HANUL DOBRESCU DIN CHIOJDU, JUDEŢUL BUZĂU

On signale l'existence dans le centre du village
Chiojd u d'un monument d'architecture populaire ,
une a uberge datant de la deuxieme moitie du
XIXe siecle .

f,şezat în zona subcarpatică a judeţului Buzău,
pe val ea rîului Bîsca , la o distanţă de 66 km de
mun ici piul Buzău şi într-o zonă cu bogate tradiţii etnografice şi folclorice Chioajdele sat ul Chiojdu (Chiojdu Mic) din comuna cu
acelaşi nume s-J făcut rema1 cat prin prezenţa
numeroaselor monumente de arhitectură populară. Multe dintre acestea au dispărut, dar unele
şi-au cîştigc:t un loc de seamă în expoziţia permanentă a ur.or muzee etnografice în aer I iber
din ţară (Muzeul Satului din Bucureşti şi Muzeul
viticulturii şi pomiculturii din Goleşti).
Atestat de tradiţia orală încă din secolul al
XIII-iea (legenda vorbeşte de stabilirea în aceste
locuri a unui tătar care împreură cu cei doi
fii ai săi ar fi întemeietorii a trei cşezări - Bătrî
na, Starchiojd (Chiojdu Bătrîn) şi Chiojdu Mic.
Faţado

Chiojdu, sat aflat la poalele munţilor Tătaru,
Siriu şi Ciucaş a fost una dintre aşeză-ile străbă
tute permanent de migraţia de populaţie din
Transilvania (români, sc:şi, secui) dar şi de numeroasele drumuri pasto rale sa u ale transhumanţei pastorale , pe aici venind dinspre Transilvania spre baltă importante turme de oi . Ală
turi de drumurile păstoritului local sau sedentar,
drumurile de transhumanţă au fost circumscrise
c:şezărilor săteşti răsfirate de-a lungul văilor
de ape, legate în mod obişnuit de drumurile
de acces ale acestor aşezări spre islaz, păşune,
pădure, plai sau stîna apropiată. Tip de sat
adun at. cu gospodăriile concentrate de-a lungul
rîului Bîsca, şi uliţe dispuse aproape perpendicular pe direcţia văii, Chiojdu conservă încă în
centrul satului un monument de arhitectură
principală

şi

Hanul din Chiojdu,

68

http://patrimoniu.gov.ro

foişorul de
judeţul Buzău

pe latura

sudică

-

Fatodo

princ.1~01C

Salon

Pton

:.rrt~r

Se

Planşa: Faţada

principală,

secţiune,

beci - Hanul din Chiojdu,

Faţada principală şi
judeţul Buzău

100

pion parter, plan

judeţul Buzău ·

laturo nordică - Honul din Chiojdu,

69

http://patrimoniu.gov.ro

populară
ţarănesc

cu o valoare deosebită şi anume hanul 1
din a doua jumătate a secolului al
XIX-iea, al cărui ultim proprietar a fost Octavian
Dobrescu.
Construcţie asemănătoare cu casele ţărăneşti
din zonă, dar de dimensiuni mai mari şi adaptată
nevoilor de adăpostire a călători lor, cu prăvălie,
salon şi odăi (odaia prăvăliei şi camera întunecoasă), cu o prispă generoasă pe toată lungimea
faţadei, un foişor pe latura sudică şi o pivniţă
sub toată suprafaţa constr uită, hanul 2 din Chiojdu face parte din categoria aşa-ziselor hanuri
rustice, în fapt, hanuri mai reduse, fără spaţiu
special de mişcare a vehiculelor. Nefiind situat
într-o zonă cu trafic intens şi deci mai puţin
solicitat, el îndeplinea mai mult funcţia de cîrciumă, de ospeţie şi mai puţin de cazare. Astfel
de construcţii - unele poate existente şi azi au fost destul de numeroase pe drumurile ce
urcă de la Piteşti, Ploieşti sau Buzău spre munte
sau pe marele drum ce străbate Bărăganul spre
est şi Burnasul spre vest (deci spre Slobozia
şi spre Alexandria).
Deşi o construcţie tîrzie faţă de momentul
cînd acestea ajunseseră în oraşele Munteniei
la o deplină dezvoltare arhitecturală -sfîrşi
tul secolului al XVII-iea - hanul din Chiojdu
se distinge prin armonia planului şi printr-un
decor traforat deosebit de valoros.
Cu toate că am făcut deja referiri la plan,
considerăm necesară o revenire prin menţio
narea dimensiunilor construcţiei -13,90 m lungime şi 10,50 m lăţime-, a celor două intrări
în clădire, atît cea de la faţadă cît şi cea din
spatele ei, precum şi plasarea de o parte şi de
alta a săi ii centrale a cîte două mari încăperi.
De-a lungul prispei dinspre stradă sînt ordonate
«prăvălia» şi «salonul» iar în spatele lor
«odaia prăvăliei » şi «camera întunecoasă».
cu acces din primele două. Sub toată suprafaţa
hanului se întinde beciul, altădată depozit de
ali mente şi băuturi. Intrarea în gîrliciul beciului
este adăpostită de un «balcon» tfoişor) cu
patru stîlpi la faţadă. Planul prezentat nu a
1
Arhaism de origine turcească fără circulaţie majoră
in limba curentă,« local cu ospătărie, la marginea drumurilor de ţară sau la periferia oraşelor unde se pot
adăposti peste noapte drumeţii», în Dicţionarul limbii
române moderne, Bucureşti, 1958, vezi şi Paul Petrescu,
în Dicţionar de artă populară, Bucureşti, 1985.
2 Pentru o mai amplă bibl iograf1e referitoare la
hanuri vezi: Romulus Vulcănescu, Paul Simionescu,
Drumuri şi popasuri străvechi, Bucureşti, 1974; George
Petra, Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti, 1985;
:onstantin Botez, Adrian Pricep, Tradiţii ale ospitalităţii româneşti. Prin hanurile laşilor, Bucureşti , 1989.

modificări în timp. cu excepţia desfiinţării
de acces la balconul de pe latura sudică.
Planul are o elevaţie simplă. Pe un soclu scund
(45 cm) de piatră de rîu cu un liant de pămînt
se înalţă pereţii din bîrne rotunde de brad,
scurte, aşezate orizontal şi încheiate la cele
patru laturi ale construcţiei în tehnica «troceşte » (specifică lemnului rotund), iar în pereţi
în cea a «a mnarelor ». Şarpanta acoperă întreaga construcţie, inclusiv prispa închisă cu pălimar
şi foişoru I de la faţada principală ce adăposteşte
treptele de acces. Învelitoarea din şiţă scurtă
de brad este bătută în tehnica «solz de peşte ».
Fără a insista prea mult asupra elementelor
care îi conferă nota de originalitate, nu putem
să nu remarcăm modul fericit în care au fost
rezolvate proporţii le, precum şi îmbinarea perfectă între funcţionalitatea spaţiul ui construit
şi realizarea artistică. Din acest ultim punct
de vedere existenţa celor două foişoare şi în
specia l cel de pe latura sudică dau un accent
deosebit atît în volumetrie cît şi în planimetrie. Ele se integrează organic în ansamblul
construit, soclul , prispa cu stîlpi şi pălimar
precum şi acoperişul legîndu-se fără greşeală
cu corpul hanului.
Elementele decorative traforate, executate,
se pare, după un şablon, sînt dispuse la aproa~e
toate elementele care permiteau aceasta. În
acest sens ar fi de remarcat pălimarul sau balustrada prispei şi balconului de pe latura sudică,
legături le late sub formă de console laterale
arc uite dintre stîlpi, pazii le traforate care înconjoară construcţia pe toate laturi le, frontoanele
şi «ţepele» frontoanelor şi lucarnelor podului.
Moti vele decorative sînt în mare măsură
vegetale - vr ejuri, flori, frunze - apărînd însă
şi motive geometrice la scî~durile de la păli
marul prispei şi balconului. ln general se poate
observa tendinţa de a folosi tăieturi cît mai
complicate (în special la frontonul foişorului
de la faţadă şi la consolele dintre stîlpi), spaţiile
acoperite cu aceste traforuri producînd foarte
clar impresia unei decoraţii de fast oriental.
Remarcat de noi într-o cercetare efectuat ă
în 1974, hanul din Chiojdu a ajuns azi într-o
stare de degradare avansată. Desigur că faţă
de situaţia altor monumente din ţară care reclamă o intervenţie majoră şi mult mai urgentă,
dispariţia acestuia ar putea fi considerată minoră.
Semnalarea lui, ca un ultim vestigiu al unei
arhitecturi ţărăneşti cu deosebite valenţe artistice, nu face decît să adauge o rană în plus la
un patrimoniu în suferinţă ce-şi aşteaptă medicii.
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