirile din Italia 5. Dar, în urma celor arătate 

1 Virg. Drăghiceanu, Zidurile Băniei Craiovei, Buletinul 
C. M. 1., I I I ,  pp. 192-194. Se dă planul şi fotografia ruinelor 
cuniei hanului Hurezii din Craiova. 

2 N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc. 
Bucureşti, 1906, p. 1 23 .  

. 

3 Fran�ois Benoit, L'Architecture. L'orient medieval et mo
derne. Paris, 1912 ,  p_ 141. 

• Ernest Mamboury, Constantinople, Constantinopol, 1929, 
pp. 258-260, cu 2 fig. 

• Del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, trad. de S. Cris-Cristian. 
Iaşi, 1929, p. 9. 
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46 HORIA TEODORU 

mai sus, reiese că nu poate fi reţinută părerea după 
care modele veneţiene ar fi călăuzit pe Şerban 
Cantacuzino în realizările sale 1. In schimb însă 
credem că neobositul ziditor 2 e cel ce a fixat tră
săturile caracteristice ale hanului monumental. Căci 
nu trebue să se uite că înainte chiar de a fi făcut 
hanul ce-i poartă numele (1683-1686), cel mai 
vechiu dintre cele mari, încă din anul 1670, pe când 
era Vel Spătar, a plănuit şi zidit în bună parte, ca 

nicio îndoială că şi acest han, considerat ca una 
din frumoasele fundaţii brâncoveneşti, are la bază 
tot o concepţie cantacuzinească. 

De altfel hanurile bucureştene nu vor fi defir\itiv 
cunoscute decât după ce se vor fi utilizat toate 
informaţiile atât de preţioase prin preci,zia lor, cu
prinse în vechile planuri ridicate de Ferdinand 
Ernst şi de baronul Franz Purcel, pe la 1 790 1 şi 
de Boroczin la 1852 2• Se poate urmări pe ele, cu 

Fig. 2. - Hanurile din' Bucureşti în planul B::>rroczyn : 1 .  Hanul Şerban Vodă ; 2. Banca Naţională a României ; 3. Hanul 
Constantin Vodă ; 4. Palatul Poştelor ; 5. Hanul Sf. Ion cel Mare ' 6. Casa de Depuneri ; 7. Hanul Stavrop�le::>s ; 8. Hanul 

Grecilor ; 9. ZIătari ; 10. Biserica Sf. Dumitru ; 1 1 . Vechiul curs al Dâmbovi�ei 

ispravnic şi hanul Sfântul Gheorghe-Nou. Deşi nu 
a fost terminat decât mult mai târziu, în 1 699, de 
Brâncoveanu, pisania 3 ,  foarte desluşită, nu lasă 

1 George Potra, Hanurile  bucureştene. Extras din Buletinul 
Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, LII, nr. 69, 
1 943, p. 53. 

2 Tot el a fost ispravnicul lucrărilor făcute de Duca·Vodă la 
Curtea Veche din Bucureşti. 

3 N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, fasc. r, p. 305 , 
nr. 763. Dăm aci, trunchiate, numai părţile cari· se referă la 
Şerban Cantacuzino : 6 Acastă curta aceştii sf[i]nte bisearici . . .  
carea să veade împrejur zidită şi tocmită intr'acesta chip, cu 
chilii dedesupt. şi altele pre de-asupra, cu toate odihnele şi 
trebuinţele lor, întâiu şi den temelia lor sânt începute şi până 
la un loc zidite _ . _ fiindU cursul anilor de la Hr[istos] 1670, 
şi ispravnic făcându pre dumnealui Şerban Cantacuzino, Vei 

cel mai viu interes, forma şi mărimea corpurilor 
de clădire, întinderea curţilor în jurul cărora sunt 
dispuse, gruparea lor în cartierele comerciale şi din 
suprapunerea lor pe planul actual al oraşului 3 

Spăt[ar] fiind atunce : au rădicat rândul de jos de chilii, şi 
încă în toate deplin . . .  '). 

1 George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 
1 935,  la anexe. 

2 In Biblioteca Academiei Române. Secţia Stampelor. 
3 Aducem şi pe această cale mulţumirile noastre Direcţiei 

Planului şi Sistematizării din Primăria Municipiului Bucureşti 
pentru bunăvoinţa cu care ne-a �omunicat planul actual al 
cartierului precum şi d-Iui George D. Florescu care a binevoit 
să ne comunice o excelentă copie fotografică după planul 
Borroczyn. 
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HANU·ANCUŢEI 47 
se poate afla fără eroare posibilă, locul unde erau 
construite toate aceste hanuri dispărute fără altă 
urmă (fig. 2). 

Astfel se constată în mod neîndoios că hanul 
Colţea nu poate şi nu trebue confundat cu mănăstirea 
cu acelaşi nume. Aceasta, o aşezare cu totul deose
bită, pe un plan unitar în formă dreptunghiulară \ 
după descripţiile din « Ghenealoghia » banului Mihai 
Cantacuzino 2 şi din cartea patriarhului Samoil al 
Alexandriei 3, cuprindea numai spitalul de bolnavi, 
casă pentru hirurg, şpiţerie, şcoală, odăi pentru 
dascăli, casă pentru epitropul şi iconomul mănă
stirii, casă pentru Iăcuirea unui străin arhiereu şi 
în afară de biserica mare cu hramul celor trei 
Ierarhi : Vasile, Grigore şi Ion, încă trei paraclise, 
dintre care două, unul împotriva altuia , adecă unul, 
spre miază-zi, cu hramul sf..nţilor doctori fără de 
arginţi, unde sunt şi două spitaluri de o parte şi de 
alta : pentru bărbaţi şi pentru femei, ca să auză bol
navii în toate zilele sfânta slujbă, unul spre miază
noapte, al Maicii Cuvioasa Paraschiva, unde este şi 
locul de şedere al arhiereului, iar cel de al treilea 
paraclis, spre răsărit, cu hramul tuturor Sfinţilor 

Hanul, unde se ştie că în 1813,  mocanii au tras 
carele în vârful unuia dintre care a venit la Bucu-

Fig. 3. - Hanul Roş în planul Borroczyn : 
1 .  Hanul ; 2. Uliţa' Curtea Veche ; 3. Ulita 
Şelari ; 4. Uliţa Nemţească ; 5 .  Uliţa Franţu· 
zească ; 6. Vec�iul curs al Dârnboviţei ; 7. 

Acruala Strada Soarelui 

reşti Teodor Varnav 1 , nu era în jurul « bisericuţei 
Colţea, acolo unde e astăzi parcul spitalului cu 

Fig. 4. - Hanu-Ancuţei. 

- unde este şi locul de îngropăciune - pentru şco

lari, dominate de înalta clopotniţă cu ceasornic şi cu 

mari clopote. Nu era deci loc şi pentru negustori. 

1 Topografii austriaci îl figurează de 35 X 4 1  m. circa. 
• N. Iorga, Despre Cantacuzini, Bucureşti, 1 902, p. 342. 

8 George D. Florescu. o. c., p. 62. 

Clişeu V. Moisescu 

acest · nume 2» ,  ci în jurul bisericii Sfântului Ilie 

1 Teodor Vârnav, Istoria vieţii mele, publicată de Artur 
Gorovei, Bucureşti, 1 908, p. 35.  

2 George Potra, o. c.,· p. 1 2 .  La pp. 14-15 sub reproducerea 
fotografiei din 1856 a rurnului se află legenda : � Spitalul, 
hanul, şi Turnul Coltei *. 
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48 HORIA TEODORU 

numită azi Kalinderu 1. Hanul şi biserica se pot 
recunoaşte şi în acuarela panoramică a Bucureştilor 
luată de Preziosi, nu din Str. Lipscani, cum s'a 

,o , 

şi fără cerdac, cu vreo opt încăperi. Chiar în planul 
mai vechiu apare destul de modest : trei mici clă� 
diri risipite, neavând configuraţia clasică a celorlalte 

<ci � o� 
fi., , 1oIKm. 

Fig. 5. - Hanu.Ancuţei.'::.Harta regiunii 

scris 2, ci chiar din turnul Colţei. Vederea cores
punde de altfel şi cu planul lui Borroczyn şi ne arată 

o 
1""1,,,,1 

hanuri cu construcţiile grupate în jurul unei curţi 
centrale. 

I I  
I I  I I  

i l  , 1  
, 1  I I  

- - - -:JIa=-- - - - -.�-- -- .- - 1: - - -
I 

-:: - -

I I  : ' , 1  I l  , 1  j I  
, i l · i l  

_ _  .--.J.i.. _ _ _  *' ----�- -
l ' I I  
d I I  
1 /  I I  
1 ,  I I 

Fig. 6. � Hanu-Ancuţei. Planul. 

ce mai ramasese, in urma dărâmărilor provocate 
de cutremure : o curte largă şi goală, iar lângă bi� 
serică, o singură clădire lungă, acoperite într'o apă 

1 George D. Florescu. o. c . •  p. 139. 
2 Victor Brătulescu, Vechi vederi bucureştene. Bucureşti, 

1 935, p�gina a doua a introducerii (nepaginată) şi fig. 1 .  

Releveu V.  Moisescu 

In ambele planuri biserica hana.uui Sfântului Ioan 
cel Mare ne este reprezentată fără 'abside laterale. E 
fără îndoială o scăpare de oarece, după documente 
fotografice, se poate vedea că aceste abside, ce e 
drept, nu prea ieşite, datau dela refacerea bisericii, 
adică din 1 703. Forma ei alungită, în planul lui 

• 
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HANU.ANCUŢEI 49 
Borroczyn, are exact proporţia pe care am dedus-o 
prin metro-fotografie 1.  

Se dovedeşte tradiţia orală că în curtea hanului 
lui Constantin-Vodă se găsea o mică bisericuţă, fapt 

In sfârşit vedem chiar în planurile nesimetrice, 
cum era hanul Roş -- dela întemeerea, iar nu în
tâmplător, numai la jumătatea secolului al XIX-lea 
cum s'a putut crede \ în posesia familiei Go-

q ,.A O  1"'\ �, �"�I��-L __ ���L-�� __ �IL-�I 

Fig. 7. - Hanu.Ancuţei. Secţie longitudinală. 

, 
ce până acum nu s'a putut dovedi documentar 2. 
Intr'adevăr, în planurile austria ce nu apare încă 
biserica , destul de mică şi de formă aproape pa-' 
trată şi cu un mic pridvor spre apus, care se găseşte 
în planul Boroczin, unde sunt arătate şi 
scările exterioare ale hanului, probându-se 
eli şi acesta avea două caturi. 

Vedem că biserica Stavropoleos, în mod 
. excepţional, ocupa un loc excentric faţă de 
hanul care nu o ocolea de toate părţile, cum 
s'a scris 3 j ne explicăm dificultăţile cu 
care ctitorul a căpătat dela vecin, într'un 
cartier atât de căutat, cei câţiva stânjeni de 
care avea nevoie pentru a-şi mări altarul 
bisericii 4 şi reperăm unde se afla poarta 
hanului, a cărui arcadă s,e observă pe 
jumătate în fotografia din 1856 5. 

In planurile mai vechi, căci a fost distrus 
de incendiul dill 1847 6, apare perfecta 
simetrie a hanului Sfântul Gheorghe-Nou 
cu clopotniţa şi biserica în axul longitudi
nal, ocupând un dreptunghiu de circa 
85 X 60 m, având deci, proporţia şi mărimea mă
năstirii Hurezi. 

1 Virgiliu N. Drăghiceanu , Biserica Sfântului Ion grecesc, 
din Bucureşti, în Inchinare lui Nicolae Iorga, Cluj , 1 93 1 ,  pp. 
1 38-142 şi fig. , p. 140. 

2 George Potra, o. c. ,  p. 1 5 .  
• Ibid . ,  p. 5 2 .  
4 Gh. Nedioglu, Stavropoleos, Buletinul C.  M. I . ,  XVIII, 

pp. 145-152.  
5 Reprodusă de Colonelul Popescu· Lumină în Bucureştii 

din trecut şi de astăzi , Bucureşti, 1 935 ,  pp. 64-65. 
6 George D. Florescu, o. c., p. 136. 

Buletinul COMisiunii M onumentelor Istorice 

Releveu V. Moisescu 

lescu 2 -- care avea forma unui U, rolul de căpe
tenie pe care îl avea curtea interioară în compoziţia 
hanurilor munteneşti (fig. 3 ) .  

Cu totul alta este economia hanurilor numite şi 

11 
Fig. 8. - Hanu.Ancuţei. Faţada principală. 

Releveu V. Moisescu 

ratoşe, fără curte interioară, din Moldova. Caii, 
boii, carele şi căruţele cu mărfuri, ca şi negustorii şi 
ceilalţi călători se puteau adăposti cu toţii laolaltă, 
sub acelaşi acoperiş, în cuprinsul dreptunghiular al 
celor patru pereţi ai hanului, cu ziduri groase, cu 
ferestre zăbrelite şi cu porţi ferecate ca de cetate. 
Faţă în faţă, pe laturile mici ale dreptunghiului se 

1 George Potra, o. c. 
2 Const. Golescu, Insemnare a cdlătoriei mele făcută în anul 

1 824-1825-1826, tipărită de Nerva Hodoş, Bucureşti, 1910, 
p. XXVII. 
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50 HOR IA TEODORU 

aflau intrările (deci sens unic), ale căror porţi se 
închideau noaptea şi în caz de primejdie « prinzând 
clempuşurile de fer şi trăgând drugul » 1,  încât că
lătorul « n'are nicio grijă, chiar dacă ar fi avut aur 
în buccele » .  Din spaţiosul gang în  care se intra, la 

� 

ocupând toată lărgimea clădirii, « şandramaua » 1 
unde se îngrămădeau carele, căruţele şi ani
malele. 

. Aşa a fost şi hanu-Ancuţei (fig. 1 şi . ) .  Spunem : a 
fost, pentruc? deşi, până în ultima vreme se menţinea 

/-L-- J 
-

Iii 
, ! ! I I 

1 · 1 I I I I I I li il ' \ . • iI I 1 ;!i l ' , I r- 1 . 
� 

Fig . .  - 9. Hanu ·Ancuţei. Fatada laterală. 

dreapta se găseau « cămăruţele » pentru călătorii mai 
de seamă şi pentru « desagii » lor, la stânga cârciuma 
aşez�tă dea�upra pivniţei boltite, cu vinuri renu-

-

o 
L, .. ""j 

Releveu V. Moisescu 

încă destul de bine şi s'ar fi. putut repara cu uşu
rinţă 2, totuşi a fost dărâmat În anul 1943 . Pro
prietarii locului, din cele 28 de prăjini de pământ 

( 

Fig. 1 0. - Hanu-Ancuţei. Pivniţa, plan şi secţii. 

mite şi cu care comunica direct, precum şi birtul 
sau sala comună, cu nelipsiţii lăutari, iar în 
fund, vastă, fără tavan, cu şarpanta aparentă şi 

1 Intre ghelemele citaţii din M.  Sadoveanu , Hanu-Ancuţci, 
ed. IV, Bucureşti, 1 943_ 

Releveu V. Moisescu 

ce aveau, nu puteau plăti impozitele şi Întreţine o 
construcţie aşa de mare şi care nu le era de niciun 

1 Şopron. Cuvântul mai Înseamnă straşină (N. Iorga, o. c. ,  
p. 1 24), baracă şi casă ruinată. 

2 In 1 93 7  lucrarea n 'ar fi depăşit 400.000 lei. 
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HANU.ANCUŢEI 5 1  
folos 1 .  S'a propus, atunci, Oficiului Naţional de 
Turism să-I cumpere ca loc de popas pentru tine
retul care ar porni să viziteze, pe jos, regiunea isto
nca şi pitorească din valea de sus a Moldovei 2 .  
Tot fără rezultat au fost încercările de a i se da şi 

cătorie de vite, fermă model, herghelie de cai etc . )  
cu scopul de a fi cumpărat pe seama unei instituţii 
de Stat. Hanul nu a putut fi salvat. 

Era situat la o răspântie, pe drumul mare care 
coboară spre Roman, pe malul stâng al Moldovei, 

Fig. 1 1 . - Hanu-Ancuţei. Interiorul şandramalei. 

alte întrebuinţări (depozit de maşini agricole, eres-

1 In anul 1 920 fusese cumpărat cu 1 2 .900 lei dela Casa 
Rurală. Făcea parte din moşia Tupilati. fostă proprietate 
Nicolae Calimachi Catargi. Toate actele se găses.: la Creditul 
Rural. Mulţumim şi pe această cale Casei Rurale pentru hună
voinţa cu care ne-a comunicat aceste date. 

2 Sugestia a fost a d-lui Dr. Ernest Ene. care a atras atenţia 
Corrjsiunii asupra acestui monument suporrând şi chelt'.,elile 
făcute pentru executarea releveului şi fotografiiJor ce :puhlicăm. 

Clişeu V. Moisescu 

în dreptul podului umblător de altădată dela Tu
pilaţi, pe unde, prin Războeni trecea drumul cel 
mai scurt dintre Iaşi şi Piatra (fig. 5) .  Dacă pe acest 
loc nu se va aşeza niciun semn de amintire (fig. 19), 
Hanu-Ancuţei va rămâne numai în evocarea marelui 
prozator M. Sadoveanu : « Trebue să ştiţi dumnea
voastră că hanul acela al Ancuţei nu era han, era 
cetate. Avea nişte ziduri groase de ici până colo şi 

4 "  http://patrimoniu.gov.ro



52  HORIA TEODORU 

nişte porţi ferecate cum n'am văzut de zilele mele. 
In cuprinsul lui se puteau oploşi oameni, vite şi 
căruţe şi nici habar n'aveau dinspre partea hoţilor. . .  

La vremea de care vorbesc, era însă pace în ţară 
şi între oameni bună voie. Porţile stăteau deschise 
ca la Domnie. Şi prin ele în zile line de toamnă, 
puteai vedea valea Moldovei cât bătea ochiul şi 
pâclele munţilor pe păduri de brad până la Ceahlău 
şi Halanca:  Iar după ce se cufunda soarele înspre 

piatră neregulată, avea o scară din trepte masive, 
de lemn lucrat cu barda, care sub un capac, tot de 
lemn, pleca din încăperea de lângă cârciumă. 
Bănuim că uşa spre exterior n'a fost spartă decât 
mai în urmă. Ca şi la hanul din Erbiceni (fig. 12) ,  
faţadele sunt simple, cu o arhitectură de pilaştri, 
care nu pare a arăta o vechime mai mare decât 
Începutul secolului trecut. Intrarea e acuzată de o 
dublă arcadă încununată de un fronton clasic. Spre 

Fig. 12 .  - Hanul din Erbiceni. 

tărâmul celălalt şi toate ale depărtării se ştergeau 
şi lunecau în tainice neguri, - focurile luminau 
zidurile de piatră, gurile negre ale uşilor şi ferestrele 
zăbrelite. Conteneau câte un răstimp viersul Iău
tarilor şi porneau poveştile . . .  ) 1 .  

Avea o lungime de peste 36 de metri şi o lărgime 
de 16  metri, iar şandramaua,  a cărui şarpantă im
punătoare se rezema pe patru stâlpi interiori de 
cărămidă,- acoperea o suprafaţă de 270 de metri 
pătraţi ; ocupând ceva mai mult de jumătate din 
întreaga construcţie. Pivniţa, numai de n X 4 m, 
cu o boltă cilindrică subînălţată, construită din 

1 M. Sadoveanu, o. C. , p. 7. 

Clişeul autorului 

deosebire de acoperişurile noastre tradiţionale, în 
patru ape, acoperişul acestor hanuri sunt în două 
ape cu frontoane depline sau teşite la cele două 
capete, pentru a permite să se fac;ă în ele deschideri 
de ventilaţie deasupra şandramalei aglomerată. 

Mai mic, dar nu mai puţin pitoresc era şi hanul 
din Bălăneşti (fig. 13), la jumătatea drumului dintre 
Roman şi Piatra, dărâmat numai acum câţiva ani 
pentru a face loc primăriei 1. Construit din piatră 
neregulată şi cărămidă, ocupa un dreptunghiu de 
22 X 1 7 ,50 m. La intrare se afla un fel de vestibul, 

1 Datorăm planurile acestui han d-lui Arhitect Ştefan Balş 
care, din proprie iniţiativă, l-a cercetat pe când era într'o stare 
foarte înaintată de ruină. 
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care nu avea alt rol decât acela de a susţine încăperea 
dela etaj , loc de odihnă pentru căruţaşi şi prin ale 
cărei ferestre numeroase se putea ventila şi şan
dramaua. Aceasta , cu o suprafaţă de 100 mp, era 
despărţită de grajdul cc ilor, lung de 10,50 m. Trei 
încăperi pentru drumeţi şi o sală comună deasupra 
pivniţei. Nici aci nu suntem siguri dacă uşa exte
rioară a acesteia n'a fost spartă mai târziu. In foto
grafie se vede că fereastra din aripa dreaptă fiind 

de obiceiu la răspântii de drumuri, la jumătatea di
stanţei dintre centrele mai impo.rtante şi adesea nu 
pe şoseaua principală, ci la o mică depărtare, pe o 
şosea secundară. Astfel hanul din BăIăneşti se găsea 
la vreun kilometru de şoseaua mare, la 26 km de 
Roman şi la 24 km de Piatra, iar hanul din Erbiceni, 
la 5 lan Nord-Vest de Podul Iloaiei, se afla la 28 
km de Iaşi şi la 35 km de Hârlău� Hanul dela To
meşti, la jumătatea distanţei dintre Iaşi şi Ţuţora, 

Fig. 13 . - Hanul din Bălăneşti. 

mai joasă decât în aripa stângă, pare a arăta aci 
unele transformări. Caracteristic e acoperişul, care 
printr'o schimbare de pantă la mijloc acuză şan
dramaua. Şi aci arhitectura exterioară nu pare a 
arăta o prea mare vechime. 

In general, în afară de hanurile din oraşe şi din 
centrele unde se ţineau târguri, cele izolate şi răs
pândite în adăpostul tăinuit şi greu accesibil al dea
lurilor din podişul moldovenesc 1, par a fi situate, 

1 I. Simionescu , Ţara noastră, ed. III,  Bucureşti, 1 938, 
p. 100. 

Clişeu Arhit. Ştefan Balş 

se află la răspântia cu drumul care, pe valea Pru
tului, duce la Huşi. O hartă pe care s'ar nota toate 
hanurile ale căror amintire se mai păstrează, ar da 
o imagine destul de vie şi în orice caz foarte exactă, 
a reţelei de drumuri, mai des străbătute de negustori, 
înainte de stabilirea căilor ferate. 

De altfel cercetarea mai amănunţită a hanuri lor 
moldoveneşti ne-ar face să c�oaştem marea lor 
varietate. La T omeşti 1, profitând de forma tere-

1 După informaţiile date de primăria comunei Tomeşti, acest 
han nu mai există încă din anul 1 920. 
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Fig. 1 5 .  - Hanul dm 
Bălăneşti. 

Releveu Arhit. 
Secţie. 
Ştefan 

Balş 
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Fig. 1 4 .  - Hanul din 
Bălăneşti. Planul. 
Releveu Arhit. Ştefan 
Balş 
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Fig. 16. - Hanul din Bălăneşti. Elevaţia. 
Releveu Arhit. Ştefan Balş 
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nului în pantă, hanul, aşezat pe costă, avea un etaj 
spre vale şi numai parter spre deal (fig. 17) .  De ase� 
m�nea, erau hanuri care aveau în faţada principală, 
la intrare, un frumos şi monumental pridvor, pe 
arcade larg deschise, pentru adăpostul drumeţilor 1 .  
La Ruginoasa două abside joase încadrează intrarea 
(fig. 19). 

Considerând deosebirea aşa de pronunţată pe 
care am constatat�o între hanurile din Muntenia şi 
cele din Moldova, credem că trebue să o punem 
pe seama climei, care fără îndoială a influenţat într'o 
largă măsură şi alte forme şi expresii arhitectonice. 
Acoperişurile ţuguiate ale bisericilor Bucovinene, 
de un caracter atât de septentrional faţă de cupolele 
Ţării�Româneşti, intrările ocolite pe faţadele late� 
rale pentru apărarea contra curenţilor de aer, târ� 
zia introducere 'a pridvoarelor deschise şi raritatea 
lor, ne arată îndeajuns de ce Moldova a înlocuit 
cu o şandrama acoperită curtea liberă a hanurilor 
orientale. Avem o nouă confirmare că, potrivit 
aşezării sale geografice, România se află la o răscruce 
climaterică. Interferenţg de climă se arată tot aşa 
de bătăror la ochi prin tipurile arhitectonice ca şi 

1 I. Simioneseu, o. c., fig. 205 . 
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prin răspândirea plantelor. Şi ele, ca şi datele cli� 
materice, arată că pe teritoriul nostru se întâlneşte 
influenţa climei continentale cu cea nordică în Mol� 
dova şi cu cea mediterană în Muntenia 1 .  

Văzând cum au dispărut şi continuă să dispară 
vechile hanuri, ducând cu ele şi una din imaginile 
felului nostru de a trăi din ultimele ve.acuri, o con� 
cluzie se impune : să ne dăm toată silinţa ca să 
asigurăm păstrarea măcar a câte unuia din cele 
două tipuri descrise mai sus. In Moldova, unde 
par a se fi păstrat mai multe, alegerea se va putea 
face numai după un studiu mai amănunţit, pentru 
a se găsi exemplarul cel mai caracteristic. In Bucu� 
reşti însă nu avem de ales : actualul hotel Dacia, 
fostul · han Manuc, ar trebui cumpărat de Muni� 
cipiu. După restaurarea lui în formele vechi (se 
ştie că pentru acesta avem chiar documente foto� 
grafice) 2, se va putea instala aci, dându�se din nou 
monumentului vechiul său rost, comerţul mărunt 
care a rămas fără adăpost după dărâma rea Bazacei. 

HORIA TEODORU. 

1 I. Simion eseu , o. c., p. 1 80. 
2 Horia Teodoru, Hanul Manuc după o fotografie din I856, 

Buletinul C. M. I. ,  XX, pp. 60-62. 

Fig. 1 9. - Hanu-Aneuţei. Proiect de piatră comemorativă 
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R E S U M E 

LE HAN O'ANCOUTZA 

Contrairement au han valaque, qui groupe ses 
bâtiments autour d'un vaste espace libre, le haI?
moldave, dans un climat plus sep�trional ne con, 
nait pas de cour interieure. Les charettes et les betes 
sont logees sous le meme toît que les voyageurs . 
Ces vieilles bâtisses, desaffectees, tendent a dis, 

paraître. Nous publions les plans de deux d'entre 
elles, demolies il n'y a pas tres longtemps : le 
han d' Ancoutza, rendu celebre par les recits de 
notre grand prosateur M. Sadoveanu et le han 
de Bălăneşti. D'autres 'seraient aussi interessants 
a etudier. 
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